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  الوطنیـةالنجـاح  جامعـة

ــز   الرأي والدراسات المسحیة استطالعات مرك
Tel: (9)(972) 2345113         Fax : (9)(972) 2345982 

Nablus-Palestine:  P.O. Box 7, 707 - Email: hussein596@yahoo.com 
  )50(الرأي العام الفلسطیني رقم  استطالع نتائج

  2015آذار  26-28

  طالعاالست خلفیة
بعد انضمام السلطة الفلسطینیة لمحكمة الجنایات الدولیة، قامت إسرائیل بحجز أموال الضرائب الفلسطینیة الموجودة 

  .لدیها، مما جعل السلطة الفلسطینیة غیر قادرة على دفع رواتب الموظفین العاملین لدیها كاملة
الفلسطینیة أوصى المجلس السلطة الفلسطینیة بوقف وفي االجتماع األخیر للمجلس المركزي التابع لمنظمة التحریر 

  .التنسیق األمني مع إسرائیل، كما دعت السلطة الفلسطینیة المواطنین الفلسطینین لمقاطعة البضائع اإلسرائیلیة
، ومن المتوقع أن یشكل الحكومة اإلسرائیلیة القادمة ،األخیرة االنتخابات اإلسرائیلیةفي فاز نتنیاهو وحزب اللیكود 

ومن . الحل القائم على أساس قیام دولة فلسطینیة إلى جانب إسرائیل وكان قد أعلن خالل فترة االنتخابات بأنه ال یؤید
  .الخمسین عاما على بیض األمریكي بضرورة إنهاء االحتالل الذي قاربجهة أخرى أعلن البیت األ

إعادة إعمار قطاع غزة، أدى إلى عدم التقدم في  أجلالدول المانحة في تقدیم األموال التي وعدت بها من  إن تردد
  .عملیة اإلعمار

االنقسام الفلسطیني، لم یطبق من هذا االتفاق سوى  ءبعد االتفاق الذي تم بین حركة فتح وحركة حماس من أجل إنها
 .تشكیل حكومة الوحدة الوطنیة، أما بقیة الملفات األخرى فما زالت لم تطبق

  االستطالع نتائج
الــرأي والدراســات المســحیة فــي جامعــة النجــاح  اســتطالعاتالــذي أجــراه مركــز  ونخمســال لــي نتــائج االســتطالعی فیمــا

 فــيقامــت جامعــة النجــاح الوطنیــة وبتمویــل ذاتــي  حیــث، 2015آذار  28-26 بــین مــاالوطنیــة خــالل الفتــرة الواقعــة 
  .إجراء هذا المسح كامالً 

قرار من حیث  الفلسطینیة،في المستجدات السیاسیة الراهنة على الساحة  آراء الشارع الفلسطیني االستطالعهذا  تناول
ونتائج االنتخابات اإلسرائیلیة .  المجلس المركزي التابع لمنظمة التحریر الفلسطینینة بوقف التنسیق األمني مع إسرائیل

إجراء انتخابات إمكانیة إلى  باإلضافة وحملة مقاطعة البضائع والمنتجات اإلسرائیلیة، األخیرة وتصریحات نتنیاهو،
  .باإلضافة إلى التأیید السیاسي ،وبلدیة رئاسیة وتشریعیة

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± نحوالعینة بصورة عشوائیة، وقد بلغ هامش الخطأ للعینة 
2.4.%  

____________________________________________________________________  
  .ةالواردة في النتائج ال تمثل بالضرورة رأي جامعة النجاح الوطنی اآلراء* 
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  :الرئیسیة النتائج

  
  قـــرار المجلـــس المركـــزي لمنظمـــة التحریـــر الفلســـطینیة حـــول وقـــف التنســـیق األمنـــي بـــین الســـلطة  %59أیـــد

 .الفلسطینیة وٕاسرائیل
  بأن السلطة الفلسطینیة ستقوم بتنفیذ قرار المجلس المركزي لمنظمة التحریر الفلسطینیة حـول % 26.6عتقد ا

 .لطة الفلسطینیة وٕاسرائیلوقف التنسیق األمني بین الس
  وقف التنسیق األمني بین السلطة الفلسطینیة وٕاسرائیل% 56.7أید. 
  ،من أفرد العینة العودة إلـى  %53.2توقع بعد فوز نتنیاهو وحزب اللیكود في االنتخابات اإلسرائیلیة األخیرة

 .طاولة المفاوضات
  ة بأنـه ال یؤیـد الحـل علـى أسـاس قیـام دولـة فلسـطینیة بعد إعالن نتنیاهو خـالل االنتخابـات اإلسـرائیلیة األخیـر

عارضــوا % 56.3ودة إلــى طاولــة المفاوضـات، بینمــا مــن أفـرد العینــة العـ% 36.8إلـى جانــب إسـرائیل، أیــد 
 .ذلك

  بأن تضـغط الوالیـات المتحـدة علـى إسـرائیل مـن أجـل العـودة إلـى طاولـة المفاوضـات والقبـول  %48.8توقع
 .بحل الدولتین

  بـــأن الوالیـــات المتحـــدة ســـتعترف بالدولـــة  %28.7اعتقـــد  علـــن نتنیـــاهو معارضـــته لحـــل الـــدولتین،بعـــد أن أ
 .إذا ما طرح ذلك على مجلس األمن 1967الفلسطینیة المستقلة على حدود عام 

  لسـطینیة وٕاسـرائیل، أفراد العینة أنفسهم متفائلین في التوصـل إلـى اتفـاق سـالم بـین السـلطة الف% 29.2اعتبر
 .اعتبروا أنفسهم متشائمین حول ذلك% 65بینما 

 ،أفـراد العینـة قیــام  هاأیـد مـن الخطـوات التــي بعـد إعـالن نتنیـاهو رفضــه لحـل الـدولیتین وتوقـف عملیــة السـالم
 :بـ الفلسطینیون

  .1967التقدم لألمم المتحدة لالعتراف بالدولة الفلسطینیة على حدود عام  72.7% -                  
  .نالقیام بانتفاضة مسلحة ومواجهات مع اإلسرائیلیی 38.8% -                  

  .القیام بمقاومة شعبیة غیر عنیفة وغیر مسلحة 56.6% -                  
 .المطالبة بقیام دولة واحدة تضم اإلسرائیلیین والفلسطینیین 22.7% -                  
  .نیةحل السلطة الفلسطی 32.2% -                  
 .اللجوء إلى محكمة الجنایات الدولیة 73.5% -                  

  هي الجهة التي یمكن أن تكون األفضـل فـي األشـراف  من أفراد العینة بأن السلطة الفلسطینیة% 30.7رأى
جامعـة الـدول العربیـة، و % 15.7رأوا بأن حركـة حمـاس، و %  20.5، بینما على إعادة إعمار قطاع غزة

 .ألمم المتحدة هي الجهة األفضل لذلكا% 21.9
  بأنه في المستقبل القریب ستقوم حرب جدیدة بین إسرائیل وحركة حماس في قطاع غزة %62.1اعتقد. 
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  من أفراد العینة تـرى بأنـه علـى حركتـي فـتح وحمـاس اإلسـراع فـي تنفیـذ المصـالحة الوطنیـة وذلـك % 85رأى

 .ص قیام الدولة الفلسطینیةبعد  فوز نتنباهو وتصریحاته االخیرة بخصو 
 حركـة حمـاس خـالل وقـت قریـب، بأنهم متفائلین تنفیذ المصالحة بین حركة فـتح و  من أفراد العینة %52 أفاد

 .أفادوا بأنهم متشائمین %43.7بینما 
 مـن أفـراد العینـة بـأن المسـئول عـن عـدم تنفیـذ اتفـاق المصـالحة الوطنیـة هـي حركـة حمـاس، % 16.5بر اعت

 .أفادوا بأنها شخصیات في حركتي فتح وحماس% 67.1أفادوا بأنها حركة فتح، و  %13.1بینما 
  وحالـة إدارة حـرس الرئاسـة للمعبـربأن مصر ستقوم بفتح معبر رفـح بشـكل دائـم فـي حالـة % 38.7اعتقد ، 

لـن تفتحـه كـامال بـأي شـكل مـن  بأنهـا% 36.9، و ستفتحه حتى لو بقي األمر كما هو علیه اآلن% 11.7
 .لااألشك

 بأن إسرائیل ستفرج عن أموال الضرائب التي تحتجزها إلى السلطة الفلسطینیة %65.1 اعتقد. 
 بــأن الوالیــات المتحــدة واالتحــاد األوروبــي سیضــغطون علــى إســرائیل مــن أجــل االفــراج عــن  %63.9 اعتقــد

 .أموال الضرائب الفلسطینیة بعد االنتخابات األسرائیلیة األخیرة
  فـي حـال عـدم إفـراج إسـرائیل عـن أمـوال الضـرائب العینـة انهیـار السـلطة الفلسـطینة  مـن أفـراد %40.9توقع

 .التي تحتجزها إلى السلطة الفلسطینیة
  بــأن الــدول العربیـة ســتفي بالتزاماتهــا المالیــة تجـاه الســلطة الفلســطینیة فـي حــال اســتمر حجــز  %53.5اعتقـد

 . أموال الضرائب الفلسطینیة
 أن تعمل السلطة الفلسطینیة لدفع  %34.5توقع  عن أموال الضرائب الفلسطینیة في حال عدم إفراج إسرائیل

اللجـوء إلـى الوالیـات توقعـوا % 16.1 ، واللجوء إلى الدول العربیـة لـدعمها مالیـارواتب الموظفین من خالل 
ـــا ـــدعمها مالی ا توقعـــو % 19.2توقعـــوا االقتـــراض مـــن البنـــوك، و % 14.9، و المتحـــدة واالتحـــاد االوروبـــي ل
 . خفض رواتب الموظفینتوقعوا % 13.5، و تقلیص عدد الموظفین العاملین في السلطة

  من أفراد العینة بإمكانیة وصول حركة داعش إلى فلسطین% 41.3اعتقد. 
  اعتقـدوا بأنـه % 77.1، بینمـا إیجابي علـى القضـیة الفلسـطینیةأثر بأن ظهور داعش سیكون له  %11اعتقد

 .سیكون له أثر سلبي
 بأن التحالف الدولي ضد داعش سینجح في هزیمتها %42د اعتق. 
  من أفراد العینة مقاطعة البضائع والمنتجات اإلسرائیلیة %74.6أید. 
  نجـاح حملـة المقاطعـة للمنتجـات اإلسـرائیلیة فـي الضـفة الغربیـة وقطـاع غـزة،  من أفـراد العینـة% 53.7توقع

 .توقعوا فشلها% 40.6بینما 
 أفـادوا % 51.8بینمـا  األحـوالبـأنهم یشـترون المنتجـات اإلسـرائیلیة فـي جمیـع  العینـةمن أفـراد % 10.7 أفاد

أفادوا بأنهم یشترون حسب نوعیـة السـلعة % 33.1و  األحوالبأنهم یشترون المنتجات الفلسطینیة في جمیع 
 .بغض النظر عن منشأها
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  فأكثر من أفراد العینة أداء حكومة الوفاق الوطني على أنه جید% 70.2قیم. 
  فأكثر من أفراد العینة أداء الرئاسة الفلسطینیة على أنه جید% 71.9قیم. 
  بأنه إذا ما أجریت انتخابات في الوقت الحاضر في األراضي الفلسطینیة فإن هذه االنتخابات % 42.9توقع

 .ستكون نزیهة
 77 %ومـن بــین ألشـخاص الــذین مـن أفــراد العینـة أفــادوا بـأنهم سیشــاركون فـي االنتخابــات الرئاسـیة المقبلــة ،

سـیعطون أصـواتهم لمرشـح حركـة فـتح، فـي % 35.4في االنتخابات الرئاسیة المقبلـة أفادوا بأنهم سیشاركون 
 .أنهم سیعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس% 14.2حین أفاد 

 77.6 %شــخاص مــن أفــراد العینــة أفــادوا بــأنهم سیشــاركون فــي االنتخابــات التشــریعیة المقبلــة، ومــن بــین األ
ســیعطون أصــواتهم لمرشــح حركــة % 35.3الــذین أفــادوا بــأنهم سیشــاركون فــي االنتخابــات التشــریعیة المقبلــة 

 .أنهم سیعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس% 14.8 فتح، في حین أفاد
 توقع % 18.6فتح في هذه االنتخابات، بینما فوز حركة % 39 جراء انتخابات تشریعیة اآلن توقعفي حالة إ

 .ركة حماسفوز ح
 79.8 % من أفراد العینة في أفادوا بأنهم سیشاركون في االنتخابات البلدیة والمحلیة المقبلة، ومن بین هؤالء

أنهم سیعطون أصواتهم لمرشح حركة % 14سیعطون أصواتهم لقائمة حركة فتح، و  %28.3األشخاص أفاد 
 .عائلة أو الحمولةأفادوا بأنهم سیعطوا أصوتهم لقائمة من ال% 12.1حماس، بینما 

  30.5في حال إجراء انتخابات تشریعیة أن تجرى هذه االنتخابات على أساس القوائم، و % 30.1فضل %
 .فضلوا بأن تجرى على أساس األشخاص

  37.2في حال إجراء انتخابـات محلیـة أن تجـرى هـذه االنتخابـات علـى أسـاس القـوائم، و % 27.8فضل %
 .اصفضلوا بأن تجرى على أساس األشخ

  من أفراد العینة بأن الظروف السیاسیة واألمنیة واالقتصادیة الحالیـة تـدفعهم للرغبـة فـي الهجـرة % 30.5أفاد
 .إلى خارج الوطن

  من أفراد العینة بأنهم خائفون على حیاتهم في ظل هذه الظروف %49.1أفاد. 
 المرحلة هذهفي متشائمون من الوضع العام الفلسطیني  بأنهم من أفراد العینة% 64.9 فادأ.  
 في ظل الوضع الراهن وأمالكهمیشعرون باألمان على أنفسهم وأسرهم  ال بأنهممن أفراد العینة % 74.6 أفاد. 
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 فقد أفاد أفراد العینة كالتالي السیاسيلالنتماء  بالنسبة:  

 الشعب حزب 1.0%
 الدیمقراطیة الجبهة 1.0%
 اإلسالمي الجهاد 1.8%
 فتح حركة 32.3%
 حماس حركة 14.2%
 فدا حزب 0.2%
 الشعبیة الجبهة 2.6%
 الوطنیة المبادرة 1.3%
 وطني مستقل 6.9%
 إسالمي مستقل 3.3%
 أحد مما سبق ذكره ال 34.2%
 ذلك  غیر 1.2%
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  النتائج العامة لالستطالع

ألمني بین السلطة الفلسطینیة هل تؤید أم تعارض قرار المجلس المركزي لمنظمة التحریر الفلسطینیة حول وقف التنسیق ا
سرائیل؟   وإ

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 أؤید 59.0 59.8 57.6

  أعارض 33.5 34.8 31.4
 ال أعرف/ال رأي 7.5 5.5 11.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0

   
طینیة حول وقف التنسیق األمني هل تعتقد بأن السلطة الفلسطینیة ستقوم بتنفیذ قرار المجلس المركزي لمنظمة التحریر الفلس

  بین السلطة الفلسطینیة وٕاسرائیل؟

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 26.6 24.9 29.6

  ال 63.2 66.0 58.4
 ال أعرف/ال رأي 10.1 9.1 12.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
سرائیل؟من وجهة نظرك أنت، هل تؤید أم تعارض وقف التنسیق األمني بین السلط     ة الفلسطینیة وإ

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 أؤید 56.7 56.9 56.4

  أعارض 36.5 38.7 32.8
 ال أعرف/ال رأي 6.8 4.4 10.8
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  ت؟بعد فوز نتنیاهو وحزب اللیكود في االنتخابات اإلسرائیلیة األخیرة، هل تتوقع العودة إلى طاولة المفاوضا  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 53.2 57.6 45.8

  ال 37.8 36.4 40.2
 ال أعرف/ال رأي 9.0 6.0 14.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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بعد إعالن نتنیاهو خالل االنتخابات اإلسرائیلیة األخیرة بأنه ال یؤید الحل على أساس قیام دولة فلسطینیة إلى جانب   

  تؤید أم تعارض العودة إلى طاولة المفاوضات؟ إسرائیل، هل

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 أؤید 36.8 39.3 32.6

  أعارض 56.3 56.4 56.0
 ال أعرف/ال رأي 6.9 4.3 11.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  ت والقبول بحل الدولتین؟هل تتوقع أن تضغط الوالیات المتحدة على إسرائیل من أجل العودة إلى طاولة المفاوضا  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 48.8 50.3 46.2

  ال 43.0 45.1 39.4
 ال أعرف/ال رأي 8.2 4.5 14.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

تقلة على بعد أن أعلن نتنیاهو معارضته لحل الدولتین، هل تعتقد بأن الوالیات المتحدة ستعترف بالدولة الفلسطینیة المس 
  إذا ما طرح ذلك على مجلس األمن؟ 1967حدود عام 

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 28.7 26.2 33.0

  ال 63.4 70.3 51.4
 ال أعرف/ال رأي 7.9 3.5 15.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

سرائیل؟     هل تعتبر نفسك متفائال أو متشائما في التوصل إلى اتفاق السالم بین السلطة الفلسطینیة وإ

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 متفائل 29.2 30.8 26.4

  متشائم 65.0 67.8 60.2
 ال أعرف/ال رأي 5.8 1.4 13.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  ل الدولیتین وتوقف عملیة السالم، ما هي الخطوات التي تفضل أن یقوم بها الفلسطینیون؟هو رفضه لحتنیابعد إعالن ن 

  المجموع

  نعم  ال  ال أعرف/ال رأي  المجموع

التقدم لألمم المتحدة لالعتراف بالدولة الفلسطینیة  72.2 22.1 5.2  100.0
  1967على حدود عام 

  اجهات مع اإلسرائیلیینالقیام بانتفاضة مسلحة ومو  38.8 54.3 6.9 100.0
  القیام بمقاومة شعبیة غیر عنیفة وغیر مسلحة 56.6 35.8 7.6 100.0
المطالبة بقیام دولة واحدة تضم اإلسرائیلیین  22.7 71.0 6.3 100.0

  والفلسطینیین
  حل السلطة الفلسطینیة 32.2 59.3 8.5 100.0
  یةاللجوء إلى محكمة الجنایات الدول 73.5 18.4 8.2 100.0

  الضفة الغربیة

  نعم  ال  ال أعرف/ال رأي  المجموع

التقدم لألمم المتحدة لالعتراف بالدولة الفلسطینیة  76.7 20.7 2.6 100.0
  1967على حدود عام 

  القیام بانتفاضة مسلحة ومواجهات مع اإلسرائیلیین 35.2 62.3 2.4 100.0
  فة وغیر مسلحةالقیام بمقاومة شعبیة غیر عنی 66.9 31.0 2.1 100.0
المطالبة بقیام دولة واحدة تضم اإلسرائیلیین  27.0 71.0 2.0 100.0

  والفلسطینیین
  حل السلطة الفلسطینیة 29.8 66.9 3.4 100.0
  اللجوء إلى محكمة الجنایات الدولیة 79.7 16.9 3.5 100.0

  قطاع غزة

  نعم  ال  ال أعرف/ال رأي  المجموع

دم لألمم المتحدة لالعتراف بالدولة الفلسطینیة التق 65.8 24.4 9.8 100.0
  1967على حدود عام 

  القیام بانتفاضة مسلحة ومواجهات مع اإلسرائیلیین 45.0 40.4 14.6 100.0
  القیام بمقاومة شعبیة غیر عنیفة وغیر مسلحة 39.0 44.0 17.0 100.0
لیین المطالبة بقیام دولة واحدة تضم اإلسرائی 15.4 71.0 13.6 100.0

  والفلسطینیین
  حل السلطة الفلسطینیة 36.4 46.4 17.2 100.0
  اللجوء إلى محكمة الجنایات الدولیة 62.8 21.0 16.2 100.0
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  من وجهة نظرك، من هي الجهة التي یمكن أن تكون األفضل في األشراف على إعادة إعمار قطاع غزة؟   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 السلطة الفلسطینیة 30.7 30.5 31.2

  حركة حماس 20.5 24.2 14.2
  جامعة الدول العربیة 15.7 15.1 11.6
  األمم المتحدة 21.9 19.3 26.4
 ال أعرف/ال رأي 11.1 7.9 16.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  زة؟هل تعتقد بأنه في المستقبل القریب ستقوم حرب جدیدة بین إسرائیل وحركة حماس في قطاع غ  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 62.1 62.4 61.6

  ال 26.3 26.4 26.0
 ال أعرف/ال رأي 11.6 11.2 12.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
بعد فوز نتنباهو وتصریحاته االخیرة بخصوص قیام الدولة الفلسطینیة، هل ترى بأنه على حركتي فتح وحماس اإلسراع في   

  حة الوطنیة؟تنفیذ المصال

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 85.0 90.6 75.4

  ال 11.5 8.0 17.6
 ال أعرف/ال رأي 3.5 1.4 7.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 متفائل 52.0 56.9 43.6

  متشائم 43.7 40.7 48.8
 ال أعرف/ال رأي 4.3 2.4 7.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  من وجهة نظرك أنت، من المسئول عن عدم تنفیذ اتفاق المصالحة الوطنیة؟  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 حركة حماس 16.5 12.4 23.6

  حركة فتح 13.1 12.9 13.4
  شخصیات في حركتي فتح وحماس 67.1 70.1 62.0
 ال أعرف/ال رأي 3.2 4.5 1.0

 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 38.7 32.9 48.6

  لو بقي األمر كما هو علیه اآلنستفتحه حتى  11.7 11.7 11.6
  لن تفتحه كامال بأي شكل من األشكال 36.9 44.9 23.2
 ال أعرف/ال رأي 12.7 10.5 16.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0

    
  هل تعتقد بأن إسرائیل ستفرج عن أموال الضرائب التي تحتجزها إلى السلطة الفلسطینیة؟  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 65.1 70.8 55.4

  ال 25.5 23.4 29.2
 ال أعرف/ال رأي 9.3 5.8 15.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
بعد االنتخابات اإلسرائیلیة األخیرة، هل تعتقد بأن الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي سیضغطون على إسرائیل من أجل   

  االفراج عن أموال الضرائب الفلسطینیة؟

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 63.9 67.7 57.4

  ال 28.2 28.1 28.4
 ال أعرف/ال رأي 7.9 4.2 14.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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في حال عدم إفراج إسرائیل عن أموال الضرائب التي تحتجزها إلى السلطة الفلسطینیة، هل تعتقد بأن السلطة الفلسطینیة   

  ستنهار؟

  المجموع لغربیةالضفة ا قطاع غزة

 نعم 40.9 44.7 34.4

  ال 51.3 50.9 52.0
 ال أعرف/ال رأي 7.8 4.4 13.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
هل تعتقد بأن الدول العربیة ستفي بالتزاماتها المالیة تجاه السلطة الفلسطینیة في حال استمر حجز أموال الضرائب  

  الفلسطینیة؟

  لمجموعا الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 53.5 55.9 49.4

  ال 38.2 39.3 36.4
 ال أعرف/ال رأي 8.2 4.8 14.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
في حال عدم إفراج إسرائیل عن أموال الضرائب الفلسطینیة، كیف تتوقع أن تعمل السلطة الفلسطینیة لدفع رواتب   

  الموظفین؟

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 اللجوء إلى الدول العربیة لدعمها مالیا 34.5 40.3 24.4

  اللجوء إلى الوالیات المتحدة واالتحاد االوروبي لدعمها مالیا 16.1 18.0 12.8
  االقتراض من البنوك     14.9 15.1 14.6
  تقلیص عدد الموظفین العاملین في السلطة 19.2 13.0 29.8
  خفض رواتب الموظفین 13.5 10.8 18.2
 ال أعرف/ال رأي 1.8 2.7 0.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  هل تعتقد بأن حركة داعش یمكن أن تصل إلى فلسطین؟  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 41.3 37.9 47.0

  ال 49.0 54.1 40.4
 ال أعرف/ال رأي 9.7 8.0 12.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  ؟إیجابي أم سلبي على القضیة الفلسطینیةأثر سیكون له  هل تعتقد بأن ظهور داعش  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 إیجابي 11.0 7.8 16.6

  سلبي 77.1 81.4 69.6
 ال أعرف/ال رأي 11.9 10.8 13.8
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل تعتقد بأن التحالف الدولي ضد داعش سینجح في هزیمتها؟  

  المجموع ة الغربیةالضف قطاع غزة

 سینجح 42.0 42.1 41.8

  سیفشل 41.9 45.3 36.0
 ال أعرف/ال رأي 16.1 12.6 22.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل تؤید أم تعارض مقاطعة البضائع والمنتجات اإلسرائیلیة؟  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

  أؤید 74.6 83.1 59.8
  أعارض 22.6 16.0 33.8
 ال أعرف/ال رأي 2.9 0.8 6.4

 المجموع 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  53.7 56.2 49.4
  فشلها 40.6 40.7 40.4
 ال أعرف/ال رأي 5.7 3.1 10.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  أنت شخصیا، هل تقوم بشراء المنتجات اإلسرائیلیة في حال توفر البدیل الوطني لها؟  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

  اشترى المنتجات اإلسرائیلیة في جمیع األحوال 10.7 11.0 10.2
    اشترى المنتجات الفلسطینیة في جمیع األحوال 51.8 56.2 44.2
  أشترى حسب نوعیة السلعة بغض النظر عن منشأها 33.1 32.2 34.6
 ال أعرف/ال رأي 4.4 0.6 11.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  كیف تقیم أداء حكومة الوفاق الوطني؟  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

  ممتاز 7.7 7.1 8.8
  جید 62.5 67.2 54.4
  سیئ 23.5 19.0 31.4
 ال أعرف/ رأيال 6.3 6.7 5.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  ؟الرئاسة الفلسطینیةكیف تقیم أداء   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

  ممتاز 12.0 11.0 13.6
  جید 59.9 64.5 52.0
  سیئ 25.1 22.1 30.4
 ال أعرف/ال رأي 2.9 2.3 4.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  في الوقت الحاضر في األراضي الفلسطینیة، هل تتوقع أن تكون هذه االنتخابات نزیهة؟ إذا ما أجریت انتخابات   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 42.9 43.7 41.6

  ال 46.3 49.2 41.2
 ال أعرف/ال رأي 10.8 7.1 17.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  تعطي صوتك؟لو جرت انتخابات رئاسیة في الوقت الحاضر لمن س   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 مرشح مستقل 8.1 7.1 9.8
 مرشح من الیسار 2.3 1.9 3.0
  مرشح حركة حماس 11.0 10.0 12.6
  مرشح حركة فتح 27.3 27.8 26.4
  مرشح وطني مستقل 5.1 4.1 6.8
  مرشح إسالمي مستقل 4.0 3.1 5.6
  اتلن أشارك في هذه االنتخاب 23.0 23.8 21.6
 لم أحدد بعد 19.3 22.2 14.2
  

100.0 
 المجموع 100.0 100.0

  
  لو جرت انتخابات تشریعیة في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 قائمة مستقلین 7.4 6.7 8.6
 قائمة من الیسار 2.4 2.0 3.0
  قائمة حركة حماس 11.5 10.3 13.4
  ائمة حركة فتحق 27.4 27.9 26.4
  قائمة مستقلین وطنیین 5.7 4.5 7.6
  قائمة مستقلین إسالمیین 4.0 3.8 4.4
  لن أشارك في هذه االنتخابات 22.4 23.4 20.8
 لم أحدد بعد 19.3 21.3 15.8
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  تتوقع أن تفوز؟لو جرت اآلن انتخابات تشریعیة جدیدة أي من الكتل التالیة    

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 كتلة مستقلین إسالمیین 5.3 4.5 6.6
 كتلة مستقلین وطنیین 7.6 5.8 10.6
  كتلة فتح 39.0 43.3 31.8
  كتلة حماس 18.6 19.9 16.4
  كتلة من تنظیمات الیسار 2.1 1.7 2.8
 ال أعرف/ال رأي 27.4 24.8 31.8
 جموعالم 100.0 100.0 100.0

     
  في حال إجراء االنتخابات البلدیة والمحلیة من ستنتخب؟   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 قائمة العائلة أو الحمولة 9.7 14.7 1.4
  قائمة مستقلین 6.7 6.6 6.8
 قائمة من الیسار 2.0 1.3 3.0
  قائمة حركة حماس 11.2 9.8 13.6
  قائمة حركة فتح 22.6 20.7 25.6
  قائمة مستقلین وطنیین 5.5 4.0 8.0
  قائمة مستقلین إسالمیین 3.5 3.0 4.4
  لن أشارك في هذه االنتخابات 20.2 19.9 20.8
 لم أحدد بعد 18.6 20.0 16.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 القوائم 30.1 31.4 27.8

  األشخاص 30.5 31.9 28.2
  نظام مختلط من القوائم واألشخاص 26.0 31.4 16.6
 ال أعرف/ال رأي 13.5 5.3 27.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  األشخاص؟ ل تفضل إجراء االنتخابات المحلیة على مبدأ القوائم أم ترشیحه    

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 القوائم 27.8 27.5 28.2

  األشخاص 37.2 41.7 29.6
  نظام مختلط من القوائم واألشخاص 21.3 24.9 15.4
 ال أعرف/ال رأي 13.7 5.9 26.8
 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 30.5 21.4 46.2
  ال 66.3 77.4 47.0
 ال أعرف/ال رأي 3.2 1.2 6.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل أنت خائف على حیاتك في ظل هذه الظروف؟     

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 49.1 42.1 61.2
  ال 48.6 57.9 32.6
 ال أعرف/ال رأي 2.3 0.0 6.2

 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 31.8 36.3 24.2
  متشائم 64.9 52.6 68.8
 ال أعرف/ال رأي 3.3 1.2 7.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  في ظل الوضع الراهن، هل تشعر باألمان على نفسك وأسرتك وأمالكك؟      

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 24.3 27.1 19.6
 إلى حد ما 38.6 39.5 37.0
  ال 36.0 33.3 40.6
  ال أعرف/ال رأي  1.1  0.1 2.7

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  یًا من األحزاب واالتجاهات التالیة تؤید؟أ      

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 حزب الشعب 1.0 1.0 1.0
 الجبهة الدیمقراطیة 1.0 1.0 0.8
 الجهاد اإلسالمي 1.8 0.9 3.4
 حركة فتح 32.3 33.7 29.8
 حركة حماس 14.2 13.5 15.4
 حزب فدا 0.2 0.0 0.6
 الجبهة الشعبیة 2.6 2.3 3.0
 المبادرة الوطنیة 1.3 0.6 2.6
 مستقل وطني 6.9 5.1 10.0
 مستقل إسالمي 3.3 3.4 3.2
 ال أحد مما سبق ذكره 34.2 37.4 27.0
 غیر ذلك  1.2 0.0 3.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  


