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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 
  )51الرأي العام الفلسطيني رقم ( استطالع نتائج

  2015تشرين الثاني  20-22
  االستطالع يةخلف

، وأن يل بتحمل مسئوليتها كسلطة احتاللفي خطاب الرئيس محمود عباس األخير في األمم المتحدة طالب إسرائ
بتنفيذ االتفاقيات  ، إذا لم تقم إسرائيلالفلسطينيين سيكونوا في حل من تنفيذ االتفاقيات التي أبرموها مع إسرائيل

  . التي أبرماتها مع السلطة الفلسطينية
في االجتماع األخير للمجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أوصى المجلس السلطة الفلسطينية بوقف و

  التنسيق األمني مع إسرائيل، كما دعت السلطة الفلسطينية المواطنين الفلسطينين لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية.
 للمسجد األقصى وبحماية من الجيش والشرطة اإلسرائيلية،نتيجة لالقتحامات المتكررة التي يقوم بها المستوطنون 

قامت في األراضي الفلسطينية ردت فعل من قبل الفلسطينيين البعض أطلق عليها هبه جماهيرية، والبعض اآلخر 
    رأى بأنها بداية النتفاضة ثالثة.  

سطيني، لم يطبق من هذا االتفاق االنقسام الفل ءبعد االتفاق الذي تم بين حركة فتح وحركة حماس من أجل إنها
 سوى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، أما بقية الملفات األخرى فما زالت لم تطبق.

  االستطالع نتائج
الرأي والدراسات المسحية في جامعة  استطالعاتالذي أجراه مركز  ونخمسالالحادي و يلي نتائج االستطالع فيما

قامت جامعـة النجـاح الوطنيـة     حيث، 2015 تشرين الثاني 22-20 بين امالنجاح الوطنية خالل الفترة الواقعة 
  إجراء هذا المسح كامالً. فيوبتمويل ذاتي 

من حيث  الفلسطينية،آراء الشارع الفلسطيني في المستجدات السياسية الراهنة على الساحة  االستطالعهذا  تناول
بوقف  الفلسطينيةالمركزي التابع لمنظمة التحرير  قرار المجلسو متحدة،خطاب الرئيس محمود عباس في األمم ال

وحملة مقاطعة  وردت الفعل الفلسطينية على االقتحامات المتكررة للمسجد األقصى. التنسيق األمني مع إسرائيل.
باإلضافة إلى  ،وبلدية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعيةإمكانية إلى  باإلضافة البضائع والمنتجات اإلسرائيلية،

  .ييد السياسيالتأ
. وقد تم االنتخابسنة فأكثر، وهم الذين لهم حق  18شخصاً ممن بلغت أعمارهم  1363 االستطالع عينةحجم  بلغ

شخص. وتم سحب مفردات  500 علىشخصا وفي قطاع غزة  863توزيع هذه االستمارة في الضفة الغربية على 
أخرى، فقد بلغت نسبة رفض اإلجابة  جهة ومن ،%3± نحوالعينة بصورة عشوائية، وقد بلغ هامش الخطأ للعينة 

2.3.%  
____________________________________________________________________  

  الواردة في النتائج ال تمثل بالضرورة رأي جامعة النجاح الوطنية. اآلراء* 
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  الرئيسية: النتائج

  
  ت التي تجري بين الفلسطينيين وإسرائيل في هـذه  األعمال والمواجها أن % من أفرد العينة52.2صنف

 % قالوا بأنها هبه جماهيرية.43.7األيام على أنها إنتفاضة، بينما 
  44قيام انتفاضة شعبية سلمية غير مسلحة في األراضي الفلسطينية، بينما من أفرد العينة % 52.1أيد %

 عارضوا ذلك.
  عارضوا ذلك.51.4في األراضي الفلسطينية، بينما قيام انتفاضة مسلحة من أفرد العينة % 43.7أيد % 
  من أفرد العينة بأنه إذا ما قامت انتفاضة فلسطينية، فإن االنتفاضة الشعبية السـلمية غيـر   32.4رأى %

% قالوا بأن االنتفاضة المسـلحة  21.4المسلحة ستكون هي أكثر األشكال خدمة للقضية الفلسطينية، بينما 
% قالوا بأن كال النـوعين مـن االنتفاضـة مفيـد للقضـية      26.4. و فلسطينيةهي أثر خدمة للقضية ال

 % قالوا بأن كال النوعين من االنتفاضة غير مجدي للقضية الفلسطينية.14.5الفلسطينية، و 
  بأن اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكـاتهم يـتم بتشـجيع مـن     89.9اعتقد %

 ئيلي.الحكومة والجيش اإلسرا
  بأن الحكومة اإلسرائيلية قادرة على وضع حد العتداءات المستوطنين علـى المـواطنين   79.1اعتقد %

 الفلسطينيين وممتلكاتهم.
  تشكيل لجان محلية غير مسلحه من سكان القرى والبلدات المجاورة للمستوطنات تحد  بأن% 60.5اعتقد

 وممتلكاتهم. من اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين
  غير مسلحه للحد من اعتـداءات   ةمحليلجان % من أفراد العينة بأنهم سيشاركون شخصيا في 49.4أفاد

 .إذا ما شكلت مثل هذه اللجان المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم
  58.8نمـا  ، بي1967بأن هناك فرصة لقيام دولة فلسطينية على حدود % من أفرد العينة 33.5اعتقد %

 اعتقدوا بأنه ال توجد هذه الفرصة.
  كاملـة كحـل نهـائي للقضـية      1967من أفراد العينة قيام دولة فلسطينية على حدود عام % 45.6أيد

 % عارضوا ذلك.49.5الفلسطينية، بينما 
  مع مبادلة بعض األراضـي كحـل    1967% من أفراد العينة قيام دولة فلسطينية على حدود عام 21أيد

 % عارضوا ذلك.72.9ي للقضية الفلسطينية، بينما نهائ
  من أفراد العينة قيام دولة ثنائية القومية تضم العرب واليهود على أراضي فلسطين التاريخيـة  20أيد %

 % عارضوا ذلك.74.2كحل نهائي للقضية الفلسطينية، بينما 
  للمسجد األقصى تـتم بتشـجيع    بأن االقتحامات المتكررة من قبل المجموعات االستيطانية %91.8اعتقد

 من الحكومة اإلسرائيلية.
  بأنه على الدول العربية واإلسالمية التدخل من أجل إجبار الحكومة اإلسرائيلية على منـع  81.4اعتقد %

 المجموعات االستيطانية من دخول المسجد األقصى.
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  الستيطانية للمسجد األقصـى  % بأنه إذا ما استمرت االقتحامات المتكررة من قبل المجموعات ا89اعتقد
 فإنها  قد تكون سببا لحدوث انتفاضة فلسطينية جديدة.

  بأن االتفاق الذي تم بين األردن وإسرائيل بتركيب كاميرات مراقبه في ساحات المسـجد  23.8اعتقد %
 األقصى سيحد من اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى.

  ذي تم مع األردن بخصوص تركيب كاميرات مراقبه فـي  % بأن إسرائيل ستحترم االتفاق ال11.4اعتقد
 ساحات المسجد األقصى.

  من أفرد العينة ما قاله الرئيس محمود عباس في خطابه في األمم المتحدة حول عدم التـزام  73.7أيد %
الفلسطينيين باالتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ما دامت مصرة على عدم االلتـزام بهـا وتـرفض وقـف     

 واإلفراج عن األسرى.االستيطان 
  دعـوة إسـرائيل إلـى أن     % ما قاله الرئيس محمود عباس في خطابه في األمم المتحدة حول74.2أيد

 "تتحمل مسؤولياتها كافة كسلطة احتالل ألن الوضع القائم ال يمكن استمراره.
  متحـدة نهايـة   % بأن التصريحات التي أدلى بها الرئيس أبو مازن في خطابة أمام األمـم ال 38.2اعتبر

 .لمرحلة اتفاقيات أوسلو
  طلب الرئيس محمود عباس وضع األرضي الفلسطينية تحت الحماية الدولية56.1أيد %. 
  بأن السلطة الفلسطينية قادرة على تنفيذ ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس في األمم  %34.8اعتقد

 المتحدة.
  مؤسساتها اإلدارية واألمنية في مؤسسـات منظمـة   السلطة الوطنية الفلسطينية، ودمج  حل% 46.9أيد

 % عارضوا ذلك.41.7التحرير الفلسطينية، بينما 
  رار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية حول وقف التنسيق األمني بين السـلطة  % ق69.8أيد

 الفلسطينية وإسرائيل.
 المركزي لمنظمة التحرير الفلسـطينية   % بأن السلطة الفلسطينية ستقوم بتنفيذ قرار المجلس27.3عتقد ا

 حول وقف التنسيق األمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
  وقف العمل باتفاقية باريس االقتصادية المعمول بهـا حاليـا بـين السـلطة     % من أفرد العينة 43.9أيد

 الفلسطينية وإسرائيل.
  راع في تنفيذ المصالحة الوطنيةس% من أفراد العينة بأنه على حركتي فتح وحماس اإل87.2رأى. 
 حركة حماس خـالل وقـت   بأنهم متفائلين تنفيذ المصالحة بين حركة فتح و من أفراد العينة %46.8 أفاد

 .أفادوا بأنهم متشائمين %48.9قريب، بينما 
 من أفراد العينة بأن المسئول عن عدم تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية هي حركة حمـاس،  14.5بر اعت %

 .% أفادوا بأنها شخصيات في حركتي فتح وحماس72.5% أفادوا بأنها حركة فتح، و 10.7ا بينم
  من أفراد العينة مقاطعة البضائع والمنتجات اإلسرائيلية %84.2أيد. 
  نجاح حملة المقاطعة للمنتجات اإلسرائيلية في الضـفة الغربيـة وقطـاع     من أفراد العينة %53.4توقع

 .فشلها % توقعوا41.3غزة، بينما 
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 أفـادوا  49.3بينما  األحوالبأنهم يشترون المنتجات اإلسرائيلية في جميع  من أفراد العينة% 8.7 أفاد %
% أفادوا بأنهم يشـترون حسـب نوعيـة    36.1و  األحوالبأنهم يشترون المنتجات الفلسطينية في جميع 

 .السلعة بغض النظر عن منشأها
 فعزى أفراد العينة ذلك إلى: طعة المنتجات اإلسرائيليةاألشخاص بمقا سبب عدم التزام بعض أما عن 

  % لعدم الثقة بجودة المنتج المحلي.67.7 -  
  % لثقافة االستهالك عند بعض األشخاص.65.9 -  
  % لعدم وجود بدائل من منتجات محلية.61 -  
  % الرتفاع اسعار المنتج المحلي.53.1 -  
  بشكل دائم.% ألن المنتج اإلسرائيلي متوفر 69.7 -  
 المنتجات اإلسرائيلية هي مصدر لدخلهم.% ألن 28.2 -  

  فأكثر من أفراد العينة أداء حكومة الوفاق الوطني على أنه جيد% 63.9قيم. 
  فأكثر % من أفراد العينة أداء الرئاسة الفلسطينية على أنه جيد64.8قيم. 
  ـ % 38.4توقع ي األراضـي الفلسـطينية فـإن هـذه     بأنه إذا ما أجريت انتخابات في الوقت الحاضر ف

 االنتخابات ستكون نزيهة.
 78.4 %   من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بـين ألشـخاص

% سيعطون أصواتهم لمرشح حركـة  30.4في االنتخابات الرئاسية المقبلة الذين أفادوا بأنهم سيشاركون 
 أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس.% 17فتح، في حين أفاد 

 77.9 %  من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات التشريعية المقبلة، ومن بين األشـخاص
% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة 33.7الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات التشريعية المقبلة 

 أصواتهم لمرشح حركة حماس. % أنهم سيعطون18.9 فتح، في حين أفاد
 23.6فتح في هذه االنتخابات، بينما % فوز حركة 32.1 جراء انتخابات تشريعية اآلن توقعفي حالة إ %

 توقع فوز حركة حماس.
 82.4%  من أفراد العينة في أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات البلدية والمحلية المقبلة، ومن بين

% أنهم سيعطون أصواتهم 17.5سيعطون أصواتهم لقائمة حركة فتح، و  %26.9هؤالء األشخاص أفاد 
 % أفادوا بأنهم سيعطوا أصوتهم لقائمة من العائلة أو الحمولة.13.7لمرشح حركة حماس، بينما 

  من أفراد العينة بأن الظروف السياسية واألمنية واالقتصادية الحالية تدفعهم للرغبـة فـي   33.3أفاد %
 الوطن.الهجرة إلى خارج 

  من أفراد العينة بأنهم خائفون على حياتهم في ظل هذه الظروف. %51.7أفاد 
 متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة. بأنهم من أفراد العينة %64.3 فادأ  
 يشعرون باألمان على أنفسهم وأسرهم وأمالكهم في ظل الوضع  ال بأنهم% من أفراد العينة 80.7 أفاد

 الراهن.
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 بالنسبة لالنتماء السياسي فقد أفاد أفراد العينة كالتالي:  
 حزب الشعب 1.0%
 الجبهة الديمقراطية 0.2%
 الجهاد اإلسالمي 2.0%
 حركة فتح 30.7%
 حركة حماس 16.5%
 حزب فدا 0.2%
 الجبهة الشعبية 2.1%
 المبادرة الوطنية 0.9%
 مستقل وطني 8.1%
 مستقل إسالمي 2.1%
 ال أحد مما سبق ذكره 35.6%
 غير ذلك  0.7%
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  النتائج العامة لالستطالع
  ماذا يمكن أن تصف األعمال والمواجهات التي تجري بين الفلسطينيين وإسرائيل في هذه األيام؟

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 انتفاضة 52.2 47.6 60.0

  هبه جماهيرية 43.7 49.8 33.0
 أعرف ال رأي/ال 4.2 2.5 7.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0
   

  هل تؤيد أم تعارض قيام انتفاضة شعبية سلمية غير مسلحة في األراضي الفلسطينية؟
  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة

 أؤيد 52.1 53.9 49.0

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  
  عارض قيام انتفاضة مسلحة في األراضي الفلسطينية؟هل تؤيد أم ت 

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 أؤيد 43.7 39.3 51.4

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
 

ل التالية يكون أكثر خدمة للقضية من وجهة نظرك أنت، في الوقت الحاضر، إذا ما قامت انتفاضة فلسطينية، أي من األشكا
  الفلسطينية؟

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 االنتفاضة الشعبية السلمية غير المسلحة 32.4 41.9 15.8

  االنتفاضة المسلحة          21.4 16.7 29.6
  مفيد كال النوعين من االنتفاضة 26.7 22.0 34.8
  ضة غير مجديكال النوعين من االنتفا 14.5 17.3 9.6
 ال رأي/ال أعرف 5.1 2.1 10.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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هل تعتقد بأن اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم يتم بتشجيع من الحكومة والجيش   
  اإلسرائيلي؟

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 نعم 89.9 94.9 81.2

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
 

  هل تعتقد بأن الحكومة اإلسرائيلية قادرة على وضع حد العتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم؟
  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة

 نعم 79.1 84.8 69.2

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  
تشكيل لجان محلية غير مسلحه من سكان القرى والبلدات المجاورة للمستوطنات تحد من اعتداءات  هل تعتقد بأن 

  المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم؟
  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة

 نعم 60.5 67.7 48.2

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  
إذا ما شكلت لجان محلية غير مسلحه للحد من اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، هل   

  ستشارك شخصيا في هذه اللجان؟
  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة

 نعم 49.4 49.4 -

  ال 47.4 47.4 -
 ال رأي/ال أعرف 3.2 3.2 -

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  ؟1967في ظل األوضاع الراهنة، هل تعتقد بأن هناك فرصة لقيام دولة فلسطينية على حدود      

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 نعم 33.5 31.5 36.8

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

  
  كاملة كحل نهائي للقضية الفلسطينية؟ 1967هل تؤيد أم تعارض قيام دولة فلسطينية على حدود عام 

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 نعم 45.6 45.0 46.8

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  

  مع مبادلة بعض األراضي كحل نهائي للقضية الفلسطينية؟ 1967سطينية على حدود عام هل تؤيد أم تعارض قيام دولة فل
  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة

 نعم 21.0 22.9 17.6

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  

واليهود على أراضي فلسطين التاريخية كحل نهائي للقضية هل تؤيد أم تعارض قيام دولة ثنائية القومية تضم العرب 
  الفلسطينية؟

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 نعم 20.0 19.7 20.6

  ال 74.2 77.1 69.4
 ال رأي/ال أعرف 5.7 3.2 10.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  للمسجد األقصى تتم بتشجيع من الحكومة اإلسرائيلية؟ هل تعتقد بأن االقتحامات المتكررة من قبل المجموعات االستيطانية 
  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة

 نعم 91.8 94.1 87.8

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  

ة على منع المجموعات االستيطانية هل تعتقد بأنه على الدول العربية واإلسالمية التدخل من أجل إجبار الحكومة اإلسرائيلي
  من دخول المسجد األقصى؟

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 نعم 81.4 84.5 76.0

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  

قصى قد تكون سببا لحدوث انتفاضة إذا ما استمرت االقتحامات المتكررة من قبل المجموعات االستيطانية للمسجد األ
  فلسطينية جديدة؟

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 نعم 89.0 92.2 83.4

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  

جد األقصى سيحد من هل تعتقد بأن االتفاق الذي تم بين األردن وإسرائيل بتركيب كاميرات مراقبه في ساحات المس
  اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى؟

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 نعم 23.8 23.5 24.4

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  مراقبه في ساحات المسجد األقصى؟هل تعتقد بأن إسرائيل ستحترم االتفاق الذي تم مع األردن بخصوص تركيب كاميرات  
  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة

 نعم 11.4 10.7 12.6

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  

االتفاقيات هل تؤيد أم تعارض ما قاله الرئيس محمود عباس في خطابه في األمم المتحدة حول عدم التزام الفلسطينيين ب
  الموقعة مع إسرائيل ما دامت مصرة على عدم االلتزام بها وترفض وقف االستيطان واإلفراج عن األسرى؟

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 أؤيد 73.7 73.7 73.8

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  

دعوة إسرائيل إلى أن "تتحمل  قاله الرئيس محمود عباس في خطابه في األمم المتحدة حولهل تؤيد أم تعارض ما 
  مسؤولياتها كافة كسلطة احتالل ألن الوضع القائم ال يمكن استمراره؟

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 أؤيد 74.2 76.4 70.6

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  

  هل تعتبر أن هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس أبو مازن في خطابة أمام األمم المتحدة نهاية لمرحلة اتفاقيات أوسلو؟
  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة

 نعم 38.2 39.3 36.4

  ال 46.2 46.7 45.4
 ال رأي/ال أعرف 15.6 14.0 18.2
 لمجموعا 100.0 100.0 100.0
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  هل تؤيد أم تعارض طلب الرئيس محمود عباس بوضع األرضي الفلسطينية تحت الحماية الدولية؟

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 أؤيد 56.1 56.8 55.0

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  

  قادرة على تنفيذ ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس في األمم المتحدة؟ هل تعتقد بأن السلطة الفلسطينية
  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة

 نعم 34.8 33.8 36.6

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

  
ها اإلدارية واألمنية في مؤسسات منظمة التحرير السلطة الوطنية الفلسطينية، ودمج مؤسسات هل تؤيد أم تعارض حل

  الفلسطينية؟
  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة

 أؤيد 46.9 47.3 46.2

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

  
ل وقف التنسيق األمني بين السلطة الفلسطينية هل تؤيد أم تعارض قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية حو

  وإسرائيل؟
  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة

 أؤيد 69.8 72.9 64.4

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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ة التحرير الفلسطينية حول وقف التنسيق هل تعتقد بأن السلطة الفلسطينية ستقوم بتنفيذ قرار المجلس المركزي لمنظم

  األمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل؟
  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة

 نعم 27.3 31.1 20.8

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

  
  ية المعمول بها حاليا بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل؟هل تؤيد أم تعارض وقف العمل باتفاقية باريس االقتصاد

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 أؤيد 43.9 49.4 34.6

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

  
  نفيذ المصالحة الوطنية؟في ظل اآلوضاع الراهنة ، هل ترى بأنه على حركتي فتح وحماس اإلسراع في ت

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 نعم 87.2 90.5 81.6

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  
  هل أنت متفائل أم متشائم من تنفيذ المصالحة بين حركة فتح وحركة حماس خالل وقت قريب؟ 8 

  لمجموعا الضفة الغربية قطاع غزة
 متفائل 46.8 51.2 39.2

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  من وجهة نظرك أنت، من المسئول عن عدم تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية؟   

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 حركة حماس 14.5 12.7 17.4

  حركة فتح 10.7 9.2 13.4
  شخصيات في حركتي فتح وحماس 72.5 76.8 65.0
 ال رأي/ال أعرف 2.3 1.3 4.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  
  هل تؤيد أم تعارض مقاطعة البضائع والمنتجات اإلسرائيلية؟   

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
  أؤيد 84.2 89.1 75.8
  أعارض 13.2 10.1 18.6
 ال رأي/ال أعرف 2.6 0.8 5.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  
  هل تتوقع نجاح أم فشل حملة المقاطعة للمنتجات اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة؟  

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
  نجاحها  53.4 58.3 45.0
  فشلها 41.3 38.6 46.0
 ال رأي/ال أعرف 5.3 3.1 9.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  
  أنت شخصيا، هل تقوم بشراء المنتجات اإلسرائيلية في حال توفر البديل الوطني لها؟  

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
  اشترى المنتجات اإلسرائيلية في جميع األحوال 8.7 8.1 9.8
    اشترى المنتجات الفلسطينية في جميع األحوال 49.3 57.1 35.8
  رى حسب نوعية السلعة بغض النظر عن منشأهاأشت 36.1 33.3 41.0
 ال رأي/ال أعرف 5.9 1.5 13.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  من وجهة نظرك لماذا ال يلتزم العديد من األشخاص بمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية؟
  أعالھا 10، بحیث یكون صفر أدناھا و 10اعط عالمة من 

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
  عدم الثقة بجودة المنتج المحلي 6.7740 6.7057 6.8920
  ثقافة االستهالك عند بعض األشخاص 6.5847 6.6130 6.5360
  عدم وجود بدائل من منتجات محلية 6.1020 5.8308 6.5700
  ارتفاع اسعار المنتج المحلي 5.3118 5.1796 5.5400
  شكل دائمالمنتج اإلسرائيلي متوفر ب 6.9648 7.1796 6.5940
  المنتجات اإلسرائيلية هي مصدر دخلي 2.8210 2.3499  3.6340

  
  كيف تقيم أداء حكومة الوفاق الوطني؟

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
  ممتاز 7.6 5.6 11.0
  جيد 56.3 63.5 43.8
  سيئ 27.7 22.0 37.6
 ال رأي/ال أعرف 8.4 8.9 7.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  
  تقيم أداء الرئاسة الفلسطينية؟ كيف  

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
  ممتاز 12.0 10.1 15.4
  جيد 52.8 57.6 44.4
  سيئ 31.6 29.4 35.4
 ال رأي/ال أعرف 3.6 2.9 4.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  
  ن تكون هذه االنتخابات نزيهة؟إذا ما أجريت انتخابات في الوقت الحاضر في األراضي الفلسطينية، هل تتوقع أ   

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 نعم 38.4 35.8 42.8

  ال 50.6 54.6 43.6
 ال رأي/ال أعرف 11.1 9.6 13.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  لو جرت انتخابات رئاسية في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟   
  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة

 مرشح مستقل 9.3 8.9 10.0
 مرشح من اليسار 2.9 3.1 2.6
  مرشح حركة حماس 13.3 10.5 18.0
  مرشح حركة فتح 23.8 21.8 27.4
  مرشح وطني مستقل 4.4 3.5 6.0
  مرشح إسالمي مستقل 3.4 3.0 4.0
  لن أشارك في هذه االنتخابات 21.6 25.1 15.6
 لم أحدد بعد 21.2 24.0 16.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0

   
  لو جرت انتخابات تشريعية في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 قائمة مستقلين 8.6 7.3 10.8
 قائمة من اليسار 2.9 3.1 2.4
  قائمة حركة حماس 14.7 13.3 17.2
  قائمة حركة فتح 26.3 24.7 29.0
  قائمة مستقلين وطنيين 4.5 3.5 6.2
  قائمة مستقلين إسالميين 3.7 2.8 5.2
  لن أشارك في هذه االنتخابات 22.1 25.8 15.6
 لم أحدد بعد 17.3 19.5 13.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 كتلة مستقلين إسالميين 3.7 3.1 4.6
 كتلة مستقلين وطنيين 9.2 6.5 14.0
  كتلة فتح 32.1 33.0 30.6
  كتلة حماس 23.6 25.4 20.4
  كتلة من تنظيمات اليسار 2.3 2.5 2.0
 ال رأي/ال أعرف 29.1 29.4 28.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  ن ستنتخب؟في حال إجراء االنتخابات البلدية والمحلية م 

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 قائمة العائلة أو الحمولة 11.3 15.9 3.6
  قائمة مستقلين 8.6 6.9 11.4
 قائمة من اليسار 2.5 2.4 2.6
  قائمة حركة حماس 14.4 12.5 17.6
  قائمة حركة فتح 22.2 19.0 27.6
  قائمة مستقلين وطنيين 5.6 4.3 7.8
  ستقلين إسالميينقائمة م 2.5 2.0 3.4
  لن أشارك في هذه االنتخابات 17.6 18.1 16.8
 لم أحدد بعد 15.3 19.0 9.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  
في ظل الظروف السياسية واألمنية واالقتصادية الحالية، هل تدفعك هذه الظروف للرغبة في الهجرة إلى خارج       

  الوطن؟
  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  
  هل أنت خائف على حياتك في ظل هذه الظروف؟     

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 نعم 51.7 44.5 64.2
  ال 46.6 55.4 31.4
 ال رأي/ال أعرف 1.7 0.1 4.4

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

  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة
 متفائل 33.3 35.3 29.8
  متشائم 64.3 63.7 65.2
 ال رأي/ال أعرف 2.4 0.9 5.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  

  تشعر باألمان على نفسك وأسرتك وأمالكك؟ في ظل الوضع الراهن، هل       
  المجموع الضفة الغربية قطاع غزة

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  

  ياً من األحزاب واالتجاهات التالية تؤيد؟أ       
  المجموع الغربيةالضفة  قطاع غزة

 حزب الشعب 1.0 0.8 1.2
 الجبهة الديمقراطية 0.2 0.2 0.2
 الجهاد اإلسالمي 2.0 1.6 2.6
 حركة فتح 30.7 30.1 31.8
 حركة حماس 16.5 14.9 19.2
 حزب فدا 0.2 0.0 0.6
 الجبهة الشعبية 2.1 2.2 1.8
 المبادرة الوطنية 0.9 1.0 0.6
 مستقل وطني 8.1 7.5 9.0
 مستقل إسالمي 2.1 1.6 3.0
 ال أحد مما سبق ذكره 35.6 39.4 29.0
 غير ذلك  0.7 0.5 1.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  


