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Tel: (9)(972) 2345113         Fax : (9)(972) 2345982 

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

ن األول 15- 13   2016 تشر
 

  االستطالع ةخلف
  

ومة الفلس ة قرار ـأصدرت الح ةا طين ات المحل ة /بتأجيل االنتخا ان مقررا إجرائها في األراضي الفلسطين ة التي  البلد
ة بإجراءوذلك ، 2016في شهر تشرن األول  ا الفلسطين مة العدل العل ات  هذه  عد القرار الذ اتخذته مح االنتخا

ة فق   .في الضفة الغر
ة حماس من أجل إنها عد ة فتح وحر طب من هذا االتفاق سو  ءاالتفاق الذ تم بين حر االنقسام الفلسطيني، لم 

ة الملفات األخر فما زالت لم تطب ق ة، أما  ومة الوحدة الوطن يل ح  .تش
  

  االستطالع نتائج
  

مــا ــز  ون خمســالو  ثالــثال يلــي نتــائج االســتطالع ف ــذ أجــراه مر ة فــي جامعــة  اســتطالعاتال الــرأ والدراســات المســح
ـــة خـــالل الفتـــرة الواقعـــة  ـــة  حيـــث، 2016 تشـــرن األول 15-13 بـــين مـــاالنجـــاح الوطن قامـــت جامعـــة النجـــاح الوطن

ل ذاتي  تمو امالً  فيو   .إجراء هذا المسح 
ة الراهنة على الساحة  االستطالعهذا  تناول اس ة،الفلآراء الشارع الفلسطيني في المستجدات الس  من حيث سطين

ان مقررا أن تجر في ة التي  ات المحل ضائع  .2016من العام  تشرن األول شهر تأجيل االنتخا وحملة مقاطعة ال
ة، ة ٕالى و  والمنتجات اإلسرائيل ان ةإم ة وتشرع ات رئاس ة إجراء انتخا لد اسي ،و   .اإلضافة إلى التأييد الس

وقد تم . االنتخابسنة فأكثر، وهم الذين لهم ح  18ممن بلغت أعمارهم  شخصاً  1362 االستطالع عينةحجم  بلغ
ة على  وتم سحب مفردات . شخص 500 علىشخصا وفي قطاع غزة  862توزع هذه االستمارة في الضفة الغر

صـالعين ة، وقد بلغ هامــورة عشـة  ، فقد بلــــأخ ةــــجه ومن ،%3± وــــنحة ــأ للعينــش الخطــوائ ة رفض ر غت نس
ة    %.1.8اإلجا

  
  
  
  

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

  
  ة بتأجيل إجـراء االمن أفراد العينة % 35.4أيد ومة الفلسطين ـة قرار الح ـات المحل عـد قـرار / نتخا ـة،  البلد

ــة  ــات المحل ة األخيــر بــإجراء االنتخا ــا الفلســطين مــة العــدل العل ــة فقــ/ مح ــة فــي الضــفة الغر بينمــا  ،البلد
 .عارضوا ذلك% 57.6

  ـــذ صـــدر بتـــارخ % 23.6أيـــد ة األخيـــر وال ـــا الفلســـطين مـــة العـــدل العل ، بـــإجراء 9/10/2016قـــرا ر مح
ات ا ة االنتخا ، / لمحل ة فق ة في الضفة الغر  ..عارضوا ذلك% 70.4بينما البلد

  ة  والــذ صــدر بتــارخ % 26.9أيــد ــا الفلســطين مــة العــدل العل ، بوقــف قــرار مجلــس 8/9/2016قــرا ر مح
ة  ات المحل انت مقرر / الوزراء بإجراء االنتخا ة، والتي  بينمـا  ،2016إجرائها فـي شـهر تشـرن األول  االبلد

 .عارضوا ذلك% 66.4
  دون ـة  أرجع المؤ ـات  المحل ة وقـف قـرار مجلـس الـوزراء بـإجراء االنتخا ا الفلسطين مة العدل العل لقرا ر مح

ة/   :إلى البلد
  .ألنها ال تشمل مدينة القدس% 13.4 -    
ه وغير شرعي% 14.2 -       .ألن المحاكم والقضاء في قطاع غير معترف 
اتللخوف من حدو  33% -     ة نتيجة هذه االنتخا   .ث المشاكل الداخل
 .    ألنها ستعم االنقسام الفلسطيني 21.3% -    

  ـة  أما المعارضون ـات  المحل ة وقف قرار مجلس الـوزراء بـإجراء االنتخا ا الفلسطين مة العدل العل لقرا ر مح
ة فأرجعوا ذلك/   :إلى البلد

     - 47.6% طنينح من حقوق الموا ألنها ستلغي.  
     - 16.7% انت ستؤد إلى إنهاء االنقسام الفلسطيني   .ألنها 
     - 19.2% ة ة وتشرع ات رئاس انت ستكون مقدمة إلجراء إنتخا  .ألنها 
  ة % 55.1اعتقد ات محل ة إلجراء إنتخا ة موات ة/ أن الظروف الحال  .بلد
  ة ات  المحل ة/ المسئول عن تأجيل االنتخا  :نظر أفراد العينة من وجهة البلد

ة الفلسطين 27.1% -       .ةالسلطة الوطن
ة فتح 9.7% -       .حر
ة  15.2% -       .حماسحر
ة حماس معا 27.6% -     ة فتح وحر   .حر
ة األخر  4.3% -       .عض الفصائل الفلسطين
ات المستقلة 2.9% -       . الشخص

  أن الطعون التي قد% 41اعتقد ة متها من أفراد العينة  ة حماس على قوائم حر فتح في قطاع غزة هـي حر
ة  ات  المحل ة/ السبب في تأجيل االنتخا  .البلد
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  ة ات المحل انت االنتخا ه، توقع أفراد العينة أن ينجح في / إذا ما  ة إجرت في الموعد الذ حددت ف البلد
ة  :الضفة الغر

ة فتح أو من ت 48.2% -     عة لحر   .دعمهمالقوائم التا
ة حماس أو من تدعمهم 19.6% -     عة لحر   .القوائم التا
سار الفلسطيني أو من تدعمهم 1.8% -     عة لل   .القوائم التا
عة للعائالت 5.4% -       .القوائم التا
  .قوائم الكفاءات والمستقلين 10.6% -    

  ة ات المحل انت االنتخا ة إجرت في الموعد الذ / إذا ما  ه، توقع أفراد العينةالبلد أن ينجح في  حددت ف
 :قطاع غزة

ة فتح أو من تدعمهم 23.9% -     عة لحر   .القوائم التا
ة حماس أو من تدعمهم 52.5% -     عة لحر   .القوائم التا
سار الفلسطيني أو من تدعمهم 0.8% -     عة لل   .القوائم التا
عة للعائالت 2.5% -       .القوائم التا
  .قوائم الكفاءات والمستقلين 7% -    

  ة % 52.8توقع ات  المحل ة في المستقبل القرب/ إجراء االنتخا  .البلد
  ة % 76.2أيد ام السلطة الفلسـطين طان وٕارهـاب المسـتوطنين علـى مجلـس  طـرحق مشـروع قـرار حـول االسـت

 .األمن
  ة للشعب الفلسطيني الواقع تحت االح% 75.3أيد ة الدول  .1967تالل منذ العام توفير الحما
  ا في أن من أفراد العينة % 75أيد اس لبرطان س محمود ع ـة دعوة الرئ ـة والقانون ة التارخ تتحمل المسـؤول

ة لنتائج  ة والمعنو ة والماد اس ـه مـن  وعد بلفور،والس ما في ذلك االعتذار من الشـعب الفلسـطيني لمـا حـل 
ات ومآس وظلم  .ن

  ا % 79اعتبر الشعب الفلسطينيبرطان ات التي حلت   .هي المسئول عن الن
  انت تدعو لعقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوس% 55.9أيد ة والتي  ادرة الفرنس  .الم
  ة في تعزز التوصـل لسـالم بـين الفلسـطينيين واإلسـرائيليين %19.3اعتقد ادرة الفرنس سـتنجح، بينمـا  أن الم

 .لأنها ستفشاعتقدوا % 63.1
  و مــن % 49.1أيــد س الــوزراء اإلســرائيلي لالجتمــاع فــي موســ ــاس ولــرئ س محمــود ع ة للــرئ الــدعوة الروســ

ة السالم  .أجل تحرك عمل
  ـه% 18.2رأ اتفـاق أوسـلوا مـا دامـت إسـرائيل ال تلتـزم  ة االلتزام  % 74، بينمـا أنه على السلطة الفلسطين

س ذلك  .رأوا ع
  ة ا %63.7أيد ة من أجل الحد من الفلتان األمنيالحمالت األمن ة الفلسطين  .لتي تقوم بها األجهزة األمن
  ــوجيهي ـــأنهم مـــن أفـــراد العينـــة % 41أفـــاد ـــدوا تغييـــر نظـــام التـ ؤ ـــة العامـــة(ســـمعوا و فـــي األراضـــي ) الثانو

ة، بينما  عارضوا التغيير% 31.5الفلسطين أنهم سمعوا بذلك ولكنهم   .أفادوا 
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  ة، بينمـــا مـــن أفـــرد % 45.7أيـــد ة غيـــر مســـلحة فـــي األراضـــي الفلســـطين ة ســـلم ــعب ـــام انتفاضـــة شـ العينـــة ق

 .عارضوا ذلك% 48.7
  ة، بينما % 38أيد ام انتفاضة مسلحة في األراضي الفلسطين  .عارضوا ذلك% 55.7من أفرد العينة ق
  ة، فــإن االنتفاضــة الشــع% 22.5رأ أنــه إذا مــا قامــت انتفاضــة فلســطين ة غيــر مــن أفــرد العينــة  ة الســلم ب

ة، بينمـا  ة الفلسـطين ال خدمـة للقضـ ـأن االنتفاضـة المسـلحة % 20.8المسلحة ستكون هي أكثر األشـ قـالوا 
ةكهــــي أ ة الفلســــطين ة % 21.7و . ثــــر خدمــــة للقضــــ ــــال النــــوعين مــــن االنتفاضــــة مفيــــد للقضــــ ــــأن  قــــالوا 

ة، و  ال النوعين من االنتفاضة غير % 28.9الفلسطين أن  ةقالوا  ة الفلسطين  .مجد للقض
  ونفــدرالي مــع االردن علــى أســاس دولتــين مســتقلتين مــع صــالت مــن أفــراد العينــة % 46.1أيــد إنشــاء اتحــاد 

ة بينهما ة قو  .مؤسس
  ة علــى حــدود مــن أفــرد العينــة % 33.4اعتقــد ــام دولــة فلســطين % 61.5، بينمــا 1967ــأن هنــاك فرصــة لق

أنه ال توجد هذه الفرصة  .اعتقدوا 
  ة علـــى حـــدود عـــام % 36.3أيـــد ـــة فلســـطين ـــام دول ـــراد العينـــة ق ة  1967مـــن أف حـــل نهـــائي للقضـــ ـــة  امل

ة، بينما   .عارضوا ذلك% 59.4الفلسطين
  ة علــى حــدود عــام % 22أيــد ــام دولــة فلســطين حــل  1967مــن أفــراد العينــة ق عــض األراضــي  ادلــة  مــع م

ة، بينما  ة الفلسطين  .عارضوا ذلك% 72.9نهائي للقض
  حـل % 18أيد ـة  ة تضم العرب واليهود على أراضي فلسـطين التارخ ة القوم ام دولة ثنائ من أفراد العينة ق

ة، بينما  ة الفلسطين  .عارضوا ذلك% 78.6نهائي للقض
  ـــة فـــي مؤسســـات منظمـــة  حـــل% 40.7أيـــد ـــة واألمن ة، ودمـــج مؤسســـاتها اإلدار ـــة الفلســـطين الســـلطة الوطن

ة،  .عارضوا ذلك% 49.9بينما  التحرر الفلسطين
  تي فتح وحماس اإل% 90.5رأ أنه على حر ةمن أفراد العينة   .سراع في تنفيذ المصالحة الوطن
 ــة فــتح و  فــي ــأنهم متفــائلين مــن أفــراد العينــة %43 أفــاد ــة حمــاس خــالل وقــت تنفيــذ المصــالحة بــين حر حر

أنهم متشائمين %54قرب، بينما   .أفادوا 
 ـة حمـاس، بينمـا من أف% 14بر اعت ـة هـي حر أن المسئول عن عدم تنفيذ اتفاق المصـالحة الوطن راد العينة 

ة فتح، و % 8.4 أنها حر تي فتح وحماس% 67.3أفادوا  ات في حر أنها شخص  .أفادوا 
  ة %74.9أيد ضائع والمنتجات اإلسرائيل  .من أفراد العينة مقاطعة ال
  ـة وقطـاع غـزة، نجـاح حملـة  مـن أفـراد العينـة %41.2توقع ة فـي الضـفة الغر المقاطعـة للمنتجـات اإلسـرائيل

 .توقعوا فشلها% 54.1بينما 
 ـع  مــن أفــراد العينـة% 12.8 أفـاد ة فــي جم شــترون المنتجـات اإلســرائيل أفــادوا % 37.3بينمــا  األحــوالــأنهم 

ع  ة في جم شترون المنتجات الفلسطين شـترون % 46.5و  األحوالأنهم  ـأنهم  ـة السـلعة  أفادوا  حسـب نوع
 .غض النظر عن منشأها
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 عض أما عن ة سبب عدم التزام  مقاطعة المنتجات اإلسرائيل  :فعز أفراد العينة ذلك إلى األشخاص 

  .لعدم الثقة بجودة المنتج المحلي% 64.30 -  
عض األشخاص% 63.97 -     .لثقافة االستهالك عند 
ةلعدم وجود بدائل من منتجات % 58.89 -     .محل
  .الرتفاع اسعار المنتج المحلي% 53.60 -  
ل دائم% 68.85 -   ش   .ألن المنتج اإلسرائيلي متوفر 
ة هي مصدر لدخلهمألن % 24.40 -    .المنتجات اإلسرائيل

  م ومة الوفاق الوطني على أنه جيد% 63.7ق  .فأكثر من أفراد العينة أداء ح
  م ة على أنه جيدمن أفراد العينة أداء الرئاس% 65.2ق  .فأكثر ة الفلسطين
  ات % 41.5توقع ة فإن هذه االنتخا ات في الوقت الحاضر في األراضي الفلسطين أنه إذا ما أجرت انتخا

 .ستكون نزهة
 82.9 % ة المقبلـة، ومـن بـين ألشـخاص الـذين ات الرئاسـ ون في االنتخا شار أنهم س من أفراد العينة أفادوا 

شار أنهم س ة المقبلـة ون أفادوا  ـات الرئاسـ ـة فـتح، فـي % 34.3فـي االنتخا عطون أصـواتهم لمرشـح حر سـ
ة حماس% 13.7حين أفاد  عطون أصواتهم لمرشح حر  .أنهم س

 82.8%  ة المقبلــة، ومــن بــين األشــخاص ــات التشــرع ون فــي االنتخا شــار ــأنهم س مــن أفــراد العينــة أفــادوا 
ون فــي االنتخ شــار ــأنهم س ــة الــذين أفــادوا  ة المقبل ــات التشــرع ــة % 36.5ا عطون أصــواتهم لمرشــح حر ســ

ة حماس% 15.1 فتح، في حين أفاد عطون أصواتهم لمرشح حر  .أنهم س
 ة اآلن توقعفي حالة إ ات تشرع ة % 44.3 جراء انتخا ات، بينما فوز حر توقع % 17.5فتح في هذه االنتخا

ة حماس  .فوز حر
 85.8%  ة المقبلة، ومن بين هؤالء من أفراد العينة في أفادو ة والمحل ات البلد ون في االنتخا شار أنهم س ا 

ة فتح، و  %34األشخاص أفاد  عطون أصواتهم لقائمة حر ة % 13س عطون أصواتهم لمرشح حر أنهم س
عطوا أصو % 10حماس، بينما  أنهم س  .تهم لقائمة من العائلة أو الحمولةاأفادوا 

  ـة فـي الهجـرة من أفراد العين% 31.4أفاد ـة تـدفعهم للرغ ة الحال ة واالقتصاد ة واألمن اس أن الظروف الس ة 
 .إلى خارج الوطن

  اتهم في ظل هذه الظروف %47.8أفاد أنهم خائفون على ح  .من أفراد العينة 
 متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة أنهم من أفراد العينة %60.3 فادأ.  
 األمان على أنفسهم وأسرهم وأمالكهم في ظل  ال أنهمأفراد العينة  من% 76.7 أفاد شعرون 

 .الوضع الراهن
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 التالي اسي فقد أفاد أفراد العينة  ة لالنتماء الس   :النس

 حزب الشعب 1.0%
ة 0.6 مقراط  الجبهة الد
 الجهاد اإلسالمي 1.2%
ة فتح 36.7%  حر
ة حماس 12.8%  حر
 حزب فدا 0.4%
ة 2.5%  الجبهة الشعب
ة 1.0% ادرة الوطن  الم
 مستقل وطني 5.7%
 مستقل إسالمي 1.7%
ره 35.7%  ال أحد مما سب ذ
 غير ذلك  0.7%
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  النتائج العامة لالستطالع
  

ة  ات المحل ة بتأجيل إجراء االنتخا ومة الفلسطين د أم تعارض قرار الح مة العدل الع/ هل تؤ عد قرار مح ة،  ا البلد ل
ة  ات المحل ة األخير بإجراء االنتخا ة فق ؟/ الفلسطين ة في الضفة الغر   البلد

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 35.4 37.5 31.8  أؤ

  أعارض 57.6 54.6 62.6
  ال أعرف/ال رأ 7.0 7.9 5.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

   
ا  مة العدل العل د أم تعارض قرا ر مح خ هل تؤ ة األخير والذ صدر بتار ات 9/10/2016الفلسطين ، بإجراء االنتخا

ة  ؟ / المحل ة فق ة في الضفة الغر   البلد

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 23.6 25.4 20.6  أؤ

  أعارض 70.4 68.2 74.2
 ال أعرف/ال رأ 5.9 6.4 5.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
د أم تعارض قر  خ هل تؤ ة  والذ صدر بتار ا الفلسطين مة العدل العل ، بوقف قرار مجلس الوزراء 8/9/2016ا ر مح

ة  ات المحل ن األول / بإجراء االنتخا خ في شهر تشر انت مقرر إجرائها بتار ة، والتي    ؟2016البلد

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 26.9 27.8 25.4  أؤ

  أعارض 66.4 66.2 66.6
 ال أعرف/ال رأ 6.7 5.9 8.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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ة   ات  المحل ة وقف قرار مجلس الوزراء بإجراء االنتخا ا الفلسطين مة العدل العل دين لقرا ر مح نت من المؤ ة، / إذا  البلد
  لماذا؟

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 ألنها ال تشمل مدينة القدس 13.4 13.5 13.2

ه وغير شرعي 14.2 9.6 20.8   ألن المحاكم والقضاء في قطاع غير معترف 
ات 33.0 36.9 27.4 ة نتيجة هذه االنتخا  الخوف من حدوث المشاكل الداخل
  ألنها ستعم االنقسام الفلسطيني 21.3 22.7 19.3
    أخر حدد 4.4 2.8 6.6
 ال أعرف/ال رأ 13.8 14.5 12.7
 موعالمج 100.0 100.0 100.0

   
ة  ات  المحل ة وقف قرار مجلس الوزراء بإجراء االنتخا ا الفلسطين مة العدل العل نت من المعارضين لقرا ر مح / إذا 

ة، لماذا؟   البلد

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 إلغاء ح من حقوق المواطنين 47.6 51.6 41.9

  لسطينيانت ستؤد إلى إنهاء االنقسام الف 16.7 16.7 16.7
ة 19.2 16.6 22.8 ة وتشرع ات رئاس  انت ستكون مقدمة إلجراء إنتخا
    أخر حدد 4.7 4.8 4.6
 ال أعرف/ال رأ 11.9 10.3 14.1
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ة إلجراء ة موات أن الظروف الحال ة  هل تعتقد  ات محل ة؟/ إنتخا   بلد

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 55.1 56.3 53.0

  ال 39.4 39.3 39.6
 ال أعرف/ال رأ 5.5 4.4 7.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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ة  ات  المحل ة؟/ بنظرك أنت، من المسئول عن تأجيل االنتخا   البلد

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

ة 27.1 37.9 8.4 ة الفلسطين  السلطة الوطن

ة فتح 9.7 8.6 11.6   حر
ة حماس 15.2 5.7 31.6  حر
ة حماس معا 27.6 25.3 31.6 ة فتح وحر   حر
ة األخر  4.3 5.5 2.2   عض الفصائل الفلسطين
ات المستقلة 2.9 3.9 1.0   الشخص
 ال أعرف/ال رأ 13.3 13.1 13.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
أن الطعون التي قدمتها حماس على قوائم فتح في قطاع غ ة هل تعتقد  ات  المحل ة؟/ زة هي السبب في تأجيل االنتخا   البلد

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 41.0 35.2 51.2

  ال 38.4 44.8 27.4
 ال أعرف/ال رأ 20.6 20.1 21.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ة  ات المحل انت االنتخا ه، م/ إذا ما  ت في الموعد الذ حددت ف ة إجر ة؟البلد نت تتوقع أن ينجح في الضفة الغر   ن 

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

ة فتح أو من تدعمهم          48.2 44.7 54.2 عة لحر  القوائم التا

ة حماس أو من تدعمهم 19.6 20.8 17.69 عة لحر   القوائم التا
سار الفلسطيني أو من تدعمهم        1.8 2.1 1.2 عة لل        القوائم التا
عة للعائالت 5.4 7.8 1.4   القوائم التا
  قوائم الكفاءات والمستقلين                        10.6 11.0 10.0
 ال أعرف/ال رأ 14.4 13.7 15.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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ة   ات المحل انت االنتخا نت تتوق/ إذا ما  ه، من  ت في الموعد الذ حددت ف ة إجر   ع أن ينجح في قطاع غزة؟البلد

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

ة فتح أو من تدعمهم          23.9 8.7 50.2 عة لحر  القوائم التا

ة حماس أو من تدعمهم 52.5 70.9 20.8 عة لحر   القوائم التا
سار الفلسطيني أو من تدعمهم              0.8 0.5 1.4 عة لل  القوائم التا
عة للعائالت 2.5 2.4 2.6   القوائم التا
  قوائم الكفاءات والمستقلين                        7.0 5.6 9.6
 ال أعرف/ال رأ 13.2 11.9 15.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ة  ات  المحل ب؟/ هل تتوقع إجراء االنتخا ة في المستقبل القر   البلد

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 52.8 57.8 44.2

  ال 40.5 36.9 46.8
 ال أعرف/ال رأ 6.7 5.3 9.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

 
طرح  ة  ام السلطة الفلسطين د أم تعارض ق طان حول قرار مشروعهل تؤ    ؟األمن مجلس على المستوطنين وٕارهاب االست

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 76.2 78.9 71.6  أؤ

  أعارض 16.0 17.6 13.2
 ال أعرف/ال رأ 7.8 3.5 15.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ة للشعب الفلسطيني الواقع تحت االحتالل منذ العام  ة الدول د أم تعارض توفير الحما   ؟1967هل تؤ

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 75.3 76.8 72.8  أؤ

  أعارض 20.3 21.9 17.6
  أعرفال/ال رأ 4.3 1.3 9.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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ا في أن  طان اس لبر س محمود ع د دعوة الرئ ة تتحملهل تؤ ة المسؤول خ ة التار ة والقانون اس ة والس ة والماد  والمعنو
ات من ه حل لما الفلسطيني الشعب من االعتذار ذلك في ما وعد بلفور، لنتائج   ؟وظلم ومآس ن

  المجموع ةالضفة الغر قطاع غزة

د 75.0 78.7 68.8  أؤ

  أعارض 17.5 17.3 17.8
 ال أعرف/ال رأ 7.5 4.1 13.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
الشعب الفلسطيني؟ ات التي حلت  ا هي المسئول عن الن طان   من وجهة نظرك أنت، هل تعتبر بر

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 79.0 78.1 80.6

  ال 14.0 17.3 8.4
 ال أعرف/ال رأ 7.0 4.6 11.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
؟ انت تدعو لعقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوس ة والتي  ادرة الفرنس د أم تعارض الم   هل تؤ

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 55.9 53.8 59.6  أؤ

  أعارض 31.6 35.5 25.0
 ال أعرف/أال ر  12.4 10.7 15.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ز التوصل لسالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين؟ ة ستنجح أم ستفشل في تعز ادرة الفرنس أن الم   هل تعتقد 

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

  ستنجح 19.3 17.4 22.6

  ستفشل 63.1 68.8 53.2
 ال أعرف/ال رأ 17.6 13.8 24.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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ك  و من أجل تحر س الوزراء اإلسرائيلي لالجتماع في موس اس ولرئ س محمود ع ة للرئ د أم تعارض الدعوة الروس هل تؤ

ة السالم؟   عمل

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 49.1 47.8 51.4  أؤ

  أعارض 43.4 49.1 33.6
 ال أعرف/ال رأ 7.5 3.1 15.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ه؟ اتفاق أوسلوا ما دامت إسرائيل ال تلتزم  ة االلتزام    من وحهة نظرك أنت، هل على السلطة الفلسطين

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 18.2 20.4 14.4

  ال 74.0 74.9 72.4
 ال أعرف/ال رأ 7.8 4.6 13.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
د أم ت ة من أجل الحد من الفلتان األمني؟هل تؤ ة الفلسطين ة التي تقوم بها األجهزة األمن   عارض الحمالت األمن

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 63.7 67.5 57.2  أؤ

  أعارض 31.0 29.4 33.8
 ال أعرف/ال رأ 5.3 3.1 9.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ة العامة(توجيهي هل سمعت عن تغيير نظام امتحان ال ك؟) الثانو ة، إذا سمعت بذلك ما رأ   في األراضي الفلسطين

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

ده 41.0 34.5 52.4  سمعت بذلك، وأؤ

ده 31.5 32.0 30.6   سمعت بذلك، وال أؤ
  لم أسمع بذلك 23.2 28.5 14.0
 ال أعرف/ال رأ 4.3 5.0 3.0

 عالمجمو  100.0 100.0 100.0
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ة؟ ة غير مسلحة في األراضي الفلسطين ة سلم ام انتفاضة شعب د أم تعارض ق   هل تؤ

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 45.7 48.5 41.0  أؤ

  أعارض 48.7 49.0 48.2
 ال أعرف/ال رأ 5.6 2.6 10.8
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ام انتفاضة مسلحة في األ    د أم تعارض ق ة؟هل تؤ   راضي الفلسطين

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 38.0 29.8 52.0  أؤ

  أعارض 55.7 66.9 36.2
 ال أعرف/ال رأ 6.4 3.2 11.8
 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

ة؟   الفلسطين

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

ة غير المسلحة 22.5 26.9 15.0 ة السلم  االنتفاضة الشعب

  االنتفاضة المسلحة          20.8 18.7 24.4
  مفيد ال النوعين من االنتفاضة 21.7 16.9 30.0
  ال النوعين من االنتفاضة غير مجد 28.9 35.4 17.8
 ال أعرف/رأ ال 6.0 2.1 12.8
 المجموع 100.0 100.0 100.0

    
ة بينهما؟   ة قو ونفدرالي مع االردن على أساس دولتين مستقلتين مع صالت مؤسس د أم تعارض إنشاء اتحاد    هل تؤ

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 46.1 52.1 35.8  أؤ

  أعارض 41.3 44.1 36.6
 ال أعرف/ال رأ 12.6 3.8 27.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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ة على حدود    ام دولة فلسطين أن هناك فرصة لق   ؟1967في ظل األوضاع الراهنة، هل تعتقد 

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 33.4 37.6 26.2

  ال 61.5 59.3 65.4
 ال أعرف/ال رأ 5.1 3.1 8.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 36.3 40.4 29.4

  ال 59.4 58.1 61.6
 ال أعرف/ال رأ 4.3 1.5 9.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 22.0 24.0 18.4

  ال 72.9 72.7 73.2
 ال أعرف/ال رأ 5.1 3.2 8.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

ة؟   الفلسطين

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 18.0 19.0 16.2

  ال 78.6 78.9 78.0
 ال أعرف/ال رأ 3.5 2.1 5.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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د أم تعارض حل  ة ف هل تؤ ة واألمن ة، ودمج مؤسساتها اإلدار ة الفلسطين ر السلطة الوطن ي مؤسسات منظمة التحر

ة؟   الفلسطين

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 40.7 42.3 38.0  أؤ

  أعارض 49.9 51.0 47.8
 ال أعرف/ال رأ 9.4 6.6 14.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
تي فتح وحماس اإلسراع في تنفيذ المصالحة الو     أنه على حر ة؟في ظل اآلوضاع الراهنة ، هل تر    طن

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 90.5 93.0 86.2

  ال 7.4 5.6 10.6
 ال أعرف/ال رأ 2.1 1.4 3.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ب؟    ة حماس خالل وقت قر ة فتح وحر   هل أنت متفائل أم متشائم من تنفيذ المصالحة بين حر

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 متفائل 43.0 45.1 39.4

  متشائم 54.0 52.3 56.8
 ال أعرف/ال رأ 3.0 2.6 3.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

       
ة؟       من وجهة نظرك أنت، من المسئول عن عدم تنفيذ اتفاق المصالحة الوطن

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

ة حماس 14.0 8.4 23.6  حر

ة فتح 8.4 9.6 6.4   حر
تي فتح وحماس 67.3 72.0 59.0 ات في حر   شخص
 ال أعرف/ال رأ 10.4 10.0 11.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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ة؟    ضائع والمنتجات اإلسرائيل د أم تعارض مقاطعة ال   هل تؤ

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 74.9 77.3 70.8   أؤ
  أعارض 21.9 21.3 22.8
 فال أعر /ال رأ 3.2 1.4 6.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

  نجاحها  41.2 38.6 45.6
  فشلها 54.1 58.1 47.2
 ال أعرف/ال رأ 4.7 3.2 7.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ة في حال توفر البديل الوطني لها؟أ    شراء المنتجات اإلسرائيل ا، هل تقوم    نت شخص

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

ع األحوال 12.8 14.8 9.4 ة في جم   اشتر المنتجات اإلسرائيل
ع األحوال 37.3 42.6 28.2 ة في جم     اشتر المنتجات الفلسطين
ة 45.6 41.1 55.8 غض النظر عن منشأها أشتر حسب نوع   السلعة 
 ال أعرف/ال رأ 3.4 1.5 6.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ة؟    مقاطعة المنتجات اإلسرائيل   من وجهة نظرك لماذا ال يلتزم العديد من األشخاص 

ون صفر أدناها و 10اع عالمة من  حيث    أعالها 10، 

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

  عدم الثقة بجودة المنتج المحلي 6.4295 6.5070 6.2960
عض األشخاص 6.3972 6.3701 6.4440   ثقافة االستهالك عند 
ة 5.8891 5.7981 6.0460   عدم وجود بدائل من منتجات محل
  ارتفاع اسعار المنتج المحلي 5.3598 5.4408 5.2200
ل دائم 6.8847 7.1067 6.5020 ش   المنتج اإلسرائيلي متوفر 
ة هي مصدر دخلي 2.4398 2.1566  2.9280   المنتجات اإلسرائيل
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ومة الوفاق الوطني؟  م أداء ح   يف تق

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

  ممتاز 3.7 4.5 2.2
  جيد 60.0 62.5 55.6
  سيئ 29.1 23.8 38.2
 ال أعرف/ال رأ 7.3 9.2 4.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

    
م  ة؟يف تق   أداء الرئاسة الفلسطين

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

  ممتاز 6.5 7.3 5.2
  جيد 58.7 58.7 58.6
  سيئ 31.9 31.0 33.6
 ال أعرف/ال رأ 2.9 3.0 2.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

    
ة، هل تتوقع أن تكون هذ  ات في الوقت الحاضر في األراضي الفلسطين ت انتخا هة؟إذا ما أجر ات نز   ه االنتخا

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 41.5 37.7 48.0

  ال 49.9 55.1 40.8
 ال أعرف/ال رأ 8.7 7.2 11.2
 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 10.6 7.7 15.6
سار 2.6 2.7 2.6  مرشح من ال
ة حماس 11.4 12.3 9.8   مرشح حر
ة فتح 28.4 26.7 31.4   مرشح حر
  مرشح وطني مستقل 6.7 6.8 6.4
  مرشح إسالمي مستقل 2.3 2.4 2.2
ات 17.1 20.4 11.4   لن أشارك في هذه االنتخا
عد 20.9 21.0 20.6  لم أحدد 
 عالمجمو  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 مستقلين 8.0 7.3 9.2
سار 2.8 2.7 3.0  قائمة من ال
ة حماس 12.5 12.2 13.0   قائمة حر
ة فتح 30.2 27.1 35.4   قائمة حر
  قائمة مستقلين وطنيين 5.7 5.7 5.6
  قائمة مستقلين إسالميين 2.9 2.9 2.8
ات 17.3 20.1 12.4   لن أشارك في هذه االنتخا
عد 20.8 22.0 18.6  لم أحدد 
 المجموع 100.0 100.0 100.0

     
ة تتوقع أن تفوز؟  ة جديدة أ من الكتل التال ع ات تشر   لو جرت اآلن انتخا

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 قلين إسالميينتلة مست 4.6 4.2 5.4
 تلة مستقلين وطنيين 11.6 9.4 15.4
  تلة فتح 44.3 39.9 52.0
  تلة حماس 17.5 18.8 15.4
سار 1.2 1.5 0.8 مات ال   تلة من تنظ
 ال أعرف/ال رأ 20.6 26.2 11.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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ة من ستنتخب؟   ة والمحل ات البلد   في حال إجراء االنتخا

ة زةقطاع غ   المجموع الضفة الغر

 قائمة العائلة أو الحمولة 8.6 13.6 0.4
  قائمة مستقلين 5.8 6.4 4.8
سار 2.2 1.8 2.8  قائمة من ال
ة حماس 11.2 9.8 13.4   قائمة حر
ة فتح 29.2 22.7 39.8   قائمة حر
  قائمة مستقلين وطنيين 5.7 5.5 6.0
  قائمة مستقلين إسالميين 3.0 2.3 4.0
ات 14.2 17.3 9.2   لن أشارك في هذه االنتخا
عد 20.2 20.6 19.6  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 31.4 20.5 50.2
  ال 65.5 78.7 42.8
 ال أعرف/ال رأ 3.1 0.8 7.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
اتك في ظل هذه الظروف؟         هل أنت خائف على ح

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 47.8 39.8 61.6
  ال 51.2 60.0 36.2
 ال أعرف/ال رأ 1.0 0.2 2.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  هل أنت متفائل أم متشائم تجاه الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة؟       

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 متفائل 37.2 40.6 31.2
  متشائم 60.3 58.1 64.0
 ال أعرف/ال رأ 2.6 1.3 4.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 22.4 26.0  16.2
 إلى حد ما 41.7 37.9 48.2
  ال 35.0 35.5 34.2
  ال أعرف/ال رأ  0.9  0.6  1.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
د؟أ         ة تؤ   ًا من األحزاب واالتجاهات التال

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 حزب الشعب 1.0 0.8 1.2
ة 0.6 0.3 1.0 مقراط  الجبهة الد
 الجهاد اإلسالمي 1.2 0.8 2.0
ة فتح 36.7 31.0 46.6  حر
ة حماس 12.8 13.0 12.6  حر
 حزب فدا 0.4 0.1 0.8
ة 2.5 2.4 2.6  الجبهة الشعب
ة 1.0 1.2 0.8 ادرة الوطن  الم
 مستقل وطني 5.7 4.9 7.0
 مستقل إسالمي 1.7 1.2 2.6
ره 35.7 44.0 21.4  ال أحد مما سب ذ
 غير ذلك  0.7 0.3 1.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  


