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  )57(الرأي العام الفلسطیني رقم  استطالع نتائج
  2018 تشرین أول 25-27

 
  االستطالع ةخلفی

أجري العدید من جوالت الحوار بین ممثلي حركة فتح وحركة حماس في القاهرة تحت الرعایة المصریة، وشارك في 
بعض هذه الجوالت ممثلین عن الفصائل الفلسطینیة المختلفة، إال أنه حتى اآلن لم یتم التوصل إلى اتفاق یحقق 

  المصالحة الوطنیة، وینهي االنقسام الفلسطیني.
ودعت إلى توسیع رعایة المفاوضات بین  ،وقف جمیع االتصاالت مع اإلدارة األمریكیةبالسلطة الفلسطینیة قامت 

سرائیل، نقل إعالن الرئیس األمریكي ترامب االعتراف بمدینة القدس عاصمة إلسرائیل و بعد  السلطة الفلسطینیة وإ
أنها ستطلق صفقة بآلخر ااألمریكیة تعلن بین الحین و  من جهة أخرى تعلن اإلدارة. السفارة األمریكیة إلى القدس

  بأنها الحل للقضیة الفلسطینیة. عتقدتوالتي بموجبها  ،القرن
 
 

  االستطالع نتائج
  

الــرأي والدراســات المســحیة فــي جامعــة  اســتطالعاتالــذي أجــراه مركــز  ونخمســالو  بعســاال یلــي نتــائج االســتطالع فیمــا
قامـــت جامعـــة النجـــاح الوطنیـــة  حیـــث، 2018 تشـــرین األول 27-25 بــین مـــاقعـــة النجــاح الوطنیـــة خـــالل الفتـــرة الوا

. فيوبتمویل ذاتي    إجراء هذا المسح كامًال
وخصوصا  الفلسطینیة،آراء الشارع الفلسطیني في المستجدات السیاسیة الراهنة على الساحة  االستطالعهذا  تناول

نهاء االنقسام الفلسطیني. عالن الرئیس األمریكي ترامب االعتراف بمدینة القدس و  موضوع المصالحة الوطنیة وإ إ
لى و ألمریكیة إلیها. اعاصمة إلسرائیل ونقل السفارة  باإلضافة إلى  ،وبلدیة إجراء انتخابات رئاسیة وتشریعیةإمكانیة إ

  .التأیید السیاسي
. وقد تم االنتخابم حق سنة فأكثر، وهم الذین له 18شخصًا ممن بلغت أعمارهم  1362 االستطالع عینةحجم  بلغ

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

  %.2.5اإلجابة 
  

____________________________________________________________________  
  الواردة في النتائج ال تمثل بالضرورة رأي جامعة النجاح الوطنیة. اآلراء* 
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  الرئیسیة: النتائج
  اتفاق المصالحة الفلسطینیة خالل وقت قریب. % من أفراد العینة بأنهم متفائلون من توقیع38.5أفاد 

 الحوار الفلسطیني وتحدیدا فتح وحماس غیر معنیین بإنهاء االنقسام الفلسطیني.% بأن أطراف 27.5عتقد ا 

  اتفــاق المصــالحة الفلســطینیة هــو أن بعــض األشــخاص یســعون إلــى  % بــأن عــدم التوصــل إلــى39.9اعتقــد
 % بسبب المصالح الحزبیة.38.9تحقیق مصالح شخصیة، بینما اعتقد 

  اتفــاق المصــالحة الفلســـطینیة بســبب ضــغوطات عربیــة علـــى  % بــأن التــأخیر فــي التوقیـــع علــى12.6اعتقــد
% بسـبب المصـالح 31.9% بأن السبب هو ضـغوطات إقلیمیـة، و اعتقـد 16.3بعض األطراف، بینما اعتقد 
 الحزبیة لحركتي فتح وحماس.

  ع % مــن أفــراد العینــة بــأن األقــدر داخلیــا علــى إنهــاء عملیــة االنقســام الفلســطیني هــو النــزول للشــار 49.8أفــاد
% أفــادوا بأنـــه ضــغط التنظیمـــات 24.4الضـــفة الغربیــة وقطــاع غـــزة. بینمــا فـــي كــل مــن  اعتصــامات وعمــل

% أفــادوا بأنــه ضــغط مؤسســات 8.4ا بأنــه ضــغط الحركــات النقابیــة، و % أفــادو 5والحركــات الفلســطینیة، و 
 المجتمع المدني.

  ســطیني الــداخلي فقــط، بینمــا الفل % بــأن المصــالحة الفلســطینیة یمكــن أن تــتم مــن خــالل الحــوار29.4اعتقــد
% بأنها تأتي من خالل تدخل بعـض الـدول العربیـة مـن أجـل تقریـب وجهـات النظـر بـین حركتـي 15.8اعتقد 

 فتح وحماس فقط.
  دم تطبیـــق اتفـــاق المصـــالحة، بینمـــا % بـــأن حركـــة حمـــاس هـــي الطـــرف األكثـــر اســـتفادة مـــن عـــ26.7اعتقـــد

 ألكثر استفادة من عدم تطبیق االتفاق.% اعتقدوا بأن حركة فتح هي الطرف ا17.6

  نهـاء 35.8أفاد % من أفراد العینة بأنهم راضون عن الدور المصري في رعایة حـوارات المصـالحة الوطنیـة وإ
 االنقسام الفلسطیني.

  ركتي فتح وحماس من أجل االسراع في إنهاء االنقسام الفلسطیني.ح% قیام مصر بالضغط على 60.3أید 
 ســرائیل مــن أجــل التوصــل إلــى هدمــة طویلــة األجــل فــي  % إجــراء45.2 أیــد مفاوضــات بــین حركــة حمــاس وإ

 قطاع غزة.
  مــن أن اجــراء مفاوضــات بــین حركــة حمــاس واســرائیل مــن اجــل التوصــل الــى هدنــه طویلــة 42.1اعتقــد %

نهاء االنقسام الفلسطیني.  األجل سیؤدي إلى عدم تحقیق المصالحة الوطنیة وإ
 بـأن حـل الـدولتین مـا زال قائمـا، بینمـا 23.8تحدة نقل سـفارتها إلـى القـدس، اعتقـد  بعد اعالن الوالیات الم %

 % اعتقدوا بأن حل الدولتین لم یعد قائما.70
  بــأن الوالیــات المتحــدة لــم تعــد حكمــا 89.7بعــد اعــالن الوالیــات المتحــدة نقــل ســفارتها إلــى القــدس، اعتقــد %

 .نزیها بین إسرائیل والفلسطینیین
  ســرائیل،% 53.7أیــد إیجــاِد آلیــٍة أو  طلــب الســلطة الفلســطینیة توســیع رعایــه المفاوضــات بــین الفلســطینیین وإ

 .دولیة لرعایِة المفاوضات مع إسرائیل
  بأن صفقة القرن الـذي ینـوي الـرئیس األمریكـي ترامـب اطالقهـا هـي مـن أجـل تصـفیة القضـیة % 77.2اعتقد

 .الفلسطینیة
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  ة في وقف اتصاالتها مع اإلدارة األمریكیة بعـد إعـالن الـرئیس األمریكـي موقف القیادة الفلسطینی% 73.2أید
 ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإلسرائیل ونقل السفارة األمریكیة إلیها.

  بأن وقف المساعدات األمریكیـة للسـلطة الفلسـطینیة سـیؤدي إلـى تـردي األوضـاع االقتصـادیة 74.8اعتقد %
 .والمعیشیة في األراضي الفلسطینیة

  لألنروا هو من أجلو  للسلطة الفلسطینیةوقف اإلدارة األمریكیة الدعم المالي أفراد العینة بأن اعتقد: 
 % الضغط على القیادة الفلسطینیة من أجل قبول صفقة القرن.85.7 -
 % إغالق ملف الالجئین والغاء حق العودة.86.9 -
 إضعاف الموقف الفلسطیني في المطالبة بحقوق الالجئین.% 84.9 -
 ضعاف موقف السلطة الفلسطینیة بشكل عام% إ81.3 -

  إقرار إسرائیل لقانون القومیة، والذي یقول بأن إسرائیل هـي دولـة للشـعب الیهـودي بأنـه تهدیـد 68.4اعتبر %
 لحقوق ومصالح الموطنین العرب.

  اعتقـدوا % 68، بینمـا 1967بأن هنـاك فرصـة لقیـام دولـة فلسـطینیة علـى حـدود % من أفرد العینة 26اعتقد
 بأنه ال توجد هذه الفرصة.

  واحـــدة علــى أرض فلســطین التاریخیــة تضـــم كــال مــن الفلســـطینیین أفــراد العینـــة قیــام دولــة  مــن% 25.4أیــد
 % عارضوا ذلك.70.1واإلسرائیلیین، بینما 

  كاملـــة كحـــل نهـــائي للقضـــیة  1967مـــن أفـــراد العینـــة قیـــام دولـــة فلســـطینیة علـــى حـــدود عـــام % 39.1أیـــد
 % عارضوا ذلك.55.3یة، بینما الفلسطین

  مـع مبادلـة بعـض األراضـي كحـل  1967% مـن أفـراد العینـة قیـام دولـة فلسـطینیة علـى حـدود عـام 22.5أید
 % عارضوا ذلك.71.4نهائي للقضیة الفلسطینیة، بینما 

  خیـة كحـل % من أفراد العینة قیام دولة ثنائیة القومیة تضم العرب والیهـود علـى أراضـي فلسـطین التاری21أید
 % عارضوا ذلك.74.5نهائي للقضیة الفلسطینیة، بینما 

  1967توفیر الحمایة الدولیة للشعب الفلسطیني الواقع تحت االحتالل منذ العام % 62.3أید. 
  46% من أفرد العینة قیام انتفاضـة شـعبیة سـلمیة غیـر مسـلحة فـي األراضـي الفلسـطینیة، بینمـا 50.6أید %

 عارضوا ذلك.
  عارضوا ذلك.59.7 حة في األراضي الفلسطینیة، بینمامن أفرد العینة قیام انتفاضة مسل% 36.2أید % 
  مــن أفــرد العینــة بأنــه إذا مــا قامــت انتفاضــة فلســطینیة، فــإن االنتفاضــة الشــعبیة الســلمیة غیــر 24.7رأى %

فاضـة المسـلحة % قـالوا بـأن االنت16.9المسلحة ستكون هي أكثـر األشـكال خدمـة للقضـیة الفلسـطینیة، بینمـا 
% قــــالوا بـــأن كــــال النــــوعین مـــن االنتفاضــــة مفیــــد للقضــــیة 22.9ثــــر خدمــــة للقضـــیة الفلســــطینیة. و كهـــي أ

 % قالوا بأن كال النوعین من االنتفاضة غیر مجدي للقضیة الفلسطینیة.31.5الفلسطینیة، و 
  فأكثر من أفراد العینة أداء حكومة الوفاق الوطني على أنه جید% 61.3قیم. 
 على أنه جید فأكثر. الرئاسة الفلسطینیة% من أفراد العینة أداء 63.3 قیم 
  عارضوا ذلك.31% من أفراد العینة حل المجلس التشریعي، بینما 55.4أید % 
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  بأنه إذا ما أجریت انتخابات في الوقت الحاضر في األراضي الفلسـطینیة فـإن هـذه االنتخابـات % 29.4قع تو
 ستكون نزیهة.

 76.2% العینة أفادوا بأنهم سیشاركون فـي االنتخابـات الرئاسـیة المقبلـة، ومـن بـین ألشـخاص الـذین  من أفراد
% سـیعطون أصـواتهم لمرشـح حركـة فـتح، فـي 34.1فـي االنتخابـات الرئاسـیة المقبلـة أفادوا بأنهم سیشـاركون 

 % أنهم سیعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس.13.2حین أفاد 
 75.6% بــأنهم سیشــاركون فــي االنتخابــات التشــریعیة المقبلــة، ومــن بــین األشــخاص  مــن أفــراد العینــة أفــادوا

% ســیعطون أصــواتهم لمرشــح حركــة 34.1الــذین أفــادوا بــأنهم سیشــاركون فــي االنتخابــات التشــریعیة المقبلــة 
 % أنهم سیعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس.14.4 فتح، في حین أفاد

 توقع 14.3فتح في هذه االنتخابات، بینما % فوز حركة 36 عجراء انتخابات تشریعیة اآلن توقفي حالة إ %
 فوز حركة حماس.

 79.7 من أفراد العینة في أفادوا بأنهم سیشاركون في االنتخابات البلدیة والمحلیة المقبلة، ومن بین هؤالء %
% أنهم سیعطون أصواتهم لمرشح 11.0% سیعطون أصواتهم لقائمة حركة فتح، و 25.8األشخاص أفاد 

 تهم لقائمة من العائلة أو الحمولة.ا% أفادوا بأنهم سیعطوا أصو 14.1حركة حماس، بینما 
  من أفراد العینة بأن الظروف السیاسـیة واألمنیـة واالقتصـادیة الحالیـة تـدفعهم للرغبـة فـي الهجـرة 38.6أفاد %

 إلى خارج الوطن.
  ه الظروف.من أفراد العینة بأنهم خائفون على حیاتهم في ظل هذ %46.8أفاد 
 متشائمون من الوضع العام الفلسطیني في هذه المرحلة. بأنهم من أفراد العینة %65.8 فادأ 
 یشعرون باألمان على أنفسهم وأسرهم وأمالكهم في ظل الوضع الراهن. ال بأنهم% من أفراد العینة 60.6 أفاد  
 بالنسبة لالنتماء السیاسي فقد أفاد أفراد العینة كالتالي:  

 الشعبحزب  1.6%
 الجبهة الدیمقراطیة 0.4%
 الجهاد اإلسالمي 1.1%
 حركة فتح 31.7%
 حركة حماس 11.2%
 حزب فدا 0.4%
 الجبهة الشعبیة 2.9%
 المبادرة الوطنیة 1.0%
 مستقل وطني 7.7%
 مستقل إسالمي 2.6%
 ال أحد مما سبق ذكره 36.2%
 غیر ذلك  3.2%
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  النتائج العامة لالستطالع
  

  هل أنت متفائل أم متشائم من توقیع اتفاق المصالحة  خالل وقت قریب؟     
  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 متفائل 38.5 41.8 33.0
  متشائم 56.8 54.4 60.8
 رأي/ال أعرف ال 4.7 3.8 6.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

   
  ماس معنیین بأنها االنقسام؟هل تعتقد بأن أطراف الحوار الفلسطیني وتحدیدا فتح وح      

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 نعم 27.8 26.3 30.2
  ال 55.7 56.8 53.6
  األمر ال یعنیني 12.6 13.3 11.4
 رأي/ال أعرف ال 4.0 3.5 4.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  یسعون إلى تحقیق؟هل تعتقد بأن عدم التوصل إلى المصالحة الوطنیة هو أن بعض األشخاص       

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 المصالح الشخصیة 39.9 45.5 30.2
  مصالح أحزابهم وحركاتهم 38.9 33.3 48.6
  مصالح إقلیمیة  13.0 14.0 11.2
 رأي/ال أعرف ال 8.2 7.2 10.0

 المجموع 100.8.20 100.0 100.0
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  یع على المصالحة الوطنیة بسبب؟هل تعتبر أن التأخیر في التوق         
  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 ضغوطات عربیة على بعض األطراف 12.6 14.5 9.2
  ضغوطات إقلیمیة على بعض األطراف 16.3 14.8 18.8
  مصالح حزبیة لحركتي فتح وحماس 31.9 28.9 37.2
  مصالح اقتصادیة شخصیة 13.3 14.7 10.8
  سیاسیة شخصیة مصالح 19.8 21.7 16.4
 رأي/ال أعرف ال 6.2 5.3 7.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  من وجهة نظرك، من األقدر داخلیا على إنهاء عملیة االنقسام الفلسطیني؟         

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

ل للشارع وعمل اعتصامات في كل من الضفة و النز  49.8 46.9 54.8
 إلنهاء االنقسامالغربیة وقطاع غزة 

  ضغط التنظیمات والحركات الفلسطینیة 24.4 25.6 22.2
  ضغط الحركات النقابیة 5.0 5.2 4.6
  ضغط مؤسسات المجتمع المدني 8.4 10.7 4.6
 رأي/ال أعرف ال 12.4 11.6 13.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  ل؟هل تعتقد بأن المصالحة الفلسطینیة یمكن أن تتم من خال       

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

تدخل بعض الدول العربیة من أجل تقریب وجهات النظر  15.8 15.5 16.2
 بین حركتي فتح وحماس

  من خالل الحوار الفلسطیني الداخلي فقط 29.4 36.8 16.8
  كال األمرین 50.1 44.2 60.4
 رأي/ال أعرف ال 4.6 3.5 6.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  من ھو الطرف األكثر استفادة فلسطینیا من عدم توقیع اتفاق المصالحة؟       

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 فتح 17.6 17.4 18.0
  حماس 26.7 18.6 40.6
  أخرى 40.4 49.0 25.6
 رأي/ال أعرف ال 15.3 15.1 15.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

     
نهاء االنقسام الفلسطیني؟ الدور المصري في رعایة حوارات المصالحة الوطنیة ما مدى رضاك عن         وإ

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 راض 35.8 25.1 54.2
  غیر راض 54.6 65.3 36.2
 رأي/ال أعرف ال 9.6 9.6 9.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  فتح وحماس من إجل اإلسراع في إنهاء االنقسام الفلسطیني؟هل تؤید أم تعارض قیام مصر بالضغط على حركتي       

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 أؤید  60.3 50.9 76.4
  أعارض 32.5 41.6 16.6
 رأي/ال أعرف ال 7.3 7.4 7.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
سرائیل من أجل ال       توصیل إلى هدنة طویلة األجل في قطاع هل تؤید أم تعارض إجراء مفاوضات بین حركة حماس وإ
  غزة؟

  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 أؤید  45.2 47.4 41.4
  أعارض 43.1 42.8 43.6
 رأي/ال أعرف ال 11.7 9.7 15.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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سرائیل من أجل التوصیل إلى هدنة ط     ویلة األجل في قطاع غزة هل تعتقد بأن إجراء مفاوضات بین حركة حماس وإ

نهاء االنقسام الفلسطیني؟ سیؤدي إلى عدم تحقیق المصالحة الوطنیة   وإ
  المجموع الغربیة الضفة غزة قطاع

 نعم 42.1 45.9 35.4
  ال 47.9 44.1 54.6
 رأي/ال أعرف ال 10.0 10.0 10.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  
  رتها إلى القدس، هل تعتقد بأن حل الدولتین ما زال قائما؟بعد اعالن الوالیات المتحدة نقل سفا    

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 نعم 23.8 25.6 20.6

  ال 70.0 69.7 70.6
 ال رأي/ال أعرف 6.2 4.6 8.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  
ت المتحدة حكما نزیها بین إسرائیل بعد اعالن الوالیات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس، هل تعتقد بأن الوالیا   

  والفلسطینیین؟
  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 نعم 5.9 4.8 8.0

  ال 89.7 93.4 83.4
 ال رأي/ال أعرف 4.3 1.9 8.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  
سرائیل،   لیٍة دولیة لرعایِة المفاوضات مع إیجاِد آأو  طلبت السلطة الفلسطینیة توسیع رعایه المفاوضات بین الفلسطینیین وإ

  هل تؤید أم تعارض هذا الطلب؟ إسرائیل
  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 أؤید 53.7 57.7 47.0

  أعارض 37.3 35.5 40.4
 ال رأي/ال أعرف 9.0 6.8 12.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  رامب اطالقها هي من أجل تصفیة القضیة الفلسطینیة؟هل تعتقد بأن صفقة القرن الذي ینوي الرئیس األمریكي ت  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 نعم 77.2 76.3 78.8

  ال 16.2 16.6 15.4
 ال رأي/ال أعرف 6.6 7.1 5.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  
بعد إعالن الرئیس األمریكي ترامب  هل تؤید أم تعارض موقف القیادة الفلسطینیة في وقف اتصاالتها مع اإلدارة األمریكیة  

  اعترافه بالقدس عاصمة لإلسرائیل ونقل السفارة األمریكیة إلیها؟
  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 أؤید 73.2 72.7 74.0

  أعارض 20.4 21.3 18.8
 ال رأي/ال أعرف 6.4 5.9 7.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  

مریكیة للسلطة الفلسطینیة سیؤدي إلى تردي األوضاع االقتصادیة والمعیشیة في األراضي هل تعتقد بأن وقف المساعدات األ
  الفلسطینیة؟

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
  نعم 74.8 70.3 82.6

  ال 21.2 26.2 12.6
 ال رأي/ال أعرف 4.0 3.5 4.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  

  لألنروا هو من أجلو  للسلطة الفلسطینیة لدعم الماليهل تعتقد بأن وقف اإلدارة األمریكیة ا
  أعالها 10أدناها و  0بحیث یكون  10أعط عالمة من 

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
  الضغط على القیادة الفلسطینیة من أجل قبول صفقة القرن 8.5675 8.5963 8.5180

  ودةإغالق ملف الالجئین وإلغاء حق الع 8.6909 8.7738 8.5480

  إضعاف الموقف الفلسطیني في المطالبة بحقوق الالجئین 8.4905 8.6090 8.2860

  إضعاف موقف السلطة الفلسطینیة بشكل عام 8.1344 8.3063 7.8380
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بعد إقرار إسرائیل لقانون القومیة والذي یقول بأن إسرائیل هي دولة للشعب الیهودي فقط، هل تعتقد بأن هذا القانون     

  هو:
  المجموع الضفة الغربیة طاع غزةق

 تهدید لحقوق ومصالح المواطنین العرب      68.4 70.5 64.8

  لن یغیر شیئ في أوضاغهم            27.5 27.3 28.0
 ال رأي/ال أعرف 4.0 2.2 7.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  
  ؟1967سطینیة على حدود ي ظل األوضاع الراهنة، هل تعتقد بأن هناك فرصة لقیام دولة فلف   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 نعم 26.0 30.6 18.0

  ال 68.0 64.8 73.4
 ال رأي/ال أعرف 6.0 4.5 8.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  
  واإلسرائیلیین؟ نھل تؤید أم تعارض قیام دولة واحدة على أرض فلسطین التاریخیة تضم كال من الفلسطینیی    

  المجموع الضفة الغربیة زةقطاع غ
 أؤید 25.4 58.1 20.8

  أعارض 70.1 68.4 73.0
 ال رأي/ال أعرف 4.5 3.5 6.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
   

  كاملة كحل نهائي للقضیة الفلسطینیة؟ 1967هل تؤید أم تعارض قیام دولة فلسطینیة على حدود عام   
  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 نعم 39.1 41.8 34.6

  ال 55.3 54.8 56.2
 ال رأي/ال أعرف 5.6 3.5 9.2

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

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 نعم 22.5 26.0 16.4

  ال 71.4 69.8 74.0
 ال رأي/ال أعرف 6.2 4.2 9.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  
هل تؤید أم تعارض قیام دولة ثنائیة القومیة تضم العرب والیهود على أراضي فلسطین التاریخیة كحل نهائي للقضیة   

  الفلسطینیة؟
  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 أؤید 21.0 25.4 13.4

  أعارض 74.5 71.7 79.4
 ال رأي/ال أعرف 4.5 2.9 7.2

 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 62.3 63.3 60.4

  أعارض 34.1 34.6 33.4
 ال أعرفال رأي/ 3.6 2.1 6.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  
  هل تؤید أم تعارض قیام انتفاضة شعبیة سلمیة غیر مسلحة في األراضي الفلسطینیة؟   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 أؤید 50.6 55.3 42.4

  أعارض 46.0 42.5 52.0
 ال رأي/ال أعرف 3.5 2.2 5.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  ید أم تعارض قیام انتفاضة مسلحة في األراضي الفلسطینیة؟هل تؤ    
  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 أؤید 36.2 31.9 43.6

  أعارض 59.7 65.7 49.4
 ال رأي/ال أعرف 4.1 2.4 7.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  
من األشكال التالیة یكون أكثر خدمة من وجھة نظرك أنت، في الوقت الحاضر، إذا ما قامت انتفاضة فلسطینیة، أي   

  للقضیة الفلسطینیة؟
  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 االنتفاضة الشعبیة السلمیة غیر المسلحة 24.7 27.8 19.4

  االنتفاضة المسلحة          16.9 12.9 23.8
  كال النوعین من االنتفاضة مفید 22.9 21.6 25.2
  من االنتفاضة غیر مجديكال النوعین  31.5 35.3 25.0
 ال رأي/ال أعرف 4.0 2.4 6.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0
    
  كیف تقیم أداء حكومة الوفاق الوطني؟  

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
  ممتاز 6.5 6.7 6.0
  جید 54.8 56.6 54.6
  سیئ 32.2 28.3 39.0
 ال رأي/ال أعرف 6.5 8.4 3.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0
    
  ؟الرئاسة الفلسطینیةكیف تقیم أداء   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
  ممتاز 10.1 11.9 7.0
  جید 53.2 52.3 54.6
  سیئ 33.3 31.6 36.4
 ال رأي/ال أعرف 3.4 4.2 2.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  هل تؤید أم تعارض حل المجلس التشریعي  

  المجموع یةالضفة الغرب قطاع غزة
 أؤید 55.4 55.2 55.8

  أعارض 31.0 32.9 27.6
 ال رأي/ال أعرف 13.6 11.8 16.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  إذا ما أجریت انتخابات في الوقت الحاضر في األراضي الفلسطینیة، هل تتوقع أن تكون هذه االنتخابات نزیهة؟   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 نعم 29.4 29.8 28.8

  ال 57.6 59.4 54.6
 ال رأي/ال أعرف 12.9 10.8 16.6
 المجموع 100.0 100.0 100.0

   
  لو جرت انتخابات رئاسیة في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟   

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 مرشح مستقل 9.8 8.4 12.4
 مرشح من الیسار 3.4 2.7 4.6
  حركة حماس مرشح 10.1 9.6 10.8
  مرشح حركة فتح 26.0 27.6 23.2
  مرشح وطني مستقل 5.7 5.5 6.2
  مرشح إسالمي مستقل 3.4 2.2 5.4
  لن أشارك في هذه االنتخابات 23.8 26.0 20.0
 لم أحدد بعد 17.8 18.1 17.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  صوتك؟لو جرت انتخابات تشریعیة في الوقت الحاضر لمن ستعطي    
  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 قائمة مستقلین 8.7 8.1 9.6
 قائمة من الیسار 3.5 2.6 5.0
  قائمة حركة حماس 10.9 10.3 11.8
  قائمة حركة فتح 25.8 27.4 23.0
  قائمة مستقلین وطنیین 5.9 5.0 7.6
  قائمة مستقلین إسالمیین 3.7 2.1 6.4
  ذه االنتخاباتلن أشارك في ه 24.4 26.0 21.6
 لم أحدد بعد 17.3 18.6 15.0
 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
 كتلة مستقلین إسالمیین 4.6 3.1 7.2
 كتلة مستقلین وطنیین 9.9 7.8 13.6
  كتلة فتح 36.0 43.3 23.4
  كتلة حماس 14.3 13.7 15.4
  كتلة من تنظیمات الیسار 2.2 1.2 4.0
 ال رأي/ال أعرف 33.0 31.0 36.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  في حال إجراء االنتخابات البلدیة والمحلیة من ستنتخب؟    
  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة

 لحمولةقائمة العائلة أو ا 11.7 16.4 4.2
  قائمة مستقلین 8.0 7.3 9.2
 قائمة من الیسار 3.1 1.9 5.0
  قائمة حركة حماس 9.1 7.9 11.0
  قائمة حركة فتح 20.6 20.2 21.2
  قائمة مستقلین وطنیین 5.8 4.1 8.6
  قائمة مستقلین إسالمیین 3.4 2.4 5.2
  لن أشارك في هذه االنتخابات 21.2 19.7 23.6
 أحدد بعدلم  17.0 20.1 12.0
 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  في ظل الظروف السیاسیة واألمنیة واالقتصادیة الحالیة، هل تدفعك هذه الظروف للرغبة في الهجرة إلى خارج الوطن؟    

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 نعم 38.6 28.4 56.2
  ال 59.5 70.9 39.8
 ال رأي/ال أعرف 1.9 0.7 4.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  
  ھل أنت خائف على حیاتك في ظل ھذه الظروف؟    

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 نعم 46.8 41.2 56.6
  ال 51.5 58.0 40.2
 ال رأي/ال أعرف 1.7 0.8 3.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  

  حلة؟هل أنت متفائل أم متشائم تجاه الوضع العام الفلسطیني في هذه المر    
  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 متفائل 31.4 37.7 20.4
  متشائم 65.8 60.8 74.4
 ال رأي/ال أعرف 2.9 1.5 5.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  

  في ظل الوضع الراهن، هل تشعر باألمان على نفسك وأسرتك وأمالكك؟    
  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 نعم 19.4 21.9  15.0
 إلى حد ما 41.2 44.7 35.2
  ال 38.3 33.1 47.4
  ال رأي/ال أعرف  1.1  0.3  2.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  یاً من األحزاب واالتجاھات التالیة تؤید؟أ     

  المجموع الضفة الغربیة قطاع غزة
 حزب الشعب 1.6 0.6 3.4
 الجبهة الدیمقراطیة 0.4 0.1 0.8
 د اإلسالميالجها 1.1 0.6 2.0
 حركة فتح 31.7 33.8 28.2
 حركة حماس 11.2 10.9 11.8
 حزب فدا 0.4 0.0 1.0
 الجبهة الشعبیة 2.9 2.7 3.2
 المبادرة الوطنیة 1.0 1.0 0.8
 مستقل وطني 7.7 7.5 8.0
 مستقل إسالمي 2.6 1.7 4.2
 ال أحد مما سبق ذكره 36.2 40.6 28.6
 غیر ذلك  3.2 0.5 8.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0
  


