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 (43الرأي العام الفمسطيني رقم ) استطالع نتائج
 م3122شباط  34-32

 ستطالعاال خمفية
تقدمت المجموعة العربية في األمم المتحدة بمشروع قرار لمجمس األمن يدين عمميات االستيطان اإلسرائيمي في 

 الضفة الغربية والقدس الشرقية، ولكن الواليات المتحدة استخدمت حق النقض الفيتو ضد هذا القرار.
الديموقراطياة  ربتغير األنظمة الساائدة، ونشا تطالبوالتي حدثت مجموعة من الثورات الشعبية في بعض الدول العربية 

 .والعدالة االجتماعية بين جميع أفراد المجتمع
قام الرئيس محمود عباس بتكميا  الادكتور سافم فيااض بتشاكيل حكوماة فمساطينية جديادة بعاد أن قادم اساتقالة حكومتا  

 السابقة.
 ، دون تحديد موعد جديد إلجرائها.سية وتشريعية وبمديةنيتها في إجراء انتخابات رئاأعمنت الحكومة الفمسطينية عن 

ما زالت حالة االنقسام ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة قائمة، مع تمسك كل طر  بطروحات ، و ال يوجد هناك أية 
 بوادر أو وساطات إلنهاء هذا االنقسام.

 االستطالع نتائج
الاارأي والدراساااات المسااحية فاااي جامعاااة  اساااتطفعاتجااارار مركااز الااذي أ ربعاااوناألو  ثااانيال يماااي نتااائت االساااتطفع فيمااا

قامت جامعة النجاح الوطنية وبتمويل ذاتي  حيث، م4111شباط  42-42 بين ماالنجاح الوطنية خفل الفترة الواقعة 
 إجراء ىذا المسح كاماًل. في

وخاصة إجراء  الفمسطينية،مى الساحة آراء الشارع الفمسطيني في المستجدات السياسية الراهنة ع االستطفعهذا  تناول
انتخابات رئاسية وتشريعية وبمدية، وتشكيل الحكومة الفمسطينية الجديدة برئاسة الدكتور سفم فياض، وتداعيات 
استخدام الفيتو األمريكي ضد مشروع القرار العربي الذي قدم لألمم المتحدة ويدين االستيطان اإلسرائيمي في الضفة 

 .باإلضافة إلى التأييد السياسي وأداء كل من حكومة سفم فياض وحكومة إسماعيل هني ، ،الشرقية الغربية والقدس
. وقد تم االنتخابسنة فأكثر، وهم الذين لهم حق  11شخصًا ممن بمغت أعمارهم  1621 االستطفع عينةحجم  بمغ

شخص. وتم سحب مفردات  511 عمىشخصا وفي قطاع غزة  121توزيع هذر االستمارة في الضفة الغربية عمى 
أخرى، فقد بمغت نسبة رفض اإلجابة  جهة ومن ،%6± نحوالعينة بصورة عشوائية، وقد بمغ هامش الخطأ لمعينة 

1.1.% 
____________________________________________________________________ 

 الوطنية. الواردة في النتائت ال تمثل بالضرورة رأي جامعة النجاح اآلراء* 
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 الرئيسية: النتائج
 ت استمر  حالحكومة إسرائيل في والالسمطة الفمسطينية  إجراء محادثات بينمن أفراد العينة  %11.2 عارض

% أيااادوا إجاااراء هاااذر 2..1، بينماااا المساااتوطنات فاااي الضااافة الغربياااة والقااادس الشااارقيةفاااي بنااااء ال إسااارائيل فاااي
 .المحادثات

  سرائيل.% اعتبروا الواليات ا1.1اعتبر  لمتحدة وسيط نزي  بين السمطة الفمسطينية وا 

  بأن الواليات المتحدة سو  تعمل كل ما في وسعها من أجل إنقاذ عممية السفم.15.1اعتقد % 

 أن اتخاذ الواليات المتحدة لحق الفيتو ضد القرار الذي يدين االستيطان اإلسارائيمي فاي الضافة ب %11 اعتبر
 .تشجيع أمريكي لمسياسات اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية الغربية والقدس الشرقية هو

  أن اتخاااذ الواليااات المتحاادة لحااق الفيتااو ضااد القاارار الااذي ياادين االسااتيطان اإلساارائيمي فااي باا %15.2اعتباار
 .في األراضي الفمسطينية ل عمى زيادة االستيطانشجع إسرائيسيالضفة الغربية والقدس الشرقية 

  الشعبية التي حصمت في بعض الدول العربية مثل تونس ومصرالثورات  %11.1أيد. 

  بأنااا  يمكااان أن تحصااال ثاااورات شاااعبية مماثماااة فاااي دول عربياااة أخااارى كاااالتي حااادثت فاااي تاااونس  %.1اعتقاااد
 ومصر.

  من أفاراد العيناة نجااح الثاورات الشاعبية إذا ماا حادثت فاي بعاض الادول العربياة كماا حادث فاي 11.6توقع %
 تونس ومصر.

  بأن الثورات الشعبية التي نجحت فاي بعاض الادول العربياة ساتتبنى الديموقراطياة والنزاهاة فاي % 52.5اعتقد
 .الحكم

  بساابب 46.1ماان وجهااة نظاار أفااراد العينااة فااان ساابب قيااام الثااورات الشااعبية فااي بعااض الاادول العربيااة هااو %
لعدالاة االجتماعياة، و % لغيااب ا66.5% لسوء توزيع الثروة، و 11.6غياب الديموقراطية في هذر الدول، و 

 % بسبب تدخفت خارجية.41.1

  بااأن الثااورات الشااعبية التااي حاادثت فااي بعااض الاادول العربيااة سااتؤدي إلااى زيااادة دعاام القضااية % 54.1اعتقااد
 .الفمسطينية

  بااأن الثااورات الشااعبية التااي حاادثت فااي بعااض الاادول العربيااة سااتؤدي إلااى تسااريع حاال القضااية  %21.2اعتقااد
 .الفمسطينية

  حدوث ثورة شعبية في الضفة الغربية كالتي حدثت في تونس ومصر.44.1اعتقد % 

  حدوث ثورة شعبية في قطاع غزة كالتي حدثت في تونس ومصر.41.1اعتقد % 

  قيام ثورة شعبية سممية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلنهاء حالة االنقسام الفمسطيني% 12.1أيد. 

  االحتفل اإلسرائيمي.لضفة الغربية وقطاع غزة إلنهاء قيام ثورة شعبية سممية في ا% 12.4أيد 

  يمكاااان التوصاااال إلااااى حاااال دائاااام لمصااااراع الفمسااااطيني  ظاااال األوضاااااع الراهنااااة حاليااااا % أناااا  وفااااي11اعتقااااد
 .اإلسرائيمي
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  أن  يوجد ازدواجياة فاي المعاايير لادى الوالياات المتحادة والادول األوروبياة عناد تأييادها لمطالاب % ب11.1رأى
عبية فااااي الاااادول العربيااااة، وعاااادم اتخاذهااااا نفااااس الموقاااا  عناااادما يخااااص ذلااااك مطالااااب الشااااعب الثااااورات الشاااا
 .الفمسطيني

  الظاارو  العربيااة والدوليااة المحيطااة تحااتم عمااى إجااراء مصااالحة وطنيااة بااين حركااة فاات  % بااأن 22.6اعتقااد
  .وحركة حماس

  بااين حركااة فاات  وحركااة % أناا  فااي المسااتقبل القريااب يمكاان التوصاال إلااى اتفاااق مصااالحة وطنيااة 55.2اعتقااد
 حماس.

  اعتقدوا 11.1إلى تسريع عممية السفم، بينما  % بأن التوقيع عمى المصالحة الوطنية سيؤدي..64اعتقد %
 بأن  سيؤدي إلى وق  عممية السفم وعرقمتها.

   عارضاوا 21.2% من أفاراد العيناة إجاراء انتخاباات رئاساية فاي ظال االنقساام الفمساطيني، بينماا 21.4أيد %
 ذلك.

 11.4% ن أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات الرئاسية المقبماة، ومان باين األشاخاص الاذين م
% سايعطون أصاواتهم لمرشا  حركاة فات ، فااي 61.2أفاادوا باأنهم سيشااركون فاي االنتخاباات الرئاساية المقبماة 

 % أنهم سيعطون أصواتهم لمرش  حركة حماس.11.4حين أفاد 

  عارضااوا 22% ماان أفااراد العينااة إجااراء انتخابااات تشااريعية فااي ظاال االنقسااام الفمسااطيني، بينمااا 5..2أيااد %
 ذلك.

 11.. % من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات التشريعية المقبمة، ومن بين األشخاص الذين
صاواتهم لمرشا  حركاة فات ، فاي % سايعطون أ1..6أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات التشريعية المقبماة 

 % أنهم سيعطون أصواتهم لمرش  حركة حماس11.2حين أفاد 

  توقع % 16.2% فوز حركة فت  في هذر االنتخابات، بينما 26.4في حالة إجراء انتخابات تشريعي اآلن توقع
 فوز حركة حماس.

  21الفمساااطيني، بينماااا % مااان أفاااراد العيناااة إجاااراء انتخاباااات بمدياااة ومحمياااة فاااي ظااال االنقساااام 56.1أياااد.. %
 عارضوا ذلك.

 15 من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات البمدية والمحمية المقبمة، ومن بين األشخاص %
% سيعطون أصواتهم لقائمة حركة 61.2الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات البمدية والمحمية المقبمة 

% أفادوا بأنهم سيعطوا 11.1أنهم سيعطون أصواتهم لقائمة حركة حماس، بينما % 11.6فت ، في حين أفاد 
 صوتهم لقائمة من العائمة أو الحمولة.

  عارضوا 26.1% من أفراد العينة موق  حركة حماس في مقاطعتها لفنتخابات الفمسطينية، بينما 45.2أيد %
 هذا الموق .

  هذر االنتخابات أنفلوقت الحاضر في األراضي الفمسطينية، إذا ما أجريت انتخابات في ا % بأن 55.1اعتقد 
 .تكون هذر االنتخابات نزيهةس

  عارضوا ذلك.41.2، بينما فم فياضاتقالة حكومة ساطينية جديدة بعد اساكيل حكومة فمساتش% 2..2أيد % 
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 ي:رتب أفراد العينة األولويات التي يجب أن تتبناها الحكومة الفمسطينية الجديدة كما يم 

 %2..1 حالة االنقسام الفمسطيني ءإنها -
 %1.1. توفير فرص عمل لمشباب -

 %12.6 بذل مزيد من الجهد لوق  االستيطان -

 %12.2 العمل عمى تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية -

 %..12 كش  الممارسات اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية -

 %1.2. محاربة الفساد -

 %1..1 محاربة الفقر -

 %14.1 فرص االستثمار في األراضي الفمسطينية زيادة -

 %11.6 االهتمام بالقطاع الصحي -

 %11.1 االهتمام بقطاع التعميم -

  ماان أفااراد العينااة  بااأن حكومااة ساافم فياااض هااي األقاادر عمااى إدارة الشااأن الااداخمي الفمسااطيني، 52.5رأى %
 ن الداخمي الفمسطيني.% بأن حكومة إسماعيل هني  هي األقدر عمى إدارة الشأ4..1بينما رأى 

  من أفراد العينة أداء حكومة سفم فياض بأن  جيد.55.1قيم % 

  من أفراد العينة أداء حكومة إسماعيل هني  بأن  جيد.64.2قيم % 

  من أفراد العينة بأنهم خائفون عمى حياتهم في ظل هذر الظرو . %54.1أفاد 

 المرحمة. هذرع العام الفمسطيني في متشائمون من الوض بأنهم % من أفراد العينة52.1 فادأ 
 في ظل الوضع الراهن. وأمفكهميشعرون باألمان عمى أنفسهم وأسرهم  ال بأنهم% من أفراد العينة 21.1 أفاد 
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 فقد أفاد أفراد العينة كالتالي السياسيلفنتماء  بالنسبة 
 الشعب حزب 1.6%

 الديمقراطية الجبهة 1.2%

 اإلسفمي الجهاد 4.1%

 فت  حركة 62.1%

 حماس حركة 14.2%

 فدا حزب 1.4%

 الشعبية الجبهة 6.1%

 الوطنية المبادرة 1.1%

 وطني مستقل 1.1%

 إسفمي مستقل 4.1%

 أحد مما سبق ذكرر ال 62.1%

 ذلك  غير %..1
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 لالستطالع العامة النتائج
 

 الحكومة اإلسرائيمية في حال استمرت إسرائيل ىل تؤيد أم تعارض إجراء محادثات بين السمطة الفمسطينية و        
 في البناء في المستوطنات والقدس الشرقية؟       

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 أؤيد 2..1 11.1 46.1

 أعارض 11.2 11.1 16.2
 رأي/ال أعر  ال 4.1 4.6 6.2

 المجموع 111.1 111.1 111.1

  
سرائيل؟ىل تعتبر أن الواليات المتحد        ة وسيط نزيو بين السمطة الفمسطينية وا 

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 1.1 2.6 16.1

 ال 11.2 1.5. 14.2
 رأي/ال أعر  ال 6.1 6.6 2.2

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 
 ىل تعتقد بأن الواليات المتحدة سوف تعمل كل ما في وسعيا من أجل إنقاذ عممية السالم؟     

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 15.1 ..14 41.2

 ال 6..1 16.2 11.1
 رأي/ال أعر  ال 5.1 6.5 1.1

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 
ىل تعتبر أن اتخاذ الواليات المتحدة لحق الفيتو ضد القرار الذي يدين االستيطان اإلسرائيمي في الضفة الغربية والقدس      

 شجيع أمريكي لمسياسات اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية؟الشرقية ىو ت
  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 11.1 ..15 14.2

 ال 14.5 1.. 11.2
 رأي/ال أعر  ال 2.5 5.1 1..

 المجموع 111.1 111.1 111.1
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ستيطان اإلسرائيمي في الضفة الغربية والقدس ىل تعتبر أن اتخاذ الواليات المتحدة لحق الفيتو ضد القرار الذي يدين اال     
 الشرقية سيشجع إسرائيل عمى زيادة االستيطان في األراضي الفمسطينية؟

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 15.2 1..1 11.1

 ال 1.. ..5 12.2
 رأي/ال أعر  ال 5.5 2.6 1.2

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 
 الثورات الشعبية التي حصمت في بعض الدول العربية مثل تونس ومصر؟ىل تؤيد أم تعارض      

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 أؤيد 11.1 15.5 11.1

 أعارض 12.1 14.4 44.2
 رأي/ال أعر  ال ..6 4.6 2.2

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 
 ة أخرى كالتي حدثت في تونس ومصر؟ىل تعتقد بأنو يمكن أن تحصل ثورات شعبية مماثمة في دول عربي     

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 1..1 6.1. 11.1

 ال 2.1 6.1 16.1
 رأي/ال أعر  ال 2.6 6.1 2.4

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 
 إذا ما حدثت ثورات شعبية في بعض الدول العربية كما حدث في تونس ومصر، ىل تتوقع بأن ىذه الثورات؟     

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 ستنج  11.6 ...1 14.1

 ستفشل 11.2 1.. 12.4
 رأي/ال أعر  ال 11.1 11.4 11.1

 المجموع 111.1 111.1 111.1
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 ىل تعتقد بأن الثورات الشعبية التي نجحت في بعض الدول العربية ستتبنى الديموقراطية والنزاىة في الحكم؟     
  المجموع لغربيةا الضفة غزة قطاع

 نعم 52.5 1..5 51.1

 ال 41.4 45.6 66.4
 رأي/ال أعر  ال 15.6 ..12 12.1

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 
 من وجية نظرك، ما ىو سبب قيام ىذه الثورات الشعبية في بعض الدول العربية؟ أختر السبب األىم     

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 غياب الديموقراطية في هذر الدول          46.1 46.6 42.2

 سوء توزيع الثروة        11.6 41.2 12.2
 غياب العدالة االجتماعية 66.5 61.1 41.4
 تدخفت خارجية 41.1 11.2 41.1
 رأي/ال أعر  ال 4.1 1.5 5.1

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 
 ض الدول العربية ستؤدي إلى زيادة دعم القضية الفمسطينية؟ىل تعتقد بأن الثورات الشعبية التي حدثت في بع     

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 54.1 6..5 21.2

 ال 62.1 66.5 24.4
 رأي/ال أعر  ال 11.2 1.4 12.2

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 
 إلى تسريع حل القضية الفمسطينية؟ىل تعتقد بأن الثورات الشعبية التي حدثت في بعض الدول العربية ستؤدي      

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 21.2 25.1 66.1

 ال 21.2 22.1 51.4
 رأي/ال أعر  ال 11.1 1.6 15.1

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 



 

 . 

 ىل تتوقع حدوث ثورة شعبية في الضفة الغربية كالتي حدثت في تونس ومصر؟    
  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 44.1 41.1 42.4

 ال 64.2 61.1 62.1
 الوضع الفمسطيني في الضفة الغربية ال يسم  بذلك 12.5 15.4 16.4
 الحالة الفمسطينية تختم  عما هو موجود في بقية الدول العربية 41.4 61.6 41.4
 رأي/ال أعر  ال ..4 4.1 2.2

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 
 حدوث ثورة شعبية في قطاع غزة كالتي حدثت في تونس ومصر؟ىل تتوقع     

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 41.1 41.2 61.1

 ال 61.6 4..4 65.1
 ال يسم  بذلك قطاع غزةالوضع الفمسطيني في  12.2 16.1 15.2
 الحالة الفمسطينية تختم  عما هو موجود في بقية الدول العربية 41.1 42.2 16.2
 رأي/ال أعر  ال 6.1 6.1 5.1

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 
 ىل تؤيد أم تعارض قيام ثورة شعبية سممية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلنياء حالة االنقسام الفمسطيني؟     

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 12.1 11.2 21.1

 ال 2..1 11.1 44.2
 ر رأي/ال أع ال 5.1 6.2 2..

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 
 ىل تؤيد أم تعارض قيام ثورة شعبية سممية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلنياء االحتالل اإلسرائيمي؟     

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 أؤيد 12.4 ..12 15.1

 أعارض 6..1 41.2 11.4
 رأي/ال أعر  ال 2.5 4.2 1.1

 جموعالم 111.1 111.1 111.1
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 في ظل األوضاع الراىنة حاليا، ىل تعتقد بأنو يمكن التوصل إلى حل دائم لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي؟     

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 11.1 11.6 4..1

 ال 15.6 11.1 11.2
 رأي/ال أعر  ال 2.1 2.1 11.4

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 
جد ازدواجية في المعايير لدى الواليات المتحدة والدول األوروبية عند تأييدىا لمطالب الثورات الشعبية في ىل ترى أنو يو      

 الدول العربية، وعدم اتخاذىا نفس الموقف عندما يخص ذلك مطالب الشعب الفمسطيني؟
  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 11.1 12.6 24.4

 ال 1..1 12.2 46.4
 رأي/ال أعر  ال ... 1.1 12.2

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 
 ىل تعتقد الظروف العربية والدولية المحيطة تحتم عمى إجراء مصالحة وطنية بين حركة فتح وحركة حماس؟    

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 22.6 15.4 51.1

 ال 41.1 ..41 2..6
 رأي/ال أعر  ال 2.1 6.1 2..

 المجموع 111.1 111.0 111.1

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

 نعم 55.2 26.2 21.1

 ال 65.6 61.2 26.2
 رأي/ال أعر  ال 1.. 5.1 12.1

 المجموع 111.1 111.1 111.1
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 في حال توقيع المصالحة الوطنية، ىل تعتقد بأن ذلك سيؤدي إلى:      

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 تسريع عممية السفم ..64 62.5 42.2

 يوق  عممية السفم ويعرقمها                                           11.1 11.1 41.2
 ليس هناك أي تأثير 1..6 61.6 21.4
 رأي/ال أعر  ال ... 1.2 14.1

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 
 ىل تؤيد أم تعارض إجراء انتخابات رئاسية في ظل االنقسام الفمسطيني؟     

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 أؤيد 21.4 51.4 26.1

 أعارض 21.2 21.4 21.2
 رأي/ال أعر  ال 2.4 1.2 1.2

 المجموع 111.1 111.1 111.1

      
 في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟ رئاسيةجرت انتخابات  لو

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 مرش  مستقل 2.5 2.2 2.4

 مرش  من اليسار 4.4 1.1 2.4

 مرش  حركة حماس 1.1 2.1 15.2
 مرش  حركة فت  1..4 42.1 62.1
 مرش  وطني مستقل 2.1 2.1 2.2
 مرش  إسفمي مستقل 6.1 6.1 6.1

 لن أشارك في هذر االنتخابات 44.1 41.1 15.2
 لم أحدد بعد 41.1 42.6 12.1

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 



 

 14 

 في ظل االنقسام الفمسطيني؟ تشريعيىل تؤيد أم تعارض إجراء انتخابات       
  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 أؤيد 5..2 51.6 22.2

 أعارض 22.1 25.1 22.2
 رأي/ال أعر  ال 2.5 ..4 1.4

 المجموع 111.1 111.1 111.1

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

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 قائمة مستقمين 2.1 2.5 5.2

 قائمة من اليسار 4.6 1.1 2.2

 قائمة حركة حماس 1.. 5.1 15.1
 قائمة حركة فت  61.2 ..45 61.4
 قائمة مستقمين وطنيين 5.1 ..5 5.4
 قائمة مستقمين إسفميين 6.6 4.1 2.4

 لن أشارك في هذر االنتخابات 44.1 42.1 12.1
 لم أحدد بعد 41.1 ..45 14.1

 المجموع 111.1 111.1 111.1

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

  المجموع الغربية فةالض غزة قطاع

 كتمة مستقمين إسفميين 2.6 2.2 2.4

 كتمة مستقمين وطنيين 1.. 11.1 2..

 كتمة فت  26.4 26.1 24.4
 كتمة حماس 16.2 11.2 12.2
 كتمة من تنظيمات اليسار 4.6 1.4 2.4

 رأي/ال أعر  ال 41.1 1..4 46.2

 المجموع 111.1 111.1 111.1
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 في ظل االنقسام الفمسطيني؟ بمدية ومحميةارض إجراء انتخابات ىل تؤيد أم تع      
  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 أؤيد 56.1 24.6 61.4

 أعارض ..21 62.1 51.2
 رأي/ال أعر  ال 2.1 ..4 11.2

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 
 في حال إجراء االنتخابات البمدية والمحمية من ستنتخب؟

  المجموع الغربية ةالضف غزة قطاع

 الحمولةقائمة العائمة أو  1.. 16.2 1.2
 قائمة مستقمين 2.5 2.1 2.1

 قائمة من اليسار 4.1 1.2 6.2

 قائمة حركة حماس 2.. 5.1 11.4
 قائمة حركة فت  45.1 11.1 61.1
 قائمة مستقمين وطنيين ..2 1.1 5.2
 قائمة مستقمين إسفميين ..4 4.4 2.1

 لن أشارك في هذر االنتخابات 15.1 12.6 14.1
 لم أحدد بعد 44.1 41.6 11.2

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 
 ىل تؤيد موقف حركة حماس في مقاطعتيا لالنتخابات الفمسطينية؟    

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 أؤيد 45.2 42.4 42.2

 أعارض 26.1 22.5 21.2
 رأي/ال أعر  ال 11.6 6.. 12.1

 المجموع 111.1 111.1 111.1
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 إذا ما أجريت انتخابات في الوقت الحاضر في األراضي الفمسطينية، ىل تتوقع أن تكون ىذه االنتخابات نزيية؟
  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 55.1 21.1 22.1

 ال 66.2 61.1 1..6
 رأي/ال أعر  ال 11.5 ... 12.4

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 
    
 ىل أنت مع تشكيل حكومة فمسطينية جديدة بعد استقالة حكومة سالم فياض؟ 

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 2..2 12.1 51.1

 ال 41.2 11.2 41.4
 رأي/ال أعر  ال 4.. 2.5 16.1

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 
     

 اىا الحكومة الفمسطينية الجديدة؟ برأيك، ما ىي األولويات التي يجب أن تتبن 
 األعمى أولوية( 11، بحيث يكون صفر األقل أولوية، و 11)أعط عفمة من                      

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 إنياء حالة االنقسام الفمسطيني 621..1 1546.. 1.1621
 توفير فرص عمل لمشباب 1122.. 45.6.. 1.5141
 بذل مزيد من الجيد لوقف االستيطان 1.2451 1.0000 1.6421
 العمل عمى تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية 1.2242 1.2256 1.1.21
 كشف الممارسات اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية .1.2.1 1.5.11 1.6111
 محاربة الفساد 15.2.. 4.25.. 1.2541
 محاربة الفقر 151..1 1166.. 1.2621
 زيادة فرص االستثمار في األراضي الفمسطينية 1.4161 1.5151 1.1121
 االىتمام بالقطاع الصحي 1.1414 121..1 1.5521
 االىتمام بقطاع التعميم 1.1161 .162.. 1.2441
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إسماعيل      كما تعمم فإن ىناك حكومة في الضفة الغربية برئاسة سالم فياض، وحكومة أخرى في قطاع غزة برئاسة  
 ىنيو، برأيك أنت من ىي الحكومة األقدر عمى إدارة الشأن الداخمي الفمسطيني؟

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 حكومة سفم فياض 52.5 51.5 56.4

 حكومة إسماعيل هني  4..1 ..12 46.4
 رأي/ال أعر  ال 42.6 42.1 46.2

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 
      

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

 جيد 55.1 6..5 1..2

 سيئ 61.2 41.4 62.1
 رأي/ال أعر  ال 16.1 16.5 12.4

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 
 كيف تقيم أداء حكومة إسماعيل ىنيو؟         

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 جيد 64.2 65.4 41.4

 سيئ 24.1 62.6 51.4
 رأي/ال أعر  ال 42.2 61.5 12.2

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 
 ىل أنت خائف عمى حياتك في ظل ىذه الظروف؟      

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 54.1 21.1 21.1

 ال 25.2 54.4 62.4
 رأي/ال أعر  ال 4.6 1.1 5.1

 المجموع 111.1 111.1 111.1
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 ىل أنت متفائل أم متشائم تجاه الوضع العام الفمسطيني في ىذه المرحمة؟     
  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 متفائل 24.1 1..2 1..4

 متشائم 52.1 21.1 26.2
 رأي/ال أعر  ال 6.1 1.2 1.2

 المجموع 111.1 111.1 111.1

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

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 42.4 41.2 12.2

 إلى حد ما 61.2 6..6 62.2

 ال 61.2 ..61 22.1
 رأي/ال أعر  ال ..1 1.4 4.1

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 
 من األحزاب واالتجاهات التالية تؤيد؟ أيا            

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 الشعب حزب 1.6 1.6 1.4

 الديمقراطية الجبهة 1.2 1.6 1.2

 اإلسفمي الجهاد 4.1 1.2 2.2

 فت  حركة 62.1 66.1 21.1

 حماس حركة 14.2 5.. 11.4

 فدا حزب 1.4 1.1 1.2

 الشعبية الجبهة 6.1 4.2 6.1

 الوطنية المبادرة 1.1 ..1 1.4

 وطني مستقل 1.1 ..2 1.2

 إسفمي مستقل 4.0 4.2 6.4

 سبق ذكرر مماأحد  ال 62.1 21.1 41.1

 ذلك  غير ..1 1.1 1.4

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 


