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  الوطنیـةالنجـاح  جامعـة

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

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

  2016 تشرین األول 13-15
 

  االستطالع یةخلف
  

بتأجیل االنتخابات المحلیة/البلدیة التي كان مقررا إجرائها في األراضي الفلسطینیة ا طینیة قرار ـأصدرت الحكومة الفلس
االنتخابات  هذه  بعد القرار الذي اتخذته محكمة العدل العلیا الفلسطینیة بإجراءوذلك ، 2016في شهر تشرین األول 
  في الضفة الغربیة فقط.

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

  
  االستطالع نتائج

  
الــرأي والدراســات المســحیة فــي جامعــة  اســتطالعاتالــذي أجــراه مركــز  ونخمســالو  ثالــثال یلــي نتــائج االســتطالع فیمــا

قامـــت جامعـــة النجـــاح الوطنیـــة  حیـــث، 2016 تشـــرین األول 15-13 بــین مـــاالنجــاح الوطنیـــة خـــالل الفتـــرة الواقعـــة 
. فيوبتمویل ذاتي    إجراء هذا المسح كامًال

 من حیث سطینیة،الفلآراء الشارع الفلسطیني في المستجدات السیاسیة الراهنة على الساحة  االستطالعهذا  تناول
وحملة مقاطعة البضائع  .2016من العام  تشرین األول شهر تأجیل االنتخابات المحلیة التي كان مقررا أن تجرى في

لى و  والمنتجات اإلسرائیلیة،   .باإلضافة إلى التأیید السیاسي ،وبلدیة إجراء انتخابات رئاسیة وتشریعیةإمكانیة إ
. وقد تم االنتخابسنة فأكثر، وهم الذین لهم حق  18ممن بلغت أعمارهم  شخصاً  1362 االستطالع عینةحجم  بلغ

شخص. وتم سحب مفردات  500 علىشخصا وفي قطاع غزة  862توزیع هذه االستمارة في الضفة الغربیة على 
غت نسبة رفض رى، فقد بلــــأخ ةــــجه ومن ،%3± وــــنحة ــأ للعینــش الخطــوائیة، وقد بلغ هامــورة عشـة بصـالعین

  %.1.8اإلجابة 
  
  
  
  

____________________________________________________________________  
  الواردة في النتائج ال تمثل بالضرورة رأي جامعة النجاح الوطنیة. اآلراء* 



  

  2

  
  الرئیسیة: النتائج

  
  نتخابـات المحلیـة / البلدیـة، بعـد قـرار قرار الحكومـة الفلسـطینیة بتأجیـل إجـراء اال% من أفراد العینة 35.4أید

بینمــا  ،محكمــة العــدل العلیــا الفلســطینیة األخیــر بــإجراء االنتخابــات المحلیــة / البلدیــة فــي الضــفة الغربیــة فقــط
 % عارضوا ذلك.57.6

  بـــإجراء 9/10/2016قـــرا ر محكمـــة العـــدل العلیـــا الفلســـطینیة األخیـــر والـــذي صـــدر بتـــاریخ % 23.6أیـــد ،
 % عارضوا ذلك..70.4بینما لمحلیة / البلدیة في الضفة الغربیة فقط، االنتخابات ا

  بوقــف قــرار مجلــس 8/9/2016قــرا ر محكمــة العــدل العلیــا الفلســطینیة  والــذي صــدر بتــاریخ % 26.9أیــد ،
بینمـا  ،2016إجرائهـا فـي شـهر تشـرین األول  االوزراء بإجراء االنتخابات المحلیة / البلدیة، والتي كانـت مقـرر 

 % عارضوا ذلك.66.4
 لقرا ر محكمة العـدل العلیـا الفلسـطینیة وقـف قـرار مجلـس الـوزراء بـإجراء االنتخابـات  المحلیـة  أرجع المؤیدون

 إلى: / البلدیة
  .ألنها ال تشمل مدینة القدس% 13.4 -    
  .ألن المحاكم والقضاء في قطاع غیر معترف به وغیر شرعي% 14.2 -    
  .ث المشاكل الداخلیة نتیجة هذه االنتخاباتللخوف من حدو  33% -    
 .    ألنها ستعمق االنقسام الفلسطیني 21.3% -    

 لقرا ر محكمة العدل العلیا الفلسطینیة وقـف قـرار مجلـس الـوزراء بـإجراء االنتخابـات  المحلیـة  أما المعارضون
 إلى: / البلدیة فأرجعوا ذلك

     - 47.6% طنینحق من حقوق الموا ألنها ستلغي.  
     - 16.7% ألنها كانت ستؤدي إلى إنهاء االنقسام الفلسطیني.  
     - 19.2% ألنها كانت ستكون مقدمة إلجراء إنتخابات رئاسیة وتشریعیة. 
  بأن الظروف الحالیة مواتیة إلجراء إنتخابات محلیة / بلدیة55.1اعتقد %. 
 نظر أفراد العینة: من وجهة المسئول عن تأجیل االنتخابات  المحلیة / البلدیة 

  .ةالسلطة الوطنیة الفلسطینی 27.1% -    
  .حركة فتح 9.7% -    
  حماس.حركة  15.2% -    
  حركة فتح وحركة حماس معا. 27.6% -    
  .بعض الفصائل الفلسطینیة األخرى 4.3% -    
  الشخصیات المستقلة.  2.9% -    

  فتح في قطـاع غـزة هـي حركة حماس على قوائم حركة متها % من أفراد العینة بأن الطعون التي قد41اعتقد
 .السبب في تأجیل االنتخابات  المحلیة / البلدیة
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  إذا ما كانت االنتخابات المحلیة / البلدیة إجریت في الموعد الذي حددت فیه، توقع أفراد العینـة أن یـنجح فـي
 الضفة الغربیة:

  .دعمهمالقوائم التابعة لحركة فتح أو من ت 48.2% -    
  .القوائم التابعة لحركة حماس أو من تدعمهم 19.6% -    
  .القوائم التابعة للیسار الفلسطیني أو من تدعمهم 1.8% -    
  .القوائم التابعة للعائالت 5.4% -    
  .قوائم الكفاءات والمستقلین 10.6% -    

  أن یـنجح فـي  حددت فیه، توقع أفراد العینـةإذا ما كانت االنتخابات المحلیة / البلدیة إجریت في الموعد الذي
 :قطاع غزة

  .القوائم التابعة لحركة فتح أو من تدعمهم 23.9% -    
  .القوائم التابعة لحركة حماس أو من تدعمهم 52.5% -    
  .القوائم التابعة للیسار الفلسطیني أو من تدعمهم 0.8% -    
  .القوائم التابعة للعائالت 2.5% -    
  .قوائم الكفاءات والمستقلین 7% -    

  إجراء االنتخابات  المحلیة / البلدیة في المستقبل القریب52.8توقع %. 
  رهـاب المسـتوطنین علـى مجلـس  بطـرح% قیام السـلطة الفلسـطینیة 76.2أید مشـروع قـرار حـول االسـتیطان وإ

 .األمن
  1967تالل منذ العام توفیر الحمایة الدولیة للشعب الفلسطیني الواقع تحت االح% 75.3أید. 
  تتحمـل المسـؤولیة التاریخیـة والقانونیـة دعوة الرئیس محمود عباس لبریطانیا فـي أن % من أفراد العینة 75أید

ما في ذلك االعتذار مـن الشـعب الفلسـطیني لمـا حـل بـه مـن ب وعد بلفور،والسیاسیة والمادیة والمعنویة لنتائج 
 .نكبات ومآس وظلم

  هي المسئول عن النكبات التي حلت بالشعب الفلسطیني% بریطانیا 79اعتبر. 
  المبادرة الفرنسیة والتي كانت تدعو لعقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط% 55.9أید. 
  سـتنجح، بینمـا  بأن المبادرة الفرنسیة في تعزیـز التوصـل لسـالم بـین الفلسـطینیین واإلسـرائیلیین %19.3اعتقد

 ل.أنها ستفشب% اعتقدوا 63.1
  الــدعوة الروســیة للــرئیس محمــود عبــاس ولــرئیس الــوزراء اإلســرائیلي لالجتمــاع فــي موســكو مــن % 49.1أیــد

 .أجل تحریك عملیة السالم
  74، بینمـا % أنه على السلطة الفلسـطینیة االلتـزام باتفـاق أوسـلوا مـا دامـت إسـرائیل ال تلتـزم بـه18.2رأى %

 رأوا عكس ذلك.
  لتي تقوم بها األجهزة األمنیة الفلسطینیة من أجل الحد من الفلتان األمنيالحمالت األمنیة ا %63.7أید. 
  ســـمعوا ویؤیـــدوا تغییـــر نظـــام التـــوجیهي (الثانویـــة العامـــة) فـــي األراضـــي بـــأنهم % مـــن أفـــراد العینـــة 41أفـــاد

 % أفادوا بأنهم سمعوا بذلك ولكنهم یعارضوا التغییر.31.5الفلسطینیة، بینما 
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  العینـــة قیـــام انتفاضـــة شـــعبیة ســـلمیة غیـــر مســـلحة فـــي األراضـــي الفلســـطینیة، بینمـــا % مـــن أفـــرد 45.7أیـــد

 % عارضوا ذلك.48.7
  عارضوا ذلك.55.7% من أفرد العینة قیام انتفاضة مسلحة في األراضي الفلسطینیة، بینما 38أید % 
  بیة الســلمیة غیــر % مــن أفــرد العینــة بأنــه إذا مــا قامــت انتفاضــة فلســطینیة، فــإن االنتفاضــة الشــع22.5رأى

% قـالوا بـأن االنتفاضـة المسـلحة 20.8المسلحة ستكون هي أكثـر األشـكال خدمـة للقضـیة الفلسـطینیة، بینمـا 
% قــــالوا بـــأن كــــال النــــوعین مـــن االنتفاضــــة مفیــــد للقضــــیة 21.7ثــــر خدمــــة للقضـــیة الفلســــطینیة. و كهـــي أ

 مجدي للقضیة الفلسطینیة.% قالوا بأن كال النوعین من االنتفاضة غیر 28.9الفلسطینیة، و 
  إنشــاء اتحــاد كونفــدرالي مــع االردن علــى أســاس دولتــین مســتقلتین مــع صــالت % مــن أفــراد العینــة 46.1أیــد

 مؤسسیة قویة بینهما.
  61.5، بینمــا 1967بــأن هنــاك فرصــة لقیــام دولــة فلســطینیة علــى حــدود % مــن أفــرد العینــة 33.4اعتقــد %

 اعتقدوا بأنه ال توجد هذه الفرصة.
  كاملـــة كحـــل نهـــائي للقضـــیة  1967مـــن أفـــراد العینـــة قیـــام دولـــة فلســـطینیة علـــى حـــدود عـــام % 36.3أیـــد

 % عارضوا ذلك.59.4الفلسطینیة، بینما 
  مــع مبادلــة بعــض األراضــي كحــل  1967% مــن أفــراد العینــة قیــام دولــة فلســطینیة علــى حــدود عــام 22أیــد

 .% عارضوا ذلك72.9نهائي للقضیة الفلسطینیة، بینما 
  من أفراد العینة قیام دولة ثنائیة القومیة تضم العرب والیهـود علـى أراضـي فلسـطین التاریخیـة كحـل 18أید %

 % عارضوا ذلك.78.6نهائي للقضیة الفلسطینیة، بینما 
  الســـلطة الوطنیـــة الفلســـطینیة، ودمـــج مؤسســـاتها اإلداریـــة واألمنیـــة فـــي مؤسســـات منظمـــة  حـــل% 40.7أیـــد

 % عارضوا ذلك.49.9بینما  التحریر الفلسطینیة،
  سراع في تنفیذ المصالحة الوطنیة% من أفراد العینة بأنه على حركتي فتح وحماس اإل90.5رأى. 
 حركــة حمــاس خــالل وقــت تنفیــذ المصــالحة بــین حركــة فــتح و  فــي بــأنهم متفــائلین مــن أفــراد العینــة %43 أفــاد

 .أفادوا بأنهم متشائمین %54قریب، بینما 
 راد العینة بأن المسئول عن عدم تنفیذ اتفـاق المصـالحة الوطنیـة هـي حركـة حمـاس، بینمـا % من أف14بر اعت

 .% أفادوا بأنها شخصیات في حركتي فتح وحماس67.3% أفادوا بأنها حركة فتح، و 8.4
  من أفراد العینة مقاطعة البضائع والمنتجات اإلسرائیلیة %74.9أید. 
  المقاطعــة للمنتجـات اإلسـرائیلیة فــي الضـفة الغربیــة وقطـاع غــزة، نجــاح حملـة  مـن أفــراد العینـة %41.2توقـع

 .% توقعوا فشلها54.1بینما 
 أفــادوا 37.3بینمــا  األحــوالبــأنهم یشــترون المنتجـات اإلســرائیلیة فــي جمیــع  مــن أفــراد العینــة% 12.8 أفـاد %

حسـب نوعیـة السـلعة  % أفـادوا بـأنهم یشـترون46.5و  األحوالبأنهم یشترون المنتجات الفلسطینیة في جمیع 
 .بغض النظر عن منشأها

 



  

  5

 
 فعزى أفراد العینة ذلك إلى: األشخاص بمقاطعة المنتجات اإلسرائیلیة سبب عدم التزام بعض أما عن 

  % لعدم الثقة بجودة المنتج المحلي.64.30 -  
  % لثقافة االستهالك عند بعض األشخاص.63.97 -  
  محلیة.% لعدم وجود بدائل من منتجات 58.89 -  
  % الرتفاع اسعار المنتج المحلي.53.60 -  
  % ألن المنتج اإلسرائیلي متوفر بشكل دائم.68.85 -  
 المنتجات اإلسرائیلیة هي مصدر لدخلهم.% ألن 24.40 -  

  فأكثر من أفراد العینة أداء حكومة الوفاق الوطني على أنه جید% 63.7قیم. 
  فأكثر ة الفلسطینیة على أنه جید% من أفراد العینة أداء الرئاس65.2قیم. 
  بأنه إذا ما أجریت انتخابات في الوقت الحاضر في األراضي الفلسـطینیة فـإن هـذه االنتخابـات % 41.5توقع

 ستكون نزیهة.
 82.9 % من أفراد العینة أفادوا بأنهم سیشاركون فـي االنتخابـات الرئاسـیة المقبلـة، ومـن بـین ألشـخاص الـذین

% سـیعطون أصـواتهم لمرشـح حركـة فـتح، فـي 34.3فـي االنتخابـات الرئاسـیة المقبلـة ون أفادوا بأنهم سیشـارك
 % أنهم سیعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس.13.7حین أفاد 

 82.8%  مــن أفــراد العینــة أفــادوا بــأنهم سیشــاركون فــي االنتخابــات التشــریعیة المقبلــة، ومــن بــین األشــخاص
% ســیعطون أصــواتهم لمرشــح حركــة 36.5ابــات التشــریعیة المقبلــة الــذین أفــادوا بــأنهم سیشــاركون فــي االنتخ

 % أنهم سیعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس.15.1 فتح، في حین أفاد
 توقع 17.5فتح في هذه االنتخابات، بینما % فوز حركة 44.3 جراء انتخابات تشریعیة اآلن توقعفي حالة إ %

 فوز حركة حماس.
 85.8%  ا بأنهم سیشاركون في االنتخابات البلدیة والمحلیة المقبلة، ومن بین هؤالء من أفراد العینة في أفادو

% أنهم سیعطون أصواتهم لمرشح حركة 13سیعطون أصواتهم لقائمة حركة فتح، و  %34األشخاص أفاد 
 تهم لقائمة من العائلة أو الحمولة.ا% أفادوا بأنهم سیعطوا أصو 10حماس، بینما 

  ة بأن الظروف السیاسـیة واألمنیـة واالقتصـادیة الحالیـة تـدفعهم للرغبـة فـي الهجـرة % من أفراد العین31.4أفاد
 إلى خارج الوطن.

  من أفراد العینة بأنهم خائفون على حیاتهم في ظل هذه الظروف. %47.8أفاد 
 متشائمون من الوضع العام الفلسطیني في هذه المرحلة. بأنهم من أفراد العینة %60.3 فادأ  
 یشعرون باألمان على أنفسهم وأسرهم وأمالكهم في ظل  ال بأنهمأفراد العینة  % من76.7 أفاد

 الوضع الراهن.
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 بالنسبة لالنتماء السیاسي فقد أفاد أفراد العینة كالتالي:  

 حزب الشعب 1.0%
 الجبهة الدیمقراطیة 0.6
 الجهاد اإلسالمي 1.2%
 حركة فتح 36.7%
 حركة حماس 12.8%
 حزب فدا 0.4%
 الجبهة الشعبیة 2.5%
 المبادرة الوطنیة 1.0%
 مستقل وطني 5.7%
 مستقل إسالمي 1.7%
 ال أحد مما سبق ذكره 35.7%
 غیر ذلك  0.7%
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  النتائج العامة لالستطالع
  

لیا هل تؤید أم تعارض قرار الحكومة الفلسطینیة بتأجیل إجراء االنتخابات المحلیة / البلدیة، بعد قرار محكمة العدل الع
  الفلسطینیة األخیر بإجراء االنتخابات المحلیة / البلدیة في الضفة الغربیة فقط ؟

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 أؤید 35.4 37.5 31.8

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
   

، بإجراء االنتخابات 9/10/2016الفلسطینیة األخیر والذي صدر بتاریخ هل تؤید أم تعارض قرا ر محكمة العدل العلیا 
  المحلیة / البلدیة في الضفة الغربیة فقط؟ 

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 أؤید 23.6 25.4 20.6

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  

، بوقف قرار مجلس الوزراء 8/9/2016ا ر محكمة العدل العلیا الفلسطینیة  والذي صدر بتاریخ هل تؤید أم تعارض قر 
  ؟2016بإجراء االنتخابات المحلیة / البلدیة، والتي كانت مقرر إجرائها بتاریخ في شهر تشرین األول 

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 أؤید 26.9 27.8 25.4

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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إذا كنت من المؤیدین لقرا ر محكمة العدل العلیا الفلسطینیة وقف قرار مجلس الوزراء بإجراء االنتخابات  المحلیة / البلدیة،  
  لماذا؟

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 ألنها ال تشمل مدینة القدس 13.4 13.5 13.2

  ألن المحاكم والقضاء في قطاع غیر معترف به وغیر شرعي 14.2 9.6 20.8
 الخوف من حدوث المشاكل الداخلیة نتیجة هذه االنتخابات 33.0 36.9 27.4
  ألنها ستعمق االنقسام الفلسطیني 21.3 22.7 19.3
    أخرى حدد 4.4 2.8 6.6
 ال رأي/ال أعرف 13.8 14.5 12.7
 موعالمج 100.0 100.0 100.0

   
إذا كنت من المعارضین لقرا ر محكمة العدل العلیا الفلسطینیة وقف قرار مجلس الوزراء بإجراء االنتخابات  المحلیة / 

  البلدیة، لماذا؟
  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 إلغاء حق من حقوق المواطنین 47.6 51.6 41.9

  لسطینيكانت ستؤدي إلى إنهاء االنقسام الف 16.7 16.7 16.7
 كانت ستكون مقدمة إلجراء إنتخابات رئاسیة وتشریعیة 19.2 16.6 22.8
    أخرى حدد 4.7 4.8 4.6
 ال رأي/ال أعرف 11.9 10.3 14.1
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  إنتخابات محلیة / بلدیة؟ هل تعتقد بأن الظروف الحالیة مواتیة إلجراء

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 نعم 55.1 56.3 53.0

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  بنظرك أنت، من المسئول عن تأجیل االنتخابات  المحلیة / البلدیة؟

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 السلطة الوطنیة الفلسطینیة 27.1 37.9 8.4

  حركة فتح 9.7 8.6 11.6
 حركة حماس 15.2 5.7 31.6
  حركة فتح وحركة حماس معا 27.6 25.3 31.6
  بعض الفصائل الفلسطینیة األخرى 4.3 5.5 2.2
  الشخصیات المستقلة 2.9 3.9 1.0
 ال رأي/ال أعرف 13.3 13.1 13.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  زة هي السبب في تأجیل االنتخابات  المحلیة / البلدیة؟هل تعتقد بأن الطعون التي قدمتها حماس على قوائم فتح في قطاع غ

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 نعم 41.0 35.2 51.2

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

  
  ن كنت تتوقع أن ینجح في الضفة الغربیة؟إذا ما كانت االنتخابات المحلیة / البلدیة إجریت في الموعد الذي حددت فیه، م

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 القوائم التابعة لحركة فتح أو من تدعمهم          48.2 44.7 54.2

  القوائم التابعة لحركة حماس أو من تدعمهم 19.6 20.8 17.69
       القوائم التابعة للیسار الفلسطیني أو من تدعمهم        1.8 2.1 1.2
  القوائم التابعة للعائالت 5.4 7.8 1.4
  قوائم الكفاءات والمستقلین                        10.6 11.0 10.0
 ال رأي/ال أعرف 14.4 13.7 15.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  



  

  10

  ع أن ینجح في قطاع غزة؟إذا ما كانت االنتخابات المحلیة / البلدیة إجریت في الموعد الذي حددت فیه، من كنت تتوق 
  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 القوائم التابعة لحركة فتح أو من تدعمهم          23.9 8.7 50.2

  القوائم التابعة لحركة حماس أو من تدعمهم 52.5 70.9 20.8
 القوائم التابعة للیسار الفلسطیني أو من تدعمهم              0.8 0.5 1.4
  القوائم التابعة للعائالت 2.5 2.4 2.6
  قوائم الكفاءات والمستقلین                        7.0 5.6 9.6
 ال رأي/ال أعرف 13.2 11.9 15.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل تتوقع إجراء االنتخابات  المحلیة / البلدیة في المستقبل القریب؟

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 نعم 52.8 57.8 44.2

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
 

رهاب االستیطان حول قرار مشروعهل تؤید أم تعارض قیام السلطة الفلسطینیة بطرح     ؟األمن مجلس على المستوطنین وإ
  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 أؤید 76.2 78.9 71.6

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

  
  ؟1967هل تؤید أم تعارض توفیر الحمایة الدولیة للشعب الفلسطیني الواقع تحت االحتالل منذ العام 

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 أؤید 75.3 76.8 72.8

  أعارض 20.3 21.9 17.6
  أعرفال رأي/ال 4.3 1.3 9.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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 والمعنویة والمادیة والسیاسیة والقانونیة التاریخیة المسؤولیة تتحملهل تؤید دعوة الرئیس محمود عباس لبریطانیا في أن 
  ؟وظلم ومآس نكبات من به حل لما الفلسطیني الشعب من االعتذار ذلك في بما وعد بلفور، لنتائج

  المجموع یةالضفة الغرب قطاع غزة
 أؤید 75.0 78.7 68.8

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

  
  من وجهة نظرك أنت، هل تعتبر بریطانیا هي المسئول عن النكبات التي حلت بالشعب الفلسطیني؟

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 نعم 79.0 78.1 80.6

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

  
  هل تؤید أم تعارض المبادرة الفرنسیة والتي كانت تدعو لعقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط؟

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 أؤید 55.9 53.8 59.6

  أعارض 31.6 35.5 25.0
 أي/ال أعرفال ر  12.4 10.7 15.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل تعتقد بأن المبادرة الفرنسیة ستنجح أم ستفشل في تعزیز التوصل لسالم بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین؟

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
  ستنجح 19.3 17.4 22.6

  ستفشل 63.1 68.8 53.2
 ال رأي/ال أعرف 17.6 13.8 24.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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هل تؤید أم تعارض الدعوة الروسیة للرئیس محمود عباس ولرئیس الوزراء اإلسرائیلي لالجتماع في موسكو من أجل تحریك 

  عملیة السالم؟
  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 أؤید 49.1 47.8 51.4

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

  
  من وحهة نظرك أنت، هل على السلطة الفلسطینیة االلتزام باتفاق أوسلوا ما دامت إسرائیل ال تلتزم به؟

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 نعم 18.2 20.4 14.4

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

  
  عارض الحمالت األمنیة التي تقوم بها األجهزة األمنیة الفلسطینیة من أجل الحد من الفلتان األمني؟هل تؤید أم ت

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 أؤید 63.7 67.5 57.2

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  

  توجیهي (الثانویة العامة) في األراضي الفلسطینیة، إذا سمعت بذلك ما رأیك؟هل سمعت عن تغییر نظام امتحان ال
  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 سمعت بذلك، وأؤیده 41.0 34.5 52.4

  سمعت بذلك، وال أؤیده 31.5 32.0 30.6
  لم أسمع بذلك 23.2 28.5 14.0
 ال رأي/ال أعرف 4.3 5.0 3.0

 عالمجمو  100.0 100.0 100.0
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  هل تؤید أم تعارض قیام انتفاضة شعبیة سلمیة غیر مسلحة في األراضي الفلسطینیة؟
  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 أؤید 45.7 48.5 41.0

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

  
  راضي الفلسطینیة؟هل تؤید أم تعارض قیام انتفاضة مسلحة في األ   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 أؤید 38.0 29.8 52.0

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

  
یة من وجهة نظرك أنت، في الوقت الحاضر، إذا ما قامت انتفاضة فلسطینیة، أي من األشكال التالیة یكون أكثر خدمة للقض

  الفلسطینیة؟
  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 االنتفاضة الشعبیة السلمیة غیر المسلحة 22.5 26.9 15.0

  االنتفاضة المسلحة          20.8 18.7 24.4
  مفید كال النوعین من االنتفاضة 21.7 16.9 30.0
  كال النوعین من االنتفاضة غیر مجدي 28.9 35.4 17.8
 رأي/ال أعرف ال 6.0 2.1 12.8
 المجموع 100.0 100.0 100.0

    
  هل تؤید أم تعارض إنشاء اتحاد كونفدرالي مع االردن على أساس دولتین مستقلتین مع صالت مؤسسیة قویة بینهما؟  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 أؤید 46.1 52.1 35.8

  أعارض 41.3 44.1 36.6
 ال رأي/ال أعرف 12.6 3.8 27.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  ؟1967في ظل األوضاع الراهنة، هل تعتقد بأن هناك فرصة لقیام دولة فلسطینیة على حدود   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 نعم 33.4 37.6 26.2

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  
  كاملة كحل نهائي للقضیة الفلسطینیة؟ 1967قیام دولة فلسطینیة على حدود عام  هل تؤید أم تعارض  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 نعم 36.3 40.4 29.4

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  
  مع مبادلة بعض األراضي كحل نهائي للقضیة الفلسطینیة؟ 1967هل تؤید أم تعارض قیام دولة فلسطینیة على حدود عام   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 نعم 22.0 24.0 18.4

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  

طین التاریخیة كحل نهائي للقضیة هل تؤید أم تعارض قیام دولة ثنائیة القومیة تضم العرب والیهود على أراضي فلس   
  الفلسطینیة؟

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 نعم 18.0 19.0 16.2

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

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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ي مؤسسات منظمة التحریر السلطة الوطنیة الفلسطینیة، ودمج مؤسساتها اإلداریة واألمنیة ف هل تؤید أم تعارض حل 

  الفلسطینیة؟
  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 أؤید 40.7 42.3 38.0

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

  
  طنیة؟في ظل اآلوضاع الراهنة ، هل ترى بأنه على حركتي فتح وحماس اإلسراع في تنفیذ المصالحة الو    

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 نعم 90.5 93.0 86.2

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

 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 43.0 45.1 39.4

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

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

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 حركة حماس 14.0 8.4 23.6

  حركة فتح 8.4 9.6 6.4
  شخصیات في حركتي فتح وحماس 67.3 72.0 59.0
 ال رأي/ال أعرف 10.4 10.0 11.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  هل تؤید أم تعارض مقاطعة البضائع والمنتجات اإلسرائیلیة؟   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
  أؤید 74.9 77.3 70.8
  أعارض 21.9 21.3 22.8
 فال رأي/ال أعر  3.2 1.4 6.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  
  هل تتوقع نجاح أم فشل حملة المقاطعة للمنتجات اإلسرائیلیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة؟  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
  نجاحها  41.2 38.6 45.6
  فشلها 54.1 58.1 47.2
 ال رأي/ال أعرف 4.7 3.2 7.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  
  نت شخصیا، هل تقوم بشراء المنتجات اإلسرائیلیة في حال توفر البدیل الوطني لها؟أ   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
  اشترى المنتجات اإلسرائیلیة في جمیع األحوال 12.8 14.8 9.4
    اشترى المنتجات الفلسطینیة في جمیع األحوال 37.3 42.6 28.2
  السلعة بغض النظر عن منشأها أشترى حسب نوعیة 45.6 41.1 55.8
 ال رأي/ال أعرف 3.4 1.5 6.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  

  من وجهة نظرك لماذا ال یلتزم العدید من األشخاص بمقاطعة المنتجات اإلسرائیلیة؟   
  أعالها 10، بحیث یكون صفر أدناها و 10اعط عالمة من 

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
  عدم الثقة بجودة المنتج المحلي 6.4295 6.5070 6.2960
  ثقافة االستهالك عند بعض األشخاص 6.3972 6.3701 6.4440
  عدم وجود بدائل من منتجات محلیة 5.8891 5.7981 6.0460
  ارتفاع اسعار المنتج المحلي 5.3598 5.4408 5.2200
  المنتج اإلسرائیلي متوفر بشكل دائم 6.8847 7.1067 6.5020
  المنتجات اإلسرائیلیة هي مصدر دخلي 2.4398 2.1566  2.9280
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  كیف تقیم أداء حكومة الوفاق الوطني؟ 

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
  ممتاز 3.7 4.5 2.2
  جید 60.0 62.5 55.6
  سیئ 29.1 23.8 38.2
 ال رأي/ال أعرف 7.3 9.2 4.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0
    

  أداء الرئاسة الفلسطینیة؟كیف تقیم 
  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

  ممتاز 6.5 7.3 5.2
  جید 58.7 58.7 58.6
  سیئ 31.9 31.0 33.6
 ال رأي/ال أعرف 2.9 3.0 2.6

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

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 نعم 41.5 37.7 48.0

  ال 49.9 55.1 40.8
 ال رأي/ال أعرف 8.7 7.2 11.2
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  لو جرت انتخابات رئاسیة في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟ 
  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 مرشح مستقل 10.6 7.7 15.6
 مرشح من الیسار 2.6 2.7 2.6
  مرشح حركة حماس 11.4 12.3 9.8
  مرشح حركة فتح 28.4 26.7 31.4
  مرشح وطني مستقل 6.7 6.8 6.4
  مرشح إسالمي مستقل 2.3 2.4 2.2
  لن أشارك في هذه االنتخابات 17.1 20.4 11.4
 لم أحدد بعد 20.9 21.0 20.6
 عالمجمو  100.0 100.0 100.0

   
  لو جرت انتخابات تشریعیة في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 قائمة مستقلین 8.0 7.3 9.2
 قائمة من الیسار 2.8 2.7 3.0
  قائمة حركة حماس 12.5 12.2 13.0
  قائمة حركة فتح 30.2 27.1 35.4
  قائمة مستقلین وطنیین 5.7 5.7 5.6
  قائمة مستقلین إسالمیین 2.9 2.9 2.8
  لن أشارك في هذه االنتخابات 17.3 20.1 12.4
 لم أحدد بعد 20.8 22.0 18.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0

     
  لو جرت اآلن انتخابات تشریعیة جدیدة أي من الكتل التالیة تتوقع أن تفوز؟ 

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 قلین إسالمیینكتلة مست 4.6 4.2 5.4
 كتلة مستقلین وطنیین 11.6 9.4 15.4
  كتلة فتح 44.3 39.9 52.0
  كتلة حماس 17.5 18.8 15.4
  كتلة من تنظیمات الیسار 1.2 1.5 0.8
 ال رأي/ال أعرف 20.6 26.2 11.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  في حال إجراء االنتخابات البلدیة والمحلیة من ستنتخب؟  

  المجموع الضفة الغربیة زةقطاع غ
 قائمة العائلة أو الحمولة 8.6 13.6 0.4
  قائمة مستقلین 5.8 6.4 4.8
 قائمة من الیسار 2.2 1.8 2.8
  قائمة حركة حماس 11.2 9.8 13.4
  قائمة حركة فتح 29.2 22.7 39.8
  قائمة مستقلین وطنیین 5.7 5.5 6.0
  قائمة مستقلین إسالمیین 3.0 2.3 4.0
  لن أشارك في هذه االنتخابات 14.2 17.3 9.2
 لم أحدد بعد 20.2 20.6 19.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 نعم 31.4 20.5 50.2
  ال 65.5 78.7 42.8
 ال رأي/ال أعرف 3.1 0.8 7.0

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

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 نعم 47.8 39.8 61.6
  ال 51.2 60.0 36.2
 ال رأي/ال أعرف 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 الفلسطیني في هذه المرحلة؟       

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 متفائل 37.2 40.6 31.2
  متشائم 60.3 58.1 64.0
 ال رأي/ال أعرف 2.6 1.3 4.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  

  ألمان على نفسك وأسرتك وأمالكك؟في ظل الوضع الراهن، هل تشعر با       
  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 نعم 22.4 26.0  16.2
 إلى حد ما 41.7 37.9 48.2
  ال 35.0 35.5 34.2
  ال رأي/ال أعرف  0.9  0.6  1.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  

  یًا من األحزاب واالتجاهات التالیة تؤید؟أ        
  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 حزب الشعب 1.0 0.8 1.2
 الجبهة الدیمقراطیة 0.6 0.3 1.0
 الجهاد اإلسالمي 1.2 0.8 2.0
 حركة فتح 36.7 31.0 46.6
 حركة حماس 12.8 13.0 12.6
 حزب فدا 0.4 0.1 0.8
 الجبهة الشعبیة 2.5 2.4 2.6
 المبادرة الوطنیة 1.0 1.2 0.8
 مستقل وطني 5.7 4.9 7.0
 مستقل إسالمي 1.7 1.2 2.6
 ال أحد مما سبق ذكره 35.7 44.0 21.4
 غیر ذلك  0.7 0.3 1.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  


