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  االستطالع یةخلف

استئناف مفاوضات السالم بین الجانبین الفلسطیني واإلسرائیلي  في شهر تموز بعد توقف دام ثالث سنوات تقریبا، تم
وأكد  .داخل إسرائیل وداخل مناطق السلطة الفلسطینیة هذه المفاوضات تعقدعلى أن تم االتفاق وبرعایة أمریكیة، و 

سرائیلي ستكون سریة، وأن االعالن اإلن المفاوضات بین الجانبین الفلسطیني و وزیر الخارجیة األمریكي جون كیري بأ
، وأكد كیري على التزام اإلدارة األمریكیة بمتابعة المفاوضات للتوصل إلى عن أي من نتائجها سیكون من خالله فقط

  .اتفاق خالل فترة ما بین سته إلى تسعة شهور
 طینیة جدیدةــة فلسـكومـكیل حـدهللا بتشـي الحمـور رامـف الدكتـیاض، تم تكلیالم فـتور سـة الدكـكومـستقالة حـد اـبع

    .مرتین
ما زالت حالة االنقسام ما بین الضفة الغربیة وقطاع غزة قائمة، مع تمسك كل طرف بطروحاته، و ال یوجد هناك أیة  

  .بوادر إلنهاء هذا االنقسام

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

قامـت جامعـة النجـاح الوطنیـة وبتمویـل  حیـث، 2013تشرین الثاني  3-1 بین ماالنجاح الوطنیة خالل الفترة الواقعة 
  .إجراء هذا المسح كامالً  فيذاتي 
من حیث  الفلسطینیة،المستجدات السیاسیة الراهنة على الساحة  آراء الشارع الفلسطیني في االستطالعهذا  تناول

إجراء انتخابات رئاسیة إمكانیة إلى  باإلضافة ،المفاوضات الفلسطینیة اإلسرائیلیة، وحكومة الدكتور رامي الحمدهللا
  .باإلضافة إلى التأیید السیاسي ،وبلدیة وتشریعیة

وقد تم . االنتخابسنة فأكثر، وهم الذین لهم حق  18أعمارهم شخصًا ممن بلغت  1360 االستطالع عینةحجم  بلغ
وتم سحب مفردات . 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 
1.76.%  

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

  
   مـــن أفـــراد العینـــة عـــودة المفاوضـــات بـــین الفلســـطینیین واإلســـرائیلیین برعایـــة أمریكیـــة، بینمـــا % 44.2أیـــد

 .عارضوا ذلك% 53.8

  الفلســطینیة اإلســرائیلیة والتــي تعقــد برعایــة أمریكیــة خــالل  مــن أفــراد العینــة نجــاح المفاوضــات% 21.6توقــع
 .توقعوا فشل هذه المحادثات% 70.3التسعة أشهر التي حددت الستمرارها، بینما 

  عارضوا ذلك% 49.1استمرار الفلسطینیون في هذه المفاوضات، بینما من أفراد العینة % 48.9أید. 
  من أفراد العینة تـدخل الوالیـات المتحـدة والضـغط علـى بعـض األطـراف مـن أجـل إنجـاح هـذه % 58.6توقع

 .المفاوضات

 تــدخل الوالیــات المتحــدة والضــغط علــى بعــض األطــراف مــن أجــل إنجــاح هــذه  مــن أفــراد العینــة الــذین توقعــوا
توقعـوا بـأن یكـون هـذا % 14.4طیني، و بأن یكـون هـذا الضـغط علـى الطـرف الفلسـ% 59المفاوضات أفاد 

 .توقعوا بأن یكون الضغط على كال الطرفین% 25.1غط على الطرف اإلسرائیلي، بینما الض
  بأن الوالیات المتـحدة جادة هذه المرة في إنجاح المفاوضات بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین% 26اعتبـر. 

  ضات حكما نزیها بین طرفي النزاعأن الوالیات المتحدة في هذه المفاو % 10.7اعتبر. 

  من أفراد العینة إلى سیاسیة الوالیات المتحدة تجاه القضیة الفلسطینیة بشكل عام بأنهـا منحـازة % 90.1نظر
 .أفادوا بأنها محایدة% 5.4أفادوا بأنها منحازة إلى الفلسطینیین، بینما % 3إلى إسرائیل، و 

 مــن قبــل الفلســطینیین قبــل التوقیــع علــى أي اتفــاق ســالم مــع  إجــراء تصــویتمــن أفــراد العینــة % 81.5  أیــد
 .عارضوا ذلك% 15.7، بینما إسرائیل

  لو نتیجــة لهــذه المفاوضــات، بینمــا مــن أفــراد العینــة التوصــل إلــى حــل مرحلــي شــبیه باتفــاق أوســ% 40.7أیــد
 .عارضوا ذلك% 53.6

  ضـربـأن هـذا االتفـاق قـد أ اعتقـدوا مـن أفـراد العینـة %66.2 عاما علـى اتفـاق أوسـلو، اعتقـد 20بعد مضي 
 .القضیة الفلسطینیة فادأاعتقدوا بأنه % 27.1القضیة الفلسطینیة، بینما ب

  من أفراد العینة مبدأ حل الدولتین، بحیث یكون هناك دولة فلسطینیة تعیش جنبا إلى جنـب مـع % 51.8أید
 .رضوا ذلكاع% 46.2ئیل، بینما دولة إسرا

  ـائلین فــي نجــاح عملیــة الســالم بــین الســلطة الفلســـطینیة مــن أفــراد ال% 28.8اعتبــر عینــة أنفســهم بــأنهم متفــ
 .أنفسهم بأنهم متشائمین% 66.7وٕاسرائیل، بینما اعتبر 

  مــن أفــراد العینــة حــدوث انتفاضــة ثالثــة فــي الضــفة الغربیــة فــي حــال فشــل مفاوضــات الســالم % 57.8توقــع
 .الجاریة حالیا

  عارضوا ذلك% 55.7انتفاضة مسلحة في الضفة الغربیة، بینما من أفراد العینة قیام % 38.5أید. 

  عارضوا ذلك% 37یة غیر عنیفة وغیر مسلحة، بینما من أفراد العینة القیام بمقاومة شعب% 58.7أید. 
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  ضـات السـالم الجاریـة اآلن، بینمـا من أفراد العینـة حـل السـلطة الفلسـطینیة فـي حـال فشـلت مفاو % 35.8أید
 كعارضوا ذل% 57.7

  من أفراد العینة بأنهم متفائلون من تطبیق اتفاق المصالحة الفلسطینیة خالل وقت قریب، بینمـا % 51.8أفاد
 .أفادوا بأنهم متشائمون% 44.1

  بأن الظروف العربیة والدولیة المحیطة تحتم على إجراء مصالحة وطنیة بین حركة فتح % 62.3اعتقد
 .وحركة حماس

  بأنه % 47.5سیدعم ویسرع عملیة السالم، بینما ق المصالحة الفلسطینیة بأن تطبیق اتفا% 28.8اعتقد
 .سیعیق ویعرقل عملیة السالم

  من أفراد العینة بأن األحداث الجاریة في مصر سوف تؤدي إلى تسریع المصالحة الوطنیة، % 13.9اعتقد
ستؤدي إلى عدم عقد هذه اعتقدوا بأنها % 21.5اعتقدوا بأنها ستؤخر المصالحة الوطنیة، و % 52.1بینما 

 .المصالحة

  سیؤدي إلى تقویة حركة حماس، بینما الذي حصل في مصر  بأن تغییر نظام الحكم% 10.7اعتقد
 .اعتقدوا بأنه سیؤدي إلى إضعاف حركة حماس% 57.3

  عارضوا ذلك% 16.1من أفراد العینة تعیین الدكتور رامي الحمدهللا رئیسا للوزراء، بینما % 72.6أید. 

  من أفراد العینة بأن حكومة الدكتور رامي الحمدهللا قادرة على تسییر األوضاع في الضفة % 66.4تقد عا
 .اعتقدوا عكس ذلك% 19.3الغربیة، بینما 

  من أفراد العینة بأن یكون تأثیر حكومة الدكتور رامي الحمدهللا على الفلسطینیین في الضفة % 64.2اعتقد
 .بأن هذا التأثیر سیكون سلبیا% 17.2، بینما اعتقد إیجابیا الغربیة

  انهیار السلطة الفلسطینیة في حال عدم توفیر الدعم المالي الكافي لها% 59.2توقع. 

  مــن أفــراد العینــة  بــأن حكومــة الــدكتور رامــي الحمــدهللا هــي األقــدر علــى إدارة الشــأن الــداخلي % 68.2رأى
 .ي األقدر على إدارة الشأن الداخلي الفلسطینيبأن حكومة إسماعیل هنیه ه% 24الفلسطیني، بینما رأى 

  من أفراد العینة أداء حكومة رامي الحمدهللا بأنه جید% 70.2قیم. 
  من أفراد العینة أداء حكومة إسماعیل هنیه بأنه جید% 37.9قیم. 
  أیــدوا % 18.2مــن أفــراد العینــة إجــراء االنتخابــات الرئاســیة القادمــة بعــد إنهــاء االنقســام، بینمــا % 75.7أیــد

 .إجرائها في ظل االنقسام

  أیــدوا % 17.3مــن أفــراد العینــة إجــراء االنتخابــات التشــریعیة القادمــة بعــد إنهــاء االنقســام، بینمــا % 76.1أیــد
 .إجرائها في ظل االنقسام

  بأنه إذا ما أجریت انتخابات في الوقت الحاضر في األراضي الفلسطینیة فإن هذه االنتخابـات % 46.5توقع
 .نزیهةستكون 

 81 % من أفـراد العینـة أفـادوا بـأنهم سیشـاركون فـي االنتخابـات الرئاسـیة المقبلـة، ومـن بـین األشـخاص الـذین
سـیعطون أصـواتهم لمرشـح حركـة فـتح، فـي % 35.9أفادوا بأنهم سیشاركون في االنتخابـات الرئاسـیة المقبلـة 

 .أنهم سیعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس% 12.5حین أفاد 
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 81.6 %أفراد العینة أفادوا بأنهم سیشاركون في االنتخابات التشریعیة المقبلة، ومن بین األشخاص الذین  من
سیعطون أصواتهم لمرشح حركـة فـتح، فـي % 36.9أفادوا بأنهم سیشاركون في االنتخابات التشریعیة المقبلة 

 .أنهم سیعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس% 12.3 حین أفاد

 توقع % 13.8فتح في هذه االنتخابات، بینما فوز حركة % 45.9بات تشریعیة اآلن توقع في حالة إجراء انتخا
 .فوز حركة حماس

 83.7 % من أفراد العینة في أفادوا بأنهم سیشاركون في االنتخابات البلدیة والمحلیة المقبلة، ومن بین هؤالء
سیعطون أصواتهم لمرشح  أنهم% 10.9سیعطون أصواتهم لقائمة حركة فتح، و % 30.2األشخاص أفاد 

 .أفادوا بأنهم سیعطوا أصوتهم لقائمة من العائلة أو الحمولة% 12حركة حماس، بینما 

  35.3انتخابات تشریعیة أن تجرى هذه االنتخابات علـى أسـاس القـوائم، و  في حال إجراء% 31.3فضل %
 .فضلوا بأن تجرى على أساس األشخاص

  38.2لیـة أن تجـرى هـذه االنتخابـات علـى أسـاس القـوائم، و انتخابـات مح فـي حـال إجـراء% 30.4فضل %
 .فضلوا بأن تجرى على أساس األشخاص

  للرغبـة فـي الهجـرة هم الظروف السیاسیة واألمنیـة واالقتصـادیة الحالیـة تـدفعمن أفراد العینة بأن % 34.1أفاد
 .إلى خارج الوطن

  هذه الظروف من أفراد العینة بأنهم خائفون على حیاتهم في ظل %45أفاد. 

 المرحلة هذهمتشائمون من الوضع العام الفلسطیني في  بأنهم من أفراد العینة% 60.1 فادأ.  
 في ظل الوضع الراهن وأمالكهمیشعرون باألمان على أنفسهم وأسرهم  ال بأنهممن أفراد العینة % 73.7 أفاد. 

 فقد أفاد أفراد العینة كالتالي السیاسيلالنتماء  بالنسبة:  
 الشعب زبح 1.3%
 الدیمقراطیة الجبهة 1.1%
 اإلسالمي الجهاد 2.4%
 فتح حركة 35.2%
 حماس حركة 11.3%
 فدا حزب 0.3%
 الشعبیة الجبهة 3.6%
 الوطنیة المبادرة 0.7%
 وطني مستقل 6.3%
 إسالمي مستقل 3.7%
 أحد مما سبق ذكره ال 33.4%
 ذلك  غیر 0.8%
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  لالستطالع العامة النتائج

  
  بعد عودة المفاوضات بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین برعایة أمریكیة، هل تؤید أم تعارض ذلك؟     

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 أؤید بشدة 9.1 7.9 11.2

  أؤید 35.1 38.8 28.8
  أعارض 39.2 43.7 31.4
  أعارض بشدة 16.6 7.7 26.6
 ال أعرف/رأي ال 1.9 1.9 2.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

   
  هل تتوقع نجاح أو فشل هذه المفاوضات خالل التسعة الشهور التي حددت الستمرارها؟     

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

  النجاح 21.6 22.2 20.6

  الفشل 70.3 73.6 64.6
 ال أعرف/رأي ال 8.1 4.2 14.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  

  تمرار الفلسطینیون في هذه المفاوضات؟أم تعارض اس هل تؤید    

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 أؤید بشدة 9.0 7.0 12.4

  أؤید 39.9 43.3 34.2
  أعارض 37.9 41.4 32.0
  أعارض بشدة 11.2 6.9 18.6
 ال أعرف/رأي ال 2.0 1.5 2.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  لضغط على بعض األطراف من أجل إنجاح هذه المفاوضات؟هل تتوقع تدخل الوالیات المتحدة وا   

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 نعم 58.6 60.0 56.2

  ال 34.6 37.0 30.6
 ال أعرف/رأي ال 6.8 3.0 13.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  ح المفاوضات؟إذا كانت اإلجابة نعم، على أي األطراف تتوقع أن یكون الضغط األمریكي من أجل إنجا 

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 الطرف الفلسطیني 59.0 64.0 50.0

  الطرف اإلسرائیلي 14.4 12.0 18.9
  كال الطرفین 25.1 23.8 27.5
 ال أعرف/رأي ال 1.4 0.2 3.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  ات بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین؟هل تعتبر أن الوالیات المتحدة جادة هذه المرة في إنجاح المفاوض 

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 نعم 26.0 26.9 24.4

  ال 65.0 67.9 60.0
 ال أعرف/رأي ال 9.0 5.2 15.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع ربیةالغ الضفة غزة قطاع

 نعم 10.7 10.5 11.0

  ال 84.2 87.7 78.2
 ال أعرف/رأي ال 5.1 1.9 10.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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 كیف تنظر إلى سیاسة الوالیات المتحدة تجاه القضیة الفلسطینیة؟بشكل عام،  

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 منحازة إلى إسرائیل 90.1 92.7 85.6

  منحازة إلى الفلسطینیین 3.0 1.7 5.2
  محایدة 5.4 4.8 6.6
 ال أعرف/رأي ال 1.5 0.8 2.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل تؤید أم تعارض إجراء تصویت من قبل الفلسطینیین قبل التوقیع على أي اتفاق سالم مع إسرائیل؟ 

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 دةأؤید بش 33.4 30.6 38.2

  أؤید 48.1 52.1 41.2
  أعارض 13.0 14.3 10.8
  أعارض بشدة 2.7 0.9 5.8
 ال أعرف/رأي ال 2.8 2.1 4.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل تؤید أم تعارض التوصل إلى حل مرحلي شبیه باتفاق أوسلو نتیجة لهذه المفاوضات؟ 

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 شدةأؤید ب 6.1 4.3 9.2

  أؤید 34.6 36.6 31.0
  أعارض 39.7 45.5 29.8
  أعارض بشدة 13.9 9.7 21.2
 ال أعرف/رأي ال 5.7 4.0 8.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  عاما على اتفاق أوسلو، هل تعتقد بأن هذا االتفاق قد أفاد أم أضر بالقضیة الفلسطینیة؟ 20بعد مضي   

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 أفادها إلى حد كبیر 4.0 1.9 7.6

  أفادها 23.1 25.5 19.0
  أضر بها 42.9 46.5 36.6
  أضر بها إلى حد كبیر 23.3 20.8 27.6
 ال أعرف/رأي ال 6.8 5.3 9.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 أؤید بشدة 8.7 7.8 10.2

  أؤید 43.1 50.8 29.8
  أعارض 27.7 31.6 21.0
  أعارض بشدة 18.5 8.4 35.8
 ال أعرف/رأي ال 2.1 1.4 3.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  ین السلطة الفلسطینیة وٕاسرائیل؟هل تعتبر نفسك متفائال أو متشائما في نجاح عملیة السالم ب 

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 متفائل 28.8 32.1 23.2

  متشائم 66.7 66.0 67.8
 ال أعرف/رأي ال 4.5 1.9 9.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  في حال فشل مفاوضات السالم الجاریة حالیا، هل تتوقع حدوث انتفاضة ثالثة في الضفة الغربیة؟ 

  المجموع الغربیة الضفة غزة اعقط

 نعم 57.8 57.7 58.0

  ال 35.3 38.6 29.6
 ال أعرف/رأي ال 6.9 3.7 12.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  من وجهة نظرك أنت، هل تؤید أم تعارض قیام انتفاضة مسلحة في الضفة الغربیة؟ 

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 نعم 38.5 31.6 50.2

  ال 55.7 65.6 38.8
 ال أعرف/رأي ال 5.8 2.8 11.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  من وجهة نظرك أنت، هل تؤید أم تعارض القیام بمقاومة شعبیة غیر عنیفة وغیر مسلحة؟ 

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 أؤید 58.7 63.4 50.6

  أعارض 37.0 34.8 40.8
 فال أعر /رأي ال 4.3 1.9 8.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل تؤید أم تعارض حل السلطة الفلسطینیة؟في حال فشل مفاوضات السالم الجاریة حالیا،   

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 أؤید 35.8 34.5 38.0

  أعارض 57.7 62.6 49.4
 ال أعرف/رأي ال 6.5 2.9 12.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  فائل أم متشائم من توقیع اتفاق المصالحة بین حركة فتح وحركة حماس خالل وقت قریب؟هل أنت مت 

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 متفائل 51.8 55.6 45.2

  متشائم 44.1 41.9 48.0
 ال أعرف/رأي ال 4.1 2.6 6.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  ة تحتم على إجراء مصالحة وطنیة بین حركة فتح وحركة حماس؟هل تعتقد الظروف العربیة والدولیة المحیط  

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 نعم 62.3 66.3 55.4

  ال 33.5 31.3 37.2
 ال أعرف/رأي ال 4.3 2.4 7.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  ؟هل تعتقد بأن عقد وتطبیق اتفاق مصالحة فلسطینیة یعیق أم یدعم عملیة السالم  

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 هذه العملیة لیعیق ویعرق 28.8 29.5 27.6

  یدعم ویسرع عملیة السالم 47.5 49.8 43.6
  ال تأثیر لذلك   20.1 18.5 23.0
 ال أعرف/رأي ال 3.5 2.2 5.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل تعتقد بأن األحداث الجاریة في مصر سوف تؤدي إلى؟ 

  المجموع الغربیة الضفة غزة اعقط

 تسریع المصالحة الوطنیة 13.9 12.9 15.6

  التأخیر في المصالحة الوطنیة 52.1 55.6 46.2
  عدم عقد هذه المصالحة 21.5 20.2 23.8
 ال أعرف/رأي ال 12.4 11.3 14.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  إلى؟ هل تعتقد بأن تغییر نظام الحكم في مصر سوف یؤدي 

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 تقویة حركة حماس 10.7 12.3 8.0

  إضعاف حركة حماس 57.3 53.0 64.6
  لیس له أي تأثیر 24.6 26.3 21.6
 ال أعرف/رأي ال 7.4 8.4 5.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  هل تؤید أم تعارض تعیین الدكتور رامي الحمدهللا رئیسا للوزراء؟ 

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 أؤید بشدة 20.1 22.0 16.8

  أؤید 52.6 60.0 39.8
  أعارض 11.3 9.3 14.8
  أعارض بشدة 4.8 1.3 10.8
 ال أعرف/رأي ال 11.3 7.4 17.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  الغربیة؟هل تعتقد بأن حكومة الدكتور رامي الحمدهللا قادرة على تسییر األوضاع في الضفة  

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 نعم 66.4 77.6 47.2

  ال 19.3 14.3 28.0
 ال أعرف/رأي ال 14.3 8.1 24.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  كیف تعتقد بأن یكون تأثیر حكومة الدكتور رامي الحمدهللا على الفلسطینیین في الضفة الغربیة؟ 

  وعالمجم الغربیة الضفة غزة قطاع

 تأثیر إیجابي 64.2 74.8 46.0

  تأثیر سلبي 17.2 11.5 27.0
 ال أعرف/رأي ال 18.6 13.7 27.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  في حال عدم توفیر الدعم المالي الكافي لها؟ ةالسلطة الفلسطینی رهل تتوقع انهیا   

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 نعم 59.2 63.1 52.4

  ال 35.5 33.8 38.4
 ال أعرف/رأي ال 5.3 3.0 9.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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كما تعلم فإن هناك حكومة في الضفة الغربیة برئاسة الدكتور رامي الحمدهللا، وحكومة أخرى في قطاع غزة برئاسة إسماعیل  

  هنیه، برأیك أنت من هي الحكومة األقدر على إدارة الشأن الداخلي الفلسطیني؟

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 حكومة الدكتور رامي الحمدهللا 68.2 69.7 65.8

  حكومة إسماعیل هنیه 24.0 23.4 25.2
 ال أعرف/رأي ال 7.7 7.0 9.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0
 
 
  كیف تقیم أداء حكومة الدكتور رامي الحمدهللا؟ 

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 جید 70.2 75.9 60.4

  سیئ 12.3 7.3 20.8
 ال أعرف/رأي ال 17.5 16.7 18.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  كیف تقیم أداء حكومة إسماعیل هنیه؟ 

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 جید 37.9 41.0 32.4

  سیئ 44.5 39.3 53.4
 ال أعرف/رأي ال 17.6 19.7 14.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل تؤید إجراء االنتخابات الرئاسیة القادمة؟ 

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 بعد إنهاء االنقسام 75.7 78.7 70.6

  في ظل االنقسام 18.2 16.3 21.6
 ال أعرف/رأي ال 6.0 5.0 7.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  هل تؤید إجراء االنتخابات التشریعیة القادمة؟ 

  المجموع الغربیة الضفة زةغ قطاع

 بعد إنهاء االنقسام 76.1 78.7 71.6

  في ظل االنقسام 17.3 16.3 19.0
 ال أعرف/رأي ال 6.6 5.0 9.4

 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 الغربیة الضفة غزة قطاع

 نعم 46.5 49.3 41.6

  ال 44.7 44.8 44.6
 ال أعرف/رأي ال 8.8 5.9 13.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  لو جرت انتخابات رئاسیة في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟  

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 مرشح مستقل 9.3 8.5 10.8
 من الیسارمرشح  3.5 2.7 4.8
  مرشح حركة حماس 10.1 8.8 12.4
  مرشح حركة فتح 29.1 27.9 31.2
  مرشح وطني مستقل 4.7 4.3 5.4
  مرشح إسالمي مستقل 4.7 3.6 6.6
  لن أشارك في هذه االنتخابات 19.0 21.3 15.0
 لم أحدد بعد 19.6 22.9 13.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  عیة في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟لو جرت انتخابات تشری  

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 قائمة مستقلین 8.3 7.4 9.8
 قائمة من الیسار 3.5 2.8 4.8
  قائمة حركة حماس 10.1 8.7 12.4
  قائمة حركة فتح 30.1 28.7 32.4
  قائمة مستقلین وطنیین 4.9 4.8 5.2
  قائمة مستقلین إسالمیین 6.0 3.7 7.2
  لن أشارك في هذه االنتخابات 18.4 20.6 14.6
 لم أحدد بعد 19.7 23.3 13.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 كتلة مستقلین إسالمیین 4.3 4.0 4.8
 كتلة مستقلین وطنیین 10.8 7.8 16.0
  كتلة فتح 45.9 49.8 39.2
  كتلة حماس 13.8 14.4 12.8
  كتلة من تنظیمات الیسار 2.4 1.9 3.2
 ال أعرف/رأي ال 22.9 22.2 24.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  في حال إجراء االنتخابات البلدیة والمحلیة من ستنتخب؟    

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 قائمة العائلة أو الحمولة 10.2 13.3 5.0
  قائمة مستقلین 7.6 6.9 8.8
 قائمة من الیسار 2.6 1.9 3.8
  قائمة حركة حماس 9.3 7.9 11.6
  قائمة حركة فتح 25.8 23.0 30.4
  قائمة مستقلین وطنیین 5.6 4.3 7.8
  قائمة مستقلین إسالمیین 3.9 3.0 5.4
  لن أشارك في هذه االنتخابات 14.8 17.5 10.2
 لم أحدد بعد 20.2 22.2 17.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  
  

  ؟إذا ما جرت انتخابات تشریعیة، هل تفضل إجراء االنتخابات على مبدأ القوائم أم ترشیح األشخاص     

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 القوائم 31.3 30.9 32.0

  األشخاص 35.3 37.1 32.2
  نظام مختلط من القوائم واألشخاص 26.0 27.3 23.6
 ال أعرف/رأي ال 7.4 4.7 12.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 القوائم 30.4 30.5 30.4

  األشخاص 38.2 39.8 35.4
  نظام مختلط من القوائم واألشخاص 25.1 25.3 24.8
 ال أعرف/رأي ال 6.3 4.4 9.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  في ظل الظروف السیاسیة واألمنیة واالقتصادیة الحالیة، هل تدفعك هذه الظروف للرغبة في الهجرة إلى خارج الوطن؟     

  موعالمج الغربیة الضفة غزة قطاع

 نعم 34.1 27.0 46.4
  ال 64.3 72.6 50.0
 ال أعرف/رأي ال 1.6 0.5 3.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل أنت خائف على حیاتك في ظل هذه الظروف؟     

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 نعم 45.0 39.2 55.0
  ال 53.3 60.6 40.8
 ال أعرف/رأي ال 1.7 0.2 4.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 متفائل 35.6 43.5 22.0
  متشائم 60.1 55.3 68.2
 ال أعرف/رأي ال 4.3 1.2 9.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 نعم 25.7 30.9 16.8
 إلى حد ما 39.6 35.9 45.8
  ال 34.1 33.0 36.0
  ال أعرف/رأي ال  0.6  0.1 1.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  من األحزاب واالتجاهات التالیة تؤید؟ أیاً        

  المجموع غربیةال الضفة غزة قطاع

 الشعب حزب 1.3 1.3 1.4
 الدیمقراطیة الجبهة 1.1 0.7 1.8
 اإلسالمي الجهاد 2.4 0.9 4.8
 فتح حركة 35.2 34.3 36.8
 حماس حركة 11.3 11.3 11.2
 فدا حزب 0.3 0.0 0.8
 الشعبیة الجبهة 3.6 2.9 4.8
 الوطنیة المبادرة 0.7 0.3 1.4
 وطني مستقل 6.3 5.6 7.4

 إسالمي مستقل 3.7 2.4 5.8
 سبق ذكره مماأحد  ال 33.4 39.9 22.2
 ذلك  غیر 0.8 0.3  1.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  


