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   الوطنيـةالنجـاح جامعـة

   والدراسات المسحيةالرأي استطالعات مركــز
Tel: (9)(972) 2345113         Fax : (9)(972) 2345982 

Nablus-Palestine:  P.O.Box 7, 707 - Email: hussein596@yahoo.com 
 

  )32( الرأي العام الفلسطيني رقم استطالع نتائج

  م2006  أيلول7-9

  طالع االستخلفية

بعد ستة أشهر من انقطاع رواتب الموظفين الحكوميين، وعدم وجود أفق لقيام الحكومة بتأمين دفع هذه الرواتب 

بشكل منتظم، أعلن هؤالء الموظفون عن إضراب مفتوح حتى تقوم الحكومة بحل هذه األزمة، والتي أخذت بعدا 

أنه حق شرعي ال يهدف اال إلى حصول فسره البعض بأنه سياسي هدفه اسقاط الحكومة، وفسره أخرون ب

  .الموظفين على حقوقهم المادية بعيدا عن أية أهداف سياسية

في الجانب اآلخر يقود الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية مفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق حول تشكيل 

 وخاصة حركتي حماس حكومة وحدة وطنية وفق برنامج متفق علية من جميع فصائل العمل الوطني واالسالمي

  .وفتح

، 1967وفي خضم األزمة السياسية والمالية واألمنية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في االراضي المحتلة عام 

ظهرت هنا بعض االصوات تطالب بحلول جذرية لهذه المسائل، فمنها من طالب بحل السلطة الفلسطينية بعد أن 

انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة كإحدى الحلول المطروحة للخروج تسائل عن جدوى وجودها، وآخرون طالبوا ب

إال أن الواضح بأن هذه األصوات ال تلقى لها صدى على . من الواقع السياسي واألمني واالقتصادي المتردي

  .المستوى الرسمي سواء على مستوى الرئاسة أو الحكومة

  

  االستطالع نتائج
 والدراسات المسحية فـي جامعـة النجـاح    الرأي الذي أجراه مركز استطالعات   العشرينالثالث و  يلي نتائج االستطالع     فيما

 قامت جامعة النجاح الوطنية وبتمويل ذاتي في إجـراء هـذا            حيث،  2006 أيلول 9-7 الوطنية خالل الفترة الواقعة ما بين     

  . كامالًالمسح

ية الراهنة على الساحة الفلسطينية، وخاصة موضوع ع آراء الشارع الفلسطيني في المستجدات السياس هذا االستطالتناول

إضراب الموظفين الحكوميين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، وأيضا رأي الشارع 

  .في أساليب وأشكال المقاومة، كذلك تقييم أداء المؤسسات الفلسطينية والجامعات بشكل خاص

 تم توزيع وقد.  وهم الذين لهم حق االنتخاب، سنة فأكثر18شخصاً ممن بلغت أعمارهم  1360 عاالستطال حجم عينة بلغ

 سحبت مفردات العينة بصورة تمو. شخص 500  شخصا وفي قطاع غزة على860  في الضفة الغربية علىةهذه االستمار

  %.4.7رفض اإلجابة  أخرى، فقد بلغت نسبة جهة ومن، %3± نحوعشوائية، وقد بلغ هامش الخطأ للعينة 

  
____________________________________________________________________  

  . الواردة في النتائج ال تمثل بالضرورة رأي جامعة النجاح الوطنيةاآلراء* 
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  : الرئيسيةالنتائج
 
 .من أفراد العينة متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة% 66.2 •

 .من أفراد العينة ال يشعرون باألمان على أنفسهم وأسرهم وأمالكهم في ظل الوضع الراهن% 88 •

 .من أفراد العينة يقولون بأن وضعهم االقتصادي في ظل األوضاع الحالية قد تطور نحو األسوأ% 73.5 •

 .يعارضونه% 34.3من أفراد العينة يؤيدون إضراب الموظفين الحكوميين و % 63.8 •

 .يعارضونه% 39.4 العينة يؤيدون إضراب المعلمين الحكوميين و من أفراد% 59 •

من أفراد العينة، وبغض النظر عن تأييدهم لإلضراب من عدمه، يقولون بأن مطالب الموظفين % 92.5 •

 .يقولون عكس ذلك% 6.3عادلة، و 

 .من أفراد العينة يقيمون موقف الحكومة تجاه إضراب الموظفين بأنه سيئ% 54.7 •

 . أفراد العينة يقيمون موقف الرئاسة تجاه إضراب الموظفين بأنه سيئمن% 49.5 •

 .من أفراد العينة يقيمون موقف المجلس التشريعي تجاه إضراب الموظفين بأنه سيئ% 51.9 •

 .من أفراد العينة يقولون بأن اإلضراب هو الطريقة األمثل لحصول الموظفين على حقوقهم% 55.4 •

ون أن الحل األمثل هو حل الحكومة ، في حال عدم قدرتها على دفع من أفراد العينة يقول% 48.2 •

 .يقولون أن الحل هو قبول الموظفين بهذا الوضع والعودة إلى العمل% 25الرواتب،  و 

 .من أفراد العينة يقولون بأن الحوارات الجارية لتشكيل حكومة وحدة وطنية سوف تنجح% 50.4 •

 .يعارضون ذلك% 11.3ل حكومة وحدة وطنية، و من أفراد العينة يؤيدون تشكي% 84.9  •

من أفراد العينة يقولون بأن حكومة الوحدة الوطنية ستكون قادرة على فك الحصار عن الشعب % 63 •

 .يقولون عكس ذلك% 26.6الفلسطيني، و 

 .من أفراد العينة يقولون بأن حركة فتح معنية بتشكيل حكومة وحدة وطنية% 51.6 •

 .ة يقولون بأن حماس معنية بتشكيل حكومة وحدة وطنية من أفراد العين% 44.6 •

 .من أفراد العينة، يقولون بأن حكومة الوحدة الوطنية تصب في مصلحة كل الشعب الفلسطيني% 73.8 •

من أفراد العينة يقولون بأن الخروج من األزمة المالية السياسية الراهنة يتم عبر حل السلطة % 16.5 •

يقولون يجب % 24.1ن عبر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، و يقولو% 20.4الفلسطينية، و 

يقولون عبر حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة % 31إبقاء األمور على ما هي عليه وانتظار الفرج، و 

 .جديدة

ت من أفراد العينة يعتقدون بأن إجراء انتخابات تشريعية جديدة يعتبر انقالبا على نتائج االنتخابا% 59 •

 .يقولون عكس ذلك% 33.3التشريعية، و 

من أفراد العينة يعتقدون بأن إجراء انتخابات رئاسية جديدة يعتبر انقالبا على نتائج االنتخابات % 47.1 •

 .يقولون عكس ذلك% 43.2الرئاسية، و 

 .يعارضونها% 38.9من أفراد العينة يؤيدون إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، و % 56 •
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 .يعارضونها% 34.6د العينة يؤيدون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، و من أفرا% 60.4 •

من أفراد العينة يقولون بأن االنتخابات التشريعية المبكرة ستخرج الشعب الفلسطيني من األزمة % 51.5 •

 .يعتقدون عكس ذلك% 38.5التي يعيشها، و 

ينتخبون مرشـح حركة حماس، و من أفراد العينة، فيما لو جرت انتخابات رئاسية جديدة، س% 17.4 •

 .سينتخبون مرشح حركة فتح% 37.9

من أفراد العينة، فيما لو جرت انتخابات تشـريعية جديدة، سـينتخبون كتلة حركة حماس، و % 18.8 •

 .سينتخبون كتلة حركة فتح% 34.8

ون كتلة حماس من أفراد العينة سينتخب% 25.1فان . لو ترشحت، في انتخابات تشريعية جديدة، كتلتين فقط •

 .سينتخبون كتلة تحالف منظمة التحرير الفلسطينية% 42.6مع قوى إسالمية أخرى متحالفة معها، و 

من أفراد العينة يقولون بأن االنتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة ستخرج الشعب الفلسطيني من % 29.9 •

 .يعتقدون عكس ذلك% 26.5األزمة السياسية والمالية الحالية، و 

 .يعارضونها% 32.8من أفراد العينة يؤيدون العمليات المسلحة داخل إسرائيل، و % 61.3 •

 .1967من أفراد العينة يؤيدون تركيز المقاومة في األراضي المحتلة عام % 62.3 •

 .من أفراد العينة يعارضون إطالق الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل% 42.5 •

إطالق الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل يضر القضية الوطنية من أفراد العينة يقولون أن % 36.7 •

 .يقولون بأنه يخدم هذه القضية% 36.5الفلسطينية، و 

من أفراد العينة يقولون بأن شكل النضال الذي يخدم القضية الفلسطينية أكثر من غيره هو الكفاح % 36 •

 .المسلح

 طينية بأنه جيدمن أفراد العينة يقيمون عمل الجامعات الفلس% 70.4 •

وعند سؤال أفراد عينة الضفة الغربية، لو طلب منهم أن ينصحوا طالب في أي الجامعات يكمل دراسته،  •

 .فان جامعة النجاح الوطنية قد احتلت المرتبة األولى

وعند سؤال أفراد عينة قطاع غزة، لو طلب منهم أن ينصحوا طالب في أي الجامعات يكمل دراسته، فان  •

 .سالمية قد احتلت المرتبة األولىالجامعة اإل

 :قيم أفراد العينة عمل المؤسسات التالية بأنه جيد •

  الرئاسة الفلسطينية % 49.8 -

 الحكومة الفلسطينية% 40.1 -

 المجلس التشريعي% 37.4 -

 الجهاز القضائي% 30.8 -

  األجهزة األمنية% 33 -
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 بالنسبة لالنتماء السياسي فقد أفاد أفراد العينة كالتالي •

  الشعبحزب 1%

  الديمقراطيةالجبهة 1.7%

  اإلسالميالجهاد 3.3%

  فتححركة 36.2%

  حماسحركة 20.7%

  فداحزب 0.6%

  الشعبيةالجبهة 4.6%

  الوطنيةالمبادرة 0.8%

  وطنيمستقل 6.5%

  إسالميمستقل 3.6%

  أحد مما سبق ذكرهال 20.5%

  ذلك غير 0.6%
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  لالستطالع العامة النتائج
    

    هل أنت متفائل أم متشائم تجاه الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 متفائل 32.0 28.6 37.8
 متشائم 66.2 70.1 59.4
 ال أعرف/ رأيال 1.8 1.3 2.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
 

  أسرتك وأمالكك؟   في ظل الوضع الراهن، هل تشعر باألمان على نفسك و

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 11.8 10.9 13.4
 إلى حد ما 28.5 24.8 34.8
  ال  59.5  64.2  51.4
 ال أعرف/ رأيال 0.2 0.1 0.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
     في ظل األوضاع الحالية، في أي اتجاه تطور وضعك االقتصادي؟

  وعالمجم  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نحو األفضل 5.5 3.7 8.6
 نحو األسوأ 73.5 77.0 67.6
  بقي على حاله  21.0  19.3  23.8
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

 بشكل عام، هل تؤيد أم تعارض إضراب الموظفين الحكوميين؟   

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 أؤيد بشدة 27.3 17.7 43.8
 أؤيد 36.5 42.0 27.0
  أعارض  26.5  31.7  17.4
  أعارض بشدة  7.8  6.2  10.6
 ال أعرف/ رأيال 2.0 2.4 1.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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 بشكل عام، هل تؤيد أم تعارض إضراب المعلمين الحكوميين؟   

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 أؤيد بشدة 25.8 17.4 40.2
 أؤيد 33.2 36.6 27.4
  أعارض  29.4  36.0  18.0
  أعارض بشدة  10.0  7.9  13.6
 ال أعرف/ رأيال 1.5 2.0 0.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

     بغض النظر عن تأييدك أو معارضتك إلضراب الموظفين الحكوميين، هل تعتقد بأن مطالبهم عادلة؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 74.6 85.5 55.8
 إلى حد ما  17.9 9.9 31.8
  ال  6.3  4.0  10.2
 ال أعرف/ رأيال 1.3 0.7 2.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

    كيف تقيم موقف الحكومة الفلسطينية تجاة مطالب الموظفين؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 جيد جدا 9.6 6.0 15.6
 جيد 29.5 31.9 25.4
  سيئ  36.5  41.3  28.4
  سيئ جدا  18.2  12.8  27.6
 ال أعرف/ي رأال 6.2 8.0 3.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

    كيف تقيم موقف الرئاسة الفلسطينية تجاه مطالب الموظفين؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 جيد جدا 9.3 3.5 19.2
 جيد 33.8 29.8 40.6
  سيئ  35.8  41.9  25.4
  سيئ جدا  13.7  14.9  11.6
 ال أعرف/ رأيال 7.5 10.0 3.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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    كيف تقيم موقف المجلس التشريعي الفلسطيني تجاه مطالب الموظفين؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 جيد جدا 7.5 3.4 13.0
 جيد 29.8 29.7 30.0
  سيئ  36.8  40.3  30.8
  سيئ جدا  15.1  10.6  22.8
 ال أعرف/ رأيال 10.8 15.1 3.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

   

     هل تعتقد بأن اإلضراب هو الطريقة األمثل لحصول الموظفين على حقوقهم؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 55.4 54.0 57.8
 ال 40.4 42.6 36.8
 ال أعرف/ رأيال 4.2 3.5 5.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

 للموظفين بشكل منتظم، فما هو الحل برأيك؟   إذا لم تستطع الحكومة الحالية توفير الرواتب 

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 حل الحكومة الحالية       48.2 45.5 52.8
 قبول الموظفين بهذا الوضع والعودة الى العمل     25.0 23.1 28.2
  أخرى  21.6  27.2  12.0
 ال أعرف/ رأيال 5.2 4.2 7.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

     

      هناك حوار بين الفصائل لتشكيل حكومة وحدة وطنية، هل تعتقد بأن هذه الحوارات ستنجح؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 50.4 48.7 53.2
 ال 37.9 40.7 33.2
 ال أعرف/ رأيال 11.7 10.6 13.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  وطنية؟هل تؤيد أم تعارض تشكيل حكومة وحدة 

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 أؤيد 84.9 85.8 83.2
 أعارض 11.3 10.6 12.4
 ال أعرف/ رأيال 3.9 3.6 4.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

     فيما لو شكلت حكومة وحدة وطنية، هل تعتقد بأنها قادرة على فك الحصار المالي والسياسي عن السلطة الفلسطينية؟

  المجموع  الغربيةلضفةا  غزةقطاع

 نعم 63.0 62.0 64.8
 ال 29.6 28.7 23.0
 ال أعرف/ رأيال 10.4 9.3 12.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
 هل تعتقد أن حركة فتح معنية بتشكيل حكومة وحدة وطنية؟    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 51.6 49.0 56.2
 ال 34.5 37.1 30.0
 ال أعرف/ رأيال 13.9 14.0 3.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

     هل تعتقد أن حركة حماس معنية بتشكيل حكومة وحدة وطنية ؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 44.6 46.4 41.6
 ال 40.8 39.5 43.0
 ال أعرف/ رأيال 14.6 14.1 15.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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   مصلحة من يصب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية؟ برأيك أنت، في

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 في مصلحة فتح     10.2 10.0 10.6
 في مصلحة حماس     7.8 4.5 13.4
  في مصلحة كل الشعب      73.8  77.2  67.8
 ال أعرف/ رأيال 8.2 8.3 8.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  ن الخروج من األزمة المالية والسياسية الحالية؟   برأيك أنت، كيف يمك

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 حل السلطة الفلسطينية    16.5 16.9 16.0
 إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة      20.4 20.1 20.8
  حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة       31.0  28.6  35.0
 األمور على ما هي عليه وانتظار الفرج              إبقاء  24.1  25.6  21.6
 ال أعرف/ رأيال 8.0 8.8 6.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

   هل تعتقد بأن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة يشكل انقالبا على نتائج االنتخابات التشريعية األخيرة؟   

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 عمن 59.0 62.9 52.4
 ال 33.3 29.0 40.8
 ال أعرف/ رأيال 7.6 8.1 6.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

    هل تعتقد بأن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يشكل انقالبا على نتائج االنتخابات الرئاسية األخيرة؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 47.1 52.8 37.4
 ال 43.2 37.7 52.6
 ال أعرف/ رأيال 9.7 9.5 10.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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     هل تؤيد أم تعارض إجراء انتخابات رئاسية مبكرة؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 أؤيد بشدة 19.1 11.7 31.8
 أؤيد 36.8 42.3 27.4
  أعارض  30.6  35.3  22.4
  أعارض بشدة  8.3  5.5  13.2
 ال أعرف/ رأيال 5.1 5.1 5.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

     هل تؤيد أم تعارض إجراء انتخابات تشريعية مبكرة؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 أؤيد بشدة 23.1 10.1 45.4
 أؤيد 37.3 44.5 24.8
  أعارض  26.3  34.2  12.8
  أعارض بشدة  8.3  5.6  13.0
 ال أعرف/ رأيال 5.0 5.6 4.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  هل تعتقد بأن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة سيخرج الشعب الفلسطيني من األزمة التي يعيشها؟    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 51.5 46.2 60.6
 ال 38.5 44.4 28.4
 ال أعرف/ رأيال 10.0 9.4 11.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0

   جديدة فأي من المرشحين ستنتخب؟فيما لو جرت اآلن انتخابات رئاسية     

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 مرشح حركة فتح    34.9 28.7 45.6
 مرشح حركة حماس     17.4 17.3 17.4
  مرشح وطني مستقل       12.1  12.2  12.0
  مرشح إسالمي مستقل  6.8  7.9  5.0
 مرشح عن حركات اليسار        3.8 2.9 5.4

  ال أحد مما سبق           20.9 26.2 11.8
  ال أعرف/ رأيال 4.0 4.8 2.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  فيما لو جرت اآلن انتخابات تشريعية جديدة فأي من الكتل التالية ستنتخب؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 كتلة حركة فتح    34.8 29.9 43.2
 كتلة حركة حماس     18.8 18.5 19.4
  كتلة مستقلين وطنيين       10.4  10.8  9.8
  كتلة مستقلين إسالميين  6.2  7.1  4.6
  كتل اليسار الفلسطيني 5.1 4.0 7.2

  ال أحد مما سبق           20.7 25.2 13.0
  ال أعرف/ رأيال 3.9 4.5 2.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  

  تلتين مرشحتين فقط، فأي منهما ستنتخب؟فيما لو جرت اآلن انتخابات تشريعية جديدة وكان هناك ك

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 تحالف حركة حماس مع قوى اسالمية أخرى       25.1 27.3 21.2
 تحالف القوى السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية 42.6 38.0 50.6
  لن أنتخب أحدا منهما                   26.6  28.3  23.8
 ال أعرف/ رأيال 5.7 6.4 4.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

    

  هل تعتقد بأن االنتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة قد تخرج الشعب الفلسطيني من أزمته السياسية والمالية الحالية؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 29.9 27.8 33.6
 ربما  39.8 35.8 46.6
  ال  26.5  32.2  16.6
 ال أعرف/ رأيال 3.8 4.2 3.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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   هل تؤيد أم تعارض العمليات الفلسطينية المسلحة في داخل اسرائيل؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 أؤيد بشدة 21.5 14.7 33.4
 أؤيد 39.8 44.2 32.2
  أعارض  25.0  29.4  17.4
  أعارض بشدة  7.8  4.9  12.8
 ال أعرف/ رأيال 5.9 6.9 4.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  

  ، إلى جانب العمل السياسي؟1967    هل تؤيد أم تعارض تركيز المقاومة الفلسطينية في األراضي المحتلة عام 

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 أؤيد بشدة 17.8 13.4 25.4
 أؤيد 44.5 51.6 32.2
  أعارض  21.0  23.1  17.4
  أعارض بشدة  9.9  3.5  21.0
 ال أعرف/ رأيال 6.8 8.4 4.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

     هل تؤيد أم تعارض قيام الفصائل الفلسطينية بإطالق الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 أؤيد بشدة 19.3 14.5 27.6
 أؤيد 33.2 38.6 24.0
  ارضأع  31.8  34.8  26.8
  أعارض بشدة  10.7  6.0  18.8
 ال أعرف/ رأيال 4.9 6.0 2.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

     هل تعتقد بأن إطالق الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل يخدم أم يضر النضال الوطني الفلسطيني؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 يخدم 36.5 35.0 39.2
 يضر 36.7 38.8 33.0
  ال يجدي نفعا  21.5  20.7  23.0
 ال أعرف/ رأيال 5.2 5.5 4.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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      برأيك أنت وضمن الظروف المحلية والدولية، ما هو شكل النضال الذي قد يخدم القضية الفلسطينية أكثر من غيره؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 )           ات، اعتصاماتمظاهر(الكفاح السلمي  10.4 11.9 8.0
 الكفاح المسلح         36.0 33.7 40.0
  )   المحافل الدولية(الكفاح الدبلوماسي   13.4  11.7  16.2
  العودة إلى المفاوضات كما كان في السابق         29.4  29.9  28.6
  أخرى  5.7  7.4  2.8
 ال أعرف/ رأيال 5.0 5.3 4.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  من الظروف الحالية، كيف تقيم عمل الجامعات الفلسطينية؟ض

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 جيد جدا 20.2 19.2 22.0
 جيد 50.1 52.6 46.0
  سيئ  17.2  17.0  17.6
  سيئ جدا  6.5  4.5  9.9
 ال أعرف/ رأيال 6.0 6.7 4.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

       

لو .  بعد هذه الجامعات عن مكان سكن الطالب، وبغض النظر عن وضعه المالي أو االجتماعي     بغض النظر عن قرب أو

  فبأي من جامعات الضفة الغربية تنصحه أن يدرس؟ . أردت أن تعطي نصيحة لطالب

 )عينة الضفة الغربية فقط(

   الغربيةالضفة

 الجامعة االمريكية في جنين          2.4
     جامعة بير زيت      24.4
  جامعة بيت لحم          8.5

  جامعة النجاح الوطنية          34.8
 جامعة القدس 4.0

 جامعة القدس المفتوحة      14.1
 جامعة الخليل                  10.8
 ال أعرف/ال رأي 3.7

 المجموع 100.0
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لو . لنظر عن وضعه المالي أو االجتماعي  بغض النظر عن قرب أو بعد هذه الجامعات عن مكان سكن الطالب، وبغض ا

  فبأي من جامعات قطاع غزة تنصحه أن يدرس؟. أردت أن تعطي نصيحة لطالب

 )عينة قطاع غزة فقط(

  قطاع غزة

 جامعة األزهر     18.4
 الجامعة اإلسالمية     39.8
  جامعة األقصى       22.8
                       جامعة القدس المفتوحة                         12.4
 ال أعرف/ال رأي 6.6

 المجموع 100.0
  

   ؟ بشكل عام، كيف تقيم عمل المؤسسات الفلسطينية التالية

 المجموع

  جيد سيئ  ال رأي/ال أعرف المجموع

  الرئاسة الفلسطينية 49.8 44.1 6.1 100.0
  الحكومة الفلسطينية 40.1 51.9 7.9 100.0
  المجلس التشريعي 37.4 52.6 10.0 100.0
  الجهاز القضائي 30.8 53.2 16.0 100.0
  األجهزة األمنية 33.0 56.3 10.7 100.0

 الضفة الغربية

  جيد سيئ  ال رأي/ال أعرف المجموع

  الرئاسة الفلسطينية 40.3 51.9 7.8 100.0
  الحكومة الفلسطينية 37.2 52.6 10.2 100.0
  يالمجلس التشريع 37.2 50.3 12.4 100.0
  الجهاز القضائي 29.3 55.1 15.6 100.0
  األجهزة األمنية  27.8  63.1  9.1 100.0

 قطاع غزة

  جيد سيئ  ال رأي/ال أعرف المجموع

  الرئاسة الفلسطينية 66.0 30.8 3.2 100.0
  الحكومة الفلسطينية 45.2 50.8 4.0 100.0
  المجلس التشريعي 37.6 56.6 5.8 100.0
  الجهاز القضائي 33.4 49.8 16.8 100.0
  األجهزة األمنية  42.0  44.4  13.6  100.0
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   من األحزاب واالتجاهات التالية تؤيد؟أياً   

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

  الشعبحزب 1.0 0.7 1.4
  الديمقراطيةالجبهة 1.7 1.4 2.2
  اإلسالميالجهاد 3.3 2.3 5.0

  فتححركة 36.2 31.0 45.0
  حماسحركة 20.7 21.4 19.6
  فداحزب 0.6 0.2 1.2
  الشعبيةالجبهة 4.6 2.9 7.4
  الوطنيةالمبادرة 0.8 0.8 0.8
  وطنيمستقل 6.5 6.0 7.2
  إسالميمستقل 3.6 4.0 3.0
  أحد مما سبق ذكرهال 20.5 28.6 6.6
  ذلك غير 0.6 0.6 0.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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