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Tel: (9)(972) 2345113         Fax : (9)(972) 2345982 
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  )38(الرأي العام الفلسطيني رقم  استطالع نتائج
  م2009 تموز 16-18

  

  ستطالعاال خلفية
استمر االنقسام الفلسطيني على حالة رغم جوالت الحوار التي عقدت في القاهرة، وكان الجديد في آخر جولتين 
من الحوار أنه تحول إلى حوار ثنائي بين حركتي فتح وحماس، مما أثار حفيظة الحركات السياسية األخرى 

  .رأيها ورؤيتها لهذا الحواروالشخصيات المستقلة التي شاركت وأصدرت بيانات منفصلة حول 
في الضفة . على حدود قطاع غزة مستمرة، وال تزال حركة حماس تحافظ عليها" التهدئة"على صعيد آخر ال تزال 

الغربية، وبعد تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، توقفت المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، حيث صرح 
  .   مفاوضات لن تبدأ قبل أن تعلن إسرائيل وقفها للنشاط االستيطاني بشكل كاملأكثر من مسئول فلسطيني أن ال

ومن جانب آخر، من صورة الوضع الفلسطيني ال تزال حركة حماس تتهم الحكومة الفلسطينية بأنها تنفذ اعتقاالت 
الحق وتعتقل بحق مناصريها ومؤيديها، في حين أن حركة فتح تتهم الحكومة المقالة في قطاع غزة بأنها ت

  .أنصارها في قطاع غزة
  

  االستطالع نتائج
الرأي والدراسات المسحية في جامعـة   استطالعاتالذي أجراه مركز  ثالثونالو ثامنال يلي نتائج االستطالع فيما

قامت جامعة النجاح الوطنية وبتمويـل   حيث، م2009 تموز 18-16 بين ماالنجاح الوطنية خالل الفترة الواقعة 

  .إجراء هذا المسح كامالً فيذاتي 
مثل بعض  الفلسطينية،آراء الشارع الفلسطيني في المستجدات السياسية الراهنة على الساحة  االستطالعهذا  تناول

 والمصالحة الوطنية، وأداء كل من حكومة سالم فياض وحكومة إسماعيل هنيه، ،القضايا المتعلقة بحوار القاهرة
  .باإلضافة إلى التأييد السياسي

وقد تم . االنتخابسنة فأكثر، وهم الذين لهم حق  18شخصاً ممن بلغت أعمارهم  1360 االستطالع عينةحجم  بلغ
وتم سحب مفردات . شخص 500 علىشخصا وفي قطاع غزة  860توزيع هذه االستمارة في الضفة الغربية على 

أخرى، فقد بلغت نسبة رفض اإلجابة  جهة ومن ،%3± نحوالعينة بصورة عشوائية، وقد بلغ هامش الخطأ للعينة 
3.6.%  

____________________________________________________________________  
  .الواردة في النتائج ال تمثل بالضرورة رأي جامعة النجاح الوطنية اآلراء* 
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  :الرئيسية النتائج
على إنهـاء االنقسـام السياسـي     من أفراد العينة تشكيل حكومة وفاق وطني من أجل العمل% 80يد أ ••••

 .والتحضير لالنتخابات الرئاسية والتشريعية
تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الفصائل والشخصيات المستقلة تتولى مهام التنسـيق  % 52.5أيد  ••••

 .عارضوا ذلك% 37.1بين الضفة الغربية وغزة، وتكون بمثابة بديل عن حكومة الوفاق الوطني، بينما 
 .أيدوا ذلك% 25.3على ممثلي فتح حماس فقط، بينما  بأن يقتصر الحوار في القاهرة% 65.3عارض  ••••
 .مشاركة شخصيات وطنية مستقلة في حوارات القاهرة% 73.8أيد  ••••
بأن مشاركة شخصيات وطنية مستقلة في حوارات القاهرة سيؤثر إيجابا على مجريات هذا % 63.9رأى  ••••

 .شاركة سيكون تأثيرها سلبيارأوا بأن هذه الم% 18.8الحوار، بينما 
بأن جولة الحوار القادمة في نهاية تموز سيتم فيها توقيع اتفاق المصالحة الوطنية، بينمـا  % 31.4اعتقد  ••••

 .اعتقدوا عكس ذلك% 53
% 49بأن أطراف الحوار الفلسطيني وتحديدا فتح وحماس معنيين بإنهاء االنقسام، بينمـا  % 39.7اعتقد  ••••

 .اعتقدوا عكس ذلك
 .بأن هناك مؤشرات إيجابية على نجاح حوار القاهرة% 35.7د اعتق ••••
اعتقدوا عكس % 50.3بأن المتحاورين في القاهرة لديهم النية إلنجاح هذا الحوار، بينما % 40.1اعتقد  ••••

 .ذلك
 .بأن المتحاورين في القاهرة لديهم النية الحقيقية في إنهاء االنقسام الفلسطيني% 40اعتقد  ••••
بأن % 6اد العينة بأن نجاح حوار القاهرة سيؤثر عليهم شخصيا بشكل إيجابي، بينما من أفر% 65.6أفاد  ••••

 .عليهم شخصيا بشكل سلبي ؤثرنجاح هذا الحوار سي
من أفراد العينة بأن المتحاورين في القاهرة يسـعون إلـى تحقيـق مصـالح أحـزابهم      % 38.8اعتقد  ••••

اعتقـدوا بـأنهم   % 27.7م الشخصـية، و  اعتقدوا بأنهم يسعون لتحقيق مصالحه% 27.6وحركاتهم، و 
 .يسعون لتحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني

 .من أفراد العينة مشاركة مجموعة من الشخصيات المستقلة الفلسطينية في حوارات القاهرة% 74.6أيد  ••••
% 24.9من أفراد العينة مشاركة الشخصيات المستقلة في حوارات القاهرة بأنها جيدة، بينما % 55.9قيم  ••••

 .وا هذه المشاركة بالسيئةقيم
من أفراد العينة بأن مشاركة الشخصيات الفلسطينية المستقلة في حوارات القـاهرة هـي   % 28.9رأى  ••••

بأنها % 1.5بأنها لمصلحة حركة فتح، و % 6.3شخصية لهذه الشخصيات، بينما رأي لخدمة المصلحة ال
  .لمصلحة القضية بشكل عام% 52.1لمصلحة حركة حماس، و 

من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بـين األشـخاص    78.7% ••••
سيعطون أصواتهم لمرشـح حركـة   % 34الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات الرئاسية المقبلة 

 .أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس% 15.1فتح، في حين أفاد 
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أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات التشريعية المقبلة، ومن بـين األشـخاص   من أفراد العينة % 79 ••••
سيعطون أصواتهم لمرشح حركة % 36.7الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات التشريعية المقبلة 

 أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس% 15.8فتح، في حين أفاد 

% 17.9فوز حركة فتح في هذه االنتخابات، بينما % 39.3توقع  في حالة إجراء انتخابات تشريعي اآلن ••••
 .توقع فوز حركة حماس

من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بـين األشـخاص   % 78.7 ••••
ـ   %67.5 أفادالذين أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات الرئاسية المقبلة،  ود سيعطوا صـوتهم لمحم

 .بأنهم سيعطوا صوتهم إلسماعيل هنيه% 21.4عباس، بينما أفاد 
من أفراد العينة بأن محمود عباس هو األقدر على إدارة الصراع الفلسطيني اإلسـرائيلي،  % 52.6أفاد  ••••

 .بأن إسماعيل هنيه هو األقدر على إدارة هذا الصراع% 22.1بينما أفاد 
م فياض هي األقدر على إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني، من أفراد العينة  بأن حكومة سال% 44.8رأى  ••••

 .بأن حكومة إسماعيل هنيه هي األقدر على إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني% 24بينما رأى 
 .من أفراد العينة أداء حكومة سالم فياض بأنه جيد% 48.8قيم  ••••
 .من أفراد العينة أداء حكومة إسماعيل هنيه بأنه جيد% 32.4قيم  ••••
 .بأن حركة حماس تعتدي على نشطاء حركة فتح في قطاع غزة% 64.6د اعتق ••••
 .حركة حماس في الضفة الغربية من نشطاء بأن السلطة الفلسطينية تعتقل% 64.2اعتقد  ••••
 .من أفراد العينة بأنهم خائفون على حياتهم في ظل هذه الظروف %52.4أفاد  ••••
  .المرحلة هذهالعام الفلسطيني في  متشائمون من الوضع بأنهم من أفراد العينة% 60.7 فادأ ••••
في ظل الوضع  وأمالكهميشعرون باألمان على أنفسهم وأسرهم  ال بأنهممن أفراد العينة % 60.3أفاد  ••••

 .الراهن
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  فقد أفاد أفراد العينة كالتالي السياسيلالنتماء  بالنسبة ••••
 الشعب حزب 1.3%

 الديمقراطية الجبهة 0.7%

 اإلسالمي الجهاد 2.1%

 فتح حركة 33.6%

 حماس حركة 14.9%

 فدا حزب 0.3%

 الشعبية الجبهة 3.0%

 الوطنية المبادرة 0.9%

 وطني مستقل 8.1%

 إسالمي مستقل 4.9%

 أحد مما سبق ذكره ال 29.3%

 ذلك  غير 1.0%
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  لالستطالع العامة النتائج

  
  

نهاء االنقسام السياسي والتحضير لالنتخابات هل تؤيد أم تعارض تشكيل حكومة وفاق وطني من أجل العمل على إ    
  الرئاسية والتشريعية؟

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 أؤيد 80.0 83.7 73.6

  أعارض 11.8 8.5 17.4
  األمر ال يعنيني 6.6 6.6 6.6
 ال أعرف/رأي ال 1.6 1.2 2.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

   

جنة مشتركة تضم ممثلين عن الفصائل والشخصيات المستقلة تتولى مهام التنسيق طرح في حوار القاهرة تشكيل ل     
  بين الضفة وغزة وتكون بمثابة بديل عن حكومة الوفاق الوطني، هل تؤيد أم تعارض هذا الطرح؟

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 أؤيد 52.5 54.0 50.0

  أعارض 37.1 36.0 38.8
  ينياألمر ال يعن 7.0 6.7 7.4
 ال أعرف/رأي ال 3.5 3.3 3.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
قتصرت جولة الحوارات األخيرة في القاهرة على ممثلين من فتح وحماس ولم يتم دعوة باقي الفصائل الفلسطينية أو ا     

  اس فقط؟أي من الشخصيات المستقلة، هل تؤيد أم تعارض أن يقتصر الحوار في القاهرة على ممثلي فتح وحم

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 أؤيد 25.3 20.8 33.0

  أعارض 65.3 72.1 53.6
  األمر ال يعنيني 6.9 5.6 9.2
 ال أعرف/رأي ال 2.5 1.5 4.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  هل تؤيد أم تعارض مشاركة شخصيات وطنية مستقلة في حوارات القاهرة؟      

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 أؤيد 73.8 78.5 65.6

  أعارض 17.9 13.5 25.6
  األمر ال يعنيني 6.5 6.2 7.2
 ال أعرف/رأي ال 1.8 1.9 1.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  وار؟هل تعتقد بأن مشاركة شخصيات وطنية مستقلة في حوارات القاهرة سيؤثر سلبا أم إيجابا على مجريات هذا الح       

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 سيؤثر سلبا 18.8 16.4 22.8

  سيؤثر إيجابا 63.9 67.6 57.6
  األمر ال يعنيني 7.5 6.5 9.2
 ال أعرف/رأي ال 9.9 9.5 10.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  فاق المصالحة؟هل تعتقد بأن جولة الحوار القادمة في نهاية تموز القادم سيتم فيها توقيع ات    

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 31.4 33.5 27.8

  ال 53.0 63.1 52.8
  األمر ال يعنيني  4.0 4.0 4.0
 ال أعرف/رأي ال 11.6 9.4 15.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

   
  هل تعتقد بأن أطراف الحوار الفلسطيني وتحديدا فتح وحماس معنيين بأنها االنقسام؟     

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 39.7 42.2 35.4

  ال 49.0 48.4 50.0
  األمر ال يعنيني 4.6 4.1 5.4
 ال أعرف/رأي ال 6.8 5.3 9.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  هل تعتقد بأن هناك مؤشرات ايجابية على نجاح حوار القاهرة؟      

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 35.7 37.9 31.8

  ال 55.4 55.0 56.2
 ال أعرف/رأي ال 8.9 7.1 12.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  هل تعتقد بأن المتحاورين في القاهرة لديهم النية إلنجاح هذا الحوار؟       

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 40.1 43.5 34.2

  ال 50.3 49.4 51.8
 ال أعرف/أير ال 9.6 7.1 14.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  هل تعتقد بأن المتحاورين في القاهرة لديهم النية الحقيقية في إنهاء االنقسام الفلسطيني؟     

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 40.0 43.0 34.8

  ال 49.9 50.1 49.4
 ال أعرف/رأي ال 10.1 6.9 15.8

 عالمجمو 100.0 100.0 100.0

  

  فيما لو نجح حوار القاهرة، بشكل عام، كيف سيؤثر ذلك النجاح عليك أنت شخصيا؟       

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 إيجابا 65.6 61.5 72.6

  سلبا 6.0 4.7 8.4
  ال تأثير 26.8 32.4 17.0
 ال أعرف/رأي ال 1.6 1.4 2.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  هل تعتقد بأن المتحاورون في القاهرة يسعون إلى تحقيق؟     

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 المصالح الشخصية 27.6 29.4 24.6

  مصالح أحزابهم وحركاتهم 38.8 36.7 42.4
  مصلحة الشعب الفلسطيني 27.7 29.1 25.4
 ال أعرف/رأي ال 5.8 4.8 7.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  شاركت مجموعة من الشخصيات المستقلة الفلسطينية في حوارات القاهرة، هل تؤيد أم تعارض هذه المشاركة؟      

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 أؤيد 74.6 80.2 64.8

  أعارض 19.2 15.0 26.4
 ال أعرف/رأي ال 6.3 4.8 8.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  خصيات المستقلة الفلسطينية في حوارات القاهرة؟كيف تقيم مشاركة الش       

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 جيدة 55.9 61.7 45.8

  سيئة 24.9 19.0 35.0
 ال أعرف/رأي ال 19.3 19.3 19.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  مصلحة؟برأيك أنت، مشاركة الشخصيات الفلسطينية المستقلة في حوارات القاهرة هي ل        

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 لمصلحة شخصية لهذه الشخصيات 28.9 26.7 32.6

  لمصلحة حركة فتح 6.3 4.7 9.0
  لمصلحة حركة حماس 1.5 0.7 3.0
  لمصلحة القضية بشكل عام 52.1 59.4 39.6
 ال أعرف/رأي ال 11.2 8.5 15.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟ رئاسيةتخابات لو جرت ان        

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 مرشح مستقل 7.5 6.9 8.6

 مرشح من اليسار 3.1 2.2 4.6

  مرشح حركة حماس 11.8 8.6 17.4
  مرشح حركة فتح 26.8 24.5 30.6
  مرشح وطني مستقل 7.1 8.0 5.4
  مرشح إسالمي مستقل 5.2 5.3 5.0
  لن أشارك في هذه االنتخابات 21.3 23.0 18.4
 لم أحدد بعد 17.2 21.4 10.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  لو جرت انتخابات تشريعية في الوقت الحاضر لمن ستعطي صوتك؟      

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 قائمة مستقلين 6.0 5.6 6.6

 قائمة من اليسار 3.5 2.6 5.2

  قائمة حركة حماس 12.5 9.3 18.0
  قائمة حركة فتح 29.0 27.7 31.2
  قائمة مستقلين وطنيين 6.8 7.9 5.0
  قائمة مستقلين إسالميين 5.2 4.8 6.0
  لن أشارك في هذه االنتخابات 21.0 22.2 18.8
 لم أحدد بعد 16.0 20.0 9.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  جديدة أي من الكتل التالية تتوقع أن تفوز؟لو جرت اآلن انتخابات تشريعية         

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 كتلة مستقلين إسالميين 6.3 5.2 8.0

 كتلة مستقلين وطنيين 9.3 9.7 8.6

  كتلة فتح 39.3 42.0 34.6
  كتلة حماس 17.9 16.5 20.4
  كتلة من تنظيمات اليسار 2.0 1.7 2.4
 رفال أع/رأي ال 25.3 24.9 26.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  في حالة إجراء انتخابات رئاسية لمن ستعطى صوتك؟      

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 محمود عباس 53.1 53.3 52.8

  إسماعيل هنيه 16.8 14.5 20.8
  آخرون 8.8 9.2 8.0
 لن أشارك في االنتخابات 21.3 23.0 18.4

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  برأيك أنت من هو األقدر على إدارة الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، ويحقق المصلحة الوطنية العليا؟       

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 محمود عباس 52.6 52.9 52.2

  إسماعيل هنيه 22.1 22.1 22.0
 ال أعرف/رأي ال 25.3 25.0 25.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

     كما تعلم فإن هناك حكومة في الضفة الغربية برئاسة سالم فياض، وحكومة أخرى في قطاع غزة برئاسة        
  إسماعيل هنيه، برأيك أنت من هي الحكومة األقدر على إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني؟

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 حكومة سالم فياض 44.8 45.3 43.8

  حكومة إسماعيل هنيه 24.0 24.4 23.4
 ال أعرف/رأي ال 31.2 30.2 32.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  كيف تقيم أداء حكومة سالم فياض؟     

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 جيد 48.8 52.6 42.4

  سيئ 38.7 34.1 46.6
 ال أعرف/رأي ال 12.5 13.4 11.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  كيف تقيم أداء حكومة إسماعيل هنيه؟        

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 جيد 32.4 35.7 26.6

  سيئ 48.5 41.3 60.8
 ال أعرف/رأي ال 19.2 23.0 12.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
  ارض هذا القول؟هناك من يقول بأن حركة حماس تعتدي على نشطاء حركة فنح في قطاع غزة، هل تؤيد أم تع      

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 64.6 62.2 68.6

  ال 21.4 22.4 19.6
 ال أعرف/رأي ال 14.0 15.3 11.8

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
حركة حماس في الضفة الغربية، هل تؤيد أم تعارض هذا  من هناك من يقول بأن السلطة الفلسطينية تعتقل نشطاء     

  القول؟

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 أؤيد 64.2 68.4 57.0

  أعارض 21.5 17.4 28.4
 ال أعرف/رأي ال 14.3 14.2 14.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
      

  هل أنت خائف على حياتك في ظل هذه الظروف؟      

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 52.4 48.4 59.2

  ال 46.5 50.9 38.8
 ال أعرف/رأي ال 1.2 0.7 2.0

 المجموع 100.0 100.0 100.0
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  هل أنت متفائل أم متشائم تجاه الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة؟       

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 متفائل 37.2 40.2 32.0

  متشائم 60.7 58.3 64.8
 ال أعرف/رأي ال 2.1 1.5 3.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  

  في ظل الوضع الراهن، هل تشعر باألمان على نفسك وأسرتك وأمالكك؟      

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 نعم 22.9 24.5 20.2

 إلى حد ما 37.4 35.7 40.2

  ال 39.0 39.4 38.2
  ال أعرف/رأي ال  0.7  0.3 1.4
 المجموع 100.0 100.0 100.0

  
     

  @? ا<=>اب وا809+ه+ت ا43+123 0/,.؟ ,ً+أ       

  المجموع الغربية الضفة غزة قطاع

 الشعب حزب 1.3 1.0 1.8

 الديمقراطية الجبهة 0.7 0.5 1.0

 اإلسالمي الجهاد 2.1 1.3 3.6

 فتح حركة 33.6 33.6 33.6

 حماس حركة 14.9 12.7 18.6

 فدا حزب 0.3 0.0 0.8
 الشعبية الجبهة 3.0 2.8 3.4

 الوطنية المبادرة 0.9 0.8 1.0

 وطني مستقل 8.1 8.7 7.0

 إسالمي مستقل 4.9 5.1 4.4

 سبق ذكره مماأحد  ال 29.3 32.9 23.2

 ذلك  غير 1.0 0.6  1.6

 المجموع 100.0 100.0 100.0

  


