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 الوطنيـةالنجـاح  جامعـة

 الرأي والدراسات المسحية استطالعات مركــز
Tel: (9)(972) 2345113         Fax : (9)(972) 2345982 

Nablus-Palestine:  P.O. Box 7, 707 - Email: hussein596@yahoo.com 

 

 (75)الرأي العام الفلسطيني رقم  استطالع نتائج
 5102 تشرين أول 57-55

 

 االستطالع ةخلفي
أجري العديد من جوالت الحوار بين ممثلي حركة فتح وحركة حماس في القاهرة تحت الرعاية المصرية، وشارك في 
بعض هذه الجوالت ممثلين عن الفصائل الفلسطينية المختلفة، إال أنه حتى اآلن لم يتم التوصل إلى اتفاق يحقق 

 .المصالحة الوطنية، وينهي االنقسام الفلسطيني
ودعت إلى توسيع رعاية المفاوضات بين  ،وقف جميع االتصاالت مع اإلدارة األمريكيةبالسلطة الفلسطينية قامت 

سرائيل، نقل إعالن الرئيس األمريكي ترامب االعتراف بمدينة القدس عاصمة إلسرائيل و بعد  السلطة الفلسطينية وا 
أنها ستطلق صفقة بآلخر ااألمريكية تعلن بين الحين و  من جهة أخرى تعلن اإلدارة. السفارة األمريكية إلى القدس

 .بأنها الحل للقضية الفلسطينية عتقدتوالتي بموجبها  ،القرن 
 

 

 االستطالع نتائج
 

الاارأي والدراسااات المسااحية فااي جامعااة  اسااتطالعاتالااذي أجااراه مركاا   ون خمسااالو  بعساااال يلااي نتااائس االسااتطال  فيمااا
قامـــت جامعـــة النجـــاح الوطنيـــة  حيـــ ، 5112 تشااارين األوا 52-52 باااين مااااقعاااة النجاااال الوطنياااة خاااالا الفتااارة الوا

 .إجراء هذا المسح كامالا  فيوبتمويل ذاتي 
وخصوصا  الفلسطينية،آراء الشار  الفلسطيني في المستجدات السياسية الراهنة على الساحة  االستطال هذا  تناوا

نهاء االنقسام الفلسطيني ا عالن الرئيس األمريكي ترامب االعتراف بمدينة القدس و  .موضو  المصالحة الوطنية وا 
لى و . ألمريكية إليهااعاصمة إلسرائيل ونقل السفارة  باإلضافة إلى  ،وبلدية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعيةإمكانية ا 

 .التأييد السياسي
وقد تم . االنتخابم حق سنة فأكثر، وهم الذين له 12شخصًا ممن بلغت أعمارهم  1635 االستطال  عينةحجم  بلغ

وتم سحب مفردات . شخص 211 علىشخصا وفي قطا  غ ة  235تو يع هذه االستمارة في الضفة الغربية على 
رى، فقد بلغت نسبة رفض ااااأخ ةااااجه ومن ،%6± واااانحة ااأ للعينااش الخطااوائية، وقد بلغ هامااورة عشاة بصاالعين

 %.5.2اإلجابة 
 

____________________________________________________________________ 
 .الواردة في النتائس ال تمثل بالضرورة رأي جامعة النجال الوطنية اآلراء* 
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 :الرئيسية النتائج
  اتفاق المصالحة الفلسطينية خالا وقت قريب من أفراد العينة بأنهم متفائلون من توقيع% 62.2أفاد. 

  الحوار الفلسطيني وتحديدا فتح وحماس غير معنيين بإنهاء االنقسام الفلسطينيبأن أطراف % 52.2عتقد ا. 

  اتفاااق المصااالحة الفلسااطينية هااو أن بعااض األشااخاص يسااعون إلااى  بااأن عاادم التوصاال إلااى% 39.9اعتقااد
 .بسبب المصالح الح بية% 38.9تحقيق مصالح شخصية، بينما اعتقد 

  اتفااااق المصاااالحة الفلساااطينية بسااابب ضاااغوطات عربياااة علاااى  باااأن التاااأخير فاااي التوقياااع علاااى% 15.3اعتقاااد
بسابب المصاالح % 61.3بأن السابب هاو ضاغوطات إقليمياة، و اعتقاد % 13.6بعض األطراف، بينما اعتقد 
 .الح بية لحركتي فتح وحماس

  ماان أفااراد العينااة بااأن األقاادر داخليااا علااى إنهاااء عمليااة االنقسااام الفلسااطيني هااو الناا وا للشااار % 83.2أفاااد  
أفاااادوا بأناااه ضاااغا التن يماااات % 58.8بينماااا . الضااافة الغربياااة وقطاااا  غااا ةفاااي كااال مااان  اعتصاااامات وعمااال

أفااادوا بأنااه ضااغا م سسااات % 2.8ا بأنااه ضااغا الحركااات النقابيااة، و أفااادو % 2والحركااات الفلسااطينية، و 
 .المجتمع المدني

  سااطيني الااداخلي فقااا، بينمااا الفل بااأن المصااالحة الفلسااطينية يمكاان أن تااتم ماان خااالا الحااوار% 53.8اعتقااد
بأنها تأتي من خالا تدخل بعاض الادوا العربياة مان أجال تقرياب وجهاات الن ار باين حركتاي % 12.2اعتقد 

 .فتح وحماس فقا

  دم تطبياااق اتفااااق المصاااالحة، بينماااا باااأن حركاااة حمااااس هاااي الطااارف األكثااار اساااتفادة مااان عااا% 53.2اعتقاااد
 .ألكثر استفادة من عدم تطبيق االتفاقاعتقدوا بأن حركة فتح هي الطرف ا% 12.3

  نهاء % 3..8أفاد من أفراد العينة بأنهم راضون عن الدور المصري في رعاية حوارات المصالحة الوطنية وا 
 .االنقسام الفلسطيني

  قيام مصر بالضغا على خركتي فتح وحماس من أجل االسرا  في إنهاء االنقسام الفلسطيني% 8..3أيد. 
 ساارائيل ماان أجاال التوصاال إلااى هدمااة طويلااة األجاال فااي  إجااراء% 4..2 أيااد مفاوضااات بااين حركااة حماااس وا 

 .قطا  غ ة
  ماان أن اجااراء مفاوضااات بااين حركااة حماااس واساارائيل ماان اجاال التوصاال الااى هدنااه طويلااة % 24.4اعتقااد

نهاء االنقسام  .الفلسطيني. األجل سي دي إلى عدم تحقيق المصالحة الوطنية وا 
 باأن حال الادولتين ماا  اا قائماا، بينماا % 48.3متحدة نقل سافارتها إلاى القادس، اعتقاد  بعد اعالن الواليات ال

 .اعتقدوا بأن حل الدولتين لم يعد قائما% .0
  بأن الواليات المتحدة لم تعد حكما ن يها % 0..3بعد اعالن الواليات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس، اعتقد

 .بين إسرائيل والفلسطينيين
  ساارائيل، %8.0.أيااد إيجااادآ آليااة  أو  طلااب الساالطة الفلسااطينية توساايع رعايااه المفاوضااات بااين الفلسااطينيين وا 

 .دولية لرعايةآ المفاوضات مع إسرائيل
  بأن صفقة القرن الاذي يناوي الارئيس األمريكاي تراماب اطالقهاا هاي مان أجال تصافية القضاية % 00.4اعتقد

 .الفلسطينية
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  ية في وقف اتصاالتها مع اإلدارة األمريكية بعد إعاالن الارئيس األمريكاي موقف القيادة الفلسطين% 08.4أيد
 .ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإلسرائيل ونقل السفارة األمريكية إليها

  بأن وقف المساعدات األمريكية للسالطة الفلساطينية ساي دي إلاى تاردي األوضاا  االقتصاادية % 02.3اعتقد
 .ةوالمعيشية في األراضي الفلسطيني

  لألنروا هو من أجلو  للسلطة الفلسطينيةوقف اإلدارة األمريكية الدعم المالي أفراد العينة بأن اعتقد: 
 .الضغا على القيادة الفلسطينية من أجل قبوا صفقة القرن % 0..3 -
 .إغالق ملف الالجئين والغاء حق العودة% ..33 -
 .إضعاف الموقف الفلسطيني في المطالبة بحقوق الالجئين% ..32 -
 ضعاف موقف السلطة الفلسطينية بشكل عامإ% 34.8 -

  إقرار إسرائيل لقانون القومية، والذي يقوا بأن إسرائيل هي دولاة للشاعب اليهاودي بأناه تهدياد % 33.2اعتبر
 .لحقوق ومصالح الموطنين العرب

  اعتقادوا  %33، بينماا 4.30بأن هنااك فرصاة لقياام دولاة فلساطينية علاى حادود من أفرد العينة % 43اعتقد
 .بأنه ال توجد هذه الفرصة

  واحااادة علاااى أرض فلساااطين التاريخيااة تضااام كاااال مااان الفلساااطينيين أفاااراد العيناااة قيااام دولاااة  مااان% 2..4أيااد
 .عارضوا ذلك% 4..0واإلسرائيليين، بينما 

  كاملاااة كحااال نهاااائي للقضاااية  4.30مااان أفاااراد العيناااة قياااام دولاااة فلساااطينية علاااى حااادود عاااام % 4..8أياااد
 .عارضوا ذلك% 8...نية، بينما الفلسطي

  ماع مبادلاة بعاض األراضاي كحال  4.30من أفراد العيناة قياام دولاة فلساطينية علاى حادود عاام % ..44أيد
 .عارضوا ذلك% 04.2نهائي للقضية الفلسطينية، بينما 

  يخياة كحال من أفراد العينة قيام دولة ثنائية القومية تضم العرب واليهود على أراضي فلساطين التار % 44أيد
 .عارضوا ذلك% ..02نهائي للقضية الفلسطينية، بينما 

  4.30توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الواقع تحت االحتالا منذ العام % 34.8أيد. 
  23من أفرد العينة قيام انتفاضة شعبية سالمية غيار مسالحة فاي األراضاي الفلساطينية، بينماا % 3...أيد %

 .عارضوا ذلك
  عارضوا ذلك% 0... حة في األراضي الفلسطينية، بينمامن أفرد العينة قيام انتفاضة مسل %83.4أيد. 
  ماان أفاارد العينااة بأنااه إذا مااا قاماات انتفاضااة فلسااطينية، فااإن االنتفاضااة الشااعبية الساالمية غياار % 42.0رأى

تفاضاة المسالحة قاالوا باأن االن% ..43المسلحة ستكون هي أكثر األشاكاا خدماة للقضاية الفلساطينية، بينماا 
قااااالوا بااااأن كااااال النااااوعين ماااان االنتفاضااااة مفيااااد للقضااااية % ..44و . ثاااار خدمااااة للقضااااية الفلسااااطينيةكهااااي أ

 .قالوا بأن كال النوعين من االنتفاضة غير مجدي للقضية الفلسطينية% ..84الفلسطينية، و 
  فأكثر من أفراد العينة أداء حكومة الوفاق الوطني على أنه جيد% 34.8قيم. 
 على أنه جيد فأكثر الرئاسة الفلسطينيةمن أفراد العينة أداء % 38.8م قي. 
  عارضوا ذلك% 84من أفراد العينة حل المجلس التشريعي، بينما % 2...أيد. 
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  بأنه إذا ما أجريت انتخابات في الوقت الحاضر في األراضي الفلسطينية فإن هذه االنتخابات % 2..4قع تو
 .ستكون ن يهة

 03.4% د العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات الرئاساية المقبلاة، ومان باين ألشاخاص الاذين من أفرا
سايعطون أصاواتهم لمرشاح حركاة فاتح، فاي % 82.4فاي االنتخاباات الرئاساية المقبلاة أفادوا بأنهم سيشاركون 

 .أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس% 48.4حين أفاد 
 0..3%  ا بااأنهم سيشاااركون فااي االنتخابااات التشااريعية المقبلااة، وماان بااين األشااخاص ماان أفااراد العينااة أفااادو

ساايعطون أصااواتهم لمرشااح حركااة % 82.4الااذين أفااادوا بااأنهم سيشاااركون فااي االنتخابااات التشااريعية المقبلااة 
 .أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس% 42.2 فتح، في حين أفاد

 توقع % 42.8فتح في هذه االنتخابات، بينما فو  حركة % 83 قعجراء انتخابات تشريعية اآلن تو في حالة إ
 .فو  حركة حماس

 0..0 % من أفراد العينة في أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات البلدية والمحلية المقبلة، ومن بين ه الء
 أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح% ..44سيعطون أصواتهم لقائمة حركة فتح، و % 3..4األشخاص أفاد 

 .تهم لقائمة من العائلة أو الحمولةاأفادوا بأنهم سيعطوا أصو % 42.4حركة حماس، بينما 
  من أفراد العينة بأن ال روف السياسية واألمنية واالقتصادية الحالياة تادفعهم للرغباة فاي الهجارة % 83.3أفاد

 .إلى خارج الوطن
  ذه ال روفمن أفراد العينة بأنهم خائفون على حياتهم في  ل ه %23.3أفاد. 
 متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة بأنهم من أفراد العينة %3..3 فادأ. 
 يشعرون باألمان على أنفسهم وأسرهم وأمالكهم في  ل الوضع الراهن ال بأنهممن أفراد العينة % 3..3 أفاد. 
 بالنسبة لالنتماء السياسي فقد أفاد أفراد العينة كالتالي: 

 الشعب ح ب 4.3%
 الجبهة الديمقراطية 2%..
 الجهاد اإلسالمي 4.4%
 حركة فتح 84.0%
 حركة حماس 44.4%
 ح ب فدا 2%..
 الجبهة الشعبية %..4
 المبادرة الوطنية %..4
 مستقل وطني 0.0%
 مستقل إسالمي 4.3%
 ال أحد مما سبق ذكره 83.4%
 غير ذلك  8.4%
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 النتائج العامة لالستطالع
 

 هل أنت متفائل أم متشائم من توقيع اتفاق المصالحة  خالل وقت قريب؟     
  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 متفائل 62.2 81.2 66.1

 متشائم 23.2 28.8 31.2
 ال أعرف/رأي ال 8.2 6.2 3.5

 المجمو  111.1 111.1 111.1

  
 حماس معنيين بأنها االنقسام؟هل تعتقد بأن أطراف الحوار الفلسطيني وتحديدا فتح و       

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 52.2 53.6 61.5

 ال 22.2 23.2 26.3
 األمر ال يعنيني 15.3 16.6 11.8
 ال أعرف/رأي ال 8.1 6.2 8.2

 المجمو  111.1 111.1 111.1

 
 يسعون إلى تحقيق؟ هل تعتقد بأن عدم التوصل إلى المصالحة الوطنية هو أن بعض األشخاص      

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 المصالح الشخصية 63.3 82.2 61.5

 مصالح أح ابهم وحركاتهم 62.3 66.6 82.3
 مصالح إقليمية 16.1 18.1 11.5
 ال أعرف/رأي ال 2.5 2.5 11.1

 المجمو  111.2.51 111.1 111.1
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 قيع على المصالحة الوطنية بسبب؟هل تعتبر أن التأخير في التو          
  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 ضغوطات عربية على بعض األطراف 15.3 18.2 3.5

 ضغوطات إقليمية على بعض األطراف 13.6 18.2 12.2
 مصالح ح بية لحركتي فتح وحماس 61.3 52.3 62.5
 مصالح اقتصادية شخصية 16.6 18.2 11.2
 ح سياسية شخصيةمصال 13.2 51.2 13.8
 ال أعرف/رأي ال 3.5 2.6 2.3

 المجمو  111.1 111.1 111.1

 
 من وجهة نظرك، من األقدر داخليا على إنهاء عملية االنقسام الفلسطيني؟         

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

ا للشار  وعمل اعتصامات في كل من الضفة الغربية و الن   83.2 83.3 28.2
 إلنهاء االنقسام وقطا  غ ة

 ضغا التن يمات والحركات الفلسطينية 58.8 52.3 55.5
 ضغا الحركات النقابية 2.1 2.5 8.3
 ضغا م سسات المجتمع المدني 2.8 11.2 8.3

 ال أعرف/رأي ال 15.8 11.3 16.2

 المجمو  111.1 111.1 111.1

 
 الل؟هل تعتقد بأن المصالحة الفلسطينية يمكن أن تتم من خ      

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

تدخل بعض الدوا العربية من أجل تقريب وجهات الن ر  12.2 12.2 13.5
 بين حركتي فتح وحماس

 من خالا الحوار الفلسطيني الداخلي فقا 53.8 63.2 13.2
 كال األمرين 21.1 88.5 31.8
 ال أعرف/رأي ال 8.3 6.2 3.3

 المجمو  111.1 111.1 111.1
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 من هو الطرف األكثر استفادة فلسطينيا من عدم توقيع اتفاق المصالحة؟       

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 فتح 12.3 12.8 12.1

 حماس 53.2 12.3 81.3
 أخرى  81.8 83.1 52.3
 ال أعرف/رأي ال 12.6 12.1 12.2

 المجمو  111.1 111.1 111.1

    
نهاء االنقسام الفلسطيني؟ ن الدور المصري في رعاية حوارات المصالحة الوطنيةما مدى رضاك ع        وا 

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 راض 62.2 52.1 28.5

 غير راض 28.3 32.6 63.5
 ال أعرف/رأي ال 3.3 3.3 3.3

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 
 فتح وحماس من إجل اإلسراع في إنهاء االنقسام الفلسطيني؟ هل تؤيد أم تعارض قيام مصر بالضغط على حركتي      

  المجمو  الغربية الضفة غ ة قطا 

 أؤيد  31.6 21.3 23.8

 أعارض 65.2 81.3 13.3
 ال أعرف/رأي ال 2.6 2.8 2.1

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 
سرائيل من أجل ا       لتوصيل إلى هدنة طويلة األجل في قطاع هل تؤيد أم تعارض إجراء مفاوضات بين حركة حماس وا 
 غزة؟

  المجمو  الغربية الضفة غ ة قطا 

 أؤيد  82.5 82.8 81.8

 أعارض 86.1 85.2 86.3
 ال أعرف/رأي ال 11.2 3.2 12.1

 المجموع 111.1 111.1 111.1
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سرائيل من أجل التوصيل إلى هدنة      طويلة األجل في قطاع غزة هل تعتقد بأن إجراء مفاوضات بين حركة حماس وا 

نهاء االنقسام الفلسطيني؟ سيؤدي إلى عدم تحقيق المصالحة الوطنية  وا 
  المجمو  الغربية الضفة غ ة قطا 

 نعم 85.1 82.3 62.8

 ال 82.3 88.1 28.3
 ال أعرف/رأي ال 11.1 11.1 11.1

 المجموع 111.1 111.1 111.1

 

 ارتها إلى القدس، هل تعتقد بأن حل الدولتين ما زال قائما؟بعد اعالن الواليات المتحدة نقل سف    
  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 نعم 48.3 3..4 3..4

 ال ...0 0..3 3..0
 ال أعرف/ال رأي 3.4 2.3 3.3

 المجمو  ....4 ....4 ....4
 

ات المتحدة حكما نزيها بين إسرائيل بعد اعالن الواليات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس، هل تعتقد بأن الوالي   
 والفلسطينيين؟

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 نعم ... 2.3 ..3

 ال 0..3 8.2. 38.2
 ال أعرف/ال رأي 2.8 ..4 3.3

 المجمو  ....4 ....4 ....4
 

سرائيل،   آليٍة دولية لرعايِة المفاوضات مع إيجاِد أو  طلبت السلطة الفلسطينية توسيع رعايه المفاوضات بين الفلسطينيين وا 
 هل تؤيد أم تعارض هذا الطلب؟ إسرائيل

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 أ يد 8.0. 0.0. ..20

 أعارض 80.8 ...8 2..2
 ال أعرف/ال رأي ... 3.3 44.3
 المجمو  ....4 ....4 ....4
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 ترامب اطالقها هي من أجل تصفية القضية الفلسطينية؟هل تعتقد بأن صفقة القرن الذي ينوي الرئيس األمريكي   

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 نعم 00.4 03.8 03.3

 ال 43.4 43.3 2..4
 ال أعرف/ال رأي 3.3 0.4 3..

 المجمو  ....4 ....4 ....4
 

ة بعد إعالن الرئيس األمريكي ترامب هل تؤيد أم تعارض موقف القيادة الفلسطينية في وقف اتصاالتها مع اإلدارة األمريكي  
 اعترافه بالقدس عاصمة لإلسرائيل ونقل السفارة األمريكية إليها؟

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 أ يد 08.4 04.0 ..02

 أعارض 2..4 44.8 43.3
 ال أعرف/ال رأي 3.2 ... 0.4

 المجمو  ....4 ....4 ....4
 

مريكية للسلطة الفلسطينية سيؤدي إلى تردي األوضاع االقتصادية والمعيشية في األراضي هل تعتقد بأن وقف المساعدات األ
 الفلسطينية؟

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 نعم 02.3 8..0 34.3

 ال 44.4 43.4 44.3
 ال أعرف/ال رأي ..2 ..8 2.3

 المجمو  ....4 ....4 ....4
 

 لألنروا هو من أجلو  للسلطة الفلسطينية الدعم الماليهل تعتقد بأن وقف اإلدارة األمريكية 
 أعالها .4أدناها و  .بحيث يكون  .4أعا عالمة من 

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 الضغط على القيادة الفلسطينية من أجل قبول صفقة القرن .30..3 38...3 .43..3

 عودةإغالق ملف الالجئين وإلغاء حق ال ...3.3 3.0083 .23..3

 إضعاف الموقف الفلسطيني في المطالبة بحقوق الالجئين ...3.2 ...3.3 .3.433

 إضعاف موقف السلطة الفلسطينية بشكل عام 3.4822 3.8.38 .0.383
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بعد إقرار إسرائيل لقانون القومية والذي يقول بأن إسرائيل هي دولة للشعب اليهودي فقط، هل تعتقد بأن هذا القانون     
 :هو

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 تهديد لحقوق ومصالح المواطنين العرب      33.2 ...0 32.3

 لن يغير شيئ في أوضاغهم            ..40 40.8 ..43
 ال أعرف/ال رأي ..2 4.4 0.4

 المجموع ....4 ....4 ....4
 
 ؟7691لسطينية على حدود ي ظل األوضاع الراهنة، هل تعتقد بأن هناك فرصة لقيام دولة فف   

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 نعم ..43 3..8 ..43

 ال ..33 32.3 08.2
 ال أعرف/ال رأي ..3 ..2 3.3

 المجمو  ....4 ....4 ....4
 
 واإلسرائيليين؟ نهل تؤيد أم تعارض قيام دولة واحدة على أرض فلسطين التاريخية تضم كال من الفلسطينيي    

  المجموع الضفة الغربية غزةقطاع 
 أ يد 2..4 3.4. 3..4

 أعارض 4..0 33.2 ..08
 ال أعرف/ال رأي ..2 ..8 3.4

 المجمو  ....4 ....4 ....4
   
 كاملة كحل نهائي للقضية الفلسطينية؟ 7691هل تؤيد أم تعارض قيام دولة فلسطينية على حدود عام   

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 نعم 4..8 24.3 82.3

 ال 8... 2.3. 3.4.
 ال أعرف/ال رأي 3.. ..8 4..

 المجمو  ....4 ....4 ....4
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 مع مبادلة بعض األراضي كحل نهائي للقضية الفلسطينية؟ 7691هل تؤيد أم تعارض قيام دولة فلسطينية على حدود عام   

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 نعم ..44 ..43 43.2

 ال 04.2 3..3 ..02
 ال أعرف/ال رأي 3.4 2.4 3..

 المجمو  ....4 ....4 ....4
 
هل تؤيد أم تعارض قيام دولة ثنائية القومية تضم العرب واليهود على أراضي فلسطين التاريخية كحل نهائي للقضية   

 الفلسطينية؟
  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 أ يد ..44 2..4 48.2

 أعارض ..02 04.0 2..0
 ال أعرف/ال رأي ..2 ..4 0.4

 المجمو  ....4 ....4 ....4
 
 ؟7691هل تؤيد أم تعارض توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الواقع تحت االحتالل منذ العام    

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 أ يد 34.8 38.8 2..3

 أعارض 82.4 82.3 88.2
 ال أعرف/ال رأي 8.3 4.4 3.4

 المجمو  ....4 ....4 ....4
 
 هل تؤيد أم تعارض قيام انتفاضة شعبية سلمية غير مسلحة في األراضي الفلسطينية؟   

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 أ يد 3... 8... 24.2

 أعارض ..23 ..24 ..4.
 ال أعرف/ال رأي ..8 4.4 3..

 المجمو  ....4 ....4 ....4
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 ؤيد أم تعارض قيام انتفاضة مسلحة في األراضي الفلسطينية؟هل ت   
  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 أ يد 83.4 ..84 28.3

 أعارض 0... 0..3 2..2
 ال أعرف/ال رأي 2.4 4.2 ..0

 المجمو  ....4 ....4 ....4
 
من األشكال التالية يكون أكثر خدمة  من وجهة نظرك أنت، في الوقت الحاضر، إذا ما قامت انتفاضة فلسطينية، أي  

 للقضية الفلسطينية؟

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 االنتفاضة الشعبية السلمية غير المسلحة 42.0 40.3 2..4

 االنتفاضة المسلحة          ..43 ..44 48.3
 كال النوعين من االنتفاضة مفيد ..44 44.3 4..4
 من االنتفاضة غير مجدي كال النوعين ..84 8..8 ...4
 ال أعرف/ال رأي ..2 4.2 3.3

 المجمو  ....4 ....4 ....4
   
 كيف تقيم أداء حكومة الوفاق الوطني؟  

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 ممتا  ..3 3.0 ..3
 جيد 2.3. 3.3. 2.3.
 سيئ 84.4 43.8 ...8
 ال أعرف/ال رأي ..3 3.2 8.2

 المجمو  ....4 ....4 ....4
   
 ؟الرئاسة الفلسطينيةكيف تقيم أداء   

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 ممتا  4..4 ..44 ..0
 جيد 8.4. 4.8. 2.3.
 سيئ 88.8 84.3 83.2
 ال أعرف/ال رأي 8.2 2.4 ..4

 المجمو  ....4 ....4 ....4
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 هل تؤيد أم تعارض حل المجلس التشريعي  

  المجموع بيةالضفة الغر  قطاع غزة
 أ يد 2... 4... 3...

 أعارض ..84 ..84 40.3
 ال أعرف/ال رأي 48.3 44.3 43.3
 المجمو  ....4 ....4 ....4

 
 إذا ما أجريت انتخابات في الوقت الحاضر في األراضي الفلسطينية، هل تتوقع أن تكون هذه االنتخابات نزيهة؟   

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 نعم 2..4 3..4 43.3

 ال 0.3. 2... 2.3.
 ال أعرف/ال رأي ..44 3..4 43.3
 المجمو  ....4 ....4 ....4

  
 لو جرت انتخابات رئاسية في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟   

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 مرشح مستقل 3.. 3.2 44.2
 مرشح من اليسار 8.2 4.0 2.3
 ح حركة حماسمرش 4..4 3.. 3..4
 مرشح حركة فتح ..43 40.3 48.4
 مرشح وطني مستقل 0.. ... 3.4
 مرشح إسالمي مستقل 8.2 4.4 2..
 لن أشارك في هذه االنتخابات 48.3 ..43 ...4
 لم أحدد بعد 40.3 43.4 40.2
 المجمو  ....4 ....4 ....4
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 صوتك؟ لو جرت انتخابات تشريعية في الوقت الحاضر لمن ستعطي   
  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 قائمة مستقلين 3.0 3.4 3..
 قائمة من اليسار ..8 4.3 ...
 قائمة حركة حماس ...4 8..4 44.3
 قائمة حركة فتح 3..4 40.2 ..48
 قائمة مستقلين وطنيين ... ... 0.3
 قائمة مستقلين إسالميين 8.0 4.4 3.2
 هذه االنتخاباتلن أشارك في  42.2 ..43 44.3
 لم أحدد بعد 40.8 43.3 ...4
 المجمو  ....4 ....4 ....4

  
 لو جرت اآلن انتخابات تشريعية جديدة أي من الكتل التالية تتوقع أن تفوز؟  

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 كتلة مستقلين إسالميين 2.3 8.4 0.4
 كتلة مستقلين وطنيين ... 0.3 48.3
 كتلة فتح ..83 28.8 48.2
 كتلة حماس 42.8 48.0 2..4
 كتلة من تن يمات اليسار 4.4 4.4 ..2
 ال أعرف/ال رأي ..88 ..84 83.2
 المجمو  ....4 ....4 ....4

 في حال إجراء االنتخابات البلدية والمحلية من ستنتخب؟    
  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 الحمولةقائمة العائلة أو  44.0 43.2 2.4
 قائمة مستقلين ..3 0.8 4..
 قائمة من اليسار 8.4 ..4 ...
 قائمة حركة حماس 4.. ..0 ..44
 قائمة حركة فتح 3..4 4..4 44.4
 قائمة مستقلين وطنيين 3.. 2.4 3.3
 قائمة مستقلين إسالميين 8.2 4.2 4..
 لن أشارك في هذه االنتخابات 44.4 0..4 48.3
 أحدد بعد لم ..40 4..4 ..44
 المجمو  ....4 ....4 ....4
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 في ظل الظروف السياسية واألمنية واالقتصادية الحالية، هل تدفعك هذه الظروف للرغبة في الهجرة إلى خارج الوطن؟    

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 نعم 83.3 43.2 3.4.
 ال .... ...0 3..8
 ال أعرف/ال رأي ..4 0.. ..2

 المجمو  ....4 ....4 ....4
 
 هل أنت خائف على حياتك في ظل هذه الظروف؟    

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 نعم 23.3 24.4 3.3.
 ال ..4. ..3. 4..2
 ال أعرف/ال رأي 4.0 3.. 8.4

 المجمو  ....4 ....4 ....4
 

 رحلة؟هل أنت متفائل أم متشائم تجاه الوضع العام الفلسطيني في هذه الم   
  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 متفائل 84.2 80.0 2..4
 متشائم 3..3 3..3 02.2
 ال أعرف/ال رأي ..4 ..4 4..

 المجمو  ....4 ....4 ....4
 

 في ظل الوضع الراهن، هل تشعر باألمان على نفسك وأسرتك وأمالكك؟    
  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 منع 2..4 ..44 ...4
 إلى حد ما 24.4 22.0 4..8
 ال 83.8 88.4 20.2
 ال أعرف/ال رأي 4.4 8.. 4.2

 المجمو  ....4 ....4 ....4
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 ياً من األحزاب واالتجاهات التالية تؤيد؟أ     

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 ح ب الشعب 4.3 3.. 8.2
 الجبهة الديمقراطية 2.. 4.. 3..
 اد اإلسالميالجه 4.4 3.. ..4
 حركة فتح 84.0 88.3 43.4
 حركة حماس 44.4 ...4 44.3
 ح ب فدا 2.. ... ..4
 الجبهة الشعبية ..4 4.0 8.4
 المبادرة الوطنية ..4 ..4 3..
 مستقل وطني 0.0 ..0 ..3
 مستقل إسالمي 4.3 4.0 2.4
 ال أحد مما سبق ذكره 83.4 3..2 43.3
 غير ذلك  8.4 ... ..3

 المجمو  ....4 ....4 ....4
 


