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 (41)الرأي العام الفمسطيني رقم  استطالع نتائج
 0212 أيمول 11-11

 
 ستطالعاال خمفية

بعد انتياء جولة المفاوضات غير مباشرة والتي كان يقوم عمى إدارتيا السناتور األمريكي جورج ميتشل، دعت 
الواليات المتحدة إلى عقد مباحثات مباشرة ما بين الطرفين الفمسطيني واإلسرائيمي برعاية أمريكية، وتواجو ىذه 

 .سرائيمي والفمسطينيالجانبين اإل المفاوضات مجموعة من االشتراطات من
أعمنت الحكومة الفمسطينية عن تأجيل االنتخابات البمدية التي كان من المقرر إجرائيا صيف ىذا العام، دون تحديد 

 .موعد جديد إلجرائيا
ما زالت حالة االنقسام ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة قائمة، مع تمسك كل طرف بطروحاتو، و ال يوجد ىناك أية 

 .و وساطات إلنياء ىذا االنقسامبوادر أ
 االستطالع نتائج
الاارأي والدراسااات المسااحية فااي جامعااة  اسااتط عاتالااذي أجااراه مركااز  ربعااوناألو  الحااادي يمااي نتااائس االسااتط ع فيمااا

قامت جامعة النجاح الوطنية وبتمويل ذاتي  حيث، م0212 أيماول 11-11 بين ماالنجاح الوطنية خ ل الفترة الواقعة 
 .راء ىذا المسح كامالً إج في

 وخاصة الفمسطينية،آراء الشارع الفمسطيني في المستجدات السياسية الراىنة عمى الساحة  االستط عىذا  تناول
المفاوضات المباشرة التي تجري حاليا بين الجانبين الفمسطيني واإلسرائيمي وبرعاية أمريكية، والنتائس المترتبة عمى 

باإلضافة إلى التأييد  وأداء كل من حكومة س م فياض وحكومة إسماعيل ىنيو، ،تنجاح أو فشل ىذه المفاوضا
 .السياسي

وقد تم . االنتخابسنة فأكثر، وىم الذين ليم حق  11شخصًا ممن بمغت أعمارىم  1631 االستط ع عينةحجم  بمغ
وتم سحب مفردات  .شخص 022 عمىشخصا وفي قطاع غزة  131توزيع ىذه االستمارة في الضفة الغربية عمى 

أخرى، فقد بمغت نسبة رفض اإلجابة  جية ومن ،%6± نحوالعينة بصورة عشوائية، وقد بمغ ىامش الخطأ لمعينة 
1.6.% 

____________________________________________________________________ 
 .ةالواردة في النتائس ال تمثل بالضرورة رأي جامعة النجاح الوطني اآلراء* 



 

 0 

 :الرئيسية النتائج
 الحكومااة اإلساارائيمية، فااي المحادثااات المباشاارة مااع  الساامطة الفمسااطينيةمشاااركة ماان أفااراد العينااة % 03.1يااد أ

 .عارضوا ذلك% 61.3بينما 

  من أفراد العينة نجاح المحادثات المباشرة بين السامطة الفمساطينية والحكوماة اإلسارائيمية، بينماا % 06.1توقع
 .فشل ىذه المحادثات توقعوا% 31.1

  باأن يكاون المسائول عان ىاذا الفشال السامطة الفمساطينية، % 12.0إذا ما فشمت المحادثات المباشرة فقد توقاع
توقعاوا % 02.1توقعاوا باأن يكاون المسائول عان فشال ىاذه المحادثاات الحكوماة اإلسارائيمية، و % 36.6بينما 

 .بأن يكون المسئول عن ىذا الفشل الواليات المتحدة

  بأن الوالياات المتحادة ساتنجي فاي الضاغط عماى إسارائيل لتمدياد وقاف البنااء فاي المساتوطنات % 03.1اعتقد
 .اعتقدوا عكس ذلك% 31.1والقدس الشرقية، بينما 

  بأن الواليات المتحدة ستقوم بالضغط عمى إسرائيل من أجل إنجاح المحادثات المباشرة، بينماا % 66.3اعتقد
 .اعتقدوا عكس ذلك% 32.0

  مان أفاراد العيناة قارار السامطة الفمساطينية بأنياا لان تتفااوض ماع حكوماة إسارائيل فاي ظال اسااتمرار  %11أياد
 .بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية

 فاي حاال اساتمرت إسارائيل فاي  ين السمطة الفمسطينية الحكوماة اإلسارائيميةإجراء محادثات ب% 11.1ارض ع
 .أيدوا ذلك% 10والقدس الشرقية، بينما  البناء في المستوطنات

  كاممة كحل نياائي لمقضاية الفمساطينية، بينماا  1131عمى قيام دولة فمسطينية عمى حدود عام % 00.0وافق
 .عارضوا ذلك% 36.3

  كحاال نيااائي  مااع مبادلااة بعااض األراضااي 1131عمااى قيااام دولااة فمسااطينية عمااى حاادود عااام  %60.1وافااق
 .عارضوا ذلك% 30.1ا لمقضية الفمسطينية، بينم

  رأوا باأن يكاون % 01.3بأن يكون الحل النيائي لمقضية الفمسطينية عمى شكل حل دائم، بينماا % 33.3رأى
 .عمى مراحل

  سرائيل، بينما % 11.3أيد  .عارضوا ذلك% 11من أفراد العينة بأن تكون القدس عاصمة لدولتين فمسطين وا 

 لسمطة الفمسطينية والحكومة اإلسرائيمية فقد توقعفي حال فشل المحادثات المباشرة ما بين ا: 

 حل السمطة الفمسطينية% 61.3 -
 اندالع انتفاضة ثالثة% 02.6 -

 الرجوع لحالة الفمتان األمني% 00.3 -

 زيادة وتيرة االستيطان% 13.0 -

 زيادة وتيرة الصراع بين الفمسطينيين والمستوطنين% 13.6 -

  نفدرالي بين السمطة الفمسطينية واألردنمن أفراد العينة قيام اتحاد كو % 60.6أيد. 

  من أفراد العينة نشر قوات س م عربية في الضفة الغربية% 30.6أيد. 

  من أفراد العينة نشر قوات س م دولية في الضفة الغربية% 66.6أيد. 
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  رة، ماان أفااراد العينااة بااأن قااوى المعارضااة الفمسااطينية جااادة فااي معارضااتيا لممفاوضااات المباشاا% 60.6اعتقااد
اعتقدوا بأنياا ناوع مان أناواع % 01.1اعتقدوا بأنيا مجرد مزايدات عمى السمطة الفمسطينية، و % 01.3بينما 

 .الضغط عمى السمطة الفمسطينية

  أنااو فااي المسااتقبل القريااب يمكاان التوصاال إلااى اتفاااق مصااالحة وطنيااة بااين حركااة فااتي وحركااة % 31.0اعتقااد
 .حماس

  اعتقدوا % 10.1إلى تسريع عممية الس م، بينما  صالحة الوطنية سيؤديبأن التوقيع عمى الم% 61.3اعتقد
 .بأنو سيؤدي إلى وقف عممية الس م وعرقمتيا

  بأن غزة ستبقى منفصمة عن الضفة الغربية إلى األبد% 61.1اعتقد. 

  من أفراد العينة بأن إتمام صفقة شاليط سوف يسرع في عممية المصالحة الوطنية% 63.0اعتقد. 

 من أفاراد العيناة أن سابب توقاف الادعم الماالي العرباي لمسامطة الفمساطينية بسابب نقاص الماوارد % 3.1د اعتق
بسااابب توجياااو األماااوال العربياااة لااادعم قضاااايا أخااارى غيااار القضاااية الفمساااطينية، و % 1.1المالياااة العربياااة، و 

العربياة بعادم صارف  بسابب اعتقااد الادول% 1.1بسبب حالاة االنقساام الساائدة باين الفمساطينيين، و % 01.1
بسابب اعتقااد الادول العربياة بوجاود فسااد ماالي عناد % 11.1األموال التاي تادفعيا فاي المشااريع المناسابة، و 

 . بسبب ضغوطات خارجية تمنع الدول العربية من تقديم الدعم لمفمسطينيين% 61.1الفمسطينيين، و 

  وزاري عمى حكومة س م فياض ىو عدم االتفاق من أفراد العينة بأن سبب التأخر في التعديل ال% 13اعتقد
بسبب عدم وجود اتفاق بين أعضاء حركة فتي عمى مان سيشاارك % 61.1عمى تشكيمة مناسبة لمحكومة، و 

بسااابب االنتظاااار لحاااين حصاااول % 11.1بسااابب ضاااغوطات خارجياااة، و % 60.1فاااي الحكوماااة الجديااادة، و 
 .المصالحة الوطنية

 11.0 %بأنيم سيشاركون في االنتخابات الرئاسية المقبماة، ومان باين األشاخاص الاذين ن أفراد العينة أفادوا م
سايعطون أصاواتيم لمرشاي حركاة فاتي، فااي % 32.1أفاادوا باأنيم سيشااركون فاي االنتخاباات الرئاساية المقبماة 

 .أنيم سيعطون أصواتيم لمرشي حركة حماس% 16.0حين أفاد 

 11.1 % ن في االنتخابات التشريعية المقبمة، ومن بين األشخاص الذين من أفراد العينة أفادوا بأنيم سيشاركو
ساايعطون أصااواتيم لمرشااي حركااة فااتي، فااي % 30أفااادوا بااأنيم سيشاااركون فااي االنتخابااات التشااريعية المقبمااة 

 أنيم سيعطون أصواتيم لمرشي حركة حماس% 16.0حين أفاد 

  توقع % 10.1تي في ىذه االنتخابات، بينما فوز حركة ف% 31.3في حالة إجراء انتخابات تشريعي اآلن توقع
 .فوز حركة حماس

 10.1 % من أفراد العينة أفادوا بأنيم سيشاركون في االنتخابات البمدية والمحمية المقبمة، ومن بين األشخاص
سااايعطون أصاااواتيم لقائماااة % 63.0الاااذين أفاااادوا باااأنيم سيشااااركون فاااي االنتخاباااات البمدياااة والمحمياااة المقبماااة 

أفااادوا بااأنيم % 12.3أنياام ساايعطون أصااواتيم لقائمااة حركااة حماااس، بينمااا % 13ي، فااي حااين أفاااد حركااة فاات
 .سيعطوا صوتيم لقائمة من العائمة أو الحمولة

  ماان أفااراد العينااة  بااأن حكومااة ساا م فياااض ىااي األقاادر عمااى إدارة الشااأن الااداخمي الفمسااطيني، % 31.6رأى
 .األقدر عمى إدارة الشأن الداخمي الفمسطيني بأن حكومة إسماعيل ىنيو ىي% 00بينما رأى 
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  من أفراد العينة أداء حكومة س م فياض بأنو جيد% 31.6قيم. 

  من أفراد العينة أداء حكومة إسماعيل ىنيو بأنو جيد% 60.1قيم. 

  من أفراد العينة بأنيم خائفون عمى حياتيم في ظل ىذه الظروف %31.3أفاد. 

 المرحمة ىذهمتشائمون من الوضع العام الفمسطيني في  بأنيم من أفراد العينة% 32.0 فادأ. 
  في ظل الوضع الراىن وأم كيميشعرون باألمان عمى أنفسيم وأسرىم  ال بأنيممن أفراد العينة % 13.0أفاد. 

 فقد أفاد أفراد العينة كالتالي السياسيل نتماء  بالنسبة 
 الشعب حزب 1.0%

 الديمقراطية الجبية 1.1%

 اإلس مي لجيادا 0.3%

 فتي حركة 61.1%

 حماس حركة 11.3%

 فدا حزب 2.0%

 الشعبية الجبية 0.1%

 الوطنية المبادرة 2.3%

 وطني مستقل 1.0%

 إس مي مستقل 6.6%

 أحد مما سبق ذكره ال 62.3%

 ذلك  غير 2.6%
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 لالستطالع العامة النتائج

 

 ة في المحادثات المباشرة مع الحكومة اإلسرائيمية؟ىل تؤيد أم تعارض مشاركة السمطة الفمسطيني
  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 أؤيد 03.1 01.0 00.3

 أعارض 61.3 63.1 31.0
 ال أعرف/رأي ال 3.1 6.1 3.3

 المجموع 122.2 122.2 122.2

  
 اإلسرائيمية؟ ىل تتوقع نجاح أو فشل المحادثات المباشرة بين السمطة الفمسطينية والحكومة     

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نجاح 06.1 00.1 06.3

 فشل 31.1 12.2 33.0
 ال أعرف/رأي ال 1.2 1.1 10.0

 المجموع 122.2 122.2 122.2

 
 إذا ما فشمت المحادثات المباشرة، من تتوقع أن يكون المسئول عن ىذا الفشل؟

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 السمطة الفمسطينية 12.0 11.3 1.3

 الحكومة اإلسرائيمية 36.6 01.0 12.2
 الواليات المتحدة 02.1 03.1 13.3
 ال أعرف/رأي ال 0.0 3.0 1.2

 المجموع 122.2 122.2 122.2

 
 ىل تعتقد أن الواليات المتحدة األمريكية ستنجح في الضغط عمى إسرائيل لتمديد وقف البناء في المستوطنات       

 والقدس الشرقية؟          
  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 03.1 01.1 03.3

 ال 31.1 31.2 31.0
 ال أعرف/رأي ال 3.3 0.1 1.3

 المجموع 122.2 122.2 122.2
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 ىل تعتقد بأن الواليات المتحدة ستقوم بالضغط عمى إسرائيل من أجل إنجاح المحادثات المباشرة؟
  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 66.3 63.2 01.2

 ال 32.0 32.3 32.3
 ال أعرف/رأي ال 3.2 6.3 12.3

 المجموع 122.2 122.2 122.2

 
قررت القيادة الفمسطينية بأنيا لن تتفاوض مع حكومة إسرائيل في ظل استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية 

 لقرار؟ىل تؤيد أم تعارض ىذا ا. والقدس الشرقية
  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 أؤيد 11.2 10.1 11.0

 أعارض 10.1 13.1 10.1
 ال أعرف/رأي ال 6.1 0.3 3.2

 المجموع 122.2 122.2 122.2

 
ىل تؤيد أم تعارض إجراء محادثات بين السمطة الفمسطينية والحكومة اإلسرائيمية في حال استمرت إسرائيل في البناء 

 في المستوطنات والقدس الشرقية؟
  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 أؤيد 10.2 16.1 13.1

 أعارض 11.1 13.1 11.2
 ال أعرف/رأي ال 6.0 0.2 0.0

 المجموع 122.2 122.2 122.2

   
 كاممة كحل نيائي لمقضية الفمسطينية؟ 1191ىل تقبل بقيام دولة فمسطينية عمى حدود عام 

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 00.0 00.0 31.3

 ال 36.3 30.1 30.2
 ال أعرف/رأي ال 6.1 1.3 1.3

 المجموع 122.2 122.2 122.2
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 مع مبادلة بعض األراضي كحل نيائي لمقضية الفمسطينية؟ 1191مسطينية عمى حدود عام ىل تقبل بقيام دولة ف      

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 60.1 61.3 60.3

 ال 30.1 30.3 01.3
 ال أعرف/رأي ال 3.0 6.6 0.1

 المجموع 122.2 122.2 122.2

    
 :مى شكلع ةىل ترى بأن يكون الحل النيائي لمقضية الفمسطيني

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 حل شامل 33.3 31.0 30.1

 حل عمى مراحل 01.3 03.1 61.2
 ال أعرف/رأي ال 0.0 3.3 3.0

 المجموع 122.2 122.2 122.2

 
سرائيل؟ ىل         تؤيد أم تعارض بأن تكون القدس عاصمة لدولتين فمسطين وا 

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 11.3 01.6 13.0

 ال 11.2 13.1 12.0
 ال أعرف/رأي ال 0.3 0.2 6.3

 المجموع 122.2 122.2 122.2
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 :إذا ما فشمت المفاوضات المباشرة ىل تتوقع      
 المجموع

  نعم ال ال أعرف/رأي ال المجموع

 حل السمطة الفمسطينية 61.3 32.2 1.0 122.2
 ة ثالثةاندالع انتفاض 02.6 30.6 1.6 122.2
 الرجوع لحالة الفمتان األمني 00.3 32.3 1.1 122.2
 زيادة وتيرة االستيطان  13.0 12.0 0.6 122.2
 زيادة وتيرة الصراع بين الفمسطينيين والمستوطنين 13.6 12.3 0.6 122.2

 الضفة الغربية

  نعم ال ال أعرف/رأي ال المجموع

 ةحل السمطة الفمسطيني 61.1 31.1 3.3 122.2
 اندالع انتفاضة ثالثة 03.0 61.2 3.1 122.2
 الرجوع لحالة الفمتان األمني 01.2 61.3 3.3 122.2
 زيادة وتيرة االستيطان  11.0 1.1 0.2 122.2
 زيادة وتيرة الصراع بين الفمسطينيين والمستوطنين 11.1 1.1 0.0 122.2

 قطاع غزة

  نعم ال ال أعرف/رأي ال المجموع

 حل السمطة الفمسطينية 62.3 01.0 10.0 122.2
 اندالع انتفاضة ثالثة 32.0 31.2 11.1 122.2
 الرجوع لحالة الفمتان األمني 33.3 33.2 11.3 122.2
 زيادة وتيرة االستيطان  11.0 12.1 11.2 122.2
 زيادة وتيرة الصراع بين الفمسطينيين والمستوطنين 11.0 11.0 12.3 122.2

 
 واألردن؟ ةم تعارض قيام اتحاد كونفدرالي بين السمطة الفمسطينيىل توافق أ     

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 60.6 61.1 01.0

 ال 03.1 00.6 01.3
 ال أعرف/رأي ال 1.1 0.1 16.3

 المجموع 122.2 122.2 122.2
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 ىل توافق أم تعارض نشر قوات سالم عربية في الضفة الغربية؟ 
  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 30.6 36.6 32.3

 ال 06.3 06.1 06.2
 ال أعرف/رأي ال 3.6 6.2 3.3

 المجموع 122.2 122.2 122.2

 

 

 ىل توافق أم تعارض نشر قوات سالم دولية في الضفة الغربية؟       

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 66.6 63.6 61.3

 ال 31.1 30.1 31.3
 ال أعرف/رأي ال 3.1 6.3 1.0

 المجموع 122.2 122.2 122.2

 
 ىل تعتقد بأن قوى المعارضة الفمسطينية جادة في معارضتيا لممفاوضات المباشرة؟      

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم جادة في ذلك 60.6 61.0 66.1

 مجرد مزايدات عمى السمطة الفمسطينية 01.3 62.1 01.3
  نوع من أنواع الضغط عمى السمطة الفمسطينية 01.1 01.0 00.1
 ال أعرف/رأي ال 12.1 1.0 16.2

 المجموع 122.2 122.2 122.2

 
 ىل تعتقد أنو في المستقبل القريب يمكن التوصل إلى اتفاق مصالحة وطنية بين حركة فتح وحركة حماس؟
  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 31.0 06.1 63.1

 ال 31.1 31.1 01.2
 ال أعرف/رأي ال 3.1 3.0 0.0

 المجموع 122.2 122.2 122.2
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 :في حال توقيع المصالحة الوطنية، ىل تعتقد بأن ذلك سيؤدي إلى      

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 تسريع عممية الس م 61.3 61.3 61.3

 ميا                                          يوقف عممية الس م ويعرق 10.1 13.1 13.0
 ليس ىناك أي تأثير 61.0 61.3 61.1
 ال أعرف/رأي ال 3.3 0.0 1.3

 المجموع 122.2 122.2 122.2

 
  تعتقد بأن غزة ستبقى منفصمة عن الضفة الغربية إلى األبد؟هل      

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 لكاعتقد ذ 61.1 63.3 03.2

 ال اعتقد ذلك 30.3 31.0 10.3
 ال أعرف/رأي ال 0.1 0.3 6.3

 المجموع 122.2 122.2 122.2

 
 ىل تعتقد بأن إتمام صفقة شاليط سوف يسرع في عممية المصالحة الوطنية؟      

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 63.0 66.1 63.1

 ال 00.3 01.6 02.3
 أعرف ال/رأي ال 12.1 1.3 10.1

 المجموع 122.2 122.2 122.2
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 برأيك أنت ما ىو سبب توقف الدعم المالي العربي لمسمطة الفمسطينية؟ 

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نقص الموارد المالية العربية 3.1 6.0 0.0

توجيو األموال العربية لدعم قضايا أخرى غير القضية  1.1 1.6 1.3
 الفمسطينية

 حالة االنقسام السائدة بين الفمسطينيين 01.1 ..03 63.0

اعتقاد الدول العربية بعدم صرف األموال التي تدفعيا في  1.1 1.1 1.3
 المشاريع المناسبة

 اعتقاد الدول العربية بوجود فساد مالي عند الفمسطينيين   11.1 01.0 13.3

يم الدعم ضغوطات خارجية تمنع الدول العربية من تقد 61.1 63.2 01.1
 نلمفمسطينيي

 أخرى 13.1 1.3 1.3

 المجموع 122.2 122.2 122.2

 
 من وجية نظرك، ما سبب تأخر التعديل الوزاري عمى حكومة سالم فياض؟

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 عدم االتفاق عمى تشكيمو مناسبة لمحكومة 13.2 10.1 01.3

اء حركة فتي عمى من سيشارك عدم وجود اتفاق بين أعض 61.1 60.2 03.3
 في الحكومة الجديدة

 ضغوطات خارجية 60.1 66.6 61.1

 االنتظار لحين حصول المصالحة الوطنية 11.1 13.1 02.3

 أخرى 0.3 0.1 1.1

 المجموع 122.2 122.2 122.2
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 في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟ رئاسيةلو جرت انتخابات 
  جموعالم الغربية الضفة غزة قطاع

 مرشي مستقل 0.1 0.3 3.2

 مرشي من اليسار 6.0 0.6 3.3

 مرشي حركة حماس 12.3 1.0 13.2
 مرشي حركة فتي 60.6 62.1 60.2
 مرشي وطني مستقل 0.2 0.1 3.1
 مرشي إس مي مستقل 6.0 6.1 6.2

 لن أشارك في ىذه االنتخابات 02.1 06.1 10.3
 لم أحدد بعد 11.0 01.0 10.0

 المجموع 122.2 122.2 122.2

 
 و جرت انتخابات تشريعية في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟ل

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 قائمة مستقمين 3.2 0.1 3.3

 قائمة من اليسار 6.0 0.6 3.1

 قائمة حركة حماس 12.1 1.0 13.2
 قائمة حركة فتي 66.0 61.3 63.3
 طنيينقائمة مستقمين و  3.3 3.1 3.2
 قائمة مستقمين إس ميين 6.3 6.1 6.2

 لن أشارك في ىذه االنتخابات 02.1 06.0 13.1
 لم أحدد بعد 11.1 02.1 10.3

 المجموع 122.2 122.2 122.2

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

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 كتمة مستقمين إس ميين 6.1 0.1 6.3

 كتمة مستقمين وطنيين 1.1 1.1 1.2

 كتمة فتي 31.3 31.0 36.1
 كتمة حماس 10.1 13.3 11.2
 كتمة من تنظيمات اليسار 0.1 1.1 0.1

 ال أعرف/رأي ال 06.3 06.0 06.1

 المجموع 122.2 122.2 122.2
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 نتخب؟في حال إجراء االنتخابات البمدية والمحمية من ست

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 الحمولةقائمة العائمة أو  1.3 12.0 0.1
 قائمة مستقمين 3.1 3.3 0.0

 قائمة من اليسار 0.3 0.1 6.3

 قائمة حركة حماس 11.3 1.1 13.3
 قائمة حركة فتي 01.1 01.0 63.2
 قائمة مستقمين وطنيين 3.3 0.1 6.3
 إس ميينقائمة مستقمين  0.3 0.1 0.0

 لن أشارك في ىذه االنتخابات 11.6 11.1 13.1
 لم أحدد بعد 11.1 02.1 13.0

 المجموع 122.2 122.2 122.2

 
     كما تعمم فإن ىناك حكومة في الضفة الغربية برئاسة سالم فياض، وحكومة أخرى في قطاع غزة برئاسة        

 عمى إدارة الشأن الداخمي الفمسطيني؟إسماعيل ىنيو، برأيك أنت من ىي الحكومة األقدر 
  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 حكومة س م فياض 31.6 30.0 03.2

 حكومة إسماعيل ىنيو 00.2 01.1 00.3
 ال أعرف/رأي ال 13.1 10.1 06.3

 المجموع 122.2 122.2 122.2

 
       

 كيف تقيم أداء حكومة سالم فياض؟        
  المجموع لغربيةا الضفة غزة قطاع

 جيد 31.6 16.1 01.3

 سيئ 06.2 11.3 61.2
 ال أعرف/رأي ال 1.1 1.1 12.3

 المجموع 122.2 122.2 122.2
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 كيف تقيم أداء حكومة إسماعيل ىنيو؟

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 جيد 60.1 61.1 62.3

 سيئ 36.1 63.0 01.0
 ال أعرف/أير  ال 02.1 03.2 10.0

 المجموع 122.2 122.2 122.2

 
 ىل أنت خائف عمى حياتك في ظل ىذه الظروف؟      

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 31.3 36.1 01.2

 ال 31.0 00.6 61.1
 ال أعرف/رأي ال 0.1 2.1 3.0

 المجموع 122.2 122.2 122.2

 
 لعام الفمسطيني في ىذه المرحمة؟ىل أنت متفائل أم متشائم تجاه الوضع ا      

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 متفائل 63.3 32.0 01.1

 متشائم 32.0 01.3 36.0
 ال أعرف/رأي ال 6.0 1.3 1.2

 المجموع 122.2 122.2 122.2

 
 في ظل الوضع الراىن، ىل تشعر باألمان عمى نفسك وأسرتك وأمالكك؟         

  المجموع يةالغرب الضفة غزة قطاع

 نعم 03.1 62.3 10.2

 إلى حد ما 61.1 60.3 33.3

 ال 60.3 66.1 61.0
 ال أعرف/رأي ال 1.2 2.6 0.0

 المجموع 122.2 122.2 122.2
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 من األحزاب واالتجاهات التالية تؤيد؟ أيا        

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 الشعب حزب 1.0 1.2 0.3

 الديمقراطية الجبية 1.1 2.1 ..1

 اإلس مي الجياد 0.3 2.1 0.3

 فتي حركة 61.1 61.3 61.2

 حماس حركة 11.3 1.0 10.1

 فدا حزب 2.0 2.0 1.2

 الشعبية الجبية 0.1 1.1 3.3

 الوطنية المبادرة 2.3 2.6 1.2

 وطني مستقل 1.0 1.6 1.2

 إس مي مستقل 6.6 6.6 6.3

 سبق ذكره مماأحد  ال 62.3 63.1 02.0

 ذلك  غير 2.6 2.2 2.1

 المجموع 122.2 122.2 122.2

 


