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  ات التنميةـبرنامج دراس  
  اتفاق مكة، وحكومة الوحدة الوطنية والتوقعات املستقبلية

  
  :استطالع للرأي العام الفلسطيين

  27/02/2007:  تاريخ النشر
  

  
  24/2/2007-22  :تاريخ العمل امليداين

  ة يف الضفة الغربية وقطاع غزة/ فلسطيين 1197عينة عشوائية ممثلة، : العينة
  %3+: طأنسبة اخل

  
 

 
، نادر سعيد. من أجل املزيد من التفاصيل واملعلومات الرجاء االتصال مبنسق الفريق مدير الربنامج د •

 .أو مراجعة صفحتنا اإللكترونيةأدناه  السيد أمين عبد ايد، على العناوين املرفقة باملنسقأو 
 جامعة بريزيت أو برنامج دراسات اآلراء الواردة يف النتائج متثل آراء أفراد العينة وال متثل رأي •

 .التنمية أو جلانه
  .مع الشكر للمعهد اجلمهوري الدويل لتقدميه الدعم املايل هلذا االستطالع •
يشرف على استطالعات برنامج دراسات التنمية جلنة توجيهية من كبار الباحثني الفلسطينيني  •

 .املستقلني
 ، الرجاء مراجعة صفحتنا اإللكترونية واللجنة التوجيهيةمن أجل املزيد حول املنهجية •
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   النتائج الرئيسية: اجلزء األول
لكـل مـن    ع نسب التفاؤل والتقييم اإلجيايب      رتفاإ حييي األمل يف نفوس الفلسطينيني،       ةاتفاق مك 

  وزراءه إمساعيل هنية ورئيس  حممود عباس،لرئيسا
  
 .من املستطلعني بتفاؤهلم بالنسبة للمستقبل% 47صرح  -
 

من % 55ويف املقابل فإن اتمع الفلسطيين يسري باالجتاه الصحيح، من املستطلعني أن % 40يعتقد  -
 .بأن اتمع الفلسطيين ال يسري باالجتاه الصحيحاملستطلعني ما زال لديهم اعتقاد 

  

 من %59وبرغم حالة التفاؤل، فإن حالة فقدان اإلحساس باألمان هي السمة الغالبة، إذ صرح  -
 . ال يشعرون باألماناملستطلعني بأم

  

حركيت محاس سيساهم يف وقف االقتتال بشكل دائم بني مكة تفاق من املستطلعني أن ا% 44صرح  -
 . من املستطلعني أن االتفاق سيعمل على وقف مؤقت لالقتتال% 45 يرى ويف املقابل،  .وفتح

  

من % 68برغم كل اآلمال اليت علقها الفلسطينييون على اتفاق مكة، أظهرت نتائج االستطالع، أن  -
 .مل يسمعوا باالتفاق% 10، من بينهم ة ال يعرفون حمتويات اتفاق مكاملستطلعني

 

 .متفائلون بشأن إمكانيات جناح حكومة الوحدة الوطنية من املستطلعني% 56 -
  

ويف املقابل تنخفض توقعات املستطلعني جتاه إمكانيات جناح حكومة الوحدة الوطنية، عند سؤاهلم عن  -
  حكومة الوحدة قادرة على التقدم بالعملية السلمية،  من املستطلعني أن%27تفاصيل، فقد صرح 

حكومة الوحدة أن % 43 يرى كما قادرة على فك احلصار الدويل، حكومة الوحدة  يرون أن%34و
 .قادرة على ضبط األوضاع األمنية

  

وحتسني  ،األمينوقف االنفالت  : من املستطلعني، أن أولويات اتمع الفلسطيين، هي%98صرح  -
 .، واحلصول على الدعم املايلوتعزيز العالقات الدولية ،الظروف املعيشية للسكان

 

 إلدارة  مة املسلحة واملفاوضات اآللية األكثر واقعية من املستطلعني بأن اجلمع بني املقاو%39يرى  -
واملفاوضات، الشعبية السلمية أن أفضل اخليارات هو اجلمع بني املقاومة % 22يف حني يرى الصراع، 

سلحة ملقاومة املأن ا% 15 يف املقابل يعتقد للمفاوضات فقط، وأن من األفضل التوجهيرون % 21
 .هي اخليار األفضل
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من % 46قيم ، كما من املستطلعني أداء الرئيس الفلسطيين حممود عباس بأنه جيد% 40قيم  -
  .املستطلعني أداء رئيس الوزراء إمساعيل هنية بأنه جيد

  

 . هناك اقصاء لكل من هم خارج فتح ومحاس من املستطلعني، أن%71يعتقد  -
 

ستحصل قائمة : )النتائج للقوائم النسبية (ريعية يف املرحلة احلاليةيف حال مت إجراء االنتخابات التش -
 %. 13وباقي القوائم على % 33، وقائمة حركة محاس على %45حركة فتح على 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 4

  حتليل النتائج : اجلزء الثاين
   ةبعد وقف القتال واتفاق مكتفاؤل حذر : األوضاع املعيشية: أوال

يف % 51مقارنة مـع     (ملستطلعني أوضاع أسرهم االقتصادية بالسيئة أو السيئة جدا       من ا % 44وصف   -
 االقتصادي جيد أو جيـد جـدا،        منهم بأن وضع أسرهم   % 20يف حني صرح    ،  )2006كانون أول   

 %. 36 ووصفها بأا متوسطة
 بـني   ممن املستطلعني أن شعوره   % 25من املستطلعني بتفاؤهلم بالنسبة للمستقبل، وقال       % 47صرح   -

  . جتاه املستقبلتشاؤمامنهم % 27 أبدىالتفاؤل والتشاؤم، يف حني 
من املستطلعني بأم ال يشعرون باألمن على أنفسهم وأسرهم وممتلكام، بينمـا يشـعر              % 59صرح   -

 %.22 وأخريا، يشعر باألمن بدرجة متوسطة، %19باألمن 
مقارنـة  ( لفلسطيين ال يسري باالجتاه الصحيح     أن اتمع ا   ، من املستطلعني  %55يعتقد  ويف نفس الوقت،     -

ويبدو أن وقف حالة القتال والصراع بني حركيت فتح ومحاس ساهم           ،  ) املاضي كانون أول يف  % 77مع  
  .أن اتمع الفلسطيين يسري باالجتاه الصحيح %40 صرح املقابل،يف و .يف ذلك

  
   جيايب للرئاسة ورئاسة الوزراءارتفاع يف التقييم اال: الفلسطينيةتقييم القيادات  :ثانيا

يف كانون أول   % 31مقارنة مع   ( ،يد باجل من املستطلعني أداء الرئيس الفلسطيين حممود عباس      % 40قيم   -
 %. 30 ، وبالضعيف%30باملتوسط ه قيم أداءفيما ، )املاضي

 أول كانون يف% 41مقارنة مع ( ،يدباجل من املستطلعني أداء رئيس الوزراء إمساعيل هنية  % 46 قيم   كما -
  %.25، وبالضعيف %29توسط بامل أداءه وصف، يف حني )املاضي

 ومواقفه مصـلحة الشـعب      أداءه ميثل بشكل رئيسي يف      الرئيس عباس من املستطلعني أن     % 50يعتقد   -
 نسبة الـذين يعتقـدون أن        هذا، وترتفع   .بأنه ميثل مصلحة حركة فتح    % 43بينما يعتقد   الفلسطيين،  

 . قطاع غزةمستطلعيبني % 61إىل ككل ة الشعب الفلسطيين الرئيس ميثل مصلح
 ميثل بشكل رئيسي يف أداءه ومواقفه مصلحة الشـعب   ،أن رئيس الوزراء إمساعيل هنية    % 50 يعتقدكما   -

  . حركة محاسأن مواقفه متثل% 44صرح  يف حني الفلسطيين، 
 مبسـتطلعي   مقارنـة ،  اسة الوزراء  أفضل للرئاسة ولرئ   اتقييموعموماً،  فإن مستطلعي قطاع غزة يعطون         -

 . الضفة الغربية
  
  اتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية: ثالثا

 صرح  فقد وقف االقتتال بني حركيت فتح ومحاس،         فيما خيص  ن حول فاعلية اتفاق مكة    وانقسم املستطلع  -
 املقابـل، ويف   ،   بني احلركتني   أن االتفاق سيساهم يف وقف االقتتال بشكل دائم        ، من املستطلعني  44%

  .  من املستطلعني أن االتفاق سيعمل على وقف مؤقت لالقتتال%45يرى 
 أو   بنـود االتفـاق    ال يعرفون  لكنهم   ، بأم مسعوا عن اتفاق مكة     %59 كما صرحت أغلبية املستطلعني    -

 . بأم يعرفون البنود الرئيسية لالتفاق%25، يف حني صرح تفاصيله
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 حقيقية لتشكيل حكومـة     من املستطلعني أن هناك إمكانية    % 73 صرح   ،وحول حكومة الوحدة الوطنية    -
  %.23، يف حني رأى عكس ذلك الوحدة الوطنية

كـان  حـني   يف   . إزاء إمكانيات جناح حكومة الوحدة الوطنية      م عن تفاؤهل  %56 ، عرب نفس الوقت ويف   -
 تشاؤماً جتاه   ني من املستطلع  %18 ويف املقابل أبدى  ،   بني التفاؤل والتشاؤم    من املستطلعني  %25شعور  

 .إمكانيات جناح حكومة الوحدة
  

م اتمع  اليت ،للقضايا املختلفة إجياد حلولعلى وفيما يتعلق بقدرة حكومة الوحدة الوطنية املزمع تشكيلها 
  :على النحو التايلالنتائج  إذ جاءت .أبدى املستطلعون مشاعراً متفائلة يشوا التخوف والقلق، الفلسطيين

 إصالح املؤسسات وحماربة الفساد، بينما يعتقد حنو ستتمكن منيعتقدون أن حكومة الوحدة % 50حنو  -
 وتعزيز الدميقراطية ، ومتثيل األطياف والفئات املختلفة، حتسني الظروف املعيشيةستنجح يفبأا % 46

  .واحلريات العامة
 .بأن حكومة الوحدة ستستطيع ضبط حالة الفلتان األمين% 43يعتقد حنو  -
تنخفض معدالت التفاؤل ارتباطا بالقضايا املتعلقة باالحتالل، حيث تنخفض نسبة من يعتقد أن احلكومة  -

، وبأا ستستطيع فك احلصار إىل %35ستستطيع تنظيم مقاومة فاعلة للجدار واملستوطنات إىل حوايل 
34 .%   

أمريكية عراقيل  :وطنية إىلحكومة الوحدة الجناح كما يصنف املستطلعون العراقيل اليت ستقف يف وجه  -
  %).52(، وأوروبية %)55(داخلية و ،)%87( يةإسرائيلو، %)88(

  
  االنتخابات الفلسطينية  : رابعا

  .من املستطلعني أم سيشاركون يف االنتخابات الرئاسية يف حال إجرائها% 65صرح  -
 اليت شاركت يفتل  الكنفس وتنافست ، يف هذه الفترة،يف حال حصلت انتخابات تشريعية جديدةو -

 سيشاركون يف  صرحوا بأم الذيناملستطلعنيويف حال احتساب نسب االنتخابات التشريعية األخرية، 
، ومع احتساب وتوزيع أم لن يشاركوا يف االنتخاباتباستثناء الذين صرحوا و(االنتخابات 

يف حني حتصل محاس ، تمن األصوا% 45 حتصل حركة فتح على :)املترددين على القوائم االنتخابية
 %. 13بينما حتصل باقي القوائم على ، %33على 

 
 التوجهات السياسية

، يف حني صرحت )مجيعة، نقابة، احتاد ( مجاهرييإطاربأم حاليا أعضاء يف من املستطلعني  %21صرح  -
 . مجاهرييإطار يف أي أعضاء ليسوا أم %79 األغلبية

 األغلبية صرحت يف حنيلتنظيمات السياسية الفلسطينية،  يف أحد اأعضاء بأم %22 صرح كذلك -
 وذا تتقارب إىل حد كبري نسبة .سياسي فلسطيينتنظيم – يف أي حزب أعضاء ليسوابأم % 78

املستطلعني املنضوية يف أحزاب سياسية وإطر مجاهريية، مع األخذ بعني االعتبار أن كثرياً من املستطلعني 
 . أطر يف ذات الوقتلديهم عضوية يف أحزاب ويف
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 سؤال املستطلعني عن أي اجتاه من بني كافة االجتاهات املتواجدة على ولدىأما بالنسبة للتأييد السياسي،  -
اجلبهة و ،%22وحتصل حركة محاس على ،%31الساحة الفلسطينية يؤيدون، حتصل حركة فتح على

حزب الشعب، اجلبهة : حزابالفصائل واأل أما باقي %. 2واجلهاد اإلسالمي ، %3الشعبية على 
ويف نفس الوقت، ال . أو أقل% 1، واملبادرة، والطريق الثالث فتحصل كل منها على الدميقراطية، وفدا

منهم بأم مستقلون % 9، كما صرح من املستطلعني% 29يؤيد أي من االجتاهات السياسية حوايل 
د أمهية التمييز بني التأييد السياسي والتصويت إن هذه النتائج لتؤك (مييلون غلى أحد االجتاهات السياسية

  ).يف االنتخابات حيث ترتفع النسبة االنتخابية جلميع الفصائل تقريبا
  

  
  قضايا مستقبلية: خامسا

 املطروحة فلسطينيا إلدارة الصراع مع حول اآللياتعند سؤال املستطلعني : رؤى التسوية والصراع . 1
  : إسرائيل، وأكثر الوسائل واقعية

  . واملفاوضاتاملسلحة عن ضرورة اجلمع بني املقاومة املستطلعنيمن % 39عرب  - 
الشعبية السلمية  هو اجلمع بني املقاومة ،أن أفضل اخليارات إلدارة التسوية والصراع% 22يف حني يرى  - 

 .واملفاوضات
 .أن التفاوض هو اآللية األكثر واقعية لتسوية الصراع من املستطلعني% 21 ويرى - 
  .املقاومة املسلحةهو األمثل  احللأن % 15ا يرى بينم - 
  
ي حكومة قادمة أإن املهمات املتوقعة من  ): ثالثة أعوام-لفترة متتد من عام(أولويات اتمع الفلسطيين  .2

اعتربوها % 90أكثر من  (ولويات التاليةالقصوى لألمهية لعون باألصرح املستطستكون متعددة وكبرية، حيث 
 : )مهمة جدا

                                                   األمينوقف الفوضى الداخلية واالنفالت  - 
                                االقتصادية وخفض معدالت البطالة والفقراألوضاعحتسني  - 
      حماربة الفساد داخل املؤسسات الفلسطينية                                             - 
                                الوحدة الوطنية واحلفاظ على حلمة اتمع الفلسطيينإرساء - 
    تعزيز العالقات الدبلوماسية الفلسطينية واحلصول على مصادر للدعم املايل           - 
                                           الدولة الفلسطينية املستقلةوإقامة االحتالل إاء - 
 

                              :قل من املستطلعني األولويات التالية أا مهمة جداأأو % 90واعترب 
 احلفاظ على العادات والتقاليد االجتماعية والقيم الدينية    - 
                                     حتقيق الدميقراطية وتعزيز احلريات العامة والشخصية - 
                                        سالم دائمإىلت التسوية وصوال التقدم يف مفاوضا - 
                       النهوض بواقع املرأة الفلسطينية واموعات االجتماعية املهمشة  - 
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   :وتأثريهادور القوى اتمعية والسياسية  . 3
قطاع اخلاص، أن يسهم يف ختفيف حالة أن من شأن تعزيز دور اتمع املدين والمن املستطلعني % 82يرى  - 

 .االحتقان يف اتمع الفلسطيين
 إقصاء ميارس ضد معظم الشرائح اإلجتماعية الواقعة خارج مجهور فتح،  هناك من املستطلعني أن%71 عربي - 

  .الذي ترعاه الرئاسة، ومجهور محاس الذي ترعاه احلكومة
دمات األساسية للمجتمع املدين الفلسطيين لتفادي تأثر  كافة اخل بضرورة حتويلمن املستطلعني% 67يعتقدو - 

 .هذه اخلدمات بامللف السياسي
بناء تيار سياسي ثالث جيمع القوى الدميقراطية ل أن هناك ضرورة ممن مشلهم االستطالع% 53 ويرى - 

   .الفلسطينية، يف ظل التقاطب احلاد بني حركيت فتح ومحاس
  .تأثري فعال يف األزمة الفلسطينية الراهنةإحراز  تستطعمل لسطينية أن املنظمات األهلية الف% 50كما يرى  - 
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  برنامج دراسـات التنمية
  
  

  ))11((ملحق رقم ملحق رقم 
  

  

  ))3030((رقم رقم   نتائج االستطـالعنتائج االستطـالع

  

  

  األحوال املعيشية األحوال املعيشية 

  حكومـة الوحـدة الوطنيــة حكومـة الوحـدة الوطنيــة اتفاق مكة واتفاق مكة و

  االنتخاباتاالنتخابات

  التوقعات املستقبليةالتوقعات املستقبلية

  
  

  2007 شباط 23- 22   :امليـداينالعمـل 
  

  2007 شباط 27   :تاريـخ النشــر
   :عينــةالحجـم 

  

 قطاعوالغربية ة يف الضفة /فلسطيين  1197
  غزه
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   :العينةعدد مواقع 
  

   موقعاً  75

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

  األوضاع المعيشية: القسم األول

  في الفترة الراهنة، كيف تصف الوضع االقتصادي العام في فلسطين؟ .1

  3.2  3.4  3.3      جيد جداً) 1

  14.2  18.1  16.7  جيد) 2

  35.7  35.7  35.7                           متوسط) 3

  24.2  28.8  27.2          سيء) 4

  22.7  14.0  17.0    جداًسيء) 5

  هل أنت متفائل أم متشائم بالنسبة للمستقبل؟  .2

  54.1  43.5  47.2  ة/لمتفائ) 1

  27.4  23.7  25.0  بين بين) 2

  18.0  31.8  27.0  ة/متشائم) 3

  0.5  1.0  0.8  ال رأي) 4

  ؟هل تعتقد أن المجتمع الفلسطيني يسير باالتجاه الصحيح .3

  50.8  33.8  39.7  نعم) 1

  43.4  60.7  54.8  ال) 3

  5.7  5.5  5.6  أعرفال ) 4

    باألمن على نفسك وأسرتك وممتلكاتك؟ هل تشعرفي المرحلة الحالية، .4

  25.8  15.2  18.8  نعم) 1

  24.1  20.3  21.7    الى حد ما ) 3

  49.8  63.6  58.8  ال) 4

  0.3  0.9  0.7  ال أعرف/ ال رأي ) 4

  تقييم رئاسة السلطة والوزراء: القسم الثاني

  ؟رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية) أبو مازن(ما هو تقييمك ألداء الرئيس محمود عباس ، بشكل عام .5

  46.7  35.9  39.6  جيد ) 1

  33.0  28.4  30.0  سطمتو) 2

  20.3  35.7  30.3                           ضعيف) 3
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  ؟ رئيس الوزراء الفلسطينيسماعيل هنيةاما هو تقييمك ألداء السيد ، بشكل عام .6

  53.8  42.5  46.4  جيد ) 1

  27.6  29.1  28.6  متوسط) 2

  18.6  28.4  25.0                           ضعيف) 3
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  %قطاع غزة  %فة الغربية الض  %اموع   

هل تقول أن أداءه ومواقفه كانت " أبو مازن"عند تقييم أداء ومواقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس  .7
  تمثل بشكل أكبر مصلحة حركة فتح أم الشعب الفلسطيني ككل؟

  34.9  47.7  43.3  مصلحة حركة فتح) 1

  60.8  42.7  50.6  مصلحة الشعب الفلسطيني ككل )2

  4.3  9.7  6.1  ال أعرف) 3

عند تقييم أداء ومواقف رئيس الوزراء إسماعيل هنية، هل تقول أن أداءه ومواقفه كانت تمثل بشكل أكبر مصلحة  .8
  حركة حماس أم الشعب الفلسطيني ؟

  42.3  44.6  43.8  مصلحة حركة حماس) 1

  54.6  48.3  50.5  مصلحة الشعب الفلسطيني ككل )2

  3.0  7.1  5.7  ال أعرف) 3

  اتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية: القسم الثالث

  ؟سيؤدي إلى وقف فعلي لحالة االقتتال الداخلي)  فتح وحماسحركتيالموقع بين (هل تعتقد أن اتفاق مكة  .9

  47.0  41.7  43.5   نعم) 1

  46.3  44.5  45.1  بشكل مؤقت) 2

  6.7  13.8  11.3                           ال) 3

  بين فتح وحماس؟" مكة"ى البنود التي تم االتفاق عليها ضمن اتفاق هل تعرفت عل .10

  5.8  8.2  7.4   نعم أعرف التفاصيل) 1

  24.8  24.6  24.7  أعرف البنود الرئيسية لالتفاق ) 2

  66.1  54.9  58.7                         سمعت باالتفاقية لكن لم أعرف بنودها) 3

  3.3  12.3  9.2 لم أسمع باالتفاقية) 4

  ل حكومة وحدة وطنية؟يهل تعتقد أن هناك امكانية حقيقية لتشك .11

  80.6  68.8  72.8  نعم ) 1

  18.1  26.2  23.4  ال ) 2

  1.4  5.1  3.8                           ال رأي) 3

   إزاء إمكانيات نجاح حكومة الوحدة الوطنية؟هل أنت متفائل أم متشائم .12

  66.4  51.2  56.4  متفائل ) 1

  18.9  27.4  24.5  ين بين ب) 2

  14.3  19.5  17.7                           متشائم) 3
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  0.4  1.9  1.4 ال أعرف) 4
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  %قطاع غزة  %الضفة الغربية   %اموع   

  ؟...................قادرة على" حكومة الوحدة الوطنية"هل ترى أن الحكومة المزمع تشكيلها  .13

   المفروض على الفلسطينييناالقتصادي السياسي وفك الحصار

  40.7  30.6  34.1  نعم ) 1

  32.6  31.4  31.8  إلى حد ما ) 2

  25.6  35.0  31.8                           ال) 3

  1.1  2.9  2.3 ال أعرف) 4

  ضبط الفلتان األمني

  50.6  38.2  42.5  نعم ) 1

  23.7  26.9  25.8  إلى حد ما ) 2

  25.0  31.3  29.1                           ال) 3

  0.8  3.6  2.6 ال أعرف) 4

  التقدم في التسوية السياسية مع اإلسرائيليين

  30.5  25.3  27.1  نعم ) 1

  18.7  19.8  19.5  إلى حد ما ) 2

  49.0  50.0  49.7                           ال) 3

  1.7  4.8  3.8 ال أعرف) 4

  طينيتمثيل الفئات واالطياف المختلفة مع المجتمع الفلس

  48.4  43.7  45.3  نعم ) 1

  22.1  21.1  21.5  إلى حد ما ) 2

  27.5  30.6  29.5                           ال) 3

  2.0  4.6  3.7 ال أعرف) 4

  تعزيز الديمقراطية والحريات العامة

  53.0  41.3  45.3  نعم ) 1

  15.8  17.8  17.1  إلى حد ما ) 2

  30.1  36.5  34.3                           ال) 3

  1.1  4.4  3.3 ال أعرف) 4

  إصالح المؤسسات ومحاربة الفساد

  56.5  45.4  49.2  نعم ) 1
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  18.3  21.0  20.0  إلى حد ما ) 2

  24.3  31.0  28.7                           ال) 3

  0.9  2.7  2.1 ال أعرف) 4
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  %قطاع غزة  %الضفة الغربية   %اموع   

  لمعيشي للسكان الفلسطينيين تحسين الوضع االقتصادي وا

  54.6  40.7  45.5  نعم ) 1

  24.8  23.6  24.0  إلى حد ما ) 2

  19.8  32.9  28.4                           ال) 3

  0.9  2.8  2.1 ال أعرف) 4

  تنظيم مقاومة فاعلة ضد الجدار واالستيطان

  42.9  31.2  35.3  نعم ) 1

  16.8  15.1  15.7  إلى حد ما ) 2

  38.0  49.2  45.3                           ال) 3

  2.3  4.5  3.8 ال أعرف) 4

  ؟هل تعتقد أن إسرائيل ستضع عقبات في وجه حكومة الوحدة الوطنية .14

  87.1  87.0  87.1  نعم ) 1

  7.3  5.8  6.3  إلى حد ما ) 2

  4.4  5.5  5.1                           ال ) 3

  1.2  1.7  1.5 ال أعرف) 4

  ؟الواليات المتحدة األمريكية ستضع عقبات في وجه حكومة الوحدة الوطنيةهل تعتقد أن  .15

  87.7  88.1  87.9  نعم ) 1

  6.8  4.9  5.6  إلى حد ما ) 2

  4.4  5.5  5.1                           ال ) 3

  1.1  1.5  1.4 ال أعرف) 4

  ؟هل تعتقد أن الدول األوروبية ستضع عقبات في وجه حكومة الوحدة الوطنية .16

  46.6  54.1  51.5  نعم ) 1

  30.0  24.1  26.2  إلى حد ما ) 2

  19.3  16.3  17.3                           ال ) 3

  4.1  5.5  5.0 ال أعرف) 4

  ؟هل تعتقد أن هناك معيقات سياسية داخلية ستقف في وجه نجاح حكومة الوحدة الوطنية .17

  51.9  56.3  54.8  نعم ) 1

  22.7  18.7  20.1  إلى حد ما ) 2
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  23.5  21.3  22.1                           ال ) 3

  1.9  3.7  3.1 ال أعرف) 4
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  %قطاع غزة  %الضفة الغربية   %اموع   

  التوجهات نحو المستقبل: القسم الرابع

التسوية مع إسرائيل، أي من اآلليات /ضمن اآلليات المطروحة فلسطينياً إلدارة الصراع: رؤى التسوية والصراع .18
  دولة؟الية أكثر واقعية إلنجاز التحرر الوطني وإقامة الالت

  14.4  15.8  15.3   المقاومة المسلحة) 1

  21.2  21.0  21.1  المفاوضات) 2

  42.2  37.8  39.3                     الجمع بين المقاومة المسلحة والمفاوضات) 3

  20.6  22.6  21.9 المقاومة الشعبية السلمية والمفاوضات جنباً إلى جنب ) 4

  1.6  2.8  2.4  ال أعرف) 5

  ) : ثالثة أعوام–لفترة تمتد من عام (أولويات المجتمع الفلسطيني  .19

  إنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

  91.0  91.0  91.0   مهم) 1

  5.8  5.3  5.5  متوسط األهمية) 2

  3.2  3.2  3.2                           غير مهم) 3

  0.0  0.5  0.4 رأي ال ) 4

  إرساء أسس الوحدة الوطنية والحفاظ على لحمة المجتمع الفلسطيني

  96.2  92.8  94.0   مهم) 1

  3.1  5.5  4.7  متوسط األهمية) 2

  0.7  1.3  1.0                           غير مهم) 3

  0.0  0.4  0.3 ال رأي ) 4

  رتحسين االوضاع االقتصادية وخفض معدالت البطالة والفق

  97.6  94.7  95.7   مهم) 1

  2.0  4.3  3.5  متوسط األهمية) 2

  0.5  0.8  0.7                           غير مهم) 3

  0.0  0.2  0.1 ال رأي ) 4

  التقدم في مفاوضات التسوية وصوال التفاقية سالم دائم

  87.8  84.4  85.6   مهم) 1

  6.8  9.1  8.3  متوسط األهمية) 2
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  5.2  5.9  5.7                           غير مهم) 3

  0.2  0.6  0.5 ال رأي ) 4
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  %قطاع غزة  %الضفة الغربية   %اموع   

  تحقيق الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة والشخصية

  92.1  85.2  87.6   مهم) 1

  5.0  9.6  8.0  متوسط األهمية) 2

  2.6  4.3  3.7                           غير مهم) 3

  0.2  0.9  0.7 ال رأي ) 4

  وقف الفوضى الداخلية واالنفالت األمني

  98.7  95.2  96.4   مهم) 1

  0.5  3.4  2.4  متوسط األهمية) 2

  0.2  0.9  0.6                           غير مهم) 3

  0.6  0.5  0.5 ال رأي ) 4

  محاربة الفساد داخل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني

  97.6  93.0  94.6   مهم) 1

  1.0  5.7  4.1  متوسط األهمية) 2

  1.4  1.0  1.1                           غير مهم) 3

  0.0  0.4  0.2 ال رأي ) 4

  الحفاظ على العادات والتقاليد االجتماعية، والقيم الدينية

  95.1  87.9  90.4   مهم) 1

  4.9  8.7  7.4  متوسط األهمية) 2

  0.0  2.7  1.8                           غير مهم) 3

  0.0  0.7  0.5 ال رأي ) 4

  النهوض بواقع المرأة الفلسطينية والمجموعات االجتماعية المهمشة

  88.8  82.3  84.6   مهم) 1

  8.6  12.9  11.4  متوسط األهمية) 2

  2.2  3.8  3.3                           غير مهم) 3

  0.4  0.9  0.7 ال رأي ) 4

  لفلسطينية والحصول على مصادر الدعم الماليتعزيز العالقات الدبلوماسية ا

  96.6  90.4  92.5   مهم) 1

  2.7  6.1  5.0  متوسط األهمية) 2
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  0.3  2.6  1.8                           غير مهم) 3

  0.4  0.9  0.7 ال رأي ) 4

  

  %قطاع غزة  %الضفة الغربية   %اموع   

  دور القوى المجتمعية والسياسية وتأثيرها .20

  مات األهلية الفلسطينية غير قادرة على التأثير الفعال في األزمة الفلسطينية الراهنةالمنظ

  50.4  50.3  50.3   صحيحة) 1

  28.0  25.2  26.2  صحيحة إلى حد ما) 2

  21.6  24.5  23.5                           غير صحيحة) 3

  ار سياسي ثالث يجمع القوى الفلسطينية األخرىفي ظل التقاطب الحاد بين حركتي فتح وحماس هناك ضرورة لبناء تي

  60.2  48.4  52.5   صحيحة) 1

  9.3  14.9  13.0  صحيحة إلى حد ما) 2

  30.5  36.7  34.6                           غير صحيحة) 3

ف من األجدى أن تحول كافة الخدمات األساسية إلى المجتمع المدني الفلسطيني لتفادي تأثر هذه الخدمات بالمل
  السياسي

  71.4  64.5  66.9   صحيحة) 1

  12.7  16.5  15.2  صحيحة إلى حد ما) 2

  15.9  18.9  17.9                           غير صحيحة) 3

  إن من شأن تعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص أن يسهم في تخفيف حالة االحتقان في المجتمع الفلسطيني

  84.8  80.6  82.0   صحيحة) 1

  11.0  11.3  11.2  صحيحة إلى حد ما )2

  4.2  8.1  6.8                           غير صحيحة) 3

هناك اقصاء يمارس ضد معظم الشرائح االجتماعية الواقعه خارج جمهور فتح الذي ترعاه الرئاسة وجمهور حماس 
  الذي ترعاه الحكومة

  74.7  68.7  70.8   صحيحة) 1

  11.8  15.2  14.0  صحيحة إلى حد ما) 2

  13.5  16.1  15.2                           غير صحيحة) 3
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  التوجهات السياسية واالنتخابات: القسم الخامس

  ؟)الخ.. ، رابطة، جمعية نقابة، اتحاد( عضو في إطار جماهيري أنتحاليا، هل  .21

  19.7  21.5  20.9   نعم) 1

  80.3  78.3  79.0  ال) 2

  0.0  0.2  0.1                           ال رأي) 3

  

  %قطاع غزة  %الضفة الغربية   %اموع   

   عضو في أي من التنظيمات السياسية الفلسطينية؟أنتحاليا، هل  .22

  23.9  20.8  21.9   نعم) 1

  75.8  78.4  77.5  ال) 2

  0.4  0.8  0.7                           ال رأي) 3

  ن الفصائل تؤيد؟هناك عدة اتجاهات وفصائل سياسية، بشكل عام، أي م .23

  0.3  0.7  0.6   الجبهة الديمقراطية) 1

  0.3  1.4  1.1  حزب الشعب) 2

  34.7  28.7  30.8  حركة فتح) 3

  2.6  3.5  3.2  الجبهة الشعبية) 4

  2.4  1.5  1.8  الجهاد االسالمي) 5

  0.0  0.8  0.5  االتحاد الديمقراطي فدا) 6

  22.7  21.1  21.7  حركة حماس) 7

  0.2  1.1  0.8  ة الفلسطينيةالمبادرة الوطني) 8

  0.0  0.7  0.5  الطريق الثالث) 9

  0.0  1.1  0.7  أحد االتجاهات اليسارية األخرى) 10

  0.2  0.9  0.6  أحد االتجاهات اإلسالمية األخرى) 11

  0.4  0.4  0.4  أحد االتجاهات الوطنية األخرى) 12

  6.4  5.2  5.6  مستقل، أميل لالتجاهات االسالمية) 13

  0.2  1.4  1.0  ة أميل لالتجاهات اليساريمستقل،) 14

  3.3  1.8  2.3  مستقل، أميل لحركة فتح) 15

  26.3  29.6  28.5   المذكورةال أؤيد أي من هذه االتجاهات) 16

  ، هل تنوي المشاركة؟ة والتشريعية خالل الفترة القادمةلو جرت االنتخابات الرئاسي .24

  72.8  61.5  65.4   نعم) 1
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  24.1  32.7  29.7  ال) 2

  3.1  5.8  4.9                           لم اقرر) 3

  %قطاع غزة  %الضفة الغربية   %اموع   

لو تم إجراء االنتخابات التشريعية اليوم وترشحت نفس القوائم التي ترشحت خالل االنتخابات التشريعية  .25
  األخيرة، فلمن ستصوت؟

 الشعب وفدا ائتالف الجبهة الديمقراطية وحزب(قائمة البديل ) 1

  )    ومستقلين

1.0  1.4  0.1  

  1.1  2.1  1.8  )مصطفى البرغوثي والمستقلين(قائمة فلسطين المستقلة ) 2

  1.8  3.8  3.1  )           الجبهة الشعبية(قائمة الشهيد أبو علي مصطفى ) 3

  0.6  0.3  0.4  قائمة الشهيد ابو العباس) 4

  0.4  0.6  0.5                     قائمة الحرية والعدالة االجتماعية     ) 5

  24.0  21.5  22.4  )حماس(قائمة التغيير واإلصالح ) 6

  0.0  0.2  0.1  )وعد(االئتالف الوطني للعدالة والديمقراطية ) 7

  0.4  1.4  1.1  قائمة الطريق الثالث) 8

  0.0  0.0  0.0  قائمة الحرية واالستقالل                                ) 9

  0.0  0.5  0.3  مة العدالة الفلسطينيةقائ) 10

  39.0  30.0  33.1  حركة فتح                 قائمة ) 11

  9.3  12.6  11.5              بيضاءقه ور) 12

  23.3  25.5  24.7  لن أشارك في االنتخابات) 13

  ، من أقرب كتلة من الكتل التالية لطريقة تفكيرك؟)لم يقرروا بعد(للذين  .26

ائتالف الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا  (قائمة البديل) 1

  )    ومستقلين

0.9  1.2  0.0  

  2.6  3.4  3.2  )مصطفى البرغوثي والمستقلين(قائمة فلسطين المستقلة ) 2

  0.0  5.5  4.0  )           الجبهة الشعبية(قائمة الشهيد أبو علي مصطفى ) 3

  0.0  0.0  0.0  قائمة الشهيد ابو العباس) 4

  0.0  0.9  0.7   الحرية والعدالة االجتماعية                        قائمة) 5

  40.6  44.8  43.6  )حماس(قائمة التغيير واإلصالح ) 6

  0.0  1.7  1.2  )وعد(االئتالف الوطني للعدالة والديمقراطية ) 7

  0.0  1.1  0.8  قائمة الطريق الثالث) 8

  0.0  0.6  0.5             قائمة الحرية واالستقالل                     ) 9

  0.0  0.0  0.0  قائمة العدالة الفلسطينية) 10
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  )2(ملحق رقم 

  جدول توزيع العينة

  
  النسبة  وضع اللجوء  النسبة   ان السكنمك  النسبة   المنطقة 

  38.2  الجيء 56.4  مدينة  65.6  الضفة الغربية
  61.8  غير الجيء 28.7  بلدة/ قرية   34.4  قطاع غزة
مكان السكن الدائم قبل  14.9  مخيم   النسبة  المحافظة

1994  
  النسبة

  91.3  في الضفة والقطاع  النسبة   الجنس 7.0  جنين 
  8.7  ارج فلسطينخ 50.4  ذآر  4.0  طولكرم
  النسبة  المستوى التعليمي 49.6  أنثى 10.3  نابلس 
الحالة  2.9  قلقيلية

  االجتماعية
  7.5  ملم-أميالنسبة

  14.5  ابتدائي 28.5   عزباء-أعزب 1.0  سلفيت
  23.9  إعدادي 68.0  ة/متزوج 3.5  أريحا
  31.2  ثانوي 3.6  غير ذلك 11.4  رام اهللا
  8.0  دبلوم   سبةالن  الفئات العمرية 7.8  القدس

  14.9  بكالوريوس فأعلى 19.9  22-18 3.7  بيت لحم
الدخل الشهري  16.5  27-23 13.9  الخليل

 *بالشيكل
 النسبة

 5.4  ال يوجد دخل 14.0  32-28 6.4   الشمال–غزة 
  18.8  700أقل من  11.8  37-33 11.5   المدينة–غزة 

 17.3  1000- 700 9.8  42-38 4.4  دير البلح
 18.8  1700-1001 7.9  47-43 8.5  خانيونس

 22.6  2500 – 1701 5.6  52-48 3.6  رفح
 8.1  3000 – 2501 14.5  52أآثر من  النسبة  الحالة العملية

 8.9   فما فوق3000النسبة  غير العاملين 36.6  يعمل
 56.6  ربات بيوت 63.4   عملبال

 17.7  طالب النسبة  قطاع العمل
القطاع 
  الحكومي

 3.3  متقاعدون 42.4

 18.6  أبحث عن عمل 52.1  القطاع الخاص
 3.8  غير ذلك 5.5  القطاع األهلي

 

   شيكل4.2=   دوالر1:   للدوالر الشيكلسعر* 
  
 


