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  )48(الرأي العام الفلسطیني رقم  استطالع نتائج
  2014نیسان  18-20

  ستطالعاال خلفیة
 القدامى من األسرى الرابعةلدفعة اتوقف المحادثات بین الجانبین الفلسطیني واإلسرائیلي نتیجة لعدم إطالق إسرائیل 
وقد بذل وزیر الخارجیة األمریكي  والتي كان من المتفق بین الجانبین وتحت الرعایة األمریكیة في نهایة شهر آذار،

الجانبین إلى طاولة المفاوضات، والتي كان متفقا على انتهائها في نهایة  جون كیري محاوالت عدیدة من أجل إرجاع
  .شهر نیسان

الرابعة من األسرى القدامى قامت السلطة الوطنیة الفلسطینیة بتقدیم ونتیجة لعدم قیام إسرائیل بإطالق سراح الدفعة 
  .طلبات لالنضمام إلى مجموعة من المنظمات والهیئات التابعة لألمم المتحدة

وقامــت إســرائیل بالتهدیــد بوقــف تحویــل عائــدات الضــرائب إلــى الســلطة الفلســطینیة فــي حــال تــم اســتمرار تقــدیم طلبــات 
  .العضویة لهیئات ومنظمات األمم المتحدة من قبل السلطة الوطنیة الفلسطینیة

ه، و ال یوجـد هنـاك أیـة ما زالت حالة االنقسام ما بین الضفة الغربیة وقطاع غزة قائمة، مع تمسك كل طرف بطروحات
  .بوادر إلنهاء هذا االنقسام

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

وبتمویل ذاتي  قامت جامعة النجاح الوطنیة حیث، 2014نیسان  20-18 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
إجراء انتخابات رئاسیة إمكانیة إلى  باإلضافة ،المفاوضات الفلسطینیة اإلسرائیلیة، وحكومة الدكتور رامي الحمدهللا

  .باإلضافة إلى التأیید السیاسي ،وبلدیة عیةوتشری
وقد تم . االنتخابسنة فأكثر، وهم الذین لهم حق  18شخصًا ممن بلغت أعمارهم  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± نحود بلغ هامش الخطأ للعینة العینة بصورة عشوائیة، وق

1.91.%  
____________________________________________________________________  

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

  
  فــراد العینــة عــودة الفلســطینیین واإلســرائیلیین للمفاوضــات تحــت الرعایــة األمریكیــة، بینمــا مــن أ% 65.4توقــع

 توقعوا عكس ذلك% 27.1

  عارضوا ذلك% 42.1من أفراد العینة عودة الفلسطینیین إلى طاولة المفاوضات، بینما % 54.7أید. 

  عارضوا ذلك% 52.5بینما  من أفراد العینة تمدید المفاوضات حتى نهایة العام الحالي،% 41.3أید. 

  توقعوا نجاجها% 21.6دها حتى نهایة هذا العام، بینما فشل المفاوضات حتى إذا تم تمدی% 87.9توقع. 
  قیام إسرائیل باإلفراج عـن الدفعـة األخیـرة مـن األسـرى والتـي كـان مـن المتوقـع أن یـتم اإلفـراج % 64.2توقع

 .عكس ذلك توقعوا% 27.8عنهم في نهایة شهر آذار، بینما 

  44.7االسـتمرار المفاوضـات إذا مـا أفرجـت إسـرائیل عـن الدفعـة األخیـرة مـن األسـرى، بینمـا % 51.6أید %
 .عارضوا ذلك

  من أفراد العینة قرار السلطة الفلسطینیة االنضمام إلى المنظمات الدولیة% 79.6أید. 
  مـــات الدولیـــة حتـــى إذا مـــا أفرجـــت الســـلطة الفلســـطینیة فـــي قرارهـــا االنضـــمام إلـــى المنظ اســـتمرار% 71أیـــد

 .إسرائیل عن الدفعة األخیرة من األسرى

  رأوا بـأن % 5.5من أفـراد العینـة أن الطـرف اإلسـرائیلي هـو السـبب فـي توقـف المفاوضـات، و % 75.5رأى
 .السبب هو الطرف الفلسطیني

  أجـل إنجـاح هـذه  من أفراد العینة تـدخل الوالیـات المتحـدة والضـغط علـى بعـض األطـراف مـن% 63.5توقع
 .المفاوضات

 تــدخل الوالیــات المتحــدة والضــغط علــى بعــض األطــراف مــن أجــل إنجــاح هــذه  مــن أفــراد العینــة الــذین توقعــوا
توقعوا بأن یكون هذا % 13.9بأن یكون هذا الضغط على الطرف الفلسطیني، و % 60.8المفاوضات أفاد 

 .یكون الضغط على كال الطرفین توقعوا بأن% 24.3غط على الطرف اإلسرائیلي، بینما الض

  فلســــطینیین مـــن أفــــراد العینـــة بــــأن الوالیـــات المتحــــدة جـــادة فــــي إنجـــاح المفاوضــــات بـــین ال% 25.9اعتبـــر
 .اعتبروها غیر جادة في ذلك% 66.3واإلسرائیلیین، بینما 

  أن الوالیات المتحدة في هذه المفاوضات حكما نزیها بین طرفي النزاع% 11.1اعتبر. 

  من أفراد العینـة إلـى سیاسـیة الوالیـات المتحـدة تجـاه القضـیة الفلسـطینیة بشـكل عـام بأنهـا منحـازة % 88نظر
 .أفادوا بأنها محایدة% 6أفادوا بأنها منحازة إلى الفلسطینیین، بینما % 2.6إلى إسرائیل، و 

  إضافة إلى الوالیات دول أخرى لرعایة المفاوضات الفلسطینیة اإلسرائیلیة  دخول من أفراد العینة% 68.1أید
 .المتحدة

  قیام إسرائیل بفرض عقوبـات اقتصـادیة علـى السـلطة الفلسـطینیة فـي حـال فشـلت المفاوضـات % 76.1توقع
 .بین الجانبین
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 إجــراء تصــویت مــن قبــل الفلســطینیین قبــل التوقیــع علــى أي اتفــاق ســالم مــع مــن أفــراد العینــة % 80.4  أیــد

 .عارضوا ذلك% 14.2، بینما إسرائیل

  لو نتیجــة لهــذه المفاوضــات، بینمــا مــن أفــراد العینــة التوصــل إلــى حــل مرحلــي شــبیه باتفــاق أوســ% 37.9أیــد
 .عارضوا ذلك% 54.1

  من أفراد العینة مبدأ حل الدولتین، بحیث یكون هناك دولة فلسطینیة تعیش جنبا إلى جنـب مـع % 50.7أید
 .رضوا ذلكاع% 45.2ئیل، بینما دولة إسرا

  سـرائیلیین إلأفـراد العینـة مبـدأ حـل الدولـة الواحـدة، والتـي یتمتـع فیهـا كـل مـن الفلسـطینیین وامـن % 31.3أید
 .عارضوا ذلك% 62.8بالمساواة، بینما 

  ـائلین فــي نجــاح عملیــة الســالم بــین الســلطة الفلســـطینیة % 26.8اعتبــر مــن أفــراد العینــة أنفســهم بــأنهم متفــ
 .تشائمینأنفسهم بأنهم م% 68.7وٕاسرائیل، بینما اعتبر 

  مــن أفــراد العینــة حــدوث انتفاضــة ثالثــة فــي الضــفة الغربیــة فــي حــال فشــل مفاوضــات الســالم % 62.9توقــع
 .الجاریة حالیا

  عارضوا ذلك% 51.5من أفراد العینة قیام انتفاضة مسلحة في الضفة الغربیة، بینما % 42.9أید. 

  عارضوا ذلك% 37.4غیر مسلحة، بینما یة غیر عنیفة و من أفراد العینة القیام بمقاومة شعب% 56أید. 

  ضـات السـالم الجاریـة اآلن، بینمـا من أفراد العینـة حـل السـلطة الفلسـطینیة فـي حـال فشـلت مفاو % 33.3أید
 عارضوا ذلك% 59.3

  من أفراد العینة بأنهم متفائلون من تطبیق اتفاق المصالحة الفلسطینیة خالل وقت قریب، بینمـا % 49.2أفاد
 .أنهم متشائمونأفادوا ب% 46

  بأن الظروف العربیة والدولیة المحیطة تحتم على إجراء مصالحة وطنیة بین حركة فتح % 64.2اعتقد
 .وحركة حماس

  حكومة الدكتور رامي الحمد هللا قادرة على تسییر األوضاع في الضفة الغربیة، إذا ما بأن % 54.6اعتقد
 .اعتقدوا عكس ذلك% 31.1بینما طینیة، فرضت إسرائیل عقوبات اقتصادیة على السلطة الفلس

  انهیار السلطة الفلسطینیة في حال عدم توفیر الدعم المالي الكافي لها% 57.3توقع. 

  مــن أفــراد العینــة  بــأن حكومــة الــدكتور رامــي الحمــدهللا هــي األقــدر علــى إدارة الشــأن الــداخلي % 66.2رأى
 .ه هي األقدر على إدارة الشأن الداخلي الفلسطینيبأن حكومة إسماعیل هنی% 17.1الفلسطیني، بینما رأى 

  من أفراد العینة أداء حكومة رامي الحمدهللا بأنه جید% 76.6قیم. 

  من أفراد العینة أداء حكومة إسماعیل هنیه بأنه جید% 31.7قیم. 
  أیــدوا % 12.8مــن أفــراد العینــة إجــراء االنتخابــات الرئاســیة القادمــة بعــد إنهــاء االنقســام، بینمــا % 80.1أیــد

 .إجرائها في ظل االنقسام
  أیــدوا % 12.4مــن أفــراد العینــة إجــراء االنتخابــات التشــریعیة القادمــة بعــد إنهــاء االنقســام، بینمــا % 80.4أیــد

 .إجرائها في ظل االنقسام
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  بأنه إذا ما أجریت انتخابات في الوقت الحاضر في األراضي الفلسطینیة فإن هذه االنتخابـات % 44.6توقع
 .تكون نزیهةس

 80.9 % من أفراد العینة أفادوا بأنهم سیشاركون في االنتخابات الرئاسیة المقبلة، ومـن بـین األشـخاص الـذین
سـیعطون أصـواتهم لمرشـح حركـة فـتح، فـي % 35.2أفادوا بأنهم سیشاركون في االنتخابـات الرئاسـیة المقبلـة 

 .أنهم سیعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس% 11.7حین أفاد 
 80.2 % من أفراد العینة أفادوا بأنهم سیشاركون في االنتخابات التشریعیة المقبلة، ومن بین األشخاص الذین

سیعطون أصواتهم لمرشح حركـة فـتح، فـي % 35.7أفادوا بأنهم سیشاركون في االنتخابات التشریعیة المقبلة 
 .أنهم سیعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس% 12.2 حین أفاد

 توقع % 14.2فتح في هذه االنتخابات، بینما فوز حركة % 44ء انتخابات تشریعیة اآلن توقع في حالة إجرا
 .فوز حركة حماس

 83 % من أفراد العینة في أفادوا بأنهم سیشاركون في االنتخابات البلدیة والمحلیة المقبلة، ومن بین هؤالء
نهم سیعطون أصواتهم لمرشح أ% 10.7سیعطون أصواتهم لقائمة حركة فتح، و % 30.6األشخاص أفاد 

 .أفادوا بأنهم سیعطوا أصوتهم لقائمة من العائلة أو الحمولة% 10.3حركة حماس، بینما 

  28.9انتخابات تشریعیة أن تجرى هذه االنتخابات علـى أسـاس القـوائم، و  في حال إجراء% 31.5فضل %
 .فضلوا بأن تجرى على أساس األشخاص

  فضـلوا % 33محلیة أن تجرى هذه االنتخابات علـى أسـاس القـوائم، و  انتخابات في حال إجراء% 30فضل
 .بأن تجرى على أساس األشخاص

  للرغبـة فـي الهجـرة هم الظروف السیاسیة واألمنیـة واالقتصـادیة الحالیـة تـدفعمن أفراد العینة بأن % 34.4أفاد
 .إلى خارج الوطن

  ظل هذه الظروف من أفراد العینة بأنهم خائفون على حیاتهم في %50.1أفاد. 

 المرحلة هذهمتشائمون من الوضع العام الفلسطیني في  بأنهم من أفراد العینة% 62.3 فادأ.  
 في ظل الوضع الراهن وأمالكهمیشعرون باألمان على أنفسهم وأسرهم  ال بأنهممن أفراد العینة % 74.1 أفاد. 
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 فقد أفاد أفراد العینة كالتالي السیاسيلالنتماء  بالنسبة:  

 الشعب حزب 0.9%
 الدیمقراطیة الجبهة 0.8%
 اإلسالمي الجهاد 1.8%
 فتح حركة 34.2%
 حماس حركة 10.8%
 فدا حزب 0.4%
 الشعبیة الجبهة 3.2%
 الوطنیة المبادرة 0.8%
 وطني مستقل 7.1%
 إسالمي مستقل 2.6%
 أحد مما سبق ذكره ال 37.2%
 ذلك  غیر 0.6%
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  العالنتائج العامة لالستط

  
  هل تتوقع عودة الفلسطینیین واإلسرائیلیین للمفاوضات تحت الرعایة األمریكیة؟    

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 65.4 65.8 64.6

  ال 27.1 28.1 25.4
 ال أعرف/ال رأي 7.5 6.0 10.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  لة المفاوضات؟هل تؤید أم تعارض عودة الفلسطینین إلى طاو      

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 أؤید بشدة 13.1 11.0 16.6

  أؤید 41.6 44.9 36.0
  أعارض 31.5 33.4 28.2
  أعارض بشدة 10.6 8.8 13.6
 ال أعرف/ال رأي 3.2 1.9 5.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

   
  الي؟هل تؤید أم تعارض تمدید المفاوضات حتى نهایة العام الح     

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 أؤید بشدة 7.9 6.0 11.2

  أؤید 33.3 36.3 28.2
  أعارض 40.2 43.7 34.2
  أعارض بشدة 12.3 9.7 16.8
 ال أعرف/ال رأي 6.3 4.3 9.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  أو فشل هذه المفاوضات؟ إذا ما تم  تمدید المفاوضات حتى نهایة هذا العام هل تتوقع نجاح      

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

  النجاح 21.6 22.1 20.8

  الفشل 66.3 69.5 60.6
 ال أعرف/ال رأي 12.1 8.4 18.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
عنهم في نهایة شهر  هل تتوقع أن تقوم إسرائیل باإلفراج عن الدفعة االخیرة من األسرى، والتي كان متوقع أن یتم االفراج    

  آذار؟

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 64.2 69.8 54.6

  ال 27.8 25.7 31.4
 ال أعرف/ال رأي 8.0 4.5 14.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  إذا ما أفرجت إسرائیل عن الدفعة األخیرة من األسرى، هل تؤید أم تعارض االستمرار في المفاوضات؟      

  المجموع الضفة الغربیة غزةقطاع 

 أؤید بشدة 9.9 7.1 14.8

  أؤید 41.7 47.6 31.6
  أعارض 35.1 35.5 34.6
  أعارض بشدة 9.6 7.4 13.4
 ال أعرف/ال رأي 3.6 2.4 5.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  ة؟هل تؤید أم تعارض قرار السلطة الفلسطینیة االنضمام إلى المنظمات الدولی     

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 أؤید بشدة 24.3 20.1 31.4

  أؤید 55.4 62.2 43.6
  أعارض 11.7 11.2 12.6
  أعارض بشدة 2.5 2.6 2.4
 ال أعرف/ال رأي 6.2 4.0 10.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ض استمرار السلطة الفلسطینیة في قرارها إذا ما أفرجت إسرائیل عن الدفعة األخیرة من األسرى، هل تؤید أم تعار      

  االنضمام للمنظمات الدولیة؟

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 أؤید بشدة 20.4 15.9 28.2

  أؤید 50.5 59.0 36.0
  أعارض 19.9 18.7 21.8
  أعارض بشدة 2.1 1.7 2.6
 ال أعرف/ال رأي 7.1 4.7 11.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  من وجهة نظرك أي من الطرفین الفلسطیني أو اإلسرائیلي السبب في توقف المفاوضات؟    

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 الطرف الفلسطیني 5.5 4.1 8.0

  الطرف اإلسرائیلي 70.0 69.5 70.8
  كال الطرفین 20.2 23.3 15.0
 ال أعرف/ال رأي 4.3 3.1 6.2

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

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 63.5 68.6 54.8

  ال 28.7 27.9 30.0
 ال أعرف/ال رأي 7.8 3.5 15.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  وقع أن یكون الضغط األمریكي من أجل إنجاح المفاوضات؟إذا كانت اإلجابة نعم، على أي األطراف تت  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 الطرف الفلسطیني 60.8 62.7 56.6

  الطرف اإلسرائیلي 13.9 15.6 10.2
  كال الطرفین 24.3 20.7 32.1
 ال أعرف/ال رأي 1.0 1.0 1.1

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 25.9 26.9 24.2

  ال 66.3 68.5 62.4
 ال أعرف/ال رأي 7.9 4.7 13.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 11.1 10.2 12.6

  ال 84.2 87.0 79.4
 ال أعرف/ال رأي 4.7 2.8 8.0

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

  عالمجمو  الضفة الغربیة قطاع غزة

 منحازة إلى إسرائیل 88.0 89.8 85.0

  منحازة إلى الفلسطینیین 2.6 2.2 3.4
  محایدة 6.0 6.4 5.2
 ال أعرف/ال رأي 3.4 1.6 6.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل تؤید أم تعارض دخول دول أخرى لرعایة المفاوضات إضافة إلى الوالیات المتحدة؟      

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 أؤید بشدة 20.6 16.7 27.2

  أؤید 47.5 50.5 42.4
  أعارض 20.3 24.1 13.8
  أعارض بشدة 4.9 4.5 5.6
 ال أعرف/ال رأي 6.7 4.2 11.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  انبین؟هل تتوقع قیام إسرائیل بفرض عقوبات اقتصادیة على السلطة الفلسطینیة في حال فشلت المفوضات بین الج   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 76.1 79.0 71.2

  ال 16.8 17.9 15.0
 ال أعرف/ال رأي 7.1 3.1 13.8
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  هل تؤید أم تعارض إجراء تصویت من قبل الفلسطینیین قبل التوقیع على أي اتفاق سالم مع إسرائیل؟   

  مجموعال الضفة الغربیة قطاع غزة

 أؤید بشدة 33.7 28.7 42.2

  أؤید 46.8 52.7 36.6
  أعارض 12.4 14.2 9.2
  أعارض بشدة 1.8 0.9 3.2
 ال أعرف/ال رأي 5.4 3.5 8.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع ةالضفة الغربی قطاع غزة

 أؤید بشدة 5.7 3.4 9.8

  أؤید 32.1 33.0 30.6
  أعارض 39.1 41.7 34.6
  أعارض بشدة 15.0 14.9 15.2
 ال أعرف/ال رأي 8.0 7.0 9.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 أؤید بشدة 8.5 7.2 10.8

  أؤید 42.1 47.4 33.0
  أعارض 28.0 30.3 24.0
  أعارض بشدة 17.2 14.0 22.8
 ال أعرف/ال رأي 4.1 1.0 9.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  ن الفلسطینیین واإلسرائیلیین بالمساواة؟هل تؤید أم تعارض مبدأ حل الدولة الواحدة، والتي یتمتع فیها كل م   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 أؤید بشدة 6.2 4.0 10.0

  أؤید 25.1 26.6 22.4
  أعارض 41.3 49.2 27.6
  أعارض بشدة 21.5 17.4 28.4
 ال أعرف/ال رأي 6.0 2.8 11.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 متفائل 26.8 27.8 25.0

  متشائم 68.7 69.3 67.6
 ال أعرف/ال رأي 4.6 2.9 7.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 62.9 66.4 57.0

  ال 30.0 29.9 30.2
 ال أعرف/ال رأي 7.1 3.7 12.8
 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  موعالمج الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 42.9 37.6 52.0

  ال 51.5 59.3 38.2
 ال أعرف/ال رأي 5.6 3.1 9.8

 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 الضفة الغربیة قطاع غزة

 أؤید 56.0 64.9 40.8

  ضأعار  37.4 32.6 45.8
 ال أعرف/ال رأي 6.5 2.6 13.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 أؤید 33.3 34.7 31.0

  أعارض 59.3 61.6 55.4
 ال أعرف/ال رأي 7.4 3.7 13.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 متفائل 49.2 56.0 37.4

  متشائم 46.0 41.3 54.2
 ال أعرف/ال رأي 4.8 2.7 8.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  الظروف العربیة والدولیة المحیطة تحتم على إجراء مصالحة وطنیة بین حركة فتح وحركة حماس؟ هل تعتقد   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 64.2 64.9 63.0

  ال 29.0 30.9 25.6
 ال أعرف/ال رأي 6.8 4.2 11.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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مدهللا قادرة على تسییر األوضاع في الضفة الغربیة، إذا ما فرضت إسرائیل عقوبات هل تعتقد بأن حكومة الدكتور رامي الح   

    اقتصادیة على السلطة الفلسطینیة؟

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 54.6 59.4 46.2

  ال 31.1 30.5 32.2
 ال أعرف/ال رأي 14.3 10.1 21.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هیار السلطة الفلسطینیة في حال عدم توفیر الدعم المالي الكافي لها؟هل تتوقع ان    

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 57.3 61.0 50.8

  ال 36.0 34.5 38.4
 ال أعرف/ال رأي 6.8 4.4 10.8
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
لحمدهللا، وحكومة أخرى في قطاع غـزة برئاسـة إسـماعیل كما تعلم فإن هناك حكومة في الضفة الغربیة برئاسة الدكتور رامي ا

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

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 حكومة الدكتور رامي الحمدهللا 66.2 74.8 51.4

  حكومة إسماعیل هنیه 17.1 18.3 15.2
  أعرفال/ال رأي 16.7 7.0 33.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0

 
  كیف تقیم أداء حكومة الدكتور رامي الحمدهللا؟  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 جید 76.6 82.7 66.2

  سیئ 10.3 7.1 15.8
 ال أعرف/ال رأي 13.1 10.2 18.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  كیف تقیم أداء حكومة إسماعیل هنیه؟  

  المجموع الضفة الغربیة ع غزةقطا

 جید 31.7 35.7 24.8

  سیئ 46.2 39.4 57.8
 ال أعرف/ال رأي 22.1 24.9 17.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل تؤید إجراء االنتخابات الرئاسیة القادمة؟ 

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 بعد إنهاء االنقسام 80.1 81.2 78.4

  في ظل االنقسام 12.8 13.6 11.4
 ال أعرف/ال رأي 7.1 5.2 10.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل تؤید إجراء االنتخابات التشریعیة القادمة؟

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 بعد إنهاء االنقسام 80.4 81.4 78.8

  في ظل االنقسام 12.4 13.1 11.2
 ال أعرف/ال رأي 7.1 5.5 10.0
 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 44.6 45.7 42.8

  ال 43.5 46.5 38.4
 ال أعرف/ال رأي 11.8 7.8 18.8
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  و جرت انتخابات رئاسیة في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟ل    

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 مرشح مستقل 9.9 11.7 6.6
 مرشح من الیسار 3.1 2.3 4.4
  مرشح حركة حماس 9.5 7.9 12.2
  مرشح حركة فتح 28.5 25.8 33.0
  مرشح وطني مستقل 5.2 4.5 6.4
  لمرشح إسالمي مستق 3.5 2.6 5.2
  لن أشارك في هذه االنتخابات 19.1 23.1 12.2
 لم أحدد بعد 21.3 22.0 20.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  لو جرت انتخابات تشریعیة في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 قائمة مستقلین 8.4 10.1 5.4
 قائمة من الیسار 6.0 1.9 5.0
  قائمة حركة حماس 9.8 8.5 12.0
  قائمة حركة فتح 28.6 25.5 34.0
  قائمة مستقلین وطنیین 5.5 5.1 6.2
  قائمة مستقلین إسالمیین 3.8 2.8 5.6
  لن أشارك في هذه االنتخابات 19.8 24.2 12.2
 لم أحدد بعد 21.1 22.0 19.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 كتلة مستقلین إسالمیین 4.1 4.3 3.8
 كتلة مستقلین وطنیین 9.4 8.4 11.2
  كتلة فتح 44.0 48.3 36.6
  كتلة حماس 14.2 14.2 14.2
  كتلة من تنظیمات الیسار 2.4 1.3 4.4
 ال أعرف/ال رأي 25.9 23.6 29.8
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  في حال إجراء االنتخابات البلدیة والمحلیة من ستنتخب؟    

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 قائمة العائلة أو الحمولة 8.5 12.7 1.6
  قائمة مستقلین 7.9 9.2 5.6
 قائمة من الیسار 3.2 1.6 6.0
  مة حركة حماسقائ 8.9 6.8 12.4
  قائمة حركة فتح 25.4 23.4 28.8
  قائمة مستقلین وطنیین 5.0 3.4 7.8
  قائمة مستقلین إسالمیین 3.0 2.6 3.6
  لن أشارك في هذه االنتخابات 17.0 20.5 11.2
 لم أحدد بعد 21.0 19.9 23.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 القوائم 31.5 32.7 29.6

  األشخاص 28.9 32.1 23.4
  نظام مختلط من القوائم واألشخاص 30.7 30.0 31.8
 ال أعرف/ال رأي 8.9 5.2 15.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 القوائم 30.0 30.4 29.4

  األشخاص 33.0 39.6 21.8
  نظام مختلط من القوائم واألشخاص 28.5 25.3 34.0
 ال أعرف/ال رأي 8.5 4.7 14.8
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  ف السیاسیة واألمنیة واالقتصادیة الحالیة، هل تدفعك هذه الظروف للرغبة في الهجرة إلى خارج الوطن؟في ظل الظرو  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 34.4 26.4 48.2
  ال 63.2 73.0 46.4
 ال أعرف/ال رأي 2.4 0.6 5.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  ذه الظروف؟هل أنت خائف على حیاتك في ظل ه     

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 50.1 42.6 63.2
  ال 48.1 57.1 32.6
 ال أعرف/ال رأي 1.8 0.3 4.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 متفائل 32.9 40.0 20.8
  متشائم 62.3 57.2 71.0
 ال أعرف/ال رأي 4.8 2.8 8.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 24.2 28.5 16.8
 إلى حد ما 38.2 34.4 44.8
  ال 35.9 36.7 34.4
  ال أعرف/ال رأي  1.7  0.3 4.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  أیًا من األحزاب واالتجاهات التالیة تؤید؟         

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 حزب الشعب 0.9 1.0 0.6
 الجبهة الدیمقراطیة 0.8 0.9 0.6
 الجهاد اإلسالمي 1.8 1.2 3.0
 حركة فتح 31.2 33.6 35.2
 حركة حماس 10.8 10.1 12.0
 حزب فدا 0.4 0.0 1.0
 الجبهة الشعبیة 3.2 2.1 5.0
 المبادرة الوطنیة 0.4 0.5 0.2
 مستقل وطني 7.1 6.3 8.6
 مستقل إسالمي 2.6 2.3 3.2
 ال أحد مما سبق ذكره 37.2 41.6 29.6
 غیر ذلك  0.6 0.3 1.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  


