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  )44( الرأي العام الفلسطيني رقم استطالع نتائج
  2012 نيسان 6-8

  

  تطالعاالس خلفية
تم في الدوحة وبرعاية قطرية توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية من قبل الرئيس محمود عباس والسيد خالد مشعل، 

 كان من ضمن بنود هذا االتفاق     و. ولكن لم يطبق هذا االتفاق حتى اآلن رغم مضي أكثر من شهرين على توقيعه             
 تكـون مهمتهـا تـسهيل    ة الرئيس محمـود عبـاس   برئاستوافق وطني من كفاءات مهنية مستقلة  تشكيل حكومة   

وتقوم كل مـن    . عمار غزة، ولكن لم يتم تشكيل هذه الحكومة حتى اآلن         إاالنتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء ب    
حركتي فتح وحماس بإلقاء اللوم كل منها على األخرى في مسألة عدم تطبيق اتفاق المـصالحة، وعـدم تـشكيل                    

  .حكومة التوافق الوطني
أعلنت حكومة الدكتور سالم فياض عن وجود عجز مالي في ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية يفـوق المليـار                  

  .دوالر، وأعلنت أنها بصدد القيام بمجموعة من اإلجراءات لتقليل من مشكلة العجز المالي للسلطة
  

   االستطالعنتائج

 الرأي والدراسات المسحية في جامعة      استطالعاتمركز   الذي أجراه    ربعوناألو رابع ال  يلي نتائج االستطالع   فيما
 قامت جامعة النجاح الوطنية وبتمويل ذاتي  حيث،  م2012 نيسان   8-6  بين ماالنجاح الوطنية خالل الفترة الواقعة      

  . إجراء هذا المسح كامالًفي
 من حيث الفلسطينية،احة  آراء الشارع الفلسطيني في المستجدات السياسية الراهنة على الساالستطالع هذا تناول

رأي الشارع الفلسطيني في المصالحة الفلسطينية، وإمكانيات ومعيقات تطبيق اتفاق الدوحة، كما تناول الوضع 
باإلضافة إلى  ،إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وبلديةإمكانية االقتصادي في األراضي الفلسطينية، باإلضافة إلى 

  .التأييد السياسي
وقد تم . االنتخاب سنة فأكثر، وهم الذين لهم حق 18شخصاً ممن بلغت أعمارهم  1361  االستطالعةعين حجم بلغ

وتم سحب مفردات . شخص 500 على شخصا وفي قطاع غزة 861توزيع هذه االستمارة في الضفة الغربية على 
غت نسبة رفض اإلجابة  أخرى، فقد بلجهة ومن ،%3± نحوالعينة بصورة عشوائية، وقد بلغ هامش الخطأ للعينة 

2.7.%  
  

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

  
س محمود عباس والسيد خالد     الذي وقع في الدوحة بين الرئي      االتفاقمن أفراد العينة بأن     % 31.6اعتقد   ••••

 .اعتقد بأنه سيفشل% 61.3 ينجح، بينما مشعل إلنهاء االنقسام الفلسطيني سوف
الذي وقع في الدوحة بين الرئيس محمود عباس والسيد خالد           االتفاقمن أفراد العينة بأن     % 31.7اعتقد   ••••

 .ابل للتطبيقبأنه غير ق% 62.1 قابل للتطبيق، بينما مشعل إلنهاء االنقسام الفلسطيني
 هي المسئول المباشر عن تأجيل تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقـع بـين              حماسبأن حركة   % 38 رأى ••••

 . هذا التأجيل هي المسئولة عنفتحرأوا أن حركة % 12.3حركتي فتح وحماس في الدوحة، بينما 
 .ع في الدوحةبأن دوال عربية تسعى لعدم تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطيني الذي وق% 59.7اعتقد  ••••
بأن حركة حماس هي الطرف األكثر استفادة من عدم تطبيق اتفـاق المـصالحة، بينمـا             % 37.9اعتقد   ••••

 .اعتقدوا بأن حركة فتح هي الطرف األكثر استفادة من عدم تطبيق االتفاق% 16.3
كـة  اعتقدوا بأن حر% 10.4بأن حركة حماس غير معنية بتطبيق اتفاق المصالحة، بينما       % 35.9اعتقد   ••••

 .فتح هي الجهة الغير معنية في تطبيق االتفاق
% 57.2من أفراد العينة بأنهم متفائلون من تطبيق اتفاق المصالحة خالل وقت قريب، بينما        % 38.1أفاد   ••••

 .أفادوا بأنهم متشائمون
 وتحديدا حركتي فتح وحماس غير معنيين بإنهاء االنقـسام        بأن أطراف الحوار الفلسطيني   % 43.3اعتقد   ••••

 .سطينيالفل
 .نجاح تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية سيؤثر عليهم شخصيا بشكل إيجابي بأن% 58.9اعتقد  ••••
بأن عدم تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية ناجم عن سعي بعض أصحاب القرار لتحقيـق              % 41.1اعتقد   ••••

من أجل تحقيق   % 20.1حقيق مصالح أحزابهم وحركاتهم، و      من أجل ت  % 33.7مصالح شخصية، بينما    
 .مصالح إقليمية

بأن التأخير في عدم تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية بسبب ضغوطات عربية على بعـض              % 13أعتقد   ••••
لمـصالح حزبيـة   % 25.7بسبب ضغوطات إقليمية على بعـض األطـراف، و          % 25.1األطراف، و   

 .لمصالح سياسية شخصية% 22.9لمصالح اقتصادية شخصية، و % 8.7لحركتي فتح وحماس، و 
بأنـه  % 34.6  عملية السالم، بينما   سيدعم ويسرع بأن تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية      % 40.9 اعتقد ••••

 .سيعيق ويعرقل عملية السالم
 من أفراد العينة بأن األقدر داخليا على إنهاء عملية االنقسام الفلسطيني هو النزول للشارع               %57.5أفاد   ••••

أفادوا بأنه ضـغط التنظيمـات   % 21.2بينما  .  في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة       اعتصامات وعمل
أفـادوا بأنـه ضـغط      % 8.7أفادوا بأنه ضغط الحركات النقابيـة، و        % 4.7والحركات الفلسطينية، و    
 .مؤسسات المجتمع المدني
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بأن الطريقة األقوى لحل مشكلة االنقسام الفلسطيني تـأتي مـن خـالل ضـغط الـشارع         % 64.4أفاد   ••••
بأنها تـأتي مـن     % 17.2نها تأتي من خالل الضغوط السياسية العربية، و         بأ% 15.7الفلسطيني، بينما   

 .خالل الضغوط السياسية األجنبية
 فقط، بينمـا    الداخليبأن المصالحة الفلسطينية يمكن أن تتم من خالل الحوار الفلسطيني           % 25.4اعتقد   ••••

هـات النظـر بـين      بأنها تأتي من خالل تدخل بعض الدول العربية من أجل تقريب وج           % 11.8اعتقد  
 .حركتي فتح وحماس فقط

 .بأن الربيع العربي سيسرع المصالحة الفلسطينية% 33اعتقد  ••••
بأن حركة فتح سيخدمها الربيع العربي أكثر فـي تحقيـق شـروطها إلنهـاء االنقـسام            % 13.3اعتقد   ••••

 . بأن حركة حماس سيخدمها الربيع العربي أكثروااعتقد% 24.5الفلسطيني، بينما 
بأن الظروف العربية والدولية المحيطة تحتم على إجراء مصالحة وطنية بين حركة فتح             % 69.6اعتقد   ••••

 .وحركة حماس
 .على تشكيل حكومة مصالحة وطنية مكونة من الخبراء حسب اتفاق الدوحة% 79.9وافق  ••••
اعتقـدوا  % 38.2بأن حركة فتح هي التي تعطل تشكيل حكومة المصالحة الوطنية، بينما     % 11.3اعتقد   ••••

 .أن حركة حماس هي التي تعرقل ذلكب
من أفراد العينـة بـأن تكـون حكومـة          % 6.5من أجل إنجاح وتطبيق اتفاق المصالحة الوطنية فضل          ••••

مكونة من مجموعة   % 56المصالحة التي ستتشكل مكونة من أشخاص منتمين لحركتي فتح وحماس، و            
 .كتي فتح وحماسمكونة من كفاءات من حر% 33.5من المستقلين وأصحاب الكفاءة، و 

من من وجهة نظر أفراد العينة فإنه يمكن التقليل من العجز المالي الذي تعانيه السلطة الوطنية الفلسطينية  ••••
 :خالل

  ).التقاعد المبكر(إحالة موظفين إلى التقاعد % 38.6  - 
 .زيادة الضرائب وفرض ضرائب جديدة% 9  - 
 .ات من الدول األجنبيةالعودة للمفاوضات من أجل الحصول على المساعد% 61.2  - 
 .التوجه للدول العربية لدفع ما عليها من التزامات مالية للسلطة الفلسطينية% 88.1  - 

أعلنت حكومة الدكتور سالم فياض سلسلة من اإلجراءات التقشفية للحد من العجز في الموازنة العامـة،                 ••••
 :وكانت نسبة تأييد أفراد العينة لهذه اإلجراءات كما يلي

 . ضريبة الدخلرفع% 9.6  - 
 . سنة في الوظيفة15التقاعد المبكر لمن أمضى % 39.2  - 
 .الحد من التعيينات الجديدة% 23.4  - 
 .تنظيم تعيين المستشارين وأن يكون ذلك وفق قانون الخدمة المدنية% 76.1  - 
 .تنظيم استخدام المركبات الحكومية% 87.5  - 
 .تخفيض بدل مهمات السفر والمؤتمرات% 85.2  - 
 .قف العالوات اإلشرافية وعالوات المخاطرةو% 52.3  - 
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رفع ضريبة الدخل على القطاع الخاص وفق السياسة المالية الجديدة لحكومة الـدكتور سـالم فيـاض،               ••••
 :سيؤدي من وجهة نظر أفراد العينة إلى

 .زيادة االستثمار% 26.5  - 
 .هجرة رأس المال% 63.4  - 
 .زيادة العوائد الضريبية% 61.2  - 
  بطالةزيادة ال% 76.8  - 

 شـاقل، وقـد   2386جور في فلسطين يجب أن يكـون  من وجهة نظر أفراد العينة، فإن الحد األدنى لأل    ••••
 . شاقل3000 شاقل إلى 1000تراوح هذا الحد ما بين 

% 67.2أنفسهم متفائلين في نجاح عملية السالم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بينمـا         % 28.4اعتبر   ••••
 .اعتبروا أنفسهم متشائمين

ن أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بـين األشـخاص     م 79.9% ••••
سيعطون أصواتهم لمرشح حركـة  % 39.7الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات الرئاسية المقبلة         

 .أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس% 10.5فتح، في حين أفاد 
 صوتهم فـي    ه انتخاب رئاسية وطلب من أفراد العينة تسجيل إسم الشخص الذي سيعطون           في حال إجراء   ••••

 :هذه االنتخابات وكان الخيار مفتوحا أمامهم، فأفادوا بأنهم سينتخبون
  محمود عباس41.3%  - 

  مروان البرغوثي15.9% - 

  إسماعيل هنية8.8% - 

  سالم فياض5.0% - 

 صائب عريقات 3.1% - 

وأعطيت قائمة ألفراد العينة مكونة من مجموعة من الشخصيات، فأفادوا          في حال إجراء انتخاب رئاسية       ••••
 :بأنهم سينتخبون

  محمود عباس42.0% - 

  مروان البرغوثي18.3% - 

  إسماعيل هنية9.7% - 

  سالم فياض5.4% - 

 صائب عريقات 3.2% - 

  في حال إجراء انتخاب رئاسية ولم يرشح السيد محمود عباس نفسه لرئاسة السلطة، وأعطيت قائمـة                 ••••
 :ألفراد العينة مكونة من مجموعة من الشخصيات، فأفادوا بأنهم سينتخبون

  مروان البرغوثي40.8%  - 

  سالم فياض10.9% - 

  إسماعيل هنية9.4% - 
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 صائب عريقات 7.1% - 

  خالد مشعل2.9% - 

من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات التشريعية المقبلة، ومن بين األشـخاص              % 83.3 ••••
سيعطون أصواتهم لمرشح حركـة     % 42ادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات التشريعية المقبلة        الذين أف 

 أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس% 11.9فتح، في حين أفاد 

% 10.9فوز حركة فتح في هذه االنتخابات، بينما % 47.7 اآلن توقع ةفي حالة إجراء انتخابات تشريعي ••••
 .توقع فوز حركة حماس

من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات البلدية والمحلية المقبلة، ومن بين % 84.3 ••••
سيعطون أصواتهم % 34.9األشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات البلدية والمحلية المقبلة 

أفادوا % 10.1 بينما أنهم سيعطون أصواتهم لقائمة حركة حماس،% 11.3لقائمة حركة فتح، في حين أفاد 
 .بأنهم سيعطوا صوتهم لقائمة من العائلة أو الحمولة

  هذه االنتخاباتأنفإذا ما أجريت انتخابات في الوقت الحاضر في األراضي الفلسطينية،  بأنه% 51.2عتقد ا ••••
 .تكون هذه االنتخابات نزيهةس

ي تسجيل الناخبين في قطاع غزة بأن عدم سماح حركة حماس للجنة االنتخابات المركزية ف% 16.3اعتقد  ••••
عدم رغبة حماس في أفادوا ب% 12.4، و خوف حركة حماس من عدم الفوز في االنتخابات القادمة بسبب

 .أفادوا لكال السببين معا% 53.9، بينما إتمام المصالحة الوطنية
للرغبـة فـي    هم  فعالظروف السياسية واألمنية واالقتصادية الحالية تد     من أفراد العينة بأن     % 40.3أفاد   ••••

 .الهجرة إلى خارج الوطن
 . من أفراد العينة بأنهم خائفون على حياتهم في ظل هذه الظروف%50.2أفاد  ••••
  . المرحلةهذه متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في  بأنهممن أفراد العينة% 68 فادأ ••••
 في ظل الوضع وأمالكهم يشعرون باألمان على أنفسهم وأسرهم  البأنهممن أفراد العينة % 75.8 أفاد ••••

 .الراهن
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  : فقد أفاد أفراد العينة كالتاليالسياسي لالنتماء بالنسبة ••••
  الشعبحزب 0.7%

  الديمقراطيةالجبهة 0.8%

  اإلسالميالجهاد 2.4%

  فتححركة 39.8%

  حماسحركة 10.9%

  فداحزب 0.1%

  الشعبيةالجبهة 3.2%

  الوطنيةالمبادرة 0.6%

  وطنيمستقل 7.9%

  إسالميمستقل 3.1%

  أحد مما سبق ذكرهال 29.7%

  ذلك غير 0.6%
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   لالستطالعالعامة النتائج
هل تعتقد بأن االتفاق الذي وقع في الدوحة بين الرئيس محمود عباس والسيد خالد مشعل إلنهاء االنقسام        

  الفلسطيني سوف؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 ينجح 31.6 36.4 23.4

  ليفش 61.3 58.1 66.8
 ال أعرف/ رأيال 7.1 5.6 9.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

   

 هل تعتقد بأن االتفاق الذي وقع في الدوحة بين الرئيس محمود عباس والسيد خالد مشعل إلنهاء االنقسام الفلسطيني     
  قابل للتطبيق على أرض الواقع؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 31.7 36.1 24.0

  ال 62.1 59.2 67.0
 ال أعرف/ رأيال 6.2 4.6 9.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  برأيك أنت من هو المسئول المباشر عن تأجيل تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقع بين فتح وحماس في الدوحة؟    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 فتح 12.3 13.7 9.8

  حماس 38.0 27.2 56.6
  أخرى 38.6 47.3 23.6
 ال أعرف/ رأيال 11.2 11.8 10.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل تعتقد بأن دول عربية تسعى لعدم تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطيني الذي وقع في الدوحة؟     

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 59.7 64.7 51.2

  ال 32.2 31.0 34.2
 ال أعرف/ رأيال 8.1 4.3 14.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  من هو الطرف األكثر استفادة فلسطينيا من عدم تطبيق اتفاق المصالحة؟    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 فتح 16.3 19.6 10.6

  حماس 37.9 25.0 60.2
  أخرى 37.6 46.6 22.2
 ال أعرف/ رأيال 8.2 8.8 7.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
هناك من يقول بأن حركة فتح غير معنية بتطبيق اتفاق المصالحة الذي وقع في الدوحة وهناك من يقول بأن حركة    

  حماس هي  الغير معنية بذلك، برأيك أنت من هي الجهة غير المعنية بتطبيق االتفاق؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 فتح 10.4 12.1 7.6

  حماس 35.9 27.9 49.6
  كال الفصلين 45.0 49.5 37.2
 ال أعرف/ رأيال 8.7 10.6 5.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل أنت متفائل أم متشائم من تطبيق اتفاق المصالحة  خالل وقت قريب؟    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 متفائل 38.1 46.1 24.4

  متشائم 57.2 52.4 65.4
 ال أعرف/ رأيال 4.7 1.5 10.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  هل تعتقد بأن أطراف الحوار الفلسطيني وتحديدا فتح وحماس معنيين بإنهاء االنقسام الفلسطيني؟    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 43.3 49.9 31.8

  ال 43.3 37.2 53.8
  األمر ال يعنيني 10.0 10.5 9.2
 ال أعرف/ رأيال 3.5 2.4 5.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  فيما لو تم  تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية، بشكل عام، كيف سيؤثر ذلك النجاح عليك أنت شخصيا؟     

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 إيجابا 58.9 59.1 58.4

  سلبا 7.2 5.3 10.4
  ال تأثير 32.5 34.6 28.8
 ال أعرف/ رأيال 1.5 0.9 2.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  هل تعتقد بأن عدم تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية ناجم عن سعي بعض أصحاب القرار لتحقيق؟    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 مصالحهم الشخصية 41.1 39.7 43.6

  مصالح أحزابهم وحركاتهم 33.7 32.8 35.2
  مصالح إقليمية 20.1 23.1 14.8
 ال أعرف/ رأيال 5.1 4.4 6.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل تعتبر أن التأخير في عدم تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية بسبب؟    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 ضغوطات عربية على بعض األطراف 13.0 13.0 13.0

  ضغوطات إقليمية على بعض األطراف 25.1 25.9 23.8
  مصالح حزبية لحركتي فتح وحماس 25.7 23.5 29.6
  مصالح اقتصادية شخصية 8.7 7.9 10.0
  مصالح سياسية شخصية 22.9 25.1 19.0
 ال أعرف/ رأيال 4.6 4.6 4.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  هل تعتقد بأن تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية يعيق أم يدعم عملية السالم؟    

  المجموع  الغربيةةالضف  غزةقطاع

 يعيق ويعرقل هذه العملية 34.6 36.1 32.0

  يدعم ويسرع عملية السالم 40.9 45.6 32.8
  ال تأثير لذلك 21.4 16.7 29.4
 ال أعرف/ رأيال 3.1 1.5 5.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  من وجهة نظرك، من األقدر داخليا على إنهاء عملية االنقسام الفلسطيني؟    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

ل للشارع وعمل اعتصامات في كل من الضفة والنز 57.5 54.4 63.0
 الغربية وقطاع غزة إلنهاء االنقسام

  ضغط التنظيمات والحركات الفلسطينية 21.2 22.5 18.8
  غط الحركات النقابيةض 4.7 4.2 5.6
  ضغط مؤسسات المجتمع المدني 8.7 11.0 4.6
 ال أعرف/ رأيال 7.9 7.9 8.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  من وجهة نظرك، الطريقة األقوى لحل مشكلة االنقسام الفلسطيني تأني من خالل؟    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

  األجنبيةالضغوط السياسية 17.2 17.9 16.0

  الضغوط السياسية العربية 15.7 15.6 15.8
  ضغط الشارع الفلسطيني 64.4 64.5 64.2
 ال أعرف/ رأيال 2.8 2.1 4.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  هل تعتقد بأن المصالحة الفلسطينية يمكن أن تتم من خالل؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 الدول العربية من أجل تقريب وجهات النظر تدخل بعض 11.8 11.3 12.8
 بين حركتي فتح وحماس

  من خالل الحوار الفلسطيني الداخلي فقط 25.4 31.0 15.8
  كال األمرين 58.6 54.7 65.2
 ال أعرف/ رأيال 4.2 3.0 6.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  لسطينية؟هل تعتقد بأن الربيع العربي سيسرع أم يعرقل المصالحة الف    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 يسرع في المصالحة 33.0 37.0 26.0

  يعرقلها 24.2 25.3 22.2
  ليس له أي تأثير 36.1 34.0 39.8
 ال أعرف/ رأيال 6.7 3.6 12.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  دمه أكثر ويحقق شروطه في إنهاء االنقساميعتقد بأن الربيع العربي سيخ) فتح وحماس(برأيك أنت أي من الحركتين     

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 حركة فتح 13.3 14.3 11.6

  حركة حماس 24.5 19.4 33.4
  كالهما بنفس الدرجة 30.7 34.4 24.4
 ليس أي منهما 24.4 27.4 19.2

  ال أعرف/ رأيال 7.1 4.5 11.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  قد الظروف العربية والدولية المحيطة تحتم على إجراء مصالحة وطنية بين حركة فتح وحركة حماس؟هل تعت    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 69.6 75.3 59.8

  ال 25.9 22.0 32.8
 ال أعرف/ رأيال 4.5 2.8 7.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

شكيل حكومة مصالحة وطنية مكونة من الخبراء، هل توافق أم تعارض تشكيل في اتفاق الدوحة، تم االتفاق على ت       
  الحكومة بهذا الشكل؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 أوافق 79.9 80.5 79.0

  أعارض 15.1 14.6 16.0
 ال أعرف/ رأيال 4.9 4.9 5.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  طل تشكيل حكومة المصالحة الوطنية؟من وجهة نظرك، من هي الجهة التي تع    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 حركة فتح 11.3 12.1 10.0

  حركة حماس 38.2 28.3 55.2
  جهات أخرى 42.6 52.5 25.6
  ال أعرف/ رأيال 7.9 7.1 9.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  يني بأن تكون الحكومة التي ستشكل تتكون من؟أيهما تفضل من أجل إنجاح وتطبيق اتفاق المصالحة الفلسط     

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 أشخاص منتمين لحركتي فتح وحماس 6.5 6.6 6.4

  مجموعة من المستقلين وأصحاب الكفاءة 56.0 49.7 66.8
  كفاءات من حركتي فتح وحماس 33.5 41.0 20.6
 ال أعرف/ رأيال 4.0 2.7 6.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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من المعلوم أن السلطة الفلسطينية تواجهه عجزا ماليا كبيرا نتيجة لعدم دفع بعض الدول العربية الدعم المالي الالزم      

والذي أقرته مؤتمرات القمة العربية، وكذلك توقف المساعدات المالية من بعض الدول األجنبية، من وجهة نظرك ما 
  قليل من هذا العجز المالي؟هي الطريقة التي يمكن بها الت

 المجموع

     رأيال المجموع
 ال أعرف/

  نعم  ال

  )التقاعد المبكر(إحالة موظفين إلى التقاعد  38.6 58.9 2.4 100.0

  زيادة الضرائب وفرض ضرائب جديدة 9.0 90.0 1.0 100.0
العودة للمفاوضات مـن أجـل الحـصول علـى           61.2 36.5 2.3 100.0

  ةول األجنبيالمساعدات من الد
التوجه للدول العربية لدفع ما عليها من التزامـات         88.1 10.0 1.9 100.0

  مالية للسلطة الفلسطينية

 الضفة الغربية

     رأيال المجموع

 ال أعرف/

  نعم  ال

  )التقاعد المبكر(إحالة موظفين إلى التقاعد  40.8 57.7 1.5 100.0

   ضرائب جديدةزيادة الضرائب وفرض 8.4 91.4 0.2 100.0
العودة للمفاوضات مـن أجـل الحـصول علـى           62.5 35.9 1.6 100.0

  ةالمساعدات من الدول األجنبي
التوجه للدول العربية لدفع ما عليها من التزامـات         88.5 10.8 0.7 100.0

  مالية للسلطة الفلسطينية

 قطاع غزة

     رأيال المجموع
 ال أعرف/

  نعم  ال

  )التقاعد المبكر(إحالة موظفين إلى التقاعد  35.0 61.0 4.0 100.0

  زيادة الضرائب وفرض ضرائب جديدة 10.2 87.6 2.2 100.0
العودة للمفاوضات مـن أجـل الحـصول علـى           59.0 37.6 3.4 100.0

  ةالمساعدات من الدول األجنبي
التوجه للدول العربية لدفع ما عليها من التزامـات         87.4 8.6 4.0 100.0

  ة الفلسطينيةمالية للسلط
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أعلنت حكومة الدكتور سالم فياض سلسلة من إجراءات التقشفية للحد من العجز في الموازنة العامة، أي من اإلجراءات 
  التالية تؤيدها أو تعرضها؟

 المجموع

       رأيال المجموع

 ال أعرف/

  أؤيد أعارض

  رفع ضريبة الدخل 9.6 88.8 1.6 100.0

   سنة في الوظيفة15تقاعد المبكر لمن أمضى ال 39.2 58.8 2.1 100.0
   الجديدةتالحد من التعيينا 23.4 74.4 2.1 100.0
تنظيم تعين المستشارين وأن يكون ذلك وفق قانون الخدمة          76.1 18.1 5.8 100.0

  المدنية 
  تنظيم استخدام المركبات الحكومية 87.5 10.7 1.8 100.0
  ...ات السفر والمؤتمرات تخفيض بدل مهم 85.2 11.8 3.0 100.0
  وقف العالوات اإلشرافية وعالوات المخاطرة 52.3 42.8 4.8 100.0

 الضفة الغربية

       رأيال المجموع

 ال أعرف/

  أؤيد أعارض

  رفع ضريبة الدخل 8.0 91.4 0.6 100.0

   سنة في الوظيفة15التقاعد المبكر لمن أمضى  44.1 54.8 1.0 100.0
   الجديدةتالحد من التعيينا 23.1 75.1 1.7 100.0
تنظيم تعين المستشارين وأن يكون ذلك وفق قانون الخدمة          80.5 15.1 4.4 100.0

  المدنية 
  تنظيم استخدام المركبات الحكومية 92.2 7.2 0.6 100.0
  ...تخفيض بدل مهمات السفر والمؤتمرات  88.5 9.8 1.7 100.0
   اإلشرافية وعالوات المخاطرةوقف العالوات 56.2 39.4 4.4 100.0

 قطاع غزة

       رأيال المجموع

 ال أعرف/

  أؤيد أعارض

  رفع ضريبة الدخل 12.2 84.4 3.4 100.0

   سنة في الوظيفة15التقاعد المبكر لمن أمضى  30.6 65.6 3.8 100.0
   الجديدةتالحد من التعيينا 24.0 73.2 2.8 100.0
ين المستشارين وأن يكون ذلك وفق قانون الخدمة        تنظيم تع  68.6 23.2 8.2 100.0

  المدنية 
  تنظيم استخدام المركبات الحكومية 79.4 16.6 4.0 100.0
  ...تخفيض بدل مهمات السفر والمؤتمرات  79.6 15.2 5.2 100.0
  وقف العالوات اإلشرافية وعالوات المخاطرة 45.6 48.8 5.6 100.0
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 على القطاع الخاص وفق السياسة المالية الجديدة لحكومة الدكتور سالم فياض سيؤدي هل تعتقد بأن رفع ضريبة الدخل
  إلى

 المجموع

     رأيال المجموع
 ال أعرف/

  نعم ال

  زيادة االستثمار  26.5 67.9 5.6 100.0

  هجرة رأس المال 63.4 30.2 6.4 100.0
  زيادة العوائد الضريبية 61.2 32.3 6.5 100.0
  زيادة البطالة 76.8 18.2 5.0 100.0

 الضفة الغربية

     رأيال المجموع

 ال أعرف/

  نعم ال

  زيادة االستثمار  24.0 71.4 4.5 100.0

  هجرة رأس المال 71.0 25.3 3.7 100.0
  زيادة العوائد الضريبية 63.8 31.2 5.0 100.0
  زيادة البطالة 84.8 13.1 2.1 100.0

 قطاع غزة

     رأيال المجموع
 ال أعرف/

  نعم ال

  زيادة االستثمار  30.8 61.8 7.4 100.0

  هجرة رأس المال 50.4 38.6 11.0 100.0
  زيادة العوائد الضريبية 56.8 34.0 9.2 100.0
  زيادة البطالة 63.0 27.0 10.0 100.0
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ة نظرك، كم يجب أن هناك حديث يدور في الوقت الحاضر حول تحديد حد أدني لألجور في فلسطين، من وجه        

  يكون الحد األدنى لألجور؟ 

  المتوسط

 الضفة الغربية 2513.4

 قطاع غزة 2168.3

 المجموع 2386.6

  

  
  هل تعتبر نفسك متفائال أو متشائما في نجاح عملية السالم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل؟    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 متفائل 28.4 33.7 19.4

  متشائم 67.2 64.8 71.2
 ال أعرف/ رأيال 4.4 1.5 9.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  
  لو جرت انتخابات رئاسية في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 مرشح مستقل 11.2 13.2 7.6

 مرشح من اليسار 3.3 3.6 2.8

  مرشح حركة حماس 8.4 7.8 9.4
  مرشح حركة فتح 31.7 26.6 40.6
  مرشح وطني مستقل 6.0 6.2 5.8
  مرشح إسالمي مستقل 3.4 2.8 4.4
  لن أشارك في هذه االنتخابات 20.1 20.1 20.0
 لم أحدد بعد 15.9 19.7 9.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  حه لرئاسة السلطة الفلسطينية؟ إذا جرت انتخابات لرئاسة السلطة الفلسطينية، أذكر إسم الشخص الذي سترش    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 احمد سعدات 2.3 1.7 3.2

 احمد قريع 0.4 0.2 0.6

  إسماعيل هنية 8.8 8.7 9.0
  الطيب عبدالرحيم 0.2 0.2 0.2
  أمين مقبول 0.1 0.1 0.0
  بسام الصالحي 0.4 0.5 0.4
  تيسير خالد 0.1 0.0 0.2
  الرجوبجبريل  0.4 0.5 0.4
  جمال الخضري 0.7 0.0 1.8
  خالد البطش 0.1 0.1 0.0
  خالد مشعل 1.9 2.0 1.8
  رمضان شلح 0.7 0.0 1.8
  سالم فياض 5.0 4.4 6.0
  صائب عريقات 3.1 2.6 4.0
  عباس زكي 0.1 0.1 0.0
 عبدالرحيم ملوح 0.5 0.1 1.2

  عدلي يعيش 0.2 0.3 0.0
  عزيز دويك 0.2 0.3 0.0
  عصام أبو بكر 0.1 0.1 0.0
  غسان الشكعة 0.1 0.1 0.0
  مازن سنقرط 0.1 0.1 0.0
  محمد دحالن 0.9 0.0 2.4
  محمود الزهار 0.7 0.3 1.4
  محمود العالول 0.3 0.3 0.2
  محمود عباس 41.3 42.3 39.6
  مروان البرغوثي 15.9 14.1 19.0
  مصطفى البرغوثي 1.6 0.9 2.8
  منيب المصري 2.1 1.9 2.4
  ناصرالدين الشاعر 0.1 0.1 0.0
 ياسر عبد ربه 0.1 0.1 0.0

 ال أعرف 3.9 5.8 0.6

 ال أحد 7.9 11.8 1.0

  المجموع 100.0 100.0 100.0
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  أي من التالية ستنتخب في حال ترشحت التالية أسمائهم لرئاسة السلطة الفلسطينية؟    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 مود عباسمح 42.0 42.7 40.8

  إسماعيل هنية 9.7 9.9 9.4
  مروان البرغوثي 18.3 17.9 19.0
  سالم فياض 5.4 4.9 6.2
  خالد مشعل 2.5 2.8 2.0
  احمد قريع 0.4 0.3 0.6
  رمضان شلح 0.9 0.2 2.0
  صائب عريقات 3.2 2.8 4.0
  احمد سعدات 2.7 2.6 3.0
  محمود الزهار 1.0 0.7 1.4
 غوثيمصطفى البر 1.8 0.9 3.2

  بسام الصالحي 0.5 0.6 0.4
  جمال الخضري 0.7 0.0 2.0
  منيب المصري 2.3 2.2 2.4
  الطيب عبدالرحيم 0.2 0.2 0.2
  عباس زكي 0.1 0.2 0.0
  جبريل الرجوب 0.7 0.9 0.4
  محمود العالول 0.3 0.3 0.2
  عبدالرحيم ملوح 0.5 0.1 1.2
 تيسير خالد 0.3 0.0 0.8

   مما ذكرال أحد  6.4 9.6 0.8
  المجموع 100.0 100.0 100.0

  



  

  19

  
في حال عدم ترشح الرئيس محمود عباس لرئاسة السلطة الفلسطينية، وترشحت األسماء التالية للرئاسة، أي منها      

  ستنتخب رئيسا للسلطة الفلسطينية؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

  إسماعيل هنية 9.4 10.0 8.4
  ن البرغوثيمروا 40.8 40.3 41.6
  سالم فياض 10.9 8.8 14.4
  خالد مشعل 2.9 3.3 2.4
  احمد قريع 0.8 0.7 1.0
  رمضان شلح 1.0 0.2 2.2
  صائب عريقات 7.1 5.6 9.8
  احمد سعدات 2.7 2.7 2.8
  محمود الزهار 1.0 0.8 1.4
 مصطفى البرغوثي 1.5 0.9 2.4

  بسام الصالحي 0.6 0.6 0.6
  ريجمال الخض 0.7 0.1 1.8
  منيب المصري 2.7 3.1 2.0
  الطيب عبدالرحيم 1.3 1.5 1.0
  عباس زكي 0.4 0.3 0.6
  جبريل الرجوب 1.0 1.4 0.4
  محمود العالول 2.1 2.9 0.8
  عبدالرحيم ملوح 0.7 0.3 1.2
 تيسير خالد 0.2 0.0 0.6

  ال أحد مما ذكر  12.0 16.4 4.6
  المجموع 100.0 100.0 100.0
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  انتخابات تشريعية في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟و جرت ل     

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 قائمة مستقلين 10.8 12.8 7.4

 قائمة من اليسار 3.4 3.6 3.0

  قائمة حركة حماس 9.9 9.4 10.8
  قائمة حركة فتح 35.0 30.2 43.2
  قائمة مستقلين وطنيين 6.2 6.3 6.2
  قلين إسالميينقائمة مست 4.5 3.9 5.4
  لن أشارك في هذه االنتخابات 16.7 17.8 14.8
 لم أحدد بعد 13.5 16.0 9.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 ينكتلة مستقلين إسالمي 4.6 4.4 5.0
 كتلة مستقلين وطنيين 10.9 11.1 10.6

  كتلة فتح 47.7 48.4 46.4
  كتلة حماس 15.0 17.0 11.6
  كتلة من تنظيمات اليسار 2.3 2.2 2.4
 ال أعرف/ رأيال 19.5 16.8 24.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

   من ستنتخب؟ اآلنفي حال إجراء االنتخابات البلدية والمحلية       

  المجموع  الغربيةالضفة زة غقطاع

  الحمولةقائمة العائلة أو  8.5 12.2 2.2
 قائمة مستقلين 9.8 10.2 9.2

 قائمة من اليسار 2.6 2.7 2.4

  قائمة حركة حماس 9.5 8.8 10.6
  قائمة حركة فتح 29.4 22.6 41.0
  قائمة مستقلين وطنيين 6.8 7.2 6.0
  قائمة مستقلين إسالميين 3.8 3.3 4.8
  لن أشارك في هذه االنتخابات 15.7 16.0 15.2
 لم أحدد بعد 13.9 17.0 8.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  إذا ما أجريت انتخابات في الوقت الحاضر في األراضي الفلسطينية، هل تتوقع أن تكون هذه االنتخابات نزيهة؟     

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 51.2 54.8 45.0

  ال 41.5 40.0 44.2
 ال أعرف/ رأيال 7.3 5.2 10.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

         
  :هل تعتقد بأن عدم سماح حركة حماس للجنة االنتخابات المركزية بتسجيل الناخبين في قطاع غزة بسبب        

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 في االنتخابات القادمةخوف حركة حماس من عدم الفوز  16.3 15.2 18.2

  عدم رغبة حماس في إتمام المصالحة الوطنية 12.4 15.3 7.4
  االثنان معا 53.9 52.8 55.6
 ال أعرف/ رأيال 17.4 16.6 18.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

رة إلى خارج في ظل الظروف السياسية واألمنية واالقتصادية الحالية، هل تدفعك هذه الظروف للرغبة في الهج     
  الوطن؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 40.3 31.7 55.2

  ال 58.2 67.7 41.8
 ال أعرف/ رأيال 1.5 0.6 3.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  هل أنت خائف على حياتك في ظل هذه الظروف؟       

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 50.2 41.5 65.2

  ال 48.3 58.1 31.6
 ال أعرف/ رأيال 1.5 0.5 3.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  هل أنت متفائل أم متشائم تجاه الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة؟       

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 متفائل 29.2 36.8 16.2

  متشائم 68.0 62.0 78.2
 ال أعرف/ رأيال 2.8 1.2 5.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 23.2 30.5 10.6

 إلى حد ما 35.3 32.2 40.8

  ال 40.5 37.0 46.4
  ال أعرف/ رأيال  1.0  0.2 2.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  ن األحزاب واالتجاهات التالية تؤيد؟ مأياً       

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

  الشعبحزب 0.7 0.7 0.8

 الديمقراطية الجبهة 0.8 0.8 0.8

 اإلسالمي الجهاد 2.4 0.2 6.2

  فتححركة 39.8 36.0 46.4

  حماسحركة 10.9 11.0 10.8

  فداحزب 0.1 0.1 0.2

 الشعبية الجبهة 3.2 3.3 3.2

 الوطنية المبادرة 0.6 0.7 0.4

 وطني مستقل 7.9 9.1 6.0

 إسالمي مستقل 3.1 3.1 3.0

  سبق ذكرهمما أحد ال 29.7 34.6 21.2

  ذلك غير 0.6 0.3  1.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  


