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  الوطنیـةالنجـاح  جامعـة

ــز ة استطالعات مر   الرأ والدراسات المسح
Tel: (9)(972) 2345113         Fax : (9)(972) 2345982 

Nablus-Palestine:  P.O. Box 7, 707 - Email: hussein596@yahoo.com 
  )52الرأ العام الفلسطیني رقم ( استطالع نتائج

ار  5-7   2016أ
ة   عاالستطال خلف

، انت تدعو إلى عقد مؤتمر للسالم في الشرق األوس ة والتي  ادرة الفرنس اهو الم س الوزراء اإلسرائیلي نتن  رفض رئ
انت تقترح  ادرة  ع من حزران وهذه الم اد لحل الصراع على غرار تثبیت حدود الرا ادل أراض بین  1967م مع ت

ة بین الدولت ین، إلى جانب تحدید جدول زمني إلنهاء االحتالل، وعقد مؤتمر الطرفین، وجعل القدس عاصمة مشتر
  .دولي للسالم

و  شأن القدس والمسجد األفصى، ومن هذه القر اعتمدت الیونس مصطلح (جبل رات رفض استخدام امجموعة قررات 
ارك استخدام المسمى العري االسالمي وهو المسجد األقصى الم ل)، واالستمرار  ادة الوضع لى إعإ، ودعت اله

ان حتى سبتمبر أیلول عام  ة المسجد األفصى افي  2000القائم الذ  ة صاح انت األوقاف االردن ارك حین  لم
طرة الكاملة   .الس

ة حماس من أجل إنها ة فتح وحر طب من هذا االتفاق سو  ءعد االتفاق الذ تم بین حر االنقسام الفلسطیني، لم 
ة ومة الوحدة الوطن یل ح .تش ة الملفات األخر فما زالت لم تطب ق  ، أما 

  االستطالع نتائج
مــا ــز  ون خمســالو  ثــانيال یلــي نتــائج االســتطالع ف ة فــي جامعــة  اســتطالعاتالــذ أجــراه مر الــرأ والدراســات المســح

ة خالل الفترة الواقعة  ـار  7-5 بین ماالنجاح الوطن ـل ذ حیث، 2016أ تمو ـة و  فـياتـي قامت جامعة النجـاح الوطن
امالً.   إجراء هذا المسح 

ة الراهنة على الساحة  االستطالعهذا  تناول اس ة،آراء الشارع الفلسطیني في المستجدات الس  من حیث الفلسطین
ة ة الفلسطین ات السلطة الوطن ة، وأولو ادرة الفرنس ة، .رفض إسرائیل للم ضائع والمنتجات اإلسرائیل  وحملة مقاطعة ال

لى و  ةإ ان ة إم ة وتشرع ات رئاس ة إجراء انتخا لد اسي ،و   .اإلضافة إلى التأیید الس
. وقد تم االنتخابسنة فأكثر، وهم الذین لهم ح  18شخصًا ممن بلغت أعمارهم  1363 االستطالع عینةحجم  بلغ

ة على  دات شخص. وتم سحب مفر  500 علىشخصا وفي قطاع غزة  863توزع هذه االستمارة في الضفة الغر
ة، وقد بلغ هامش الخطأ للعینة  صورة عشوائ ة  جهة ومن ،%3± نحوالعینة  ة رفض اإلجا ، فقد بلغت نس أخر

1.9.%  
____________________________________________________________________  

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

  
  من أفراد العینة21.1أید % ، ـة فقـ ـة األمر ـاهو  عودة الفلسطینیین للمفاوضات تحت الرعا عـد رفـض نتن

 ، انــت تــدعو لعقـد مــؤتمر دولــي للسـالم فــي الشــرق األوسـ ة والتـي  ـادرة الفرنســ % عارضــوا 69.3بینمــا الم
 .ذلك

  ــ % مــن أفــراد العینــة56.8أیــد ــة األخــر توجــه الفلســطینیین إلــى مجل عــد رفــض  س األمــن والمنظمــات الدول
انــت تــدعو لعقــد مــؤتمر دولــي للســالم فــي الشــرق األوســ ة والتــي  ــادرة الفرنســ ــاهو الم % 34.9، بینمــا نتن

 .عارضوا ذلك
  ة.7.4اعتبر ة اإلسرائیل ما نزها في المفاوضات الفلسطین ات المتحدة ح  % من أفراد العینة الوال
  ة % مــن أفـ44.1اعتقـد ــأن القـرارات صــوت علیهـا مجلــس حقــوق االنسـان فــي جنیـف تخــدم القضــ راد العینــة 

ة  .الفلسطین
  عـة هـذه  % من أفراد العینـة61.6رأ ة متا ـة الفلسـطین ة والسـلطة الوطن أنـه علـى منظمـة التحرـر الفلسـطین

 .القرارات، وأن تعمال على استقطاب الدعم الدولي من أجل تطبی هذه القرارات
  ار:من عین االعت ة أخذها  ات التي یجب على السلطة الفلسطین  وجهة نظر أفراد العینة فإن االولو

طالة لة ال ة حقوق االنسان  %92.22  توفیر فرص العمل وحل مش قض   %83.87  االهتمام 
م ا التعل قضا   %90.62  تحسین الوضع االقتصاد  %88.69  االهتمام 

  %74.83  1967الدولة المستقلة على حدود  إقامة  %89.19  فرض األمن واألمان
موقراطي م د   %79.74  بناء مجتمع متدین  %74.97  إقامة ح

  %91.75  انهاء الحصار عن قطاع غزة  %88.01  الحصول على ح عودة الالجئین
ة  %86.90  الحد من توسع المستوطنات   %70.88  االنضمام إلى مزد من المنظمات الدول

  %93.29  االفراج عن األسر   %90.53  محارة الفساد
ة  %90.47  إنهاء االنقسام ضائع اإلسرائیل   %81.55  دعم حملة مقاطعة ال

 
  ـة فــي المنــاط المصـنفة  % مــن أفـراد العینــة24.4اعتقـد فــي حــال  Aــأن إسـرائیل ســتخفض نشــاطاتها األمن

ة  .توصلت إلى تفاهمات مع السلطة الفلسطین
  ة فـي المنـاط المصـنفة  أن % من أفراد العینة67.9اعتقد ـة اإلسـرائیل ضـعف  Aالنشـاطات األمن قـوض و

ة انة السلطة الفلسطین  .من موقف وم
  ة، بینمـــا مـــن أفـــرد العینـــة % 51.7أیـــد ة غیـــر مســـلحة فـــي األراضـــي الفلســـطین ة ســـلم ـــام انتفاضـــة شـــعب ق

 % عارضوا ذلك.44.2
  ام انتفاضة مسلحة في األراضمن أفرد العینة % 48.1أید ة، بینما ق  % عارضوا ذلك.47.9ي الفلسطین
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  ة غیــر 21.3رأ ة الســلم ة، فــإن االنتفاضــة الشــعب أنــه إذا مــا قامــت انتفاضــة فلســطین % مــن أفــرد العینــة 
ة، بینمـا  ة الفلسـطین ال خدمـة للقضـ ـأن االنتفاضـة المسـلحة 23.6المسلحة ستكون هي أكثـر األشـ % قـالوا 

ة ة الفلســــطین ة 27.1و  .هــــي أثــــر خدمــــة للقضــــ ــــد للقضــــ ــــال النــــوعین مــــن االنتفاضــــة مفی ــــأن  % قــــالوا 
ة، و  ة.23.2الفلسطین ة الفلسطین ال النوعین من االنتفاضة غیر مجد للقض أن   % قالوا 

  أنــه66.6اعتقـد قــوم بهــا  % مــن أفــراد العینــة  ــان  ــات التــي  حصــل تراجــع خــالل الشــهر الماضــي فــي العمل
ان الفلسطینیون ضد األه ةالش  .داف اإلسرائیل

 ة قـد قللـت مـن  % من أفراد العینة57.6 اعتقد ـة الفلسـطین عض اإلجراءات التي تقـوم بهـا األجهـزة األمن أن 
ات  .هذه العمل

 ان الفلسـطینیین  % من أفراد العینة28.9 أید ـات الشـ ـام بـإجراءات للحـد مـن عمل ة الق ـام األجهـزة الفلسـطین ق
ة، بین  % عارضوا ذلك.62.7ما ضد األهداف اإلسرائیل

 ان الفلســطینیون ضــد اإلســرائیلیین، بینمــا  % مــن أفــراد العینــة54.4 أیــد قــوم بهــا الشــ ــات الطعــن التــي  عمل
 % عارضوا ذلك.36.2

 ــة مــن قبــل الصــندوق  % مــن أفــراد العینــة17.3 أیــد موقراط ة والجبهــة الد قطــع مخصصــات الجبهــة الشــعب
 وا ذلك.% عارض60.2القومي الفلسطیني، بینما 

 ل للسالم. %74.2 أید ح مروان البرغوثي لجائزة نو  ترش
  ل للسالمعلى مروان البرغوثي  % حصول62.3توقع  .جائزة نو
  ون 56اعتقــد ــل للســالم ســ ــأن حصــول مــروان البرغــوثي علــى جــائزة نو ة  تــأثیر إیجــابي لــه %  علــى القضــ

ة ون له تأثیر سلب6.7، بینما الفلسطین أنه س  .ي% اعتقدوا 
  ونفــدرالي مــع االردن علــى أســاس دولتــین مســتقلتین مــع صــالت % مــن أفــراد العینــة 42.3أیــد إنشــاء اتحــاد 

ة بینهما. ة قو  مؤسس
  ة علـــى حـــدود % مـــن أفـــرد العینـــة 33اعتقـــد ـــام دولـــة فلســـطین % 58.9، بینمـــا 1967ـــأن هنـــاك فرصـــة لق

أنه ال توجد هذه الفرصة.  اعتقدوا 
  ة علـــى حـــدود عـــام مـــن أفـــراد العی% 43.7أیـــد ـــام دولـــة فلســـطین ة  1967نـــة ق حـــل نهـــائي للقضـــ املـــة 

ة، بینما   % عارضوا ذلك.51.6الفلسطین
  ة علـى حـدود عـام 23.1أید ـام دولـة فلسـطین حـل  1967% مـن أفـراد العینـة ق عـض األراضـي  ادلـة  مـع م

ة، بینما  ة الفلسطین  % عارضوا ذلك.72.3نهائي للقض
  ــة % مــن أفــراد 19.5أیـد ـة تضــم العــرب والیهــود علـى أراضــي فلســطین التارخ ــة القوم ــام دولــة ثنائ العینـة ق

ة، بینما  ة الفلسطین  % عارضوا ذلك.76.2حل نهائي للقض
  ـــة فـــي مؤسســـات منظمـــة  حـــل% 41.8أیـــد ـــة واألمن ة، ودمـــج مؤسســـاتها اإلدار ـــة الفلســـطین الســـلطة الوطن

ة، بینما   ذلك. % عارضوا48.7التحرر الفلسطین
  ـــا بـــین الســـلطة % مـــن أفـــرد العینـــة 37.8أیـــد ة المعمـــول بهـــا حال ـــارس االقتصـــاد ـــة  اتفاق وقـــف العمـــل 

سرائیل. ة وإ  الفلسطین
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  تي فتح وحماس اإل86.1رأ أنه على حر ة% من أفراد العینة   .سراع في تنفیذ المصالحة الوطن
 ـة فـتح و أنهم متفائلین تنفیذ المصـالح من أفراد العینة %43 أفاد ـة حمـاس خـالل وقـت قرـب، ة بـین حر حر

أنهم متشائمین %53.3بینما   .أفادوا 
 ــة حمــاس، 15.4بــر اعت ــة هــي حر ــأن المســئول عــن عــدم تنفیــذ اتفــاق المصــالحة الوطن % مــن أفــراد العینــة 

ة فتح، و 10.8بینما  أنها حر تي فتح وحماس62.1% أفادوا  ات في حر أنها شخص  .% أفادوا 
  ة %79.2أید ضائع والمنتجات اإلسرائیل  .من أفراد العینة مقاطعة ال
  ــة وقطـاع غــزة،  مـن أفــراد العینـة %44.9توقـع ة فــي الضـفة الغر نجــاح حملـة المقاطعــة للمنتجـات اإلسـرائیل

 .% توقعوا فشلها48.3بینما 
 ــع  مــن أفــراد العینــة% 11.3 أفـاد ة فــي جم شــترون المنتجـات اإلســرائیل % أفــادوا 43.2ینمــا ب األحــوالــأنهم 

ع  ة في جم شترون المنتجات الفلسطین ـة السـلعة 42.5و  األحوالأنهم  شـترون حسـب نوع ـأنهم  % أفـادوا 
 .غض النظر عن منشأها

 عض أما عن ة سبب عدم التزام  مقاطعة المنتجات اإلسرائیل  فعز أفراد العینة ذلك إلى: األشخاص 
  ج المحلي.% لعدم الثقة بجودة المنت72.54 -  
عض األشخاص.70.56 -     % لثقافة االستهالك عند 
ة.67.68 -     % لعدم وجود بدائل من منتجات محل
  % الرتفاع اسعار المنتج المحلي.59.41 -  
ل دائم.72.71 -   ش   % ألن المنتج اإلسرائیلي متوفر 
ة هي مصدر لدخلهم.% ألن 35.75 -    المنتجات اإلسرائیل

  م ومة الوفاق الوطني على أنه جیدمن أف% 65.8ق  .فأكثر راد العینة أداء ح
  م ة على أنه جید66.1ق  .فأكثر % من أفراد العینة أداء الرئاسة الفلسطین
  ـات % 40.7توقع ة فـإن هـذه االنتخا ات في الوقت الحاضر في األراضي الفلسـطین أنه إذا ما أجرت انتخا

 ستكون نزهة.
 74.3 %ة المقبلـة، ومـن بـین ألشـخاص الـذین من أفراد العینة أف ـات الرئاسـ ون فـي االنتخا شار أنهم س ادوا 

ون  شـار أنهم س ة المقبلـة أفادوا  ـات الرئاسـ ـة فـتح، فـي 36.1فـي االنتخا عطون أصـواتهم لمرشـح حر % سـ
ة حماس.14.4حین أفاد  عطون أصواتهم لمرشح حر  % أنهم س

 73.7% شــ ــأنهم س ة المقبلــة، ومــن بــین األشــخاص مــن أفــراد العینــة أفــادوا  ــات التشــرع ون فــي االنتخا ار
ة المقبلــة  ــات التشــرع ون فــي االنتخا شــار ــأنهم س ــة 38.7الــذین أفــادوا  عطون أصــواتهم لمرشــح حر % ســ

ة حماس.16.7 فتح، في حین أفاد عطون أصواتهم لمرشح حر  % أنهم س
 ة اآلن توقعفي حالة إ ات تشرع ة % فو 36.6 جراء انتخا ات، بینما ز حر % توقع 21.4فتح في هذه االنتخا

ة حماس.  فوز حر
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 75.8%  ة المقبلة، ومن بین هؤالء ة والمحل ات البلد ون في االنتخا شار أنهم س من أفراد العینة في أفادوا 
ة فتح، و  %29.2األشخاص أفاد  عطون أصواتهم لقائمة حر عطون أصواتهم لمرشح 13.7س % أنهم س

ة حما عطوا أصوتهم لقائمة من العائلة أو الحمولة.9.9س، بینما حر أنهم س  % أفادوا 
  ـة فـي الهجـرة 31.7أفاد ـة تـدفعهم للرغ ة الحال ـة واالقتصـاد ة واألمن اسـ أن الظروف الس % من أفراد العینة 

 إلى خارج الوطن.
  اتهم في ظل هذه الظروف. %47.2أفاد أنهم خائفون على ح  من أفراد العینة 
 متشائمون من الوضع العام الفلسطیني في هذه المرحلة. أنهم من أفراد العینة %61.8 فادأ  
 األمان على أنفسهم وأسرهم وأمالكهم في ظل  ال أنهم% من أفراد العینة 82.6 أفاد شعرون 

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

 حزب الشعب 1.0%
ة 1.0% مقراط  الجبهة الد
 الجهاد اإلسالمي 1.6%
ة فتح 29.7%  حر
ة حماس 13.9%  حر
 حزب فدا 0.1%
ة 3.4%  الجبهة الشعب
ة 1.0% ادرة الوطن  الم
 مستقل وطني 5.6%
 مستقل إسالمي 3.1%
ره 38.6%  ال أحد مما سب ذ
 غیر ذلك  0.8%

 



  

  6

  
  

  النتائج العامة لالستطالع
  

ا د أم تعارض عد رفض نتن ، هل تؤ انت تدعو لعقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوس ة والتي  ادرة الفرنس هو الم
؟ ة فق ة األمر   عودة الفلسطینیین للمفاوضات تحت الرعا

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 21.1 25.6 13.4  أؤ

  أعارض 69.3 65.8 75.2
/ال أعرف 9.6 8.6 11.4  ال رأ
 المجموع 100.0 100.0 100.0

   
د أم تعارض  ، هل تؤ انت تدعو لعقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوس ة والتي  ادرة الفرنس اهو الم عد رفض نتن

؟ ة األخر   توجه الفلسطینیین إلى مجلس األمن والمنظمات الدول

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 56.8 58.4 54.0

  ال 34.9 35.5 34.0
/ال أعرف 8.3 6.1 12.0  ال رأ
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  

  تعتبر الوالیات المتحدة حكما نزیھا في المفاوضات الفلسطینیة اإلسرائیلیة؟ ھل

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 7.4 6.6 8.8

  ال 88.0 90.2 84.4
/ال أعرف 4.5 3.2 6.8  ال رأ

 مجموعال 100.0 100.0 100.0
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أن مثل هذه  ة. هل تعتقد  ة الفلسطین ع قرارات لصالح الفض صوت مجلس حقوق االنسان في جنیف على أرعة مشار
ة؟ ة الفلسطین    القرارات تخدم القض

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 44.1 40.3 50.6

  ال 43.6 49.0 34.2
/ال أعرف 12.3 10.7 15.2  ال رأ
 المجموع 100.0 100.0 100.0

   
  

عة هذه القرارات، وأن تعمال على استقطاب  ة متا ة الفلسطین ة والسلطة الوطن ر الفلسطین هل تر أنه على منظمة التحر
  الدعم الدولي من أجل تطبی هذه القرارات؟

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 61.6 60.4 63.6

  ال 27.2 30.4 21.8
/ال أعرف 11.2 9.3 14.6  ال رأ
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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ار؟ عین االعت ة أخذها  ات التي یجب على السلطة الفلسطین   من وجهة نظرك ما هي االولو
ون صفر أدناها و 10اع عالمة من  حیث    أعالها 10، 

 المجموع

ة حقوق االنسان 8.3866 قض لة 9.2216  االهتمام  طالة توفیر فرص العمل وحل مش   ال

م 8.8694  تحسین الوضع االقتصاد 9.0624 ا التعل قضا   االهتمام 
  فرض األمن واألمان 8.9186  1967إقامة الدولة المستقلة على حدود  7.4828
موقراطي 7.4967  بناء مجتمع متدین 7.9736 م د   إقامة ح
  ینالحصول على ح عودة الالجئ 8.8012  انهاء الحصار عن قطاع غزة 9.1753
ة 7.0880   الحد من توسع المستوطنات 8.8697  االنضمام إلى مزد من المنظمات الدول
  محارة الفساد 9.0528  االفراج عن األسر  9.3287
ة 8.1548 ضائع اإلسرائیل   إنهاء االنقسام 9.0470  دعم حملة مقاطعة ال

ة  الضفة الغر

ة حقوق االنسان 8.7810 قض طالة توفیر 9.1402  االهتمام  لة ال   فرص العمل وحل مش

م 9.0417  تحسین الوضع االقتصاد 9.1669 ا التعل قضا   االهتمام 
  فرض األمن واألمان 8.9838  1967إقامة الدولة المستقلة على حدود  7.6999
موقراطي 7.7613  بناء مجتمع متدین 7.9803 م د   إقامة ح
  الحصول على ح عودة الالجئین 8.8308  انهاء الحصار عن قطاع غزة 9.1089
ة 7.2329   الحد من توسع المستوطنات 8.9085  االنضمام إلى مزد من المنظمات الدول
  محارة الفساد 9.2086  االفراج عن األسر  9.3418
ة 8.2665 ضائع اإلسرائیل   إنهاء االنقسام 9.0579  دعم حملة مقاطعة ال

 قطاع غزة

ة حقوق  7.7060 قض طالة 9.3620  االنساناالهتمام  لة ال   توفیر فرص العمل وحل مش

م 8.5720  تحسین الوضع االقتصاد 8.8820 ا التعل قضا   االهتمام 
  فرض األمن واألمان 8.806  1967إقامة الدولة المستقلة على حدود  7.1080
موقراطي 7.0400  بناء مجتمع متدین 7.9620 م د   إقامة ح
  الحصول على ح عودة الالجئین 8.7500  اع غزةانهاء الحصار عن قط 9.2900
ة 6.8380   الحد من توسع المستوطنات 8.3120  االنضمام إلى مزد من المنظمات الدول
  محارة الفساد 8.7840  االفراج عن األسر  9.3060
ة 7.9620 ضائع اإلسرائیل   إنهاء االنقسام 9.0280  دعم حملة مقاطعة ال
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أن إسرائیل ة في المناط المصنفة  هل تعتقد  في حال توصلت إلى تفاهمات مع السلطة  Aستخفض نشاطاتها األمن

ة؟   الفلسطین

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 24.4 26.0 21.6

  ال 69.3 69.5 69.0
/ال أعرف 6.3 4.5 9.4  ال رأ

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ة اإلسرا أن النشاطات األمن ة في المناط المصنفة هل تعتقد  ة؟ Aئیل انة السلطة الفلسطین ضعف من موقف وم   قوض و

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 67.9 75.8 54.2

  ال 26.0 19.6 37.0
/ال أعرف 6.2 4.6 8.8  ال رأ

 المجموع 100.0 100.0 100.0

 
ة غیر مسلحة في   ة سلم ام انتفاضة شعب د أم تعارض ق ة؟هل تؤ   األراضي الفلسطین

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 51.7 51.1 52.6  أؤ

  أعارض 44.2 45.9 41.2
/ال أعرف 4.2 3.0 6.2  ال رأ

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ة؟   ام انتفاضة مسلحة في األراضي الفلسطین د أم تعارض ق   هل تؤ

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 48.1 39.9 62.4  أؤ

  أعارض 47.9 57.0 32.2
/ال أعرف 4.0 3.1 5.4  ال رأ

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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ة  ون أكثر خدمة للقض ة  ال التال ة، أ من األش من وجهة نظرك أنت، في الوقت الحاضر، إذا ما قامت انتفاضة فلسطین

ة؟   الفلسطین

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

ة غیر المسلحة 21.3 25.6 14.0 ة السلم  االنتفاضة الشعب

  االنتفاضة المسلحة          23.6 21.1 27.8
  مفید ال النوعین من االنتفاضة 27.1 21.4 37.0
  ال النوعین من االنتفاضة غیر مجد 23.2 28.7 13.6
/ال أعرف 4.8 3.1 7.6  ال رأ

 المجموع 100.0 100.0 100.0

    
أنه حص ان الفلسطینیون ضد األهداف هل تعتقد  قوم بها الش ان  ات التي  ل تراجع خالل الشهر الماضي في العمل

ة؟   اإلسرائیل

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 66.6 74.9 52.4

  ال 26.6 22.2 34.2
/ال أعرف 6.7 2.9 13.4  ال رأ
 المجموع 100.0 100.0 100.0

 
عض اإلجراءات ا أن  ات؟هل تعتقد  ة قد قللت من هذه العمل ة الفلسطین   لتي تقوم بها األجهزة األمن

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 57.6 59.1 55.0

  ال 31.0 32.3 28.6
/ال أعرف 11.4 8.6 16.4  ال رأ
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ام بإجراءات للحد ة الق ام األجهزة الفلسطین د أم تعارض ق ة؟ هل تؤ ان الفلسطینیین ضد األهداف اإلسرائیل ات الش   من عمل

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 28.9 37.7 13.8  أؤ

  أعارض 62.7 55.4 75.2
/ال أعرف 8.4 7.0 11.0  ال رأ
 المجموع 100.0 100.0 100.0



  

  11

  
  

ان الفلسطینیون ضد اإل قوم بها الش ات الطعن التي  د أم تعارض عمل   سرائیلیین؟هل تؤ

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 54.4 39.5 80.2  أؤ

  أعارض 36.2 52.1 8.8
/ال أعرف 9.3 8.3 11.0  ال رأ
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ة من قبل الصندوق القومي الفلسطیني؟ موقراط ة والجبهة الد د أم تعارض قطع مخصصات الجبهة الشعب   هل تؤ

ةالضفة  قطاع غزة   المجموع الغر

د 17.3 15.1 21.2  أؤ

  أعارض 60.2 67.0 48.6
/ال أعرف 22.5 18.0 30.2  ال رأ
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ل للسالم؟ ح مروان البرغوثي لجائزة نو د أم تعارض ترش   هل تؤ

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 74.2 77.6 68.2  أؤ

  أعارض 14.6 14.0 15.6
/ال أعرف 11.2 8.3 16.2  ال رأ
 المجموع 100.0 100.0 100.0

 
ل للسالم؟     هل تتوقع نجاح مروان البرغوثي في الحصول على جائزة نو

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 62.3 65.1 57.4

  ال 21.2 20.7 22.0
/ال أعرف 16.5 14.1 20.6  ال رأ
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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ون أثرةهل  ل للسالم س أن حصول مروان البرغوثي على جائزة نو ة؟ تعتقد  ة الفلسطین   على القض

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

ا 56.0 56.9 54.4  إیجاب

ا 6.7 4.5 10.6   سلب
  ال تأثیر 28.5 31.9 22.8
/ال أعرف 8.7 6.7 12.2  ال رأ
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
د أم  ة بینهما؟هل تؤ ة قو ونفدرالي مع االردن على أساس دولتین مستقلتین مع صالت مؤسس   تعارض إنشاء اتحاد 

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 42.3 52.6 24.4  أؤ

  أعارض 39.3 39.9 38.4
/ال أعرف 18.4 7.5 37.2  ال رأ
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ة على حدود في ظل األوضاع الراهنة، هل تعت   ام دولة فلسطین أن هناك فرصة لق   ؟1967قد 

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 33.0 35.2 29.2

  ال 58.9 60.7 55.8
/ال أعرف 8.1 4.1 15.0  ال رأ
 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 43.7 44.8 41.8

  ال 51.6 52.0 50.8
/ال أعرف 4.7 3.1 7.4  ال رأ

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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ة على حدود عام  ام دولة فلسطین د أم تعارض ق ة؟ 1967هل تؤ ة الفلسطین حل نهائي للقض عض األراضي  ادلة    مع م

ة ةقطاع غز    المجموع الضفة الغر

 نعم 23.1 27.1 16.2

  ال 72.3 68.4 79.2
/ال أعرف 4.5 4.5 4.6  ال رأ

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

ة؟   الفلسطین

  المجموع ةالضفة الغر  قطاع غزة

 نعم 19.5 23.3 13.0

  ال 76.2 73.7 80.6
/ال أعرف 4.3 3.0 6.4  ال رأ

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
د أم تعارض حل   ر  هل تؤ ة في مؤسسات منظمة التحر ة واألمن ة، ودمج مؤسساتها اإلدار ة الفلسطین السلطة الوطن

ة؟   الفلسطین

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 41.8 43.2 39.4  أؤ

  أعارض 48.7 48.3 49.4
/ال أعرف 9.5 8.5 11.2  ال رأ
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
سرائیل؟ ة وإ ا بین السلطة الفلسطین ة المعمول بها حال ارس االقتصاد ة  اتفاق د أم تعارض وقف العمل    هل تؤ

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 دأؤ  37.8 42.4 29.8

  أعارض 37.6 38.4 36.4
/ال أعرف 24.6 19.2 33.8  ال رأ
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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ة؟    تي فتح وحماس اإلسراع في تنفیذ المصالحة الوطن أنه على حر   في ظل اآلوضاع الراهنة ، هل تر 

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 86.1 92.1 75.6

  ال 10.2 6.0 17.4
/ال أعرف 3.7 1.9 7.0  ال رأ

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 متفائل 43.0 50.5 30.0

  متشائم 53.3 46.7 64.8
/ال أعرف 3.7 2.8 5.2  ال رأ

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

ة حماس 15.4 8.8 26.8  حر

ة فتح 10.8 9.5 13.0   حر
تي فتح وحماس 62.1 68.3 51.6 ات في حر   شخص
/ال أعرف 11.7 13.4 8.6  ال رأ

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ة؟     ضائع والمنتجات اإلسرائیل د أم تعارض مقاطعة ال   هل تؤ

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

د 79.2 81.6 75.0   أؤ
  أعارض 18.6 16.9 21.4
/ال أعرف 2.3 1.5 3.6  ال رأ

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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ة وقطاع غزة؟هل تتوقع نجاح أم فشل حملة المقاطعة للمنتجات اإل    ة في الضفة الغر   سرائیل

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

  نجاحها  44.9 45.0 44.8
  فشلها 48.3 51.0 43.8
/ال أعرف 6.7 4.1 11.4  ال رأ
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
ة في حال توفر البدیل الوطني لها؟    شراء المنتجات اإلسرائیل ا، هل تقوم    أنت شخص

ة ع غزةقطا   المجموع الضفة الغر

ع األحوال 11.3 11.2 11.4 ة في جم   اشتر المنتجات اإلسرائیل
ع األحوال 43.2 46.1 38.2 ة في جم     اشتر المنتجات الفلسطین
غض النظر عن منشأها 42.5 40.9 45.2 ة السلعة    أشتر حسب نوع
/ال أعرف 3.0 1.7 5.2  ال رأ

 جموعالم 100.0 100.0 100.0

  
ة؟ مقاطعة المنتجات اإلسرائیل   من وجهة نظرك لماذا ال یلتزم العدید من األشخاص 

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

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

  عدم الثقة بجودة المنتج المحلي 7.2539 7.3302 7.1220
عض األشخاصثقافة االستهالك ع 7.0558 7.1541 6.8860   ند 
ة 6.7682 6.5168 7.2020   عدم وجود بدائل من منتجات محل
  ارتفاع اسعار المنتج المحلي 5.9413 5.6779 6.3960
ل دائم 7.2707 7.2885 7.2400 ش   المنتج اإلسرائیلي متوفر 
ة هي مصدر دخلي 3.5745 3.2086  4.2060   المنتجات اإلسرائیل

  
ومة ال    م أداء ح   وفاق الوطني؟یف تق

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

  ممتاز 7.5 7.3 7.8
  جید 58.3 67.1 43.0
  سیئ 25.8 16.6 41.8
/ال أعرف 8.4 9.0 7.4  ال رأ

 المجموع 100.0 100.0 100.0



  

  16

  
  
ة؟    م أداء الرئاسة الفلسطین   یف تق

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

  ممتاز 11.4 12.3 9.8
  جید 54.7 60.5 44.8
  سیئ 29.2 22.5 40.8
/ال أعرف 4.7 4.8 4.6  ال رأ

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 40.7 37.2 46.8

  ال 48.2 53.8 38.6
/ال أعرف 11.1 9.0 14.6  ال رأ
 المجموع 100.0 100.0 100.0

   
ة في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟   ات رئاس   لو جرت انتخا

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 مرشح مستقل 7.6 7.5 7.8
سار 2.9 2.4 3.6  مرشح من ال
ة حماس 10.7 10.8 10.6   مرشح حر
ة فتح 26.9 22.7 34.0   مرشح حر
  مرشح وطني مستقل 5.1 4.1 7.0
  مرشح إسالمي مستقل 3.5 1.7 6.6
ات 25.7 25.7 18.2   لن أشارك في هذه االنتخا
عد 17.6 17.6 12.2  لم أحدد 
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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ة في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟   ع ات تشر   لو جرت انتخا

ةالضفة  قطاع غزة   المجموع الغر

 قائمة مستقلین 6.5 7.1 5.4
سار 3.0 2.9 3.2  قائمة من ال
ة حماس 12.3 13.1 11.0   قائمة حر
ة فتح 28.5 24.6 35.2   قائمة حر
  قائمة مستقلین وطنیین 5.5 4.4 7.4
  قائمة مستقلین إسالمیین 3.4 1.5 6.6
ات 26.3 29.5 20.8   لن أشارك في هذه االنتخا
عد 14.5 16.9 10.4  لم أحدد 
 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 تلة مستقلین إسالمیین 4.4 3.5 6.0
 تلة مستقلین وطنیین 7.1 5.4 10.0
  تحتلة ف 35.6 35.0 36.6
  تلة حماس 21.4 24.6 16.0
سار 1.5 1.6 1.4 مات ال   تلة من تنظ
/ال أعرف 29.9 29.9 30.0  ال رأ
 المجموع 100.0 100.0 100.0

ة من ستنتخب؟ ة والمحل ات البلد   في حال إجراء االنتخا

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 قائمة العائلة أو الحمولة 7.7 10.1 3.6
  قائمة مستقلین 5.9 5.9 6.0
سار 2.2 2.0 2.4  قائمة من ال
ة حماس 10.6 10.7 10.4   قائمة حر
ة فتح 22.7 17.4 31.4   قائمة حر
  قائمة مستقلین وطنیین 6.1 4.3 9.0
  قائمة مستقلین إسالمیین 3.5 1.7 6.4
ات 24.8 27.3 20.6   لن أشارك في هذه االنتخا
عد 16.7 20.6 10.2  لم أحدد 
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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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 31.7 21.8 48.8
  ال 66.6 77.9 47.2
/ال أعرف 1.7 0.3 4.0  ال رأ

 مجموعال 100.0 100.0 100.0

  
اتك في ظل هذه الظروف؟         هل أنت خائف على ح

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 47.2 39.5 60.6
  ال 51.7 60.3 37.0
/ال أعرف 1.0 0.2 2.4  ال رأ

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  هل أنت متفائل أم متشائم تجاه الوضع العام الفلسطیني في هذه المرحلة؟       

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 متفائل 35.4 42.9 22.6
  متشائم 61.8 54.9 73.8
/ال أعرف 2.7 2.2 3.6  ال رأ

 المجموع 100.0 100.0 100.0

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

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر

 نعم 16.9 19.9  11.8
 إلى حد ما 39.1 37.7 41.6
  ال 43.5 42.2 45.8
/ال أعرف  0.4  0.2  0.8   ال رأ

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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د؟أ ة تؤ   ًا من األحزاب واالتجاهات التال

ة قطاع غزة   المجموع الضفة الغر
 حزب الشعب 1.0 0.3 2.2
ة 1.0 0.6 1.8 مقراط  الجبهة الد
 الجهاد اإلسالمي 1.6 1.0 2.6
ة فتح 29.7 26.8 34.8  حر
ة حماس 13.9 14.3 13.4  حر
 حزب فدا 0.1 0.0 0.4
ة 3.4 3.0 4.0  الجبهة الشعب
ة 1.0 1.4 0.4 ادرة الوطن  الم
 مستقل وطني 5.6 5.0 6.8
 مستقل إسالمي 3.1 1.5 5.8
ره 38.6 45.4 26.8  ال أحد مما سب ذ
 غیر ذلك  0.8 0.7 1.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  


