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  )37(الرأي العام الفلسطيني رقم  استطالع نتائج
  م2009شباط  1-2

  طالعاالست خلفية

مع انتهاء التهدئة التي كانت قد أعلنت بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية، شنت إسرائيل عدوان غيـر  
مسبوق على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة استهدف البشر والحجر واغرق قطاع غزة بدمار كبير قد تسـتمر  

  .آثاره لعدة سنوات
الخـالف   نقـاط ة اإلعمار الذي أصبح نقطة خالف أخرى فـي  وما أن انتهى العدوان، حتى بدأ الحديث عن إعاد

الفلسطيني الداخلي، الذي لم ينتهي بدمار غزة، ويبدو من خالل تصريحات المسئولين بأنه مرشح للتعمـق رغـم   
فلسطيني، بعد أن أدخلت القضية الفلسطينية برمتها في سياسة محاور عربية وإقليمية  -الحديث عن حوار فلسطيني

  .القرار لم يصبح فلسطينيا صرفا ويبدو أن
على الجانب اآلخر من موضوع غزة، تبذل العديد من الدول العربية واألجنبية جهودا من أجل إعادة تثبيت التهدئة 
في قطاع غزة، وفق شروط جديدة، تصر فيها حركة حماس على فتح معبر رفح بداية وكافة المعابر األخرى، فيما 

ط إطالق سراح الجندي األسير جلعاد شاليط كشرط لبحث القضايا األخرى بوساطة تعارض إسرائيل ذلك، وتشتر
  .مصرية

  االستطالع نتائج
الرأي والدراسات المسحية في جامعـة   استطالعاتالذي أجراه مركز  ثالثونالو بعساال يلي نتائج االستطالع فيما

قامت جامعة النجاح الوطنية وبتمويل ذاتي  حيث، م2009شباط  2-1 بين ماالنجاح الوطنية خالل الفترة الواقعة 

  .إجراء هذا المسح كامالً في
من حيث  الفلسطينية،آراء الشارع الفلسطيني في المستجدات السياسية الراهنة على الساحة  االستطالعهذا  تناول

ار قطاع غزة، الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة وتداعياتها، وكذلك المساعدات التي رصدت إلعادة إعم
، ثم الهدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وإمكانية إرسال قوات عربية إلى الضفة والمصالحة الوطنية
  .باإلضافة إلى التأييد السياسي ،الغربية وقطاع غزة

 وقد تم. االنتخابسنة فأكثر، وهم الذين لهم حق  18شخصاً ممن بلغت أعمارهم  1361 االستطالع عينةحجم  بلغ
وتم سحب مفردات . شخص 500 علىشخصا وفي قطاع غزة  861توزيع هذه االستمارة في الضفة الغربية على 

أخرى، فقد بلغت نسبة رفض اإلجابة  جهة ومن ،%3± نحوالعينة بصورة عشوائية، وقد بلغ هامش الخطأ للعينة 
4.1.%  

____________________________________________________________________  
  .الواردة في النتائج ال تمثل بالضرورة رأي جامعة النجاح الوطنية اآلراء* 
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  :الرئيسية النتائج
أن قيام إسرائيل بالحرب على قطاع غزة هو ردة فعل على إطالق  من أفراد العينة %28.6اعتبر  ••••

 .عارضوا ذلك% 69.1الصواريخ من القطاع فقط، بينما 
رار فصائل المقاومة بالقيام ببعض العمليات العسكرية بعد االتفاق على استم من أفراد العينة% 39.9أيد  ••••

 .التهدئة
 .بأن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية قد ساهمت في المقاومة أثناء الحرب على غزة% 71.1اعتقد  ••••
 .بأن الحرب على غزة قد عملت على تقوية حركة حماس داخل الضفة الغربية% 57.7اعتقد  ••••
التوصل إلى توافق وطني، % 52.6: ولويات المستطلعة آرائهم في الوقت الحاضر، فكانت كما يليأما أهم أ ••••

 .تحسين األوضاع االقتصادية% 12و إعادة إعمار غزة، % 34و 
 .أن المساعدات التي رصدت حتى اآلن كافية إلعادة إعمار قطاع غزة% 27.9اعتبر  ••••
بأن تتولى السلطة % 19.8ة إعمار غزة، فقد أفاد أما لمن يجب أن تعطي األموال التي رصدت إلعاد ••••

% 21.1لجنة وطنية من جميع الفصائل، و % 22.3حركة حماس، و % 18.1ذلك، و  ةالفلسطيني
 .االونروا

 .بأن المساعدات التي قدمت لقطاع غزة يتم توزيعها على أساس حزبي فصائلي% 45.8اعتقد  ••••
 .إلى مستحقيهابأن المساعدات في قطاع غزة تصل % 34.9اعتقد  ••••
شركات % 35.5أما بالنسبة للجهة األفضل للقيام بإعمار قطاع غزة من وجهة نظر أفراد العينة فكانت  ••••

 .متعددة الجنسياتشركات  %26.3و شركات عربية، % 20.6و محلية، 
 .أن ردة الشارع العربي كانت بمستوى الحدث في قطاع غزة% 67.4اعتبر  ••••
 .سالمي كانت بمستوى الحدث في قطاع غزةأن ردة الشارع اإل% 69.3اعتبر  ••••
 .أن ردة الشارع الدولي كانت بمستوى الحدث في قطاع غزة% 63اعتبر  ••••
بأن هناك رغبة حقيقية بعد الحرب على غزة من قبل أطراف األزمة إلنهاء االنقسام % 47.5اعتقد  ••••

 .الفلسطيني الحالي
بعد الحرب على غزة قادرة ) الخ...هاد، اليسار فتح، حماس، الج(بأن القيادات الفلسطينية % 54.4اعتقد  ••••

 .على إنهاء االنقسام الفلسطيني الحالي
بأن من يقف عقبة وراء الحوار الفلسطيني شخصيات من حركتي فتح وحماس، بينما أفاد % 23.7أفاد  ••••

 .بأنها حركة فتح% 10.9بأنها حركة حماس، و % 15.7
 .على غزة مهيأ إلنجاح المصالحة الوطنيةبأن الشارع الفلسطيني بعد الحرب % 60اعتقد  ••••
 .بأن حركة فتح معنية بالمصالحة الوطنية على أساس المصالح العليا للشعب الفلسطيني% 54.4اعتقد  ••••
 .بأن حركة حماس معنية بالمصالحة الوطنية على أساس المصالح العليا للشعب الفلسطيني% 48.6اعتقد  ••••
 .يق الشرخ الداخلي الفلسطينيبأن حركة فتح ساهمت في تعم% 48.9اعتقد  ••••
 .بأن حركة حماس ساهمت في تعميق الشرخ الداخلي الفلسطيني% 62.8د اعتق ••••
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بأن الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة زادت من إمكانية انفصال قطاع غزة عن الضفة % 56.9اعتقد  ••••
 .الغربية

 .يق السالم في الشرق األوسطبأن اإلدارة األمريكية الجديدة برئاسة أوباما جادة في تحق% 24اعتبر  ••••
 .بأنه على حركة حماس قبول التهدئة لمدة عام ونصف% 64.3رأى  ••••
 .بأن الهدنة المقترحة سوف تصمد في المستقبل% 20رأى  ••••
اعتقدوا بأنها % 17.1أن إسرائيل هي المستفيد األكبر من الهدنة بين إسرائيل وحماس، بينما % 34.1اعتقد  ••••

 .بأنه المواطن في قطاع غزةاعتقدوا % 43حركة حماس، و 
هي  إسرائيلاعتبروا أن % 13.4بأن حركة حماس هي المنتصر في الحرب األخيرة، و % 31.6اعتبر  ••••

 .اعتبروا بأنه لم ينتصر أحد% 29.6المنتصر، بينما 
 .دخول قوات عربية إلى قطاع غزة% 51.7أيد  ••••
 .دخول قوات عربية إلى الضفة الغربية% 26.7أيد  ••••
 .ول قوات دولية إلى قطاع غزةدخ% 66.3أيد  ••••
 .دخول قوات دولية إلى الضفة الغربية% 21أيد  ••••
 .بأن التغطية اإلعالمية للحرب على غزة بأنها كانت جيدة% 68.3قيم  ••••
تشكيل حكومة وطنية انتقالية يكون هدفها اإلعداد واإلشراف على انتخابات رئاسية وتشريعية % 82أيد  ••••

 .جديدة
دوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بين األشخاص الذين من أفراد العينة أفا% 79 ••••

سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فـتح،  % 31.9أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات الرئاسية المقبلة 
 .أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس% 23.5في حين أفاد 

اركون في االنتخابات التشريعية المقبلة، ومن بين األشـخاص  من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيش% 79.4 ••••
سيعطون أصواتهم لمرشح حركة % 31.4الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات التشريعية المقبلة 

 أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس% 24.6فتح، في حين أفاد 

% 33.3حركة فتح في هذه االنتخابات، بينما فوز % 29.7في حالة إجراء انتخابات تشريعي اآلن توقع  ••••
 .توقع فوز حركة حماس

 .بأن هناك أفاق للمصالحة الوطنية الفلسطينية% 51.9اعتقد  ••••
 .بأن حركة حماس تعتدي على نشطاء حركة فتح في قطاع غزة% 50.7اعتقد  ••••
 .حركة حماس في الضفة الغربية من نشطاء بأن السلطة الفلسطينية تعتقل% 48.8اعتقد  ••••
 .من أفراد العينة بأنهم خائفون على حياتهم في ظل هذه الظروف %55أفاد  ••••
  .المرحلة هذهمتشائمون من الوضع العام الفلسطيني في  بأنهم من أفراد العينة% 59.3 فادأ ••••
في ظل الوضع  وأمالكهميشعرون باألمان على أنفسهم وأسرهم  ال بأنهممن أفراد العينة % 53.9أفاد  ••••

 .الراهن
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  فقد أفاد أفراد العينة كالتالي السياسيلالنتماء  ةبالنسب ••••
 الشعب حزب 1.0%

 الديمقراطية الجبهة 0.7%

 اإلسالمي الجهاد 3.2%

 فتح حركة 30.3%

 حماس حركة 21.5%

 فدا حزب 0.1%

 الشعبية الجبهة 3.7%

 الوطنية المبادرة 0.9%

 وطني مستقل 6.5%

 إسالمي مستقل 3.0%

 سبق ذكرهأحد مما  ال 28.8%

 ذلك  غير 0.3%
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  لالستطالع العامة النتائج

  
     ه@ MRSAT أن KP.م إMNاIA0.J @KLوان ?<= EFة ه7 ردة ,A@ ?<= إ;:ق ا780ار45 23 ا0+/.ع ,+*؟     

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 28.6 20.7 42.2

  ال 69.1 77.5 54.8
 ال أعرف/رأي ال 2.3 1.9 3.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

   
  هل تؤيد استمرار فصائل المقاومة الفلسطينية بالقيام ببعض العمليات العسكرية بعد االتفاق على التهدئة؟    

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 39.9 41.5 37.2

  ال 57.4 56.2 59.4
 ال أعرف/رأي ال 2.7 2.3 3.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل تعتقد بأن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية قد ساهمت في المقاومة أثناء الحرب على غزة؟    

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 71.1 71.3 70.8

  ال 21.5 21.3 22.0
 ال أعرف/رأي ال 7.3 7.4 7.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  على تقوية حركة حماس داخل الضفة الغربية؟ هل تعتقد بأن الحرب على غزة قد عملت       

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 57.7 67.0 41.6

  ال 32.6 26.7 42.8
 ال أعرف/رأي ال 9.7 6.3 15.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  في الوقت الحاضر، ما هي أهم أولوياتك؟    

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 التوافق الوطني 52.6 54.9 48.6

  إعادة إعمار غزة 34.0 32.9 36.0
 تحسين األوضاع االقتصادية 12.0 11.8 12.2

  أخرى 1.4 0.3 3.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  هل تعتبر أن المساعدات التي رصدت حتى اآلن كافية إلعادة إعمار قطاع غزة؟    

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 27.9 30.3 23.8

  ال 60.4 57.3 65.8
 ال أعرف/رأي ال 11.7 12.4 10.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

   
  من وجهة نظرك،إلى من يجب أن تعطى األموال التي رصدت إلعادة إعمار غزة؟    

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 السلطة الفلسطينية 19.8 16.5 25.4

  ماسحركة ح 18.1 16.6 20.6
 لجنة وطنية من جميع الفصائل 22.3 27.8 13.0

 لجنة وطنية مستقلة 13.4 17.4 6.6

 الجامعة العربية 2.9 2.1 4.4

 االونروا 21.1 16.6 28.8

  أخرى 2.4 3.0 1.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0

      
  فصائلي؟هل تعتقد أن المساعدات التي قدمت لقطاع غزة يتم توزيعها على أساس حزبي    

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 45.8 39.3 57.0

  ال 40.5 45.9 31.2
 ال أعرف/رأي ال 13.7 14.9 11.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  هل تعتقد بأن المساعدات في قطاع غزة تصل إلى مستحقيها؟     

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 34.9 38.0 29.6

  ال 49.0 43.9 57.8
 ال أعرف/رأي ال 16.1 18.1 12.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

      
  من هو برأيك الجهة األفضل للقيام بأعمار قطاع غزة؟      

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 شركات محلية 35.5 36.7 33.4

  شركات عربية 20.6 21.0 20.0
  شركات أجنبية 17.6 14.5 22.8
  شركات متعددة الجنسيات 26.3 27.8 23.8
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

   هل تعتبر أن ردة الشارع العربي كانت بمستوى الحدث في قطاع غزة؟     

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 67.4 69.8 63.2

  ال 28.7 28.1 29.6
 ال أعرف/رأي ال 4.0 2.1 7.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل تعتبر أن ردة الشارع اإلسالمي كانت بمستوى الحدث في قطاع غزة؟   

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 69.3 73.1 62.8

  ال 25.3 24.5 26.6
 ال أعرف/رأي ال 5.4 2.4 10.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  



  

  8

  ة؟هل تعتبر أن ردة الشارع الدولي كانت بمستوى الحدث في قطاع غز    

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 63.0 67.5 55.4

  ال 31.2 29.3 34.4
 ال أعرف/رأي ال 5.8 3.3 10.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  بعد الحرب على غزة، هل تعتقد بأن هناك رغبة حقيقية من قبل أطراف األزمة إلنهاء االنقسام الفلسطيني الحالي؟    

  المجموع غربيةال الضفة غزة قطاع

 نعم 47.5 50.4 42.6

  ال 43.3 43.3 43.2
 ال أعرف/رأي ال 9.2 6.3 14.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
قادرة على إنهاء ) الخ... فتح، حماس، الجهاد، اليسار، (بعد الحرب على غزة، هل تعتقد بأن القيادات الفلسطينية    

  االنقسام الفلسطيني الحالي؟

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 54.4 56.3 51.0

  ال 38.8 39.3 38.0
 ال أعرف/رأي ال 6.8 4.4 11.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  من وجهة نظرك من يقف عقبة وراء الحوار الفلسطيني؟    

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 شخصيات من حركتي فتح وحماس 23.7 23.7 23.8

  حركة حماس 15.7 7.9 29.2
  حركة فتح 10.9 8.9 14.4
  تدخالت عربية 13.5 15.0 11.0
  تدخالت أجنبية 8.2 9.5 6.0
  إسرائيل 20.8 26.9 10.2
 ال أعرف/رأي ال 7.1 8.0 5.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  الوطنية؟بعد الحرب على غزة، هل تعتقد بأن الشارع الفلسطيني اآلن مهيأ إلنجاح المصالحة      

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 60.0 62.3 56.0

  ال 34.4 34.0 35.0
 ال أعرف/رأي ال 5.7 3.7 9.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل تعتقد بان حركة فتح معنية بالمصالحة الوطنية على أساس المصالح العليا للشعب الفلسطيني؟     

  موعالمج الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 54.4 51.9 58.6

  ال 37.9 41.0 32.6
 ال أعرف/رأي ال 7.7 7.1 8.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  هل تعتقد بان حركة حماس معنية بالمصالحة الوطنية على أساس المصالح العليا للشعب الفلسطيني؟      

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 48.6 54.7 38.0

  ال 42.8 37.9 51.2
 ال أعرف/رأي ال 8.7 7.4 10.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل تعتقد بأن حركة فتح ساهمت في تعميق الشرخ الداخلي الفلسطيني؟    

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 48.9 54.0 40.2

  ال 41.7 37.5 48.8
 ال أعرف/رأي ال 9.4 8.5 11.0

 جموعالم 100.0 100.0 100.0
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  ساهمت في تعميق الشرخ الداخلي الفلسطيني؟ كة حماسهل تعتقد بأن حر  

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 62.8 59.2 69.0

  ال 28.5 33.6 19.8
 ال أعرف/رأي ال 8.7 7.2 11.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  غزة زاد من إمكانية انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية؟هل تعتبر بأن العدوان اإلسرائيلي على قطاع     

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 56.9 58.3 54.6

  ال 37.3 37.4 37.2
 ال أعرف/رأي ال 5.7 4.3 8.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  م في الشرق األوسط؟هل تعتبر بأن اإلدارة األمريكية الجديدة برئاسة أوباما جادة في تحقيق السال    

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 24.0 23.2 25.2

  ال 62.5 65.5 57.4
 ال أعرف/رأي ال 13.5 11.3 17.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل ترى بأنه على حماس قبول التهدئة لمدة عام ونصف؟    

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع 

 نعم 64.3 64.3 64.2

  ال 27.6 29.3 24.6
 ال أعرف/رأي ال 8.2 6.4 11.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  هل ترى بأن الهدنة المقترحة سوف تصمد في المستقبل؟ 

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 20.0 19.6 20.6

  ال 68.7 71.0 64.8
 ال أعرف/رأي ال 11.3 9.4 14.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  من هو المستفيد األكبر من الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة؟     

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 إسرائيل 34.1 36.1 30.6

  حركة حماس 17.1 11.1 27.4
  المواطن في قطاع غزة 43.0 46.7 36.6
 ال أعرف/رأي ال 5.8 6.0 5.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  برأيك أنت من المنتصر في الحرب األخيرة في قطاع غزة؟     

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 إسرائيل 13.4 8.9 21.2

  حركة حماس 31.6 34.6 26.4
  الفصائل الفلسطينية 23.1 25.7 18.6
  لم ينتصر أحد 29.6 28.1 32.2
 ال أعرف/رأي ال 2.3 2.7 1.6

 عالمجمو 100.0 100.0 100.0

  
  هل تؤيد أم تعارض دخول قوات عربية إلى قطاع غزة؟     

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 أؤيد 51.7 52.3 50.6

  أعارض 44.9 46.2 42.6
 ال أعرف/رأي ال 3.5 1.5 6.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  ؟الضفة الغربيةهل تؤيد أم تعارض دخول قوات عربية إلى      

  المجموع الغربية الضفة غزة طاعق

 أؤيد 26.7 23.9 31.4

  أعارض 69.4 74.3 60.8
 ال أعرف/رأي ال 4.0 1.7 7.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  إلى قطاع غزة؟ دوليةهل تؤيد أم تعارض دخول قوات      

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 أؤيد 66.3 66.1 66.6

  ضأعار 31.2 32.5 28.8
 ال أعرف/رأي ال 2.6 1.4 4.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  ؟ةدولية إلى الضفة الغربيهل تؤيد أم تعارض دخول قوات      

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 أؤيد 21.0 17.2 27.6

  أعارض 75.2 81.4 64.4
 ال أعرف/رأي ال 3.8 1.4 8.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  تقييم التغطية اإلعالمية للحرب على غزة؟كيف     

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 جيدة 68.3 71.5 62.8

  متوسطة 21.9 20.6 24.2
  سيئة 8.2 6.5 11.2
 ال أعرف/رأي ال 1.5 1.4 1.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  واإلشراف على انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة؟ هل أنت مع تشكيل حكومة وطنية انتقالية يكون هدفها اإلعداد

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 82.0 83.3 79.8

  ال 13.7 12.4 15.8
 ال أعرف/رأي ال 4.3 4.3 4.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟ رئاسيةلو جرت انتخابات     

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 مرشح مستقل 5.2 5.2 5.2

 مرشح من اليسار 3.5 2.6 5.0

  مرشح حركة حماس 18.6 17.0 21.4
  مرشح حركة فتح 25.2 18.8 36.2
  مرشح وطني مستقل 6.0 7.7 3.2
  مرشح إسالمي مستقل 3.5 3.5 3.4
  لن أشارك في هذه االنتخابات 21.0 23.8 16.2
 لم أحدد بعد 17.0 21.5 9.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  لو جرت انتخابات تشريعية في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟     

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 قائمة مستقلين 5.4 6.2 4.0

 قائمة من اليسار 3.2 2.3 4.8

  قائمة حركة حماس 19.5 18.0 22.2
  قائمة حركة فتح 24.9 18.7 35.6
  مستقلين وطنيينقائمة  6.5 7.3 5.0
  قائمة مستقلين إسالميين 3.6 3.6 3.6
  لن أشارك في هذه االنتخابات 20.6 23.2 16.2
 لم أحدد بعد 16.2 20.7 8.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  لو جرت اآلن انتخابات تشريعية جديدة أي من الكتل التالية تتوقع أن تفوز؟     

  جموعالم الغربية الضفة غزة قطاع

 كتلة مستقلين إسالميين 4.8 5.0 4.6

 كتلة مستقلين وطنيين 6.9 7.8 5.4

  كتلة فتح 29.7 24.9 38.0
  كتلة حماس 33.3 38.9 23.6
  كتلة من تنظيمات اليسار 2.0 1.5 2.8
 ال أعرف/رأي ال 23.3 22.0 25.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  ناك أفاق للمصالحة الوطنية؟في الوقت الحاضر، هل تعتقد بأن ه    

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 51.9 57.8 41.8

  ال 39.8 37.7 43.4
 ال أعرف/رأي ال 8.2 4.4 14.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  هناك من يقول بأن حركة حماس تعتدي على نشطاء حركة فنح في قطاع غزة، هل تؤيد أم تعارض هذا القول؟     

  المجموع الغربية الضفة غزة اعقط

 نعم 50.7 45.4 59.8

  ال 35.9 40.3 28.2
 ال أعرف/رأي ال 13.4 14.3 12.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
حركة حماس في الضفة الغربية، هل تؤيد أم تعارض هذا  من هناك من يقول بأن السلطة الفلسطينية تعتقل نشطاء     

  القول؟

  المجموع لغربيةا الضفة غزة قطاع

 أؤيد 48.8 49.6 48.3

  أعارض 35.7 33.6 36.9
 ال أعرف/رأي ال 15.5 16.8 14.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  هل أنت خائف على حياتك في ظل هذه الظروف؟   

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 55.0 47.0 68.8

  ال 43.9 52.5 29.0
 ال أعرف/أير ال 1.1 0.5 2.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

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

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 متفائل 37.1 37.7 36.0

  متشائم 59.3 59.2 59.4
 ال أعرف/رأي ال 3.6 3.0 4.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

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

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 16.8 17.7 15.2

 إلى حد ما 28.9 30.8 25.8

  ال 53.9 51.6 57.8
  ال أعرف/رأي ال  0.4  0.0 1.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  K[ I5\T؟23 ا]EZاب واWTX.ه.ت اS0.0 أ5ً.  

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 الشعب حزب 1.0 0.3 2.0

 الديمقراطية الجبهة 0.7 0.5 1.2

 اإلسالمي الجهاد 3.2 1.3 6.6

 فتح حركة 30.3 26.5 37.0

 حماس حركة 21.5 20.7 23.0

 فدا حزب 0.1 0.0 0.2

 الشعبية الجبهة 3.7 3.5 4.0

 الوطنية المبادرة 0.9 0.7 1.2

 وطني مستقل 6.5 7.1 5.4

 إسالمي مستقل 3.0 3.7 1.8

 سبق ذكره مماأحد  ال 28.8 35.4 17.4

 ذلك  غير 0.3 0.3  0.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  


