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 استطالع رقم 91
 كانون ثاني / 2018

 

 األغلبیة ترفض قرار ترمب وغیر واثقة بتنفیذ قرارات المركزي
 تراجع الثقة بالقیادات والتنظیمات وإقبال على حل الدولة الواحدة

 حریة التعبیر في تراجع
  
إیبرت، فریدریش مؤسسة مع بالتعاون JMCC واالتصال لإلعالم القدس مركز اجراه للرأي استطالع               أظهر
والمفاوضات، الدولتین حل بخصوص الفلسطیني الجمهور مواقف في تشددا وأكثر جوهریة تغیرات              وجود
القدس، حول ترمب لقرار باألغلبیة رفض مع بالتوازي وذلك والتنظیمات، السیاسیة بالقیادات الثقة               ومستوى
بإمكانیة الثقة عدم وكذلك القرار، حول والعرب الفلسطینیین قبل من السیاسیة الفعل ردود عن رضى                 وعدم

  تطبیق فعلي لتوصیات المجلس المركزي االخیرة.
  

  إعالن ترمب والحلول السیاسیة
  
تكون ان دون فلسطینیة دولة قیام األحوال، كل في ترفض (%96.1) المستطلعین أغلبیة أن االستطالع،                 أظهر

 القدس عاصمة لها مقابل 3% قالوا العكس.
  
حل تأیید نسبة تراجعت حیث السیاسیة، الجمهور مواقف في تشددا وأكثر كبیرة تغیرات االستطالع أظهر                 كما
ارتفعت المقابل وفي .(2017) الماضي شباط في %49.6 كانت ان بعد االستطالع هذا في %35.8 إلى                  الدولتین

 نسبة الذي یؤیدون حل الدولة الواحدة ثنائیة القومیة الى 23.9% بعد أن كانت 18.1%  في شباط الماضي.  
 

25.2 الى الفلسطیني الشعب اهداف لتحقیق افضل كأسلوب للمفاوضات المؤیدین نسبة انخفضت مشابه،              وبشكل
للمقاومة المؤیدین نسبة ارتفعت المقابل وفي ،2017 شباط في %37.6 كانت ان بعد االستطالع هذا في %                 
في %30.8 الى السلمیة الجماهیریة للمقاومة التأیید ارتفع وكذلك ،%30.3 كانت ان بعد %35.7 إلى                 المسلحة
الفترة. ذات خالل %25.4 كان ان بعد االستطالع          هذا
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  قرارات المركزي
  
األمني التنسیق ووقف بإسرائیل االعتراف بتعلیق المركزي المجلس لقرار %55.3 من أكثریة تأیید               وبالرغم
عن القیادة تراجع %54 توقع كما محتمل، غیر القرارات هذه تنفیذ بأن المستطلعین من % 55.7 قدر                   معها،
التزام استمرار توقعوا %36.8 مقابل وذلك السالم، لعملیة كراع ودورها االمریكیة الوساطة قبول بعدم                قرارها

 المنظمة بها القرار.
  

  بدیل واشنطن
 

یقوم أن (%25.4) االكبر النسبة فضلت استئنافها، تم حال في المفاوضات لرعایة المفضل الوسیط                وحول
،(%10.7) الرباعیة اللجنة ثم ،(%12.9) المتحدة االمم ثم ،(%22.4) مصر تلیه الدور، بهذا األوروبي                االتحاد
وفي .2017 شباط في %7.6 مع بالمقارنة المتحدة الوالیات ترعاها أن یؤیدون إنهم فقط %1.8 قال                  بینما
مع المتحدة الوالیات تعامل في تراجعا هناك ان تعتقد %69.8 من أكثریة أن االستطالع أوضح متصل                  موضوع

  مشاكل الشرق االوسط بالمقارنة مع 41.9% في آب 2017.
   

  الثقة بالشخصیات
  
ان بعد %21.4 الى جید بشكل للوزراء كرئیس بعمله یقوم اهللا الحمد رامي د. أن یرون الذین نسبة                    وتراجعت
حكومة تعامل في تراجع هناك أن یعتقدون الذین نسبة زادت كما الماضي، العام من شباط في %26.9                   كانت

 الحمد اهللا بشفافیة بإدارة الشؤون المالیة من 38.6% في آب 2015 إلى 48.6% في هذا االستطالع.
  
كرئیس عمله عباس محمود الرئیس بها یدیر التي الطریقة عن راضون إنهم قالوا الذین نسبة تراجعت                  وكذلك
االستطالع هذا نتائج وبینت .2016 تموز في %44.6 كانت ان بعد االستطالع هذا في %39.1 الى                  للسلطة
الماضي العام من شباط في %75 من السلطة في فساد بوجود یعتقدون الذین المستطلعین نسبة في زیادة                   أیضا

 إلى 79.6% في هذا اإلستطالع.
 

  الثقة بالتنظیمات
  
الذین نسبة في حادا ارتفاعا هناك أن فالالفت السیاسیة، والشخصیات التنظیمات في الجمهور ثقة صعید على                  أما
%52.5 الى السیاسیة الشخصیات من بأي یثقون ال الذین نسبة ارتفعت حیث والشخصیات، بالتنظیمات یثقون                 ال
من بأي یثقون ال الذین نسبة ارتفعت كما الماضي، العام من آب في %40.5 كانت ان بعد االستطالع هذا                     في
انخفضت المقابل وفي الماضي، العام من أب في %42.8 كانت ان بعد %53.6 الى والدینیة السیاسیة                  التنظیمات

  نسبة الثقة في حركة فتح من 25% الى 22.3%، وحركة حماس من 14.5% الى 9.5% في نفس الفترة.
  

  حریة الرأي
  
حریة ان قالوا الذین نسبة ارتفعت فقد الفلسطیني، المجتمع في التعبیر حریة في تراجع الى االستطالع أشار                   كما
متاحة التعبیر حریة أن قالوا الذین أما ،2016 تموز في %23.4 كانت ان بعد %30.7 الى متاحة غیر                    التعبیر

  الى درجة كبیرة فقد تراجعت نسبتهم إلى 17.5% في هذا االستطالع بعد ان كانت 21.2% في تموز 2016.
 

Page 2 
 



 
 

  االنقسام وأزمة الكهرباء
  
على و%11.1 فتح حركة على %9.4 بنسبة المسؤولیة توزعت فقد االنقسام، استمرار عن المسؤولیة حول                 أما

 حركة حماس و34.8% على حركتي فتح وحماس في آن واحد و26.7% على اسرائیل.
  

%22.9 بنسبة غزة، تلیها في الكهرباء أزمة مسؤولیة إسرائیل (%47) المستطلعین من االكبر النسبة                وحملت
38.3 مع بالمقارنة غزة قطاع في حماس لحكومة حملوها %22.3 ونسبة المسؤولیة، الفلسطینیة السلطة               حملوا
  % إسرائیل،  20.4% حملوا السلطة الفلسطینیة و 30.4% حملوا حكومة حماس في قطاع غزة  في آب 2017.
  

  
  من أنتم ؟

  
حیث الدینیة. الهویة حساب على الفلسطینیة بالهویة أكثر التمسك إلى یذهب الجمهور أن االستطالع                واظهر
النسبة هذه كانت ان بعد "فلسطیني"، %60.6 أكثریة اجابت واحدة؟ بكلمة نفسك تعرف كیف سؤال على                  وجوابا

 في شباط الماضي 52.5%، وتلیها "مسلم" بنسبة 11.8% بعد ان كانت 21.7% في شباط الماضي.  
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 : اآللیة

و ثاني كانون 27 بین غزة وقطاع الغربیة الضفة في سنة 18 عن أعمارهم تزید شخص 1200 عددها بلغ عشوائیة عینة مقابلة                        تم
130 في المقابالت تمت لقد .Kish جدول على بناءًا المنزل من انتقاءالمستطلعین وتم المنازل في المقابالت تمت .2018 شباط 2                    

 موقع سكني بطریقة عشوائیة بناءًا على عدد السكان.
 في  الضفة الغربیة   تم جمع  750 استمارة من المدن والقرى والمخیمات التالیة:

یعبد، جنین، جنین: العروب. مخیم خرسا، الریحیة، یطا، إذنا، دورا، خاراس، ترقومیا، أمر، بیت حلحول، الخلیل،                  الخلیل :
بیت البیرة، اهللا، رام والبیرة : اهللا رام تیاسیر. طوباس،  طوباس: جنین. مخیم صانور، الزبابدة، فحمة، قباطیة، دان، كفر                    برقین،
الرام العیزریة، القدس : الجفتلك. أریحا، أریحا : األمعري. مخیم عجول، عابود، رنتیس، عبوین، سلواد، بیرزیت، التحتا،                 عور
بیت لحم، بیت لحم : بیت  قلندیا. مخیم العامود، رأس سلوان، القدیمة، البلدة شعفاط، حنینا، بیت جبع، حزما، البرید،                    وضاحیة
القبلیة، عصیرة أوصرین، بورین، الشمالیة، عصیرة قبالن، نابلس، حوارة، نابلس : الدهیشة. مخیم هندازة، تقوع، نحالین،                 جاال،
قلقیلیة، قلقیلیة:  عیسى. نزلة اللبد، كفر قفین، عنبتا، طولكرم، طولكرم : إستیا. دیر سلفیت، سلفیت: بالطة. مخیم دجن،                   بیت

  كفر قدوم، جیوس.
 

استمارة من القرى والمخیمات التالیة :   وفي  قطاع غزة:  تم جمع 450   
مخیم المغراقة، الهوى، تل رضوان، الشیخ النصر، الدرج، التفاح، الشجاعیة، الزیتون، الجنوبي، الرمال الشمالي، الرمال                 غزة:
رفح : یونس. خان مخیم خزاعة، القرارة، سهیال، بني الصغیرة، عبسان الكبیره، عبسان یونس، خان یونس : خان                   الشاطئ.
البریج، البلح، دیر البلح: دیر جبالیا. مخیم حانون، بیت الهیا، بیت جبالیا، غزة : شمال  رفح. مخیم الصوفي، شوكة                    رفح،

  الزوایدة، النصیرات، مخیم المغازي، مخیم البریج، مخیم دیر البلح.
 نسبة الخطأ كانت -3،+3 .النسبة المؤكدة تصل إلى %95.

 توزیع العینة:
 %52.5 من المستجوبین كانوا من الضفة الغربیة،  10.0%من القدس، 37.5% من قطاع غزه.

 %16.7 من القرى، 8.8% من المخیم، 74.5%من المدن.
 %60.2 ذكور،  39.8% إناث.

 %57.3 متزوجین،  34.5% غیر متزوجین، 6.2% أرمل/ة، 2.0% مطلق/ة،  0.0% ال جواب
 معدل عمر المستجوبین 36 سنة.

 
 وظیفة المستجوبین:

 %12.8 طالب
 %11.3 عامل

 %42.9 ربة بیت
 %0.9 مزارع/صیاد

 %0.8 فني
 %11.4 عاطل عن العمل

 %6.5 رجل أعمال
 %5.7 موظف حكومي

 %4.4 موظف قطاع خاص
 %0.9 مهني (دكتور، محامي،…)

 %1.9 متقاعد
  %0.5 ال جواب
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  النتائج:
 

  1.ما هو مدى تفاؤلك أو تشاؤمك تجاه المستقبل بشكل عام، هل یمكنك القول أنك متفائل جدا، متفائل، متشائم، أم متشائم جدا؟
  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200 

 8.0 6.3 4.4 9.1 7.3 متفائل جدا
 56.2 49.0 49.6 55.6 53.3 متفائل
 24.5 31.8 33.6 23.7 27.4 متشائم

 10.8 12.1 12.4 10.7 11.3 متشائم جدا
 0.5 0.8 0.0 0.9 0.7 ال جواب

 
 2. ما هو مدى تفاؤلك أو تشاؤمك حیال الوصول إلى تسویة سلمیة للصراع العربي اإلسرائیلي، هل أنت متفائل جدا، متفائل، متشائم، أم

  متشائم جدا؟
  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع  
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200 

 3.0 2.7 0.9 4.1 2.9 متفائل جدا
 36.1 27.8 27.8 35.9 32.8 متفائل
 31.9 39.7 42.2 30.7 35.0 متشائم

 27.8 27.8 28.7 27.3 27.8 متشائم جدا
 1.2 2.0 0.4 2.0 1.5 ال أعرف /ال جواب

 
 3. نظرا لقرار اإلدارة األمریكیة اإلعتراف بالقدس كعاصمة إلسرائیل، هل تعتقد أن الوضع تغیر كثیرا، تغیر نوعا ما، تغیر قلیال، أم لم

  یتغیر على اإلطالق؟
  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع  
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200 

 30.1 31.2 38.9 25.5 30.5 تغیر الوضع كثیرا
 24.0 25.9 25.3 24.4 24.8 تغیر الوضع نوعا ما

 14.7 11.5 14.7 12.7 13.4 تغیر الوضع قلیال
 31.2 31.4 21.1 37.4 31.3 لم یتغیر على اإلطالق

 
  4. ما تأثیر قرار اإلدارة األمریكیة باإلعتراف بالقدس كعاصمة إلسرائیل على المسیرة السلمیة؟

  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع  
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200 

نجاح فرص    زادت
 المسیرة السلمیة

9.5 9.7 9.1 9.2 9.7 

 قلت فرص نجاح
 المسیرة السلمیة

66.2 59.3 77.6 67.4 65.4 

تاثیر أي هناك یكن      لم
 على المسیرة السلمیة

24.3 31.0 13.3 23.4 24.9 

 
 

تعامل في تحسنا هناك أن تعتقد هل األوسط، الشرق إتجاه ترامب برئاسة سنة حوالي مرور بعد الجدیدة األمریكیة اإلدارة بأداء رأیك ما .5                       
  الوالیات المتحدة مع مشاكل الشرق األوسط، او أن هناك تراجع، أم أنه ال یوجد تغییر؟

  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200 

في تحسن    هنالك
الوالیات   تعامل
مشاكل مع    المتحدة

 الشرق األوسط

4.0 5.1 2.2 2.3 5.1 
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تعامل في تراجع     هناك
مع المتحدة    الوالیات
 مشاكل الشرق األوسط

69.8 62.3 82.4 74.3 66.9 

في تغییر یوجد     ال
الوالیات   تعامل
مشاكل مع    المتحدة

 الشرق األوسط

19.8 26.0 9.6 19.0 20.4 

 7.6 4.4 5.8 6.6 6.4  ال أعرف/ ال جواب
 
 

هل السالم، لعملیة راع أو كوسیط المتحدة بالوالیات تقبل لن أنها الفلسطینیة القیادة أعلنت القدس، حول ترامب األمریكي الرئیس قرار بعد .6                      
  تتوقع إستمرار القیادة الفلسطینیة على هذا الموقف؟ أم تتوقع أن تتراجع عنه؟

  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200 

القیادة   إستمرار
هذا على    الفلسطینیة

 الموقف

36.8 35.3 39.1 37.0 36.6 

القیادة   تراجع
هذا عن    الفلسطینیة

  الموقف

54.0 54.0 54.0 55.9 52.8 

 10.6 7.1 6.9 10.7 9.2  ال أعرف / ال جواب
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تعتقد هل معها. األمني التنسیق ووقف بإسرائیل اإلعتراف بتعلیق التحریر منظمة في التنفیذیة اللجنة بتكلیف المركزي الوطني المجلس قام .7                    

  أن هذا القرار مناسب أم غیر مناسب؟
  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200 

هذه في مناسب     قرار
 الظروف

55.3 51.7 61.3 56.5 54.6 

في مناسب غیر     قرار
 هذه الظروف

35.8 36.4 34.7 36.8 35.0 

 10.4 6.7 4.0 11.9 8.9  ال أعرف / ال جواب
 

  8. كلف المجلس المركزي اللجنة التنفیذیة بتعلیق اإلعتراف یإسرائیل ووقف التنسیق االمني معها، ما مدى إحتمالیة أن یتم تنفیذ ذلك؟
  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200 

 5.5 4.8 3.3 6.4 5.3 محتمل جدا
 31.9 32.8 29.8 33.7 32.3 محتمل نوعا ما

 29.4 33.1 40.0 25.3 30.8 غیر محتمل نوعا ما
 24.8 25.1 22.7 26.3 24.9 غیر محتمل بالمرة

 8.4 4.2 4.2 8.3 6.7  ال أعرف / ال جواب
 

  9. من بإعتقادك سیستفید أكثر من المصالحة بین فتح وحماس؟
  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200 

 6.8 7.1 4.4 8.4 6.9 فتح
 7.2 6.3 7.3 6.5 6.8 حماس

فلسطینیة   فصائل
 أخرى

7.1 5.9 9.1 6.3 7.6 

 68.7 71.5 70.2 69.6 69.8  الشعب الفلسطیني
 7.3 6.5 6.9 7.1 7.0 إسرائیل
 1.9 2.1 2.0 2.0 2.0  أخرى

 0.5 0.2 0.1 0.5 0.4  ال أعرف
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  10. ما مدى رضاك عن ردود فعل الجهات التالیة لقرار ترامب اإلعتراف بالقدس كعاصمة إلسرائیل ونقل السفارة األمریكیة للقدس؟

  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 
القیادة1. فعل    ردود

  الفلسطینیة
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200

 16.8 17.4 16.4 17.3 17.0 راض جدا
 21.1 25.5 19.8 24.7 22.8  راض نوعا ما

 16.2 15.9 21.1 13.1 16.1 غیر راض نوعا ما
 42.9 40.2 42.4 41.5 41.8 غیر راض بالمرة

 3.0 1.0 0.3 3.4 2.3  ال أعرف
 
 

  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 
فعل2.   ردود

 الجمهور
  الفلسطیني

 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200

 33.1 33.9 28.9 36.1 33.4 راض جدا
 28.5 33.3 34.9 27.7 30.4  راض نوعا ما

 16.1 14.9 18.4 13.9 15.6 غیر راض نوعا ما
 21.2 17.2 17.8 20.7 19.6 غیر راض بالمرة

 1.1 0.7 0.0 1.6 1.0  ال أعرف
 
 

  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 
العالم3. فعل    ردود

  العربي
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200

 7.3 5.6 5.1 7.6 6.7 راض جدا
 18.8 15.7 14.4 19.5 17.6  راض نوعا ما

 20.6 17.6 20.0 19.1 19.4 غیر راض نوعا ما
 50.0 60.0 60.2 50.3 54.0 غیر راض بالمرة

 3.3 1.1 0.3 3.5 2.3  ال أعرف
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  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 

فعل4.   ردود
الدولي   المجتمع
  ( األمم المتحدة)

 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200

 5.8 4.0 3.3 6.1 5.1 راض جدا
 14.0 15.3 12.0 16.0 14.5  راض نوعا ما

 17.5 18.6 18.7 17.5 17.9 غیر راض نوعا ما
 57.9 59.6 65.1 54.7 58.6 غیر راض بالمرة

 4.8 2.5 0.9 5.7 3.9  ال أعرف
 
 

  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 
فعل5.   ردود

  الدول األوروبیة
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200

 5.7 6.5 4.9 6.7 6.0 راض جدا
 18.6 21.8 18.4 20.7 19.8  راض نوعا ما

 17.0 16.7 16.7 17.1 16.9 غیر راض نوعا ما
 53.0 52.9 58.4 49.7 53.0 غیر راض بالمرة

 5.7 2.1 1.6 5.8 4.3  ال أعرف
 
 

  11. هل من الممكن في أي حال من األحوال أن تقبل دولة فلسطینیة دون أن تكون القدس عاصمة لها؟
  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200 

 2.6 3.6 1.1 4.1 3.0 نعم
 96.4 95.6 98.9 94.4 96.1  ال

 1.0 0.8 0.0 1.5 0.9 یعتمد على الوضع
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 12. البعض یعتقد أن صیغة الدولتین هي الحل المفضل للنزاع اإلسرائیلي الفلسطیني، بینما یعتقد البعض اآلخر أن فلسطین التاریخیة ال یمكن

 تقسیمها إلى دولتین وبالتالي فإن الحل المفضل هو دولة واحدة ثنائیة القومیة في كل فلسطین یتمتع بها الفلسطینیون واإلسرائیلیون بتمثیل
 متساو وحقوق متساویة، أي من هذین الحلین تفضل؟

  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع  
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200 

الدولتین: حل    أفضل
 فلسطینیة وإسرائیلیة

35.8 30.7 44.2 37.7 34.5 

 أفضل حل الدولة الواحدة
 ثنائیة القومیة في كل فلسطین

23.9 30.0 13.8 24.5 23.5 

 24.9 22.4 27.3 21.9 23.9  فلسطین التاریخیة *
 0.3 0.2 0.0 0.4 0.3  دولة إسالمیة *
 0.3 0.2 0.0 0.4 0.3 أفضل حل آخر

 8.9 11.3 12.4 8.3 9.8 ال یوجد حل
 7.6 3.7 2.3 8.3 6.0  ال أعرف / ال جواب

 
  *هذه األجوبة لم تكن من ضمن الخیارات المعطاه للمستفتي

 
  13. بشكل عام، ما هي أفضل السبل لتحقیق أهداف الشعب الفلسطیني ألجل أنهاء اإلحتالل وإقامة الدولة؟

  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200 

 26.6 23.0 24.2 25.7 25.2  المفاوضات السلمیة
إنتفاضة ) المسلحة     المقاومة

 مسلحة)
35.7 26.9 50.2 41.2 32.0 

السلمیة( الجماهیریة    المقاومة
 إنتفاضة جماهیریة سملیة)

30.8 36.3 21.8 27.6 33.0 

 1.8 2.9 1.8 2.5 2.3 غیر ذلك
 6.6 5.3 2.0 8.6 6.0  ال أعرف / ال جواب
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  14. إذا تم إستئناف المفاوضات بین إسرائیل والفلسطینیین، فمن تفضل أن یقوم بدور الراعي بین الطرفین؟

  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200 

 22.9 29.3 18.0 29.9 25.4 اإلتحاد األوروبي
 24.0 20.1 37.3 13.5 22.4 مصر

 12.2 14.0 13.1 12.8 12.9 األمم المتحدة
 9.6 12.3 13.6 8.9 10.7 اللجنة الرباعیة

 1.5 2.3 0.9 2.4 1.8 الوالیات المتحدة األمریكیة
 29.8 22.0 17.1 32.5 26.8  ال أعرف  / ال جواب

 
 

أي یحصل لم أم تفاؤال؟ أقل المصالحة؟ بإنجاز تفاؤال أكثر اآلن أنت هل وحماس، فتح حركتي بین المصالحة في مؤخرا تقدم حصل .15                       
  تغییر على مقدار تفاؤلك؟

  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200 

 32.8 23.8 25.8 31.3 29.3 أكثر تفاؤل
 35.5 46.7 54.7 31.1 39.9 أقل تفاؤل

على تغییر أي یحصل      لم
 مقدار التفاؤل

29.3 35.2 19.3 28.2 29.9 

 1.8 1.3 0.2 2.4 1.5  ال أعرف / ال جواب
 

  16. برأیك، من هي الجهة المسؤولة أكثر عن إستمرار اإلنقسام وفشل جهود المصالحة بین فتح وحماس؟
  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200 

 10.7 11.7 12.2 10.4 11.1 حركة حماس
 8.0 11.5 11.6 8.1 9.4 حركة فتح

 33.4 36.8 42.4 30.1 34.8 حماس وفتح
 28.8 23.4 21.8 29.6 26.7 إسرائیل

 1.4 2.1 2.4 1.2 1.7 مصر
 5.1 6.1 6.0 5.2 5.5  الوالیات المتحدة

 2.5 2.3 2.4 2.4 2.4  غیر ذلك
 10.1 6.1 1.2 13.0 8.4  ال أعرف / ال جواب
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اإلنتخابات إجراء مع أنت هل سنوات. 9 حوالي قبل والرئاسیة التشریعیة اإلنتخابات إجراء یجب كان الفلسطیني، األساسي للقانون وفقا .17                    

  هذا العام على كل األحوال، أم أنك مع إجراء اإلنتخابات فقط إذا تمت المصالحة؟
  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200 

اإلنتخابات إجراء مع     أنا
كل على والرئاسیة     التشریعیة

 األحوال

42.3 39.3 47.3 43.7 41.4 

فقط اإلنتخابات إجراء مع      أنا
 إذا تمت المصالحة

49.8 49.2 50.9 50.2 49.6 

 9.0 6.1 1.8 11.5 7.9  ال أعرف / ال جواب
 

  18. من هو المسؤول أكثر برأیك عن أزمة الكهرباء في الفترة األخیرة في قطاع غزة؟
  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200 

 50.0 42.5 32.9 55.5 47.0 إسرائیل
 20.6 24.9 33.1 15.9 22.3  حكومة حماس في غزة

 20.9 25.9 28.4 19.6 22.9 السلطة الفلسطینیة
 8.5 6.7 5.6 9.0 7.8  ال أعرف / ال جواب

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

  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200 

 15.5 14.9 12.9 16.7 15.3 راض جدا
 23.8 23.8 18.7 26.9 23.8  راض نوعا ما

 43.5 45.2 56.0 37.1 44.2  غیر راض نوعا ما
 10.9 10.0 10.0 10.9 10.6  غیر راض أبدا

 6.3 6.1 2.4 8.4 6.1 ال جواب
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  20. هل تعتقد أن رئیس الوزراء رامي الحمد اهللا یقوم بعمله كرئیس للوزراء بشكل جید، متوسط، أم سیئ؟
  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200 

 20.2 23.2 13.8 26.0 21.4 جید
 38.2 40.4 45.8 35.1 39.1 متوسط

 29.8 30.8 35.1 27.2 30.2 سیئ

 11.8 5.6 5.3 11.7 9.3  ال أعرف / ال جواب

 
 

  كیف تقیم أداء أجهزة السلطة الوطنیة التالیة:
  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 

 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200  األجهزة األمنیة21.
 35.3 36.2 28.0 40.3 35.7 جید

 30.9 28.5 31.8 28.8 29.9 متوسط
 27.7 31.6 35.3 25.6 29.3 سیئ

 6.1 3.7 4.9 5.3 5.1  ال جواب
 
  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 

 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200  المجلس التشریعي22.
 22.7 18.4 19.8 21.7 21.0 جید

 29.1 22.2 30.2 24.0 26.3 متوسط
 33.4 44.1 44.2 33.7 37.7 سیئ

 14.8 15.3 5.8 20.6 15.0  ال جواب
 
  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 

.23) الوزراء    مجلس
 السلطة التنفیذیة)

 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200

 22.0 22.8 19.1 24.3 22.3 جید
 31.9 27.8 27.6 31.9 30.3 متوسط

 34.1 41.4 48.2 30.3 37.0 سیئ
 12.0 8.0 5.1 13.5 10.4  ال جواب
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  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 

التعلیم24.   جهاز
  الفلسطیني

 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200

 44.6 38.5 34.7 46.7 42.2 جید
 32.7 37.7 39.6 31.7 34.7 متوسط

 21.1 22.6 25.6 19.3 21.7 سیئ
 1.6 1.2 0.1 2.3 1.4  ال جواب

 
 
  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 

الصحة25.   جهاز
  الفلسطیني

 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200

 38.5 33.5 22.7 44.8 36.5 جید
 31.6 30.1 34.4 28.9 31.0 متوسط

 28.3 34.7 42.7 23.7 30.8 سیئ
 1.6 1.7 0.2 2.6 1.7  ال جواب

 
 
  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 

 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200 التلفزیون الفلسطیني26.
 42.5 37.4 26.7 48.8 40.5 جید

 28.8 30.8 41.1 22.7 29.6 متوسط
 22.3 26.2 26.9 22.0 23.8 سیئ

 6.4 5.6 5.3 6.5 6.1  ال جواب
 
 
  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 

 الرادیو27.
  لفلسطیني

 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200

 41.1 37.4 30.7 45.1 39.7 جید
 27.6 28.2 38.0 21.7 27.8 متوسط

 19.1 23.4 24.7 18.5 20.8 سیئ
 12.2 11.0 6.6 14.7 11.7  ال جواب
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  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 
.28) الداخلیة    وزراة

 الجوازات،
الوثائق   الهویات،

  األخرى)

 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200

 45.8 45.0 30.0 54.8 45.5 جید
 27.3 27.8 34.4 23.3 27.5 متوسط

 20.1 23.2 32.7 14.5 21.3 سیئ
 6.8 4.0 2.9 7.4 5.7  ال جواب

 
 
  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 

الشؤون29.   وزارة
  اإلجتماعیة

 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200

 26.9 27.0 26.4 27.2 26.9 جید
 33.2 23.4 31.8 27.9 29.3 متوسط

 28.1 38.9 39.3 28.3 32.4 سیئ
 11.8 10.7 2.5 16.6 11.4  ال جواب

 
 
  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 

 السیر30.
  والترخیص

 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200

 31.2 30.5 16.2 39.7 30.9 جید
 24.8 22.2 24.7 23.2 23.8 متوسط

 28.5 34.9 48.4 20.7 31.1 سیئ
 15.5 12.4 10.7 16.4 14.2  ال جواب

 
 

  31. هل تعتقد أنه یوجد فساد في السلطة الفلسطینیة؟
  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200 

 77.3 83.1 85.8 75.9 79.6 نعم
 12.2 9.4 9.1 12.3 11.1  ال

 10.5 7.5 5.1 11.8 9.3  ال أعرف / ال جواب
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  32. إلى أي درجة تعتقد أن الحكومة الحالیة تتعامل بشفافیة بإدارة الشؤون المالیة؟
  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200 

 4.3 6.1 2.2 6.7 5.0 إلى درجة كبیرة جدا
 9.3 9.0 5.3 11.5 9.2  إلى درجة كبیرة

 26.2 25.9 20.7 29.3 26.1 إلى درجة متوسطة

 24.8 24.9 35.1 18.7 24.8 إلى درجة ضئیلة

 21.7 26.8 28.2 21.1 23.8  إلى درجة ضئیلة جدا

 13.7 7.3 8.5 12.7 11.1  ال أعرف /ال جواب

 
التعبیر حریة درجة أي إلى برأیك، الفلسطیني، المجتمع في التعبیر حریة موضوع حول جدل األخیرة الفترة في جرى .33                   

 متاحة في مناطق السلطة؟
  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200 

 2.4 2.3 1.6 2.8 2.3 إلى درجة كبیرة جدا
 15.8 14.2 10.2 18.1 15.2 إلى درجة كبیرة

 28.9 30.1 23.6 32.9 29.4  إلى درجة قلیلة

 18.3 20.9 26.0 15.3 19.3 إلى درجة قلیلة جدا

 30.7 30.5 38.2 26.1 30.7 حریة التعبیر غیر متاحة

 3.9 2.0 0.4 4.8 3.1 ال أعرف/ ال جواب
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  34. كیف تعرف عن نفسك من حیث اإلنتماء بكلمة واحدة فقط؟ *
  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200 

 60.7 60.5 72.0 53.7 60.6 فلسطیني

 12.5 10.9 11.6 12.0 11.8 مسلم

 2.8 4.6 2.4 4.1 3.5 وطني

 ینتمي لحركة فتح (
  فتحاوي)

2.9 2.5 3.6 3.1 2.8 

 2.1 3.1 1.6 3.1 2.5 عربي

 0.8 1.7 0.0 1.9 1.2  مقدسي

 ینتمي لحركة حماس (
 حمساوي)

0.6 0.1 1.3 0.8 0.4 

 8.4 8.6 4.9 10.7 8.5 غیرها

 9.5 6.7 2.6 11.9 8.4  ال أعرف / ال جواب

   *هذا السؤل مفتوح لم یعط للمستفتى اي خیارات
 

  35. ما هو التنظیم السیاسي أو الدیني الذي تثق به أكثر؟ *
  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200 

 21.5 23.4 28.9 18.3 22.3 فتح
 9.0 10.3 16.7 5.2 9.5 حماس

إسالمیة   أحزاب
 أخرى

5.7 8.3 1.3 6.1 5.4 

 1.0 2.5 0.7 2.1 1.6 آخرون
 54.2 52.7 48.4 56.7 53.6 ال أثق بأحد

 8.9 5.0 4.0 9.4 7.3 ال جواب
 *هذا السؤل مفتوح لم یعط للمستفتى اي خیارات
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 36. ما هي الشخصیة الفلسطینیة التي تثق بها أكثر؟*
  أنثى  ذكر غزة الضفة الغربیة المجموع 
 العدد=722 العدد=478 العدد=450 العدد=750 العدد=1200 

أبو ) عباس     محمود
 مازن)

10.6 10.5 10.7 11.3 10.1 

 7.3 9.2 14.9 4.0 8.1  إسماعیل هنیة
 4.3 5.6 6.7 3.7 4.8 مروان برغوثي

 2.6 4.2 8.4 0.1 3.3 محمد دحالن
 11.4 14.2 11.1 13.3 12.5 آخرون

 54.6 49.4 44.7 57.2 52.5 ال أثق بأحد
 9.7 6.1 3.5 11.2 8.2 ال جواب

 *هذا السؤل مفتوح لم یعط للمستفتى اي خیارات
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