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 %قطاع غزة %الضفة الغربية  %اموع 



 االنتخابات التشريعية: القسم األول

 ؟)25/1/2006(هل كنت مسجال لالقتراع في االنتخابات التشريعية الفلسطينية األخيرة       .1
 85 78 81 نعم) 1

 15 22 19 ال) 2

 ؟25/1/2005هل أدليت بصوتك في االنتخابات التشريعية األخيرة التي جرت في : إذا نعم      .2
 94 83 87 نعم) 1

 6 17 13 ال) 2

أي الذين أجابوا نعم (في االنتخابات التشريعية األخيرة ) أدلوا بأصواتهم(األسئلة التالية مخصصة فقط للذين شاركوا 
 ؟)على السؤال السابق

 لو تم إجراء االنتخابات التشريعية اليوم وترشحت نفس القوائم السابقة، لمن ستصوت؟      .3
 52 48 50 قائمة التغيري واإلصالح ) 1

 38 33 35                               قائمة حركة فتح) 2

 3 3 3                          قائمة الشهيد أبو علي مصطفى) 3

ائتالف اجلبهة الدميقراطية وحزب الشعب وفدا (قائمة البديل ) 4
     )ومستقلني

2 4 0.0 

 0.0 2 1 )مصطفى الربغوثي واملستقلني(قائمة فلسطني املستقلة ) 5

 0.7 1 1 قائمة الطريق الثالث ) 6

 0.4 0.0 0.2         قائمة الشهيد أبو العباس) 7

 0.4 0.0 0.2 قائمة العدالة الفلسطينية ) 8

 0.0 0.2 0.1                         قائمة احلرية والعدالة االجتماعية) 9

 7 9 8 غري ذلك/وضعت ورقة بيضاء) 10

 ؟ين/هناك عدة اتجاهات وفصائل سياسية، أي من الفصائل التالية تؤيد      .4
 40 40 40 حركة محاس) 1

 35 27 30 حركة فتح) 2

 2 3 3               اجلهاد اإلسالمي ) 3

 3 3 3 اجلبهة الشعبية) 4



 0.5 1 1             اجلبهة الدميقراطية) 5

 1.0 0.5 1      حزب الشعب) 6

 0.5 1.0 1                    املبادرة الوطنية الفلسطينية) 7

 0.5 0.5 0.5 الطريق الثالث) 8

 0 0.2 0.2                   االحتاد الدميقراطي فدا) 9

 7 7 7 األخرى أحد االجتاهات ) 10

 11 17 14 ال أؤيد أي من هذه االجتاهات) 11

  

 %قطاع غزة %الضفة الغربية  %اموع   

 على مستوى الدائرة االنتخابية، ألي من القوائم التالية صوت بشكل رئيسي؟      .5
 41 37 39 قائمة التغيري واالصالح) 1

 36 27 31 فتح قائمة ) 2

 24 36 30 مستقلني/قوائم أخرى) 3

هناك عوامل مختلفة قد تكون أدت إلى عدم المشاركة في االنتخابات التشريعية التي جرت في           .6
 )عامل واحد فقط(، بالنسبة لك أنت، ما أهم عامل دفعك لعدم المشاركة ؟ 25/1/2006

 6 24 21 كنت أرغب باملشاركة، ولكنين كنت مشغوالً يوم االنتخابات) 1

 10 22 20 ألن االنتخابات التشريعية ال تقدم وال تؤخر) 2

 13 13 13 عدم وجود مرشحني أو قوائم انتخابية مقنعني يل) 3

إمسي مل يكن موجودا يف القوائم حاولت الوصول ملركز االنتخاب، إال أن ) 4
 أو مل أصل ملكان االنتخاب الصحيح

6 5 10 

 0.0 4 3 ألنين مل أحصل على معلومات كافية حول االنتخابات واملرشحني) 5

 0.0 2 1 ألن االجتاه السياسي الذي أؤيده دعا ملقاطعة االنتخابات) 6

خوفا من احلرمان من حقوق معينة كالتأمني الوطين وخمصصات ) 7
 الشيخوخة واهلوية املقدسية

1 1 0.0 

 0.0 0.2 0.2 إجراءات االحتالل اليت صعبت املشاركة واحلركة) 8

 61 29 35 أسباب أخرى شخصية وغري حمددة) 9



 ؟25/1/2006عن نتائج انتخابات المجلس التشريعي التي جرت في بشكل عام هل تشعر بالرضا       .7
 59 60 59                      نعم، راض) 1

 14 20 18                       راض إىل حد ما) 2

 28 21 23             غري راض) 3

 ؟)مقعدا74أي (حماس بهذه الغالبية من المقاعد هل كنت تتوقع أن تفوز       .8
 32 40 36               نعم ) 1

 67 57 62 ال) 2

 1 3 2              ال أعرف) 3

 بشكل عام كيف تقيم أداء المجلس التشريعي التي انتهت واليته؟      .9
 15 18 17               جيد) 1

 28 34 32              متوسط) 2

 52 41 45 ضعيف) 3

 5 7 6 ال أعرف) 4

 هل كانت االنتخابات التشريعية األخيرة حرة ونزيهة؟    .10
 84 75 78               نزيهة) 1

 9 13 12              نزيهة إىل حد ما) 2

 5 5 5 غري نزيهة) 3

 3 7 5 ال اعرف) 4



   

  

 %قطاع غزة %الضفة الغربية  %اموع   

 األولويات والتوقعات: القسم الثاني

 التالية أولوية بالنسبة لك من الحكومة الجديدة برئاسة إسماعيل هنية؟ برأيك هل تشكل القضايا     .11

 التخفيف من معدالت البطالة
 91 88 90               نعم) 1

 5 7 6              إىل حد ما) 2

 4 5 4 ال) 3

 القضاء على الفساد في المؤسسات
 92 87 89               نعم) 1

 5 7 7              إىل حد ما) 2

 3 5 4 ال) 3

 إنهاء حالة الفوضى والفلتان األمني
 92 87 89               نعم) 1

 5 8 7              إىل حد ما) 2

 3 5 4 ال) 3

 االقتصاديةتحقيق التنمية 
 91 85 88               نعم) 1

 7 9 8              إىل حد ما) 2

 2 6 4 ال) 3

 تطوير الخدمات الحكومية
 90 85 87               نعم) 1



 7 10 9              إىل حد ما) 2

 3 5 4 ال) 3

 حل المشكالت االجتماعية
 90 83 86               نعم) 1

 8 11 10              إىل حد ما) 2

 2 6 4 ال) 3

 إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وتحقيق االستقالل الوطني
 87 84 85               نعم) 1

 6 9 8              إىل حد ما) 2

 7 8 7 ال) 3

   

 %قطاع غزة %الضفة الغربية  %اموع   

 وقف مشروع االستيطان وبناء الجدار في الضفة الغربية
 83 84 84               نعم) 1

 8 8 8              إىل حد ما) 2

 9 8 8 ال) 3

 تعزيز الديمقراطية
 88 78 82               نعم) 1

 8 12 10              إىل حد ما) 2

 4 10 8 ال) 3

 تعزيز الحريات العامة والشخصية
 87 80 82               نعم) 1

 8 10 9              إىل حد ما) 2

 5 10 9 ال) 3



 جلب التمويل الدولي
 85 81 82               نعم) 1

 10 8 9              إىل حد ما) 2

 5 11 8 ال) 3

 تطوير العالقات الدبلوماسية الدولية للشعب الفلسطيني
 83 79 80               نعم) 1

 10 12 12              إىل حد ما) 2

 6 9 8 ال) 3

 النهوض بأوضاع المرأة الفلسطينية
 80 78 79               نعم) 1

 14 14 14              إىل حد ما) 2

 6 7 7 ال) 3

 الجديدة في تحقيق كل من هذه األولويات؟هل تتوقع أن تنجح الحكومة     .12

 تطوير الخدمات الحكومية
 67 57 61               نعم) 1

 21 28 25              إىل حد ما) 2

 12 15 14 ال) 3

   

 %قطاع غزة %الضفة الغربية  %اموع   

 القضاء على الفساد في المؤسسات
 70 54 60               نعم) 1

 18 29 25              إىل حد ما) 2

 12 17 15 ال) 3



 حل المشكالت االجتماعية
 64 52 57               نعم) 1

 25 31 29              إىل حد ما) 2

 11 17 15 ال) 3

 إنهاء حالة الفوضى والفلتان األمني
 59 51 54               نعم) 1

 24 27 26              إىل حد ما) 2

 17 22 20 ال) 3

 تعزيز الحريات العامة والشخصية
 59 52 55               نعم) 1

 22 26 24              إىل حد ما) 2

 19 22 21 ال) 3

 تعزيز الديمقراطية
 60 50 54               نعم) 1

 23 28 26              إىل حد ما) 2

 18 22 20 ال) 3

 النهوض بأوضاع المرأة الفلسطينية
 56 48 51               نعم) 1

 26 31 29              إىل حد ما) 2

 18 21 20 ال) 3

 تطوير العالقات الدبلوماسية الدولية للشعب الفلسطيني
 53 44 48               نعم) 1

 24 32 29              إىل حد ما) 2

 23 24 24 ال) 3



 تحقيق التنمية االقتصادية
 55 43 47               نعم) 1

 27 37 33              إىل حد ما) 2

 18 20 19 ال) 3

   

 %قطاع غزة %الضفة الغربية  %اموع   

 معدالت البطالةالتخفيف من 
 54 42 46               نعم) 1

 28 38 34              إىل حد ما) 2

 18 21 19 ال) 3

 جلب التمويل الدولي
 52 41 45               نعم) 1

 25 30 28              إىل حد ما) 2

 23 29 27 ال) 3

 إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وتحقيق االستقالل الوطني
 31 24 26               نعم) 1

 33 28 30              إىل حد ما) 2

 36 48 44 ال) 3

 وقف مشروع االستيطان وبناء الجدار في الضفة الغربية
 33 21 25               نعم) 1

 28 27 27              إىل حد ما) 2

 39 52 48 ال) 3



بشكل عام، هل تعتقد أن فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي سيؤدي إلى تحسين فرص     .13
 الفلسطينيين في تحقيق االستقالل وإنشاء الدولة؟ 

 51 46 48               نعم) 1

 26 28 27              إىل حد ما) 2

 21 21 21 ال) 3

 2 5 4 ال اعرف) 4

بشكل عام، هل تعتقد أن فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي سيؤدي إلى تحسين األوضاع     .14
 الداخلية الفلسطينية؟ 

 64 51 56               نعم) 1

 21 28 25              إىل حد ما) 2

 12 17 15 ال) 3

 4 4 4 ال اعرف) 4

 بشكل عام، هل تعتقد أن فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي سيؤدي إلى تعزيز الديمقراطية؟    .15
 57 45 50               نعم) 1

 23 27 26              إىل حد ما) 2

 17 21 19 ال) 3

 3 7 6 ال اعرف) 4

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %اموع   

 البرنامج السياسي والمفاوضات: القسم الثالث

 منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؟هل تؤيد أم تعارض بأن     .16
 67 61 63               أؤيد) 1

 28 30 29              أعارض) 2

 5 9 8 ال رأي) 3

 حماس بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني؟هل تؤيد أم تعارض اعتراف     .17
 74 67 70               أؤيد) 1

 21 23 22              أعارض) 2



 5 10 8 ال رأي) 3

الذي أقره المجلس ) الدستور(تعترف الحكومة الجديدة بالقانون األساسي الفلسطيني هل تؤيد أم تعارض أن     .18
 التشريعي بعد إنشاء السلطة الوطنية؟

 53 55 55               أؤيد) 1

 36 31 33              أعارض) 2

 11 14 13 ال رأي) 3

 :الرئيسي للقرار الفلسطيني هوهل تؤيد أن يكون المصدر     .19
 44 35 39        قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ؟) 1

 47 52 50        قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية ؟ ) 2

 8 13 11 ال أعرف) 3

تعترف الحكومة الجديدة بوثيقة االستقالل المقرة من قبل المجلس الوطني الفلسطيني هل تؤيد أم تعارض أن     .20
 ؟1988عام 

 61 61 61               أؤيد) 1

 24 24 24              أعارض) 2

 16 15 16 ال رأي) 3

تشارك الحكومة الفلسطينية الجديدة في مؤتمر دولي للتفاوض للتوصل التفاقية نهائية هل تؤيد أم تعارض أن     .21
 حول القضية الفلسطينية؟

 92 88 89               أؤيد) 1

 6 8 7              أعارض) 2

 2 4 3 ال رأي) 3

 توافق حركة حماس على القرارات واالتفاقيات الدولية المتعلقة بفلسطين؟ هل تؤيد أم تعارض أن     .22
 73 68 70               أؤيد) 1

 22 23 23              أعارض) 2

 5 9 8 ال رأي) 3

   



الضفة الغربية  %المجموع   

% 

 %قطاع غزة 

السلطة الفلسطينية / هل تؤيد أم تعارض أن تعترف حماس باالتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية    .23
 وإسرائيل؟

 49 48 48               أؤيد) 1

 46 41 43              أعارض) 2

 6 12 9 ال رأي) 3

هل تؤيد أم تعارض أن تدخل السلطة الوطنية بقيادة حركة حماس مفاوضات مع إسرائيل للتوصل التفاقية     .24
 نهائية حول القضية الفلسطينية؟

 76 79 78               أؤيد) 1

 20 18 19              أعارض) 2

 4 3 4 ال رأي) 3

 هل تؤيد أم تعارض أن تعترف حماس بوجود دولة إسرائيل في الوقت الحاضر؟     .25
 33 28 30               أؤيد) 1

 63 65 64              أعارض) 2

 4 7 6 ال رأي) 3

 جنبا إلى جنب حسب القرارات الدولية؟ ) فلسطين وإسرائيل(نهائي وجود دولتين هل تؤيد أم تعارض كحل     .26
 55 60 58               أؤيد) 1

 43 36 39              أعارض) 2

 2 4 3 ال رأي) 3

 داخل المدن اإلسرائيلية؟) تفجيرية(حماس بعمليات عسكرية هل تؤيد أم تعارض قيام     .27
 37 34 35               أؤيد) 1

 60 58 59              أعارض ) 2

 3 8 6 ال رأي ) 3

 الحكومة الحكومة الجديدة: القسم الرابع



 جدية في إشراك األحزاب والفصائل األخرى في عملية صنع القرار؟ هل تعتقد أن حركة حماس     .28
 63 64 64               نعم) 1

 19 16 17              إىل حد ما ) 2

 16 12 14 ال ) 3

 2 8 6 ال أعرف ) 4

الذين عينتهم حركة حماس للحكومة الجديدة يمتلكون الخبرة الكافية إلدارة دفة الحكم في هل تعتقد أن الوزراء     .29
 فلسطين؟

 49 48 48               نعم) 1

 26 26 26              إىل حد ما ) 2

 17 11 13 ال ) 3

 9 15 13 ال أعرف) 4

    

الضفة الغربية  %اموع   
% 

 %قطاع غزة 

 ما هو تقييمك ألداء السيد إسماعيل هنية رئيس الوزراء المعين منذ انتخابه وحتى هذه اللحظة؟    .30
 75 57 64               جيد) 1

 15 22 19              متوسط ) 2

 5 7 6 ضعيف ) 3

 5 15 11 ال أعرف) 4

 رئيس السلطة الوطنية؟" أبو مازن"بشكل عام، ما هو تقييمك ألداء الرئيس محمود عباس     .31
 61 50 54               جيد) 1

 24 29 27              متوسط ) 2

 13 16 15 ضعيف ) 3

 2 5 4 ال أعرف) 4



  االتجاهات الديمقراطية: القسم الخامس

  هل تؤيد أم تعارض دستورا قائما على المساواة بين كافة المواطنين سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين؟    .32

  85 88 87                      أؤيد) 1
  13 10 11                أعارض) 2
  2 2 2 ال رأي) 3

  هل تؤيد أم تعارض دستورا قائما على المساواة بين كافة المواطنين سواء أكانوا نساء أم رجاال؟    .33

  79 84 82                      أؤيد) 1
  19 14 16                أعارض) 2
  2 2 2 ال رأي) 3

  هل تؤيد أم تعارض حرية الرأي والتعبير؟    .34

  99 96 97                      أؤيد) 1
  1 3 2                أعارض) 2
  0.3 2 1 ال رأي) 3

  انتخابات دورية تعددية؟هل تؤيد أم تعارض     .35

  96 92 93                      أؤيد) 1
  3 5 4                أعارض) 2
  1 3 2 ال رأي) 3

   

 %قطاع غزة %الضفة الغربية  %اموع   

 تقييم األوضاع المعيشية: القسم السادس

 في الفترة الراهنة، كيف تصف الوضع االقتصادي ألسرتك؟    .36
 2 4 3                      جيد جداً) 1

 15 21 19                جيد) 2



 37 41 40 متوسط) 3

 25 21 23 سيئ) 4

 22 13 17 سيئ جداً) 5

 في الفترة الراهنة، كيف تقيم الوضع الفلسطيني ككل؟    .37
 0.4 0.4 0.4                      جيد جداً) 1

 3 7 6                جيد) 2

 22 30 27 متوسط) 3

 46 43 44 سيئ) 4

 29 19 23 سيئ جداً) 5

 ين بذلك؟/لو أتيحت لك الفرصة للهجرة واإلقامة الدائمة خارج البالد ، فهل ستقوم    .38
 18 17 18                      نعم) 1

 81 82 82                ال) 2

 1 1 1 ال رأي) 3

 تقييم استطالعات الرأي: القسم السابع

 بشكل عام، كيف تقيم تجربة استطالعات الرأي في األراضي الفلسطينية؟    .39
 61 56 58                  جتربة جيدة) 1

 24 28 27                                 جيدة إىل حد ما) 2

 10 9 9             غري جيدة) 3

 5 8 7 ال أعرف) 4

 بشكل عام، هل تثق باستطالعات الرأي في األراضي الفلسطينية؟    .40
 50 47 48                  نعم، أثق) 1

 27 32 30                                 أثق إىل حد ما) 2

 17 14 15             ال أثق) 3

 6 7 7 ال أعرف) 4

          

   



  )2(ملحق رقم 

 التوقعات من الحكومة الجديدة حسب متغيرات اجتماعية واقتصادية): 1(جدول رقم 

 )الذين يعتقدون أن الحكومة الجديدة غير قادرة على تحقيق األولويات التاليةنسبة (

   

القضاء على  إنهاء االحتالل  

 الفساد

تعزيز الديمقراطية انهاء الفوضى تخفيف البطالة

 %22 %20 %22 %17 %51 دخل مرتفع

 %18 %18 %18 %12 %45 دخل متوسط

 %22 %21 %20 %16 %38 دخل منخفض

 %26 %24 %19 %10 %60 دبلوم وأعلى

 %23 %23 %22 %17 %47 ثانوي

 %19 %18 %19 %15 %41 إعدادي وأقل

 %35 %36 %31 %24 %62 فتح

 %10 %8 %12 %8 %30 اسالميين

 %23 %24 %20 %17 %49 غير ذلك

 %24 %22 %21 %14 %50 رجال

 %16 %18 %19 %16 %37 نساء

 %28 %22 %24 %13 %70 غير متدين

 %25 %25 %23 %19 %51متدين إلى حد ما

 %16 %16 %16 %12 %36 متدين

   

 (%)المواقف من قضايا معينة حسب االتجاه السياسي ): 2(جدول رقم 

   

 آخرون إسالميون فتح  

 %59 %48 %81 لم يتوقع الفوز الذي حققته حماس

 %61 %64 %84أؤيد اعتراف حماس بمنظمة 



 التحرير الفلسطينية

أؤيد مشاركة حماس بمؤتمر دولي 

 للسالم

90% 90% 87% 

 %82 %75 %80 أؤيد مفاوضات مباشرة

أؤيد أن تعترف حماس اآلن بوجود 

 اسرائيل

42% 22% 32% 

 %57 %52 %67 أؤيد حل قائم على دولتين

أعارض عمليات داخل المدن 

 االسرائيلية

62% 54% 64% 

 %20 %11 %26 سأهاجر لو أتيحت الفرصة
 

 تحليل النتائج: القسم الثالث 

  الموقف من برنامج السلطة الوطنية        .1 

من المستطلعين أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب % 63يؤيد          · 

  . منهم% 29الفلسطيني، بينما يعارض هذه المقولة 

من المستطلعين أن تقوم حماس باالعتراف بأن منظمة التحرير % 70وفي نفس الوقت، يؤيد نحو          ·

لقد %. 22الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويعارض قيامها بذلك 

في % 67في قطاع غزة، مقابل % 74وصلت نسبة التأييد العتراف حماس بمنظمة التحرير إلى 

  .الضفة الغربية

من % 33 تعترف الحكومة الجديدة بالقانون األساسي الفلسطيني، بينما يعارض ذلك بأن% 55يؤيد          ·

  .المستطلعين

من المستطلعين أن تعترف الحكومة الجديدة بوثيقة إعالن االستقالل المقرة من قبل % 61يؤيد          ·

  %.24المجلس الوطني الفلسطيني، بينما يعارض ذلك 

ن بأن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية المصدر الرئيسي للقرار، بينما من المستطلعي% 50يؤيد          ·

أما في غزة، فتصل نسبة التأييد ألن . أن تكون منظمة التحرير المصدر الرئيسي للقرار% 39يؤيد 

  . في الضفة الغربية% 35مقارنة مع % 45تكون منظمة التحرير مصدر القرار إلى 

  لميةالموقف من العملية الس       .2 



من المستطلعين أن تشارك الحكومة الجديدة في مؤتمر دولي للتفاوض والتوصل % 90يؤيد نحو          ·

  %.7التفاقية دائمة حول القضية الفلسطينية، بينما يعارض ذلك 

من المستطلعين أن تدخل السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة حماس في مفاوضات مع % 78كما يؤيد          ·

  .ل للتوصل التفاقية نهائية حول القضية الفلسطينيةإسرائي

من المستطلعين أن تقوم حركة حماس بالموافقة على القرارات الدولية المتعلقة % 70يؤيد نحو          ·

  %.23بفلسطين، بينما يعارض ذلك 

ير الفلسطينية أن تعترف حماس باالتفاقيات الموقعة بين منظمة التحر% 48وفي نفس السياق، يوافق          ·

  .من المستطلعين% 43وإسرائيل، ويعارض ذلك 

من المستطلعين قيام دولتين جنبا إلى جنب وحسب القرارات الدولية، بينما يعارض ذلك % 58ويؤيد         ·

39.%  

ومن المالحظ التغير الكبير في موقف الرأي العام من قضية العمليات التفجيرية داخل المدن          ·

، سجل )2001كانون الثاني % (75لية، ففي حين كانت نسبة التأيد لهذه العمليات تصل إلى اإلسرائي

من المستطلعين عن تأيدهم لمثل % 35 نقطة حيث عبر 40هذا االستطالع تراجعا في التأيد بمعدل 

عن معارضتهم لقيام حماس %) 60نحو (ومن جهة أخرى عبر غالبية المستطلعين . هذه العمليات

  . يات تفجيرية داخل المدن اإلسرائيليةبأي عمل

وبرغم الدعم الكبير للمفاوضات وحل يقوم على دولتين متجاورتين، إال أن غالبية المستطلعين          ·

يرفضون أن تقوم حماس حاليا باالعتراف بإسرائيل، بينما يؤيد قيامها بذلك حاليا أكثر من %) 64(

30.%  

  :القضايا بالتوجه السياسي للمستطلعين على النحو التاليلقد تأثرت المواقف من كافة هذه  

من أنصار فتح أن تعترف حماس بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد، يشاركهم في % 84يؤيد          ·

  .من االتجاهات األخرى% 61من أنصار حماس، و % 64ذلك 

  .تمر دولي لحل القضية الفلسطينيةتؤيد نسب متساوية من أنصار كافة االتجاهات المشاركة في مؤ         ·

من االتجاهات األخرى % 82من مؤيدي الحركات اإلسالمية و % 75من أنصار فتح و % 80يؤيد          ·

  .دخول حماس في مفاوضات مع إسرائيل

من أنصار % 22تقوم حماس باالعتراف بإسرائيل حاليا، ويؤيد ذلك من أنصار فتح أن % 42يؤيد          ·

  .من األخرين% 32اإلسالميين و 

من أنصار فتح حالً دائماً قائماً على إنشاء دولتين متجاورتين، ويؤيد ذلك أيضا غالبية % 67يؤيد          ·

  .التجاهات األخرىمن مؤيدي ا% 57، بينما يؤيد هذا الحل %)52(من مؤيدي الحركات اإلسالمية 



من مؤيدي فتح عمليات عسكرية داخل المدن اإلسرائيلية، وشاركهم في ذلك غالبية % 62يعارض          ·

ي /للمزيد، أنظر(.من مؤيدي االتجاهات األخرى% 64و %) 54(من مؤيدي الحركات اإلسالمية 

  )2 في الملحق رقم 2جدول رقم 

  القيم الديمقراطية       .3 

  :بالمجمل، يؤكد الفلسطينيون على التزام عميق بقيم ديمقراطية عديدة كما تظهر نتائج هذا االستطالع

  %.2من المستطلعين حرية الرأي والتعبير، ويعارض هذا المبدأ % 97يؤيد          ·

  .من المستطلعين% 4إجراء انتخابات دورية تعددية، بينما يعارض ذلك % 93يؤيد          ·

دستورا قائما على المساواة بين كافة المواطنين سواء أكانوا مسلمين أو مسيحيين، بينما % 87يؤيد          ·

  %.11يعارض ذلك 

دستورا قائما على المساواة بين المواطنين سواء كانوا نساء أم رجاال، بينما يعارض ذلك % 82يؤيد          ·

  .من المستطلعين% 16

  شريعيةتقييم االنتخابات الت       .4 

من المستطلعين راضـون عن نتـائج االنتخابـات التشريعية الفلسطينية التي جرت بتاريخ % 59          ·

  .من المستطلعين% 23، بينما يخالفهم الرأي 25-1-2006

من المستطلعين أن تفوز قائمة التغيير واإلصالح بأغلبية المقاعد في المجلس % 60لم يتوقع          ·

  .بأنهم توقعوا مثل هذه النتيجة% 37نما صرح التشريعي، بي

من % 48من مؤيدي فتح ما حققته حماس من فوز في التشريعي، بالمقارنة مع % 81لم يتوقع          ·

من بين المؤيدين % 59، و )أي مؤيدي حماس والجهاد اإلسالمي(مؤيدي الحركات اإلسالمية 

  .التجاهات أخرى والمستقلين

اعتبروها نزيهة إلى حد % 12من المستطلعين أن االنتخابات التشريعية كانت نزيهة، و % 78يعتبر          ·

  %.5ما، بينما بلغت نسبة من اعتبروها غير نزيهة 

من المستطلعين بشكل رئيسي لمرشحين من قائمة التغيير واإلصالح في الدوائر % 39صوت          ·

%) 31حوالي (من قائمة فتح، والباقي بشكل رئيسي لمرشحين % 31االنتخابية، بينما صوت 

  .صوتوا لمرشحين من قوائم أخرى ومستقلين

  عوامل خلف عدم المشاركة في االنتخابات       .5 



عندما سؤل المستطلعون الذين سجلوا للمشاركة في االنتخابات ولكنهم لم يدلوا بأصواتهم عن أسباب عدم 

  :مشاركتهم، جاءت النتائج على النحو التالي

  .بأنهم رغبوا بالمشاركة ولكنهم كانوا مشغولين في ذلك اليوم% 21صرح :االنشغال         ·

من المسجلين الذين لم يشاركوا بأنهم فعلوا ذلك ألن لديهم القناعة بأن % 20 صرح :عدم االكتراث         ·

  ).ال تقدم وال تؤخر(االنتخابات غير مجدية 

  .بأنهم لم يقتنعوا بأي من المرشحين أو القوائم المتقدمة لالنتخابات% 13صرح  :عدم القناعة         ·

بأنهم حاولوا الوصل لمركز االقتراع ولكنهم لم يصلوا % 6 صرح :محاوالت فاشلة للمشاركة         ·

  .للمركز المخصص أو أنهم لم يجدوا أسماءهم في القوائم

  .صلوا على معلومات كافية حول االنتخابات والمرشحينبأنهم لم يح% 3 صرح :نقص المعلومات         ·

   

  أنماط التصويت والتأييد السياسي       .6

تم سؤال المستطلعين حول من سينتخبون لو أجريت االنتخابات اليوم للمجلس التشريعي، وأيضاً حول 

، حيث أن ونود التأكيد على أن هذين سؤالين مختلفين ولهما دالالت مختلفة. من يؤيدون سياسيا

التصويت لقائمة معينة يوم االنتخابات من بين القوائم المحددة ال يعني التأييد الدائم وغير المشروط لها، 

  .والعكس صحيح، فإن التأييد لقائمة معينة ال يعني بالضرورة التصويت لها يوم االنتخابات

% 50ائمة التغيير واإلصالح على نحو لو تم إجراء االنتخابات اليوم وتقدمت نفس القوائم، تحصل ق         ·

أما باقي القوائم فتحصل على نسب قليلة، حيث %. 38من األصوات، تليها قائمة حركة فتح بنحو 

  .، وباقي القوائم على أقل من ذلك%3تحصل قائمة الشهيد أبوعلي مصطفى على نحو 

عن أي اتجاه من بين كافة االتجاهات أما بالنسبة للتأييد السياسي، فعندما تم سؤال المستطلعين          ·

، وتحصل حركة فتح %40المتواجدة على الساحة الفلسطينية يؤيدون، تحصل حركة حماس على 

أما باقي %. 3، وتحصل كل من حركة الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية على أقل من %30على 

فلم تحصل على أكثر ) يق الثالثالجبهة الديمقراطية، فدا، حزب الشعب، المبادرة، الطر(االتجاهات 

من % 22وفي نفس الوقت، ال يؤيد أي من االتجاهات السياسية حوالي . لكل منها% 1من 

وبينما يتساوى التأييد لحركة حماس بين الضفة وغزة، يرتفع التأييد لفتح في غزة إلى . المستطلعين

  %. 27، وينخفض في الضفة الغربية إلى 35%



التالية من خالل األسئلة  فقد تم الخروج باألنماط، أما حول أهم أسباب التصويت لقائمة التغيير واإلصالح        •

العبارات ( –مؤيدين وغير مؤيدين للحركة–لحماس  المفتوحة وورشة العمل المركزة مع مجموعة من الذين صوتوا

  :(تطلعين والمشاركين في ورش العملالمس بين تواترها ومرتبة حسب التالية مشتقة من أراء المستطلعين

 حماس غير فاسدة تستطيع تحقيق اإلصالح         -

  قياداتها ومرشحيها يتمتعون باألمانة والتقوى         -

  حماس تستطيع تحقيق األمن الداخلي ومحاربة الفلتان         -

  معاقبة فتح وقياداتها         -

  األوضاع االقتصاديةحماس تستطيع أن تحسن          -

  العدل والمساواة في برنامجهم         -

  فتح اعترفت بإسرائيل بدون مقابل، وحماس لن تفعل ذلك         -

  فتح لم تحقق شيء على مستوى العملية السلمية، وسنجرب نهج حماس         -

  االتفاق مع مبادئ الحركة الدينية والسياسية         -

  ة اإلسالمية وألننا مسلمونرجوعهم للشريع         -

  دعايتهم االنتخابية مقنعة         -

  االنتماء التنظيمي للحركة         -

  :بالنسبة للذين صوتوا لحركة فتح، فقد أوردوا األسباب التالية          · 

  فتح هي األصل وتاريخها النضالي غني         -

  الشعب بحكم الخبرة وقوة العالقاتفتح هي األقدر على قيادة          -

  للوصول للسالم         -

  فتح األكثر اعتداال         -



  وفاء ألبوعمار         -

  قناعة بمبادئ الحركة السياسية وأهدافها         -

  هي الممثل الحقيقي لفئات الشعب المختلفة         -

  الكفاءة والخبرة لقياداتها         -

  ماس للسلطةلمنع وصول ح         -

  لضمان الدعم الدولي المالي والدبلوماسي         -

  هي الفصيل األهم في منظمة التحرير الفلسطينية         -

  هي أكبر األحزاب         -

  االنتماء والمصالح الحزبية         -

  المحافظة على االستمرارية         -

 كأبوعلي لم يختاروا بديال لفتح من القوائم األخرىلحماس كبديل لفتح، لماذا عند سؤال الذين صوتوا          · 

  :مصطفى والبديل وفلسطين المستقلة والطريق الثالث، هذا ما أوردوه من أسباب لعدم تصويتهم لهذه القوائم

يها القوة ليس لديهم القوة للتغيير وال المؤسسات ليكونوا بديال حقيقيا لفتح، بينما حماس لد          -

  والمؤسسات

  لم يقدموا أو يحققوا شيئا للشعب في مجاالت الحياة المختلفة         -

  لم يعملوا مع الجماهير وبقيت برامجهم نخبوية         -

  برامجهم غير واضحة أو معروفة ودعايتهم لم تصل للناس         -

  ال يتمتعون بالمصداقية          -

  تفيدون منهاهم تابعون لفتح ويس         -

  ليسوا منظمين أو متحدين مثل حماس         -



  ال يوجد لديهم مؤسسات اجتماعية تقدم الخدمات         -

  ال أثق بهم         -

  غير مقتنع ببرامجهم         -

  برنامجهم غير ديني ونحن مسلمون         -

  تقييم الوزارة الجديدة ومؤسسة الرئاسة       .7 

مع أنه من المبكر تقييم الحكومة الجديدة بقيادة السيد إسماعيل هنية، ومع نقص المعلومات حول الوزراء 

  .المعينين، إال أن المستطلعين لم يترددوا في تقييم الحكومة الجديدة

افية من المستطلعين أن الوزراء الذين تم تعيينهم للحكومة الجديدة يمتلكون الخبرة الك% 48اعتبر          ·

% 13بينما اعتبرهم ). مؤهلين إلى حد ما(بأنهم % 26إلدارة دفة الحكم في فلسطين، واعتبرهم 

  .رأيا حتى اللحظة% 13ولم يحدد ). غير مؤهلين(

من المستطلعين أن حركة حماس جدية في إشراكها لألحزاب % 64وفي نفس الوقت، اعتبر          ·

، بينما لم يعتبرها جدية %17القرار، واعتبرها جدية إلى حد ما والفصائل األخرى في عملية صنع 

14.%  

بأنهم يقيمون أداءه % 64وفي معرض تقييمهم ألداء رئيس الوزراء النائب إسماعيل هنية، صرح          ·

% 6وفي المقابل اعتبره ). متوسطا% (19، بينما اعتبره )جيدا(منذ انتخابه وحتى اللحظة 

وكان هناك فرق بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث . عن أرائهم% 11، ولم يصرح )ضعيف(

من مستطلعي % 57، بينما قيمه )جيد(من مستطلعي قطاع غزة أداء السيد هنية على أنه % 75قيم 

  . نقطة18 فارق –) جيد(الضفة الغربية بأنه 

) 2005تشرين أول ( سابق في استطالع% 41من )  نقطة13(ارتفع تقييم الرئيس أبومازن بمعدل          ·

وكان التأييد ألداء . ضعيفا% 15متوسطا، و% 27واعتبره ). جيدا(يعتبرون أداءه % 54إلى 

 –في الضفة الغربية ) جيد% 50(مقابل ) جيد% 61(الرئيس أيضا أكثر ارتفاعا في قطاع غزة 

  . نقطة11فارق 

  أولويات الفلسطينيين وتوقعاتهم       .8

ولويات المتداخلة التي أكد على أهميتها المستطلعون بالنسبة للحكومة الجديدة، هنالك العديد من األ

وستشكل هذه التوقعات المرتفعة في كافة المجاالت نقطة مرجعية لتقييم هذه الحكومة في المستقبل من 



يام به وقد جاءت اإلجابات لتعبر عن ازدحام األجندة ولتعكس ما يمكن لهذه الحكومة الق. قبل المستطلعين

  :على أرض الواقع حسب تقييم الرأي العام، وكانت النتائج على النحو التالي

من المستطلعين أن التخفيف % 90شكلت القضايا الداخلية رأس هرم األولويات، حيث اعتبر نحو          ·

من معدالت البطالة، وإنهاء الفساد، و القضاء على الفوضى وحالة الفلتان، وتحقيق التنمية 

  .قتصادية أكثر األولويات أهميةاال

أولوية مؤكدة ) حل المشكالت االجتماعية(، و )تطوير الخدمات الحكومية(في حين كانت قضايا          ·

  .من المستطلعين% 86لنحو 

  .من المستطلعين% 85وجاء إنهاء االحتالل ووقف االستيطان والجدار في قمة األولويات لنحو          ·

و  ، )جلب التمويل الدولي(، و )تعزيز الحريات الشخصية والعامة(، و)لتعزيز الديمقراطية(وكان          ·

  .من المستطلعين% 82أولوية لنحو ) تعزيز العالقات الدبلوماسية(

  .من المستطلعين% 80أما النهوض بأوضاع المرأة فكان أولوية لنحو          ·

ة الجديدة على تحقيق هذه األولويات، فإن الصورة تتغير حيث بالنسبة لتوقعات الفلسطينيين حول قدرة الحكوم 

  .تصبح التوقعات أقل بكثير من التمنيات

من المستطلعين القضاء على الفساد كأولوية، يتوقع أن تستطيع الحكومة القيام % 90وبينما يضع نحو           · 

بأن الحكومة % 15ويجد نحو %. 25من المستطلعين، وبأنها تستطيع القيام بذلك إلى حد ما % 60بذلك 

  .الجديدة لن تستطيع القيام بذلك

منهم أن % 61من المستطلعين تطوير الخدمات كأولوية، يتوقع % 86وفي نفس الوقت الذي يضع          ·

  %).14(، وال تستطيع %)25(تستطيع تحقيق ذلك، بينما تستطيع إلى حد ما 

منهم فقط يعتقدون أن الحكومة % 26االحتالل كأولوية، إال أن نحو إنهاء % 85بينما يضع نحو          ·

في المقابل، ال يتوقع أن . أيضا أنها قد تكون قادرة إلى حد ما% 27قادرة على تحقيق ذلك، ويعتقد 

  .من المستطلعين% 48تستطيع القيام بذلك نحو 

تطوير الخدمات الحكومية : و التاليوبشكل عام فإن ترتيب التوقعات من الحكومة يأتي على النح         ·

، تعزيز الحريات العامة %)57(، حل المشكالت االجتماعية %)60(، إنهاء الفساد %)61(

، النهوض بأوضاع %)54(، تعزيز الديمقراطية %)55(، إنهاء حالة الفلتان %)56(والشخصية 

، التخفيف %)47(قتصادية ، تحقيق التنمية اال%)48(، تطوير العالقات الدبلوماسية %)51(المرأة 

إنهاء االحتالل وتحقيق االستقالل %) 45(، الحصول على تمويل دولي %)46(من معدالت البطالة 

  %).25(، وقف مشروع االستيطان وبناء الجدار %)26(



من المستطلعين بأن هذا الفوز قد يؤدي إلى % 48أما حول تبعات فوز حركة حماس، فقد صرح          ·

بأن هذا الفوز قد يؤدي % 56ويعتقد . الفلسطينيين في تحقيق االستقالل وإنشاء الدولةتحسين فرص 

من المستطلعين بأن هذا % 50وفي نفس الوقت، يعتقد . إلى تحسين األوضاع الداخلية الفلسطينية

  .الفوز سيؤدي إلى تعزيز الديمقراطية

السياسية، وخصوصا بالنسبة لقدرة حماس على وتتأثر توقعات المستطلعين بخلفياتهم االجتماعية و         ·

ودخال %) 60(واألكثر تعلما %) 62(ومؤيدي فتح %) 75(إنهاء االحتالل، حيث أن األقل تدينا 

%) 37(، والنساء %)38(واألقل دخال %) 41(، مقارنة مع األقل تعلما %)50(، والرجال %)51(

ال يتوقعون أن تستطيع حكومة تقودها ) %30(ومؤيدي الحركات اإلسالمية %) 36(واألكثر تدينا 

وينطبق النمط ذاته، إلى حد ما، بالنسبة لتقييم قدرة حماس . حماس أن تحقق هدف إنهاء االحتالل

  ).2 في الملحق1مراجعة جدول رقم (على تحقيق باقي األولويات، مع فروقات أقل بين كافة الفئات 
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، بينما يصفه بأنه )سيء أو سيء جدا(من المستطلعين الوضع االقتصادي ألسرهم بأنه % 39يصف          ·

) جيد أو جيد جدا(وفي المقابل يصف الوضع االقتصادي لألسرة بأنه . أيضا% 39نحو ) متوسط(

في قطاع % 47إلى ) سيء أو سيء جدا(وتصل نسبة من يصفون وضع أسرهم بأنه %. 22نحو 

  .في الضفة الغربية% 34ة مع غزة، بالمقارن

أما النظرة الكلية لوضع المجتمع الفلسطيني ككل فهي أكثر تشاؤما من النظرة لوضع األسرة، فقد          ·

، بينما يقيمه على أنه )سيء أو سيء جدا(بأنهم يقيمون الوضع الفلسطيني بأنه % 67صرح 

  . فقط%6نحو ) جيد أو جيد جدا(، ويقيمه بأنه %27نحو ) متوسط(

من المستطلعين من كافة الفئات العمرية والجنسين، بأنهم % 18وفي نفس السياق، صرح نحو          ·

سيقومون بالهجرة خارج البالد لو أتيحت لهم الفرصة للقيام بذلك، ولم ترتفع هذه النسبة عما 

  .أظهرته استطالعات عديدة سابقة، وتتساوى النسبة بين الضفة الغربية وقطاع غزة

-28(من الفئة العمرية % 28و )  سنة27-18(من الذكور الشباب % 34ومن الجدير بالذكر أن          ·

  .يعبرون عن رغبتهم بالهجرة لو أتيحت الفرصة لذلك)  سنة37
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في سلة واحدة، حيث تستخدم مع القناعة بأنه ال يمكن وضع كافة استطالعات الرأي العام ومؤسساتها 

  .منهجيات مختلفة ومتباينة، إال أنه تم التعرف على التوجهات العامة للفلسطينيين في هذا المجال



   

من المستطلعين بأنهم يقيمون تجربة استطالعات الرأي العام في األراضي الفلسطينية % 58صرح          ·

في المقابل . من المستطلعين% 27نحو ) ى حد ماجيدة إل(بأنها تجربة جيدة، واعتبر هذه التجربة 

، ولم يعبر عن رأيه في هذا المجال نحو %9حوالي ) غير جيدة(اعتبر هذه التجربة االستطالعية 

7.%  

بأنهم % 30بأنهم يثقون بها، و صرح % 48ومن حيث درجة الثقة بهذه االستطالعات فقد صرح          ·

ال (بـ % 7من المستطلعين، وصرح % 15الستطالعات نحو وال يثق با). يثقون بها إلى حد ما(

  .)أعرف

 )3(ملحق رقم 

  جدول توزيع العينة

 مكان السكن النسبة  املنطقة 
 النسبة 

 النسبة وضع اللجوء

 38 الجئ 53 مدينة 62 الضفة الغربية
 62 غري الجئ 31 بلدة/ قرية  38 قطاع غزة

 النسبة املستوى التعليمي 16 خميم  النسبة احملافظة
 20 ملم-أمي النسبة  اجلنس 6 جنني 

 21 ابتدائي 52 ذكر  2 طوباس
 31 إعدادي 48 أنثى 3 طولكرم

 17 ثانوي النسبة احلالة االجتماعية 10 نابلس 

 5 دبلوم  23 عز باء/ أعزب  2 قلقيلية
 6 بكالوريوس فأعلى 73 ة/ متزوج  1 سلفيت

 النسبة مكان السكن الدائم  4 غري ذلك 2 أرحيا
   1994قبل  النسبة الفئات العمرية 9 رام اهللا
 91 الضفة الغربية  19 22-18 10 القدس

 9 وقطاع غزة 16 27-23 3 بيت حلم
   خارج فلسطني 14 32-28 14 اخلليل
 النسبة درجة التدين 12 37-33 7  الشمال–غزة 
 متدين 10 42-38 14  املدينة–غزة 

 متدين إىل حد ما 7 47-43 5 دير البلح
54  

43 



 3 غري متدين 5 52-48 8 خانيونس

الدخل الشهري  17 52أكثر من  4 رفح
 *بالشيكل

 النسبة

أسباب البقاء بال  النسبة احلالة العملية
 عمل 

 4 ال يوجد دخل النسبة

 25 700أقل من  58 ربات بيوت 29 يعمل
 22 1000-700 11 طالب  71 بال عمل

 17 1700-1001 5 متقاعدون    
 6 2500 – 1701 20 أحبث عن عمل    
 17 3000 – 2501 6 غري ذلك    
 9  فما فوق3000        

  شيكل4.6=  دوالر 1:  للدوالر  الشيكلسعر* 
  
 


