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تحليل النتائج



  

 من المستطلعين مع حكومة تضم كافة الفصائل الفلسطينية% 63: الحكومة الفلسطينية . 1

من المستطلعين بأن الخـروج     % 63فيما يتعلق بالتعامل مع األزمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، يؤيد              ·

بأن المخرج  % 24يكمن في تشكيل حكومة تشارك فيها جميع الفصائل الفلسطينية، بينما يرى            من األزمة   

تشـكيل حكومـة مـن المسـتقلين ذوي         % 9في استمرار الحكومة الحالية المشكلة من حماس، ويؤيد         

  .االختصاص

بينما يؤيد  من مؤيدي حماس،    % 46من مؤيدي حركة فتح حكومة وحدة وطنية، بينما يؤيد ذلك           % 80يؤيد     ·

  .من الفصائل األخرى والمستقلين% 56حكومة الوحدة الوطنية 

من مؤيدي حركـة فـتح،      % 6من مؤيدي حماس يؤيدون استمرار حكومة حماس بينما يفضل ذلك           % 23   ·

  . من مؤيدي الفصائل األخرى والمستقلين% 31

قيمون أداء الحكومـة الفلسـطينية      من المستطلعين بأنهم ي   % 32وانقسام حول تقييم الحكومة، حيث صرح          ·

  %. 27، وفي المقابل اعتبره ضعيف %36الجديدة بالجيدة، بينما اعتبر أداؤها متوسط 

   

إلى % 50تراجع في نسبة المستطلعين الذين سينتخبون حركة حماس من : االنتخابات التشريعية . 2

44%  

تحصـل قائمـة    : ات اليوم للمجلس التشريعي   تم سؤال المستطلعين حول من سينتخبون لو أجريت االنتخاب           ·

كمـا  %. 34من األصوات، تليها قائمة حركة فـتح بنحـو          % 44على نحو   )حماس(التغيير واإلصالح   

، وباقي القوائم على أقل من      %2، وقائمة بديل على     %4تحصل قائمة الشهيد أبوعلي مصطفى على نحو        

  . من المستطلعين%14بينما سيضع ورقة بيضاء في صناديق االقتراع . ذلك

  .من مستطلعي الضفة الغربية% 42من مستطلعي قطاع غزة مقارنة مع % 47سينتخب حركة حماس         ·

مـن  % 39من سكان المـدن و  % 42من سكان المخيمات مقارنة مع   % 57كما سينتخب حركة حماس             ·

  .سكان القرى

  .من الرجال% 40س مقابل من النساء المستطلعات سينتخبن حركة حما% 47        ·

  . من الحاصلين على تعليم عال% 38مقابل %) 57(كما سينتخب حركة حماس األقل تعليما         ·



ممن وصفوا  % 36من المستطلعين الذين وصفوا أنفسهم بالمتدينين، بينما سينتخبهم         % 53وسينتخب حماس      ·

  . من غير المتدينين% 9أنفسهم بالمتدينين إلى حد ما، و

   



   

 التأييد السياسي   .3

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

، وتحصـل   %30، وتحصل حركة فتح علـى       %38الساحة الفلسطينية يؤيدون، تحصل حركة حماس على        

وفي نفس الوقت، ال    . لكل منها % 1تحصل على أكثر من     أما باقي االتجاهات فلم     %. 4الجبهة الشعبية على    

  . من المستطلعين% 23يؤيد أي من االتجاهات السياسية حوالي 

   

  تراجع التفاؤل في النتائج المتوخاه من انتخاب حركة حماس. 4

من المستطلعين بأنهم راضـون عن نتـائج االنتخابـات التشريعية الفلسـطينية التـي جـرت              % 53يفيد     ·

  .من المستطلعين% 26، بينما يخالفهم الرأي )في أقل من شهر% 59مقارنة مع  (2006 -1-25تاريخ ب

من المستطلعين أن فوز حماس سيحسن فرص الفلسطينيين في تحقيق االستقالل وإنشاء الدولة             % 42يعتقد     ·

  .منهم% 32، بينما يعتقد عكس ذلك )قبل حوالي الشهر% 48في حين كانت هذه النسبة (

من المستطلعين أن فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية سيحسن األوضاع الداخلية            % 41كما يعتقد      ·

مـن  % 32، بينمـا يخـالفهم الـرأي    )قبل حوالي الشـهر % 56في حين كانت هذه النسبة   (الفلسطينية  

  . المستطلعين

أن انتخاب حركة حماس سيحسـن      ) لإعدادي وأق (من المستطلعين الحاصلين على تعليم متدن       % 61يرى     ·

من المستطلعين الحاصلين على تعليم     % 30فرص الفلسطينيين في تحقيق االستقالل وإنشاء الدولة، مقابل         

  ).دبلوم فأعلى(عال 

أن انتخـاب حركـة حمـاس       ) إعدادي وأقل (من المستطلعين الحاصلين على تعليم متدن       % 52كما يرى      ·

دبلـوم  (من المستطلعين الحاصلين على تعليم عـال        % 36سطينية مقابل   سيحسن األوضاع الداخلية الفل   

  ).فأعلى

   

  تراجع في تقييم القيادات الفلسطينية: تقييم الرئاسة ورئاسة الوزراء  . 5



مقارنـة مـع   ) (جيـداً " (أبو مازن"بأنهم يقيمون أداء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس % 43صرح     ·

، ولم يصـرح    )ضعيفًا% (29وفي المقابل اعتبره    ). متوسطاً(أداؤه  % 27عتبر  ، بينما ا  )قبل شهر % 54

  . عن أرائهم% 2

مقارنة مع  ) (جيدا(بأنهم يقيمون أداء رئيس الوزراء إسماعيل هنية منذ انتخابه وحتى اللحظة            % 57صرح     ·

إلـى  % 75مـن   (، وكان التراجع في شعبية رئيس الوزراء واضحا في قطاع غـزة             )شهرقبل  % 64

، وفي المقابـل    )متوسطا(أداءه  % 23بينما اعتبر   . ، بينما بقي تقييم هنية ثابتا في الضفة الغربية        %)61

  . عن أرائهم% 5، ولم يصرح )ضعيفاً% (14اعتبره 

   



   

من المستطلعين أن حكومة حماس تتعامل مع مسألة التمويل الدولي بشكل % 30يعتقد : التمويل الدولي    .6

 مناسب

تظهر النتائج انقساماً ثالثياً بين المستطلعين حول الموقف من معالجة الحكومة الفلسطينية لمسألة التمويـل                  ·

يراها غير مناسـبة    ، و %32من المستطلعين أنها مناسبة، بينما يراها متوسطة        % 30الدولي، حيث يرى    

29 .%  

استمرار حماس في موقفها الرافض لالعتراف بإسرائيل والتوجه للـدول        % 63حول إشكالية التمويل، يؤيد        ·

اعتـراف حمـاس بإسـرائيل      % 29للحصول على التمويل، بينما يؤيـد       ) كإيران(العربية واإلسالمية   

  . واالستمرار في الحصول على التمويل الدولي

   

  الثقة األعلى بالمؤسسات الحكومية: ة بالمؤسساتالثق    .7

% 23بالمؤسسات الحكومية، بينما يثق % 38وحول المؤسسات التي يثق بها المستطلعين، يثق 

، ويثق بالقطاع الخاص %)11، واألحزاب السياسية %12المنظمات األهلية(بمؤسسات المجتمع المدني 

  .عينمن المستطل% 34، وال يثق بأي من المؤسسات 5%

 جدول توزيع العينة

 مكان السكن النسبة  املنطقة 
 النسبة 

 النسبة املستوى التعليمي

 11 ملم-أمي 57 مدينة 64 الضفة الغربية

 15 ابتدائي 29 بلدة/ قرية  36 قطاع غزة

 25 إعدادي 14 خميم  النسبة احملافظة

 30 ثانوي النسبة  اجلنس 7 جنني 

 8 دبلوم  51 ذكر  5 طولكرم

 11 بكالوريوس فأعلى 49 أنثى 10 نابلس 

الدخل الشهري  النسبة الفئات العمرية 2 قلقيلية
 *بالشيكل

 النسبة

 8 ال يوجد دخل 14 22-18 2 سلفيت

 23 700أقل من  14 27-23 9 رام اهللا

 16 1000-700 14 32-28 10 القدس



 16 1700-1001 12 37-33 5 بيت حلم

 21 2500 – 1701 12 42-38 14 اخلليل

 8 3000 – 2501 9 47-43 7  الشمال–غزة 
 9  فما فوق3000 7 52-48 12  املدينة–غزة 

     17 52أكثر من  5 دير البلح

 7 خانيونس

 5 رفح
  

  شيكل4.6=  دوالر 1:  للدوالر  الشيكلسعر* 
 


