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  )49(الرأي العام الفلسطیني رقم  استطالع نتائج
  2014 أیلول 11-13

  ستطالعاال خلفیة
هذه ل كامل وغیر محدود المدة بعد أكثر من خمسین یوما من الحرب على قطاع غزة، تم التوصل إلى اتفاق لوقف

دعت مصر الطرفین اإلسرائیلي والفلسطیني إلى وقف إطالق النار الشامل حیث . الحرب تحت الرعایة المصریة
حقق سرعة إدخال المساعدات اإلنسانیة واإلغاثیة  والمتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بین قطاع غزة وٕاسرائیل ُ بما ی

میل بحري، واستمرار المفاوضات غیر المباشرة بین الطرفین  6ومستلزمات إعادة اإلعمار والصید البحري انطالقًا من 
  .بشأن الموضوعات األخرى خالل شهر من بدء تثبیت وقف إطالق النار

لمفاوضات التي تمت بین حركتي فتح وحماس تم االتفاق ل ونتیجةلسطیني، أكثر من سبع سنوات من االنقسام الف بعد
تشكیل حكومة كفاءات وطنیة وما یتبعها من  :حیث كان هناك ثالث ملفات مطروحة وهي .االنقسام هذا على إنهاء

والتي لقیت  تم تشكیل حكومة التوافق الوطني،  وبناء على هذا االتفاق. تفصیالت تتعلق بآلیات تنفیذها وبمهامها
ویتصل الملف الثاني بلجنة منظمة التحریر وكل ما یتبعها من إعادة تشكیل  .ترحیبا واسعا محلیا وٕاقلیما ودولیا

أما الملف الثالث  .و المهمات المتعلقة بلجنة المنظمة كإطار قیادي مؤقت للشعب الفلسطینيأالمجلس الوطني 
 .ید مواعیدها واألسس التي ستقوم علیها ومقتضیاتهافیبحث االنتخابات الرئاسیة والبرلمانیة وتحد

  
  االستطالع نتائج
الــرأي والدراســات المســحیة فــي جامعــة  اســتطالعاتالــذي أجــراه مركــز  ربعــوناألو  تاســعال یلــي نتــائج االســتطالع فیمــا

وبتمویـل ذاتـي قامت جامعة النجاح الوطنیة  حیث، 2014 أیلول 13-11 بین ماالنجاح الوطنیة خالل الفترة الواقعة 
  .إجراء هذا المسح كامالً  في

من حیث  الفلسطینیة،آراء الشارع الفلسطیني في المستجدات السیاسیة الراهنة على الساحة  االستطالعهذا  تناول
إلى  باإلضافة وحملة مقاطعة البضائع والمنتجات اإلسرائیلیة، على الحرب األخیرة على قطاع غزة، النتائج التي ترتبت

  .باإلضافة إلى التأیید السیاسي ،وبلدیة إجراء انتخابات رئاسیة وتشریعیةة إمكانی
وقد تم . االنتخابسنة فأكثر، وهم الذین لهم حق  18شخصًا ممن بلغت أعمارهم  1360 االستطالع عینةحجم  بلغ

ردات وتم سحب مف. شخص 500 علىشخصا وفي قطاع غزة  860توزیع هذه االستمارة في الضفة الغربیة على 
أخرى، فقد بلغت نسبة رفض اإلجابة  جهة ومن ،%3± نحوالعینة بصورة عشوائیة، وقد بلغ هامش الخطأ للعینة 

2.4.%  
____________________________________________________________________  

  .الواردة في النتائج ال تمثل بالضرورة رأي جامعة النجاح الوطنیة اآلراء* 
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  :الرئیسیة جالنتائ

  
  6.5 بینمـابـدأت الحـرب األخیـرة علـى قطـاع غـزة،  التـي من أفراد العینة بأن إسـرائیل هـي% 82.9اعتقد %

 .الفلسطینیة األخرى هي التي بدأت هذه الحرب فصائلحماس والحركة اعتقدوا بأن 
 فكانت على النحو التالي، أن إسرائیل ستفي بالتزاماتها تجاههابالتي اعتقد أفراد العینة  االتفاق أما بنود: 

  .فتح المعابر مع إسرائیل% 57.6 -                  
  .االلغاء التدریجي للمنطقة العازلة على حدود قطاع غزة 41.9% -                  
  .التوسیع التدریجي لمنطقة الصید البحري 57.6% -                  
 .عمار قطاع عزةالبدء بإعادة ا  65.6% -                  
  .انشاء المیناء البحري 31.4% -                  
 .إعادة تشغیل المطار 30.9% -                  

  ل الحـرب األخیـرة علـى من أفراد العینة بأن إسرائیل كانت هي األكثر اسـتهدافا للمـدنیین خـال% 91.2اعتبر
 .التي كانت أكثر استهدافا للمدنیین اعتبروا بأن حماس والفصائل األخرى هي% 4.3غزة، بینما 

  8.5بأن مصر ستقوم بفتح معبر رفح بشكل كامل عند إدارة حرس الرئاسة للمعبر، بینما % 46.7اعتقد %
 .ما هو علیه اآلناعتقدوا بأنها ستفتحه حتى لو بقي األمر ك

  من أفراد العینة قرار السلطة االنضمام إلى المنظمات الدولیة% 83.2أید. 
  من أفراد العینة قرار السلطة االنضمام إلى محكمة الجنایات الدولیة% 84.6أید. 
  بأنه سیكون هناك مواجهات عسكریة جدیدة مع إسرائیل في المستقبل القریب في قطاع غزة% 72.8اعتقد. 
  إطــالق الصــواریخ علــى إســرائیل فــي حــال لــم تــف إســرائیل بالتزاماتهــا التفــاق مــن أفــراد العینــة % 76.3أیــد

 .لقاهرة األخیرا
  لهاتوقعوا فش% 47.2نجاح المصالحة الفلسطینیة واستمرارها، بینما % 43.8توقع. 
  مقاطعة البضائع والمنتجات اإلسرائیلیة% 92.3أید. 
  توقعوا فشلها% 30.1المقاطعة للبضائع والمنتجات اإلسرائیلیة، بینما  نجاح حملة% 63.8توقع. 
  ة خالل الحرب األخیرة على قطاع غزة بأنها كانت جیدةوحدة الفصائل الفلسطینی% 87.6قیم . 
  الدور الذي قامت به االونروا خالل الحرب األخیرة على غزة بأنه كان جیدا% 57.1قیم . 
  الدور الذي قام به الصلیب األحمر خالل الحرب األخیرة على غزة بأنه كان جیدا% 60.3قیم. 
  ریــر الفلســطینیة خــالل الحــرب األخیــرة علــى غــزة بأنــه كــان الــدور الــذي قامــت بــه منظمــة التح% 48.7قــیم

 .جیدا
  الدور الذي قام به الرئیس محمود عباس خالل الحرب األخیرة على غزة بأنه كان جیدا% 62.4قیم. 
  الدور الذي قامت به حكومـة التوافـق الـوطني الفلسـطیني خـالل الحـرب األخیـرة علـى غـزة بأنـه % 61.2قیم

 .كان جیدا
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  من أفراد العینة بأنهم كانوا متابعین للتغطیة اإلعالمیة للحـرب األخیـرة علـى قطـاع غـزة بشـكل % 97.8أفاد
 .كبیر

  بأن التغطیة اإلعالمیة للحرب األخیرة على قطاع غزة كانت كافیة% 89اعتقد. 
  مجلـس االمـن للحصـول علـى قـرار بانسـحاب اسـرائیل إلـى خطة الرئیس محمود عباس بالتوجـه  %81.4أید

 .1967الراضي الفلسطینیة على حدود من ا
  حرب األخیر على قطاع من أفراد العینة عودة الفلسطینیین واإلسرائیلیین للتفاوض بعد انتهاء ال% 57.5أید

 .عارضوا ذلك% 37.6غزة، بینما 
  مـا دخول دول أخرى لرعایة المفاوضات الفلسطینیة اإلسرائیلیة باإلضافة إلى الوالیات المتحـدة، بین% 61أید

 .عارضوا ذلك% 31
  فلســــطینیین مـــن أفــــراد العینـــة بــــأن الوالیـــات المتحــــدة جـــادة فــــي إنجـــاح المفاوضــــات بـــین ال %14.8اعتبـــر

 .واإلسرائیلیین

  أن الوالیات المتحدة في هذه المفاوضات حكما نزیها بین طرفي النزاع% 7.6اعتبر. 

  ه القضیة الفلسطینیة بشكل عام بأنهـا منحـازة من أفراد العینة إلى سیاسیة الوالیات المتحدة تجا% 90.9نظر
 .أفادوا بأنها محایدة% 4ا منحازة إلى الفلسطینیین، بینما أفادوا بأنه% 3.2إلى إسرائیل، و 

  من أفراد العینة مبدأ حل الدولتین، بحیث یكون هناك دولة فلسطینیة تعیش جنبا إلى جنـب مـع % 56.4أید
 .ذلكرضوا اع% 38.8ئیل، بینما دولة إسرا

  سـرائیلیین إلمـن أفـراد العینـة مبـدأ حـل الدولـة الواحـدة، والتـي یتمتـع فیهـا كـل مـن الفلسـطینیین وا% 26.3أید
 .عارضوا ذلك% 68.3بالمساواة، بینما 

  ـائلین فــي نجــاح عملیــة الســالم بــین الســلطة الفلســـطینیة % 30.8اعتبــر مــن أفــراد العینــة أنفســهم بــأنهم متفــ
 .أنفسهم بأنهم متشائمین% 63.3وٕاسرائیل، بینما اعتبر 

  من أفراد العینة حدوث انتفاضة ثالثة في الضفة الغربیة% 57.5توقع في ظل الوضع الراهن. 
  عارضوا ذلك% 44.2من أفراد العینة قیام انتفاضة مسلحة في الضفة الغربیة، بینما % 49.3أید. 
  عارضوا ذلك% 35.7یر مسلحة، بینما یة غیر عنیفة وغمن أفراد العینة القیام بمقاومة شعب% 56.7أید. 
  بأنه إذا ما أجریـت انتخابـات فـي الوقـت الحاضـر فـي األراضـي الفلسـطینیة فـإن هـذه االنتخابـات % 45توقع

 .ستكون نزیهة

 82.5 % من أفراد العینة أفادوا بأنهم سیشاركون في االنتخابات الرئاسـیة المقبلـة، ومـن بـین ألشـخاص الـذین
سـیعطون أصـواتهم لمرشـح حركـة فـتح، فـي % 25.6في االنتخابـات الرئاسـیة المقبلـة ون أفادوا بأنهم سیشارك

 .أنهم سیعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس% 27حین أفاد 
 82.2 % من أفراد العینة أفادوا بأنهم سیشاركون في االنتخابات التشریعیة المقبلة، ومن بین األشخاص الذین

سیعطون أصواتهم لمرشح حركـة فـتح، فـي % 25.9ات التشریعیة المقبلة أفادوا بأنهم سیشاركون في االنتخاب
 .أنهم سیعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس% 28.4 حین أفاد
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 توقع % 39.7فتح في هذه االنتخابات، بینما فوز حركة % 26.2جراء انتخابات تشریعیة اآلن توقعفي حالة إ
 .فوز حركة حماس

 82.2 %أنهم سیشاركون في االنتخابات البلدیة والمحلیة المقبلة، ومن بین هؤالء من أفراد العینة في أفادوا ب
أنهم سیعطون أصواتهم لمرشح % 23.8سیعطون أصواتهم لقائمة حركة فتح، و  %22.7األشخاص أفاد 

 .أفادوا بأنهم سیعطوا أصوتهم لقائمة من العائلة أو الحمولة% 10.2حركة حماس، بینما 

  28.4انتخابات تشریعیة أن تجرى هذه االنتخابات علـى أسـاس القـوائم، و  في حال إجراء% 35.7فضل %
 .فضلوا بأن تجرى على أساس األشخاص

  33.8انتخابـات محلیـة أن تجـرى هـذه االنتخابـات علـى أسـاس القـوائم، و  فـي حـال إجـراء% 33.8فضل %
 .فضلوا بأن تجرى على أساس األشخاص

  للرغبـة فـي الهجـرة هم السیاسیة واألمنیـة واالقتصـادیة الحالیـة تـدفع الظروفمن أفراد العینة بأن % 29.8أفاد
 .إلى خارج الوطن

  من أفراد العینة بأنهم خائفون على حیاتهم في ظل هذه الظروف %47.2أفاد. 

 المرحلة هذهمتشائمون من الوضع العام الفلسطیني في  بأنهم من أفراد العینة% 54.4 فادأ.  
 في ظل الوضع الراهن وأمالكهمیشعرون باألمان على أنفسهم وأسرهم  ال بأنهممن أفراد العینة % 58 أفاد. 

 فقد أفاد أفراد العینة كالتالي السیاسيلالنتماء  بالنسبة:  
 الشعب حزب 0.4%
 الدیمقراطیة الجبهة 1.1%
 اإلسالمي الجهاد 4.0%
 فتح حركة 25.7%
 حماس حركة 25.7%
 فدا حزب 0.2%
 الشعبیة الجبهة 2.8%
 الوطنیة المبادرة 0.5%
 وطني مستقل 5.6%
 إسالمي مستقل 2.1%
 أحد مما سبق ذكره ال 31.2%
 ذلك  غیر 0.7%
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  النتائج العامة لالستطالع
  قطاع غزة؟ فيفي اعتقادك أنت، من الذي بدأ الحرب األخیرة     

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 إسرائیل 82.9 84.8 79.6

  حركة حماس والفصائل الفلسطینیة األخرى 6.5 5.1 9.0
  كال الطرفین 8.8 8.0 10.0
 ال أعرف/ال رأي 1.8 2.1 1.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  اشتمل اتفاق القاهرة األخیر على عدد من البنود، أي من البنود هل تعتقد بأن إسرائیل ستفي بالتزاماتها تجاه؟ 

  المجموع

  نعم ى حد ماإل ال ال أعرف/ال رأي

  فتح المعابر مع إسرائیل  24.5 33.2 40.0 2.4
  االلغاء التدریجي للمنطقة العازلة على حدود قطاع غزة  13.4 28.5 53.2 4.9
  التوسیع التدریجي لمنطقة الصید البحري  22.6 35.0 40.4 2.0
  البدء بإعادة اعمار قطاع عزة  33.8 31.8 32.2 2.2
  ء المیناء البحريانشا  13.7 17.7 64.0 4.6
  إعادة تشغیل المطار  13.0 17.9 64.3 4.8

  الضفة الغربیة

  نعم إلى حد ما ال ال أعرف/ال رأي

  فتح المعابر مع إسرائیل  14.8 33.4 49.7 2.2
  االلغاء التدریجي للمنطقة العازلة على حدود قطاع غزة  12.0 27.1 57.0 4.0
  لمنطقة الصید البحري التوسیع التدریجي  18.4 31.2 48.7 1.7
  البدء بإعادة اعمار قطاع عزة  30.3 28.4 39.7 1.6
  انشاء المیناء البحري  11.7 20.0 64.3 4.0
  إعادة تشغیل المطار  11.7 19.2 65.3 3.7

  قطاع غزة

  نعم إلى حد ما ال ال أعرف/ال رأي

  فتح المعابر مع إسرائیل  41.2 32.8 23.4 2.6
  االلغاء التدریجي للمنطقة العازلة على حدود قطاع غزة  15.8 31.0 46.8 6.4
  التوسیع التدریجي لمنطقة الصید البحري  29.8 41.6 26.2 2.4
  البدء بإعادة اعمار قطاع عزة  39.8 37.6 19.4 3.2
  انشاء المیناء البحري  17.0 13.8 63.4 5.8
  إعادة تشغیل المطار  15.2 15.6 62.6 6.6
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  حرب كانت تستهدف المدنیین بشكل كبیر، أي من الطرفین كان أكثر استهدافا للمدنیین؟یقال بأن هذه ال

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 إسرائیل 91.2 93.5 87.2

  حركة حماس والفصائل الفلسطینیة األخرى 4.3 1.6 8.8
  كال الطرفین 4.2 4.4 3.8
 ال أعرف/ال رأي 0.4 0.5 0.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  متى تعتقد بأن مصر ستقوم بفتح معبر رفح بشكل كامل؟  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

   في حالة إدارة حرس الرئاسة للمعبر 46.7 40.1 58.0

  ستفتحه حتى لو بقي األمر كما هو علیه اآلن 8.5 10.2 5.4
  لن تفتحه كامال بأي شكل من األشكال 35.5 41.9 24.6
 ال أعرف/ال رأي 9.3 7.8 12.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل تؤید أم تعارض قرار السلطة الفلسطینیة االنضمام إلى المنظمات الدولیة؟  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

  أؤید 83.2 82.1 85.0
  أعارض 12.4 14.8 8.4
 ال أعرف/ال رأي 4.4 3.1 6.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل تؤید أم تعارض انضمام فلسطین إلى محكمة الجنایات الدولیة؟  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

  أؤید 84.6 86.4 81.6
  أعارض 10.8 10.9 10.6
 ال أعرف/ال رأي 4.6 2.7 7.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  دیدة مع إسرائیل في قطاع غزة؟في المستقبل القریب، هل تعتقد بأنه سیكون هناك مواجهات عسكریة ج 

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

  نعم 72.8 76.5 66.4
  ال 19.1 18.6 20.0
 ال أعرف/ال رأي 8.1 4.9 13.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  یر؟هل تؤید أم تعارض إطالق الصواریخ على إسرائیل في حال لم تف إسرائیل بالتزاماتها التفاق القاهرة األخ  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

  أؤید 76.3 80.5 69.0
  أعارض 18.9 16.3 23.4
 ال أعرف/ال رأي 4.9 3.3 7.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل تتوقع  نجاح المصالحة الفلسطینیة واستمرارها؟  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

  نجاحها واستمرارها 43.8 42.1 46.6
  فشلها 47.2 53.6 36.2
 ال أعرف/ال رأي 9.0 4.3 17.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل تؤید أم تعارض مقاطعة البضائع والمنتجات اإلسرائیلیة؟  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

  أؤید 92.3 93.6 90.0
  أعارض 6.5 6.0 7.4
 ال أعرف/ال رأي 1.2 0.3 2.6

 وعالمجم 100.0 100.0 100.0
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  هل تتوقع نجاح أم فشل حملة المقاطعة للمنتجات اإلسرائیلیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة؟

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

  نجاحها  63.8 64.7 62.2
  فشلها 30.1 31.9 27.2
 ال أعرف/ال رأي 6.1 3.5 10.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  لفلسطینیة خالل الحرب األخیرة على غزة؟كیف تقییم وحدة الفصائل ا  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

  جیدة 87.6 87.8 87.2
  سیئة 10.3 11.2 8.8
 ال أعرف/ال رأي 2.1 1.0 4.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  كیف تقییم الدور الذي قامت به االونروا خالل الحرب األخیرة على غزة؟  

  المجموع یةالضفة الغرب قطاع غزة

  جید 57.1 47.4 73.8
  سیئ 37.4 45.5 23.6
 ال أعرف/ال رأي 5.4 7.1 2.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  كیف تقییم الدور الذي قام به الصلیب األحمر في الحرب األخیرة على غزة؟  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

  جید 60.3 60.6 59.8
  سیئ 34.9 34.3 35.8
 ال أعرف/ال رأي 4.9 5.1 4.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  في الحرب األخیرة على غزة؟  منظمة التحریر الفلسطینیة داء الدور الذي قامت بهأكیف تقییم    

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

  جید 48.7 47.9 50.0
  سیئ 42.0 43.8 38.8
 ال أعرف/ال رأي 9.3 8.3 11.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0

 
  الرئیس محمود عباس  في الحرب األخیرة على غزة؟ داء الدور الذي قام بهأكیف تقییم   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

  جید 62.4 66.4 55.6
  سیئ 31.7 28.5 37.2
 ال أعرف/ال رأي 5.9 5.1 7.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  حكومة التوافق الوطني  في الحرب األخیرة على غزة؟ قامت به داء الدور الذيأكیف تقییم   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

  جید 61.2 68.3 49.0
  سیئ 28.3 20.2 42.2
 ال أعرف/ال رأي 10.5 11.5 8.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل كنت متابعا للتغطیة اإلعالمیة للحرب األخیرة على غزة؟  

  المجموع ضفة الغربیةال قطاع غزة

  بشكل كبیر 75.1 70.8 82.6
  إلى حد ما 22.6 27.0 15.2
  لم اتابعها 2.1 2.1 2.0
 ال أعرف/ال رأي 0.1 0.1 0.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  هل تعتقد بأن التغطیة اإلعالمیة للحرب األخیرة على غزة كانت كافیة؟ 

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

  نعم 61.9 61.3 63.0
  إلى حد ما 27.1 27.4 26.4
  ال 9.6 10.0 8.8
 ال أعرف/ال رأي 1.5 1.3 1.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

   
خطة الرئیس محمود عباس بالتوجه لمجلس االمن للحصول على قرار بانسحاب اسرائیل من االراضي هل تؤید أم تعارض  

  ؟1967الفلسطینیة على حدود 

  المجموع الضفة الغربیة غزةقطاع 

  أؤید 81.4 82.0 80.4
  أعارض 14.3 15.5 12.4
 ال أعرف/ال رأي 4.3 2.6 7.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  بعد انتهاء الحرب على غزة هل تؤید أم تعارض عودة الفلسطینیین واإلسرائیلیین للمفاوضات؟  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

  أؤید 57.5 56.0 60.0
  أعارض 37.6 41.6 30.8
 ال أعرف/ال رأي 4.9 2.3 9.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

    
  هل تؤید أم تعارض دخول دول أخرى لرعایة المفاوضات الفلسطینیة اإلسرائیلیة باإلضافة إلى الوالیات المتحدة؟  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

  أؤید 61.0 60.8 61.4
  أعارض 31.0 34.9 24.4
 ال أعرف/ال رأي 7.9 4.3 14.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
    



  

  11

  
  هل تعتبر أن الوالیات المتحدة جادة في إنجاح المفاوضات بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین؟

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 14.8 11.7 20.0

  ال 78.4 84.7 67.6
 أعرفال /ال رأي 6.8 3.6 12.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل تعتبر أن الوالیات المتحدة في هذه المفاوضات حكما نزیها بین طرفي النزاع؟   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 7.6 5.5 11.4

  ال 87.4 92.8 78.2
 ال أعرف/ال رأي 4.9 1.7 10.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
 نظر إلى سیاسة الوالیات المتحدة تجاه القضیة الفلسطینیة؟بشكل عام، كیف ت   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 منحازة إلى إسرائیل 90.9 94.5 84.6

  منحازة إلى الفلسطینیین 3.2 1.4 6.2
  محایدة 4.0 3.3 5.2
 ال أعرف/ال رأي 2.0 0.8 4.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  دأ حل الدولتین، بحیث یكون هناك دولة فلسطینیة تعیش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائیل؟هل تؤید أم تعارض مب  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 أؤید بشدة 14.6 11.7 19.6

  أؤید 41.8 46.0 34.6
  أعارض 23.9 27.1 18.4
  أعارض بشدة 14.9 13.4 17.6
 ال أعرف/ال رأي 4.7 1.7 9.8

 لمجموعا 100.0 100.0 100.0
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  هل تؤید أم تعارض مبدأ حل الدولة الواحدة، والتي یتمتع فیها كل من الفلسطینیین واإلسرائیلیین بالمساواة؟   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 أؤید بشدة 7.5 4.3 13.0

  أؤید 18.8 18.1 20.0
  أعارض 42.1 50.2 28.0
  أعارض بشدة 26.2 25.5 27.4
 ال أعرف/رأيال  5.4 1.9 11.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
سرائیل؟      هل تعتبر نفسك متفائال أو متشائما في نجاح عملیة السالم بین السلطة الفلسطینیة وإ

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 متفائل 30.8 31.5 29.6

  متشائم 63.3 66.4 58.0
 ال أعرف/ال رأي 5.9 2.1 12.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  في ظل الوضع الراهن حالیا، هل تتوقع حدوث انتفاضة ثالثة في الضفة الغربیة؟   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 57.5 58.4 56.0

  ال 32.6 37.3 24.4
 ال أعرف/ال رأي 9.9 4.3 19.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  انتفاضة مسلحة في الضفة الغربیة؟من وجهة نظرك أنت، هل تؤید أم تعارض قیام    

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 49.3 43.5 59.2

  ال 44.2 53.7 27.8
 ال أعرف/ال رأي 6.5 2.8 13.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  من وجهة نظرك أنت، هل تؤید أم تعارض القیام بمقاومة شعبیة غیر عنیفة وغیر مسلحة؟

  المجموع ضفة الغربیةال قطاع غزة

 أؤید 56.7 63.1 45.6

  أعارض 35.7 34.5 37.6
 ال أعرف/ال رأي 7.6 2.3 16.8
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  إذا ما أجریت انتخابات في الوقت الحاضر في األراضي الفلسطینیة، هل تتوقع أن تكون هذه االنتخابات نزیهة؟   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 45.0 43.1 48.2

  ال 43.0 49.1 32.6
 ال أعرف/ال رأي 12.0 7.8 19.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  لو جرت انتخابات رئاسیة في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 مرشح مستقل 8.2 7.4 9.6
 مرشح من الیسار 1.9 1.4 2.8
  مرشح حركة حماس 22.3 22.0 22.8
  مرشح حركة فتح 21.1 16.3 29.4
  مرشح وطني مستقل 4.9 5.3 4.0
  مرشح إسالمي مستقل 3.1 2.7 3.8
  لن أشارك في هذه االنتخابات 17.5 21.0 11.4
 لم أحدد بعد 21.0 23.8 16.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  طي صوتك؟لو جرت انتخابات تشریعیة في الوقت الحاضر لمن ستع   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 قائمة مستقلین 7.3 7.2 7.4
 قائمة من الیسار 2.2 1.4 3.6
  قائمة حركة حماس 23.4 23.5 23.2
  قائمة حركة فتح 21.3 16.5 29.4
  قائمة مستقلین وطنیین 4.0 4.7 3.0
  قائمة مستقلین إسالمیین 3.2 2.3 4.6
  ي هذه االنتخاباتلن أشارك ف 17.8 20.7 12.8
 لم أحدد بعد 20.9 23.7 16.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0

            
  لو جرت اآلن انتخابات تشریعیة جدیدة أي من الكتل التالیة تتوقع أن تفوز؟   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 كتلة مستقلین إسالمیین 3.8 2.6 6.0
 كتلة مستقلین وطنیین 4.7 3.1 7.4
  كتلة فتح 26.2 22.9 31.8
  كتلة حماس 39.7 47.4 26.4
  كتلة من تنظیمات الیسار 1.0 0.9 1.2
 ال أعرف/ال رأي 24.6 23.0 27.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  في حال إجراء االنتخابات البلدیة والمحلیة من ستنتخب؟    

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 لعائلة أو الحمولةقائمة ا 8.5 11.4 3.8
  قائمة مستقلین 7.5 7.6 7.2
 قائمة من الیسار 1.9 1.8 2.0
  قائمة حركة حماس 19.8 18.4 22.2
  قائمة حركة فتح 18.9 12.4 29.6
  قائمة مستقلین وطنیین 3.0 3.8 1.8
  قائمة مستقلین إسالمیین 3.4 3.3 3.6
  لن أشارك في هذه االنتخابات 18.1 20.4 14.4
 لم أحدد بعد 18.8 20.9 15.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  إذا ما جرت انتخابات تشریعیة، هل تفضل إجراء االنتخابات على مبدأ القوائم أم ترشیح األشخاص؟    

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 القوائم 35.7 32.7 40.8

  األشخاص 28.4 32.1 22.0
  قوائم واألشخاصنظام مختلط من ال 24.6 27.0 20.6
 ال أعرف/ال رأي 11.3 8.3 16.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  ل تفضل إجراء االنتخابات المحلیة على مبدأ القوائم أم ترشیح األشخاص؟ه   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 القوائم 33.8 30.9 38.6

  األشخاص 33.8 40.4 22.8
  لقوائم واألشخاصنظام مختلط من ا 21.1 20.6 22.0
 ال أعرف/ال رأي 11.3 8.1 16.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  في ظل الظروف السیاسیة واألمنیة واالقتصادیة الحالیة، هل تدفعك هذه الظروف للرغبة في الهجرة إلى خارج الوطن؟     

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 29.8 20.5 45.8
  ال 68.4 79.2 49.8
 ال أعرف/ال رأي 1.8 0.3 4.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل أنت خائف على حیاتك في ظل هذه الظروف؟     

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 47.2 37.0 64.8
  ال 51.0 62.3 31.4
 ال أعرف/ال رأي 1.8 0.7 3.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
      



  

  16

        
  

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

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 متفائل 41.8 45.8 34.8
  متشائم 54.4 52.8 57.2
 ال أعرف/ال رأي 3.8 1.4 8.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 24.1 27.2 18.8
 إلى حد ما 33.9 33.3 35.0
  ال 41.3 39.4 44.4
  ال أعرف/ال رأي  0.7  0.1 1.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  یًا من األحزاب واالتجاهات التالیة تؤید؟أ      

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 الشعب حزب 0.4 0.1 1.0
 الجبهة الدیمقراطیة 1.1 1.4 0.6
 الجهاد اإلسالمي 4.0 1.5 8.2
 حركة فتح 25.7 21.0 33.6
 حركة حماس 25.7 26.0 25.2
 حزب فدا 0.2 0.0 0.6
 الجبهة الشعبیة 2.8 2.4 3.4
 المبادرة الوطنیة 0.5 0.5 0.6
 مستقل وطني 5.6 5.8 5.2
 مستقل إسالمي 2.1 1.9 2.6
 ال أحد مما سبق ذكره 31.2 38.7 18.2
 غیر ذلك  0.7 0.6 0.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  


