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املرك  ال  س ي  ل بحوث السي  ية واملسحية  
Palestinian Center for POLICY and SURVEY 
RESEARCH 

 بي ن صح ي 
 ال  س ي نت ئج ا ت الع الرأي الع م 

 يف انتظ ر اجلولة األوىل من االنتخ ابت احمل ية 

وبعد مقتل  ، وبعد حرب مح س وإ رائيل الرابعة ، بعد مرور  تة أشهر ع ى أتجيل االنتخ ابت التشريعية
ويف ظل اال تعداد ل جولة األوىل من االنتخ ابت احمل ية، تستعيد حركة فتح بعض م  فقدته    ،ن ار بن ت

لكنه  تبقى  من االنتخ ابت احمل ية  من أتييد خالل هذه ال رتة مم  يع يه  القدرة التن فسية يف اجلولة األوىل 
  وز يف اجلولة الث نية غري ق درة ع ى ال 

     2021( اكتوبر)  تشرين أول 14-23

قام املركز الفلسططين ل للوثوا السطط اوطط ح واملسططث ح تطرا  اوططتينلع للرأف اليام الفلسططين ل ب الوططفح ال رب ح وقيناع     
 االوتينلعشهدت األشهر الستح السابقح إلطرا   .  2021(  أكتوبر)  تشرين أول 23-14  غزة وذلك ب الفرتة ما بني

عدة تينورات ابرزة على الصططططططي د الدافلس الفلسططططططين ل واليلقات مه  وططططططراخ اب ماها رط اب االلت اابت التشططططططريي ح ال  
كالت مقررة ب شطهر أرر )مايو(    املواطهات الشطيو ح ب القدا الشطرق ح على فلف ح الصطراع على األماكن املقدوطح 

ذلك حرب رابيح بني محاا و وطططططططراخ اب كالت   هتهديد بينرد عاخلت فلسطططططططين ا ح من ب وشا ب الشططططططط   طرا   وقد تووال
  الشططططط اب الرأف اليام الفلسطططططين ل بقوططططط ح مقتاب الااشططططط     وذلك على فلف ح مواطهات القدا.  محاا قد ابدرت  ل ها

رى لقا  بني الرخ س عواا ووزير الدفاع اإلوراخ لس   ط  .األمن الفلسين ل زالس اوس لزار باات على يد أفراد من طها
ب ل غالتس للثديث حول أمور تتيلق تعادة باا  الثقح بني الينرفني وتقويح السططلينح الفلسططين ا ح من فلل ة وعح من 

  . سطططططططين ا حاخلينوات ال  شم ح اة املواطاني ال وم ح مثاب بيناقات اهلويح والي اب ب  وطططططططراخ اب وتوفل األموال للسطططططططلينح الفل
حتديد مت    أفلا    وبيد ذلك برزت بقوة حادثح هروب وططططتح وططططساا  من وططططسن طلووع دافاب  وططططراخ اب و عادة اعتقاهلم.

مئات بني املااطق الريف ح  ال رب ح ب  موعدا  إلطرا  الت اابت حمل ح ب الوططططططططططططفح   2021شططططططططططططهر كالو( أول )ديسطططططططططططط  (  
من األمور الدافل ح مثاب   ماتقاةي ينى هذا االوطططططتينلع ة وعح   ال  يقاب عدد وطططططعا ا عن أحد عشطططططر ألفا .  اتوالولد

  . تق  م أوضاع الدميقراط ح وحقوق اإللسا( وتواز( القوى الدافلس ولتاخج االلت اابت التشريي ح والرائو ح لو طرت ال وم
اب اجل ود ب ظ  ك ا ي ينس مواقف اجل هور من حاب الدولتني واليودة لل فاوضططططططططططططططات وأفوططططططططططططططاب الينرق إل ا  االحتلل

 عددهامت  طرا  املقابلت وطها  لوطه مه ع اح عشططططططططواخ ح من األشطططططططط ا  الوال ني بل     .السطططططططط اوطططططططط ح  الي ل حالراهن ب  
 %.3-+/وكالت لسوح اخلينأ   وعا ا    موقيا    120 وذلك ب  ش صا    1800

الشق قي أو وليد لدادوة يف املرك  ال  س ي    بـ د.خ يل     ل م يد من املع وم ت أو اال ت س رات عن اال ت الع ونت ئجه، الرج ء االتص ل
 e-mail: pcpsr@pcpsr.org ( 02)2964934فاكس: ( 02)2964933رام هللا ت:   ل بحوث السي  ية واملسحية:

 
 : النت ئج الرئيسية

مت  طرا  هذا االوتينلع بيد مرور وتح أشهر على رط اب االلت اابت التشريي ح ال  كا( مقرر  طرا ها ب  
وقواب شهرين من  طرا  اجلولح األوىل من االلت اابت احملل ح املقررة لشهر كالو( أول    2021شهر أرر )مايو(  

 ح وامهت ب  ضياف حركح فتح والرخ س  . شهدت األشهر الستح املاض ح تينورات ابل ح األمه2021)ديس  (  
أبرزها  من  وكا(  االلت اابت   ابإلضافح    عواا  الااش      لتأط اب  ومقتاب  و وراخ اب  محاا  بني  الرابيح  احلرب 

 الس اوس لزار باات على أيدف رطال أمن فلسين ا ني. 
 

 

الس او ح  للوثوا  الفلسين ل  املركز  روس 
ك ركز مستقاب    2000مينله عام    واملسث ح ب

الس اوات  ودراوات  األكادمي ح  للوثوا 
امليرفح  وتقويح  لتينوير  املركز  يهدف  اليامح. 
الس اوات  ثلا:  ةاالت  ب  الفلسين ا ح 
االورتات سس   التثل اب  الدافل ح   الفلسين ا ح 

الوثوا   اخلارط ح   املسث ح  والس اوح 
واوتينلعات الرأف اليام.  يقوم املركز ابليديد 
الدراوات  الوثث ح:  عداد  الاشاطات  من 
ابلس اوات  اليلقح  ذات  األكادمي ح  واألحباا 
الفلسين ا ح الراهاح   طرا  حبوا مسث ح حول  

لل ست ه    املواقف واالطت اع ح  الس او ح 
لدراوح  ع اب  ة وعات  تشع اب  الفلسين ل  

اب تواطه اجملت ه الفلسين ل وصاله قوار ومشاك
املؤمترات   وعقد  هلا   حلول  ووضه  القرار 
واحملاضرات واملوطزات املتيلقح بشؤو( الساعح.  
 ( املركز الفلسين ل للوثوا ملتزم ابملوضوع ح  
والاطزاهح اليل  ح ويي اب على تشس ه وبلورة تفهم 
أفواب للواقه الفلسين ل الدافلس وللو ئح الدول ح 

   من حريح التيول وتوادل اآلرا . ب أطوا
 

ل م يد من املع وم ت أو اال ت س رات 
عن اال ت الع ونت ئجه، الرج ء االتص ل 

د.خ يل الشق قي أو وليد لدادوة  يف بـ 
املرك  ال  س ي  ل بحوث السي  ية 

 واملسحية 
رام هللا  فلسينني  

 ( 02) 2964933تل فو(:
  ( 02)2964934فاكس:  

e-mail: pcpsr@pcpsr.org 

http://www.pcpsr.org 
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تاخج األفرى ذات  لتثل اب الاتاخج احلال ح ق اا مبقارلتها ابلاتاخج ال  حصلت عل ها حرك  فتح ومحاا قواب هذه التينورات وأثااخها ابإلضافح ملقارلح الا
اإلوراخ ل ح. ابلتثديد ق اا مبقارلح الاتاخج ال  حصلاا عل ها ب شهر آذار )مارا(  -من األوضاع الدافل ح واليلقح الفلسين ا ح  قف اليلقح مثاب املوا

لي اح   من ا ب املااطق ال  وتشارك ب اجلولح األوىل من االلت اابت احملل ح ابلاتاخج الراهاح لافس املااطق. بل  ة وع املااطق ال  شعلت طز ا    2021
 ب االوتينلع الراهن.   405مقارلح بط  270األول ماينقح وبل  عدد األفراد ب االوتينلع    27ب اوتينلع آذار )مارا( وتشرين أول )أكتوبر( 
ال وم من اوتيادة    تقد العثل من التأي د الذف كالت تت ته به قواب التينورات األفلة لعاها متعات ف تشل املقارلح  ىل أ( حركح فتح ال تزال حىت ال وم ت
  اجلولح األوىل من االلت اابت احملل ح لعاها ال تزال بي دة عن حتق ق الفوز ب مااطق اجلولح الثال ح. ب بيض هذا التأي د مما ييين ها قدرة تاافس ح عال ح  

اا لعن الفسوة بني الينرفني ال وم )وهس مخس  بشعاب عام تشل الاتاخج  ىل أ( حركح فتح تت ته ال وم بتأي د أك  من التأي د الذف تت ته به حركح مح
لقينح مئويح لصاحل فتح(  لعن الاتاخج احلال ح  أفواب بعثل حلركح فتح    13لقاط مئويح فق ( أقاب بعثل مما كا( عل ه احلال ب آذار )مارا( املاضس )

لعن الاتاخج املتيلقح بيدم الرضا عن أدا  الرخ س عواا    لقينح مئويح لصاحل حركح محاا.   11عادما بل ت الفسوة    2021من لتاخج يول و )حزيرا((  
لياب االرتفاع ب لسوح ري د فتح ييود    واملينالوح ابوتقالته ال تزال عال ح طدا  ح ث تينالب ال وم لسوح تول  حوايل ثلثح أرابع اجل هور ابوتقالح الرخ س. 

من املف د اإلشارة  ىل     مت االتفاق بشأ ا مه  وراخ اب  مثاب مل الش اب وزردة عدد الي ال الياملني ب  وراخ اب. طزخ ا لاسا  بيض فينوات الثقح ال  
 .   أ( اغلو ح من اجل هور الفلسين ل كالت قد أيدت قواب شهر التقدم الذف حصاب بني الينرفني الفلسين ل واإلوراخ لس حول فينوات باا الثقح هذه

اإلوراخ ل ح  فإ( أبرز الاتاخج ب هذا االوتينلع حصول ارتفاع كول ب لسوح ري د حاب الدولتني مقارلح ابلوضه  -الفلسين ا ح أما ابلاسوح لليلقات  
ألول مرة فلل هذه األشهر الستح تفوق لسوح الذين يفولو( اخلروج   . فلل األشهر الستح املاض ح. كذلك ترتفه لسوح االعتقاد بفاعل ح املفاوضات 

ولياب السوب    الراهن عن طريق التوصاب التفاق ولم على املفولني لل روج من الوضه الراهن عن طريق شن كفا  مسلح ضد االحتلل.من الوضه  
 ب ذلك هو لفس السوب الذف أدى للرتفاع ب لسوح ري د حركح فتح.  

 

 القوى السي  ية أداء الرئيس، ومي ان  االنتخ ابت، و : الدميقراطية، و ( األوض ع الداخ ية1

% من وعا( الوفح ال رب ح أ م ييتقدو( أ( الااا ب هذه املاينقح ال يستين يو( التقاد السلينح الفلسين ا ح بدو( فوف. أما  71تقول لسوح من  •
ال رب ح    % ب الوفح 28% أ( الااا ب القيناع ال يستين يو( التقاد ولينح محاا بدو( فوف  وتقول لسوح من  62ب قيناع غزة فتقول لسوح من  

 % ب القيناع أ( الااا يستين يو( التقاد السلينات ب ماينقتهم بدو( فوف.  38و

القاخ ح ب املاينقح ال  تي ش ف ها  أف حتت السلين • تق  م أحوال الدميقراط ح وحقوق اإللسا( ب ظاب السلينح  الفلسين ل  ح  طلواا من اجل هور 
% من وعا( القيناع أ ا ط دة وط دة طدا   29و% من وعا( الوفح  22سوح من  الفلسين ا ح ب الوفح وحركح محاا ب قيناع غزة. قالت ل

% من وعا( القيناع أ ا و ئح أو و ئح طدا  وقالت الاسوح املتوق ح أ ا ل ست ط دة  35% من وعا( الوفح ولسوح من  50وقالت لسوح من  
بني  قراط ح وحقوق اإللسا( ألوضاع الدميترتفه لسوح التق  م اإلجيايب )ط دة أو ط دة طدا (  ( أدانه   1ك ا يظهر من الشعاب رقم )ول ست و ئح.  

( )30األكثر دفل   مقارلح ابألقاب دفل   فتح ومحاا )  %( وبني %18(  األفرى 30و%  33مؤيدف  القوى  مبؤيدف  مقارلح  التوايل(  % على 
(13 .)% 
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 ألوضاع الدميقراط ح وحقوق االلسا( ب ماينقتك )الوفح ال رب ح وقيناع غزة( حسب مت لات خمتارة  التق  م اإلجيايب  (:1شكل رقم )

 

%(     29باظر اجل هور وهس: توح د الوفح والقيناع )افتارشا لسوح من    حتق قها   لللت اابت التشريي ح والرائو ح   ياو س   مخس أولورت ابرزة •
االقتصاديح ) األوضاع  )25حتسني  الفساد  )15%(    حماربح  احلصار واإلغلق  املقاومح  14%(    رفه  تقويح  االحتلل  %(     ملواطهح 

تصوح األولويح األوىل هااك  وترتفه لسوح افت ار حماربح الفساد  % ل35%(. ترتفه لسوح افت ار حتسن األوضاع االقتصاديح ب قيناع غزة  ىل  9)
 % من وعا( الوفح ال رب ح. 33% لتصوح األولويح الثال ح ف ها بيد توح د الوفح والقيناع ال  افتارشا لسوح من 20ب الوفح ال رب ح  ىل 

%   القوى الثالثح  18أ( محاا هس األقدر من بني القوى الس او ح على حتق ق األولويح ال  افتارشا تتويها فتح باسوح  % 26تقول لسوح تول   •
ترتفه لسوح افت ار حركح محاا ابعتوارها القوة األقدر على حتق ق   % أ( اجل  ه يستين ه ذلك بافس القدر. 33%  وتقول لسوح من 14باسوح 

%( ورفه احلصار واإلغلق  45 افتارها املوثوا بني الذين افتاروا  األولورت األربيح التال ح: تقويح املقاومح )ح ث افتارها  األولويح الرخ س ح ال  
% لعاب ماه ا( أما افت ار حركح فتح كقوة أقدر فعا( بني املوثوثني الذف  24%(  وحماربح الفساد وتوح د الوفح والقيناع )39عن قيناع غزة )
%( أما افت ار القوى الثالثح فعا( بني املوثوثني الذين افتاروا  21%( وحتق ق تقدم ب ع ل ح السلم )25األوضاع االقتصاديح )  افتاروا حتسني

 %(. 30أولويح فلق لظام و اوس دميقراطس يتم ف ه تداول السلينح )

% أ ا تريد من الرخ س عواا االوتقالح من ماصوه  74  وتقول لسوح من  % 71% وعدم الرضا  27تول  لسوح الرضا عن أدا  الرخ س عواا   •
 % ب شهر أيلول )ووت  (.   78% أ ا تريد ماه الوقا  ب ماصوه. بل ت لسوح املينالوح ابوتقالح الرخ س 22ف  ا وتقول لسوح من 

% و شاركو(  64فإ(    عواا و مساع اب ها ح ومروا( ال غوثس  لو طرت الت اابت رائو ح طديدة للسلينح الفلسين ا ح وترشح فوها ثلثح  هم الرخ س •
ترتفه لسوح التصويت ملروا( ال غوثس ب الوفح ال رب ح  %.   51% والثالث على  30% والثاين على  16صاب األول على  ي ف ها  ومن بني هؤال   

التوايل( مقارلح مبؤيدف محاا  57و%  96%(  بني مؤيدف القوى األفرى ومؤيدف حركح فتح )38%( مقارلح بقيناع غزة )61) % على 
%(  60% على التوايل(  بني الياملني ب القيناع اخلا  )44و%  47%( مقارلح ب ل املتدياني واملتدياني )57%( بني متووينس التدين )15)

تصويت المساع اب ها ح فلتفه ب  %(. أما ال45%( مقارلح ابألقاب دفل  )51%(  وبني األكثر دفل  )39مقارلح ابلياملني ب القيناع اليام ) 
%( مقارلح ب ل املتدياني  40%(  بني املتدياني )28%( مقارلح ابلرطال )33%(  بني الاسا  )23%( مقارلح ابلوفح ال رب ح )40قيناع غزة )

% على  2% و1)%( مقارلح مبؤيدف القوى األفرى ومؤيدف فتح  83% على التوايل( وبني مؤيدف محاا ) 23و%  7ومتووينس التدين )
%(   13%( مقارلح ابلاسا  )18%(  بني الرطال )12%( مقارلح ابلوفح ال رب ح )20التوايل(. أما التصويت حمل ود عواا فلتفه ب قيناع غزة )

 % على التوايل(. 2% و1% مقارلح مبؤيدين القوى األفرى ومؤيدين محاا )39بني مؤيد حركح فتح )
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 الت اابت رائو ح بني حم ود عواا و مساع اب ها ح ومروا( ال غوثس التصويت ب (: 2)  شكل رقم

 

 

% فق   ومن بني هؤال  يصاب األول على  46فإ( لسوح املشاركح تول   أما لو كالت املاافسح بني اثاني فق  مها حم ود عواا و مساع اب ها ح   •
  يصاب هؤال   % ومن بني  62 ىل  لسوح املشاركح ترتفه    مروا( ال غوثس و مساع اب ها ح  فإ(%. ولو كالت املاافسح بني  55% والثاين على  39

 %. 32% والثاين على 65األول على 

% 33% ومحاا على  38حتصاب حركح فتح على  % ومن بني هؤال   60فإ( لسوح املشاركح وتول   لو طرت الت اابت تشريي ح طديدة ال وم   •
من اجلدير ذكره أ( محاا كالت قد حصلت ب    % أ ا مل تقرر بيد أوال  أحد مما ووق. 20% وتقول لسوح من  10والقوى الثالثح ةت يح على  

بقيناع  %( مقارلح  39ترتفه لسوح التصويت حلركح فتح ب الوفح ال رب ح )%.  32% وفتح على  37أيلول )ووت  ( على لسوح تصويت بل ت  
%(  وترتفه لسوح التصويت  35%( مقارلح ابألقاب دفل  )40%(  وبني األكثر دفل  )35%( مقارلح ابلاسا  )40%(  بني الرطال )36غزة )

ال رب ح )40حلركح محاا ب قيناع غزة ) التدين )42%(  بني املتدياني )28%( مقارلح ابلوفح  %  12%( مقارلح ب ل املتدياني ومتووينس 
 %(.  28%( مقارلح ابألكثر دفل  )39التوايل(  وبني األقاب دفل  )% على 27و
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 التصويت لفتح ومحاا والقوى الثالثح حسب مت لات خمتارة (: 3)  شكل رقم

 

و قامح دولح   1967% تيتقد أ( ال ايح اليل ا األوىل للشيب الفلسين ل ياو س أ( تعو( حتق ق السثاب  وراخ لس حلدود عام 43لسوح من  •
% يقولو( أ( ال ايح األوىل جيب أ( تعو( احلصول على حق اليودة  33ب املقاباب فإ( .  فلسين ا ح ب الوفح والقيناع وعاص تها القدا الشرق ح 

% أ ا ياو س أ( تعو( باا  فرد صاحل وةت ه متدين  13  وتقول لسوح من 1948اهم وبلداشم ال  فرطوا ماها ب عام للطئني وعودشم لقر 
% أ( ال ايح األوىل ياو س ا( تعو( باا  لظام حعم دميقراطس يرتم حررت وحقوق اإللسا(  10يلتزم بتيال م اإلولم كاملح  وتقول لسوح من 

 الفلسين ل. 

 
مع من طق اجلولة   املن طق اليت  تجري فيه  اجلولة األوىل من االنتخ ابت احمل ية يف الض ة الغربية   مق رنة مواقف  ك ن (  2

 : الث نية ومواقف املخيم ت
ق اا بتوزيه    2021االلت اابت احملل ح ب شهر كالو( أول )ديس  (  اجلولح األوىل من  ال  وتسرف ف ها  التيرف على توطهات وعا( املااطق    ألغراض

  تسرف ف ها مد( وحور أفرىى و  اللت اابت احملل ح املقولح  ومااطق ا  ب اجلولح األوىل من  املشاركني ب االوتينلع حسب مااطق ثلثح: مااطق االقرتاع 
 :  الثلا لن جترف ف ها الت اابت حمل ح. هذه هس املواصفات الرخ س ح لل ااطق  مااطق  ومااطق امل   ات  وهس   االلت اابت احملل ح  اجلولح الثال ح من 

بتأي د أك  من حركح محاا ومن    ال  وتسرف ف ها اجلولح األوىل من االلت اابت احملل ح   ه ب املااطقتتشل الاتاخج  ىل أ( حركح فتح تت   .1
على    2021من اجلدير ذكره أ( حركح فتح كالت قد حصلت ب آذار )مارا(    % على التوايل(. 7و %  27و%  41القوى األفرى )

%  23على ري د    آلذاك  % من أصوات وعا( املااطق ال  وتسرف ف ها اجلولح األوىل من االلت اابت احملل ح ف  ا حصلت محاا56
الاتاخج ابلتصويت ب االلت اابت الرائو ح ح ث يصاب ف ها مروا( ال غوثس على    .فق  من وعا( تلك املااطق  %    59تتيزز هذه 

ري د هلا ب مااطق امل   ات    حتصاب على أك  لسوح  فتح%. من اجلدير ذكره أ( حركح  14%    حم ود عواا على  23 مساع اب ها ح على  
احلور األفرى ال  وتسرف ف ها اجلولح الثال ح  و   املد(  االلت اابت احملل ح القادمح   مااطق   اجلولح األوىل من   تتويها املااطق ال  وتسرف ف ها 

ب مااطق املد( واملااطق  هلا    فتثصاب على أعلى لسوح ري د  محاا  % على التوايل(. أما حركح35% و  41و%  48من  االلت اابت احملل ح )
  املااطق ال  وتسرف ف ها اجلولح األوىل من االلت اابت  االلت اابت احملل ح   امل   ات  اجلولح الثال ح من  ال  وتسرف ف ها    األفرى   احلوريح
بيوارة أفرى تت ته فتح ومحاا بافس القدر من التأي د ب املااطق ال  وتشارك ب املرحلح الثال ح من    %(.27و%  28و%  35)احملل ح  

   . ولعن حركح فتح تت ته بتأي د أك  ب املااطق ال  وتشارك ب اجلولح األوىل من االلت اابت احملل ح االلت اابت احملل ح
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% ب امل   ات  37% مقارلح بط  33االلت اابت احملل ح    اجلولح األوىل من   ق ال  وتسرف ف ها تول  لسوح الرضا عن أدا  الرخ س عواا ب املااط  .2
كذلك تول  لسوح املينالوح ابوتقالح الرخ س ب مااطق    مااطق املد( واحلور ال  وتسرف ف ها اجلولح الثال ح من االلت اابت احملل ح.% ب  24و

ال  وتسرف ف ها اجلولح    احلور املد( و   % ب مااطق77و% ب امل   ات  66% مقارلح بط  68املقولح    اجلولح األوىل من االلت اابت احملل ح 
 الثال ح من االلت اابت احملل ح. 

االلت اابت احملل ح  اجلولح األوىل من  يشعاب التق  م اإلجيايب ألوضاع الدميقراط ح وحقوق اإللسا( الاسوح األقاب ب املااطق ال  وتسرف ف ها  .3
ط  تول     ها اجلولح الثال ح من االلت اابت احملل ح ح ث وتسرف ف   احلور ال و   املد(  وهس لسوح شوه متينابقح مه مااطق  %25ح ث تول   

   . % ب امل   ات28 هذه الاسوح ف  ا تول % 24

%  40ح ث تول   االلت اابت احملل ح  اجلولح األوىل من  كذلك تشعاب لسوح ري د حاب الدولتني الاسوح األقاب ب املااطق ال  وتسرف ف ها   .4
 % ب امل   ات. 50و ال  وتسرف ف ها اجلولح الثال ح من االلت اابت احملل ح   احلوراملد( و % ب مااطق 46مقارلح بط 

االلت اابت احملل ح ح ث تول     اجلولح األوىل من  تيت  لسوح ري د شن كفا  مسلح ضد االحتلل هس األقاب ب املااطق ال  وتسرف ف ها  .5
 امل   ات. % ب 38و ال  وتسرف ف ها اجلولح الثال ح من االلت اابت احملل ح   احلورو  املد(  % ب مااطق34% فق  مقارلح بط 30

اجلولح األوىل من االلت اابت    كذلك  تول   لسوح ري د اليودة ملفاوضات ولم تقودها الوالرت املتثدة األقاب ب املااطق ال  وتسرف ف ها  .6
تول     احملل ح بط  27ح ث  مقارلح  مااطق%35  احملل ح   احلورو   املد(  % ب  الثال ح من االلت اابت  ف ها اجلولح  % ب  37و  ال  وتسرف 

 امل   ات. 
 

 مق رنة مواقف اجلمهور حسب املش ركة يف اجلولة األوىل من االنتخ ابت احمل ية 

 

 توزيع من طق الض ة الغربية وق  ع غ ة حسب اجراء اجلولة األوىل من االنتخ ابت احمل ية 
من طق اجلولة األوىل من  

 االنتخ ابت احمل ية 
من طق خميم ت )لن جتري  

 فيه  انتخ ابت حم ية( 
من طق حضرية )لن جتري فيه  انتخ ابت  

 اجلولة األوىل من االنتخ ابت احمل ية( 
 ؟ ك نون اثين  25االنتخ ابت التشريعية اليت جرت يف لو جرت انتخ ابت جديدة اليوم مبوافقة مجيع القوى السي  ية وترشحت ن س القوائم اليت ش ركت يف ( 1
 %35.4 %47.6 %41.0 حركح فتح ( 1
 %35.4 %27.5 %27.1 قاخ ح الت  ل واالصل  ( 2
 %10.5 %8.6 %7.2 افرى ( 3
 %13.0 %11.8 %14.0 ال أحد مما ووق ( 4
 %4.5 %4.6 %7.6 ال أعرف ( 5
 %1.3 %0.0 %3.0 رفض اإلطابح ( 6
 وم ذا لو ك ن التن فس بني مروان الربغوثي وامس عيل هنية وحممود عب س ملن  تصوت؟ ( 2
 %49.8 %44.6 %59.0 مروا( ال غوثس ( 1
 %32.7 %26.1 %22.8 امساع اب ها ح ( 2
 %15.0 %24.4 %13.7 حم ود عواا ( 3
 %2.5 %4.9 %4.6 ال أعرف ( 4
 منذ انتخ به رئيس ؟هل أنت راض أم غري راض عن أداء أبو م زن ( 3
 %4.5 %2.8 %4.1 راض طدا ( 1
 %19.2 %34.5 %29.4 راض ( 2
 %32.1 %31.6 %36.8 غل راض( 3
 %42.3 %28.1 %25.9 غل راض ابملرة ( 4
 %1.3 %2.2 %2.6 ال أعرف ( 5
 %5. %9. %1.2 رفض اإلطابح ( 6
 اال تق لة أم البق ء يف منصبه؟لو ع د األمر لك، هل تريد من الرئيس عب س ( 4
 %48.2 %33.2 %35.8 ابلطتأك د االوتقالح ( 1
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 %28.8 %33.0 %31.8 االوتقالح  ( 2
 %15.4 %24.8 %20.8 الوقا  ب ماصوه  ( 3
 %4.4 %4.2 %5.0 ابلتأك د الوقا  ب ماصوه   ( 4
 %2.5 %4.0 %5.3 ( ال أعرف 5
 %6. %9. %1.3 رفض اإلطابح ( 6
 اردت تقييم أحوال الدميقراطية وحقوق اإلنس ن يف ظل الس  ة الق ئمة يف املن قة اليت تعيش فيه  )أي يف الض ة الغربية او ق  ع غ ة (؟ لو ( 5
 %24.0 %27.7 %25.3 ( ط دة  1
 %29.6 %37.2 %29.3 ل ست ط دة ول ست و ئح ( 2
 %45.3 %35.0 %43.9 و ئح ( 3
 %9. %1. %1.4 ( ال أعرف 5
 %2. %0.0 %2. رفض اإلطابح ( 6
 هل تؤيد أم تع رض احلل الق ئم ع ى أ  س قي م دولة ف س ني اىل ج نب دولة إ رائيل و هو م  يعرف حبل الدولتني؟( 6
 %46.4 %49.9 %40.4 أؤيد ( 1
 %52.4 %48.9 %56.7 أعارض  ( 2
 %9. %5. %2.6 ( ال أعرف 5
 %3. %7. %3. رفض اإلطابح ( 6
 اإل رائي ية. أي من هذه هو امل ضل لك؟- اإلمك انت األربعة الت لية آلراء حول م  ينبغي عم ه اآلن بشأن العالق ت ال  س ينيةتشري ( 7
 %18.7 %13.4 %20.8 احلفاظ على الوضه الراهن  (1
شن كفا  مسلح ضد االحتلل   (2

 اإلوراخ لس 
30.1% 38.1% 34.0% 

شن مقاومح غل مسلثح ضد االحتلل   (3
 اإلوراخ لس

8.7% 10.0% 8.6% 

 %36.2 %36.5 %37.3 التوصاب التفاق ولم مه  وراخ اب  (4
 %7. %1.8 %5. أفرى حدد_____  (5
 %1.1 %3. %2.7 ال أعرف ( 6
 %6. %0.0 %0.0 رفض اإلطابح ( 7
 إ رائيل تقوده  الوالايت املتحدة يف ظل اإلدارة االمريكية اجلديدة ل رئيس ابيدن ؟ هل تؤيد أم تع رض العودة مل  وض ت  الم مع ( 8
 %34.5 %36.5 %26.9 أؤيد  1
 %62.6 %61.6 %68.5 أعارض  2
 %2.2 %1.3 %4.6 ال أعرف   ( 3
 %7. %7. %0.0 رفض اإلطابح ( 4

 

 : اإل رائي ية-ال  س ينية   عم ية السالم(  3
  شهر  رضت هذه الفعرة على اجل هور بدو(  عينا  تفاص اب هذا احلاب. قوابتيارض فعرة حاب الدولتني  وقد ع  % 53و% تؤيد 46لسوح من  •

%(  بني غل  43%( مقارلح ابلاسا  )48ترتفه لسوح ري د حاب الدولتني بني الرطال )  %. 36بل ت لسوح التأي د هلذا احلاب ب وؤال مماثاب 
%( مقارلح مبؤيدف القوى  64%(  وبني مؤيدف حركح فتح )39على التوايل( مقارلح ابملتدياني )% 50و% 54املتدياني ومتووينس التدين )

% أ( فر  ق ام دولح فلسين ا ح مستقلح  ىل طالب  وراخ اب فلل  76تقول لسوح من   % على التوايل(.31و % 43األفرى ومؤيدف محاا )
 % أ( الفر  متووينح أو عال ح. 20الساوات اخل س القادمح ضئ لح أو ضئ لح طدا  وتقول لسوح من 
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   ري د حاب الدولتني حسب مت لات خمتارة(:  4)  شكل رقم  

 
% 64% أ ا تؤيد اليودة ملفاوضات ولم مه  وراخ اب تقودها الوالرت املتثدة ب ظاب  دارة الرخ س ابيد( ولعن أغلو ح من 33تقول لسوح من  •

%( مقارلح ابلوفح  35ترتفه لسوح ري د اليودة ملفاوضات ولم مه  وراخ اب بق ادة الوالرت املتثدة ب قيناع غزة )  تقول أ ا تيارض ذلك.
%(  وبني مؤيدف حركح فتح والقوى  29% على التوايل( مقارلح ابملتدياني ) 34و% 37متووينس التدين وغل املتدياني ) %(  بني32ال رب ح )

 %(. 20% على التوايل( مقارلح مبؤيدف محاا )38و% 51األفرى )
% أ ا الي اب املسلح ف  ا  44عاد السؤال عن الينريقح األمثاب إل ا  االحتلل  القسم اجل هور  ىل ثلا ة وعات  ح ث قالت لسوح من  •

% أ( الي اب املسلح 48% أ ا املقاومح الشيو ح السل  ح. قواب شهر قالت لسوح من 16% أ ا املفاوضات وقالت لسوح من 36قالت لسوح من 
%( مقارلح  50قيناع غزة )ترتفه لسوح افت ار الي اب املسلح ب    % أ( املفاوضات هس الينريقح األمثاب. 28هو الينريقح األمثاب وقالت لسوح من 

%( مقارلح مبؤيدف حركح فتح ومؤيدف  74%(  وبني مؤيدف حركح محاا )39%( مقارلح ابلاسا  )50%(  بني الرطال )40ابلوفح ال رب ح )
رتاو   %(  وبني الذين ت34%( مقارلح ابلرطال )38% على التوايل(. أما افت ار املفاوضات فلتفه بني الاسا  )45و% 28القوى األفرى )

%( مقارلح مبؤيدف  51%( وبني مؤيدف حركح فتح )29واح ) 22-18%( مقارلح ابلشواب بني األع ار  36واح ) 59-40أع ارهم بني 
 % على التوايل(. 27و 16محاا والقوى األفرى )

% أ ا تفواب شن  34% أ ا تفواب التوصاب التفاق ولم مه  وراخ اب  ف  ا تقول لسوح من 36لل روج من األوضاع الراهاح تقول لسوح من  •
% تقول  19% أ ا تفواب شن مقاومح شيو ح ول  ح ضد االحتلل. لعن لسوح من 9كفا  مسلح ضد االحتلل اإلوراخ لس  وتقول لسوح من 

% أ ا تفواب  39أ ا تفواب التوصاب التفاق ولم وقالت لسوح من % 28قالت لسوح من شهر اب أب ا تفواب احلفاظ على الوضه الراهن. قو
%(  بني الرطال  30%( مقارلح ابلوفح ال رب ح )39ترتفه لسوح الذين يفولو( شن كفا  مسلح اآل( ب قيناع غزة ). شن كفا  مسلح

-40%( مقارلح ابلذين ترتاو  أع ارهم بني 37واح ) 29-18%(  بني الشواب الذين ترتاو  أع ارهم بني 30%( مقارلح ابلاسا  )38)
 % على التوايل(. 35و% 20%( مقارلح مبؤيدف فتح ومؤيدف القوى األفرى )61%(  وبني مؤيدف محاا )32واح ) 59
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 حسب مت لات خمتارة مسلح  كفا   شن تفو اب (:  5شكل رقم ) 
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