
 

 

 

     2022 نیسان 05                                                                             208استطالع رقم 

 

 األو�رانیة أعده الد�تور نبیل �و�الي جاء فیه:   –في أحدث استطالع للرأي حول الحرب الروسیة 

 
األو�رانیة سیكون لها تأثیر سلبي على    –%) �عتقدون أن الحرب الروسیة  84.2( •

 الفلسطینیین. 

%) �عتقدون أن روسیا �انت على غیر حق في حر�ها على الجاره أو�رانیا،  40.2( •

 %) �أنها على حق. 32.3و(

حدوث نزاع نووي بین أورو�ا والوال�ات المتحدة    إمكانیة%) قلقون من  58.4( •

 وروسیا. 

 

 العالقات العامة  –بیت ساحور  

) وشمل عینة  PCPOفي أحدث استطالع للرأي أعده الد�تور نبیل �و�الي، ونشره المر�ز الفلسطیني الستطالع الرأي (

شخصًا �مثلون نماذج سكانیة م الضفة الغر�یة �ما فیها القدس الشرقیة وقطاع غزة أعمارهم   1014عشوائیة مكونة من 

یة الجمهور الفلسطیني قلقون من امكانیة حدوث نزاع نووي بین أورو�ا والوال�ات  عامًا فما فوق، جاء في أن أغلب  18

 المتحدة وروسیا.  

) أن نسبة هامش الخطأ في هذا االستطالع  PCPOوقال الد�تور نبیل �و�الي رئیس المر�ز القلسطیني الستالع الرأي (

، وقد تم  2022نیسان)    04  –آذار   25%)، وأضاف د. �و�الي أن الدراسة أجر�ب خالل الفترة آذار (3.07كانت (±

 د. نبیل كوكالي 



. وأضاف د. �و�الي أن أهم ما جاء في هذه الدراسة   Surveytogoلجمع البیانات �استخدام برنامج    TAPIاستخدام  

 ما یلي: 

%)  40.2%) من الجمهور الفلسطیني أن روسیا على حق في حر�ها على الجاره أو�رانیا، في حین �عتقد (32.3�عتقد (

 %) عن االجا�ة على هذا السؤال. 27.5منهم �أن روسیا �انت على غیر حق، وامتنع (

اجع أو�رانیا  %) تر 27.4األو�رانیة؟"، أجاب (  –وحول سؤال "ما هو الحل األمثل للوصول إلى حل للمشكلة الروسیة  

%) الوقف  14.8%) تنفیذ االتفاقیات التي تّم توقیعها في السابق بین الطرفین، (15.6عن االنضمام لحلف الناتو، ( 

%) الجلوس على طاولة المفاوضات  11.7%) انسحاب روسیا من أو�رانیا بدون شروط، (11.9الفوري الطالق النار، (

%) مغادرة الرئیس األو�راني  6.6واألورو�ي في الشؤون األو�رانیة، (  %) وقف التدخل األمر�كي9.8بین الطرفین، (

 %) أجابو "ال أعرف". 2.2فورًا من أو�رانیا وتقد�م استقالته، (

%) من الجمهور الفلسطیني �أنهم قلقون من امكانیة حدوث نزاع نووي بین أورو�ا والوال�ات المتحدة  58.4وقال (

 غیر قلقون.  %) �أنهم 41.6وروسیا، في حین قال (

%) �عتقدون �أنه  13.6%) من الجمهور أن الحرب سیكون لها تأثیر سلبي على الفلسطینیین، مقابل (84.2و�عتقد (

 %) عن أألجا�ه على هذا السؤال. 2.2لن �كون هناك أي تأثیر على االطالق، وتردد (
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