
 (03)نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني رقم 
 7222( نوفمبر)تشرين الثاني  72 - 72

 المجموع  

% 

الضفة الغربية 
% 

 قطاع

 %غزة 

 72.. 0.72 0.72 معدل البطالة

 المجموع  

% 

الضفة الغربية 
% 

 قطاع

 %غزة 

 برأيك، هل تتصرف السلطة الوطنية وفقا للمصلحة العامة لمواطنيها؟( 7

 .227 2.76 2.70 نعم( 7

 .7.. 0270 0676 ال( 7

 272 072. 272. ال أعرف/ ال رأي( 0

 اجملموع  

% 

الضفة الغربية 
% 

 قطاع

 %غزة 

 هل تعتقد بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية؟( 7

 2.72 2.70 .207 نعم( 7

 0.72 0.70 .0.7 ال( 7

 .7.. 72.. 76.. ال أعرف/ ال رأي( 0

 المجموع  

% 

الضفة الغربية 
% 

 قطاع

 %غزة 

 مع مرور األيام، هل سيزداد الفساد أم سينقص في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية؟( 0



 .67. 72.. 72.. سيزيد( 7

 .27 72. .27 سيبقى كما هو( 7

 0670 .7.. .07. سينقص( 0

 72.. 0.72 272. ال أعرف/ ال رأي ( 4

 المجموع  

% 

الضفة الغربية 
% 

 قطاع

 %غزة 

 عندما بدأت عملية السالم، كيف كان موقفك اتجاهها؟( 4

 .6.7 272. 6.76 مؤيد( 7

 72.. 72.. 76.. معارض( 7

 72. .7. .07 ال أعرف/ ال رأي ( 0

 المجموع  

% 

الضفة الغربية 
% 

 قطاع

 %غزة 

 وما هو موقفك تجاهها اآلن ؟( 5

 .27. 2.72 .267 ( 8انتقل إلى سؤال رقم )مؤيد ( 7

 .0.7 0672 0670 معارض( 7

 .07 .7. .7. ال أعرف/ ال رأي( 0

 المجموع  

% 

الضفة الغربية 
% 

 قطاع

 %غزة 

 ما هو السبب الرئيسي لمعارضتك لها ؟( 6



 .27. 0072 0272 ألنك ضد عمل صلح أساسا مع اإلسرائيليين ألسباب دينية أو غير دينية (7

ألنك بالرغم من كونك مع الصلح مع إسرائيل، لكنك ترى في عملية السالم ( 7
 الحالية تنازالت فلسطينية غير مقبولة

.076 0270 .27. 

بالرغم من كونك مع الصلح مع إسرائيل، و ال ترى في عملية السالم تنازالت ( 0
 غير مقبولة، لكنك تشعر بخيبة أمل من نتائج وآثار العملية السلمية

.27. ..72 ..72 

 72. 72. .7. (____________________حدد)غير ذلك ( 4

 .7. 72. .7. ال أعرف/ ال رأي( 5

 المجموع  

% 

الضفة الغربية 
% 

 قطاع

 %غزة 

 بما أنك معارض، فما هو الخيار البديل؟( 2

 .7.. .7.. .7.. االنتفاضة( 7

 .0.7 .027 0276 العمل المسلح( 7

 .4.. .27. 72.. االنتظار( 0

 .7.. .7.. .7.. (.__________________حدد )غير ذلك، ( 4

 .27 .27 .27 ال أعرف/ ال رأي ( 5

 

 %غزة  قطاع %الضفة الغربية  % المجموع  

 قيام دولة فلسطينية في الضفة والقطاع خالل السنوات القادمة؟ إىلهل تتوقع أن تؤدي عملية السالم الحالية ( 8

 .207 2.72 .207 نعم( 7

 .27. .027 0272 ال( 7

 70. 272 .67 ال أعرف/ ال رأي( 0



 المجموع  

% 

 قطاع %الضفة الغربية 

 %غزة 

 بعد عملية السالم وتطبيق الحكم الذاتي، فإن أوضاعك االقتصادية ومستواك المعيشي أصبح؟( 2

 .07. .7.. 72.. أفضل( 7

 76.. 076. .7.. أسوأ( 7

 72.. .07. .67. كما هو( 0

 272 276 272 ال أعرف/ ال رأي( 4

 المجموع  

% 

 قطاع %الضفة الغربية 

 %غزة 

 ؟( العام للشعب الفلسطيني)هل أنت متفائل أم متشائم من المستقبل ( 73

 070. 2.72 .267 متفائل( 7

 0.72 272. .067 متشائم( 7

 72. 76. 76. ال أعرف/ ال رأي( 0

 المجموع  

% 

 قطاع %الضفة الغربية 

 %غزة 

 :الذي أقبله إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يجب أن يقوم على ٍأساسالواقعي الحل ( 77

 .7.. .7.. 272. .7262قيام دولة فلسطينية في حدود عام ( 7

 .7.. 0.70 .067 .7248قيام دولة فلسطينية في حدود عام ( 7

 .67. .7.. 72.. .7248دولة مشتركة واحدة للفلسطينيين واإلسرائيليين داخل حدود ( 0



 76. .7. .7. (_____________حدد)غير ذلك ( 4

 72. 670 76. .ال أعرف/ ال رأي( 5

 المجموع  

% 

 قطاع %الضفة الغربية 

 %غزة 

لم يعط للمبحوثين قائمة بالخيارات، وطلب منهم )لو جرت انتخابات مستقلة لرئيس السلطة الفلسطينية اليوم، فمن ستختار؟ ( 0.
 7( استحضار األسماء من ذاكرتهم

 .267 .67. 2070 ياسر عرفات( 7

 .7. .7. 072 أحمد ياسين( 7

 .07 72. 076 حيدر عبد الشافي( 0

 .7. .7. .7. (لكل منهم% 7أقل من )آخرون ( 4

 .7. 670 .27 ال أحد( 5

 272. .0.7 .027 ال أعرف/ ال رأي( 6

 المجموع  

% 

 قطاع %الضفة الغربية 

 %غزة 

لم يعط للمبحوثين قائمة بالخيارات، وطلب منهم )لو جرت انتخابات مستقلة لنائب رئيس السلطة الفلسطينية اليوم، فمن ستختار؟ ( 70
 7( استحضار األسماء من ذاكرتهم

 672 .7. .7. (أبو مازن )محمود عباس ( 7

 .7. .7. .7. صائب عريقات( 7

 .07 .7. 70. (أبو العالء)أحمد قريع ( 0

 .7. 076 .7. حيدر عبد الشافي( 4



 70. 72. 072 أحمد ياسين( 5

 .7. .07 072 فاروق القدومي( 6

 .7. .7. 072 نبيل شعث( 2

 072. 72.. .7.. (لكل منهم% 7أقل من )آخرون ( 8

 670 072. 272. ال أحد( 2

 70.. 272. .27. ال أعرف/ ال رأي( 73

 المجموع  

% 

 قطاع %الضفة الغربية 

 %غزة 

 أيا من االتجاهات السياسية التالية تؤيد ؟( 74

 .27 .7. 72. حزب الشعب( 7

 .27 072 .7. الجبهة الشعبية( 7

 .7.. .7.. 72.. فتح( 0

 70.. 070. 72.. حماس( 4

 .27 70. 272 الجبهة الديمقراطية( 5

 .07 072 .07 الجهاد اإلسالمي( 6

 272 .27 .27 فدا( 2

 072 .7. .07 مستقل إسالمي( 8

 72. 72. 70. مستقل وطني( 2

 0.72 0.72 0.72 ال أحد مما سبق( 73



 76. .7. 72. (____________________حدد)غير ذلك ( 77

 


