
 

 انتخابات المجلس الفلسطيني االنتقالي للحكم الذاتي
 نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة

 (2)استطالع رقم 
5-8/01/0991  

تقوم وحدة التحليل السياسي يف مركز البحوث والدراسات الفلسطينية بإعداد دراسة حتليلية حول انتخابات جملس احلكومة 
الدعوة االسرائيلي ينص على -ونذكر هنا أن اتفاق إعالن املبادئ الفلسطيين . الفلسطينية االنتقالية يف الضفة الغربية وقطاع غزة

انتخابات سياسية عامة ومباشرة وحرة جمللس احلكومة االنتقالية حتت إشراف متفق عليه بني الطرفني الفلسطيين "الجراء 
، وحيق لفلسطينيي القدس 31/7/3991واالسرائيلي يف موعد ال يتجاوز تسعة أشهر من دخول االعالن حيز التنفيذ، أي يف 

 ".املشاركة يف هذه االنتخابات
ل الدراسة التحليلية على شرح ملا ورد يف اتفاق إعالن املبادئ حول االنتخابات، وحتليل ملواقف االطراف املختلفة مبا فيها وتشم

وسيقوم . املعارضة الفلسطينية، وتوضيح حول اخليار القائل بعدم إجراء االنتخابات، والنظام االنتخايب وجمموعة من التوصيات
ل يومني، وضمن اهتمامها بدراسة رراء الشع  الفلسطيين حول املوضوع، فقد قامت وحدة املركز بنشر هذه الدراسة خال

 .3991/اكتوبر 8-5استطالعات الرأي العام واملسوحات يف املركز بإجراء هذا االستطالع أيام 

 مقدمة. 1
اء استطالعات آلراء الشع  قامت وحدة استطالعات الرأي العام واملسوحات يف مركز البحوث والدراسات الفلسطينية باجر 

الفلسطيين يف الضفة الغربية وقطاع غزة حول موضوع انتخابات جملس احلكم الذايت الفلسطيين االنتقايل، حيث قام باحثو املركز 
شخصا، وزعت على مجيع املناطق حس  ( 3559)بالتعاون مع أربعني باحثا ميدانيا بتوزيع االستطالع على عينة حجمها 

 (.عاما 38بدءا من )نية، لتشمل سكان املدن والقرى واملخيمات، الرجال والنساء ومجيع الفئات العمرية النس  السكا
فقد قام الباحثون بإجراء مقابالت شخصية يف التجمعات السكنية الرئيسية، ويف أماكن تتواجد فيها مجيع شرائح اجملتمع 

 ...اق الرئيسية، مركز املدينة، مداخل املستشفيات، اخلوطبقاته، مثل الكراجات املؤدية للقرى واملخيمات، االسو 
القدس، رام اهلل، بيت حلم، نابلس، طولكرم، جنني، :) استمارات يف الضفة الغربية على املناطق التالية( 809)وقد مت توزيع

قرى عبسان الكبرية  ، الشاطئ،"غرب/شرق"مدينة غزة:)استمارة على املناطق التالية( 150)، أما يف غزة فتم توزيع (أرحيا
والصغرية، قرية بين سهيال، خميم جباليا، خميم خان يونس، مدينة خان يونس، خميم رفح، خميم النصريات، خميم الربيج، مدينة 

 (.رفح، قرية بيت الهيا
عينة العشوائية بأن ال( املعنوي)ومستوى الثقة ( زائد أو ناقص% )1ومن أجل التذكري فإن النسبة االحصائية للخطأ قد تصل اىل 

 %.95متثل اجملتمع تصل اىل 

 منهجية البحث. 2
من أجل احلصول على صورة واضحة وتفسري قيم للمعلومات الواردة يف هذا االستطالع فإن عامل التوقيت وعوامل أخرى 



رع الفلسطيين حول ونريد أن نذكر القارئ أن هناك نوعا من الغموض يف الشا. نفسية واقتصادية جي  أن تؤخذ بعني االعتبار 
ومن أجل التعامل مع عدم . االسرائيلي حوهلا  -ماهية االنتخابات والتفاصيل احمليطة مبا ورد يف اتفاق اعالن املبادئ الفلسطيين 

ن وكذلك فإ. دراية الكثريين هبذا املوضوع، قام باحثو املركز بقراءة اجلزء املتعلق باالنتخابات كما ورد يف اتفاق إعالن املبادئ
عدم الدراية الكاملة بالتفاصيل ال يعين ابدا أن الفلسطينيني ليس هلم مواقف حمددة حول مبدأ االنتخابات وغري ذلك من 

 .القضايا
وقد مت اختيار الباحثني . ومن اجلدير هنا أن نتحدث عن بعض القضايا املنهجية اليت قد يكون هلا دور يف نتائج هذا االستطالع

وتتمتع غالبيتهم العظمى خبربة ليست . اجلامعات أو من العاملني يف اجملاالت االجتماعية والبحوث العلمية امليدانيني من خرجيي
كذلك فقد مت اشراكهم يف ورشات دراسية ناقشت طبيعة االستبيان وأهدافه وأصول البحث . بقصرية يف جمال البحث امليداين

من قبل الباحثني، فإهنم مل يعملوا كأفراد، بل مت توزيعهم على جمموعات ومن أجل ضمان املوضوعية والصدق . العلمي وامليداين
وكذلك فان باحثني من املركز قاموا . تضم على االقل شخصا واحدا من العاملني يف مركز البحوث أو منسقا معينا من قبل املركز

بدقة متناهية وبوضوح تام، وبعد ترتي  ومتت عملية التفريغ للبيانات . بزيارات لبعض حمطات البحث ، حيث جرت املقابالت
مكن الباحثني (  SPSS)اضافة اىل ذلك، فقد مت استخدام برنامج حاسوب احصائي . مكثف وفحص دوري لعمل املفرغني

وقد قامت جمموعة من العلماء الفلسطينيني مبراجعة االستمارة واسئلتها والتأكد . من استثناء اجابات غري ممكنة أو غري منطقية
 .تفاصيل اختيار العينة العشوائية من

 .ومع ذلك فإنه من احملتمل أن يكون هناك حدودا منهجية ملثل هذا االستطالع
 :ومن مصادر اخلطأ املمكنة ما يأيت

مل تتم بسب  عدم االستجابة لالستطالع وخصوصا يف ( من حجم العينة احلايل% 5تقدر ب )هناك جمموعة من املقابالت -
 .حالة النساء

 (.الكبار يف السن والنساء)ان االماكن اليت متت فيها املقابالت قد ال تتناس  مع مجيع افراد اجملتمع -
 .ان اختيار صيغة االسئلة والتعبريات املستخدمة قد يكون هلا أثر يف ماهية االجابات املعطاة -
وقد . ووجهات نظرهم وذلك السباب خاصة قد خيتار عدد قليل من االشخاص اعطاء اجابات ال تعرب يف احلقيقة عن ررائهم -

حيث أنه من املمكن أن يقوم البعض بتعريف أنفسهم . يكون هذا صحيحا يف حالة افراد مؤيدين جملموعات املعارضة الفلسطينية
 ".غري ذلك" أو" مستقلني"على أهنم 

 .دات السياسية والظروف االقتصاديةوينبغي هنا التذكري بأن رراء الناس هي من املرونة مبكان، وقد تتغري حس  املستج

 (كنسبة من مجموع العينة)توزيع العينة . 3

 مكان السكن التوزيع الجغرافي

 من سكان املدن% 44 %31(مبا فيها القدس الشرقية)الضفة الغربية

 البلدات/من سكان القرى% 33 %17قطاع غزة 



 من سكان املخيمات% 33  

 الحالة الشخصية الجنس

 متزوج% 0446 من الذكور% 06

 أعزب% 3446 من االناث% 46

 مطلق أو أرمل% 141  

 التحصيل العلمي الفئات العمرية

 أمي% 346 58-38من عمر % 4640

 لغاية هناية املرحلة االلزامية% 1.41 19-59من عمر % 3641

 توجيهي% 3443 50 - 10من عمر % 1443

 (سنتني بعد التوجيهي)معهد % 1.46 فما فوق 50من عمر % 141

 (جامعي)بكالوريس % 3341  

 ماجستري فما فوق% 341  

 العمل

 طالب% 1343 حرفيني% 1640 جتار% 1141 عمال% 1344

 متقاعدين% 141 **متخصصني% 041 مزارعني% 140 ربات بيوت% 1346

 عاطلني عن العمل% 046 *موظفني% 3441

 ...(.مدرس مدرسة، موظف حكومة، ممرض، موظف شركة، سكرترية، اخل: )موظفني* 
 ...(.مدرس جامعة، مهندس، طبي ، حمام، صيدالين، اداري عال، اخل: )متخصصني** 

 مالحظات. 4
يظهر االستطالع أن الغالبية العظمى من افراد الشع  الفلسطيين هم مع استخدام االنتخابات كأفضل الطرق الختيار املمثلني 



وكذلك فإن نسبة كبرية أعلنوا عن نيتهم يف املشاركة يف انتخابات سياسية عامة الختيار اعضاء اجمللس الفلسطيين . السياسيني
من املشاركني يف االستطالع عن اعتقادهم % 33.1لشك حول نزاهة االنتخابات حيث صرح هذا ويسود شعور با. االنتقايل

 .نزيهة أو بأهنا لن تكون نزيهة" نوعا ما"بأن االنتخابات ستكون 
% 17أما بالنسبة الهم املواضيع اليت تشغل بال الفلسطينيني وتؤرقهم يف هذه املرحلة فهي متعلقة بالقضايا السياسية حيث أن 

والعنف هم مصدر . م يشريون اىل خوفهم من استعمال العنف ما بني الفلسطينيني أو من قمع السلطة والشرطة للمعارضةمنه
ويشكل قمع ". غري ذلك"القلق االساسي للمتعاطفني مع حركة محاس وفدا وحزب الشع  واجلهاد االسالمي واملستقلني و 

أما بالنسبة ملؤيدي فتح فإن الوضع . دي اجلبهة الشعبية واجلبهة الدميقراطيةالسلطة الفلسطينية للمعارضة مصدر قلق رئيسي ملؤي
ويشغل املوضوع االقتصادي بال الكثريين من الفلسطينيني حيث . االقتصادي يشكل قضية مهمة يليه يف االمهية العنف الداخلي

 .منهم اىل أمهية اجياد فرص عمل وحتسني ظروف املعيشة% 15.5يشري 
ناك اختالفا يف نتائج االستطالع حس  املناطق اجلغرافية وخصوصا مبا يتعلق باملشاركة يف االنتخابات واحتمال ونالحظ أن ه

%. 30.5من عينة الضفة بأهنم سيشاركوا يف االنتخابات، أما يف قطاع غزة فقد صرح بذلك %  75.8فقد صرح . نزاهتها
النتخابات حيث تقل نسبة الذين يعتقدون باحتمال نزاهتها لتصل اىل وكذلك فإن هناك شكوكا كبرية يف قطاع غزة حول نزاهة ا

، وباملقابل فإن نسبة من ال يعتقدون بنزاهتها %58.3، وباملقابل فإن نسبة من ال يعتقدون باحتمال نزاهتها تصل اىل58.3%
 %.15.5تصل اىل 

صرحوا بأهنم سيشاركوا يف ( ء مؤيدي اجلهاد االسالميباستثنا)ومن امللفت للنظر أن الغالبية من مؤيدي كل التوجهات السياسية 
 (.انظر امللحقات)االنتخابات السياسية العامة النتخاب جملس فلسطيين للحكومة االنتقالية

ونظرا لالمهية العلمية والتارخيية ملثل هذا املوضوع . ومن املتوقع أن يتصاعد النقاش ما بني الفلسطينيني حول موضوع االنتخابات
وحدة استطالعات الرأي العام يف مركز البحوث والدراسات الفلسطينية ستقوم وبشكل شهري مبتابعة التغريات يف الرأي فإن 

 .العام الفلسطيين ونشر النتائج لتكون متوفرة للجميع

 انتخابات المجلس الفلسطيني االنتقالي للحكم الذاتي
 ة وقطاع غزةنتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربي

 8/01/0991-5تاريخ االستطالع 

 %المجموع  
بما فيها )الضفة الغربية 

 (القدس الشرقية 
 قطاع غزة

الموعد المقترح لتشكيل هذا المجلس  :)برأيك، افضل الطرق لتشكيل مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية هي -1
 (.01/7/0991االسرائيلي هو  -كما ورد في االتفاق الفلسطيني 

 %1141 %1.41 %1141 تعيينات من قبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية -1



تعيينات من قبل احلركات واالجتاهات السياسية  -3
 والتنظيمية

446% 141% 440% 

 %1.43 %1141 %14 انتخابات سياسية عامة -3

 %141 %143 %144 غري ذلك -4

 %المجموع  
بما فيها )الضفة الغربية 

 (القدس الشرقية
 قطاع غزة

 هل ستشارك في االنتخابات السياسية العامة النتخاب مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنقالية؟ -2

 %0641 %.134 %0.43 نعم -1

 %.334 %1446 %.114 ال -3

 %1141 %1343 %1446 غري متأكد -3

 %المجموع  
بما فيها )الضفة الغربية 

 (القدس الشرقية
 قطاع غزة

 :لو جرت االنتخابات النتخاب مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية اليوم فإنك ستصوت لمرشحين من -3

 %1341 %1341 %1343 حركة محاس -1

 %1643 %440 %041 اجلبهة الشعبية -3

 %4340 %4146 %4441 حركة فتح -3

 %343 %341 %343 (ياسر عبد ربه)فدا  -4

 %643 %143 %646 اجلبهة الدميقراطية -1



 %346 %141 %346 حزب الشع  -0

 %146 %346 %341 اجلهاد االسالمي -1

 %1641 %1340 %.114 املستقلني -.

 %1146 %1046 %1446 غري ذلك -6

 
 %المجموع

بما فيها )الضفة الغربية 
 (القدس الشرقية

 قطاع غزة

 هل تعتقد أن االنتخابات السياسية العامة للمجلس الفلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية ستكون نزيهة؟ -4

 %3.40 %4443 %3.40 نعم -1

 %3646 %3441 %46 نوعا ما -3

 %3344 %3140 %3144 ال -3

 
 %المجموع

بما فيها )الضفة الغربية 
 (القدس الشرقية

 قطاع غزة

أهم قضية تشغل بالي وتؤرقني في هذه االوقات التي ستنتقل فيها السلطة من االحتالل االسرائيلي للسلطة الفلسطينية . 5
 :هي

 %3144 %3141 %3141 اجياد فرص عمل وحتسني ظروف معيشة عائليت-1

 %1141 %1341 %1341 قمع السلطة الفلسطينيةوالشرطة للمعارضة-3

 %3141 %3441 %3341 استعمال العنف من قبل فلسطيين ضد فلسطيين رخر-3



 %.114 %641 %1643 االحنالل اخللقي واالبتعاد عن الدين-4

 %144 %46. %143 غري ذلك-1

 

 .العالقة ما بين مكان السكن وأسئلة االستطالع -أ

الموعد المقترح لتشكيل هذا المجلس  :)برأيك، أفضل الطرق لتشكيل مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية هي-1
 (.01/7/0991يلي هو االسرائ -كما ورد في االتفاق الفلسطيني 

 مخيم قرية مدينة  

 %1044 %1041 %1143 تعيينات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية(1

 %343 %046 %441 تعيينات من قبل احلركات واالجتاهات السياسية والنظيمية( 3

 %.144 %1646 %1141 انتخابات سياسية عامة( 3

 %141 %146 %443 غري ذلك( 4

 هل ستشارك في االنتخابات السياسية العامة النتخاب مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية؟ -2

 مخيم قرية مدينة  

 %0646 %.014 %1441 نعم-1

 %3440 %.1.4 %1343 ال -3

 %1144 %1144 %1343 غري متأكد -3

 :لو جرت االنتخابات النتخاب مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية اليوم فانك ستصوت لمرشحين من -3

 مخيم قرية مدينة  



 %1340 %1341 %1343 حركة محاس -1

 %1341 %141 %444 اجلبهة الشعبية -3

 %4143 %4346 %4441 حركة فتح -3

 %144 %346 %341 (ياسر عبد ربه)فدا  -4

 %144 %141 %641 اجلبهة الدميقراطية -1

 %341 %143 %340 حزب الشع  -0

 %341 %341 %346 اجلهاد االسالمي -1

 %46. %1343 %.134 املستقلني -.

 %1341 %1343 %1141 غري ذلك -6

 هل تعتقد أن االنتخابات السياسية العامة للمجلس الفلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية ستكون نزيهة؟ -4

 مخيم قرية مدينة  

 %3144 %.364 %3640 نعم-1

 %3343 %.334 %3.46 نوعا ما -3

 %3144 %3043 %3141 ال -3

أهم قضية تشغل بالي وتؤرقني في هذه االوقات التي ستنتقل فيها السلطة من االحتالل االسرائيلي للسلطة الفلسطينية  -5
 :هي

 مخيم مدينة قرية  

 %4644 %3646 %3.41 اجياد فرص عمل وحتسني ظروف معيشة عائليت( 1

 %.134 %1044 %1143 قمع السلطة الفلسطينية والشرطة للمعارضة( 3



 %3141 %3141 %.344 العنف من قبل فلسطيين ضد فلسطيين رخر( 3

 %1146 %1143 %643 االحنالل اخللقي واالبتعاد عن الدين( 4

 %141 %141 %041 غري ذلك(1

 العالقة ما بين التعاطف السياسي وأسئلة االستطالع -ب

الموعد المقترح لتشكيل المجلس :)برأيك، افضل الطرق لتشكيل مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية هي-1
 (.01/7/0991هو 

  

تعيينات من قبل 
قيادة منظمة 

التحرير 
 الفلسطينية

تعيينات من قبل 
الحركات 

واالتجاهات 
 السياسية

انتخابات 
سياسية 

 عامة

 غير ذلك

 %146 %1.43 %1346 %341 حركة محاس

 %641 %1143 %641 %441 اجلبهة الشعبية

 %141 %0143 %343 %3644 حركة فتح

 ____ %.64. ____ 1643 (ياسر عبد ربه)فدا 

 ____ %1046 %141 %1144 اجلبهة الدميقراطية

 ____ %6043 ____ %.34 حزب الشع 

 %43. %143. %443 %043 اجلهاد االسالمي

 %043 %146. %146 %141 املستقلني

 %141 %1040 %446 %343 غري ذلك

 هل ستشارك في االنتخابات السياسية العامة النتخاب مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية؟-2



 غير متأكد ال نعم  

 %3646 %3646 %4641 محاس

 %1.46 %3141 %1641 اجلبهة الشعبية

 %1643 %446 %.44. فتح

 %144 %144 %143. فدا

 %1144 %3341 %0141 الدميقراطية

 _____ %3341 %1046 حزب الشع 

 %1443 %1346 %3341 اجلهاد االسالمي

 %3146 %1144 %0340 املستقلني

 %.144 %3643 %1146 غري ذلك

 :هل تعتقد أن االنتخابات السياسية العامة للمجلس الفلسطيني للحكومة الذاتي، االنتقالية ستكون نزيهة -3

 ال نوعا ما نعم  

 %4141 %3141 %3146 محاس

 %0341 %3146 %046 اجلبهة الشعبية

 %041 %.334 %0641 فتح

 %144 %4641 %1146 فدا

 %.134 %3.41 %141 الدميقراطية

 %3341 %.134 %3341 حزب الشع 

 %1346 %.3.4 %43. اجلهاد االسالمي



 %.314 %4140 %3040 املستقلني

 %3.43 %3041 %3140 غري ذلك

أهم قضية تشغل بالي وتؤرقني في هذه االوقات التي ستنتقل فيها السلطة من االحتالل االسرائيلي للسلطة  -4
 :الفلسطينية هي

  
إيجاد فرص عمل و 

تحسين ظروف 
 معيشة عائلتي

قمع السلطة 
الفلسطينية 
والشرطة 
 للمعارضة

استعمال العنف 
من قبل 

فلسطيني ضد 
 أخر

أإلنحالل 
الخلقي أو 
االبتعاد عن 

 الدين

 غير ذلك

 %443 %.164 %3041 %3441 %3441 محاس

 %140 %1141 %3444 %3140 %1343 اجلبهة الشعبية

 %141 %043 %3343 %044 %4.41 فتح

 %141 ____ %3.41 %1643 %3440 فدا

 %43. ____ %3343 %4141 %1041 الدميقراطية

 ____ %141 %4043 %1141 %3440 حزب الشع 

 %041 %3344 %3341 %3644 %1.44 اجلهاد االسالمي

 %043 %1441 %4640 %646 %3644 املستقلني

 %1040 %1641 %3646 %.134 %3.43 غريذلك

 .العالقة ما بين التحصيل العلمي واسئلة االستطالع -ج

الموعد المفتوح لتشكيل هذا :)برأيك، افضل الطرق لتشكيل مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية هي -1 
 (.01/7/0991المجلس هو 



 أمي  
مرحلة 
 الزامية

 جامعة معهد توجيهي
دراسات 

 عليا

تعيينات من قبل قيادة منظمة التحرير -1
 الفلسطينية

1443% 3141% 1640% 1341% 040% 043% 

تعيينات من قبل احلركات واالجتاهات  -3
 السياسية والتنظيمات

346% 146% 141% 141% 141% ____ 

 %141. %341. %1444 %0646 %1641 %0.40 انتخابات سياسية عامة -3

 %043 %.44 %041 %043 %343 %1443 غري ذلك -4

 هل ستشارك في االنتخابات السياسية العامة النتخاب مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية؟ -2

 أمي  
مرحلة 
 الزامية

 جامعة معهد توجيهي
دراسات 

 عليا

 %0641 %0.43 %0141 %0146 %1444 %0346 نعم -1

 %3143 %1.41 %1141 %3646 %1640 %3346 ال -3

 %641 %1346 %.144 %1441 %1146 %1443 غري متأكد -3

 :لو جرت االنتخابات النتخاب مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية اليوم ستصوت لمرشحين من-3

 أمي  
مرحلة 
 الزامية

 جامعة معهد توجيهي
دراسات 

 عليا

 %043 %.114 %1346 %1140 %1343 %1144 محاس

 %341 %41. %1644 %143 %341 ____ اجلبهة الشعبية

 %3.41 %3440 %4343 %4.46 %1346 %4141 حركة فتح

 ____ %.14 %141 %346 %.14 %141 (ياسرعبد ربه)فدا



 ____ %644 %143 %144 %143 ____ اجلبهة الدميقراطية

 %341 %346 %343 %343 %143 ____ حزب الشع 

 %341 %341 %340 %143 %446 ____ اجلهاد االسالمي

 %3143 %1441 %1644 %640 %46. %1143 املستقلني

 %3146 %1.46 %1443 %.114 %.134 %3646 غري ذلك

 هل تعتقد أن االنتخابات السياسية العامة للمجلس الفلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية ستكون نزيهة؟ -4

 أمي  
مرحلة 
 الزامية

 جامعة معهد توجيهي
دراسات 

 عليا

 %3141 %3341 %3341 %3046 %1341 %4141 نعم -1

 %3141 %3143 %4341 %3041 %3646 %3143 نوعا ما -3

 %3146 %3641 %3144 %3040 %1.43 %1141 ال -3

أهم قضية تشغل بالي وتؤرقني في هذه االوقات التي ستنتقل فيها السلطة من االحتالل االسرائيلي للسلطة  -5
 :الفلسطينية هي

 أمي  
مرحلة 
 الزامية

 جامعة معهد توجيهي
دراسات 

 عليا

اجياد فرص عمل وحتسني ظروف معيشة  -1
 عائليت

4346% 4443% 3.43% 3341% 314.% 1143% 

قمع السلطة الفلسطينية والشرطة  -3
 للمعارضة

346% .41% 1441% 1346% 1146% 1.43% 

استعمال العنف من قبل فلسطيين ضد  -3
 فلسطيين رخر

3141% 3346% 3640% 3141% 3041% 0640% 



 ____ %644 %1340 %1346 %141 %141 االحنالل اخللقي واالبتعاد عن الدين -4

 %046 %641 %43. %141 %046 %1144 غري ذلك -1

 العالقة ما بين العمر وأسئلة االستطالع -د

الموعد المقترح لتشكيل هذا المجلس :)برأيك، افضل الطرق لتشكيل مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية هي -1 
 (01/7/0991هو 

 51فوق  54-44 32-22 28-08من   

 %1441 %1444 %643 %3643 تعيينات من قبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية -1

 %344 %141 %344 %144 تعيينات من قبل احلركات واالجتاهات السياسية والتنظيمات -3

 %.1.4 %1140 %1.44 %0644 انتخابات سياسية عامة -3

 %441 %046 %646 %346 غري ذلك -4

 هل ستشارك في االنتخابات السياسية العامة النتخاب مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية -2

 51فوق  54-44 32-22 28-08من   

 %143. %1143 %0043 %0141 نعم -1

 %641 %1340 %3140 %1.43 ال -3

 %141 %1041 %1343 %1046 غري متأكد -3

 :لو جرت االنتخابات النتخاب مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية اليوم فإنك ستصوت لمرشحين من -3

 51فوق  54-44 32-22 28-08من   

 %43. %.64 %1344 %1441 محاس

 %344 %046 %46. %044 اجلبهة الشعبية



 %4.43 %.434 %3046 %4.44 حركة فتح

 %143 %346 %141 %.34 (ياسرعبد ربه)فدا

 ____ ____ %640 %140 اجلبهة الدميقراطية

 ____ %343 %341 %.14 حزب الشع 

 %344 %341 %346 %443 اجلهاد االسالمي

 %1441 %1140 %1340 %640 املستقلني

 %3341 %1043 %1641 %1641 غري ذلك

 :هل تعتقد أن االنتخابات السياسية العامة للمجلس الفلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية ستكون نزيهة -4

 51فوق  54-44 32-22 28-08من   

 %1640 %4341 %3344 %3.44 نعم -1

 %.304 %3441 %3141 %3043 نوعا ما  -3

 %1340 %.314 %3646 %3143 ال -3

أهم قضية تشغل بالي وتؤرقني في هذه االوقات التي ستنتقل فيها السلطة من االحتالل االسرائيلي للسلطة الفلسطينية  -5
 :هي

 51فوق  54-44 32-22 28-08من   

 %3441 %4646 %.334 %3140 اجياد فرص عمل وحتسني ظروف معيشة عائليت-1

 %643 %644 %1141 %1043 قمع السلطة الفلسطينية والشرطة للمعارضة  -3

 %.304 %.364 %3141 %3141 استعمال العنف من قبل فلسطيين ضد فلسطيين رخر -3

 %46. %1141 %43. %.114 االحنالل اخللقي واالبتعاد عن الدين -4



 %1141 %.4. %641 %440 غري ذلك -1

  العالقة ما بين الجنس وأسئلة االستطالع-هـ

الموعد المقترح لتشكيل : )برأيك افضل طريقة لتشكيل مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية هي -1
 (01/7/0991هذا المجلس هو 

 انثى ذكر  

 %1041 %1146 تعيينات من قبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية -1

 %143 %341 تعيينات من قبل احلركات واالجتاهات السياسية والتنظيمات -3

 %1344 %1443 انتخابات سياسية عامة -3

 %341 %143 غري ذلك -4

 هل ستشارك في االنتخابات السياسية العامة النتخاب مجلس فلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية؟ -2

 انثى ذكر  

 %0446 %1146 نعم -1

 %1641 %1043 ال -3

 %1140 %1341 غري متأكد -3

لو جرت االنتخابات النتخاب مجلس فلسطيني للحكومة الذاتيةاالنتقالية اليوم فإنك ستصوت لمرشحين  -3
 :من

 انثى ذكر  

 %1443 %1346 محاس

 %41. %043 اجلبهة الشعبية



 %4441 %4444 حركة فتح

 %341 %343 (ياسرعبد ربه)فدا

 %646 %141 اجلبهة الدميقراطية

 %446 %146 حزب الشع 

 %443 %341 اجلهاد االسالمي

 %1143 %1146 املستقلني

 %1641 %1144 غري ذلك

 هل تعتقد أن االنتخابات السياسية العامة للمجلس الفلسطيني للحكومة الذاتية االنتقالية ستكون نزيهة؟ -4

 انثى ذكر  

 %3140 %4341 نعم-1

 %4443 %3646 نوعا ما -3

 %3443 %3046 ال -3

أهم قضية تشغل بالي وتؤرقني في هذه االوقات التي ستنتقل فيها السلطة من االحتالل االسرائيلي  -5
 :للسلطة الفلسطينية هي

 انثى ذكر  

 %3144 %3041 اجياد فرصة عمل وحتسني ظروف معيشة عائليت -1

 %1344 %1343 قمع السلطة الفلسطينية والشرطة للمعارضة -3

 %3144 %3341 استعمال العنف من قبل فلسطيين ضد فلسطيين رخر -3

 %1343 %40. االحنالل اخللقي واالبتعاد عن الدين -4



 %340 %1646 غري ذلك -1

 

 


