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 90 رقم استطالع

 2017/ آب
  

  تشاؤم حول الدور األمریكي إتجاه عملیة السالم
  تمسك بالسلطة رغم تراجع أدائھا

  إنخفاض في درجة الثقة بالفصائل 
  إرتفاع في شعبیة مروان البرغوثي

  
تشاؤم  بالتعاون مع مؤسسة فریدریش إیبرت أظھر استطالع للرأي أجراه مركز القدس لإلعالم واالتصال

فلسطینیین من الدور األمریكي في عملیة السالم بعد مرور ستة أشھر على تسلم ادارة الرئیس ترامب لرئاسة ال
% من المستطلعین إن ترامب غیر جاد في الدعوة الستئناف عملیة 79.3الوالیات المتحدة. وقالت أكثریة من 

% حصول تراجع في آلیة تعامل 42.9% قالو إنھ جاد. وفي الوقت ذاتھ ترى نسبة من 11.9السالم، مقابل 
  % قالوا إنھ لم یحصل تغییر مقارنة باإلدارات السابقة. 42.8الوالیات المتحدة مع عملیة السالم، مقابل 

  
% القیادة الفلسطینیة بالموافقة على استئناف المفاوضات لو دعا إلیھا ترامب، 54إلى ذلك نصحت أكثریة من 

  % قالوا العكس. 30.6ولكن بشرط وقف االستیطان، مقابل 
  

  مفاوضات ال عملیات!
  

%) تؤید استئناف المفاوضات مع االسرائیلیین من حیث المبدأ، 54.2ما زالت النسبة األكبر من الفلسطینیین (
% من المستطلعین یرون أن عملیة السالم قد ماتت وال 35.6یعارضون ذلك. ومع ذلك فإن   %41.9مقابل 

عملیة السالم تمر بظروف صعبة ومستقبلھا غامض، في حین قال  قالو إن %39.6یمكن إحیاؤھا، مقابل 
  % إن عملیة السالم مازالت حیة ومن الممكن استئنافھا.19.7

  
وفي المقابل تراجعت نسبة المؤیدین الستئناف العملیات العسكریة ضد اھداف اسرائیلیة كرد مناسب في 

، 2014% في تشرین أول 42.7ستطالع، مقارنة بنسبة % في ھذا اال28.6الظروف السیاسیة الحالیة الى 
  .2012% في كانون االول 50.9و
  

% عارضوھا، و 36.1% تأیید المبادرة العربیة للسالم، مقابل 54.7وفي سیاق متصل واصلت أكثریة من 
  % لم یكن لدیھم موقف.9.2
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  بلفور وعد 

  
ستطلعین أن بریطانیا تتحمل مسؤولیة الوضع % من الم40.6عام على وعد بلفور اعتبر  100وبمناسبة مرور 

  % اعتبروا انھا ال تتحمل المسؤولیة.30.4% بدرجة متوسطة، مقابل 19.6الحالي للفلسطینیین بدرجة كبیرة، و
  

  تمسك بالسلطة رغم تراجع أدائھا
 

ت نسبة الذین ورغم تراجع نسبة الذین یرون اداء السلطة جید او جید جدا فإن األكثریة تعارض حلھا. و تراجع
ثاني عام  % في تشرین61.6% في ھذا االستطالع، بعد ان كانت النسبة 54.1یقیمون أداء السلطة بالجید إلى 

% خالل ذات 33.6% بعد أن كانت 45.9، فیما ازدادت نسبة الذین یقیمون اداء السلطة بالسيء الى 2013
تعارض حل السلطة وترى ضرورة بقائھا والمحافظة  الفترة. ومع ذلك فإن ھناك ثباتا تقریبا في االكثریة التي

  %.   65.5علیھا حیث بلغت في ھذا االستطالع 
  
  

  تراجع الثقة في التنظیمات
  

% 42.8اظھر االستطالع ارتفاعا غیر مسبوق في نسبة الذین ال یثقون بأي من التنظیمات السیاسیة حیث بلغت 
أكثر في الضفة الغربیة حیث تصل الى نصف المستطلعین من المستطلعین، والالفت أن ھذه النسبة مرتفعة 

  % في قطاع غزة. 30.9%)، مقابل 49.9(
  

% قبل حوالي عام، تحدیدا في 33.1% في ھذا االستطالع، بعد ان كانت 25وقد تراجعت نسبة الثقة في فتح إلى 
أعلى من الضفة  %) وھي34.7. ومن الجدیر بالذكر، أن نسبة الثقة في فتح في قطاع غزة(2016تموز 

% في 14.3%، مقابل 14.5%). أما حماس، فد ثبتت نسبة الثقة فیھا حیث بلغت في ھذا االستطالع 19.2(
  %). 9.5(%،) أكثر من الضفة 22.9(، وكانت نسبة الثقة في حماس في غزة 2016تموز 

  
%) أن 51.6لمبحوثین (عند سؤال عن من ھو المسؤول أكثر عن أزمة الكھرباء في قطاع غزة، أجاب أغلبیة ا

% قالوا 51.1% قالوا إسرائیل. أما في الضفة الغربیة أغلبیة من 16.9المسؤولیة تقع على حكومة حماس، 
  . % قالوا حماس17.8إسرائیل و 

  
  ازدیاد حظوظ مروان 

  
نسبة وفي حال جرت انتخابات رئاسیة عامة فیھا عدة منافسین ولم یكن بینھم الرئیس محمود عباس فستصوت ال 

في غزة، مقابل  )%26.7(في الضفة الغربیة و  )%25.8(بنسبة  % لمروان البرغوثي26.1االكبر والبالغة 
%  لمحمد دحالن بنسبة 7.7في غزة، و  %)16.7(في الضفة و  )%9.3(% إلسماعیل ھنیة بنسبة 12.1

  .  في غزة %)18.0(في الضفة و %) 1.5(
ا فقط مروان البرغوثي واسماعیل ھنیة، فإن نصف المستطلعین أما إذا جرت انتخابات رئاسیة شارك فیھ

  % لھنیة.19.5%) سیصوتون لمروان البرغوثي، مقابل 50.2(
  
أما بالنسبة لتوازن القوة بین الشخصیات القیادیة، ففي حال مشاركة الرئیس محمود عباس (أبو مازن) مقابل    

عباس، % ستصوت لمحمود 34.8النسبة االكبر والبالغة  اسماعیل ھنیة في انتخابات لمنصب رئیس السلطة، فأن
   . % سیصوتون لھنیة27.0مقابل 
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  المساواة بین المرأة والرجل 

  
% إن درجة المساواة بین المرأة والرجل تحسنت في العشر 47.5قالت النسبة االكبر من المستطلعین والبالغة 

  % قالوا انھا تراجعت. 16.8لھا، و% قالوا انھا بقیت على حا32.4سنوات االخیرة، مقابل 
  

  المرأة ومعاملة الشرطة 
  

% انھ یتم معاملتھن 59وبخصوص النساء المعنفات تحدیدا واللواتي یلجأن الى مراكز الشرطة فقد قالت االغلبیة 
% قالوا العكس، ومع ذلك، فقد انقسم المستطلعون بخصوص دور الشرطة مع النساء، 27بطریقة مالئمة، مقابل 

% عكس ذلك، 47.1%) ان الشرطة تمارس سیاسة عادلة تجاه النساء، مقابل 49.2ث قال حوالي النصف (حی
% 32% یثقون بالشرطة الفلسطینیة لدرجة عالیة او متوسطة، مقابل 63.5وبشكل عام، فأن ثلثي المستطلعین 

  ثقتھم بھا قلیلة. 
  

  سبل الحد من العنف ضدھا  المرأة
% ان الحل االفضل ھو اصدار 29.9ضل الطرق للحد من العنف ضد المرأة، فد قال وقد توزعت اآلراء حول أف

% ان المطلوب زیادة فعالیة تطبیق القوانین الساریة، في حین اوضح 26.2قوانین أكثر تشددا، بینما رأى 
  % ان الطریقة االفضل تحسین التعلیم والتوعیة بحقوق المرأة. 39.3

  
  

   الشعب والتدین
  

لقدس على توجیھ أسئلة عامة للمستطلعین بینھا سؤال حول التدین. وقد اتضح أن األغلبیة الفلسطینیة دأب مركز ا
% 90.1قال  فقد% قالوا عكس ذلك، 2.6% ما زالت تعتبر أن الدین مھم في حیاتھم، مقابل 97.4المكونة من 

جمعة، كذلك قالت أكثریة % یصلون ولكن فقط یوم ال5.1في حین، في شھر رمضان إنھ مواظبون على الصالة
% قالو انھم لم یصوموا او صاموا ایاما قلیلة 4.8% أنھم صاموا كل او معظم ایام رمضان االخیر، مقابل 94.2

  % قالوا انھم لم یؤدوھا حتى االن.71.9% إنھم أدوھا، مقابل 28.1فقط، أما العمرة، فقد قال 
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 اآللیة :

 آب  21 و  13 في الضفة الغربیة وقطاع غزة بین سنة 18شخص تزید أعمارهم عن   1199  تم مقابلة عینة عشوائیة بلغ عددها
موقع سكني    13. لقد تمت المقابالت في Kishتمت المقابالت في المنازل وتم انتقاء شخص من المنزل بناءًا على جدول  . 2017

  بطریقة عشوائیة بناءًا على عدد السكان.
  استمارة من المدن والقرى والمخیمات التالیة: 749 تم جمع  الضفة الغربیةفي 

ار.  :الخلیل ار، مخیم الفوّ جنین،  جنین:الخلیل، حلحلول، سعیر، یطا، دورا، بني نعیم، بیت أمر، ترقومیا، قلقس، حدب الفوّ
: عین یبرود، رام اهللا، بیرةرام اهللا والوباس، تیاسیر. ط: طوباس قباطیة، یعبد، میثلون، الیامون، زبوبة، رمانة، تعنك، مخیم جنین.

العیزریة، بیر نباال، السواحرة  :القدسأریحا.  :أریحا البیرة، سلواد، بیتونیا، عین عریك، دیر دبوان، كوبر، صفا، مخیم األمعري.
ساحور، بیت  : بیت لحم، تقوع، بیتبیت لحم الشرقیة، جبع، بیت حنینا، شعفاط، البلدة القدیمة، سلوان، رأس العامود، مخیم قلندیا.

سلفیت، كفل  سلفیت:  بالطة. مخیم تلفیت، عوریف، عورتا، عقربة، بیتا، حوارة، قبالن، نابلس، :نابلسجاال، بتیر، مخیم الدهیشة. 
    قلقیلیة، جیوس، عزون. قلقیلیة:. طولكرم، بلعا، عالر، عنبتا، فرعون، صیدا  :طولكرم .حارس

  
   : القرى والمخیمات التالیة استمارة من   450 تم جمع قطاع غزة:وفي 
الرمال الشمالي، الرمال الجنوبي، الزیتون، الشجاعیة، التفاح، الدرج، النصر، الشیخ رضوان، تل الهوى، المغراقة، مخیم  غزة:

:  رفح، رفح : خان یونس، عبسان الكبیره، عبسان الصغیرة، بني سهیال، القرارة، خزاعة، مخیم خان یونس. خان یونسالشاطئ. 
دیر البلح، البریج، الزوایدة،  دیر البلح:: جبالیا، بیت الهیا، بیت حانون، مخیم جبالیا. شمال غزةشوكة الصوفي، مخیم رفح. 

  النصیرات، مخیم المغازي، مخیم البریج، مخیم دیر البلح. 
 .%95النسبة المؤكدة تصل إلى . 3+،3-نسبة الخطأ كانت 

  توزیع العینة:
  من قطاع غزه. %37.5من القدس، %10كانوا من الضفة الغربیة،  % من المستجوبین 52.5
  %من المدن.70.8% من المخیم، 8.8% من القرى، 20.4
  % ال جواب0.1% مطلق/ة،  2.3% أرمل/ة، 6.9% غیر متزوجین، 31.4% متزوجین  59.3

 سنة. 36.8معدل عمر المستجوبین 
 

 وظیفة المستجوبین:
 % طالب14.3
 % عامل8.0

 ربة بیت% 44.7
  % مزارع/صیاد1.4
 % فني1.2
  % عاطل عن العمل7.6

 % رجل أعمال5.1
  % موظف حكومي8.1
  % موظف قطاع خاص5.8
 …)% مهني (دكتور، محامي،0.8
  % متقاعد2.8
  % ال جواب 0.2
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  النتائج: 

  
   ر، أم متشائم/ة، أم متشائم/ة جدا؟بحذ  /ةمتفائل/ة،  متفائل بالمستقبل الفلسطیني،هل تقول أنكما هو مدى تفاؤلك بشكل عام،  .1
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  737العدد =   462العدد =  450 العدد =  749 العدد =  1199 العدد =   

  34.4  24.2 11.3 41.9 30.4  متفائل/ة 
  30.9  29.0 31.3 29.5 30.2  /ة بحذرمتفائل
  20.9  24.5 28.4 18.6 22.3  /ةمتشائم
  13.3  21.6 28.7 9.2 16.5  جدا ة/متشائم

  0.5  0.7 0.3 0.8 0.6  ال جواب
  
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  737العدد =   462العدد =  450 العدد =  749 العدد =  1199 العدد =   

  65.3  53.2 42.6 71.4  60.6  متفائلة
  34.2  46.1 57.1 27.8  38.8  متشائم

  0.5  0.7 0.3 0.8  0.6  ال جواب 
  
هل تؤید إستمرار العملیات العسكریة ضد أهداف إسرائیلیة كرد مناسب في الظروف السیاسیة الحالیة، أم هل تعارضها وتراها ضارة . 2

 بالمصلحة الوطنیة الفلسطینیة؟ 
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع    
  737العدد =   462العدد =  450 العدد =  749 العدد =  1199 العدد =   

أؤیدها في الظروف 
  السیاسیة الحالیة

28.6 28.8 28.2 26.8  29.7  

أعارضها وأراها تضر 
بالمصلحة الوطنیة 

  الفلسطینیة

59.5 56.1 65.3 63.2  57.3  

  0.7  0.9 0.4 0.9 0.8  غیر ذلك 
  12.3  9.1 6.1 14.2 11.1  ال أعرف / ال جواب 
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م قد ماتت وال یمكن إستئناف المفاوضات، بینما یرى آخرون أن عملیة السالم تمر بظروف في هذه الظروف یعتقد البعض أن عملیة السال. 3
 صعبة ومستقبلها مجهول، ویرى آخرون أن عملیة السالم ال زالت حیة ومن الممكن إستئناف المفاوضات، فما رأیك أنت؟  

  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع    
  737العدد =   462العدد =  450 لعدد =ا  749 العدد = 1199 العدد =   

عملیة السالم قد ماتت 
وال یمكن إستئناف 

  المفاوضات

35.6 30.2 44.7 41.1  32.2  

عملیة السالم تمر 
بظروف صعبة 

  ومستقبلها مجهول

39.6 39.4 40.0 39.0  40.0  

عملیة السالم ال زالت 
حیة ومن الممكن 

  إستئناف المفاوضات

19.7 23.9 12.7 17.1  21.3  

  6.5  2.8 2.6 6.5 5.1  ال أعرف/ ال جواب
  
  
  بشكل عام كیف تقیم أداء السلطة الوطنیة الفلسطینیة؟ هل تقول أن أدائها جید جدا، جید، سیئ، أم سیئ جد؟. 4
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

  10.4  8.9 2.9  14.0 9.8  جید جدا
  46.7  40.5 24.7 56.1 44.3  جید
  25.2  29.0 38.9 19.4 26.7  سیئ

  17.7  21.6 33.5 10.5 19.2  سیئ جدا
  
  
  بشكل عام كیف تقیم أداء السلطة الوطنیة الفلسطینیة؟ هل تقول أن أدائها جید جدا، جید، سیئ، أم سیئ جد؟. 4
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

  57.1  49.4 27.6  70.1 54.1  جید
  42.9  50.6 72.4 29.9 45.9  سیئ
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هناك نقاش حول مستقبل السلطة الفلسطینیة، حیث یعتقد البعض أن هنالك ضرورة لحل السلطة في المرحلة الحالیة بینما یعتقد ألبعض . 5

  لك ضرورة لبقاء السلطة والحفاظ علیها، فما رأیك أنت؟اآلخر أن هنا
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

هنالك ضرورة لحل 
  السلطة

24.8 22.4  28.7 24.7  24.8  

هنالك ضرورة لبقاء 
  السلطة والحفاظ علیها

65.5 68.8 60.0 66.9  64.6  

  10.6  8.4 11.3 8.8 9.7  ال أعرف / ال جواب  
  
  
من ناحیة المبدأ، هل تؤید بشدة، أو تؤید نوعا ما، أو تعارض نوعا ما أو تعارض بشدة إستئناف مفاوضات السالم بین الفلسطینیین . 6

سرائیل؟    وإ
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

  16.8  14.7 9.8  19.8 16.0  أؤیدها بشدة
  39.2  36.6 39.1 37.7 38.2  أؤیدها نوعا ما 

  18.6  21.0 22.7 17.6 19.5  أعارضها نوعا ما 
  20.4  25.5 27.1 19.5 22.4  أعارضها بشدة

  5.0  2.2 1.3 5.4 3.9  ال أعرف / ال جواب 
  
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 450العدد = 1199العدد =  

  56.0  51.3 48.9  57.5 54.2  أؤیدها

  39.0  46.5 49.8 37.1 41.9  أعارضها
  5.0  2.2 1.3 5.4 3.9  ال أعرف / ال جواب 
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  نوعا ما، تعارضها نوعا ما، أم تعارضها بشدة ؟  إلى أي مدى تؤید أو تعارض مبادرة السالم العربیة؟ هل تؤیدها بشدة، تؤیدها. 7
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

  16.1  11.9 12.2  15.9 14.5  أؤیدها بشدة
  39.8  40.9 42.2 39.0 40.2  أؤیدها نوعا ما 

  17.6  20.6 22.7 16.4 18.8  أعارضها نوعا ما 
  14.9  21.2 17.3 17.4 17.3  أعارضها بشدة

  11.6  5.4 5.6 11.3 9.2  ال أعرف / ال جواب 
  
  
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

  55.9  52.8 54.4  54.9 54.7  أؤیدها
  32.5  41.8 40.0 33.8 36.1  أعارضها

  11.6  5.4 5.6 11.3 9.2  ال أعرف / ال جواب 
  
سماعیل هنیة فقط، لمن سوف تصوت؟ . 8   لو جرت إنتخابات رئاسیة الیوم، وكانوا المرشحین مروان البرغثوي وإ
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

  49.4  51.5 51.6  49.4 50.2  وثيمروان البرغ
  19.7  19.3 25.1 16.2 19.5  إسماعیل هنیة

  13.8  13.9 13.3 14.2 13.8  ال أعرف 
  17.1  15.3 10.0 20.2 16.5  ال جواب

  
سماعیل هنیة فقط، لمن سوف تصوت؟  محمد دحالن لو جرت إنتخابات رئاسیة الیوم، وكانوا المرشحین . 9   وإ
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

  22.9  27.1 37.1  17.0 24.5  محمد دحالن
  29.7  26.0 27.8 28.6 28.3  إسماعیل هنیة

  20.6  19.9 20.0 20.6 20.4  ال أعرف 
  26.8  27.0 15.1 33.8 26.8  ال جواب
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سماعیل هنیة فقط، لمن سوف تصوت؟  ( أبو مازن) لو جرت إنتخابات رئاسیة الیوم، وكانوا المرشحین محمود عباس . 10   وإ
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

محمود عباس ( أبو 
  مازن)

34.8 38.5  28.7 36.1  33.9  

  28.1  25.3 30.0 25.2 27.0  یل هنیةإسماع
  15.9  16.0 21.6 12.6 15.9  ال أعرف 
  22.1  22.6 19.7 23.7 22.3  ال جواب

  
  

  لو جرت إنتخابات رئاسیة الیوم، وكانوا المرشحین مروان البرغوثي وخالد مشعل فقط، لمن سوف تصوت؟  . 11
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749عدد =ال 1199العدد =  

  51.4  52.2 52.0  51.5 51.7  مروان البرغوثي
  17.4  19.0 23.6 14.7 18.0  خالد مشعل
  13.8  13.9 17.1 11.9 13.8  ال أعرف 
  17.4  14.9 7.3 21.9 16.5  ال جواب

  
  

  *یرشح نفسه مرة أخرى، لمن سوف تصوت؟. إذا ما جرت إنتخابات رئاسیة الیوم ومحمود عباس ( أبو مازن) لم 12
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد =  749العدد = 1199العدد =  

  25.8  26.6 26.7  25.8 26.1  مروان البرغوثي
  12.6  11.3 16.7  9.3 12.1  إسماعیل هنیة 
  6.2  10.0 18.0  1.5 7.7  محمد دحالن 

  6.9  13.6 17.1 4.9 9.5  آخرون
  27.1  19.0 14.9 29.5 24.0  ال أعرف
  21.4  19.5 6.6 29.0 20.6  ال جواب 

 هذا السؤال مفتوح لم تعطى للمستفتى أي خیارات 
  

هل تعتقد بأن سیاسة الرئیس األمریكي الجدید ترامب من شأنها أن تزید، تقلل، أو لن تؤثر من فرص الوصول إلى سالم عادل بین . 13
  فلسطینیین واإلسرائیلیین؟ ال
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد =  749العدد = 1199العدد =  

  7.2  5.0 4.0  7.7 6.3  ستزید
  36.2  36.8 38.7 35.1 36.4  ستقلل

  44.6  49.6 49.3 44.9 46.5  لن تؤثر
  12.0  8.6 8.0 12.3 10.8  ال أعرف / ال جواب 
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ما رأیك بأداء اإلدارة األمریكیة الجدیدة بعد مرور حوالي ستة أشهر برئاسة ترامب إتجاه الشرق األوسط، هل تعتقد أن هناك تحسنا في . 14
  تعامل الوالیات المتحدة مع مشاكل الشرق األوسط، او أن هناك تراجع، أم أنه ال یوجد تغییر؟  

  ثى أن  ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد =  749العدد = 1199العدد =  

هنالك تحسن في 
تعامل الوالیات 
المتحدة مع مشاكل 

  الشرق األوسط

5.1 5.9  3.8 5.2  5.0  

هناك تراجع في تعامل 
الوالیات المتحدة مع 
  مشاكل الشرق األوسط

42.9 38.6 50.0 45.5  41.2  

ال یوجد تغییر في 
الیات تعامل الو 

المتحدة مع مشاكل 
  الشرق األوسط

42.8 44.6 39.8 42.0  43.3  

  10.5  7.3 6.4 10.9 9.2  ال أعرف/ ال جواب 
  

ما مدى جدیة الرئیس األمریكي ترامب في الدعوة إلى إستئناف عملیة السالم وتجدید المفاوضات بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین؟ هل تقول . 15
    أنه: 

  أنثى   ذكر   غزة  الغربیةالضفة   المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد =  749العدد = 1199العدد =  

  1.2  1.7 1.1  1.6 1.4  جاد جدا
  10.7  10.2 6.9 12.7 10.5  جاد نوعا ما 

  23.6  20.1 24.9 20.7 22.3  غیر جاد نوعا ما 
  55.4  59.7 61.8 54.2 57.0  غیر جاد بالمرة

  7.5  7.6 5.3 8.8 7.5  ال أعرف
  1.6  0.7 0.0 2.0 1.3  ال جواب

  
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد =  749العدد = 1199العدد =  

  11.9  11.9 8.0  14.3 11.9  جاد
  79.0  79.8 86.7 74.9 79.3  غیر جاد

  9.1  8.3 5.3 10.8 8.8  ال أعرف/ ال جواب 
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  لرئیس األمریكي ترامب الفلسطینیین واإلسرائیلیین إلى إستئناف المفاوضات، ماذا برأیك یجب أن یكون رد القیادة الفلسطینیة؟    إذا دعا ا. 16
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد =  749العدد = 1199العدد =  

  9.6  9.3 6.4  11.3 9.5  المشاركة
كة بشرط مثل المشار 

تجمید بناء 
  المستوطنات

54.0 55.0 52.4 53.5  54.4  

  29.6  32.3 37.1 26.7 30.6  عدم المشاركة
  6.4  4.9 4.1 7.0 5.9  ال أعرف / ال جواب 

  
نهاء بشكل عام، هل تعتقد أن بعض الدول العربیة الخلیجیة سوف تستجیب لرغبة إسرائیل بتطبیع العالقات قبل حل القضیة الفلسطین. 17 یة وإ

  اإلحتالل؟     
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد =  749العدد = 1199العدد =  

  40.8  47.2 44.4  42.6 43.3  نعم، سوف تستجیب
  44.0  42.4 43.3 43.4 43.4  ال، لن تستجیب

  15.2  10.4 12.3 14.0 13.3  ال أعرف / ال جواب 
  
  

  بشكل عام، هل الدین جزء مهم في حیاتك؟   .18
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

  99.1  94.8 96.9  97.7 97.4  نعم
  0.9  5.2 3.1 2.3 2.6  ال
  
  

  . هل أدیت العمرة؟19
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199لعدد =ا  

  29.9  25.3 21.1  32.3 28.1  نعم
  70.1  74.7 78.9 67.7 71.9  ال
  
  

  هل صمت رمضان؟  . 20
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

  94.8  93.1 96.9  92.5 94.2  معظمه أو جمیعه
  3.0  3.2 2.2 3.6 3.1  أیام قلیله
  1.1  2.6 0.7 2.3 1.7  لم أصمه
  1.1  1.1 0.2 1.6 1.0  ال جواب
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  هل كنت مواظب على أداء الصالة؟  الماضي . خالل  شهر رمضان21
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

مواظب على الصالة 
  جمیع األیام

90.1 88.8  92.2 84.6  93.5  

مواظب على الصالة 
  أیام الجمعة فقط

5.1 4.5 6.0 10.4  1.8  

غیر مواظب على 
  اإلطالق

4.8 6.7 1.8 5.0  4.7  

  
  ما هو مصدرك األول للحصول على األخبار بشكل عام؟. 22

   
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

  34.7  29.2 25.3 37.0  32.6  التلفاز
مواقع التواصل 
اإلجتماعي ( 
فیسبوك، تویتر، ... 

  إلخ)

29.9 31.8 26.9 28.8  30.7  

المواقع اإلخباریة 
اإللكترونیة ( 

  اإلنترنت)

24.7 19.2  33.8 31.6  20.4  

  6.2  5.8 8.2 4.8  6.1  اإلذاعات
  1.1  0.9 0.4 1.3 1.0  الصحف ( الجرائد)

  6.9  3.7 5.4 5.9  5.7  ال أتابع األخبار 
  
  

  للتواصل مع عائلتك وأصدقائك)؟ إلخ ....، ما مدى إستعمالك لمواقع التواصل اإلجتماعي ( مثل الفیسبوك، التویتر، . 23
   
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199=العدد   

  17.0  28.6 20.9  21.8 21.4  كثیر جدا
  23.6  25.3 27.3 22.4 24.3  كثیر

  28.0  22.1 25.1 26.0 25.7  بین الحین واآلخر
ال أستعمل مواقع 
التواصل اإلجتماعي 

  بالمرة

28.2  29.4 26.2 23.6  31.1  

  0.5  0.4 0.5 0.4  0.4  ال جواب 
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  هل تعرضت للتحرش عن طریق مواقع التواصل اإلجتماعي؟ . 24

   
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

  7.7  6.9 12.2  4.5 7.4  نعم
  92.3  92.9 87.6 95.5 92.5  ال 

  0.0  0.2  0.2 0.0 0.1  ال جواب 
  
  

نساء في فلسطین تتعرض للعنف الجسدي، ما هو برأیك أفضل طریقة لخفض مستوى العنف  4رت الدراسات أن واحدة من بین كل أظه. 25
  ضد النساء؟     

  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

إصدار قوانین أكثر 
  نساءتشددا لحمایة ال

29.9 25.6  36.9 30.7  29.3  

زیادة فعالیة تطبیق 
  القوانین الحالیة 

26.2 25.8 26.9 28.1  25.0  

تحسین التعلیم حول 
  حقوق المرأة 

39.3 42.2 34.4 36.8  40.8  

  1.6  1.5 0.0 2.5 1.6  غیرھا
  3.3  2.8 1.8 3.9 3.0  / ال جواب ال أعرف 

  
د أن درجة المساواة بین الرجل والمرأة في فلسطین قد تحسنت، بقیت على ما هي علیه، أم خالل العشر سنوات األخیرة، هل تعتق. 26

  تراجعت؟  
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

درجة المساواة بین 
الرجل والمرأة في 

  فلسطین تحسنت

47.5 56.1  33.3 44.2  49.7  

درجة المساواة بین 
الرجل والمرأة في 
فلسطین قد بقیت 
  على ما هي علیه

32.4 29.5 37.1 36.4  29.9  

درجة المساواة بین 
الرجل والمرأة في 

  فلسطین قد تراجعت

16.8 11.5 25.8 16.2  17.2  

  3.2  3.2 3.8 2.9 3.3  / ال جواب ال أعرف 
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    ما مدى ثقتك بالشرطة الفلسطینیة؟ . 27
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

  21.3  23.4 16.2  25.6 22.1  ثقة عالیة
  44.0  37.2 35.8 44.7 41.4  ثقة متوسطة

  29.7  35.7 45.3 24.0 32.0  ثقة قلیلة
  5.0  3.7 2.7 5.7 4.5  ال أعرف / ال جواب 

  
  هل تعتقد أن الشرطة تمارس سیاسات عادله إتجاه النساء؟   . 28
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

  50.6  47.0 30.7  60.3 49.2  نعم
  46.0  48.9 59.6 39.7 47.1  ال 

  3.4  4.1 9.7 0.0 3.7  ال أعرف
  

    رجة تعتقد أن الشرطة تتعامل بطریقة مالئمة أو غیر مالئمة مع النساء المعنفات اللواتي یلجأن إلى مراكز الشرطة؟إلى أي د. 29
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

  20.4  16.9 9.8  24.6 19.0  بطریقة مالئمة جدا
مالئمة نوعا  بطریقة

  ما
40.0 39.4 41.1 44.2  37.4  

بطریقة غیر مالئمة 
  نوعا ما

18.3 12.3 28.2 21.6  16.1  

بطریقة غیر مالئمة 
  بالمرة

8.7 6.3 12.7 7.6  9.4  

  15.1  9.1 8.2 15.5 12.8  ال أعرف 
  1.6  0.6 0.0 1.9 1.2  ال جواب

  
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

  57.8  61.1 50.9  64.0 59.0  بطریقة مالئمة
  25.5  29.2 40.9 18.6 27.0  بطریقة غیر مالئمة

  16.7  9.7 8.2 17.4 14.0  ال أعرف/ ال جواب 
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، هل تعتقد أن هذا التغییر سیخدم 1967عام  أعلنت حماس عن وثیقة سیاسیة جدیدة تتضمن مواقف جدیدة بما فیها قبول حدود حزیران. 30

  المصلحة الوطنیة الفلسطینیة؟ 
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

  36.0  33.1 36.4  33.9 34.9  نعم
  37.3  48.9 46.2 39.1 41.8  ال 

  26.7  18.0 17.4 27.0 23.3  ال أعرف / ال جواب 
  

  ه الفلسطینیین؟  هعام على وعد بلفور، إلى أي درجة تعتقد أن بریطانیا تتحمل مسؤولیة الوضع الحالي الذي یواج 100بعد مرور . 31
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

  37.0  46.3 50.7  34.6 40.6  درجة كبیرة
  19.9  19.0 18.4 20.3 19.6  درجة متوسطة 

ال تتحمل المسؤولیة 
  على اإلطالق

30.4 33.9 24.7 28.4  31.8  

  11.3  6.3 6.2 11.2 9.4  ال أعرف/ ال جواب 
  

عتراف . 32   *ني؟ بدولة فلسطینیة من قبل بریطانیا هو تعویضا كافیا إلرضاء الشعب الفلسطی هل تعتقد أن إعتذار وإ
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  420العدد =   302العدد =  311العدد = 411العدد = 722العدد =  

  14.3  12.6 12.9  14.1 13.6  نعم
  83.8  85.8 85.5 83.9 84.6  ال 

  1.9  1.8 1.6 2.0 1.8  ال أعرف / ال جواب 
  31للوضع الحالي الذي یؤاجه الفلسطینیین في سؤال  سؤولیة كبیرة، متوسطةهذا السؤال سؤل فقط للذین أجابو أن بریطانیا تتحمل م* 
  

  إلى أي درجة تعتقد بأن الحكومة تقوم بجمع الضرائب والرسوم المختلفة من الجمیع بشكل عادل ومنصف؟ . 33
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737د = العد  462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

  11.4  12.6 12.0  11.7 11.8  إلى درجة كبیرة
  32.6  32.3 29.8 34.0 32.4  إلى درجة متوسطة

  43.1  46.3 50.2 40.9 44.4  إلى درجة قلیلة
  12.9  8.8 8.0 13.4 11.4  ال أعرف / ال جواب 
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  إلى أي درجة تعتقد أن هناك تمییر بین النساء والرجال في النظام الضریبي؟  . 34
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

  8.4  9.5 8.9  8.8 8.8  إلى درجة كبیرة
  23.7  24.9 28.9 21.4 24.2  إلى درجة متوسطة

  19.3  21.0 29.3 14.3 19.9  إلى درجة قلیلة
  31.2  31.6 22.7 36.6 31.4  ال یوجد تمییز بالمرة

  17.4  13.0 10.2 18.9 15.7  ال أعرف / ال جواب 
  

  هل تعتقد أن مستوى الخدمات المقدمة من قبل السلطة تتالئم مع حجم الضرائب التي یتم جبایتها؟ . 35
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

  15.9  16.9 9.6  20.3 16.3  نعم
  72.7  77.9 85.3 68.4 74.7  ال 

  11.4  5.2 5.1 11.3 9.0  ال جواب
  

  من هو المسؤول أكثر برأیك عن أزمة الكهرباء في الفترة األخیرة في قطاع غزة؟ . 36
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

  42.5  31.6 16.9  51.1 38.3  إسرائیل
حكومة حماس في 

  26.1  37.4 51.6 17.8 30.4  غزة 
  19.3  22.1 26.4 16.7 20.4  السلطة الفلسطینیة

  12.1  8.9 5.1 14.4 10.9  ال أعرف / ال جواب 
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  *  . ما هو التنظیم السیاسي أو الدیني الذي تثق به أكثر؟37
  أنثى   كر ذ  غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

  22.1  29.7 34.7  19.2 25.0  فتح
  14.0  15.4 22.9 9.5 14.5  حماس

  0.7  3.2 3.1 0.8 1.7  الجهاد اإلسالمي 
  0.8  2.4 2.7 0.7 1.4  الجبهة الشعبیة 

أحزاب إسالمیة 
  أخرى

1.2 0.8 1.8 0.9  1.4  

  0.8  0.6 1.6 0.3 0.8  آخرون
  45.9  37.9 30.9 49.9 42.8  ال أثق بأحد

  14.3  9.9 2.3 18.8 12.6  ال جواب
  *هذا السؤل مفتوح لم یعط للمستفتى اي خیارات

  
  
  

  *. ما هي الشخصیة الفلسطینیة التي تثق بها أكثر؟38
  أنثى   ذكر   غزة  الضفة الغربیة  المجموع  
  737العدد =   462العدد =  450العدد = 749العدد = 1199العدد =  

  12.1  15.6 19.6 9.7 13.4  مروان البرغوثي
  11.5  10.6 17.1 7.6 11.2  إسماعیل هنیة 

محمود عباس ( أبو 
  مازن)

7.6 10.1  3.3 9.5  6.4  

  3.8  7.4 13.1 0.4 5.2  محمد دحالن
  6.2  14.1 16.4 4.9 9.3  آخرون

  45.2  32.9 27.1 48.5 40.5  ال أثق بأحد
  14.8  9.9 3.4 18.8 12.8  ال جواب

  هذا السؤل مفتوح لم یعط للمستفتى اي خیارات*


