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  الوطنیـةالنجـاح  جامعـة

ــز ة استطالعات مر   الرأ والدراسات المسح
Tel: (9)(972) 2345113         Fax : (9)(972) 2345982 

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

ن الثاني  20-22   2015تشر

  االستطالع ةخلف
اس األخیر في األمم المتحدة طالب إسرائ س محمود ع سلطة احتاللفي خطاب الرئ ، وأن یل بتحمل مسئولیتها 
ات التي أبرموها مع إسرائیل ونوا في حل من تنفیذ االتفاق ات التي  ، إذا لم تقم إسرائیلالفلسطینیین س بتنفیذ االتفاق

ة   . أبرماتها مع السلطة الفلسطین
ة بوقف و  ة أوصى المجلس السلطة الفلسطین ع لمنظمة التحرر الفلسطین ز التا في االجتماع األخیر للمجلس المر

ة ضائع اإلسرائیل ة المواطنین الفلسطینین لمقاطعة ال ما دعت السلطة الفلسطین   .التنسی األمني مع إسرائیل، 
قوم بها المستوطنون  ة،نتیجة لالقتحامات المتكررة التي  ش والشرطة اإلسرائیل ة من الج حما  للمسجد األقصى و

عض اآلخر  ه جماهیرة، وال عض أطل علیها ه ة ردت فعل من قبل الفلسطینیین ال قامت في األراضي الفلسطین
ة النتفاضة ثالثة أنها بدا     .  رأ 

ة حماس من أجل إنها ة فتح وحر طب من هذا االتفاق سو االنقسام الفل ءعد االتفاق الذ تم بین حر سطیني، لم 
ة الملفات األخر فما زالت لم تطب ق ة، أما  ومة الوحدة الوطن یل ح  .تش

  االستطالع نتائج
مــا ــز  ون خمســالالحــاد و  یلــي نتــائج االســتطالع ف ة فــي جامعــة  اســتطالعاتالــذ أجــراه مر الــرأ والدراســات المســح

ــة خــالل الفتــرة الواقعــة  ــة  حیــث، 2015 تشــرن الثــاني 22-20 بــین امــالنجــاح الوطن قامــت جامعــة النجــاح الوطن
ل ذاتي  تمو امالً  فيو   .إجراء هذا المسح 

ة الراهنة على الساحة  االستطالعهذا  تناول اس ة،آراء الشارع الفلسطیني في المستجدات الس من حیث  الفلسطین
اس في األمم ال س محمود ع ع لمنظمة التحرر  قرار المجلسو  متحدة،خطاب الرئ ز التا ةالمر بوقف  الفلسطین

ة على االقتحامات المتكررة للمسجد األقصى .التنسی األمني مع إسرائیل وحملة مقاطعة  .وردت الفعل الفلسطین
ة، ضائع والمنتجات اإلسرائیل ة إلى  اإلضافة ال ان ةإم ة وتشرع ات رئاس ة إجراء انتخا لد یید اإلضافة إلى التأ ،و

اسي   .الس
وقد تم . االنتخابسنة فأكثر، وهم الذین لهم ح  18شخصًا ممن بلغت أعمارهم  1363 االستطالع عینةحجم  بلغ

ة على  وتم سحب مفردات . شخص 500 علىشخصا وفي قطاع غزة  863توزع هذه االستمارة في الضفة الغر
ة، وقد بلغ هامش الخطأ للعینة  صورة عشوائ ة  جهة ومن ،%3± نحوالعینة  ة رفض اإلجا ، فقد بلغت نس أخر

2.3.%  
____________________________________________________________________  

ة اآلراء*  الضرورة رأ جامعة النجاح الوطن   .الواردة في النتائج ال تمثل 
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ة النتائج س   :الرئ

  
  ســرائیل فــي هــذه األعمــال والمواجهــا أن مــن أفــرد العینــة% 52.2صــنف ت التــي تجــر بــین الفلســطینیین وإ

ام على أنها إنتفاضة، بینما  ه جماهیرة% 43.7األ أنها ه  .قالوا 
  ة، بینمـا من أفرد العینة % 52.1أید ة غیـر مسـلحة فـي األراضـي الفلسـطین ة سلم ام انتفاضة شعب % 44ق

 .عارضوا ذلك
  ام انتفاضة مسلحة من أفرد العینة % 43.7أید ة، بینما ق  .عارضوا ذلك% 51.4في األراضي الفلسطین
  ة غیــر % 32.4رأ ة الســلم ة، فــإن االنتفاضــة الشــعب أنــه إذا مــا قامــت انتفاضــة فلســطین مــن أفــرد العینــة 

ة، بینمـا  ة الفلسـطین ال خدمـة للقضـ ـأن االنتفاضـة المسـلحة % 21.4المسلحة ستكون هي أكثر األش قـالوا 
ة ال ــــر خدمــــة للقضــــ ةهــــي أث ة % 26.4و . فلســــطین ــــد للقضــــ ــــوعین مــــن االنتفاضــــة مفی ــــال الن ــــأن  قــــالوا 

ة، و  ة% 14.5الفلسطین ة الفلسطین ال النوعین من االنتفاضة غیر مجد للقض أن   .قالوا 
  ومـة % 89.9اعتقد ع من الح أن اعتداءات المستوطنین على المواطنین الفلسطینیین وممتلكاتهم یتم بتشج

ش اإلسرا  .ئیليوالج
  ة قــادرة علـــى وضـــع حـــد العتــداءات المســـتوطنین علـــى المـــواطنین % 79.1اعتقــد ومـــة اإلســـرائیل ـــأن الح

 .الفلسطینیین وممتلكاتهم
  ان القـر والبلـدات المجـاورة للمسـتوطنات تحـد  أن% 60.5اعتقد ـة غیـر مسـلحه مـن سـ یل لجان محل تش

 .وممتلكاتهم من اعتداءات المستوطنین على المواطنین الفلسطینیین
  ا فـي % 49.4أفاد ون شخصـ شـار ـأنهم س ـلجـان مـن أفـراد العینـة  غیـر مسـلحه للحـد مـن اعتـداءات  ةمحل

لت مثل هذه اللجان المستوطنین على المواطنین الفلسطینیین وممتلكاتهم  .إذا ما ش
  ة علــى حــدود مــن أفــرد العینـة % 33.5اعتقـد ــام دولــة فلسـطین % 58.8نمــا ، بی1967ــأن هنــاك فرصـة لق

أنه ال توجد هذه الفرصة  .اعتقدوا 
  ة علـــى حـــدود عـــام % 45.6أیـــد ـــة فلســـطین ـــام دول ة  1967مـــن أفـــراد العینـــة ق حـــل نهـــائي للقضـــ ـــة  امل

ة، بینما   .عارضوا ذلك% 49.5الفلسطین
  ة علــى حــدود عــام % 21أیــد ــام دولــة فلســطین حــل  1967مــن أفــراد العینــة ق عــض األراضــي  ادلــة  مــع م

ة، بینما نهائ ة الفلسطین  .عارضوا ذلك% 72.9ي للقض
  حـل % 20أید ـة  ة تضم العرب والیهود على أراضي فلسـطین التارخ ة القوم ام دولة ثنائ من أفراد العینة ق

ة، بینما  ة الفلسطین  .عارضوا ذلك% 74.2نهائي للقض
  ة %91.8اعتقد طان ع مـن  أن االقتحامات المتكررة من قبل المجموعات االست للمسجد األقصى تـتم بتشـج

ة ومة اإلسرائیل  .الح
  ة علـى منــع % 81.4اعتقـد ومـة اإلسـرائیل ــار الح ة التـدخل مـن أجـل إج ــة واإلسـالم أنـه علـى الـدول العر

ة من دخول المسجد األقصى طان  .المجموعات االست
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  ة للمســجد األقصــى أنــه إذا مــا اســتمرت االقتحامــات المتكــررة مــن قبــل المجموعــات ا% 89اعتقــد طان الســت
ة جدیدة ا لحدوث انتفاضة فلسطین  .فإنها  قد تكون سب

  ــه فــي ســاحات المســجد % 23.8اعتقــد ــامیرات مراق یــب  ســرائیل بتر ــأن االتفــاق الــذ تــم بــین األردن وإ
حد من اقتحامات المستوطنین للمسجد األقصى  .األقصى س

  ــه فــي ــأن إســرائیل ســتحترم االتفــاق الــ% 11.4اعتقــد ــامیرات مراق یــب  ذ تــم مــع األردن بخصــوص تر
 .ساحات المسجد األقصى

  ـه فـي األمـم المتحـدة حـول عـدم التـزام % 73.7أید ـاس فـي خطا س محمـود ع من أفـرد العینـة مـا قالـه الـرئ
طان  ات الموقعة مع إسرائیل ما دامت مصرة على عدم االلتزام بها وترفض وقـف االسـت االتفاق الفلسطینیین 

 .واإلفراج عن األسر 
  ه في األمم المتحدة حول% 74.2أید اس في خطا س محمود ع تتحمل "دعوة إسرائیل إلى أن  ما قاله الرئ

ن استمراره م سلطة احتالل ألّن الوضع القائم ال  افة  اتها   .مسؤول
  ة أمام األمم ال% 38.2اعتبر س أبو مازن في خطا ة لمرحلة أن التصرحات التي أدلى بها الرئ متحدة نها

ات أوسلو  .اتفاق
  ة% 56.1أید ة الدول ة تحت الحما اس وضع األرضي الفلسطین س محمود ع  .طلب الرئ
  ـاس فـي األمـم  %34.8اعتقد س محمـود ع ة قادرة على تنفیذ ما جاء في خطاب الـرئ أن السلطة الفلسطین

 .المتحدة
  ة، ودمـــج  حـــل% 46.9أیــد ـــة الفلســطین ـــة فــي مؤسســـات منظمـــة الســلطة الوطن مؤسســـاتها اإلدارــة واألمن

ة، بینما   .عارضوا ذلك% 41.7التحرر الفلسطین
  ة حــول وقــف التنســی األمنــي بــین الســلطة قــ% 69.8أیــد ــر الفلســطین ــز لمنظمــة التحر رار المجلــس المر

سرائیل ة وإ  .الفلسطین
  ة ستقوم بتنفیذ قرار المجلس% 27.3عتقد ا ة حـول  أن السلطة الفلسطین ز لمنظمة التحرر الفلسطین المر

سرائیل ة وإ  .وقف التنسی األمني بین السلطة الفلسطین
  ـــا بـــین الســـلطة مـــن أفـــرد العینـــة % 43.9أیـــد ة المعمـــول بهـــا حال ـــارس االقتصـــاد ـــة  اتفاق وقـــف العمـــل 

سرائیل ة وإ  .الفلسطین
  تي فتح وحماس اإل% 87.2رأ أنه على حر ةسمن أفراد العینة   .راع في تنفیذ المصالحة الوطن
 ــة فــتح و  مــن أفــراد العینــة %46.8 أفــاد ــة حمــاس خــالل وقــت ــأنهم متفــائلین تنفیــذ المصــالحة بــین حر حر

أنهم متشائمین %48.9قرب، بینما   .أفادوا 
 ـة حمـاس، % 14.5بر اعت ـة هـي حر ـأن المسـئول عـن عـدم تنفیـذ اتفـاق المصـالحة الوطن مـن أفـراد العینـة 

ة فتح، و % 10.7ا بینم أنها حر تي فتح وحماس% 72.5أفادوا  ات في حر أنها شخص  .أفادوا 
  ة %84.2أید ضائع والمنتجات اإلسرائیل  .من أفراد العینة مقاطعة ال
  ـة وقطـاع غـزة،  من أفـراد العینـة %53.4توقع ة فـي الضـفة الغر نجـاح حملـة المقاطعـة للمنتجـات اإلسـرائیل

 .فشلها توقعوا% 41.3بینما 
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 ــع  مــن أفــراد العینــة% 8.7 أفــاد ة فــي جم شــترون المنتجــات اإلســرائیل أفــادوا % 49.3بینمــا  األحــوالــأنهم 
ع  ة في جم شترون المنتجات الفلسطین ـة السـلعة % 36.1و  األحوالأنهم  شترون حسب نوع أنهم  أفادوا 

 .غض النظر عن منشأها
 عض أما عن مقا سبب عدم التزام  ةاألشخاص   :فعز أفراد العینة ذلك إلى طعة المنتجات اإلسرائیل

  .لعدم الثقة بجودة المنتج المحلي% 67.7 -  
عض األشخاص% 65.9 -     .لثقافة االستهالك عند 
ة% 61 -     .لعدم وجود بدائل من منتجات محل
  .الرتفاع اسعار المنتج المحلي% 53.1 -  
ل دائمألن المنتج اإلسرائیلي متوفر % 69.7 -     .ش
ة هي مصدر لدخلهمألن % 28.2 -    .المنتجات اإلسرائیل

  م ومة الوفاق الوطني على أنه جید% 63.9ق  .فأكثر من أفراد العینة أداء ح
  م ة على أنه جید% 64.8ق  .فأكثر من أفراد العینة أداء الرئاسة الفلسطین
  ات في الوقت الحاضر ف% 38.4توقع ات أنه إذا ما أجرت انتخا ة فإن هذه االنتخا ي األراضي الفلسطین

 .ستكون نزهة
 78.4 % ة المقبلة، ومـن بـین ألشـخاص الـذین ات الرئاس ون في االنتخا شار أنهم س من أفراد العینة أفادوا 

ون  شار أنهم س ة المقبلـة أفادوا  ات الرئاس ـة فـتح، فـي % 30.4في االنتخا عطون أصـواتهم لمرشـح حر سـ
ة حماس% 17حین أفاد  عطون أصواتهم لمرشح حر  .أنهم س

 77.9 % ة المقبلــة، ومــن بــین األشــخاص ــات التشــرع ون فــي االنتخا شــار ــأنهم س مــن أفــراد العینــة أفــادوا 
ة المقبلــة  ــات التشــرع ون فــي االنتخا شــار ــأنهم س ــة % 33.7الــذین أفــادوا  عطون أصــواتهم لمرشــح حر ســ

عطون % 18.9 فتح، في حین أفاد ة حماس أنهم س  .أصواتهم لمرشح حر
 ة اآلن توقعفي حالة إ ات تشرع ة % 32.1 جراء انتخا ات، بینما فوز حر توقع % 23.6فتح في هذه االنتخا

ة حماس  .فوز حر
 82.4%  ة المقبلة، ومن بین هؤالء ة والمحل ات البلد ون في االنتخا شار أنهم س من أفراد العینة في أفادوا 

ة فتح، و  %26.9األشخاص أفاد  عطون أصواتهم لقائمة حر عطون أصواتهم لمرشح % 17.5س أنهم س
ة حماس، بینما  عطوا أصوتهم لقائمة من العائلة أو الحمولة% 13.7حر أنهم س  .أفادوا 

  ـة فـي الهجـرة % 33.3أفاد ـة تـدفعهم للرغ ة الحال ة واالقتصاد ة واألمن اس أن الظروف الس من أفراد العینة 
 .الوطنإلى خارج 

  اتهم في ظل هذه الظروف %51.7أفاد أنهم خائفون على ح  .من أفراد العینة 
 متشائمون من الوضع العام الفلسطیني في هذه المرحلة أنهم من أفراد العینة %64.3 فادأ.  
 األمان على أنفسهم وأسرهم وأمالكهم في ظل الوضع الراهن ال أنهممن أفراد العینة % 80.7 أفاد  .شعرون 
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 التالي اسي فقد أفاد أفراد العینة  ة لالنتماء الس   :النس

 حزب الشعب 1.0%
ة 0.2% مقراط  الجبهة الد
 الجهاد اإلسالمي 2.0%
ة فتح 30.7%  حر
ة حماس 16.5%  حر
 حزب فدا 0.2%
ة 2.1%  الجبهة الشعب
ة 0.9% ادرة الوطن  الم
 مستقل وطني 8.1%
 مستقل إسالمي 2.1%
ره 35.6%  ال أحد مما سب ذ
 غیر ذلك  0.7%

 



  

  6

  النتائج العامة لالستطالع
ام؟ سرائیل في هذه األ ن أن تصف األعمال والمواجهات التي تجر بین الفلسطینیین وإ م   ماذا 

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 انتفاضة 52.2 47.6 60.0

ه جماهیرة 43.7 49.8 33.0   ه
 أعرف ال/ال رأ 4.2 2.5 7.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

   
ة؟ ة غیر مسلحة في األراضي الفلسطین ة سلم ام انتفاضة شعب د أم تعارض ق   هل تؤ

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 52.1 53.9 49.0  أؤ

  أعارض 44.0 43.6 44.8
 ال أعرف/ال رأ 3.9 2.5 6.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
د أم ت  ة؟هل تؤ ام انتفاضة مسلحة في األراضي الفلسطین   عارض ق

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 43.7 39.3 51.4  أؤ

  أعارض 51.4 57.7 40.6
 ال أعرف/ال رأ 4.8 3.0 8.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

 
ا ة، أ من األش ة من وجهة نظرك أنت، في الوقت الحاضر، إذا ما قامت انتفاضة فلسطین ون أكثر خدمة للقض ة  ل التال

ة؟   الفلسطین

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

ة غیر المسلحة 32.4 41.9 15.8 ة السلم  االنتفاضة الشعب

  االنتفاضة المسلحة          21.4 16.7 29.6
  مفید ال النوعین من االنتفاضة 26.7 22.0 34.8
  ضة غیر مجدال النوعین من االنتفا 14.5 17.3 9.6
 ال أعرف/ال رأ 5.1 2.1 10.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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ش    ومة والج ع من الح أن اعتداءات المستوطنین على المواطنین الفلسطینیین وممتلكاتهم یتم بتشج هل تعتقد 
  اإلسرائیلي؟

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 89.9 94.9 81.2

  ال 7.2 3.7 13.2
 ال أعرف/ال رأ 2.9 1.4 5.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

 
ة قادرة على وضع حد العتداءات المستوطنین على المواطنین الفلسطینیین وممتلكاتهم؟ ومة اإلسرائیل أن الح   هل تعتقد 

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 79.1 84.8 69.2

  ال 16.9 14.5 21.2
 عرفال أ /ال رأ 4.0 0.7 9.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
أن  ان القر والبلدات المجاورة للمستوطنات تحد من اعتداءات  هل تعتقد  ة غیر مسلحه من س یل لجان محل تش

  المستوطنین على المواطنین الفلسطینیین وممتلكاتهم؟

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 60.5 67.7 48.2

  ال 35.1 30.8 42.4
 ال أعرف/ال رأ 4.4 1.5 9.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ة غیر مسلحه للحد من اعتداءات المستوطنین على المواطنین الفلسطینیین وممتلكاتهم، هل    لت لجان محل إذا ما ش

ا في هذه اللجان؟   ستشارك شخص

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 49.4 49.4 - 

  ال 47.4 47.4 - 
 ال أعرف/ال رأ 3.2 3.2 - 

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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ة على حدود       ام دولة فلسطین أن هناك فرصة لق   ؟1967في ظل األوضاع الراهنة، هل تعتقد 

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 33.5 31.5 36.8

  ال 58.8 63.8 50.2
 ال أعرف/ال رأ 7.7 4.6 13.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ة على حدود عام  ام دولة فلسطین د أم تعارض ق ة؟ 1967هل تؤ ة الفلسطین حل نهائي للقض   املة 

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 45.6 45.0 46.8

  ال 49.5 51.7 45.8
 ال أعرف/ال رأ 4.8 3.4 7.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ام دولة فل د أم تعارض ق ة على حدود عام هل تؤ ة؟ 1967سطین ة الفلسطین حل نهائي للقض عض األراضي  ادلة    مع م

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 21.0 22.9 17.6

  ال 72.9 72.7 73.2
 ال أعرف/ال رأ 6.2 4.4 9.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ة تضم العرب  ة القوم ام دولة ثنائ د أم تعارض ق ة هل تؤ حل نهائي للقض ة  خ والیهود على أراضي فلسطین التار

ة؟   الفلسطین

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 20.0 19.7 20.6

  ال 74.2 77.1 69.4
 ال أعرف/ال رأ 5.7 3.2 10.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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ة  طان أن االقتحامات المتكررة من قبل المجموعات االست ة؟ هل تعتقد  ومة اإلسرائیل ع من الح   للمسجد األقصى تتم بتشج

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 91.8 94.1 87.8

  ال 6.5 5.1 9.0
 ال أعرف/ال رأ 1.7 0.8 3.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ومة اإلسرائیل ار الح ة التدخل من أجل إج ة واإلسالم أنه على الدول العر ة هل تعتقد  طان ة على منع المجموعات االست

  من دخول المسجد األقصى؟
ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 81.4 84.5 76.0

  ال 15.4 14.1 17.6
 ال أعرف/ال رأ 3.2 1.4 6.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ة للمسجد األ طان ا لحدوث انتفاضة إذا ما استمرت االقتحامات المتكررة من قبل المجموعات االست قصى قد تكون سب

ة جدیدة؟   فلسطین

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 89.0 92.2 83.4

  ال 6.4 5.7 7.6
 ال أعرف/ال رأ 4.6 2.1 9.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ه في ساحات المس امیرات مراق یب  سرائیل بتر أن االتفاق الذ تم بین األردن وإ حد من اقتحامات هل تعتقد  جد األقصى س

  المستوطنین للمسجد األقصى؟

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 23.8 23.5 24.4

  ال 70.2 72.5 66.2
 ال أعرف/ال رأ 5.9 3.9 9.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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امیرات   یب  أن إسرائیل ستحترم االتفاق الذ تم مع األردن بخصوص تر ه في ساحات المسجد األقصى؟هل تعتقد    مراق

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 11.4 10.7 12.6

  ال 82.9 85.1 79.2
 ال أعرف/ال رأ 5.7 4.3 8.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ه في األمم المتحدة حول عدم التزام الفلسطینیین  اس في خطا س محمود ع د أم تعارض ما قاله الرئ ات هل تؤ االتفاق

؟ طان واإلفراج عن األسر   الموقعة مع إسرائیل ما دامت مصرة على عدم االلتزام بها وترفض وقف االست
ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 73.7 73.7 73.8  أؤ

  أعارض 18.9 19.7 17.4
 ال أعرف/ال رأ 7.4 6.6 8.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
د أم تعارض ما  ه في األمم المتحدة حولهل تؤ اس في خطا س محمود ع تتحمل "دعوة إسرائیل إلى أن  قاله الرئ

ن استمراره؟ م سلطة احتالل ألّن الوضع القائم ال  افة  اتها    مسؤول

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 74.2 76.4 70.6  أؤ

  أعارض 18.0 16.8 20.0
 ال أعرف/ال رأ 7.8 6.8 9.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ات أوسلو؟ ة لمرحلة اتفاق ة أمام األمم المتحدة نها س أبو مازن في خطا حات التي أدلى بها الرئ   هل تعتبر أن هذه التصر

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 38.2 39.3 36.4

  ال 46.2 46.7 45.4
 ال أعرف/ال رأ 15.6 14.0 18.2
 لمجموعا 100.0 100.0 100.0
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ة؟ ة الدول ة تحت الحما اس بوضع األرضي الفلسطین س محمود ع د أم تعارض طلب الرئ   هل تؤ

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 56.1 56.8 55.0  أؤ

  أعارض 38.8 39.5 37.6
 ال أعرف/ال رأ 5.1 3.7 7.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ة أن السلطة الفلسطین اس في األمم المتحدة؟ هل تعتقد  س محمود ع   قادرة على تنفیذ ما جاء في خطاب الرئ

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 34.8 33.8 36.6

  ال 54.7 56.9 50.8
 ال أعرف/ال رأ 10.5 9.3 12.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
د أم تعارض حل ة، ودمج مؤسسات هل تؤ ة الفلسطین ر السلطة الوطن ة في مؤسسات منظمة التحر ة واألمن ها اإلدار

ة؟   الفلسطین

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 46.9 47.3 46.2  أؤ

  أعارض 41.7 44.3 37.4
 ال أعرف/ال رأ 11.4 8.5 16.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ة حو ر الفلسطین ز لمنظمة التحر د أم تعارض قرار المجلس المر ة هل تؤ ل وقف التنسی األمني بین السلطة الفلسطین

سرائیل؟   وإ

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 69.8 72.9 64.4  أؤ

  أعارض 23.5 22.0 26.0
 ال أعرف/ال رأ 6.7 5.1 9.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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ز لمنظم ة ستقوم بتنفیذ قرار المجلس المر أن السلطة الفلسطین ة حول وقف التنسی األمني هل تعتقد  ر الفلسطین ة التحر

سرائیل؟ ة وإ   بین السلطة الفلسطین

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 27.3 31.1 20.8

  ال 62.3 61.3 64.0
 ال أعرف/ال رأ 10.4 7.6 15.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
س االقتصاد ار ة  اتفاق د أم تعارض وقف العمل  ة وٕاسرائیل؟هل تؤ ا بین السلطة الفلسطین   ة المعمول بها حال

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 43.9 49.4 34.6  أؤ

  أعارض 32.6 29.4 38.0
 ال أعرف/ال رأ 23.5 21.2 27.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
تي فتح وحماس اإلسراع في ت أنه على حر ة؟في ظل اآلوضاع الراهنة ، هل تر    نفیذ المصالحة الوطن

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 87.2 90.5 81.6

  ال 8.6 7.9 9.8
 ال أعرف/ال رأ 4.2 1.6 8.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ب؟ 8  ة حماس خالل وقت قر ة فتح وحر   هل أنت متفائل أم متشائم من تنفیذ المصالحة بین حر

ة قطاع غزة   لمجموعا الضفة الغر

 متفائل 46.8 51.2 39.2

  متشائم 48.9 46.5 53.2
 ال أعرف/ال رأ 4.3 2.3 7.6

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

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

ة حماس 14.5 12.7 17.4  حر

ة فتح 10.7 9.2 13.4   حر
تي فتح وحماس 72.5 76.8 65.0 ات في حر   شخص
 ال أعرف/ال رأ 2.3 1.3 4.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ة؟    ضائع والمنتجات اإلسرائیل د أم تعارض مقاطعة ال   هل تؤ

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 84.2 89.1 75.8   أؤ
  أعارض 13.2 10.1 18.6
 ال أعرف/ال رأ 2.6 0.8 5.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ة وقطاع غزة؟   ة في الضفة الغر   هل تتوقع نجاح أم فشل حملة المقاطعة للمنتجات اإلسرائیل

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

  نجاحها  53.4 58.3 45.0
  فشلها 41.3 38.6 46.0
 ال أعرف/ال رأ 5.3 3.1 9.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ة في حال توفر البدیل الوطني لها؟   شراء المنتجات اإلسرائیل ا، هل تقوم    أنت شخص

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

ع األحوال 8.7 8.1 9.8 ة في جم   اشتر المنتجات اإلسرائیل
ع األحوال 49.3 57.1 35.8 ة في جم     اشتر المنتجات الفلسطین
غض النظر عن منشأهاأشت 36.1 33.3 41.0 ة السلعة    ر حسب نوع
 ال أعرف/ال رأ 5.9 1.5 13.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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ة؟ مقاطعة المنتجات اإلسرائیل   من وجهة نظرك لماذا ال یلتزم العدید من األشخاص 
  أعالھا 10، بحیث یكون صفر أدناھا و 10اعط عالمة من 

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

  عدم الثقة بجودة المنتج المحلي 6.7740 6.7057 6.8920
عض األشخاص 6.5847 6.6130 6.5360   ثقافة االستهالك عند 
ة 6.1020 5.8308 6.5700   عدم وجود بدائل من منتجات محل
  ارتفاع اسعار المنتج المحلي 5.3118 5.1796 5.5400
ل دائمالمنتج اإلسرائیلي متوفر  6.9648 7.1796 6.5940   ش
ة هي مصدر دخلي 2.8210 2.3499  3.6340   المنتجات اإلسرائیل

  
ومة الوفاق الوطني؟ م أداء ح   یف تق

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

  ممتاز 7.6 5.6 11.0
  جید 56.3 63.5 43.8
  سیئ 27.7 22.0 37.6
 ال أعرف/ال رأ 8.4 8.9 7.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ة؟ یف   م أداء الرئاسة الفلسطین   تق

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

  ممتاز 12.0 10.1 15.4
  جید 52.8 57.6 44.4
  سیئ 31.6 29.4 35.4
 ال أعرف/ال رأ 3.6 2.9 4.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ة، هل تتوقع أ    ات في الوقت الحاضر في األراضي الفلسطین ت انتخا هة؟إذا ما أجر ات نز   ن تكون هذه االنتخا

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 38.4 35.8 42.8

  ال 50.6 54.6 43.6
 ال أعرف/ال رأ 11.1 9.6 13.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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ة في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟    ات رئاس   لو جرت انتخا

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 مرشح مستقل 9.3 8.9 10.0
سار 2.9 3.1 2.6  مرشح من ال
ة حماس 13.3 10.5 18.0   مرشح حر
ة فتح 23.8 21.8 27.4   مرشح حر
  مرشح وطني مستقل 4.4 3.5 6.0
  مرشح إسالمي مستقل 3.4 3.0 4.0
ات 21.6 25.1 15.6   لن أشارك في هذه االنتخا
عد 21.2 24.0 16.4  لم أحدد 
 المجموع 100.0 100.0 100.0

   
ة في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟ ع ات تشر   لو جرت انتخا

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 قائمة مستقلین 8.6 7.3 10.8
سار 2.9 3.1 2.4  قائمة من ال
ة حماس 14.7 13.3 17.2   قائمة حر
ة فتح 26.3 24.7 29.0   قائمة حر
  قائمة مستقلین وطنیین 4.5 3.5 6.2
  قائمة مستقلین إسالمیین 3.7 2.8 5.2
ات 22.1 25.8 15.6   لن أشارك في هذه االنتخا
عد 17.3 19.5 13.6  لم أحدد 
 المجموع 100.0 100.0 100.0

            
ة تتوقع أن تفوز؟       ة جدیدة أ من الكتل التال ات تشرع   لو جرت اآلن انتخا

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 تلة مستقلین إسالمیین 3.7 3.1 4.6
 تلة مستقلین وطنیین 9.2 6.5 14.0
  تلة فتح 32.1 33.0 30.6
  تلة حماس 23.6 25.4 20.4
سار 2.3 2.5 2.0 مات ال   تلة من تنظ
 ال أعرف/ال رأ 29.1 29.4 28.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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ة م  ة والمحل ات البلد   ن ستنتخب؟في حال إجراء االنتخا

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 قائمة العائلة أو الحمولة 11.3 15.9 3.6
  قائمة مستقلین 8.6 6.9 11.4
سار 2.5 2.4 2.6  قائمة من ال
ة حماس 14.4 12.5 17.6   قائمة حر
ة فتح 22.2 19.0 27.6   قائمة حر
  قائمة مستقلین وطنیین 5.6 4.3 7.8
  ستقلین إسالمیینقائمة م 2.5 2.0 3.4
ات 17.6 18.1 16.8   لن أشارك في هذه االنتخا
عد 15.3 19.0 9.2  لم أحدد 

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ة في الهجرة إلى خارج الوطن؟       ة، هل تدفعك هذه الظروف للرغ ة الحال ة واالقتصاد ة واألمن اس   في ظل الظروف الس

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 33.3 22.2 52.4
  ال 64.0 76.7 42.2
 ال أعرف/ال رأ 2.6 1.0 5.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
اتك في ظل هذه الظروف؟        هل أنت خائف على ح

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 51.7 44.5 64.2
  ال 46.6 55.4 31.4
 ال أعرف/ال رأ 1.7 0.1 4.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
       



  

  17

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

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 متفائل 33.3 35.3 29.8
  متشائم 64.3 63.7 65.2
 ال أعرف/ال رأ 2.4 0.9 5.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 18.6 15.5  23.8
 إلى حد ما 31.8 30.7 33.8
  ال 48.9 53.7 40.8
  ال أعرف/ال رأ  0.7  0.1  1.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
د؟أ        ة تؤ   ًا من األحزاب واالتجاهات التال

ةالضفة  قطاع غزة   المجموع الغر

 حزب الشعب 1.0 0.8 1.2
ة 0.2 0.2 0.2 مقراط  الجبهة الد
 الجهاد اإلسالمي 2.0 1.6 2.6
ة فتح 30.7 30.1 31.8  حر
ة حماس 16.5 14.9 19.2  حر
 حزب فدا 0.2 0.0 0.6
ة 2.1 2.2 1.8  الجبهة الشعب
ة 0.9 1.0 0.6 ادرة الوطن  الم
 مستقل وطني 8.1 7.5 9.0
 مستقل إسالمي 2.1 1.6 3.0
ره 35.6 39.4 29.0  ال أحد مما سب ذ
 غیر ذلك  0.7 0.5 1.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  


