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   النجـاح الوطنيـةجامعـة

  استطالعات الرأي والدراسات المسحيةزــمرك
Tel:  (972)(9)2381113/7, 2386584            Fax:  (972)(9)2387982   

Nablus-Palestine:  P.O.Box 7, 707 - Email: hussein596@yahoo.com 
  ) 13 (رقم الرأي العام الفلسطيني استطالع نتائج

  م2005 تموز 13-15

 خلفية االستطالع

مع اقتراب موعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، بدأت السلطة الفلسطينية تحركات مكثفة لترتيب 

وفي هذا السياق عقد الرئيس الفلسطيني عدة اجتماعات . االوضاع الداخلية الفلسطينية تهيئة لما بعد االنسحاب

ا سابقا الى االنضمام لحكومة وحدة وطنية، اال أن العديد من مع قادة الفصائل الفلسطينية، والذي كان قد دعاه

الفصائل الفلسطينية مثل حماس والجهاد االسالمي والجبهة الشعبية رفضوا هذه الدعوة، واقترحوا تشكيل هيئة 

  .وطنية لالشراف على االنسحاب االسرائيلي من القطاع، وهذا ما رفضته السلطة على لسان أكثر من مسؤول

جانب االخر، كثفت مؤسسات السلطة الفلسطينية جهودها الهادفة الى ضبط االوضاع االمنية الداخلية على ال

بعدما تعددت حوادث االنفالت األمني، التي لم تعد حوادث منفردة هنا أو هناك وانما أصبحت ظاهرة تهدد 

د من هذه الظاهرة، وتمثل النسيج االجتماعي الفلسطيني، مما استدعى تحركات فلسطينية رسمية وشعبية للح

  .ذلك بعدة قرارات اتخذها مجلس الوزراء ووزارة الداخلية الفلسطينية

وفي السياق الداخلي الفلسطيني أيضا، أقر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون االنتخابات التشريعية، والذي 

ضوا نصفهم سيتم انتخابهم ع) 132(اعتمد على النظام االنتخابي المختلط، وزاد عدد أعضاء المجلس الى 

ووعدت السلطة الفلسطينية، عقب اقرار . على أساس نظام الدوائر، والنصف اآلخر على أساس القوائم

  .   القانون، بأن تجري االنتخابات التشريعية اما في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل

  نتائج االستطالع

 مركز استطالعات الرأي والدراسات المسحية في جامعـة         أجراهالذي   الثالث عشر  يلي نتائج االستطالع     فيما

 قامت جامعة النجاح الوطنية وبتمويل      حيث ،2005 تموز   15-13 الواقعة ما بين     الفترةالنجاح الوطنية خالل    

  . في إجراء هذا المسح كامالًذاتي

ة لفصائل العمل الوطني عدة مواضيع تركزت أساسا حول دعوة السلطة الفلسطيني هذا االستطالع تناول

واإلسالمي إلى االنضمام لحكومة وحدة وطنية، وظاهرة االنفالت األمني، واالنسحاب اإلسرائيلي من قطاع 

غزة، واالنتخابات التشريعية الفلسطينية القادمة، وتقييم عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية، وأحوال الديمقراطية 

 .، وقضايا أخرى باإلضافة إلى التعاطف السياسي غزة،وحقوق اإلنسان في الضفة الغربية وقطاع

 االنتخاب، سنة فأكثر وهم الذين لهم حق 18صاً ممن بلغت أعمارهم  شخ1360 االستطالع عينة حجم بلغ

 تم وقد. فأكثرسنة  18 أعمارهم  تبلغ واحد باأللف من جملة األشخاص الذينتهشكلت هذه العينة ما نسبو

 تسحبوقد  . شخص500 وفي قطاع غزة على ا شخص860 الغربية على الضفة توزيع هذه االستمارة في

 ومن جهة أخرى، فقد بلغت نسبة ،%3± نحو بلغ هامش الخطأ للعينة وقد عشوائية، بصورةمفردات العينة 

  %.1.6رفض اإلجابة 

  
____________________________________________________________________  

  .ردة في النتائج ال تمثل بالضرورة رأي جامعة النجاح الوطنيةاآلراء الوا* 
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   الرئيسيةالنتائج
 
من المستطلعة آراؤهم الدعوة التي وجهتها السلطة الفلسطينية إلى القوى الوطنية واإلسالمية % 84.9أيد  •

 . عارض هذه الدعوة% 11.2لالنضمام إلى حكومة وحدة وطنية، في حين أن 

 .عارضوها% 20طلعة آراؤهم انضمام حركة حماس لحكومة وحدة وطنية، و من المست% 75.1أيد  •

 .من أفراد العينة موقف حماس الرافض لالنضمام إلى حكومة وحدة وطنية% 29.1أيد  •

من أفراد العينة بأن السلطة الفلسطينية جادة في دعوتها إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، % 58.1اعتقد  •

 .ا غير جادةقالوا بأنه% 30.7في حين أن 

من أفراد العينة بان تشكيل حكومة وحدة وطنية سيخرج الفلسطينيين من األزمة السياسية % 61.3اعتقد  •

 ..قالوا بأن هذا لن يخرج الفلسطينيين من أزمتهم السياسية الراهنة% 32.4الراهنة، و 

حكومة وحدة من المستطلعة آراؤهم بأن رفض بعض الفصائل الفلسطينية االنضمام الى % 51قال  •

بأن هذا الموقف يخدم المصالح العليا للشعب % 32.5وطنية يخدم المصالح الخاصة لهذه الفصائل، وقال 

 .الفلسطيني

بأن تشكيل حكومة وحدة وطنية سيحد من ظاهرة االنفالت األمني في الشارع الفلسطيني، % 68.5اعتقد  •

 .بأنه لن يحد من هذه الظاهرة% 25في حين قال 

من أفراد العينة بأن تشكيل حكومة وحدة وطنية سيكون ذريعة لتأجيل االنتخابات % 38.9اعتقد  •

 .التشريعية

من أفراد العينة اقتراح تشكيل لجنة وطنية لإلشراف على االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع % 77.6أيد  •

 .هذا االقتراح% 16.5غزة، وعارض 

قالوا عكس % 50.2حاربة االنفالت األمني، و قالوا بأن المسؤولين الفلسطينيين جادين في م% 40.7 •

 .ذلك

 .بأن األجهزة األمنية الفلسطينية غير قادرة على ضبط الشارع الفلسطيني% 27.8أعتقد  •

من أفراد العينة بأن أفراد األجهزة األمنية الفلسطينية هم جزء من حالة االنفالت األمني في % 70.3قال  •

 .الشارع الفلسطيني

المجلس % 20.1 مجلس الوزراء لوضع حد لظاهرة االنفالت األمني بأنه جيد، و يقيمون عمل% 20.6 •

المؤسسات األهلية، و % 30.5لجان اإلصالح، و % 35.2األجهزة األمنية، و % 16التشريعي، و 

 .ضغط الشارع% 25.4األحزاب السياسية، و % 21.5

 غزة هو بديل إسرائيلي عن خريطة من أفراد العينة بأن االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع% 43.9اعتقد  •

 .الطريق

من أفراد العينة بأن االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة جاء نتيجة لضغط المقاومة % 39.9أعتقد   •

 .الفلسطينية

 .من أفراد العينة بأن تعامل السلطة مع االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة جيدا% 50قال  •

 .ة الفصل ستؤدي إلى تفاقم الصراعات الداخلية الفلسطينيةمن أفراد العينة بأن خط% 32.6أعتقد  •

 من أفراد العينة بأن خطة الفصل ستدفع الشارع الفلسطيني إلى تعزيز وحدته الوطنية% 58.8اعتقد  •
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من المستطلعة آراؤهم انطالق عمليات مقاومة فلسطينية من قطاع غزة بعد االنسحاب % 39.7أيد  •

 .عارضوا ذلك% 51.9اإلسرائيلي منه، في حين أن 

من أفراد العينة بأن االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة سيؤدي إلى تحسن األوضاع % 49.5قال  •

 .قالوا بأن األوضاع ستتردى% 16.6السياسية واالقتصادية فيه، في حين أن 

 .لن ينتخبوا أحدا منهم% 18.4سينتخبون نفس أعضاء المجلس التشريعي الحالي، و % 2.1 •

 التي رآها المستطلعة آراؤهم مؤهلة للشخص الذي ينوون انتخابه في االنتخابات التشريعية المواصفات •

 :القادمة جاءت مرتبة كما يلي

  غير فاسد  90.65%

 المؤهل العلمي   84.11%

  كونه متدين  76.21%

 التاريخ النضالي   75.85%

 االنتماء الحزبي  57.24%

 كون المرشح ذكراً  53.18%

  االقتصادي الوضع  36.78%

 االنتماء العائلي   35.02%

 كون المرشح أنثى  33.64%

 مكان السكن   32.96%

  صلة القرابة  29.51%

 كون المرشح نائباً سابقاً  24.18%
  
األساس الرئيس الذي سيحدد توجهات الناخبين في إعطاء صوتهم للمرشح سيكون االنتماء الحزبي  •

 %.24الشخصية بنسبة تالها المعرفة % 25.6للمرشح بنسبة 

من أفراد العينة سيصوتون لصالح كتلة فتح في االنتخابات التشريعية القادمة، بينما سيصوت % 25.1 •

 .سيصوتون لصالح كتلة من أعضاء اليسار% 5.4لصالح كتلة حماس، و % 21.9

لتين هما كتلة لو كان الخيار أمام الناخب في االنتخابات التشريعية القادمة يقتصر على اختيار أحد كت •

منظمة التحرير الفلسطينية وكتلة حركة حماس، اختار المستطلعة آراؤهم إعطاء صوتهم للكتلة منظمة 

 %.34.5وكتلة حركة حماس بنسبة %  45.1التحرير الفلسطينية بنسبة 

تلة فتح لو كان الخيار أمام الناخب في االنتخابات التشريعية القادمة يقتصر على اختيار أحد كتلتين هما ك •

وكتلة حركة %  40.2وكتلة حركة حماس، اختار المستطلعة آراؤهم إعطاء صوتهم لكتلة فتح بنسبة 

 %.35.2حماس بنسبة 

من أفراد العينة لن ينتخبوا كل أو بعضا من أعضاء المجلس التشريعي الحالي بسبب استغاللهم % 28.5 •

بب ابتعادهم عن هموم ومشاكل المواطنين بس% 31.1بسبب التعيينات لألقارب و % 24.6للمال العام و 
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ألن هؤالء النواب منذ انتخابهم لم يزوروا دائرتهم % 6.1في الدائرة االنتخابية التي يمثلونها و 

 .االنتخابية

، والمجلس %64، والحكومة الفلسطينية % 69.6بلغت نسبة الذين قيموا أداء الرئاسة بين جيد ووسط  •

 %.49.9، واألجهزة األمنية بنسبة %59.7ضائي بنسبة ، والجهاز الق%52.9التشريعي 

اعتقد من المستطلعة آراؤهم بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدأ بخطوات عملية وملموسة في  •

 :المجاالت التالية

  توحيد األجهزة األمنية الفلسطينية  57.1%

 محاربة الفساد في المؤسسات العامة  47.9%

  والمعتقلينإطالق سراح األسرى   36.3%

  فرض سيادة القانون في الشارع الفلسطيني  36.2%

  القضاء على فوضى السالح في الشارع الفلسطيني  26.0%

  حماية عناصر المقاومة الفلسطينية   24.9%

  تحسين الوضع االقتصادي  23.5%

  الحد من الواسطة في التعيينات للوظائف العامة   22.8%

  واطنين الفلسطينيينتوفير األمن الشخصي للم  21.3%

  الحد من الفقر والبطالة في الشارع الفلسطيني  19.0%
 
 .يؤيدون استحداث منصب نائب للرئيس% 70.1 •

من أفراد العينة بان إحالة بعض ملفات الفساد إلى النائب العام هو بداية لمحاسبة % 32.4اعتقد  •

 .الي وإداريمسؤولين كبار في السلطة يقال بأنهم متورطون في قضايا فساد م

 . يقولون بأنها سيئة% 30.7يقولون بأن أحوال الديمقراطية في فلسطين هي جيدة، و % 19.9 •

 .يقولون بأن نظام الحكم في فلسطين يتجه نحو بناء نظام ديمقراطي% 26 •

 .يقولون بأن نظام الحكم في فلسطين يتجه نحو احترام حقوق اإلنسان% 28.7 •

  .فلسطينية لحقوق اإلنسان في فلسطين بأنه جيديقيمون احترام السلطة ال% 17.6 •

 . يقيمون احترام السلطة الفلسطينية لحرية الصحافة بأنه جيد% 35.4 •

  .يقولون بأنهم يستطيعون انتقاد سياسات السلطة الفلسطينية بدون خوف% 49.4 •

 .من أفراد العينة يشعرون بأنهم يعبرون عن آرائهم السياسية العامة دون خوف% 45.5 •

من أفراد العينة يعتبرون النظام االجتماعي الفلسطيني يعطيهم الحرية في تبني أي دين أو فكر % 42.1 •

 .يقولون عكس ذلك% 32.8في حين أن . يريدون

من أفراد العينة يعتقدون أن اإلنفاق الحكومي على قطاع التعليم الحكومي غير كاف لسد % 69 •

 على نفاقإلاى قطاع الصحة أيضا غير كاف، كذلك يعتقدون بأن األنفاق عل% 72.5احتياجاتها، و 

 .غير كاف% 69.4الشؤون االجتماعية بنسبة 

 .من أفراد العينة ال يشعرون باألمان على أنفسهم وأسرتهم وأمالكهم% 55.4 •

 .من أفراد العينة يقرؤون الصحف اليومية الفلسطينية، و صحيفة القدس ، األكثر قراءة% 71.8 •
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 .دول الصناعية الكبرى ستفي بااللتزامات المالية التي وعدت بها الفلسطينيينيقولون بان ال% 51.9 •

من المستطلعة آراؤهم يعتقدون بان هذه % 25.4فيما لو دفعت الدول الصناعية هذه االلتزامات فان  •

 .يعتقدون عكس ذلك% 61.3المبالغ ستوجه لتطوير االقتصاد الفلسطيني، و 

% 10.1 إذا ما دفعت فإنها ستؤدي إلى انخفاض نسبة البطالة، و يعتقدون بأن هذه المبالغ% 21و  •

 .يعتقدون بأنها ستؤدي إلى انخفاض نسبة الفقر

  :بالنسبة لالنتماء السياسي فقد أفاد أفراد العينة كالتالي •

الجبهة الديمقراطية          0.9%  حزب الشعب 1.0%

 الجهاد اإلسالمي %2.0 فتح 34.8%

 حماس %21.0 فدا 0.2%

 الجبهة الشعبية           %3.8 المبادرة الوطنية 1.4%

 مستقل وطني %7.9 مستقل إسالمي 6.4%

ال أحد مما سبق ذكره         %19.3 غير ذلك 1.4%
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   العامة لالستطالعالنتائج
 

 لحكومة وحدة وطنية، هل تؤيد أم  االنضمامإلى الفلسطينية واإلسالمية الوطنية القوى السلطة الفلسطينية دعت    

   هذه الدعوة؟تعارض
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 81.6 86.9 84.9  أؤيد

 12.4 10.5 11.2 أعارض

 6.0 2.7 3.9 ال أعرف/ رأيال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

  

  وطنية؟ تؤيد أم تعارض انضمام حركة حماس إلى حكومة وحدة هل    

  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 70.8 77.7 75.1 أؤيد

 22.8 18.4 20.0 أعارض

 6.4 4.0 4.9 ال أعرف/ رأيال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

      

 موقف تعارض حماس دعوة السلطة الفلسطينية إلى االنضمام لحكومة وحدة وطنيه، هل تؤيد أو حركة رفضت    

  ؟طنيةحماس الرافض لالنضمام لحكومة الوحدة الو

  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 30.0 28.6 29.1 أؤيد

 57.6 60.5 59.4 أعارض

 12.4 10.9 11.5 ال أعرف/ رأيال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

    
  ؟ وحدة وطنيةحكومة تشكيل إلى بأن الحكومة الفلسطينية جادة في دعوتها تعتقد هل

  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 59.4 57.3 58.1 نعم

 25.6 33.6 30.7 ال

 15.0 9.1 11.3 ال أعرف/ رأيال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

  ؟ التي يعيشونهاالراهنة السياسية األزمة تعتقد بأن تشكيل حكومة وحدة وطنية سيخرج الفلسطينيين من هل    
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 61.6 61.0 61.3 نعم

 27.6 35.1 32.4 ال

 10.8 3.8 6.4 ال أعرف/ رأيال

 100.0 100.0 100.0 المجموع
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 الدخول في حكومة وحدة وطنية يخدم إلى الفلسطينية تعتقد بأن رفض بعض الفصائل الفلسطينية دعوة السلطة هل    

  ؟في النهاية
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 56.2 48.0 51.0 الفصائل الخاصة لهذه المصالح

 22.0 38.6 32.5 الفلسطيني العليا للشعب لمصالحا

 21.8 13.4 16.5 ال أعرف/ رأيال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

  

   في الشارع الفلسطينياألمني سيحد من ظاهرة االنفالت وطنية تعتقد بأن تشكيل حكومة وحدة هل  
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 64.4 70.9 68.5 نعم

 24.0 25.6 25.0 ال

 11.6 3.5 6.5 ال أعرف/ رأيال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

  

  ؟ بأن تشكيل حكومة وحدة وطنية سيكون ذريعة لتأجيل االنتخابات التشريعيةتعتقد هل    
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 32.0 42.9 38.9 نعم

 48.4 42.8 44.9 ال

 19.6 14.3 16.3 ال أعرف/ رأيال

 100.0 100.0 100.0 عالمجمو

  

 لإلشراف على االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، وهناك من الوطنية من يقترح بضرورة تشكيل اللجنة هناك

  أنت، هل تؤيد أم تعارض هذا االقتراح؟. االقتراحيرفض هذا 
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 71.6 81.0 77.6 أؤيد

 18.4 15.5 16.5 أعارض

 10.0 3.5 5.9 ال أعرف/ رأيال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

  

 الفلسطيني ووعدوا بالقضاء عليه، هل تعتقد بأن هؤالء الشارع مسؤولون فلسطينيون بوجود انفالت أمني في أقر 

   االنفالت األمني في الشارع الفلسطينيمحاربةالمسؤولين جادين في 
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 34.6 44.2 40.7 نعم

 50.8 49.9 50.2 ال

 14.6 5.9 9.1 ال أعرف/ رأيال

 100.0 100.0 100.0 المجموع



 

 -8-

  

  ؟ الفلسطيني؟الشارع بأن األجهزة األمنية الفلسطينية، في ظل األوضاع الحالية، قادرة على ضبط تعتقد هل  
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 23.4 30.3 27.8 نعم

 65.2 67.0 66.3 ال

 11.4 2.7 5.9 ال أعرف/ رأيال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

  

 األجهزة األمنية الفلسطينية هم جزء من حالة االنفالت عناصر حديث من قبل مسؤولين فلسطينيين عن أن هناك  

   باعتقادك أنت هل هذا صحيح أم ال ؟الفلسطيني،األمني في الشارع 
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 71.4 69.7 70.3 صحيح نعم

 16.8 22.6 20.4  غير صحيحال

 11.8 7.8 9.3 ال أعرف/ رأيال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

  

   الشارع الفلسطيني؟في تقيم عمل المؤسسات التالية في محاوالتها للحد من ظاهرة االنفالت األمني كيف

 المجموع
 المجموع ال رأي/  أعرف ال سيئ وسط جيد 

 100.0 6.7 38.0 34.7 20.6 زراء الومجلس

 100.0 6.3 41.4 32.2 20.1  التشريعيالمجلس

 100.0 3.6 48.7 31.8 16.0 األمنية األجهزة

 100.0 5.7 20.7 38.4 35.2 اإلصالح لجان

 100.0 7.1 23.4 39.0 30.5 األهلية المؤسسات

 100.0 7.6 33.8 37.1 21.5  السياسيةاألحزاب

 100.0 7.7 34.5 32.4 25.4  الشارعضغط

  الغربيةالضفة
 المجموع ال رأي/  أعرف ال سيئ وسط جيد 

 100.0 8.5 31.0 37.0 23.5  الوزراءمجلس

 100.0 7.9 35.3 33.3 23.5  التشريعيالمجلس

 100.0 4.7 44.3 31.3 19.8 األمنية األجهزة

 100.0 6.5 21.0 37.4 35.0 اإلصالح لجان

 100.0 8.6 21.9 37.1 32.4 األهلية المؤسسات

 100.0 8.4 31.6 35.7 24.3  السياسيةاألحزاب

 100.0 6.5 35.0 30.7 27.8  الشارعضغط
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  غزةقطاع

 المجموع ال رأي/  أعرف ال سيئ وسط جيد 

 100.0 3.6 50.0 30.8 15.6  الوزراءمجلس

 100.0 3.4 51.8 30.4 14.4  التشريعيالمجلس

 100.0 1.8 56.2 32.6 9.4 األمنية األجهزة

 100.0 4.4 20.0 40.0 35.6 اإلصالح لجان

 100.0 4.6 26.0 42.2 27.2 األهلية المؤسسات

 100.0 6.2 37.6 39.6 16.6  السياسيةاألحزاب

 100.0 9.8 33.6 35.4 21.2  الشارعضغط

  
   الطريق؟  خريطة تعتقد أن خطة الفصل اإلسرائيلية، هي بديل إسرائيلي عن هل

  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 45.6 42.9 43.9 نعم

 38.0 45.0 42.4 ال

 16.4 12.1 13.7 ال رأي / أعرف ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

   

   الحكومة اإلسرائيلية والكنيست على االنسحاب من غزة جاء نتيجة؟موافقة تعتقد أن هل  
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 45.6 36.5 39.9 اومة الفلسطينية            المقضغط

 32.4 34.8 33.9  الجدوى األمنية واالقتصادية للبقاء في قطاع غزة       عدم

 16.4 25.5 22.1  الدولي على إسرائيل                      الضغط

 5.6 3.3 4.1 ال رأي / أعرف ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

  

      من قطاع غزة؟اإلسرائيلي الفلسطينية مع االنسحاب طةالسل تقيم تعامل كيف
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 40.6 55.5 50.0  جيد

 38.4 32.6 34.7 سيئ

 21.0 12.0 15.3 ال رأي / أعرف ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

  



 

 -10-

  ؟نية الداخلية على السلطة  الفلسطيالصراعات تعتقد بأن خطة الفصل اإلسرائيلية ستؤدي إلى تفاقم هل
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 22.2 38.7 32.6 نعم

 52.8 33.7 40.7 جزئيا

 20.8 23.5 22.5 ال

 4.2 4.1 4.1 ال رأي/  أعرف ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

   الوطنيةوحدته تعتقد بأن خطة الفصل ستدفع الشارع الفلسطيني إلى تعزيز هل
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 57.6 59.4 58.8 نعم

 28.2 33.5 31.5 ال

 14.2 7.1 9.7 ال رأي/  أعرف ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

  
    مقاومة من داخل القطاع؟عمليات انطالق  إسرائيل من قطاع غزة، هل تؤيد أم تعارضانسحبت ما إذا

  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 39.0 40.1 39.7 أؤيد

 47.2 54.7 51.9 أعارض

 13.8 5.2 8.4 ال رأي/  أعرف ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

   سياسيا واقتصاديا إلىسيؤدي تعتقد بأن إعادة االنتشار في قطاع غزة هل  
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 49.6 49.4 49.5 األوضاع تحسن

 16.6 16.6 16.6 األوضاع تردي

 26.8 31.0 29.5 ير تغيال

 7.0 2.9 4.4 ال رأي/  أعرف ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

  
  ستنتخب؟ انتخابات المجلس التشريعي القادمة، من في    

  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 2.0 2.1 2.1        الحاليين أعضاء المجلس نفس

 7.2 9.3 8.5           الحاليين أعضاء المجلس بعض

 20.6 17.1 18.4  الحالييناألعضاء انتخب أحدا من لن

 56.0 51.9 53.4  في حينه      سأقرر

 10.6 17.3 14.9         االنتخابات أشارك في لن

 3.6 2.3 2.8 ال أعرف/ رأيال

 100.0 100.0 100.0 المجموع
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  ؟بات التشريعية القادمة مؤهلة للشخص الذي تنوي انتخابه في االنتخاتراها هي المواصفات التي ما
 ) وأدناها صفر10العالمة التقديرية أعالها ( 

 )المتوسط(
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 3.4920 2.6360 2.9507  القرابةصلة

 7.9360 8.6872 8.4110  العلميالمؤهل

 6.2840 5.3977 5.7235  الحزبياالنتماء

 3.7420 3.3616 3.5015  العائلياالنتماء

 7.4540 7.6616 7.5853  النضاليالتاريخ

 7.3360 7.7860 7.6206  متدينكونه

 3.6200 3.1070 3.2956  السكنمكان

 4.0140 3.4826 3.6779  االقتصاديالوضع

 2.1120 2.5953 2.4176  نائبا سابقاكونه

 5.5280 5.1953 5.3176  ذكراًكونه

 3.3240 3.3872 3.3640  أنثىكونه

 8.4980 9.3942 9.0647  فاسدغير

  
   في االنتخابات التشريعية القادمة؟   صوتك هو الشيء الذي ستحدد على أساسه لمن ستعطي ما   

  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 2.2 4.4 3.6 للمرشح العائلي االنتماء

 27.6 24.4 25.6 للمرشح الحزبي االنتماء

 19.2 14.1 16.0  للمرشحوالعائلي الحزبي االنتماء

 23.8 24.1 24.0 بالمرشح الشخصية المعرفة

 12.6 27.8 22.2 أخرى

 14.6 5.2 8.7 ال أعرف/ رأيال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

  

   من الكتل االنتخابية التالية ستعطي صوتك؟ألي    
  غزةقطاع  الغربية الضفة المجموع 

 12.0 10.7 11.2  وطنية        مستقلة من شخصيات كتلة

 10.2 11.2 10.8  إسالمية        مستقلة من شخصيات كتلة

 7.6 4.1 5.4  الفلسطينياليسار من اتجاهات كتلة

 18.6 15.2 16.5  من حركة حماسكتلة

 28.6 23.1 25.1      فتح من حركة كتلة

 16.8 24.9 21.9  اقرر بعدلم

 4.4 9.8 7.8       االنتخابات أشارك في لن

 1.8 1.0 1.3 ال أعرف/ رأيال

 100.0 100.0 100.0 المجموع
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 القادمة بين كتلتين وحيدتين هما كتلة منظمة التحرير    التشريعي كان الخيار أمامك في انتخابات المجلس لو   

  فمن ستنتخب؟). حماس( وكتلة حركة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية،
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 49.6 42.6 45.1 الفلسطينيةمة التحرير  منظكتلة

 27.8 38.4 34.5 )حماس (اإلسالمية حركة المقاومة كتلة

 22.6 19.1 20.4 ال رأي / أعرف ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

  

 وكتلة حركة فتح، أمامك في انتخابات المجلس التشريعي القادمة بين كتلتين وحيدتين هما كتلة الخيار كان لو

  فمن ستنتخب؟). حماس(ومة اإلسالمية المقا
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 39.8 40.5 40.2  فتحكتلة

 28.4 39.2 35.2 )حماس (اإلسالمية حركة المقاومة كتلة

 31.8 20.3 24.6 ال رأي / أعرف ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

  

   القادمة؟التشريعيةلين لدائرتك االنتخابية في االنتخابات  أعضاء المجلس التشريعي الحالي الممثبانتخاب ستقوم هل
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع    

 5.4 7.8 6.9  جميعهمنعم

 25.0 40.0 34.5 بعضهم

 69.6 52.2 58.6  أحدا منهمأنتخب لن

 100.0 100.0 100.0 المجموع

      

  ي، اختر السبب األهم ؟ أعضاء من المجلس التشريعي الحالانتخاب ال تريد لماذا

  غزةقطاع  الغربية الضفة المجموع 

 27.0 29.4 28.5  في تحقيق مكاسب شخصية   العام المال الستغاللهم

 26.0 23.8 24.6 األقارب والمقربين دون وجه حق  تعيين المنصب في الستغاللهم

 27.5 33.2 31.1  الدائرة االنتخابية التي يمثلونهاومشاكل عن هموم البتعادهم

 3.8 7.5 6.1 لم يزوروا دائرتهم االنتخابية     انتخابهم هؤالء النواب منذ الن

 15.7 6.0 9.6 أخرى

 100.0 100.0 100.0 المجموع
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   عباس منصب الرئاسةمحمود تقيم أداء كل من المؤسسات الفلسطينية التالية منذ تولي الرئيس كيف          

 جموعالم
 المجموع ال رأي/  أعرف ال سيئ وسط جيد 

 100.0 5.4 25.0 41.1 28.5 الفلسطينية الرئاسة مؤسسة

 100.0 3.5 32.5 42.6 21.4  الفلسطينيةالحكومة

 100.0 4.5 42.6 37.0 16.0 الفلسطيني التشريعي المجلس

 100.0 6.0 34.3 34.4 25.3  القضائيالجهاز

 100.0 2.9 47.1 34.3 15.7 ينيةالفلسط األمنية األجهزة

  الغربيةالضفة
 المجموع ال رأي/  أعرف ال سيئ وسط جيد 

 100.0 6.3 22.4 41.2 30.1 الفلسطينية الرئاسة مؤسسة

 100.0 3.7 27.9 43.1 25.2  الفلسطينيةالحكومة

 100.0 5.3 37.2 38.7 18.7 الفلسطيني التشريعي المجلس

 100.0 7.4 34.1 34.0 24.5  القضائيالجهاز

 100.0 3.4 41.6 35.3 19.7 الفلسطينية األمنية األجهزة

  غزةقطاع
 المجموع ال رأي/  أعرف ال سيئ وسط جيد 

 100.0 3.8 29.4 41.0 25.8 الفلسطينية الرئاسة مؤسسة

 100.0 3.0 40.4 41.8 14.8  الفلسطينيةالحكومة

 100.0 3.0 51.8 34.0 11.2 الفلسطيني التشريعي المجلس

 100.0 3.6 34.6 35.2 26.6  القضائيالجهاز

 100.0 2.2 56.6 32.4 8.8 الفلسطينية األمنية األجهزة

  

   وملموسة في فعل ما يليعملية تعتقد بان الرئيس الفلسطيني بدأ بخطوات هل   

 المجموع
 المجموع ال أعرف/رأي ال ال نعم 

 100.0 5.7 46.3 47.9  الفساد في المؤسسات العامةمحاربة

 100.0 5.8 37.1 57.1  األجهزة األمنية الفلسطينيةتوحيد

 100.0 4.9 59.0 36.2  سيادة القانون في الشارع الفلسطينيفرض

 100.0 4.5 69.6 26.0 الفلسطيني على فوضى السالح في الشارع القضاء

 100.0 5.3 58.4 36.3  سراح األسرى والمعتقلينإطالق

 100.0 7.9 67.3 24.9 المقاومة الفلسطينية  عناصر حماية

 100.0 9.0 68.2 22.8  العامة من الواسطة في التعيينات للوظائف الحد

 100.0 6.2 72.6 21.3 الفلسطينيين األمن الشخصي للمواطنين توفير

 100.0 4.6 71.9 23.5  الوضع االقتصاديتحسين

 100.0 5.3 75.7 19.0 الفلسطيني من الفقر والبطالة في الشارع الحد
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 الغربية الضفة

 المجموع ال أعرف/رأي ال ال نعم 

 100.0 5.8 43.1 51.0  الفساد في المؤسسات العامةمحاربة

 100.0 5.5 37.2 57.3  األجهزة األمنية الفلسطينيةتوحيد

 100.0 4.2 51.6 44.2  سيادة القانون في الشارع الفلسطينيفرض

 100.0 2.9 64.1 33.0 الفلسطينيسالح في الشارع  على فوضى الالقضاء

 100.0 3.4 55.5 41.2  سراح األسرى والمعتقلينإطالق

 100.0 4.3 68.7 27.0  عناصر المقاومة الفلسطينية حماية

 100.0 7.8 67.4 24.8  العامة من الواسطة في التعيينات للوظائف الحد

 100.0 3.7 73.1 23.1 الفلسطينيين األمن الشخصي للمواطنين توفير

 100.0 2.7 73.0 24.3  الوضع االقتصاديتحسين

 100.0 2.1 78.3 19.7 الفلسطيني من الفقر والبطالة في الشارع الحد

 غزة قطاع
 المجموع ال أعرف/رأي ال ال نعم 

 100.0 5.6 51.8 42.6  الفساد في المؤسسات العامةمحاربة

 100.0 6.4 36.8 56.8 ة األجهزة األمنية الفلسطينيتوحيد

 100.0 6.0 71.6 22.4  سيادة القانون في الشارع الفلسطينيفرض

 100.0 7.2 79.0 13.8 الفلسطيني على فوضى السالح في الشارع القضاء

 100.0 8.6 63.4 28.0  سراح األسرى والمعتقلينإطالق

 100.0 14.0 64.8 21.2  عناصر المقاومة الفلسطينية حماية

 100.0 11.2 69.4 19.4  العامةمن الواسطة في التعيينات للوظائف  الحد

 100.0 10.4 71.6 18.0 الفلسطينيين األمن الشخصي للمواطنين توفير

 100.0 8.0 70.0 22.0  الوضع االقتصاديتحسين

 100.0 10.8 71.2 18.0 الفلسطيني من الفقر والبطالة في الشارع الحد

  

   الفلسطينية؟السلطةستحداث منصب نائب لرئيس  تؤيد أم تعارض اهل    
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 61.8 74.9 70.1 أؤيد

 17.6 16.2 16.7 أعارض

 20.6 9.0 13.2 ال أعرف/ رأيال

 100.0 100.0 100.0 المجموع
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 اإلجراء هو بداية هذاقد بأن  الفلسطينية عددا من ملفات الفساد إلى النائب العام لمتابعتها، هل تعتالسلطة أحالت

   مالي وإداري؟فسادلمحاسبة مسؤولين كبار في السلطة يقال بأنهم متورطون في قضايا 

  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 28.8 34.5 32.4 نعم

 54.6 43.8 47.8 ربما

 13.4 17.7 16.1 ال

 3.2 4.0 3.7 ال أعرف/ رأيال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

  

  تراها؟ ألحوال الديمقراطية في فلسطين، فانك بالنسبة   
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 21.2 19.2 19.9 جيدة

 48.0 44.4 45.7 وسط

 27.4 32.7 30.7 سيئة

 3.4 3.7 3.6 ال رأي / أعرف ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

  

  ظام ديمقراطي نبناء تعتقد بان نظام الحكم في فلسطين يتجه نحو هل   
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 27.8 24.9 26.0 نعم

 53.0 42.4 46.3 جزئيا

 17.4 27.2 23.6 ال

 1.8 5.5 4.1 ال رأي / أعرف ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

   حقوق اإلنسان؟احترام تعتقد بأن نظام الحكم في فلسطين يتجه نحو هل 
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 27.0 29.7 28.7 نعم

 48.2 39.1 42.4 جزئيا

 22.8 28.6 26.5 ال

 2.0 2.7 2.4 ال رأي / أعرف ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

   في فلسطين؟اإلنسان تقيم احترام السلطة الفلسطينية لحقوق كيف    
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 16.2 18.4 17.6 جيدة

 48.8 46.3 47.2 وسط

 32.2 32.9 32.6 سيئة

 2.8 2.4 2.6 ال رأي / أعرف ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع
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   في فلسطين؟الصحافة تقيم احترام السلطة الفلسطينية لحرية كيف 
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 34.0 36.2 35.4 جيدة

 42.6 40.8 41.5 وسط

 20.0 17.4 18.4 سيئة

 3.4 5.6 4.8 ال رأي / أعرف ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

  

   خوفبدون تستطيع انتقاد سياسات السلطة الفلسطينية هل   
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 47.8 50.3 49.4 نعم

 39.8 26.4 31.3 جزئيا

 8.6 20.5 16.1 ال

 3.8 2.8 3.2 ال رأي / أعرف ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

  

   السياسية العامة دون خوف؟المواضيع بان لك الحرية في التعبير عن رأيك في  تشعرهل   
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 41.0 48.1 45.5 نعم

 41.8 26.3 32.0 جزئيا

 13.4 23.3 19.6 ال

 3.8 2.3 2.9 ال رأي / أعرف ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

  

   في تبني أي دين أو فكر تريد؟الحريةفلسطيني يعطيك  تعتبر أن النظام االجتماعي الهل  
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 36.2 45.6 42.1 نعم

 30.4 15.0 20.7 جزئيا

 27.8 35.7 32.8 ال

 5.6 3.7 4.4 ال رأي / أعرف ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

  

  ف لسد احتياجاتها؟        ا أن اإلنفاق الحكومي على القطاعات التالية كتعتقد هل    
 المجموع

 المجموع ال أعرف/رأي ال ال نعم 

 100.0 4.9 69.0 26.0  التعليم الحكوميقطاع

 100.0 3.6 72.5 23.9  الصحة الحكوميقطاع

 100.0 7.1 69.4 23.5  االجتماعيةالشؤون
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 الغربية الضفة
 المجموع ال أعرف/رأي ال ال نعم 

 100.0 4.1 72.0 24.0  التعليم الحكوميقطاع

 100.0 3.6 73.3 23.1  الصحة الحكوميقطاع

 100.0 7.9 71.5 20.6  االجتماعيةالشؤون

 غزة قطاع
 المجموع ال أعرف/رأي ال ال نعم 

 100.0 6.4 64.0 29.6  التعليم الحكوميقطاع

 100.0 3.6 71.2 25.2  الصحة الحكوميقطاع

 100.0 5.6 65.8 28.6  االجتماعيةالشؤون

     

   باألمان على نفسك وأسرتك وأمالكك؟تشعر ظل األوضاع األمنية الداخلية التي نعيشها، هل في
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 13.4 12.4 12.8 نعم

 44.6 22.9 30.9 جزئيا

 40.0 64.3 55.4 ال

 2.0 0.3 1.0 ال رأي / أعرف ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

  

  الع الصحف الفلسطينية اليومية؟ تطهل   
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 25.2 29.3 27.8 ال

 28.0 23.4 25.1  يوميانعم

 40.8 45.1 43.5 أحيانا

 5.4 1.9 3.2  فقطالعطلة يوم

 0.6 0.3 0.4 أخرى

 100.0 100.0 100.0 المجموع

  

   الصحف اليومية التي تقرؤها أكثر من غيرها؟أي    
  غزةقطاع  الغربيةالضفة مجموعال 

 21.1 7.5 12.7  الجديدةالحياة

 40.5 19.2 27.4 األيام

 26.1 70.3 53.4 القدس

 12.4 2.9 6.5 أخرى

 100.0 100.0 100.0 المجموع
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 تعتقد بأن هذه  هلالفلسطيني،مليار دوالر كمساعدة للشعب ) 3( الصناعية الكبرى في اجتماعها األخير تقديم الدول قمة قررت 

  الدول ستفي بهذا االلتزام؟
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 46.2 55.2 51.9 نعم

 30.0 32.8 31.8 ال

 23.8 12.0 16.3 ال رأي / أعرف ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

  

   الفلسطيني بشكل سليم؟ تعتقد بأنه سيوجه لتطوير االقتصادهل لو دفعت هذه الدول المبلغ الذي وعدت به، فيما   
  غزةقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 28.6 23.5 25.4 نعم

 48.2 69.0 61.3 ال

 23.2 7.6 13.3 ال رأي / أعرف ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

  

  :إلى تعتقد بأنه سيؤدي هل لو دفعت هذه الدول المبلغ الذي وعدت به، فيما   

 ة غزقطاع  الغربيةالضفة المجموع 

 18.0 22.8 21.0  نسبة البطالةإنقاص

 11.4 9.3 10.1  نسبة الفقرانخفاض

 17.0 10.7 13.0  المعيشةمستوى ارتفاع

 21.8 42.8 35.1  الخاصاالستثمار زيادة

 31.8 14.4 20.8 ال رأي / أعرف ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

  

   من األحزاب واالتجاهات التالية تؤيد؟أياً   
  غزةقطاع  الغربيةالضفة موعالمج 

 1.4 0.7 1.0  الشعبحزب

 1.4 0.6 0.9  الديمقراطيةالجبهة

 2.2 1.9 2.0  اإلسالميالجهاد

 34.8 34.8 34.8  فتححركة

 17.4 23.1 21.0  حماسحركة

 0.6 0.00 0.2  فداحزب

 5.2 2.9 3.8  الشعبيةالجبهة

 2.0 1.0 1.4  الوطنيةالمبادرة

 11.4 5.8 7.9  وطنيمستقل

 9.2 4.8 6.4  إسالميمستقل

 12.8 23.1 19.3  أحد مما سبق ذكرهال

 1.6 1.3 1.4  ذلك غير

 100.0 100.0 100.0 المجموع
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