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الضفة الغربية  %المجموع   
% 

 %قطاع غزة 

    

 األحوال المعيشية: القسم األول

 المرحلة الحالية، كيف تصف الوضع االقتصادي ألسرتك؟في       .1
 2.6 4.7 3.9     جيد جداً) 1

 9.1 14.0 12.2 جيد) 2

 36.6 36.2 36.4                          متوسط) 3

 29.5 29.0 29.2         سيئ) 4

 22.1 16.1 18.3 سيئ جداً ) 5

 في المرحلة الحالية، هل تشعر باألمن، على نفسك وأسرتك وممتلكاتك؟       .2
 35.5 27.6 30.6 نعم) 1

 22.6 24.2 23.6 بين بين) 2

 41.8 47.8 45.6 ال) 3

 0.0 0.5 0.3 ال أعرف/ ال رأي ) 4



 أنت متفائل أم متشائم بالنسبة للمستقبل؟ هل       .3
 61.0 39.2 47.3 ة/متفائل) 1

 14.4 23.7 20.2 بين بين) 2

 24.2 36.4 31.9 ة/متشائم) 3

 0.3 0.7 0.6 ال رأي) 4

 هل تشعر باألمان نحو مستقبل األجيال المقبلة؟      .4
 49.1 36.5 41.2 نعم) 1

 17.2 18.6 18.1 بين بين) 2

 31.2 39.5 36.4 ال) 3

 2.6 5.3 4.3 ال رأي) 4

 هل يوجد معيل لألسرة على رأس عمله؟      .5
 35.3 40.7 38.6 )بشكل منتظم(نعم ) 1

 27.6 54.8 44.6 نعم، بشكل جزئي) 2

 37.2 4.6 16.7 ال) 3

  أسرتك تواجه ضائقة مالية؟ هل تعتبر أن      .6
 69.1 61.1 64.1             نعم) 1

 18.0 26.5 23.3    نوعا ما) 2

 12.9 12.4 12.6                 ال) 3

   

الضفة الغربية  %المجموع   

% 

 %قطاع غزة 

 ؟____________هل يسمح الوضع االقتصادي لألسرة تلبية      .7

 االحتياجات الغذائية لألسرة
 33.1 44.6 40.3             نعم) 1

 53.7 45.3 48.4    نوعا ما) 2



 13.2 10.1 11.2                 ال) 3

 متطلبات األسرة الصحية
 20.5 29.6 26.2             نعم) 1

 38.3 37.2 37.6    نوعا ما) 2

 41.1 33.2 36.2                 ال) 3

 تكاليف المواصالت واالتصاالت
 14.7 30.6 24.7             نعم) 1

 35.7 37.5 36.9    نوعا ما) 2

 42.9 27.8 33.4                 ال) 3

 6.7 4.1 5.1 ال ينطبق) 4

 متطلبات أفراد األسرة التعليمية
 17.7 25.4 22.5             نعم) 1

 26.9 28.7 28.0    نوعا ما) 2

 35.6 28.4 31.1                 ال) 3

 19.8 17.6 18.4 ال ينطبق) 4

 دفع إيجار المنزل 
 1.3 6.2 4.4             نعم) 1

 5.0 5.4 5.2    نوعا ما) 2

 6.4 11.3 9.5                 ال) 3

 87.3 77.1 80.9 ال ينطبق) 4

هل تعتبر أن دخل ) 2006/بداية العام الحالي،كانون ثاني(مع ما قبل االنتخابات التشريعية األخيرة بالمقارنة    .8
 ؟____________األسرة

 1.7 1.6 1.6     تحسن) 1

 30.8 36.8 34.5       بقي كما هو) 2

 66.9 61.2 63.4 تراجع) 3

 0.6 0.4 0.4 ال أعرف) 4
  



  

الضفة الغربية  %المجموع   

% 

 %قطاع غزة 

 منذ االنتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة الجديدة، هل تشعر باألمن واألمان أكثر أو أقل من السابق أم لم يتغير شيء؟      .9
 25.0 7.2 13.9 أكثر من السابق) 1

 34.7 52.0 45.5 لم يتغير شيء) 2

 40.3 40.8 40.6 أقل من السابق) 3

    

 التعامل مع األزمة واألوضاع في األراضي الفلسطينية: القسم الثاني

مع األزمة؟ هل تعتبر  ظل األوضاع الحالية التي تمر بها األراضي الفلسطينية كيف تقيم تعامل المؤسسات التالية في    .10
 مع األزمات جيد أم متوسط أم ضعيف؟____________ تعامل

                            الحكومة الفلسطينية بوزاراتها وهيئاتها
 30.9 22.5 25.6 جيد ) 1

 23.6 22.6 23.0 متوسط) 2

 40.4 44.8 43.1                      ضعيف) 3

 5.1 10.1 8.3 ال أعرف ) 4

 مؤسسة الرئاسة الفلسطينية
 25.7 21.5 23.1 جيد ) 1

 24.8 23.5 24.0 متوسط) 2

 46.7 45.8 46.2                      ضعيف) 3

 2.8 9.2 6.8 ال أعرف ) 4

 المجلس التشريعي
 29.3 15.6 20.7 جيد ) 1

 18.8 21.5 20.5 متوسط) 2

 44.0 46.9 45.8                      ضعيف) 3

 8.0 15.9 12.9 ال أعرف ) 4



 المؤسسات األهلية
 16.6 13.7 14.8 جيد ) 1

 24.7 26.7 25.9 متوسط) 2

 44.3 38.5 40.7                      ضعيف) 3

 14.4 21.1 18.6 ال أعرف ) 4

  

الضفة الغربية  %المجموع   
% 

 %قطاع غزة 

 مؤسسات القطاع الخاص
 13.4 13.5 13.5 جيد ) 1

 21.1 26.1 24.2 متوسط) 2

 52.3 42.7 46.3                      ضعيف) 3

 13.2 17.7 16.0 ال أعرف ) 4

 األحزاب والفصائل السياسية
 14.1 11.7 12.6 جيد ) 1

 22.2 20.2 20.9 متوسط) 2

 55.7 53.5 54.3                      ضعيف) 3

 8.0 14.6 12.1 ال أعرف ) 4

 المؤسسات الدولية
 15.9 8.1 11.1 جيد ) 1

 17.2 16.2 16.6 متوسط) 2

 56.6 58.4 57.7                      ضعيف) 3

 10.3 17.3 14.7 ال أعرف ) 4

 تعتقد أن الحكومة الحالية جادة في حل األزمات التي تمر بالشعب الفلسطيني؟هل     .11
 66.4 58.7 61.6 نعم) 1



 30.0 33.4 32.1 ال) 2

 3.6 7.9 6.3 ال رأي) 3

 هل تعتقد أن الحكومة الحالية قادرة على حل األزمات التي تمر بالشعب الفلسطيني؟    .12
 49.3 38.3 42.4 نعم) 1

 44.0 51.0 48.4 ال) 2

 6.7 10.7 9.2 ال رأي) 3

األجنحة العسكرية التي من عناصر حركة حماس ومن بعض ) تنفيذية(قام وزير الداخلية سعيد صيام بتشكيل قوة أمنية 
على تشكيل هذه القوة واعتبرها غير " أبو مازن"تشكلت خالل االنتفاضة، ولم يوافق رئيس السلطة الوطنية محمود عباس 

 .قانونية أو مفيدة

 هل تؤيد أم تعارض تشكيل هذه القوة؟    .13
 57.5 44.2 49.2 أؤيد) 1

 38.5 39.9 39.4 أعارض) 2

 4.0 15.8 11.4 ال رأي) 3

  

الضفة الغربية  %المجموع   
% 

 %قطاع غزة 

 هل تؤيد أم تعارض أن يقوم وزير الداخلية بتشكيل مثل هذه القوة حتى بدون موافقة رئيس السلطة؟    .14
 40.8 31.1 34.7 أؤيد) 1

 54.3 55.2 54.9 أعارض) 2

 4.9 13.7 10.4 ال رأي) 3

 هل تؤيد أم تعارض تشكيل مثل هذه القوة في مدن الضفة الغربية وقراها؟    .15
 50.5 43.2 45.9 أؤيد) 1

 44.9 44.8 44.9 أعارض) 2

 4.5 11.9 9.2 ال رأي) 3



 ما هو تقييمك لدور األطراف التالية في تدهور األوضاع في األراضي الفلسطينية؟     .16
                       إسرائيل

 95.5 95.8 95.7 دور رئيسي) 1

 1.8 2.4 2.2 دور متوسط) 2

 2.7 1.8 2.2 لم تساهم في تدهور األوضاع) 3

                          المتحدة األمريكيةالواليات 

 95.3 94.5 94.8 دور رئيسي) 1

 2.3 3.5 3.1 دور متوسط) 2

 2.4 1.9 2.1 لم تساهم في تدهور األوضاع) 3

 دول االتحاد األوروبي  

 78.1 75.3 76.4 دور رئيسي) 1

 15.3 19.7 18.1 دور متوسط) 2

 6.6 5.0 5.6 لم تساهم في تدهور األوضاع) 3

             الدول العربية

 52.9 61.9 58.5 دور رئيسي) 1

 29.5 26.4 27.6 دور متوسط) 2

 17.6 11.8 14.0 لم تساهم في تدهور األوضاع) 3

 فتح

 36.1 31.9 33.5 دور رئيسي) 1

 28.5 31.0 30.1 دور متوسط) 2

 35.4 37.1 36.5 لم تساهم في تدهور األوضاع) 3

  

الضفة الغربية  %المجموع   
% 

 %قطاع غزة 

 حماس

 33.3 32.5 32.8 دور رئيسي) 1

 16.4 21.8 19.8 دور متوسط) 2



 50.3 45.7 47.4 لم تساهم في تدهور األوضاع) 3

 في ظل وقف التمويل الدولي هناك عدة سيناريوهات مطروحة للتعامل مع األزمة، أي من السيناريوهات التالية تؤيد؟    .17
 17.4 19.7 18.8 "محمود عباس"أن يستمر التمويل من خالل مكتب الرئيس الفلسطيني ) 1

 27.8 24.9 26.0 أن يستمر التمويل من خالل تشكيل صندوق يشرف عليه البنك الدولي) 2

عدم القبول بأي من الخيارين السابقين واإلصرار أن تدفع األموال ) 3

 مباشرة للحكومة من خالل وزارة المالية
49.0 47.9 50.9 

 3.9 7.6 6.2 ال أعرف) 4

 في التعامل مع األزمة التي يواجها الشعب الفلسطيني، أي من المقترحات التالية تؤيد؟    .18
 24.7 18.8 21.0 استمرار الحكومة الحالية المشكلة من حركة حماس كما هي) 1

 62.4 64.4 63.7 تشكيل حكومة تشارك فيها جميع الفصائل) 2

 9.7 12.8 11.6 تشكيل حكومة من المستقلين ذوى التخصصات العلمية) 3

 3.2 4.0 3.7 ال أعرف) 4

  ؟--- --- -  يتمثل في بالنسبة لعملية تمويل السلطة الوطنية الفلسطينية، هل ترى أن الحل المناسب    .19
موقفها الرافض لالعتراف بإسرائيل والتوجة لدول استمرار حماس في ) 1

 مثل إيران والدول العربية للحصول على التمويل
60.8 58.4 64.8 

اعتراف حماس بدولة إسرائيل واالستمرار في الحصول على التمويل ) 2

 الدولي كما كان سابقا
31.0 32.1 29.1 

 6.1 9.4 8.2 غير ذلك ) 3

 ؟___________هل ترى أن الحكومة الفلسطينية الحالية تعالج مسألة التمويل الدولي بطريقة     .20
 34.0 21.5 26.2 مناسبة) 1

 30.4 32.2 31.5 متوسطة) 2

 31.8 35.2 33.9 غير مناسبة) 3

 3.8 11.0 8.4 ال أعرف) 4

 هو تقييمك ألداء الحكومة الفلسطينية الحالية؟ما     .21
 38.8 26.8 31.2 جيد) 1

 26.4 31.7 29.7 متوسط) 2

 33.9 36.8 35.7 ضعيف) 3



 1.0 4.7 3.3 ال أعرف) 4

   

الضفة الغربية  %المجموع   

% 

 %قطاع غزة 

 هل تعتقد أن الحكومة الحالية توزع أموال التبرعات التي تحصل عليها على المحتاجين والمستحقين بشكل عادل؟    .22
 37.0 27.3 30.9 نعم) 1

 54.7 54.1 54.3 ال) 2

 8.3 18.6 14.7 ال رأي) 3

 عام، ما هو تقييمك ألداء السيد إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني؟ بشكل     .23
 68.4 50.6 57.2 جيد) 1

 13.9 24.3 20.4 متوسط) 2

 14.2 16.6 15.7 ضعيف) 3

 3.5 8.5 6.7 ال أعرف) 4

 رئيس السلطة الوطنية؟" أبو مازن"عام، ما هو تقييمك ألداء الرئيس محمود عباس بشكل     .24
 49.6 46.3 47.5 جيد) 1

 24.9 27.2 26.4 متوسط) 2

 23.1 22.4 22.7 ضعيف) 3

 2.4 4.0 3.4 ال أعرف) 4

تؤيد أم تعارض قيام رئيس الحكومة وبعض الوزراء واألحزاب السياسية باستخدام المساجد في الترويج لبرامجهم هل   .25
 وسياساتهم؟

 28.4 28.2 28.3 أؤيد) 1

 69.7 66.8 67.9 أعارض) 2

 1.9 5.0 3.8 ال رأي) 3

 تعتقد أن أئمة المساجد يقومون بدور ايجابي أم سلبي في مواجهة األزمة التي يعيشها الفلسطينيون؟هل     .26
 61.8 55.7 58.0 ايجابي) 1

 30.7 32.2 31.6 سلبي) 2



 7.5 12.1 10.4 ال أعرف) 3

من يعتقد أنه يتم استخدام المساجد في التحريض ضد بعض القيادات الفلسطينية، وهناك من يعتقد بأن ذلك غير هناك   .27
 صحيح، ما هو تقييمك أنت؟

 20.4 12.0 15.2 تستخدم المساجد في التحريض ضد بعض القيادات الفلسطينية) 1

 23.3 28.3 26.4 في التحريض ضد بعض القيادات الفلسطينيةتستخدم المساجد أحيانا ) 2

 50.8 51.3 51.1 ال تستخدم في التحريض ضد القيادات الفلسطينية) 3

 5.5 8.4 7.3    ال أعرف) 4



   

الضفة الغربية  %المجموع   
% 

 %قطاع غزة 

تقوم بدور ايجابي أم سلبي في مواجهة األزمة ) الفضائيات العربية ووسائل اإلعالم المحلية(هل تعتقد أن وسائل اإلعالم   .28
 التي يعيشها الفلسطينيون؟

 46.8 39.9 42.5                         ايجابي) 1

 47.7 50.0 49.1                              سلبي) 2

 5.5 10.1 8.4 ال أعرف) 3

تقوم بالتحريض ضد بعض القيادات ) الفضائيات العربية ووسائل اإلعالم المحلية(هل تعتقد أن وسائل اإلعالم   .29
 الفلسطينية؟

 53.4 47.4 49.7                         نعم) 1

 40.3 41.7 41.2                              ال) 2

 6.2 10.8 9.1 ال أعرف) 3

    

 الحوار الوطني ووثيقة الوفاق الوطني واالستفتاء: القسم الثالث

 ؟________برأيك، هل ترى أن ما يدور من حوار وطني بين الفصائل الفلسطينية يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق     .30
 28.5 36.0 33.2                الذاتيةمصالح الفصائل ) 1

 65.2 54.8 58.7                     المصلحة الوطنية العامة) 2

 6.3 9.2 8.1 ال رأي) 3

مصلحة وتطلعات المواطن في هل ترى أن الفصائل والقادة الفلسطينيين المشاركون في الحوار يأخذون بعين االعتبار   .31
 القرارات التي يتخذونها؟

 40.3 28.4 32.9                نعم) 1

 32.1 30.4 31.1                     إلى حد ما) 2

 25.2 34.5 31.0 ال) 3

 2.4 6.7 5.1 ال رأي) 4



 تعتقد أن الفصائل والقيادات الفلسطينية جادة في حل األزمات التي يواجهها الشعب الفلسطيني؟هل     .32
 48.9 41.6 44.3               نعم ) 1

 23.8 25.6 25.0                     إلى حد ما) 2

 25.2 27.1 26.4 ال) 3

 2.2 5.6 4.3 ال رأي) 4



  

 %قطاع غزة  %الضفة الغربية  %المجموع   

طرحت قيادات الحركة األسيرة الفلسطينية في السجون اإلسرائيلية وثيقة للوفاق الوطني وذلك في محاولة للخروج من األزمة، 

الوثيقة بمثابة مرتكز رئيسي للحوار " أبو مازن"محمود عباس تطرح الوثيقة مجموعة من القضايا األساسية، واعتبر الرئيس 

في هذا السياق . الوطني واالتفاق عليها كقاعدة بين المتحاورين من القوى والتنظيمات السياسية لالتفاق والخروج من المأزق العام

لرئيسية التي طرحتها وثيقة الوفاق، الرجاء أن تخبرنا وجهة نظرك في البنود ا: نود سؤالكم حول بعض القضايا في هذا الخصوص

 هل تؤيد أم تعارض البنود التالية ؟

 منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده؟    .33
 76.4 71.8 73.5                أؤيد) 1

 20.6 23.7 22.5                     أعارض) 2

 3.0 4.5 3.9 ال رأي) 3

 انضمام حركتي الجهاد اإلسالمي وحماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية؟    .34
 83.1 82.2 82.5                أؤيد) 1

 15.3 14.8 15.0                     أعارض) 2

 1.6 3.0 2.5 ال رأي) 3

 ؟1967إقامة الدولة الفلسطينية على جميع األراضي المحتلة عام     .35
 84.7 83.9 84.2                أؤيد) 1

 13.9 13.4 13.6                     أعارض) 2

 1.3 2.7 2.2 ال رأي) 3

 حكومة وحدة وطنية على أساس يضمن مشاركة كافة الكتل البرلمانية والقوى السياسية؟تشكيل     .36
 91.7 90.0 90.7                أؤيد) 1

 6.8 7.3 7.1                     أعارض) 2

 1.4 2.7 2.2 ال رأي) 3

  إلى جانب العمل السياسي والتفاوضي؟1967بالمقاومة وتركيزها في األراضي المحتلة عام التمسك     .37
 87.0 81.2 83.4                أؤيد) 1

 11.0 13.6 12.6                     أعارض) 2



 2.0 5.2 4.0 ال رأي) 3

فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب الفلسطيني على أساس برنامج اإلجماع الوطني والشرعية خطة   .38
 العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا؟

 92.1 88.1 89.6                أؤيد) 1

 5.4 7.7 6.8                     أعارض) 2

 2.5 4.3 3.6 ال رأي) 3

   

الضفة الغربية  %المجموع   

% 

 %قطاع غزة 

 ضرورة إصالح وتطوير المؤسسة األمنية الفلسطينية بكل فروعها على أساس عصري؟    .39
 94.9 93.4 94.0                أؤيد) 1

 3.3 3.8 3.6                     أعارض) 2

 1.7 2.8 2.4 ال رأي) 3

 حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نواة الدولة القادمة؟    .40
 91.5 91.4 91.4                أؤيد) 1

 6.1 5.3 5.6                     أعارض) 2

 2.4 3.2 2.9 رأيال ) 3

 التمسك بالنهج الديمقراطي وبإجراء انتخابات عامة ودورية طبقا للقانون؟    .41
 95.4 93.3 94.1                أؤيد) 1

 3.5 3.9 3.8                     أعارض) 2

 1.1 2.7 2.1 ال رأي) 3

اعتبر أن ) 25/5/2006(رئيس السلطة الفلسطينية أمام مؤتمر الحوار الوطني " محمود عباس"خطاب أبو مازن في   .42
وثيقة الوفاق الوطني التي بادر إلعدادها أسرى في السجون اإلسرائيلية والتي بينا سابقا بنودها الرئيسية المرتكز 

 هل تؤيد أم تعارض ذلك؟والقاعدة الرئيسية لالتفاق عليها بين كافة المتحاورين، 
 82.1 80.4 81.1                أؤيد) 1

 13.5 12.7 13.0                     أعارض) 2



 4.4 6.8 5.9 ال رأي) 3

المتحاورين التفاق شامل لحل أنه إذا لم يتم التوصل خالل عشرة أيام بين " أبو مازن"صرح رئيس السلطة الوطنية   .43
المأزق واألزمات التي تسود الشارع الفلسطيني سيلجأ الرئيس إلى الشعب الفلسطيني لقول كلمته من خالل استفتاء 

 شعبي؟ هل تؤيد أم تعارض إجراء االستفتاء؟
 75.3 77.7 76.8                أؤيد) 1

 21.2 16.8 18.5                     أعارض) 2

 3.6 5.5 4.8 ال رأي) 3

 لو حصل استفتاء للشعب الفلسطيني لتبني وثيقة األسرى كوثيقة للوفاق الوطني، هل ستصوت بنعم أم ال؟    .44
 78.6 76.1 77.0                  نعم) 1

 14.1 12.9 13.3                       ال) 2

 7.4 11.0 9.7 غير متأكد) 3

   

 %قطاع غزة %الضفة الغربية  %المجموع   

لو تم إجراء االنتخابات التشريعية اليوم وترشحت نفس القوائم التي ترشحت خالل االنتخابات التشريعية األخيرة، لمن   .45
 ستصوت؟ 

 41.4 34.3 36.9 قائمة التغيير واإلصالح) 1

 38.2 35.6 36.6                                      قائمة حركة فتح) 2

 2.1 1.9 2.0                          قائمة الشهيد أبو علي مصطفى) 3

 0.7 1.6 1.2 )طفى البرغوثي والمستقلينمص(قائمة فلسطين المستقلة ) 4

 0.9 0.6 0.7 قائمة الطريق الثالث) 5

 0.0 0.6 0.4         قائمة الشهيد أبو العباس) 6

ائتالف الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا (قائمة البديل ) 7

     )ومستقلين
0.3 0.3 0.4 

 0.4 0.1 0.2             )وعد(االئتالف الوطني للعدالة والديمقراطية ) 8

 0.0 0.3 0.2 قائمة العدالة الفلسطينية) 9

 0.2 0.1 0.1                         قائمة الحرية والعدالة االجتماعية) 10

 0.0 0.0 0.0 قائمة الحرية واالستقالل) 11



 16.1 24.7 21.5 غير ذلك/سأضع ورقة بيضاء) 12

 هناك عدة اتجاهات وفصائل سياسية، بشكل عام، أي من الفصائل التالية تؤيد؟    .46
 36.0 35.5 35.7 حركة فتح) 1

 32.9 32.5 32.7             حركة حماس) 2

 5.2 3.4 4.1 اإلسالميةمستقل، أميل لالتجاهات ) 3

 3.7 2.3 2.8                         مستقل، أميل لحركة فتح) 4

 2.7 2.0 2.3 الجبهة الشعبية) 5

 2.3 0.3 1.0               الجهاد اإلسالمي ) 6

 0.9 0.3 0.5             الجبهة الديمقراطية) 7

 0.0 0.7 0.4                    المبادرة الوطنية الفلسطينية) 8

 0.5 0.3 0.3 االتحاد الديمقراطي فدا) 9

 0.0 0.4 0.2 الطريق الثالث) 10

 0.4 0.1 0.2 أحد االتجاهات اإلسالمية األخرى) 11

 0.2 0.0 0.1      حزب الشعب) 12

 0.1 0.1 0.1 أحد االتجاهات اليسارية األخرى) 13

 0.1 0.1 0.1 مستقل، أميل لالتجاهات اليسارية) 14

 0.0 0.0 0.0 أحد االتجاهات الوطنية األخرى) 15

 15.2 22.0 19.5 ال أؤيد أي من هذه االتجاهات) 16

 

 تحليل النتائج

  .لالستفتاء ولوثيقة األسرى) نعم(غالبية تقول : االستفتاء       .1

يؤيدون دعوة الرئيس عباس إلجراء االستفتاء إذا لم تتوصل الفصائل التفاق حول وثيقة األسرى،              % 77          ·

  .يعارضون% 19و

، ولم  %13إذا ما عرضت لالستفتاء، وسيصوت بال       من المستطلعين بنعم لوثيقة األسرى      % 77سيصوت          ·

  %.10يحسم موقفا نحو 

أن تكون وثيقة األسرى أساساً لالتفاق بين الفصائل ضمن الحوار الوطني، ويعارض ذلـك              % 81يؤيد            ·

13.%  



ي كافـة   مقولة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ف           % 74يؤيد      ·

  %.23أماكن تواجده، بينما يعارض هذه المقولة 

  %.15انضمام حماس والجهاد اإلسالمي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بينما يعارض ذلك % 83يؤيد           ·

من المستطلعين قيام دولة فلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ويعارض ذلك             % 84يؤيد            ·

14.%  

  %.13، ويعارض ذلك 1967بأن يتم تركيز المقاومة في األراضي المحتلة % 83يؤيد           ·

  .التمسك بالنهج الديمقراطي وبإجراء انتخابات دورية طبقا للقانون% 94يؤيد           ·

  .انخفاض شعبية حماس، بدون تغير على شعبية فتح: أنماط التصويت والتأييد السياسي       .2

مـن  % 37إجراء االنتخابات اليوم وتقدمت نفس القوائم، تحصل قائمة التغيير واإلصالح على نحو             لو تم       ·

 إبريـل   –في نيسان   % 50األصوات، ويشير ذلك إلى انخفاض االستعداد للتصويت لحركة حماس من           

  ). نقطة13أي انخفاض (حاليا % 37، إلى 2006

  .  وبقي مستوى التصويت لها ثابتا%37أما بالنسبة لحركة فتح فحصلت على           ·

، %2أما باقي القوائم فتحصل على نسب قليلة، حيث تحصل قائمة الشهيد أبوعلي مصطفى على نحـو                           ·

  .وباقي القوائم على أقل من ذلك

  %.22) لن يصوت ألي من القوائم االنتخابية(وسيضع ورقة بيضاء           ·

   

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

، %33، وتحصل حركة حمـاس علـى        %36على الساحة الفلسطينية يؤيدون، تحصل حركة فتح على         

 والجبهـة   الجهـاد اإلسـالمي،   : أما باقي االتجاهات  %. 2وتحصل الجبهة الشعبية على أكثر بقليل من        

وفي . أو أقل % 1الديمقراطية، وفدا، وحزب الشعب، والمبادرة، والطريق الثالث فتحصل كل منها على            

  . من المستطلعين% 27نفس الوقت، ال يؤيد أي من االتجاهات السياسية حوالي 

  )ال الستخدام المساجد كمنابر سياسية( غالبية تصرح : استخدام المساجد       .3

بأنهم ضد استخدام المساجد كمنابر لتوضيح أو ترويج األجندات السياسية سواء من قبل رئيس           % 68صرح      ·

  .الوزراء أو غيره من الوزراء واألحزاب السياسية

بأن المساجد تستخدم في التحريض ضد شخصيات قيادية في السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية،               % 42يعتقد      ·

  .لمستطلعينمن ا% 51ويخالفهم الرأي نحو 



بأنهم % 32بأن أئمة المساجد يلعبون دورا إيجابيا في التعامل مع األزمة الحالية، بينما يعتقد              % 58يعتقد            ·

  .يلعبون دورا سلبيا

  .تشكك أكثر من دعم: دور اإلعالم       .4

ا إيجابيا فـي مواجهـة      يلعب دور ) الفضائيات واإلعالم المحلي  (من المستطلعين بأن اإلعالم     % 43يعتقد      ·

  .بأن اإلعالم يلعب دورا سلبيا% 49األزمة الحالية للشعب الفلسطيني، بينما يعتقد 

  %.41بأن اإلعالم يحرض ضد شخصيات قيادية فلسطينية، بينما يخالفهم الرأي % 50يعتقد           ·

  .ئه، وانقسام حول الحكومةإيجابي للرئيس ورئيس وزرا: تقييم الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة       .5

، 2006 - 5 – 27 نقـاط عـن اسـتطالع        5 بزيادة   –) جيد(أداء الرئيس محمود عباس بأنه      % 48يقيم      ·

  %). 23(وبالضعيف %) 26(ويقيمه بالمتوسط 

 بدون أي تغيير عن االستطالع السـابق،        –) جيد(أداء رئيس الوزراء السيد إسماعيل هنيه بأنه        % 57يقيم      ·

  %).16(وبالضعيف %) 20(يمه بالمتوسط ويق

، بينما يقيم أداء الحكومة بالضعيف      %30، ويقمه بالمتوسط    )جيد(أداء الحكومة الفلسطينية بأنه     % 31يقيم      ·

  . أي زيادة في التقييم السلبي بتسع نقاط-% 36نحو 

ا من التبرعـات بشـكل غيـر        من المستطلعين أن الحكومة الحالية توزع األموال التي تجمعه        % 54يعتقد      ·

  .بأنها توزع هذه األموال بشكل عادل% 31عادل، بينما يعتقد 

   

استمرار الحكومة الحالية بقيادة حركة حماس كما هي، بينما يؤيد اسـتبدالها بحكومـة وحـدة                % 21يؤيد      ·

  %.12، ويؤيد حكومة تكنوقراط من الخبراء %64وطنية أكثر من 

من المستطلعين أن الحكومة الحالية جادة في حل المشكالت واألزمات التي تواجهها، ويعتقد             % 62يعتقد            ·

  .من المستطلعين% 32عكس ذلك 

% 48أن الحكومة الحالية قادرة على حل األزمات، وال يوافقهم على ذلك            % 42في نفس الوقت، يعتقد               ·

  .من المستطلعين

ام حول أداء الحكومة بالنسبة للتمويل، وإصرار على عدم اعتراف حماس بإسـرائيل مقابـل               انقس: التمويل      .6

  التمويل حاليا

%. 32نحـو   ) متوسطة(، بينما يقيمها بأنها     )مناسبة(إدارة الحكومة الحالية لألزمة المالية بأنها       % 26يقيم      ·

  %.34وفي المقابل، يقيم إدارتها لألزمة المالية بأنها غير مناسبة 



ال % 61، ال تزال غالبية     1967بينما تظهر نتائج االستطالع القبول بمبدأ دولتين، وإقامة دولة ضمن حدود                ·

  %. 31تؤيد اعتراف حماس الحالي بدولة إسرائيل مقابل استمرار التمويل الدولي، بينما يؤيد قيامها بذلك 

من مكتب رئيس السلطة الوطنية، ويؤيد أن تمر مـن خـالل            فقط أن تمر أموال الدول المانحة       % 19يؤيد      ·

تؤيد أن يتم التمويل مـن      % 49، بينما نجد أن المجموعة األكبر       %26مؤسسة دولية كالبنك الدولي نحو      

  .خالل وزارة المالية بدون وسطاء

  الجميع مسؤول ولكن بتفاوت: المسؤولية عن األزمة      .7

لعين أن إسرائيل والواليات المتحدة قد لعبوا دورا رئيسا في تدهور األوضـاع             من المستط % 95يعتبر            ·

    .الفلسطينية

  .أن االتحاد األوروبي قد لعب دورا رئيسا في تدهور األوضاع الفلسطينية% 76يعتبر           ·

  .ةأن الدول العربية قد لعبت دورا رئيسا في تدهور األوضاع الفلسطيني% 59يعتبر           ·

وفي نفس الوقت، يعتبر    . أن فتح وحماس قد لعبتا دورا رئيسا في تدهور األوضاع الفلسطينية          % 33يعتبر      ·

يعتبرون أن فتح   % 30انه كان لحماس دورا متوسطا في تدهور األوضاع الفلسطينية، مقارنة مع            % 20

لمسؤولية، حيث صـرح    وتزيد نسبة الذين يعفون حماس من ا      . لعبت دورا متوسطا في تدهور األوضاع     

من المسـتطلعين   % 37بأنهم ال يعتقدون أنه كان لحماس دور في تدهور األوضاع، بينما أعفى             % 47

  .فتح من المسؤولية

  .ال أحد يقدم الحلول: حل األزمة      .8

د أنهـا   ، ويعتق )جيد(من المستطلعين أن الحكومة الحالية تعالج األزمة الحالية بشكل          % 26يعتقد  : الحكومة    ·

بـأن دورهـا فـي معالجـة األزمـة          % 43، بينما يعتقد    %23ما نسبته   ) متوسط(تعالج األزمة بشكل    

  ).ضعيف(

، )جيـد (من المستطلعين أن مؤسسة الرئاسة تعالج األزمة الحاليـة بشـكل            % 23يعتقد  : مؤسسة الرئاسة     ·

بأن دور مؤسسة الـرئيس     % 46، بينما يعتقد    %24ما نسبته   ) متوسط(ويعتقد أنها تعالج األزمة بشكل      

  ).ضعيف(في معالجة األزمة 

، )جيـد (من المستطلعين أن المجلس التشريعي يعالج األزمة الحالية بشكل     % 21 يعتقد   :المجلس التشريعي     ·

بأن دور المجلس التشريعي    % 46، بينما يعتقد    %21ما نسبته   ) متوسط(ويعتقد أنه يعالج األزمة بشكل      

  ).ضعيف(في معالجة األزمة 



، )جيـد (من المستطلعين أن المنظمات األهلية تعالج األزمة الحالية بشـكل           % 15يعتقد  : المنظمات األهلية     ·

بأن دور المنظمات األهليـة  % 41، بينما يعتقد %26ما نسبته ) متوسط(ويعتقد أنها تعالج األزمة بشكل     

  ).ضعيف(في معالجة األزمة 

، ويعتقد  )جيد(ن المستطلعين أن القطاع الخاص يعالج األزمة الحالية بشكل          م% 14يعتقد  : القطاع الخاص     ·

بأن دور القطاع الخاص في معالجة      % 46، بينما يعتقد    %24ما نسبته   ) متوسط(أنه يعالج األزمة بشكل     

  ).ضعيف(األزمة 

السياسية تعالج األزمـة الحاليـة   من المستطلعين أن األحزاب % 13يعتقد  : األحزاب والفصائل السياسـية       ·

بـأن دور   % 54، بينما يعتقـد     %21ما نسبته   ) متوسط(، ويعتقد أنها تعالج األزمة بشكل       )جيد(بشكل  

  ).ضعيف(األحزاب السياسية في معالجة األزمة 

، )دجي(من المستطلعين أن المؤسسات الدولية تعالج األزمة الحالية بشكل          % 11يعتقد  : المؤسسات الدولية     ·

بأن دور المؤسسات الدولية    % 58، بينما يعتقد    %17ما نسبته   ) متوسط(ويعتقد أنها تعالج األزمة بشكل      

  ).ضعيف(في معالجة األزمة 

  ..تأييد مشروط بموافقة الرئيس: تشكيل القوة األمنية       .9 

منية من حماس وفصـائل     من المستطلعين في الضفة والقطاع قرار وزير الداخلية تشكيل قوة أ          % 49يؤيد      ·

  .تشكيل هذه القوة% 39أخرى، بينما يعارض 

بأنهم يؤيدون ذلـك    % 46هناك انقسام حول تشكيل مثل هذه القوة في باقي الضفة الغربية، حيث صرح                        ·

  .بأنهم يعارضون ذلك% 45وصرح 

من المستطلعين إذا لم تتم     % 55في حال عدم موافقة رئيس السلطة الوطنية، يعارض تشكيل مثل هذه القوة                 ·

  %.35بموافقة من قبل الرئيس، ويستمر في تأييد تشكيلها 

  .تدهور األوضاع االقتصادية واألمنية: تقييم األحوال المعيشية  .10 

كانوا بالمقارنة مع ما قبل االنتخابات التشريعية األخيرة، بينمـا          من المستطلعين أنهم أقل أمنا مما       % 41يشعر      · 

  .بأن األوضاع األمنية لم تتغير بالنسبة لهم% 46وفي المقابل، يشعر . أنهم أكثر أمنا% 14يشعر 

إلى (بأنهم أمنون   % 24بأنهم أمنون على أنفسهم وعائلتهم وممتلكاتهم، بينما يشعر         % 31بشكل عام، يشعر        ·

  .من المستطلعين% 46، وال يشعر باألمان )حد ما

أي خالل األشـهر األربعـة   (بأن دخل أسرهم قد انخفض منذ االنتخابات التشريعية األخيرة، % 63صرح      ·

بأن مستوى دخلهم لـم     % 35وفي نفس الوقت، صرح     . بأن دخلهم قد تحسن   % 2بينما صرح   ) األخيرة

  .يتغير منذ ذلك الوقت



وفي المقابل، وصف   %. 36) متوسط(، بينما وصفه بأنه     )جيد أو جيد جدا   (رتهم بأنه   دخل أس % 16وصف      ·

  ).سيء أو سيء جدا(دخل األسرة بأنه % 48

بأن أسرهم تمر بضائقة ماليـة      % 23من المستطلعين أن أسرهم تمر بضائقة مالية، ويصرح         % 64يعتقد      ·

  .بأن أسرهم ال تمر بضائقة مالية% 13، وصرح )إلى حد ما(

بأن أسرهم ال تسـتطيع     % 31بأن أسرهم غير قادرة على تغطية التكاليف العالجية، وصرح          % 36صرح      ·

بأن أسـرهم ال تسـتطيع تغطيـة تكـاليف المواصـالت            % 33تغطية التكاليف التعليمية، كما صرح      

  .واالتصاالت

بأنهم ال يستطيعون تغطيـة     % 10بأن أسرهم ال تستطيع تأمين الغذاء ألفرادها، وصرح         % 11وصرح            ·

  .نفقات إيجار المنزل

بأن لديهم معيال يعمل بعض الوقت، بينما       % 45بأن األسرة ال يوجد لها معيل يعمل، وصرح         % 17صرح      ·

  .من األسر معيل يعمل بشكل دائم% 39لدى 

% 20، بينما صرح    %47برغم المؤشرات السابقة، تبقى نسبة التفاؤل مرتفعة وتصل بين المستطلعين إلى                ·

  .بأنهم متشائمون% 32بأنهم بين التفاؤل والتشاؤم، وصرح 

 جدول توزيع العينة

 مكان السكن النسبة المنطقة 
 النسبة

 النسبة الحالة االجتماعية

 25.3  عزباء–أعزب  44.5 مدينة 62.7 الضفة الغربية

 70.3 ة/متزوج 39.8 بلدة/ قرية  37.3 قطاع غزة

 4.4 غير ذلك 15.7 مخيم  النسبة الجنس

 النسبة 1994مكان السكن قبل عام  النسبة التدين 50.1 ذكر 
 92.5 في الضفة والقطاع 50.7 متدين 49.1 أنثى

 7.5 خارج فلسطين 46.6 متدين إلى حد ما النسبة المحافظة

 النسبة المستوى التعليمي 2.6 غير متدين 6.6 جنين 
 20.4 ملم-أمي النسبة وضع اللجوء 1.9 طوباس

 21.3 ابتدائي 38.7 الجيء 3.2 طولكرم

 31.2 إعدادي 61.3 غير الجيء 9.5 نابلس 

 16.6 ثانوي النسبة الفئات العمرية 3.1 قلقيلية

 5.0 دبلوم  19.3 22-18 0.8 سلفيت

 5.6 بكالوريوس فأعلى 16.3 27-23 1.1 أريحا

 النسبة *الدخل الشهري بالشيكل 13.6 32-28 10 رام اهللا
 3.7 ال يوجد دخل 11.9 37-33 10 القدس



 31.2 700أقل من  9.6 42-38 3.7 بيت لحم
 19.4 1000-700 6.8 47-43 12.7 الخليل

 18.0 1700-1001 5.3 52-48 7.5  الشمال–غزة 

 16.8 2500 – 1701 17.2 52أكثر من  14.3  المدينة–غزة 

 5.9 3000 – 2501 النسبة الحالة العملية 4.6 دير البلح
 5.1  فما فوق3000 27.0 يعمل 7.7 خانيونس

   73.0 بال عمل 3.2 رفح

  شيكل4.5=  دوالر 1:  للدوالر  الشيكلسعر* 
 


