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  الوطنيـة النجـاح جامعـة

   الرأي والدراسات المسحيةاستطالعات مركــز
Tel: (9)(972) 2345113         Fax : (9)(972) 2345982 

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

  )26( الرأي العام الفلسطيني رقم استطالع نتائج

  م2007 آذار 21-23

  ستطالعاال خلفية
قاد الحركتين إلى جملة من التفاهمات، كان أهمها، هو االتفاق على تشكيل الذي  مكة بين حركتي فتح وحماس واتفاق وقع

 . التي عاشها الوضع الفلسطيني على مدار أكثر من عامةيوالخارجحكومة وحدة وطنية للخروج من األزمة الداخلية 

 من واضحأمريكا لم تعط موقف .  وتم الترحيب بها محليا وعربيا،وطنية تشكيل حكومة الوحدة العن وقد تم اإلعالن

 ، إسرائيل بأنها ستقاطع هذه الحكومةأعلنت وقالت أنها يمكن أن تتعامل مع وزراء ليسوا من حماس، فيما ،الحكومة الجديدة

  . التعامل مع هذه الحكومةإلىأما االتحاد األوروبي، فيميل بشكل عام، 

 واالعتداءات على الخطففال تزال حوادث . زال الفلتان األمني هو سيد الموقف في الشارع الفلسطيني ال ياألرض على

  .األرواح والممتلكات مستمرة، خاصة في قطاع غزة

 في مدينة القدس، حيث هدمت وخاصة الفلسطيني بكافة أشكاله الوجود  إلغاء إلى الهادفة في سياستها  إسرائيل واستمرت

 قال المختصون بأنها ستؤثر ليس فقط على أساسات المسجد حفرر الغربي للمدينة وشرعت بتنفيذ أعمال جزءا من السو

  .  لتلك المنطقة بشكل عاماإلسالمياألقصى وإنما على الطابع 

  

   االستطالعنتائج
في جامعـة النجـاح      الرأي والدراسات المسحية     استطالعات والعشرين الذي أجراه مركز      سادس يلي نتائج االستطالع ال    فيما

 إجراء هـذا    في قامت جامعة النجاح الوطنية وبتمويل ذاتي        حيث،  2007 آذار   23-21 بين   ماالوطنية خالل الفترة الواقعة     

  .المسح كامالً

 اتفاق مكة، وخاصة الفلسطينية، آراء الشارع الفلسطيني في المستجدات السياسية الراهنة على الساحة االستطالع هذا تناول

  بعض تقييم أداءكذلك تشكيلها، التي تم من الحكومة والمأمولوطنية، وأولويات المواطن الفلسطيني الوحدة ال حكومة تشكيلو

  .، باإلضافة إلى قضايا أخرىالمؤسسات الفلسطينية

ع وقد تم توزي. االنتخاب سنة فأكثر، وهم الذين لهم حق 18شخصاً ممن بلغت أعمارهم  1360 االستطالع عينة حجم بلغ

وتم سحبت مفردات العينة بصورة .  شخص499 على شخصا وفي قطاع غزة 861هذه االستمارة في الضفة الغربية على 

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

  . الواردة في النتائج ال تمثل بالضرورة رأي جامعة النجاح الوطنيةاآلراء* 
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  : الرئيسيةالنتائج

  . المرحلةهذهمن أفراد العينة متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في % 42.6 •

  . في ظل الوضع الراهنوأمالكهممن أفراد العينة ال يشعرون باألمان على أنفسهم وأسرهم % 86.1 •

  . الحالية قد تطور نحو األسوأاألوضاعمن أفراد العينة يقولون بأن وضعهم االقتصادي في ظل % 62.2 •

  . بأن األوضاع األمنية الداخلية تطورت نحو األسوأيقولونمن أفراد العينة % 62.8 •

األمني، و منهم بأنها القضاء على الفلتان % 49.4بالنسبة ألولويات أفراد العينة في الوقت الحالي فقد أفاد  •

 .حل مشكلة الرواتب% 17.5بأنها توفير فرص العمل، و % 18.5

 .من أفراد العينة بأن اتفاق مكة قد أنهى الخالفات نهائيا بين فتح وحماس% 16.8اعتقد  •

اعتقدوا بأن اتفاق مكة قد أسس لشراكه سياسية حقيقية بين القوى السياسية في الساحة % 45.5و  •

 .الفلسطينية

 . بأن حركة حماس معنية بإنجاح عمل حكومة الوحدة الوطنية%61.2اعتقد  •

 .بأن حركة فتح معنية بإنجاح عمل حكومة الوحدة الوطنية% 55.5اعتقد  •

 .بأن حماس قد أدخلت إصالحات داخل الوزارات الفلسطينية كما وعدت% 28.3اعتقد  •

ينية التي شكلتها حماس بأنها من أفراد العينة تجربة الحكومة الفلسط% 36.2خالل عام من عملها، قيم  •

 .قيموها بأنها سيئة% 55.0جيدة، و 

 .بأن حماس خالل فترة توليها الحكومة قد مارست التوظيف على أساس االنتماء الحزبي% 47.1قال  •

بأنها نجحت في إدارة الشأن % 25.1خالل العام الذي تولت فيه حماس الحكومة الفلسطينية، اعتقد  •

 .بأنها فشلت في ذلك% 68.1د الفلسطيني، فيما اعتق

بأن موافقة حماس على الدخول في حكومة جديدة فيها وزراء اتهموا من قبل حماس % 48.9اعتقد  •

 ".التغيير واإلصالح"بعالقتهم بملفات فساد يشكل تراجعا من قبل الحركة عن برنامجها االنتخابي 

وحدة الوطنية قد تخلت عن كثير من بأن حماس بعد موافقتها على الدخول في حكومة ال% 51.9اعتقد  •

 .شعاراتها االنتخابية

 .بأن حماس فضلت الدخول في العملية السياسية على حساب برنامج المقاومة% 53.8اعتقد  •

أن قبول حماس احترام القرارات الدولية والمعاهدات التي وقعت مع إسرائيل، هو اعتراف % 41.6اعتبر  •

 .بإسرائيل

 .الد مشعل بأن إسرائيل أمرا واقعيا هو اعترافا بإسرائيلأن تصريح خ% 48.4اعتبر  •

بأن تصريح رئيس الوزراء إسماعيل هنية بقبول قيام دولة فلسطينية على األراضي % 45.8اعتبر  •

 . هو اعترافا بإسرائيل1967الفلسطينية التي احتلت عام 

ى شعبية حركة حماس فـي      من أفراد العينة بأن تصريحات الظواهري األخيرة ستؤثر عل        % 22.1اعتبر   •

  .بأنها ستؤثر سلبا% 55.0األوساط الفلسطينية إيجابيا، في حين اعتبر 
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من أفراد العينة بأن تصريحات الظواهري األخيرة ستؤثر على شعبية حركة حماس فـي              % 22.6اعتبر   •

  .بأنها ستؤثر سلبا% 54.1األوساط العربية واإلسالمية إيجابيا، في حين اعتبر 

م حال للصراع العربي    2002 أن المبادرة العربية للسالم والتي أطلقت في مؤتمر بيروت           %26.9اعتبر   •

 .اإلسرائيلي

بأن اإلجراءات اإلسرائيلية في الضفة الغربية من اجتياحات وحواجز وإغالقـات سـتزيد     % 40.7اعتقد   •

 .بأنها ستقل% 17.0بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، في حين اعتقد 

 .ن تشكيل حكومة الوحدة الوطنيةراضون ع% 79.9 •

أن على حكومة الوحدة الوطنية االعتراف بشروط الرباعية الدوليـة، ومنهـا االعتـراف              % 39.4رأى   •

 .عكس ذلك% 52.1بإسرائيل، في حين رأى 

 .بأن حكومة الوحدة الوطنية قادرة على الصمود أمام االشتراطات الدولية% 53.8اعتقد  •

 .عارض ذلك% 66.3الوحدة الوطنية الحالية حكومة خدمات فقط، بينما بأن تكون حكومة % 27.1أيد  •

 .بأن حكومة الوحدة الوطنية قادرة على حل مشكلة رواتب الموظفين% 69.6اعتقد  •

 .بأن على الموظفين إعطاء فرصة لحكومة الوحدة الوطنية من أجل تأمين رواتبهم% 80.2رأى  •

بأنـه  % 38.1سيزيد مع مرور الوقت، في حين اعتقـد         بأن الفساد في مؤسسات السلطة      % 26.5اعتقد   •

 .سينقص

 .قيموا أدائها بأنه سيئ% 53.7أداء القوة التنفيذية بأنه جيد، في حين أن % 32.4قيم  •

بأن على الحكومة الجديدة دمج القوة التنفيذية مع األجهزة األمنية األخرى، في حـين رأى               % 61.9رأى   •

 .أن تقوم بحلها% 30.4

ن تكون مسؤولية المفاوضات مع إسرائيل من اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية، بينما            أ% 51.5أيد   •

 .عارضوا ذلك% 42.4

إعادة هيكلة منظمة التحرير لتضم إليها جميع الفصائل الفلسطينية التي هي اآلن خارجهـا،              % 80.1أيد   •

  . عارض ذلك% 14.0بينما 

انتخابات رئاسية جديدة سيعطون أصواتهم لمرشح حركة من أفراد العينة أنه في حالة إجراء % 35.8أفاد  •

 .أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس% 20.4فتح، في حين أفاد 

من أفراد العينة أنه في حالة إجراء انتخابات تشريعية جديدة سيعطون أصواتهم لمرشح حركة % 35.4أفاد  •

 .حماسأنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة % 23.2فتح، في حين أفاد 

إلى جانب 1967من أفراد العينة يؤيدون تركيز المقاومة في األراضي المحتلة عام % 68.2 •

 .العمل السياسي

 .من أفراد العينة يعارضون إطالق الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل% 46.5 •

من أفراد العينة يقولون أن إطالق الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل يضر % 40.4 •

 .يقولون بأنه يخدم هذه القضية% 32.9لوطنية الفلسطينية، و القضية ا
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 : المستطلعة آراؤهم كالتاليرآها بالنسبة ألولويات الحكومة القادمة فقد أما •

  %88.74 الداخلية بنسبة األمنية األوضاع ضبط -

  %87.40 فرص عمل بنسبة خلق -

  %85.12 األوضاع االقتصادية وتشجيع االستثمار بنسبة تحسين -

  %84.93ستوى الخدمات الصحية الحكومية بنسبة  مرفع -

  %85.02 مستوى الخدمات التعليمية الحكومية بنسبة رفع -

  %82.39 قرارات المحاكم بنسبة تطبيق -

  %80.32 عمل مجالس الحكم المحلي بنسبة تحسين -

 %82.83 هيكلة األجهزة األمنية بنسبة إعادة -

 :فأكثرجيد قيم أفراد العينة عمل المؤسسات التالية بأنه  •

  %60.4  الرئاسة الفلسطينية

  %49.9  الحكومة الفلسطينية

  %45.1  المجلس التشريعي

  %38.4  الجهاز القضائي

  %40.0  األجهزة األمنية

  %70.2  الجامعات الفلسطينية
 
 .من أفراد العينة بأنهم في الظروف الحالية يفكرون بالهجرة خارج الوطن% 29.4أفاد  •

ينة بأنهم يفكرون بالهجرة إلى الخارج إذا توفرت لهم الظروف من أفراد الع% 33.1أفاد  •

  .المناسبة للعيش خارج فلسطين

كانت األسباب الذي دفعت األشخاص الذين أفادوا بأنهم يفكرون في الهجرة إلى خارج الوطن  •

 %.45.9، والوضع االقتصادي السيئ بنسبة %28.7عدم الشعور باألمان بنسبة : هي

عينة مع قرار جعل الدوام في الدوائر الحكومية خمسة أيام في األسبوع، من أفراد ال% 58.6 •

 .عارضوا هذا القرار% 35.2بينما 

من أفراد العينة بأن يكون يوم الخميس هو يوم اإلجازة إضافة إلى يوم الجمعة، % 54.3فضل  •

 .فضلوا يوم السبت% 15.7في حين أن 
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  لعينة كالتالي فقد أفاد أفراد االسياسي لالنتماء بالنسبة •

  الشعبحزب  0.9%

  الديمقراطيةالجبهة  1.1%

  اإلسالميالجهاد  3.3%

  فتححركة  35.3%

  حماسحركة  21.0%

  فداحزب  0.3%

  الشعبيةالجبهة  3.0%

  الوطنيةالمبادرة  0.7%

  وطنيمستقل  7.2%

  إسالميمستقل  3.8%

  أحد مما سبق ذكرهال  22.1%

  ذلك غير  1.3%
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   لالستطالعلعامةا النتائج
    

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

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 متفائل 53.8 47.5 64.7
 متشائم 42.6 49.5 30.7
 ال أعرف/ رأيال 3.6 3.0 4.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  األمان على نفسك وأسرتك وأمالكك؟ بتشعر ظل الوضع الراهن، هل في   

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 13.6 14.5 12.0
  حد ماإلى 36.5 30.4 46.9
 ال 49.6 55.1 40.1
 ال أعرف/ رأيال 0.4 0.0 1.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع  الغربيةضفةال  غزةقطاع

  األفضلنحو 7.6 6.4 9.6
  األسوأنحو 62.2 66.9 54.1
  على حالهبقي 30.2 26.7 36.3
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

   الداخلية؟األمنية األوضاع تطورت اتجاه في أي األخيرة األشهر خالل أنت، برأيك    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

  األفضلنحو 13.2 12.4 14.4
  األسوأنحو 62.8 61.2 65.5
  على حالهبقي 22.1 25.0 17.2
 ال أعرف/ رأيال 1.9 1.4 2.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  ) واحدةإجابةاختر (ما هي أهم أولوياتك في المرحلة الحالية؟     

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 منيالقضاء على الفلتان األ 49.4 45.1 56.9
 خلق فرص عمل 18.5 18.5 18.4
 رفع الحواجز 7.6 11.1 1.4

  حل مشكلة الرواتب 17.5 16.5 19.2
   الصحية الحكوميةالخدماتتحسين  2.9 3.8 1.4
   التعليمية الحكومية  الخدماتتحسين  2.7 3.3 1.8
  أخرى 1.0 1.3 0.6
 ال أعرف/ رأيال 0.4 0.5 0.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  هل تعتقد بأن اتفاق مكة قد أنهى الخالفات نهائيا بين فتح وحماس؟   

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 16.8 18.4 14.2
 ال 48.8 52.1 42.9
 ربما 31.1 25.1 41.5
 ال أعرف/ رأيال 3.3 4.4 1.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

   

   سياسية حقيقية بين القوى السياسية في الساحة الفلسطينية؟لشراكه مكة قد أسس اتفاق هل تعتقد بأن   

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 45.5 45.9 44.9
 ال 43.9 44.0 43.7
 ال أعرف/ رأيال 10.6 10.1 11.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0

   عمل حكومة وحدة وطنية؟بإنجاحهل تعتقد بأن حركة حماس معنية    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 61.2 67.6 50.1
 ال 27.6 25.4 31.3
 ال أعرف/ رأيال 11.3 7.0 18.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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   عمل حكومة وحدة وطنية؟بإنجاحهل تعتقد بأن حركة فتح معنية 

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 55.5 55.4 55.7
 ال 35.0 37.3 31.1
 ال أعرف/ رأيال 9.5 7.3 13.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0

   

   بأنها فعلت ذلك؟تعتقدوعدت حركة حماس بان تدخل إصالحات داخل الوزارات الفلسطينية، هل    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 28.3 27.4 29.9
 ال 62.2 62.8 61.1
 ال أعرف/ رأيال 9.5 9.8 9.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

   عملها؟منكيف تقيم تجربة الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حماس، خالل عام    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 جيدة 36.2 38.3 32.5
 سيئة 55.0 51.3 61.3
 ال أعرف/ رأيال 8.8 10.3 6.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

هل تؤيد هذا .  على أساس االنتماء الحزبيالتوظيففترة توليها الحكومة قد مارست هناك من يقول بأن حماس خالل   

  القول؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 47.1 41.7 56.3
 ال 41.2 45.3 34.1
 ال أعرف/ رأيال 11.8 13.0 9.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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   نجحت في إدارة الشأن الفلسطيني؟بأنهاكومة الفلسطينية، هل تعتقد خالل العام الذي تولت فيه حماس الح 

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نجحت 25.1 25.0 25.5
 فشلت 68.1 68.2 67.9
 ال أعرف/ رأيال 6.8 6.9 6.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  من قبل حماس، بعالقتهم بملفات فساد اتهموا،اء هل تعتقد بأن موافقة حماس على الدخول في حكومة جديدة فيها وزر   

  ؟"  واإلصالحالتغيير "االنتخابييشكل تراجعا من قبل الحركة عن برنامجها 

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 ، تراجعنعم 48.9 47.7 50.9
 ، ليس تراجعاال 40.4 41.2 38.9
 ال أعرف/ رأيال 10.7 11.0 10.2
 لمجموعا 100.0 100.0 100.0

  

   قد تخلت عن كثير من شعاراتها االنتخابية؟الوطنيةهل تعتقد بأن حماس بعد موافقتها على الدخول في حكومة الوحدة    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 51.9 49.9 55.3
 ال 39.9 41.7 36.7
 ال أعرف/ رأيال 8.2 8.4 8.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

   المقاومة؟برنامجد بأن حماس فضلت الدخول بالعملية السياسية على حساب هل تعتق   

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 53.8 53.1 55.1
 ال 37.7 37.7 37.7
 ال أعرف/ رأيال 8.5 9.2 7.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  ؟ مع إسرائيل، هو اعتراف بإسرائيلوقعتالمعاهدات التي هل تعتبر أن بقبول حماس احترام القرارات الدولية و 

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 41.6 40.9 42.9
 ال 50.1 51.3 47.9
 ال أعرف/ رأيال 8.3 7.8 9.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  ائيل؟ بإسراعترافاهل تعتبر أن تصريح خالد مشعل بأن إسرائيل أصبحت أمرا واقعيا هو    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 48.4 46.8 51.1
 ال 44.9 45.5 42.1
 ال أعرف/ رأيال 6.8 6.7 6.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

 1967 على األراضي التي احتلت عام فلسطينيةهل تعتبر أن تصريح رئيس الوزراء إسماعيل هنية بقبول قيام دولة    

  ل؟هو اعترافا بإسرائي

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 45.8 46.5 44.7
 ال 46.7 47.5 45.3
 ال أعرف/ رأيال 7.5 6.0 10.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

 التحكم بالشريعة لالحتفاظ وقبلها الظواهري قيادة حماس بتسليم معظم فلسطين لليهود وبيع القضية الفلسطينية، أيمن اتهم

واعتبر الظواهري أن ...  عبر قبولها باحترام القرارات الدولية وتراجعتواعتدت على حقوق األمة ... مة برئاسة الحكو

  . بقطار الرئيس المصري أنور الساداتلحاقاوقف حماس هو م

   الفلسطينية؟األوساطهل تعتبر أن تصريحات الظواهري هذه ستؤثر على شعبية حركة حماس في    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 إيجابيا 22.1 23.7 19.2
 سلبيا 55.0 52.4 59.5
 ال أعرف/ رأيال 22.9 23.9 21.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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   على شعبية حركة حماس في األوساط العربية واإلسالمية؟ستؤثرهل تعتبر أن تصريحات الظواهري هذه  

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 يجابياإ 22.6 24.4 19.4
 سلبيا 54.1 51.2 59.1
 ال أعرف/ رأيال 23.3 24.4 21.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

   حل للصراع العربي اإلسرائيلي؟2002 بيروتتعتبر أن المبادرة العربية للسالم التي أطلقت في مؤتمر قمة    هل ََ

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 26.9 26.1 28.3
 ال 55.1 57.4 51.1
 ال أعرف/ رأيال 18.0 16.5 20.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

 اجتياحات وحواجز من حكومة الوحدة الوطنية هل تعتقد بأن اإلجراءات اإلسرائيلية في الضفة الغربية تشكيلبعد    

  :وإغالقات بأنها

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 ستزيد 40.7 41.7 39.1
 ستقل 17.0 16.5 17.8
  تبقى على حالها 35.4 37.2 32.3
 ال أعرف/ رأيال 6.9 4.6 10.8
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  هل أنت راض عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية؟   

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 راض 79.9 81.6 76.8
 غير راض 16.4 15.0 18.8
 ال أعرف/ رأيال 3.8 3.4 4.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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   بشروط الرباعية الدولية، ومنها االعتراف بإسرائيل؟االعترافهل ترى أن على حكومة الوحدة الوطنية 

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 39.4 38.7 40.7
 ال 52.1 54.4 48.3
 ال أعرف/ رأيال 8.5 7.0 11.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

   قادرة على الصمود أمام االشتراطات الدولية؟الوطنية رأيك هل تعتقد بأن حكومة الوحدة في    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 53.8 53.1 55.1
 ال 34.3 37.5 28.9
 ال أعرف/ رأيال 11.8 9.4 16.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0

    

   عالقة بالشأن السياسي؟لها حكومة خدمات فقط، وليس هل تؤيد أم تعارض أن تكون الحكومة القادمة   

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 أؤيد 27.1 27.2 27.1
 أعارض 66.3 67.1 64.7
 ال أعرف/ رأيال 6.6 5.7 8.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  الموظفين؟هل تعتقد بأن حكومة الوحدة الوطنية قادرة على حل مشكلة رواتب    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةعقطا

 نعم 69.6 70.8 67.3
 ال 20.8 21.5 19.6
 ال أعرف/ رأيال 9.6 7.7 13.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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   الوحدة الوطنية من أجل تأمين رواتبهم؟لحكومةهل ترى بأن على الموظفين إعطاء فرصة     

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 80.2 81.9 77.4
 ال 16.5 15.3 18.4
 ال أعرف/ رأيال 3.3 2.8 4.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

   سيزيد أو ينقص مع مرور الزمن؟السلطةهل تعتقد بأن الفساد في مؤسسات     

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 سيزيد 26.5 29.3 21.6
 سيبقى على حاله 27.1 25.2 30.5
  سينقص 38.1 38.5 35.7
 ال أعرف/ رأيال 8.3 6.0 12.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  ما هو تقييمك ألداء القوة التنفيذية؟    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 جيد 32.4 32.4 32.5
 سيئ 53.7 50.6 58.9
 ال أعرف/ رأيال 13.9 17.0 8.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

   الجديدة مع القوة التنفيذية؟الحكومةرك كيف ترى أن تتصرف من وجهة نظ    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 دمجها مع األجهزة األمنية األخرى 61.9 61.8 62.1
 حلها 30.4 28.9 33.1
 ال أعرف/ رأيال 7.6 9.3 4.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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   منظمة التحرير الفلسطينية فقط؟اختصاصاوضات مع إسرائيل هي من هل تؤيد أم تعارض أن تكون مسؤولية المف    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 أؤيد 51.5 49.6 54.7
 أعارض 42.4 44.0 39.5
 ال أعرف/ رأيال 6.2 6.4 5.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

 جميع الفصائل الفلسطينية التي هي اآلن اإليههل تؤيد أم تعارض إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية لتضم  

  خارجها؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 أؤيد 80.1 84.9 71.9
 أعارض 14.0 10.6 20.0
 ال أعرف/ رأيال 5.8 4.5 8.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  لو جرت انتخابات رئاسية في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟    

  المجموع ربية الغالضفة  غزةقطاع

 مرشح حركة فتح    35.8 30.3 45.3
 مرشح حركة حماس    20.4 21.3 19.0
 مرشح من اليسار       4.5 2.9 7.2

  مستقل    مرشح 16.8 18.5 13.8
 ال أعرف/ رأيال 22.5 27.1 14.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0

   

  تعطي صوتك؟ لمن سالحاضرلو جرت انتخابات تشريعية في الوقت     

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع 

 مرشح حركة فتح    35.4 30.5 43.7
 مرشح حركة حماس    23.2 24.3 21.2
 مرشح من اليسار       5.1 3.4 8.0

  مستقل    مرشح 16.3 17.9 13.4
 ال أعرف/ رأيال 20.1 23.9 13.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  ، إلى جانب العمل السياسي؟1967 عامركيز المقاومة الفلسطينية في األراضي المحتلة هل تؤيد أم تعارض ت  

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 أؤيد بشدة     24.5 16.6 38.1
 أؤيد 43.7 49.4 33.9
 أعارض 22.4 25.6 16.8
 أعارض بشدة     3.4 2.8 4.4
 ال أعرف/ رأيال 6.1 5.7 6.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

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

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 أؤيد بشدة     19.7 13.1 31.1
 أؤيد 29.9 34.5 22.0
 أعارض 37.5 41.3 30.9
 أعارض بشدة     9.0 6.3 13.6
 رفال أع/ رأيال 3.9 4.8 2.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

   القضية الوطنية الفلسطينية؟يضرهل تعتقد بأن إطالق الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل يخدم أم    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 يخدم 32.9 29.2 39.3
 يضر 40.4 43.8 34.5
 ال يجدي نفعا 20.8 21.4 19.5
 ال أعرف/ رأيال 6.0 5.7 6.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

      



  

  16

  )10أعط عالمة اقلها صفر وأعاله ( فيجب أن تكون؟ القادمةبرأيك أنت، بالنسبة ألولويات الحكومة     

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

  األوضاع األمنية الداخليةضبط 8.8735 8.8339 8.9419
  فرص عملخلق 8.7397 8.7433 8.7335
  األوضاع االقتصادية وتشجيع االستثمارتحسين 8.5118 8.6260 8.3146
  مستوى الخدمات الصحية الحكوميةرفع 8.4926 8.6005 8.3066
  مستوى الخدمات التعليمية الحكوميةرفع 8.5022 8.7340 8.1022
  قرارات المحاكمتطبيق 8.2390 8.3879 7.9820
 )البلديات(المحلي  عمل مجالس الحكم تحسين 8.0324 8.1440 7.8397
  هيكلة األجهزة األمنيةإعادة 8.2831 8.3670 8.1383

  بشكل عام، كيف تقيم عمل المؤسسات الفلسطينية التالية؟   

 المجموع

  المجموع  ال أعرف/ال رأي   سيئ  جيد  

  100.0  5.3  34.3  60.4  الرئاسة الفلسطينية

  100.0  7.1  43.0  49.9  الحكومة الفلسطينية

  100.0  10.3  44.6  45.1  تشريعيالمجلس ال

  100.0  10.5  51.1  38.4  الجهاز القضائي

  100.0  5.2  54.8  40.0  األجهزة األمنية

  100.0  6.2  23.6  70.2  الجامعات الفلسطينية

 الضفة الغربية

  المجموع  ال أعرف/ال رأي   سيئ  جيد  

  100.0  5.3  38.2  56.4  الرئاسة الفلسطينية

  100.0  8.1  42.2  49.7  الحكومة الفلسطينية

  100.0  10.2  43.6  46.2  المجلس التشريعي

  100.0  8.9  52.5  38.6  الجهاز القضائي

  100.0  5.3  56.7  38.0  األجهزة األمنية

  100.0  5.6  18.2  76.2  الجامعات الفلسطينية

 قطاع غزة

  المجموع  ال أعرف/ال رأي   سيئ  جيد  

  100.0  5.2  27.7  67.1  الرئاسة الفلسطينية

  100.0  5.2  44.5  50.3  كومة الفلسطينيةالح

  100.0  10.4  46.5  43.1  المجلس التشريعي

  100.0  13.2  48.7  38.1  الجهاز القضائي

  100.0  5.0  51.5  43.5  األجهزة األمنية

  100.0  7.2  32.9  59.9  الجامعات الفلسطينية
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  ضمن ظروفك الحالية، هل تفكر بالهجرة إلى خارج الوطن؟

  المجموع  الغربيةلضفةا  غزةقطاع

 نعم 29.4 26.7 34.1
 ال 69.9 72.5 65.3
 ال أعرف/ رأيال 0.7 0.8 0.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

   فلسطين، هل تفكر بالهجرة إلى خارج الوطن؟خارجلو توفرت لك الظروف المناسبة للعيش 

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 33.1 28.1 41.7
 ال 65.7 70.8 56.9
 ال أعرف/ رأيال 1.2 1.0 1.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  )اختر السبب األهم( بالهجرة إلى خارج الوطن؟ التفكيرما هو السبب الرئيسي الذي يدفعك إلى     

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

      باألمانعدم الشعور  28.7 25.4 32.5
    السيئقتصادي الوضع اال 45.9 57.1 33.0
 الخوف من حدوث حرب أهلية 8.5 2.1 15.8
     األمل لحل سياسي يبعث على أفقعدم وجود  13.4 10.8 16.3
 أخرى 3.6 4.6 2.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  ؟ مع هذا القرارأنت أيام في األسبوع، هل 5جعلت الحكومة الدوام في الدوائر الحكومية     

  المجموع  الغربيةفةالض  غزةقطاع

 نعم 58.6 58.4 59.0
 ال 35.2 37.5 31.2
 ال أعرف/ رأيال 6.2 4.1 9.9

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  أي من األيام تفضل أن يكون يوم اإلجازة إضافة إلى يوم الجمعة    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 يوم الخميس 54.3 51.8 58.7
 يوم السبت 15.7 15.4 16.2
  ال يوجد فرق 22.3 23.0 21.0
 ال أعرف/ رأيال 7.6 9.8 4.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  

   من األحزاب واالتجاهات التالية تؤيد؟أياً   

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

  الشعبحزب 0.9 1.0 0.6
 الديمقراطية الجبهة 1.1 0.7 1.8
 ياإلسالم الجهاد 3.3 2.1 5.4

  فتححركة 35.3 31.0 42.7
  حماسحركة 21.0 22.2 19.0
  فداحزب 0.3 0.1 0.6
 الشعبية الجبهة 3.0 2.3 4.2
 الوطنية المبادرة 0.7 0.7 0.8
 وطني مستقل 7.2 7.4 6.8
 إسالمي مستقل 3.8 4.6 2.2

  سبق ذكرهمما أحد ال 22.1 26.5 14.6
  ذلك غير 1.3 1.3 1.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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