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 94 رقم استطالع

 2019/  آذار
  

  حكومة اشتیھ ل حذر تجاه ؤتفا
  تأیید لمقاطعة اإلدارة األمریكیة ورفض لصفقة القرن

  تزاید التأیید لالنتخابات ورفض اجرائھا دون قطاع غزة
  التجمع الدیمقراطي یحسن من فرص الیسار في االنتخابات

  جمركي مع الدولة الفلسطینیةأغلبیة یرفضون تبادل األراضي وسیطرة أمنیة وإتحاد 
   

  اإلنتخابات : مطلب شعبي 
  

مجلس تشریعي في فلسطین، وبالمثل لل انتخاباتجراء ھناك أھمیة إل أن %)82.8غلبیة فلسطینیة (أ قالتو ھذا
 بین اختیار . ویظھر اإلستطالع انقسام الجمھوررئاسیة انتخاباتجراء % أن ھناك أھمیة إل86.9 أغلبیة من قالت

مستقلین، مقابل لنھم سیصوتون أ% 38.6قالت نسبة حیث  حزاب والفصائلمستقلین ومرشحي األالشحین مرال
وفي نفس الوقت رفضت نھم لن یصوتوا. أ ا% قالو18.6 وحزاب، % سیصوتون لمرشحي الفصائل واأل37.7

 % قبلوا بھا10.5% خیار إجراء اإلنتخابات بدون قطاع غزة ، وذلك مقابل 86.6أكثریة من 
  
  

  حظوظ الیسار ترتفع 
  

ً  وفیما لو جرت انتخابات وترشح فیھا % 34.8 ، فسیصوتالتجمع الدیمقراطي الذي أعلن عن تأسیسھ مؤخرا
ولو جرت  %.31.1یصوتوا الذین لن  كانت نسبةفي حین  ،الدیمقراطي% للتجمع 9.9لحماس و %12لفتح و

% للجبھة 2.8% لحماس، و12.3لفتح، و ةون لحركصوتی% س35.2االنتخابات دون مشاركة التجمع، فإن 
 %.31.3 وستبقى نسبة الذین لن یصوتوا% للمبادرة الوطنیة الفلسطینیة، 1.6و  الشعبیة،
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  مروان في الصدارة انتخابات الرئاسة: 

  
فسیحصل مروان البرغوثي على نسبة  عباس،الرئیس محمود  بدون ترشحرئاسیة  انتخاباتلو جرت  و

%، في حین قال أكثر من النصف 6.3سماعیل ھنیة على إ%، ثم 8.1دحالن على نسبة %، ثم محمد 12.6
بین الضفة  اإلنتخابیةالتباین الشدید بین المیول  اإلنتباهو ال جواب لدیھم، ویلفت أنھم ال یعرفون أ) 53.9%(

من  نسبتھمضعف  أكثر من  الغربیة وقطاع غزة، على سبیل المثال الذین ال یعرفون من سینتخبون في الضفة
% في غزة، وكذلك 11.3مقابل  %2.9ونسبة الذین سینتخبون ھنیة في الضفة %)، 31.7% مقابل 69(غزة، 

 % في قطاع غزة.18.4مقابل  %1.1نسبة الذین سیصوتون لدحالن في الضفة 
  
  

  ثقة متدنیة بنزاھة االنتخابات
  

% 45.1المستطلعون بین نسبة  انقسمإذا جرت، حیث  اإلنتخاباتتدني الثقة بنزاھة  اإلنتباهومن أكثر ما یلفت 
ً أن % توقعوا 43.5إذا جرت لن تكون نزیھة، مقابل نسبة  االنتخاباتن أتعتقد  ن نسبة الثقة أ تكون نزیھة، علما

غیر  اإلنتخاباتن تكون أعلى منھا في الضفة، حیث كانت نسبة الذین یتوقعون أفي غزة  اإلنتخاباتة ھبنزا
ة ھنزی انتخاباتتوقعون یفي غزة، وبشكل معاكس، كانت نسبة الذین  %37.5% مقابل 50.2ة في الضف ھةنزی

  % في الضفة.38.3% مقابل 51.1في القطاع 
  
  

  أغلبیة یرفضون تبادل األراضي وسیطرة أمنیة وإتحاد جمركي مع الدولة الفلسطینیة
  

ن تتضمن أي أ% 78.4غلبیة من أ ضترفالمتداولة،  لولأما بالنسبة لموقف الجمھور من بعض تفاصیل الح
 أغلبیة من كما رفضتبذلك،  قبلوا% 17.1مقابل  ودولة فلسطین،سالم تبادال لألراضي بین إسرائیل  اتفاقیة
جزاء من الدولة الفلسطینیة، أسرائیلیة على إمنیة أمستقبلیة بقاء سیطرة  المس اتفاقیةن تتضمن أي أ% 83.9
 اتفاقن یتضمن أي أ% 72.1 أغلبیة من، فقد رفضت اإلقتصاديى الصعید ذلك، أما عل قبلوا% 12.4مقابل 

ً مستقبلي  ً  اتحادا المستطلعین  اثلث رفضالفلسطینیة، وفیما یتعلق بمستقبل الالجئین  ةسرائیل والدولإبین  جمركیا
اورة، مقابل الالجئین الفلسطینیین في الدول العربیة المج اندماجسالم مستقبلي  اتفاق أي ن یتضمنأ) 63.4%(

 مقبول لھم. ذلكن أ ا% قالو32.3
  
  

  تأیید للمصالحة الوطنیة 
  

ً على سؤال  ما أھمیة تحقیق المصالحة الوطنیة، اعتقدت أكثریة من  % أن المصالحة مھمة أو مھمة 89.6وجوابا
ً بالنسبة لھم،  ، اإلنقسام مراراستة یلجھة التي تتحمل مسؤولوبالنسبة ل. ،% قالوا أنھا غیر مھمة8.6مقابل جدا

ً  لحركتيالمسؤولیة  )%32.2(كبر ألالنسبة ا حملت حماس لالمسؤولیة  حملوا %16.1 و، حماس وفتح معا
  إلسرائیل.  االنقسام استمرار% مسؤولیة 21.2 بینما حملحملوا فتح لوحدھا، % 8.8 ولوحدھا، 
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  توقعات مختلطة من الحكومة الفلسطینیة الجدیدة 

  
شتیة بتشكیل حكومة ان تكلیف الرئیس محمود عباس للدكتور محمد %) یرون بأ35.6(ین ثلث المستطلع نحو

یجابیة وال سلبیة. ومن باب إال ) اعتبروھا %40.6و(% قالوا انھا سلبیة، 10.9یجابیة، مقابل إجدیدة خطوة 
% 10.8، مقابل داء حكومة الحمد هللاأشتیة من احكومة % من المستطلعین أداء أفضل ل23.8 المقارنة، توقع

داء الحكومتین. أما حول توقعات الجمھور من أ بینیكون ھناك فرق  قالوا إنھ لن% 49.7 والعكس،  اقالو
 و الظروف المعیشیة أن حكومة اشتیھ یجب أن تحسن )%36.3(األكبر النسبة  فتوقعتالحكومة الجدیدة، 

تحقیق قالوا % 15.3ت حكومیة، وصالحاإتحقیق قالوا % 16 ومحاربة الفساد، توقعوا منھا % 16.6
  . المصالحة

  
  

  التطبیع والتنسیق األمني مرفوضون من قبل الفلسطینیون
  

% أیدوا ذلك. ومن 19، مقابل لسرائیإقامة عالقات دبلوماسیة بین دول عربیة وإ% 73.8كثریة من أوعارضت 
لسلطة الوطنیة الفلسطینیة مني بین االتنسیق األإلستمرار  %عن معارضتھا60.6خرى عبرت نسبة أناحیة 

 %.  32.5نسبة استمراره یدت أسرائیل، في حین إو
  
  
  

  مقاطعة أمریكا الفلسطینییون یؤیدون 
 
مقابل  مریكیةمقاطعة القیادة الفلسطینیة لإلدارة األ تؤید استمرار% 59.3 من أن أكثریةستطالع اإلأظھر و 

مریكیة، أما في حال أعلنت ات دبلوماسیة مع اإلدارة األخرط القیادة الفلسطینیة في عالقتنن أ% یفضلون 30.3
%) یعتقدون أن على 65.3ن ثلثي المستطلعین (إوالیات المتحدة عن خطتھا للسالم المسماة "صفقة القرن" فال

القیادة الفلسطینیة  أن تتفاوض% فضلوا 21.3% فضلوا قبولھا و6.1ھذه الخطة، مقابل  رفضالقیادة الفلسطینیة 
  علیھا.

  
  
  

  ثقة متدنیة بالفصائل
  

 ً  % تثق بفتح28.2ن أستطالع ن اإلو الدیني الذي تثق بھ أكثر، بیّ أتنظیم السیاسي على سؤال ما ھو ال وجوابا
 ي من التنظیمات.أق بثنھا ال تأ %41.1كبر والبالغة %، في حین قالت النسبة األ10.3بة بنس حماس وتلیھا، أكثر

  
% تثق بالرئیس عباس أكثر، ویلیھ مروان 11.5ن النسبة االكبر والبالغة أبین ا على مستوى الشخصیات، فقد تأم

و أیثقون بأي من الشخصیات السیاسیة ذین ال %، أما ال6.3سماعیل ھنیة بنسبة إ%، ثم 8.4البرغوثي بنسبة 
 %.47.8الدینیة فقد بلغت 
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 اآللیة :

آذار   23و   19 بین في الضفة الغربیة وقطاع غزة  سنة 18ارهم عن شخص تزید أعم 1200 تم مقابلة عینة عشوائیة بلغ عددها
موقع سكني   134. لقد تمت المقابالت في Kishمن المنزل بناءًا على جدول  المستطلعینتمت المقابالت في المنازل وتم انتقاء. 2019

  بطریقة عشوائیة بناءًا على عدد السكان.
  
  رة من المدن والقرى والمخیمات التالیة:استما 715  تم جمع  الضفة الغربیةفي 

جنین، میثلون، قباطیة،  جنین:الخلیل، دورا، بیت أمر، الشیوخ، بیت أوال، سعیر، الظاهریة، الریحیة، خرسا، مخیم العروب.  :الخلیل
هللا، البیرة، بیتونیا، خربثا : رام اوالبیرة رام اهللاطوباس، تیاسیر.  طوباس:الیامون، كفر دان، مسلیة، سیریس، الجدیدة، مخیم جنین. 

عناتا، مخیم قلندیا،  :القدسأریحا، الجفتلك، مخیم عین السلطان.  :أریحاالمصباح، خربة أبو فالح، شقبة، كفر نعمة، مخیم األمعري. 
بیت لحم، حسان،  ،ا: العبیدیة، جناتبیت لحم بیت سوریك، الطور، رأس العامود،البلدة القدیمة، بیت حنینا، شعفاط، سلوان، العیزریة.

سلفیت، دیر إستیا.  سلفیت:نابلس، بیتا، جماعین، طلوزة، عورتا، الساویة، بیت دجن، مخیم بالطة.  :نابلسأرطاس، مخیم عایدة. 
   قلقیلیة، عزون، جیوس. قلقیلیة: : طولكرم، عنبتا، فرعون، مخیم طولكرم.طولكرم
  
  :  ات التالیةالقرى والمخیم استمارة من 485  تم جمع قطاع غزة:في 
صبرا، الرمال الشمالي، الرمال الجنوبي، البلدة القدیمة، الالجدیدة، التفاح، الشیخ رضوان، الزیتون، الشیخ عجلین، تل الهوى،  غزة:

 خانیونس ، بني سهیلة، القرارة، عبسان الكبیرة، عبسان الصغیرة، مخیم :خانیونسالدرج، النصر، التركمان، مخیم الشاطئ، المغراقة.
دیر البلح، الزوایدة، مخیم  دیر البلح:. : جبالیا، بیت الهیا، بیت حانون، مخیم جبالیاشمال غزة: رفح، مخیم رفح. رفحخانیونس. 

  المغازي، مخیم النصیرات.  
  

 .%95النسبة المؤكدة تصل إلى . 3+،3-نسبة الخطأ كانت 
  توزیع العینة:

  من قطاع غزه. %40.4من القدس، %9.2  % من المستجوبین كانوا من الضفة الغربیة،50.4
  %من المدن.75.8% من المخیم، 8.8% من القرى، 15.4
  % إناث.55.0 % ذكور، 45.0
  % ال جواب0.1% مطلق/ة،  1.8% أرمل/ة، 7.3% غیر متزوجین، 24.4  ،% متزوجین66.4

 سنة. 39 معدل عمر المستجوبین
 

 وظیفة المستجوبین:
 % طالب9.3

 % عامل12.3
 % ربة بیت41.5
  % مزارع/صیاد0.8
 % فني1.1

  % عاطل عن العمل12.2

 % رجل أعمال6.0
  % موظف حكومي7.3
  % موظف قطاع خاص5.8
 …)% مهني (دكتور، محامي،0.8
  % متقاعد2.9
  % ال جواب 0.0

 
  النتائج: 
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سرا  هل سیكون من المقبول لدیك أن تتضمن إتفاقیة السالم .1   ئیل تبادل أراضي بین الدولتین؟ المستقبلیة بین الفلسطینیین وإ

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  16.4  18.0 27.0 10.3 17.1  مقبول
  78.8  78.0 68.0 85.5 78.4  غیر مقبول 

  1.2  1.7 1.9 1.1 1.4  مقبول ولكن بشرط
  3.6  2.3 3.1 3.1 3.1  ال أعرف/ ال جواب 

  
سرائیل بقاء سیطرة أمنیة إسرائیلیة على أجزاء .2 دیك أن تتضمن إتفاقیة السالم المستقبلیة بین الفلسطینیین وإ   هل سیكون من المقبول ل

  معینة من الدولة الفلسطینیة؟ 
  

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  12.4  12.4 20.6 6.9 12.4  مقبول
  84.4  83.3 75.1 89.9 83.9  غیر مقبول 

  0.5  1.1 1.2 0.4 0.8  مقبول ولكن بشرط
  2.7  3.2 3.1 2.8 2.9  ال أعرف/ ال جواب 

  
سرائیل إتحاد جمركي؟  .3   هل سیكون من المقبول لدیك أن تتضمن إتفاقیة السالم المستقبلیة بین الفلسطینیین وإ

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  17.4  22.0 24.5 16.1 19.5  مقبول
  72.4  71.7 68.5 74.5 72.1  غیر مقبول 

  2.1  1.7 2.7 1.4 1.9  مقبول ولكن بشرط
  8.1  4.6 4.3 8.0 6.5  ال أعرف/ ال جواب 
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سرائیل إندماج الالجئین الفلسطینیین في الدولهل سیكون من المقبول لدیك  .4   أن تتضمن إتفاقیة السالم المستقبلیة بین الفلسطینیین وإ

  العربیة المجاورة ( مثل لبنان، األردن، مصر)  

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  32.7  31.7 41.0 26.3 32.3  مقبول
  62.9  64.1 54.6 69.4 63.4  غیر مقبول 

  1.4  1.1 1.9 0.8 1.3  مقبول ولكن بشرط
  3.0  3.1 2.5 3.5 3.0  ال أعرف/ ال جواب 

  
سرائیل؟  .5   هل تؤید أو تعارض إستمرار التنسیق األمني بین السلطة الوطنیة الفلسطینیة وإ

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715لعدد=ا  1200العدد=  

  33.6  31.1 37.9 28.8 32.5  أؤید 
  59.5  61.9 57.1 62.9 60.6  أعارض

  6.9  7.0 5.0 8.3 6.9  ال أعرف/ ال جواب 
  

سرائیل؟  .6   هل تؤید أم تعارض إقامة عالقات دبلوماسیة بین دول عربیة وإ

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  19.5  18.3 19.8 18.5 19.0  أؤید 
  72.7  75.0 74.4 73.3 73.8  أعارض

  7.8  6.7 5.8 8.2 7.2  ال أعرف/ ال جواب 
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  بشكل عام، هل تعتقد أن إستطالعات الرأي العام مفیدة أم غیر مفیدة؟   .7

  ىأنث  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  79.7  78.9 83.9 76.2 79.3  مفیدة
  20.3  21.1 16.1 23.8 20.7  غیر مفیدة

  
  تجري بین فترة وأخرى إستطالعات رأي عام، بشكل عام، إلى أي مدى تثق بنتائجها؟  .8

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715د=العد  1200العدد=  

  17.9  18.1 18.8 17.5 18.0  إلى درجة كبیرة 
  59.4  56.1 59.2 57.1 57.9  إلى درجة متوسطة

  22.7  25.8 22.0 25.4 24.1  إلى درجة قلیلة 
  

  هل تعتقد أنه من المهم أن یجري في فلسطین إنتخابات مجلس تشریعي؟   .9

  أنثى  ذكر  ةغز   الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  83.0  82.4 90.1 77.8 82.8  نعم، مهم
  12.4  14.3 9.3 15.9 13.3  ال، لیس مهم

  4.6  3.3 0.6 6.3 3.9  ال أعرف/ ال جواب 
  

  هل تعتقد أنه من المهم أن یجري في فلسطین إنتخابات رئاسیة؟    .10

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  86.8  87.0 90.1 84.8 86.9  نعم
  10.8  11.5 9.3 12.3 11.1  ال 

  2.4  1.5 0.6 2.9 2.0  ال أعرف/ ال جواب 
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  برأیك، ما مدى أهمیة وجود مجلس تشریعي في فلسطین؟  .11

  أنثى  ذكر  غزة  ربیةالضفة الغ  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  64.4  69.3 74.0 61.5 66.6  مهم جدا
  23.3  20.6 20.6 23.1 22.1  مهم نوعا ما

  6.4  4.3 3.5 6.7 5.4  غیر مهم نوعا ما
  2.9  4.1 1.4 4.8 3.4  غیر مهم جدا

  3.0  1.7 0.5 3.9 2.5  ال أعرف/ ال جواب 
 

  لو جرت إنتخابات فلسطینیة، فهل هناك إحتمال أكبر أن تصوت لمرشحي الفصائل واألحزاب الفلسطینیة، أم للمرشحین المستقلین؟   .12

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

لمرشحي الفصائل 
  واألحزاب الفلسطینیة 

37.7 28.1 51.8 40.4  35.5  

  39.4  37.6 33.8 41.8 38.6  للمرشحین المستقلین 
  20.8  15.9 12.6 22.7 18.6  لن أصوت

  4.3  6.1 1.8 7.4 5.1  ال أعرف/ ال جواب 
  

  لو جرى الیوم إنتخابات للمجلس التشریعي، من من األحزاب التالیة سوف تصوت له؟    .13

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200دد=الع  

  33.2  37.6 42.7 30.1 35.2  فتح
  12.3  12.4 17.9 8.5 12.3  حماس

  3.3  2.0 3.9 2.0 2.8  الجبهة الشعبیة 
  1.1  0.7 0.8 1.0 0.9  الجبهة الدیمقراطیة
  1.8  1.3 2.3 1.1 1.6  المبادرة الوطنیة 

  1.1  0.7 1.4 0.6 0.9  حزب الشعب
  0.2  0.0 0.0 0.1 0.1  فدا

  4.4  5.9 7.0 3.8 5.1  المستقلین * 
  1.4  2.0 1.2 2.0 1.7  أحزاب آخرى
  33.6  28.3 19.8 39.0 31.3  لن أصوت 

  7.6  9.1 3.0 11.8 8.1  ال أعرف/ ال جواب 
   الخیار لم یكن من ضمن الخیارات المعطاه للمستفتي هذا *
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  زبحالیسار " التجمع الفلسطیني الدیمقراطي" ( المبادرة، الجبهة الشعبیة، الجبهة الدیمقراطیة،  تم مؤخرا تأسیس إئتالف بین أحزاب .14
  الشعب فدا). إذا ما ترشح هذا اإلئئتالف كقائمة موحدة في اإلنتخابات وجرت إنتخابات المجلس التشریعي الیوم، لمن سوف تصوت)؟ 

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  32.7  37.4 42.5 29.7 34.8  فتح
  12.1  11.9 17.9 8.0 12.0  حماس

التجمع الفلسطیني 
  الدیمقراطي 

9.9 9.1 11.1 8.7  10.9  

  3.0  3.5 4.5 2.4  3.3  المستقلین * 
  1.2  2.2 1.0 2.1 1.7  أحزاب أخرى

  33.8  27.8 19.6 38.9 31.1  لن أصوت
  6.3  8.5 3.4 9.8 7.2   أعرف/ ال جواب ال
   الخیار لم یكن من ضمن الخیارات المعطاه للمستفتي هذا *
  

  إذا ما جرت إنتخابات رئاسیة الیوم ومحمود عباس ( أبو مازن) لم یرشح نفسه مرة آخرى، لمن سوف تصوت؟*  .15

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  11.4  14.1 19.0 8.3 12.6  مروان البرغوثي 
  7.0  9.4 18.4 1.1 8.1  محمد دحالن 
  5.6  7.2 11.3 2.9 6.3  إسماعیل هنیة 

  7.1  4.3 0.8 9.2 5.8  لن أصوت 
  13.3  13.1 18.8 9.5 13.3  آخرون 

  55.6  51.9 31.7 69.0 53.9  ال أعرف/ ال جواب 
 وح، لم یعط للمستفتى أي خیارات هذا سؤال مفت  
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  لو جرت إنتخابات في فلسطین في المستقبل القریب، هل تعتقد أنها سوف تكون نزیهة أم غیر نزیهة؟   .16

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  43.0  44.1 51.1 38.3 43.5  نزیهة
  43.8  46.7 37.5 50.2 45.1  یهةغیر نز 

  13.2  9.2 11.4 11.5 11.4  ال أعرف/ ال جواب 
  

  بإعتقادك، ما مدى أهمیة أن تقدم الحكومة ضمان إجتماعي ( مثل تأمین صحي، تقاعد، بطالة)؟    .17

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  
  74.4  73.7 86.2 65.9 74.1  هم جدام

  14.2  12.6 11.8 14.7 13.5  مهم نوعا ما 
  5.2  6.3 1.6 8.4 5.7  غیر مهم نوعا ما
  6.2  7.4 0.4 11.0 6.7  غیر مهم بالمرة 
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  ا القانون؟    كان هناك خالف في الشارع الفلسطیني حول تطبیق قانون الضمان، برأیك، ما هو السبب الرئیسي لمعارضة تطبیق هذ .18

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

الوضع السیاسي 
  العام

23.6 15.0 36.3 23.9  23.3  

إستقاللیة مؤسسة 
  الضمان

6.2 5.3 7.4 6.5  5.9  

إرتفاع نسبة مساهمة 
العمال للمقارنة مع 

  دخلهم المنخفض

25.1 32.4 14.1 24.4  25.6  

ضعف الثقة في 
  الحكومة 

27.9 27.8 28.0 30.2  26.1  

عدم إستعداد 
أصحاب العمال 

  لدفع مساهمتهم

9.4 11.0 7.0 8.7  10.0  

  9.1  6.3 7.2 8.5 7.8  ال أعرف/ ال جواب 
  

یادة الفلسطینیة قبولها، رفضها، أم التفاوض إذا أعلنت الوالیات المتحدة عن خطتها للسالم المسماه " بصفقة القرن" هل تعتقد أن على الق .19
  حولها؟ 

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

على القیادة 
  الفلسطینیة قبولها

6.1 3.6 9.7 6.3  5.9  

على القیادة 
  الفلسطینیة رفضها 

65.3 61.5 70.9 68.0  63.2  

دة على القیا
الفلسطینیة التفاوض 

  حولها 

21.3 23.9 17.5 19.3  23.0  

  7.9  6.4 1.9 11.0 7.3  ال أعرف / ال جواب 
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هل تفضل أن تستمر القیادة الفلسطینیة في سیاسة مقاطعة اإلدارة األمریكیة، أم تفضل أن تنخرط القیادة الفلسطینیة في عالقات  .20

  دبلوماسیة معها؟  

  أنثى  ذكر  غزة  ربیةالضفة الغ  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

أفضل أن تستمر 
القیادة في مقاطعة 

  اإلدارة األمریكیة

59.3 58.0 61.0 60.6  58.2  

أفضل أن تنخرط 
القیادة في عالقات 

  دبلوماسیة 

30.3 30.6 29.7 29.1  31.2  

  10.6  10.3 9.3 11.4 10.4  ال أعرف / ال جواب 
  

  هل تعتقد أن الجهاز القضائي في فلسطین یصدر أحكام بشكل مستقل، أو أنه یخضع لتدخالت تؤثر على أحكامه؟    .21

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

یصدر أحكام 
  بشكل مستقل 

21.4 22.1 20.4 21.1  21.7  

دخالت یخضع لت
  تؤثر على أحكامه 

67.6 65.0 71.3 69.8  65.8  

  12.5  9.1 8.3 12.9 11.0  ال أعرف / ال جواب 
  

  هل أنت راض أم غیر راض حول الطریقة التي یدیر فیها محمود عباس ( أبو مازن) وظیفته كرئیس للسلطة الوطنیة الفلسطینیة؟     .22

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200=العدد  

  15.5  14.8 12.0 17.3 15.2  راض جدا
  23.2  23.0 17.5 26.9 23.1  راض نوعا ما 

  11.7  12.8 13.8 11.0 12.2  غیر راض نوعا ما
  41.4  41.5 50.9 35.0 41.4  غیر راض أبدا

  8.2  7.9 5.8 9.8 8.1  ال أعرف/ ال جواب 
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  حكومة الحمد اهللا إستقالتها، بشكل عام، كیف تقیم أدائها؟      مع تقدیم . 23

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  17.0  11.9 8.9 18.6 14.7  أدائها جید
  36.7  40.9 42.3 36.1 38.6  أدائها متوسط
  31.1  34.4 39.0 28.3 32.6  أدائها سیئ 

  15.2  12.8 9.8 17.0 14.1  ال أعرف/ ال جواب 
  

  ماذا تتوقع من الحكومة الفلسطینیة الجدیدة؟  . 24

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

تحقیق المصالحة 
  الوطنیة 

15.3 13.0 18.8 12.8  17.4  

تحقیق إصالحات 
  ومیة حك

16.0 12.6 21.0 16.1  15.9  

تحسین الظروف 
  المعیشیة

36.3 34.7 38.8 35.2  37.3  

  15.6  17.8 12.2 19.6 16.6  محاربة الفساد 
  8.6  13.0 4.9 14.4  10.6  ال شیئ* 

  2.6  3.5 4.1 2.2 3.0  أخرى 
  2.6  1.6 0.2 3.5  2.2  ال أعرف/ ال جواب 

  المعطاه للمستفتي * هذا الخیار لم یكن من ضمن الخیارات 
  

كلف الرئیس أبو مازن عضو اللجنة المركزیة لحركة فتح د. محمد إشتیه لتشكیل الحكومة الفلسطینیة الجدیدة، بشكل عام، هل تعتقد أن  . 25
  هذه  خطوة إیجابیة، خطوة سلبیة، أم خطوة ال إیجابیة وال سلبیة؟ 

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  36.1  35.0 36.9 34.7 35.6  خطوة إیجابیة 
  9.4  12.8 13.2 9.4 10.9  خطوة سلبیة 

خطوة ال إیجابیة وال 
  سلبیة 

40.6 40.4 40.8 41.1  40.2  

  14.3  11.1 9.1 15.5 12.9  ال أعرف / ال جواب 
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  أفضل من حكومة الحمد اهللا، أسوء من حكومة الحمد اهللا، أم لن یكون هنالك فرق؟  هل تتوقع أن یكون أداء حكومة إشتیه  . 26

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

أفضل من حكومة 
  الحمد اهللا 

23.8 21.5 27.0 26.3  21.7  

من حكومة  أأسو 
  الحمد اهللا 

10.8 9.5 12.6 13.0  8.9  

  50.8  48.3 49.3 49.9 49.7  لن یكون هنالك فرق
  18.6  12.4 11.1 19.1 15.7  ال أعرف/ ال جواب

  
في الوقت الحالي، ما مدى أهمیة تحقیق المصالحة الوطنیة بالنسبة لك، هل تعتقد أنها مهمة جدا، مهمة نوعا ما، غیر مهمة نوعا ما،  . 27

  أم غیر مهمة بالمرة؟   

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  عالمجمو  
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  73.5  70.7 76.3 69.5 72.3  مهمة جدا
  15.5  19.6 17.5 17.2 17.3  مهمة نوعا ما 

  4.2  5.0 3.1 5.6 4.6  غیر مهمة نوعا ما 
  4.2  3.7 2.1 5.3 4.0  غیر مهمة بالمرة 

  2.6  1.0 1.0 2.4 1.8  ال أعرف/ ال جواب 
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  برأیك، من هي الجهة المسؤولة أكثر عن إستمرار اإلنقسام وفشل جهود المصالحة بین فتح وحماس؟     . 28
  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  15.8  16.5 28.7 7.6 16.1  حركة حماس
  6.5  11.5 11.3 7.0 8.8  حركة فتح

  31.2  33.3 33.0 31.6 32.2  حماس وفتح
  23.2  18.7 14.0 26.0 21.2  إسرائیل
  2.1  2.2 4.1 0.8 2.2  مصر

  4.7  3.0 1.4 5.6 3.9  الوالیات المتحدة
  2.0  3.0 2.3 2.5 2.4  غیر ذلك 

  3.9  4.3 1.9 5.6  4.1  جمیع ما ذكر*  
  10.6  7.5 3.3 13.3 9.1  ال اعرف / الجواب 

  * هذا الخیار لم یكن من ضمن الخیارات المعطاه للمستفتي 
  

  إذا إستمر اإلنقسام، وتعذر إجراء اإلنتخابات في كافة المناطق الفلسطینیة، هل تؤید إجراء اإلنتخابات في الضفة بدون قطاع غزة؟      . 29

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  11.2  9.6 4.1 14.8 10.5  نعم، أؤید
  85.0  88.5 94.8 81.0 86.6  ال، ال أؤید

  3.8  1.9 1.1 4.2 2.9  ال اعرف / ال جواب 
       *كیف تعرف عن نفسك من حیث اإلنتماء بكلمة واحدة فقط؟   . 30

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددلعا  715العدد=  1200العدد=  

  57.0  52.4 56.5 53.8 54.9  فلسطیني 
  12.9  10.4 15.1 9.5 11.8  مسلم

  6.4  5.2 5.4 6.2 5.8  وطني 
  3.6  7.2 7.2 3.9 5.3  أنتمي لفتح ( فتحاوي) 

  12.7  16.9 9.5 18.0 14.6  غیرها
  7.4  7.9 6.3 8.6 7.6  ال أعرف / ال جواب 

 عط للمستفتى أي خیارات هذا سؤال مفتوح، لم ی  
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        *ما هو التنظیم السیاسي أو الدیني الذي تثق به أكثر؟  . 31

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200العدد=  

  25.0  32.0 38.1 21.4 28.2  فتح
  10.2  10.6 16.7 6.0 10.3  حماس

أحزاب إسالمیة 
   أخرى

9.1 13.0 3.3 8.5  9.5  

  3.6  3.1 5.4 2.1 3.4  آخرون 
  44.2  37.2 32.4 47.0 41.1  ال أثق بأحد 

  7.5  8.6 4.1 10.5 7.9  ال جواب 
  هذا سؤال مفتوح، لم یعط للمستفتى أي خیارات  
  

  *ما هي الشخصیة الفلسطینیة التي تثق بها أكثر؟  . 32

  أنثى  ذكر  غزة  الضفة الغربیة  المجموع 
  660العدد=  540العدد= 485=ددالع  715العدد=  1200لعدد=ا  

محمود عباس ( 
  أبو مازن)

11.5 9.1 15.1 12.6  10.6  

  7.7  9.3 9.9 7.4 8.4  مروان البرغوثي 
  6.1  6.5 10.5 3.4 6.3  إسماعیل هنیة 
  4.2  7.2 13.0 0.6 5.6  محمد دحالن 

  10.5  13.0 13.4 10.3 11.6  آخرون 
  52.3  42.4 34.4 56.9 47.8  ال أثق بأحد 

  8.6  9.0 3.7 12.3 8.8  ال جواب 
  هذا سؤال مفتوح، لم یعط للمستفتى أي خیارات  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


