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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 
 

  )45( الرأي العام الفلسطيني رقم استطالع نتائج
  م2012 تشرين أول 7-9

  
  االستطالع خلفية

بعد فشل الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس األمن العام الماضي، أعلنت منظمة التحرير 
الفلسطينية بأنها ستتقدم إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة خالل اجتماعاتها هذا العام من أجل الحصول على صفة 

  .دولة تحت االحتالل
  المـواطنين  مـن قبـل  احتجاجـات  قامت األسعاري منه السلطة الفلسطينية وارتفاع ي تعانذنتيجة للعجز المالي ال 

 وقد طالب المحتجون بإلغاء أو تعديل برتوكول باريس االقتصادي، حتى ال يبقى االقتصاد              بعض النقابات المهنية،  و
فاق أوسـلو وبرعايـة     ، كما دار الحديث عن إمكانية وضع خطة بديلة عن ات          سرائيليالفلسطيني تابعا لالقتصاد اإل   

  .دولية، أو تعديل بعض بنود اتفاق أوسلو نفسها
ما زالت حالة االنقسام ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة قائمة، مع تمسك كل طرف بطروحاته، و ال يوجد هناك 

  .أية بوادر أو وساطات إلنهاء هذا االنقسام

   االستطالعنتائج
 الرأي والدراسات المسحية في جامعة      استطالعات الذي أجراه مركز     بعونراألو خامس ال  يلي نتائج االستطالع   فيما

 قامت جامعة النجاح الوطنية وبتمويل  حيث،  م2012  أول  تشرين 9-7  بين ماالنجاح الوطنية خالل الفترة الواقعة      
  . إجراء هذا المسح كامالًفيذاتي 
 من حيث الفلسطينية،اسية الراهنة على الساحة  آراء الشارع الفلسطيني في المستجدات السياالستطالع هذا تناول

كما تناول الوضع االقتصادي في األراضي اتفاق أوسلو،   النتائج التي ترتبت علىرأي الشارع الفلسطيني في
إجراء إمكانية إلى و  إلى االنتخابات المحلية والبلدية التي ستجرى في الضفة الغربية،الفلسطينية، باإلضافة

  .باإلضافة إلى التأييد السياسي ، وتشريعيةانتخابات رئاسية
وقد تم . االنتخاب سنة فأكثر، وهم الذين لهم حق 18شخصاً ممن بلغت أعمارهم  1360  االستطالععينة حجم بلغ

وتم سحب مفردات . شخص 500 على شخصا وفي قطاع غزة 860توزيع هذه االستمارة في الضفة الغربية على 
 أخرى، فقد بلغت نسبة رفض اإلجابة جهة ومن ،%3± نحو بلغ هامش الخطأ للعينة العينة بصورة عشوائية، وقد

2.5.%  
  

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

  
   سنة على توقيع اتفـاق  19بأنه يتوجب على السلطة الفلسطينية وبعد مضي راد العينة من أف % 38.8أفاد 

طالبوا بإلغاء هذا االتفـاق، بينمـا       % 47.6أوسلو المطالبة بإدخال بعض التعديالت على هذا االتفاق، و          
 .رأوا بأن يبقى هذا االتفاق على ما هو عليه% 5.1

   اعتقـدوا بـأن الـسلطة    % 7.9كبر من اتفـاق أوسـلو، و      بأن إسرائيل هي المستفيد األ    % 67.4اعتقد
اعتقدوا بأن كال الطرفين مستفيدا من هذا       % 18.4هي المستفيد األكبر من اتفاق أوسلو، بينما         الفلسطينية

 .االتفاق

   من أفراد العينة أنه من الحكمة بأن تقوم القيادة الفلسطينية باإلعالن رسميا عن انتهاء اتفاق            % 51.4رأى
 .رأوا عكس ذلك% 35.3، بينما أوسلو

  بأن إسرائيل ستوافق على إجراء بعض التعديالت على اتفاق أوسلو% 17.6اعتقد. 

                  ،أما عن المجاالت التي طالب أفراد العينة السلطة الفلسطينية إجراء تعديالت عليها فـي اتفـاق أوسـلو
 :فطالب

 إجراء تعديالت على تحديد فترة قيام الدولة،% 67.6 -

 طالبوا بإجراء تعديالت على مرجعية المفاوضات،% 61 -

 .طالبوا بإجراء تعديالت على برتوكول باريس االقتصادي% 59.5 -

   من أفراد العينة بأن تقوم إسرائيل باحتالل الضفة الغربية وتطبيق الحكم العسكري عليهـا              % 52.3توقع
إيجاد نمط جديد مـن روابـط القـرى         قيام إسرائيل ب   %31.2في حال تم إلغاء اتفاق أوسلو، بينما توقع         

 .السابقة

   من أفراد العينة بأن عدم التطبيق التام التفاق أوسلو يعود إلـى الموقـف اإلسـرائيلي، و    % 58.3أرجع
 .بأنه يعود إلى كال الموقفين% 28.6إلى الموقف الفلسطيني، بينما % 7.6

   اعتقـدوا  % 40.1 هي إسرائيل، بينما     المتضرر األكبر في حال تم إلغاء اتفاق أوسلو        بأن% 31.5اعتقد
 .بأنهم الفلسطينيين

   بينما  واإلسرائيليين نقيام دولة واحدة على أرض فلسطين التاريخية تضم كال من الفلسطينيي          % 23.2أيد ،
 .عارضوا ذلك% 72.1

  عارضوا ذلك% 58.5بينما  من أفراد العينة حل السلطة الفلسطينية،% 35.7أيد. 

   أفـاد  % 71فائلين في نجاح عملية السالم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بينمـا            بأنهم مت % 25.6أفاد
 .بأنهم متشائمين في ذلك

   هـو   جزء من الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها للسلطة الفلـسطينية        ل  إسرائيل دفع بأن% 31.3اعتبر 
خـوف إسـرائيل   ل ذلك نتيجةقالوا أن % 37.6نتيجة لخوف إسرائيل من انهيار السلطة الفلسطينية، بينما   

 .نتيجة للضغط الدولي على إسرائيل% 26.7، و من تطور هذه االحتجاجات إلى انتفاضة ثالثة
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  في حال عدم توفير الدعم المالي الكافي لهاة السلطة الفلسطينيرانهيا %70.6توقع . 

   على شـكل سـندات      مليون دوالر من الدين الحكومي       200تحويل  ب قيام السلطة الفلسطينية  % 58.9أيد
 .للمساعدة في خفض االقتراض الحكومي من البنوك

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

  ).التقاعد المبكر(إحالة موظفين إلى التقاعد % 45.4  -
 .زيادة الضرائب وفرض ضرائب جديدة% 6.7  -

 .العودة للمفاوضات من أجل الحصول على المساعدات من الدول األجنبية% 59.7  -

 .التوجه للدول العربية لدفع ما عليها من التزامات مالية للسلطة الفلسطينية% 87.6  -

                شـاقل، وقـد     2331 من وجهة نظر أفراد العينة، فإن الحد األدنى لألجور في فلسطين يجب أن يكون 
 . شاقل3000 شاقل إلى 1000تراوح هذا الحد ما بين 

   بأن التقدم بطلب االعتراف بدولة فلسطينية غير كامل العضوية في األمم المتحدة من قبل               %67.7اعتبر
 . التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية يعتبر أمرا جيدا، ويخدم القضية الفلسطينيةةمنظم

  لمتحدة  اينية غير كاملة العضوية في األممتعتقد بأن التقدم باالعتراف بالدولة الفلسط% 53.2اعتقد
  .بأنه سيؤثر بشكل سلبي% 19.3 إيجابي، بينما  القضية الفلسطينية بشكلىسيؤثر عل

 سيتم التصويت لصالح قيام دولة فلسطينية غير كاملة العضوية في األمم المتحدة من قبـل           %49.3 اعتقد
 .الجمعية العمومية لألمم المتحدة

   الواليات المتحدة في الجمعية العمومية لألمم المتحدة ضـد االعتـراف     ذا ما صوتت  نه إ  أ %84.9اعتبر 
يعتبر تشجيعا أمريكيـا للـسياسات اإلسـرائيلية فـي          فإن ذلك   بالدولة الفلسطينية غير كاملة العضوية،      

 .األراضي الفلسطينية

   خالل وقـت قريـب،     طينية الفلس من أفراد العينة بأنهم متفائلون من تطبيق اتفاق المصالحة        % 49.9أفاد 
 .أفادوا بأنهم متشائمون% 46بينما 

   بأنـه  % 23.2بأن تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية سيدعم ويسرع عملية السالم، بينما           % 49.6اعتقد
 .سيعيق ويعرقل عملية السالم

   بأن الطريقة األقوى لحل مشكلة االنقسام الفلسطيني تـأتي مـن خـالل ضـغط الـشارع                 % 72.7أفاد
بأنها تـأتي مـن     % 12.9بأنها تأتي من خالل الضغوط السياسية العربية، و         % 11.8لفلسطيني، بينما   ا

 .خالل الضغوط السياسية األجنبية

   بأن الظروف العربية والدولية المحيطة تحتم على إجراء مصالحة وطنية بين حركـة فـتح               % 72اعتقد
 .وحركة حماس

   لدكتور محمد مرسي إلى الحكم في مصر سيؤدي إلى ارتفاع          بأن وصول ا   من أفراد العينة  % 57.3اعتقد
 .قوة حماس في قطاع غزة

  بأن مصر ال زالت حكما نزيها في موضوع المصالحة الفلسطينية% 49.8اعتقد. 



  

  4

  فتح منطقة حرة بين مصر وقطاع غزة، وذلك بعد إغالق األنفاق% 79.3أيد. 

  يها مستقبالبأن مصر بشكل أو بآخر ستضم قطاع عزة إل% 24اعتقد. 

   السلطة الفلسطينية إجراء االنتخابات البلدية والمحلية في الـضفة الغربيـة فقـط يـوم     قرار % 69.2أيد
 .م20/10/2012

  القادمة االنتخابات البلدية والمحليةبأنهم سيشاركون في% 66.8من أفراد العينة في الضفة الغربية أفاد . 

   القادمة بـسبب مقاطعـة حركـة      البلدية والمحلية   االنتخابات من الذين قالوا بأنهم سيقاطعون    % 8.5أفاد 
ألن هـذه   % 23.4ألن هـذه االنتخابـات ليـست ذات أهميـة، و            % 50.4حماس لهذه االنتخابات، و     

 . االنتخابات ستتم على أساس القوائم فقط

   53.8بينمـا  من أفراد العينة في الضفة الغربية فكرة القائمة الواحدة على أساس العائلـة،  % 39.1أيد %
 .عارضوا ذلك

   من أفراد العينة في الضفة الغربية بأنهم راضون عن القوائم المرشحة لالنتخابات المحليـة               %46.9أفاد
 . أفادوا بأنهم غير راضون عنها%37.9والبلدية في منطقة سكناهم، بينما 

 66.8 %بات البلدية والمحلية المقبلة، من أفراد العينة في الضفة الغربية أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخا
أفادوا بأنهم % 22.1سيعطون أصواتهم لقائمة حركة فتح، بينما % 28.6ومن بين هؤالء األشخاص أفاد 

 .صوتهم لقائمة من العائلة أو الحمولةأ اسيعطو

   مـل   بأن االنتخابات البلدية والمحلية ستزيد من كفـاءة ع    في الضفة الغربية   من أفراد العينة  % 27.9أفاد
أفادوا بأن هذه االنتخابات ستحفز المنتخبين الجدد على العمل بـشكل     % 22.5هذه البلديات والمجالس، و     

 .أفادوا بأنها لن تحدث أي تغيير% 42.9أفضل، بينما 

   فضلوا بأن تجرى على    % 39.5االنتخابات البلدية والمحلية على أساس القوائم، و         إجراء% 26.4فضل
 .أساس األشخاص

 83.2 %ن أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بـين األشـخاص               م
سيعطون أصواتهم لمرشح حركـة     % 37.6الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات الرئاسية المقبلة         

 .أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس% 7.5فتح، في حين أفاد 

 83.9 %  أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات التشريعية المقبلة، ومن بين األشـخاص            من أفراد العينة 
سيعطون أصواتهم لمرشح حركة    % 38.4الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات التشريعية المقبلة         

 أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس% 7.8فتح، في حين أفاد 

 11.9فوز حركة فتح في هذه االنتخابات، بينما % 44.5ن توقع في حالة إجراء انتخابات تشريعية اآل %
 .توقع فوز حركة حماس

   علـى أسـاس القـوائم، و         هذه االنتخابـات   انتخابات تشريعية أن تجرى    في حال إجراء  % 24.5فضل 
 .فضلوا بأن تجرى على أساس األشخاص% 35.2

 هذه االنتخاباتأنف األراضي الفلسطينية، إذا ما أجريت انتخابات في الوقت الحاضر في بأنه% 56.8عتقد ا  
 .تكون هذه االنتخابات نزيهةس
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   للرغبـة فـي   هم الظروف السياسية واألمنية واالقتصادية الحالية تـدفع  من أفراد العينة بأن     % 37.8أفاد
 .الهجرة إلى خارج الوطن

  من أفراد العينة بأنهم خائفون على حياتهم في ظل هذه الظروف%49.9أفاد . 

 المرحلةهذه متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في  بأنهممن أفراد العينة% 63.3 دفاأ .  
 في ظل الوضع وأمالكهميشعرون باألمان على أنفسهم وأسرهم   البأنهممن أفراد العينة % 71.2 أفاد 

 .الراهن

 فقد أفاد أفراد العينة كالتاليالسياسي لالنتماء بالنسبة :  
  الشعبحزب 1.0%
  الديمقراطيةلجبهةا 1.2%
  اإلسالميالجهاد 2.1%
  فتححركة 39.5%
  حماسحركة 9.1%
  فداحزب 0.2%
  الشعبيةالجبهة 3.3%
  الوطنيةالمبادرة 0.9%
  وطنيمستقل 9.0%
  إسالميمستقل 4.0%
  أحد مما سبق ذكرهال 29.0%
  ذلك غير 0.7%
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   لالستطالعالعامة النتائج
ة على اتفاق أوسلو الذي وقع بين إسرائيل السلطة الفلسطينية، من وجهة نظرك أنت، ماذا على  سن19بعد مضي      

  ؟ أن تفعلةالسلطة الفلسطيني

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 إدخال بعض التعديالت على هذا االتفاق 38.8 39.0 38.4

  إلغاء اتفاق أوسلو 47.6 47.6 47.6
   هو عليةإبقائه على ما 5.1 6.6 2.4
 ال أعرف/ رأيال 8.6 6.9 11.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

   
  برأيك أنت، من المستفيد األكبر من اتفاق أوسلو     

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 إسرائيل 67.4 72.3 58.8

  السلطة الفلسطينية 7.9 4.2 14.2
  كال الطرفين 18.4 18.1 18.8
  أعرفال/ رأيال 6.4 5.3 8.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل ترى أن من الحكمة بأن تقوم القيادة الفلسطينية باإلعالن رسميا عن انتهاء اتفاق أوسلو؟        

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 51.4 56.4 42.8

  ال 35.3 33.5 38.4
 ال أعرف/ رأيال 13.3 10.1 18.8

 عالمجمو 100.0 100.0 100.0

      
  ؟هل تعتقد بأن تعتقد بأن إسرائيل ستوافق على إجراء بعض التعديالت على اتفاق أوسلو     

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 17.6 21.0 11.6

  ال 73.5 72.4 75.2
 ال أعرف/ رأيال 9.0 6.5 13.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  لطة الفلسطينية أن تطالب بإجراء تعديالت على اتفاق أوسلو؟في أي المجاالت تعتقد بأنه على الس -

 المجموع

     رأيال المجموع
 ال أعرف/

  نعم  ال

  تحديد فترة لقيام الدولة الفلسطينية 67.6 24.2 8.2   100.0
  تحديد مرجعية للمفاوضات 61.0 29.1 9.9 100.0
  تعديل بروتوكول باريس 59.5 23.0 17.5 100.0

 بيةالضفة الغر

     رأيال المجموع
 ال أعرف/

  نعم  ال

  تحديد فترة لقيام الدولة الفلسطينية 68.6 25.5 5.9 100.0
  تحديد مرجعية للمفاوضات 63.1 30.1 6.7 100.0
  تعديل بروتوكول باريس 60.2 24.7 15.1 100.0

 قطاع غزة

     رأيال المجموع
 ال أعرف/

  نعم  ال

   فترة لقيام الدولة الفلسطينيةتحديد 66.0 22.0 12.0 100.0
  تحديد مرجعية للمفاوضات 57.2 27.4 15.4 100.0
  تعديل بروتوكول باريس 58.2 20.2 21.6 100.0

  
  في حال تم إلغاء اتفاق أوسلو، ماذا الذي تتوقع أن تقوم به إسرائيل؟    

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 الغربية وتطبيق الحكم العسكري عليهاإعادة احتالل الضفة  52.3 51.6 53.4

  إيجاد إسرائيل لنمط جديد من روابط القرى السابقة 31.2 39.5 16.8
 ال أعرف/ رأيال 16.5 8.8 29.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  هل تعتقد بأن عدم التطبيق التام التفاق أوسلو يعود إلى؟  

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 الموقف اإلسرائيلي 58.3 56.7 61.0

  الموقف الفلسطيني 7.6 5.9 10.4
  كال الموقفين     28.6 33.3 20.6
 ال أعرف/ رأيال 5.5 4.1 8.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  برأيك، من المتضرر األكبر في حال تم إلغاء اتفاق أوسلو؟     

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 إسرائيل 31.5 29.2 35.6

  نيالفلسطيني 40.1 43.8 33.8
  كال الموقفين     23.8 24.9 22.0
 ال أعرف/ رأيال 4.5 2.1 8.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
   واإلسرائيليين؟نهل تؤيد أم تعارض قيام دولة واحدة على أرض فلسطين التاريخية تضم كال من الفلسطينيي  

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

  أؤيد 23.2 26.5 17.6
  أعارض 72.1 69.9 76.0
 ال أعرف/ رأيال 4.6 3.6 6.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل تؤيد أم تعارض حل السلطة الفلسطينية؟  

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 أؤيد 35.7 36.3 34.6

  أعارض 58.5 60.0 56.0
 ال أعرف/ رأيال 5.8 3.7 9.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  هل تعتبر نفسك متفائال أو متشائما في نجاح عملية السالم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل؟   
  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 متفائل 25.6 31.6 15.2

  متشائم 71.0 66.7 78.2
 ال أعرف/ رأيال 3.5 1.6 6.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ات التي حصلت مؤخرا في الشارع الفلسطيني حول الوضع االقتصادي للسلطة الفلسطينية، أعلنت بعد االحتجاج  

إسرائيل قبل فترة دفع جزء من الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها للسلطة الفلسطينية، هل تعتقد بأن ذلك 
  يعود إلى؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع   

 انهيار السلطة الفلسطينيةخوف إسرائيل من  31.3 30.9 32.0

  خوف إسرائيل من تطور هذه االحتجاجات إلى انتفاضة ثالثة 37.6 38.7 35.8
  الضغط الدولي على إسرائيل 26.7 26.7 26.6
 ال أعرف/ رأيال 4.3 3.6 5.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  ي الكافي لها؟ في حال عدم توفير الدعم المالة السلطة الفلسطينيرهل تتوقع انهيا  

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 70.6 72.4 67.4

  ال 25.5 24.9 26.6
 ال أعرف/ رأيال 3.9 2.7 6.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
 مليون دوالر من الدين الحكومي على شكل سندات 200أعلنت السلطة الفلسطينية بأنها ستعمل على تحويل   

  قتراض الحكومي من البنوك، هل تؤيد أم تعارض ذلك؟للمساعدة في خفض اال
  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 أؤيد 58.9 57.8 60.8

  أعارض 26.3 26.7 25.6
 ال أعرف/ رأيال 14.8 15.5 13.6

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

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

 المجموع

     رأيال المجموع
 ال أعرف/

  نعم  ال

  )التقاعد المبكر(إحالة موظفين إلى التقاعد  45.4 51.5 3.2 100.0
  زيادة الضرائب وفرض ضرائب جديدة 6.7 90.6 2.7 100.0
العودة للمفاوضات مـن أجـل الحـصول علـى           59.7 36.3 4.0 100.0

  ةالمساعدات من الدول األجنبي
التوجه للدول العربية لدفع ما عليها من التزامـات       87.6 9.3 3.1 100.0

  طة الفلسطينيةمالية للسل
 الضفة الغربية

     رأيال المجموع
 ال أعرف/

  نعم  ال

  )التقاعد المبكر(إحالة موظفين إلى التقاعد  40.6 58.3 1.2 100.0
  زيادة الضرائب وفرض ضرائب جديدة 5.9 93.7 0.3 100.0
العودة للمفاوضات مـن أجـل الحـصول علـى           62.9 35.8 1.3 100.0

  ةجنبيالمساعدات من الدول األ
التوجه للدول العربية لدفع ما عليها من التزامـات       88.7 10.0 1.3 100.0

  مالية للسلطة الفلسطينية
 قطاع غزة

     رأيال المجموع
 ال أعرف/

  نعم  ال

  )التقاعد المبكر(إحالة موظفين إلى التقاعد  53.6 39.8 6.6 100.0
  دةزيادة الضرائب وفرض ضرائب جدي 8.0 85.2 6.8 100.0
العودة للمفاوضات مـن أجـل الحـصول علـى           54.2 37.2 8.6 100.0

  ةالمساعدات من الدول األجنبي
التوجه للدول العربية لدفع ما عليها من التزامـات       85.6 8.2 6.2 100.0

  مالية للسلطة الفلسطينية
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نظرك، كم يجب هناك حديث يدور في الوقت الحاضر حول تحديد حد أدني لألجور في فلسطين، من وجهة  
  أن يكون الحد األدنى لألجور؟ 

  )شاقل (المتوسط

 الضفة الغربية 2501.7

 قطاع غزة 2036.4
 المجموع 2330.7

  
 التحرير ةهل تعتقد بأن التقدم بطلب االعتراف بدولة فلسطينية غير كامل العضوية في األمم المتحدة من قبل منظم

  مرا جيدا، ويخدم القضية الفلسطينية؟الفلسطينية والسلطة الفلسطينية يعتبر أ

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 67.6 68.6 66.0

  ال 25.0 26.9 21.8
 ال أعرف/ رأيال 7.4 4.5 12.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
 القضية ىعلهل تعتقد بأن التقدم باالعتراف بالدولة الفلسطينية غير كاملة العضوية في األمم المتحدة سيؤثر   

  الفلسطينية بشكل؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 إيجابي 53.2 51.3 56.6

  ال تأثير لذلك 21.3 23.1 18.0
  سلبي 19.3 21.2 16.0
 ال أعرف/ رأيال 6.3 4.4 9.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
عضوية في األمم المتحدة من قبل الجمعية هل تعتقد بأنه سيتم التصويت لصالح قيام دولة فلسطينية غير كاملة ال 

  العمومية لألمم المتحدة؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 49.3 48.4 51.0

  ال 40.0 43.4 34.2
 ال أعرف/ رأيال 10.7 8.3 14.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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 ضد االعتراف بالدولة الفلسطينية غير كاملة إذا ما صوتت الواليات المتحدة في الجمعية العمومية لألمم المتحدة  

  العضوية، هل تعتبر ذلك بأنه تشجيع أمريكي للسياسات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية؟
  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 84.9 89.4 77.0

  ال 9.0 6.7 12.8
 ال أعرف/ رأيال 6.2 3.8 10.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  ل أنت متفائل أم متشائم من عقد وتطبيق اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس خالل وقت قريب؟ه  

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 متفائل 49.9 56.5 38.6

  متشائم 46.0 40.5 55.4
 ال أعرف/ رأيال 4.1 3.0 6.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  حة فلسطينية يعيق أم يدعم عملية السالم؟هل تعتقد بأن عقد وتطبيق اتفاق مصال  

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

  هذه العمليةليعيق ويعرق 23.3 25.6 19.0

  يدعم ويسرع عملية السالم 49.6 52.6 44.4
  ال تأثير لذلك   25.2 20.3 33.6
 ال أعرف/ رأيال 2.1 1.5 3.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 الضغوط السياسية األجنبية 12.9 16.0 7.6

  الضغوط السياسية العربية 11.8 11.2 12.8
  ضغط الشارع الفلسطيني 72.7 70.3 76.8
 ال أعرف/ رأيال 2.6 2.4 2.8

 مجموعال 100.0 100.0 100.0
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  هل تعتقد الظروف العربية والدولية المحيطة تحتم على إجراء مصالحة وطنية بين حركة فتح وحركة حماس؟  

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 72.0 76.4 64.4

  ال 22.9 20.3 27.2
 ال أعرف/ رأيال 5.1 3.3 8.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  تور محمد مرسي إلى الحكم في مصر سيؤدي إلى ارتفاع قوة حماس في قطاع غزة؟هل تعتقد بأن وصول الدك  

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 57.3 59.2 54.0

  ال 29.6 27.7 32.8
 ال أعرف/ رأيال 13.2 13.1 13.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
   الفلسطينية؟هل تعتقد بأن مصر ال زالت حكما نزيها في موضوع المصالحة  

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 49.8 52.4 45.2

  ال 37.7 35.8 41.0
 ال أعرف/ رأيال 12.5 11.7 13.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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أعلنت حكومة حماس بأنه سيتم فتح منطقة حرة بين مصر وقطاع غزة، وذلك بعد إغالق األنفاق، هل تؤيد أم   

  تعارض ذلك؟

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةطاعق

 أؤيد 79.3 80.0 78.2

  أعارض 16.0 15.3 17.0
 ال أعرف/ رأيال 4.7 4.7 4.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل تعتقد بأن مصر بشكل أو بآخر ستضم قطاع غزة إليها مستقبال؟  

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 24.0 30.9 12.2

  ال 67.4 60.0 80.0
 ال أعرف/ رأيال 8.6 9.1 7.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
م، هل تؤيد 20/10/2012قررت السلطة الفلسطينية إجراء االنتخابات البلدية والمحلية في الضفة الغربية فقط يوم   

  أم تعارض إجراء هذه االنتخابات في هذا التاريخ؟
  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 أؤيد 69.2 78.6 53.0

  أعارض 22.8 18.1 30.8
 ال أعرف/ رأيال 8.0 3.3 16.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  هل ستشارك أم ستقاطع االنتخابات البلدية والمحلية التي ستجرى في هذا الشهر؟

  المجموع  الغربيةالضفة

 سأشارك 66.8 66.8

  سأقاطع 33.2 33.2
 المجموع 100.0 100.0

  
   ستقاطع االنتخابات المحلية القادمة، لماذا؟إذا كنت

  المجموع  الغربيةالضفة

     ألن حركة حماس قاطعتها 8.5 8.5

  ألن هذه االنتخابات ليس لها أهمية 50.4 50.4
ألن هذه االنتخابات ستتم على أساس القوائم                     23.4 23.4
 ال أعرف/ رأيال 17.7 17.7

 مجموعال 100.0 100.0

  
  هل تؤيد أم تعارض فكرة القائمة الواحدة على أساس العائلة؟

  المجموع  الغربيةالضفة

 أؤيد 39.1 39.1

  أعارض 53.8 53.8
 ال أعرف/ رأيال 7.1 7.1

 المجموع 100.0 100.0

  
  أنت راض على القوائم المرشحة لالنتخابات المحلية في منطقة سكناك؟ھل 

  المجموع  الغربيةالضفة

 راض 46.9 46.9

  غير راض 37.9 37.9
 ال أعرف/ رأيال 15.1 15.1

 المجموع 100.0 100.0
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  م من ستنتخب؟20/10/2012في االنتخابات البلدية والمحلية القادمة والتي ستجرى في 

  المجموع  الغربيةالضفة

  قائمة العائلة أو الحمولة 15.1 15.1
 قائمة مستقلين 7.0 7.0
 مة من اليسارقائ 1.9 1.9
  قائمة حركة فتح 19.6 19.6
  قائمة مستقلين وطنيين 5.8 5.8
  قائمة مستقلين إسالميين 3.1 3.1
  لن أشارك في هذه االنتخابات 31.5 31.5
 لم أحدد بعد 16.1 16.1

 المجموع 100.0 100.0

  
  المجالس المحلية؟ما هو برأيك التغيرات التي ستحدثها االنتخابات المحلية على عمل البلديات و

  المجموع  الغربيةالضفة

 ستزيد من كفاءة عمل هذه البلديات والمجالس 27.9 27.9

  تحفز المنتخبين الجدد على العمل بشكل أفضل 22.5 22.5
  لن تحدث أي تغيير 42.9 42.9
 ال أعرف/ رأيال 6.7 6.7

 المجموع 100.0 100.0

  
  ؟وائم أم ترشيح األشخاص في حالة االنتخابات المحليةهل تفضل إجراء االنتخابات على مبدأ الق

  المجموع  الغربيةالضفة

 القوائم 24.6 24.6

  األشخاص 39.5 39.5
  نظام مختلط من القوائم واألشخاص 26.3 26.3
 ال أعرف/ رأيال 7.8 7.8

 المجموع 100.0 100.0
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  تك؟لو جرت انتخابات رئاسية في الوقت الحاضر لمن ستعطي صو    
  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 مرشح مستقل 10.7 10.7 10.6
 مرشح من اليسار 3.2 2.6 4.4
  مرشح حركة حماس 6.3 2.9 12.0
  مرشح حركة فتح 31.3 29.3 34.8
  مرشح وطني مستقل 7.1 7.7 6.0
  مرشح إسالمي مستقل 3.7 4.0 3.2
  لن أشارك في هذه االنتخابات 16.8 19.2 12.6
 لم أحدد بعد 21.0 23.7 16.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 قائمة مستقلين 10.0 10.8 8.6
 قائمة من اليسار 3.4 2.2 5.4
  قائمة حركة حماس 6.5 3.3 12.2
  حركة فتحقائمة  32.2 30.1 35.8
  قائمة مستقلين وطنيين 6.8 7.2 6.2
  قائمة مستقلين إسالميين 4.6 4.8 4.4
  لن أشارك في هذه االنتخابات 16.1 18.1 12.6
 لم أحدد بعد 20.3 23.5 14.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 كتلة مستقلين إسالميين 5.2 5.7 4.4
 كتلة مستقلين وطنيين 11.0 10.6 11.6
  كتلة فتح 44.5 46.0 41.8
  كتلة حماس 11.9 10.5 14.4
  كتلة من تنظيمات اليسار 1.9 2.8 0.4
 ال أعرف/ رأيال 25.5 24.4 27.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  ؟إذا ما جرت انتخابات تشريعية، هل تفضل إجراء االنتخابات على مبدأ القوائم أم ترشيح األشخاص        

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 القوائم 24.5 26.0 21.8

  األشخاص 35.2 39.4 28.0
  نظام مختلط من القوائم واألشخاص 30.7 28.0 35.2
 ال أعرف/ رأيال 9.6 6.5 15.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 56.8 55.0 59.8
  ال 33.0 37.6 25.2
 ال أعرف/ رأيال 10.2 7.4 15.0

 جموعالم 100.0 100.0 100.0

         
في ظل الظروف السياسية واألمنية واالقتصادية الحالية، هل تدفعك هذه الظروف للرغبة في الهجرة إلى خارج       

  الوطن؟
  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 37.8 32.1 47.6
  ال 58.8 66.6 45.2
 ال أعرف/ رأيال 3.5 1.3 7.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل أنت خائف على حياتك في ظل هذه الظروف؟     

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 49.9 45.1 58.0
  ال 46.4 53.5 34.2
 ال أعرف/ رأيال 3.8 1.4 7.8

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

  المجموع  الغربيةفةالض  غزةقطاع

 متفائل 32.7 35.8 27.4
  متشائم 63.3 61.6 66.2
 ال أعرف/ رأيال 4.0 2.6 6.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 نعم 27.6 29.4 24.6
 إلى حد ما 38.3 36.2 42.0
  ال 32.9 33.6 31.8
  ال أعرف/ رأيال  1.1  0.8 1.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
   من األحزاب واالتجاهات التالية تؤيد؟أياً      

  المجموع  الغربيةالضفة  غزةقطاع

  الشعبحزب 1.0 0.9 1.0
 الديمقراطية الجبهة 1.2 1.0 1.4
 اإلسالمي الجهاد 2.1 0.3 5.0
  فتححركة 39.5 40.2 38.2
  حماسحركة 9.1 7.0 12.8
  فداحزب 0.2 0.2 0.2
 الشعبية الجبهة 3.3 2.8 4.2
 الوطنية المبادرة 0.9 0.7 1.2
 وطني مستقل 9.0 8.6 9.8
 إسالمي مستقل 4.0 3.7 4.6
  سبق ذكرهمما أحد ال 29.0 34.0 20.6
  ذلك غير 0.7 0.5  1.0

 عالمجمو 100.0 100.0 100.0

  


