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  ات التنميةـبرنامج دراس  
  

  

  :استطالع للرأي العام الفلسطيني

  12/2006 /26:  تاريخ النشر

  

  

  22/12/2006-21  :تاريخ العمل الميداني

  ة في الضفة الغربية وقطاع غزة/ فلسطيني 1200عينة عشوائية ممثلة، : العينة

  %3+: نسبة الخطأ
  
 

 
نادر . جاء االتصال بمنسق الفريق مدير البرنامج دمن أجل المزيد من التفاصيل والمعلومات الر •

أو مراجعة صفحتنا أدناه  السيد أيمن عبد المجيد، على العناوين المرفقة بالمنسقأو ، سعيد

 .اإللكترونية

 .مع الشكر للمعهد الجمهوري الدولي لتقديمه الدعم المالي لهذا االستطالع •

لعينة وال تمثل رأي جامعة بيرزيت أو برنامج دراسات اآلراء الواردة في النتائج تمثل آراء أفراد ا •

  .التنمية أو لجانه

يشرف على استطالعات برنامج دراسات التنمية لجنة توجيهية من كبار الباحثين الفلسطينيين  •

 .المستقلين

 ، الرجاء مراجعة صفحتنا اإللكترونية واللجنة التوجيهيةمن أجل المزيد حول المنهجية •
http://home.birzeit.edu/dsp  

  
  
  
  
  
 )2838884 -8 (972: تلفاآس:   مكتب غزة      2958116  /2959250-2 (972)           :هاتف: كتب رام اهللام

 )                                                                972 (:2958117-2    فاآس
  فلسطين- رام اهللا1878 :ب.                 ص

edu.dsp@birzeit:mail-E  
home.birzeit.edu/dsp 
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  النتائج الرئيسية: اجلزء األول
  

 . الفلسطيين يسري باالجتاه الصحيحمن املستطلعني بأم ال يشعرون بأن اتمع% 77 صرح •

  .ئة جداأوضاع أسرهم االقتصادية بالسيئة أو السيمن املستطلعني % 51 وصف  •

 . من حركيت فتح ومحاسلكلمن املستطلعني فشل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية % 54 ملحي •

شتركة حول ما حيدث من صدامات      املاملسئولية  حركيت فتح ومحاس    من املستطلعني   % 50 كما حيمل  •
% 13من مستطلعي قطاع غزة املسئولية حلماس و      % 22، وحيمل    بني الطرفني  ومواجهات عسكرية 

 .لفتح
 
تشكيل حكومة وحدة وطنية    يكمن يف   من املستطلعني يعتقدون أن املخرج من األزمة الراهنة         % 48 •

 . على أساس وثيقة الوفاق الوطين
 

% 46،  ونيؤيـد % 47 (انقسام بني املستطلعني اجتاه دعوة أبو مازن إلجراء انتخابـات مبكـرة            •
 .)ونيعارض

  
 .خابات الرئاسية والتشريعية يف حال إجراءهامن املستطلعني أم سيشاركون يف االنت% 65صرح  •

  .أداء الرئيس الفلسطيين حممود عباس بأنه جيدمن املستطلعني % 31قيم  •

  .أداء رئيس الوزراء إمساعيل هنية بأنه جيد من املستطلعني %41قيم  •

  . عباس يفوز على هنية ومشعل، ومروان يفوز عليهما أيضايف تنافس على منصب الرئاسة •

، %43ستحصل قائمة حركة فتح علـى       : رحلة احلالية يف امل التشريعية   االنتخابات   إجراءمت  يف حال    •
 %. 15على واملستقلني وقائمة موحدة لليسار % 29وقائمة حركة محاس على 
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  حتليل النتائج : اجلزء الثاين
  األوضاع املعيشية : أوال

% 17يف حني صـرح     و السيئة جدا،    من املستطلعني أوضاع أسرهم االقتصادية بالسيئة أ      % 51وصف   -
 %. 33 ووصفها بأا متوسطة االقتصادي جيد أو جيد جدا، منهم بأن وضع أسرهم

  .  جدايءأو السيء بالسمن مستطلعي قطاع غزة وضع أسرهم االقتصادي % 58وصف  -
 بـني   ممن املستطلعني أن شعوره   % 23من املستطلعني بتفاؤهلم بالنسبة للمستقبل، وقال       % 42صرح   -

  .منهم متشائما جتاه املستقبل% 35التفاؤل والتشاؤم، يف حني كان 
مقارنة مع    من املستطلعني أن اتمع الفلسطيين ال يسري باالجتاه الصحيح         %77يعتقد  ويف نفس الوقت،     -

 %.31عكس ذلك صرح ب، يف حني املاضييف أيلول % 62
  
  
   الفلسطينيةتقييم القيادات : ثانيا

، %30باملتوسـط   ه  يد، وقـيم أداء    باجل عني أداء الرئيس الفلسطيين حممود عباس     من املستطل % 31قيم   -
 %. 39 وبالضعيف

 أداءه متوسـط    وصـف يد، يف حني    باجل من املستطلعني أداء رئيس الوزراء إمساعيل هنية      % 41 قيم   كما -
  %.30، وبالضعيف 29%

  
  
حتمل كل من حركيت محاس وفـتح املسـئولية          الغالبية: التوجهات حنو األزمة احلالية وسبل اخلروج منها       :ثالثا

  .، وحكومة الوحدة الوطنية هي املخرجاملشتركة عما حنن فيه اآلن
 من املستطلعني % 48يرى  : دةئ من األزمة السا   جاالقتراحات املتداولة للخرو  عند سؤال املستطلعني حول      -

احلل % 25ين، بينما يرى     الوفاق الوط  وثيقةأن احلل يكمن يف تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس           
، بينمـا   إبقاء احلكومة احلالية   من املستطلعني % 15 ويؤيد انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة،      يف إجراء 
 . حكومة الكفاءات االنتقالية ملدة عام% 10 يؤيد

من املستطلعني مسئولية فشل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لكل من فتح ومحاس، بينما             % 54 حيمل   -
 .من املستطلعني% 17، وحلركة محاس %22حيمل الفشل حلركة فتح 

من املستطلعني مسئولية القتل والصدامات والتصفية لكل من حركي محاس وفـتح،            % 50كذلك حيمل    -
مـن  % 22يف حـني حيمـل      %. 15وحلركة فتح   % 16ركة محاس   يف حني حيمل هذه املسئولية حل     

  . لفتح%13، واملستطلعني يف قطاع غزة هذه املسئولية حلركة محاس
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وانقسام جتاه دعوة الـرئيس     ،  وثبات شعبية فتح  يف شعبية محاس    مستمر  تراجع  : الفلسطينيةاالنتخابات  : رابعا
  إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدةالفلسطيين 

 تهدعويؤيد  انقسم املستطلعون جتاه دعوة الرئيس الفلسطيين حممود عباس إلجراء انتخابات جديدة، حيث              -
 %. 46، يف حني يعارضها  من املستطلعني47%

 .من املستطلعني أم سيشاركون يف االنتخابات الرئاسية يف حال إجرائها% 64ويف نفس الوقت، صرح  -
 

   خمتلفةسيناريوهات: االنتخابات الرئاسية
  
   شخصية فلسطينية 12  بنيالتنافس :السيناريو األول.1

 مت  ، انتخابات رئاسة السـلطة الفلسـطينية      الذين ينوون املشاركة يف االنتخابات حول     عند سؤال املستطلعني    
، اليسـاري واملسـتقلون    اإلسالمي واالجتاه    ، والتيار الشخصيات الفتحاوية  شخصية فلسطينية من     12اقتراح  
  : نتائج كاآليتكانت ال

 حركة محـاس  ، بينما حتصل الشخصيات     %43 حتصل الشخصيات الفتحاوية جمتمعة على       ،بشكل عام  -
 %.9 على املستقلة واليسارية، وحتصل الشخصيات %28جمتمعة على 

كل من حممود حيصل ، فيما %24إمساعيل هنية على   حيصل:وكانت النتائج للشخصيات املختلفة كالتايل    -
 ومصطفى الربغـوثي    ،%7وحصل حممد دحالن على     .  لكل منهما  %18لربغوثي على   مروان ا عباس و 

ومل حيصل  . لكل منهما % 2، وصائب عريقات وأمحد سعدات على       %3، وخالد مشعل على     %5على  
 . باقي املرشحني على نسب تذكر

 . مل سيصوتونبأم مل يقرروا بعدمن املستطلعني % 17فيما صرح  -
  

  :كانت كالتايل فان النتائج )فتح ومحاس( فقط من مرشحنيخابات رئاسة السلطة أما يف حال خاض انت. 2
  

  . نقطة18أبو مازن يتفوق على خالد مشعل بفارق  :السيناريو الثاين
  %50  حممود عباس
  %32  خالد مشعل
  %18  مل يقرر بعد 

  
  

 . نقاط8أبو مازن يتفوق على إمساعيل هنية بفارق : السيناريو الثالث
  %47   عباسحممود

  %39  إمساعيل هنية
  %14  مل يقرر بعد 
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، وحيصل على أصـوات أغلبيـة        نقطة 15يتفوق على إمساعيل هنية بفارق       مروان الربغوثي : الرابعالسيناريو  
 .الناخبني

  %51  مروان الربغوثي
  %36  إمساعيل هنية
  %13  مل يقرر بعد 

  
 %)31(ومحاس %) 43( فتح :االنتخابات التشريعية

 .اآلن  حال جرتالتشريعيةمن املستطلعني أم سيشاركون يف االنتخابات % 66 صرح  -
 وتنافست ذات الكتل من االنتخابات التشريعية       يف حال حصلت انتخابات تشريعية جديدة يف هذه الفترة         -

 اسـتثناء   (ويف حال احتساب النسب فقط للمستطلعني الذين سيشاركون يف االنتخابـات             ،األخرية
أي (من األصـوات    % 43 على فتح   حتصل حركة ) ا أم لن يشاركوا يف االنتخابات     الذين صرحو 

، يف حني حتصـل محـاس علـى         )لت عليها يف االنتخابات األخرية    تبقى حمافظة على النسبة اليت حص     
 . %11 بينما حتصل باقي القوائم على ) نقطة13تنخفض شعبيتها (، 31%

 .%16والذين مل يقرروا بعد مل سيصوتون إىل  -
ستحصل حركة فـتح     ويف حال النظر لكافة املستطلعني الذين ينوون املشاركة أو ال ينوون املشاركة،             -

محاس على  حركة  ، يف حني ستحصل     املاضي األصوات دون تراجع عن استطالع أيلول        من% 34على  
 محـاس    منتخيب نسبة التراجع يف     إىل وتشري نتائج االستطالعات املختلفة   .  حسب آراء املستطلعني   24%

% 31 واىل   يف حزيران املاضي  % 37 هبطت إىل    ، وقد يف نيسان املاضي  % 50حيث كانت هذه النسبة     
 محاس أن تذهب هذه األصوات إىل فتح أو بـاقي الفصـائل             اخنفاض شعبية وال يعين   .  يف أيلول املاضي  

ملشـاركني يـوم    كما أن النتائج الفعلية ستعتمد على كيفية تصويت املسـتقلني وطبيعـة ا             .الفلسطينية
 .االنتخابات، كما ال ينطبق هذا التحليل على الدوائر بل على القائمة النسبية فقط

 %.8ويف السياق نفسه، حتصل باقي الفصائل على ما يقارب  -
 مل يقرروا بعد إىل والذين% 21إىل وتصل نسبة املستطلعني الذين ال يودون املشاركة يف االنتخابات  -

12.% 
 
 فلم ختتلف النتائج كثريا سوى لكتل ت ثالث كتل رئيسية على االنتخابات التشريعيةأما يف حال تنافس -

وحتصل حركة محاس على % 43، حيث ستحصل حركة فتح على واملستقلنيموحدة من اليساريني 
 %15 على واملستقلنيوحتصل الكتلة املوحدة من اليسار % 29

  %.12 إىل وتونسيص نوتصل نسبة املستطلعني الذين مل يقرروا بعد مل -
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  برنامج دراسـات التنمية
  
  

  ))11((ملحق رقم ملحق رقم 
  

  

  2299  نتائج االستطـالعنتائج االستطـالع

  

  

  االحوال املعيشية االحوال املعيشية 

  أزمة تشكيل احلكومة والفلتان االمين أزمة تشكيل احلكومة والفلتان االمين 

  األنتخابات الرئاسية والتشريعية األنتخابات الرئاسية والتشريعية 

  
  

  2006 كانون أول 22- 21   :امليـداينالعمـل 
  

  2006 كانون أول 26   :تاريـخ النشــر
   :العينــةم حجـ

  

  ة يف الضفة والقطاع/فلسطيين  1200

   :العينةعدد مواقع 
  

   موقعاً  75

  %3 +   :اخلطــأهامش 
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  %قطاع غزة  %الضفة الغربية   %اموع   

  األحوال المعيشية: القسم األول

  في الفترة الراهنة، كيف تصف الوضع االقتصادي ألسرتك؟  .1

  2.5  2.8  2.7      جيد جداً) 1

  11.6  15.1  13.9  جيد) 2

  27.8  35.2  32.6                           متوسط) 3

  30.4  27.7  28.6          سيئ) 4

  27.8  19.2  22.2   سيئ جداً) 5

  هل أنت متفائل أم متشائم بالنسبة للمستقبل؟  .2

  53.0  36.3  42.1  ة/لمتفائ) 1

  17.8  25.2  22.7  بين بين) 2

  27.7  38.2  34.6  ة/متشائم) 3

  1.5  0.3  0.7  ال رأي) 4

  ؟هل تعتقد أن المجتمع الفلسطيني يسير باالتجاه الصحيح .3

  22.7  13.5  16.7  نعم) 1

  74.0  78.9  77.2  ال) 3

  3.3  7.6  6.1  أعرفال ) 4

  تقييم رئاسة السلطة والوزراء: الثانيالقسم 

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية؟) أبو مازن(بشكل عام، ما هو تقييمك ألداء الرئيس محمود عباس  .4

  36.5  27.7  30.7                 جيد) 1

  27.6  31.3  30.0            متوسط )2

  35.9  41.1  39.3                    ضعيف) 3

  شكل عام، ما هو تقييمك ألداء السيد إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني؟ب .5

  48.5  37.5  41.4                 جيد) 1

  28.1  29.1  28.8            متوسط )2

  23.4  33.3  29.9                    ضعيف) 3
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  %قطاع غزة  %الضفة الغربية   %اموع   

  أزمة تشكيل الحكومة والفلتان األمنيأزمة تشكيل الحكومة والفلتان األمني: : الثالثالثالثالقسم القسم 

  من تعتقد المسئول عن فشل تشكيل حكومة وحدة وطنية؟  .6

  16.9  16.3  16.5             حماسحركة ) 1

  21.6  22.9  22.4   فتححركة ) 2

  56.2  52.4  53.7                كالهما) 3

  5.2  8.4  7.3  ال أعرف) 4

  باعتقادك من يتحمل مسئولية الصدامات المسلحة وعمليات القتل والتصفية في األراضي الفلسطينية؟ .7

  22.2  12.8  16.0              حماسحركة ) 1

  13.0  15.4  14.6   فتححركة ) 2

  42.7  53.1  49.5                كالهما) 3

  18.4  13.1  15.0    ذلك غير) 4

  3.6  5.6  4.9  ال أعرف) 5

  من بين االقتراحات التالية المتداولة أيها تعتبره األفضل للخروج من األزمة السائدة؟  .8

  12.1  8.7  9.9  تشكيل حكومة انتقالية جديدة من الكفاءات لمدة عام ) 1

  22.4  26.5  25.1   انتخابات تشريعية ورئاسية جديدةإجراء) 2

 االتجاهات السياسية على -تشكيل حكومة من كافة األحزاب) 3

  أساس وثيقة الوفاق الوطني

47.8  45.3  52.5  

  12.4  16.2  14.9  إبقاء الحكومة الحالية كما هي) 4

  0.7  3.4  2.4  غير ذلك) 5

دعوته إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ) 16/12/2006(وم جاء في خطاب محمود عباس أبو مازن األخير ي .9
  مبكرة كوسيلة للخروج من الوضع الحالي، هل تؤيد أم تعارض دعوته هذه؟

  45.8  47.8  47.1  أؤيد            ) 1

  49.6  44.0  46.0  أعارض                ) 2

  4.5  8.2  6.9  ال رأي) 3

   االنتخابات الفلسطينية: القسم الرابع

  لو جرت االنتخابات الرئاسية خالل الفترة القادمة، هل تنوي المشاركة؟ .10

  66.9  62.0  63.7   نعم) 1

  26.3  30.3  28.9  ال) 2
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  6.7  7.7  7.4                       لم أقرر بعد) 3
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  %قطاع غزة  %الضفة الغربية   %اموع   

   بين الشخصيات الفلسطينية ستنتخب؟لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وقررت أن تشارك، من من .11

  1.0  0.2  0.5  بسام الصالحي              ) 1

  2.5  3.6  3.2   خالد مشعل               )2

  2.3  2.3  2.3  صائب عريقات             ) 3

  13.5  20.4  17.9  مروان البرغوثي) 4

  29.1  21.3  24.2  اسماعيل هنية                ) 5

  5.8  4.8  5.2  ثي         مصطفى البرغو) 6

  11.8  4.0  6.9  محمد دحالن              ) 7

  0.5  0.8  0.7  محمود الزهار) 8

  1.8  1.5  1.6  حنان عشراوي             ) 9

  0.0  0.1  0.1  محمود الرمحي             ) 10

  2.3  2.0  2.1  احمد سعدات           ) 11

  17.6  18.2  18.0  )             أبو مازن(محمود عباس ) 12

  11.8  20.7  17.4  لم أقرر بعد         ) 13

  لو ترشح التالية أسمائهم فقط النتخابات الرئاسة الفلسطينية فمن ستنتخب؟ .12

  55.9  46.4  49.8  "           أبو مازن"محمود عباس ) 1

  31.3  32.2  31.8  خالد مشعل ) 2

  12.8  21.4  18.4  رر بعد      لم أق) 3

  لو ترشح التالية أسمائهم فقط النتخابات الرئاسة الفلسطينية فمن ستنتخب؟ .13

  50.7  45.2  47.2  "           أبو مازن"محمود عباس ) 1

  40.3  38.8  39.3   اسماعيل هنية) 2

  9.1  16.0  13.5  لم أقرر بعد      ) 3

   الفلسطينية فمن ستنتخب؟لو تقدم مرشحين فقط النتخابات الرئاسة .14

  52.3  50.7  51.3             مروان البرغوثي) 1

  37.4  35.4  36.1   اسماعيل هنية) 2

  10.3  14.0  12.6  لم أقرر بعد      ) 3

  لو جرت االنتخابات التشريعية خالل الفترة القادمة، هل تنوي المشاركة؟ .15

  68.8  64.2  65.8  نعم                                ) 1

  23.6  25.4  24.8  ال) 2

  7.6  10.4  9.4  لم أقرر) 3
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  %قطاع غزة  %الضفة الغربية   %اموع   

لو تم إجراء االنتخابات التشريعية اليوم وترشحت نفس القوائم التي ترشحت خالل االنتخابات التشريعية  .16
  األخيرة، فلمن ستصوت؟

حزب الشعب وفدا ائتالف الجبهة الديمقراطية و(قائمة البديل ) 1

  )    ومستقلين

1.0  0.7  1.3  

  2.1  5.3  4.1  )مصطفى البرغوثي والمستقلين(قائمة فلسطين المستقلة ) 2

  2.2  2.5  2.4)               الجبهة الشعبية(قائمة الشهيد أبو علي مصطفى ) 3

  0.0  0.3  0.2  قائمة الشهيد أبو العباس        ) 4

  0.6  0.7  0.7   والعدالة االجتماعية                        قائمة الحرية) 5

  32.8  29.3  30.6  )حماس(قائمة التغيير واإلصالح ) 6

  0.0  0.1  0.0  )            وعد(االئتالف الوطني للعدالة والديمقراطية ) 7

  1.6  0.6  1.0  قائمة الطريق الثالث) 8

  0.2  0.4  0.3                  قائمة الحرية واالستقالل                ) 9

  0.3  1.2  0.9  قائمة العدالة الفلسطينية) 10

  46.3  41.6  43.3  قائمة حركة فتح                 ) 11

  12.5  17.3  15.6  لم أقرر بعد            ) 12

  لو ترشحت القوائم الثالث التالية فمن ستنتخب .17

  45.2  42.3  43.3   قائمة حركة فتح                           ) 1

  29.2  29.6  29.4  قائمة حركة حماس                       ) 2

قائمة موحدة من الجبهة الشعبية والديمقراطية وحزب ) 3

الشعب، وفدا والمبادرة الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي 

  .                        وشخصيات مستقلة

15.1  14.3  16.5  

  9.2  13.8  12.1                     لم أقرر بعد     ) 4
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  جدول توزيع العينة

  
  مكان السكن  النسبة   المنطقة 

  النسبة 
  النسبة  الحالة االجتماعية

  23.1   عزباء–أعزب  56.7  مدينة  65.6  الضفة الغربية
  72.8  ة/متزوج 28.9  بلدة/ قرية   34.4  قطاع غزة
  4.2  غير ذلك 14.4  مخيم   النسبة   الجنس

مكان السكن قبل عام   النسبة  التدين 50.4  ذآر 
1994  

  النسبة

القطاع  49.6  أنثى
  الحكومي

  91.1  في الضفة والقطاع  34.8

  8.9  خارج فلسطين  59.0  القطاع الخاص  النسبة  المحافظة
  النسبة  المستوى التعليمي  6.2  القطاع األهلي 7.1  جنين 
  7.9  ملم-أمي  النسبة  وضع اللجوء 1.1  طوباس
  15.5  ابتدائي 43.8  الجيء 3.8  طولكرم
 24.3  إعدادي 56.2  غير الجيء 10.2  نابلس 
 32.2  ثانوي  النسبة  الفئات العمرية 3.0  قلقيلية
  7.1  دبلوم  19.9  22-18 1.0  سلفيت
 13.1  بكالوريوس فأعلى 16.5  27-23 2.9  أريحا
الدخل الشهري  14.0  32-28 10.2  رام اهللا

 *بالشيكل
  النسبة

 7.8  ال يوجد دخل 11.8  37-33 8.3  القدس
 22.1  700أقل من  9.8  42-38 4.1  بيت لحم
 21.3  1000- 700 7.9  47-43 13.8  الخليل
 18.2  1700-1001 5.6  52-48 6.1   الشمال–غزة 
 14.7  2500 – 1701 14.5  52أآثر من  11.8   المدينة–غزة 

أسباب البقاء  4.7  دير البلح
خارج القوة 

   العاملة

  3000 – 2501  النسبة
7.0 

 8.8  فما فوق3000 56.8  ربات بيوت 8.2  خانيونس
 18.6  طالب 3.8  رفح

 3.2  متقاعدون   النسبة  الحالة العملية
 17.2  أبحث عن عمل 34.8  يعمل

 4.1  غير ذلك 65.2  بال عمل

 

   شيكل4.2=  دوالر 1:   للدوالر الشيكلسعر* 
  
 


