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  خمتلفة ونتائج ثان استطالع
  "حماس" به قامت ما يؤيدون الفلسطينيين من% 22

  *املبكرة االنتخابات يؤيدون% 58و
 

 وقطاع الغربية الضفة يف الفلسطيني العام للرأي استطالعاً  واملسحية السياسية للبحوث الفلسطيني املركز أجرى
 من عشوائية عينة مع لوجه وجهاً  املقابالت إجراء تم. 2007 سبتمبر/أيلول 8و 6 بين ما الفترة خالل غزة

 األسئلة وتركزت%. 3 اخلطأ نسبة وكانت سكنياً، موقعاً  127 يف شخصاً  1270 عددها بلغ البالغين األشخاص
 التشريعية واالنتخابات غزة، يف" حماس" حركة به قامت الذي العسكري احلسم مل الراهنة املوضوعات على

   .السالم وعملية املبكرة والرئاسية
   

  :الرئيسية النتائج
 حركة وأن غزة، قطاع يف العسكري احلسم يف" حماس" خطوة يؤيدون فقط الفلسطينيين خُمس أن النتائج تظهر

 بشكل والرئيس" فتح" شعبية ارتفعت حيث هذه" حماس" خطوة من استفادا قد عباس حممود السلطة ورئيس" فتح"
 تظهر كذلك. مبكرة انتخابات إجراء وتؤيد باالنتخابات املتعلق الرئاسي املرسوم تؤيد األغلبية أن كما. بارز

 رفح معبر إغالق مثل القطاع لها يتعرض تيال املشاكل على" حماس" حركة تلوم اجلمهور من أكبر نسبة أن النتائج
" حماس" مع احلوار شروط بخصوص" فتح"و السلطة رئيس موقف تقبل كبيرة نسبة أن كما. الكهرباء وانقطاع

 شعبية يف الهبوط فإن ذلك من بالرغم ولكن. احلوار شروط بشأن" حماس" موقف تقبل بكثير أقل نسبة مقابل
 حوايل ويقول عملها، رأس على البقاء هنية حكومة من تريد% 40 إىل تصل نسبة إن بل كبيراً، ليس" حماس" حركة
 .ولعائالتهم لهم الشخصية والسالمة باألمن إحساساً لديهم أن غزة قطاع سكان نصف

  
  غزة يف العسكري احلسم
  حماس" خطوة تأييد نسبة. غزة قطاع يف العسكري باحلسم" حماس" خطوة تعارض% 73و تؤيد% 22 نسبة "

  .الغربية الضفة يف% 17 مقابل غزة قطاع يف% 31 إىل تصل
  رغم للوزراء كرئيس عمله رأس على هنية إسماعيل بقاء على توافق ال% 52و توافق% 40 إىل تصل نسبة 

 سيئاً  أو سيئاً تراه% 43 من ونسبة جداً جيداً أو جيداً هنية أداء تقيّم% 32 من ونسبة. له السلطة رئيس إقالة
  .جداً

  التقييم نسبة. منصبها يف فياض سالم حكومة بقاء على توافق ال% 44و توافق% 49 من نسبة املقابل، يف 
  .سلبياً تقييماً تعطيها% 28 من ونسبة% 44 تبلغ فياض حلكومة اإليجابي

  الشرعية هي فياض حكومة أن تعتقد% 38 من ونسبة الشرعية هي هنية حكومة أن تعتقد% 30 من نسبة 
 القطاع يف ترتفع هنية حكومة بشرعية االعتقاد. شرعيتين غير احلكومتين أن تعتقد% 22 تبلغ ونسبة

  .والقطاع الضفة يف متساو فياض حكومة بشرعية واالعتقاد%) 27( الضفة مقابل%) 35(
  لـ التابعة اإلعالم وسائل تصدق ال%) 45( األكبر النسبة والقطاع الضفة يف العام الرأي على املعركة يف 

 وهنية" حماس" إعالم تصدق% 19 نسبة ولكن هنية، وحكومة" حماس" لـ التابعة أو فياض وحكومة" فتح"
%) 27( غزة قطاع يف تزداد وهنية" حماس" إعالم تصديق نسبة. وفياض" فتح" إعالم تصدق% 27 ونسبة
 الضفة مقابل%) 30( القطاع يف تزداد وفياض" فتح" إعالم تصديق نسبة فإن كذلك%). 15( الضفة مقابل

 وحلكومة" حماس" لـ التابعة اإلعالم وسائل تصدق ال أنها تقول% 50 من ونسبة الغربية، الضفة يف%). 25(
  .فياض وحكومة" فتح" لـ أو هنية

  26 بنظر" حماس"و ،%41 بنظر إسرائيل هو العسكري احلسم بعد رفح معبر إغالق عن األول املسؤول%، 
 غزة قطاع يف% 33 إىل تصل رفح معبر إغالق على" حماس" لوم نسبة%. 2 بنظر ومصر ،%15 بنظر" فتح"و

  .الضفة يف% 12 مقابل غزة يف% 19 إىل" فتح" لوم نسبة ترتفع كذلك. الضفة يف% 22 مقابل
  حركة% 23 من نسبة تلوم فيما غزة قطاع عن الكهرباء انقطاع على إسرائيل تلوم%) 43( األكبر النسبة 

 ترتفع. األوروبي االحتاد تلوم% 10 من ونسبة فياض، وسالم عباس الرئيس تلوم% 18 من ونسبة ،"حماس"
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 الضفة يف إسرائيل لوم نسبة ترتفع فيما) التوايل على% 22و% 29( غزة قطاع يف" فتح"و" حماس" لوم نسبة
  %).32( غزة قطاع مقابل%) 49( الغربية

  وحماربة والقانون النظام فرض تكون أن يجب األوىل فياض حكومة أولوية أن تعتقد%) 33( األكبر النسبة 
 والعودة الدولية املقاطعة إنهاء ثم%) 22( الفساد وحماربة سياسية بإصالحات القيام يتبعه األمني الفلتان
  ).منهما لكل% 18( السالم لعملية

  التوحيد تتوقع% 19 ونسبة رأشه خالل والقطاع الضفة يف السلطتين توحيد تتوقع%) 29( األكبر النسبة 
% 22و قريباً يتم لن التوحيد أن تعتقد% 20 من نسبة فإن املقابل يف. سنتين أو سنة خالل للمنطقتين

 السنتين خالل التوحيد يتوقعون% 48 أُخرى، بعبارة. دائماً سيصبح املنطقتين بين الفصل أن يعتقدون
 خالل التوحيد بإمكانيات التفاؤل. القريبة الفترة يف األقل على توحيداً تتوقع ال% 42 ونسبة القادمتين

  %).42( الغربية الضفة مقابل%) 59( غزة قطاع يف يزداد القادمتين السنتين
  رئيس مع للحوار الداعي" حماس" حركة موقف يقبلون% 27 ،"حماس"و" فتح" بين األزمة من للخروج 

" فتح" وحركة الرئيس موقف تقبل% 46 من ونسبة القائم، الوضع أساس على مسبقة شروط بدون السلطة
 موقف تأييد نسبة. أوالً السابق للوضع والعودة السلطة مقرات تسليم بشرط ولكن احلوار على املوافق

 يف أيضاً  ترتفع" فتح"و عباس موقف تأييد ونسبة%) 24( الضفة مقابل%) 33( القطاع يف ترتفع" حماس"
  .املوقفين تعارض% 24 إىل تصل نسبة%). 44( الضفة مقابل%) 50( غزة قطاع

  جيد أو جيد أنه على غزة قطاع يف الوضع تقيّم فقط% 8 من نسبة فإن والقطاع الضفة سكان كل بين من 
  .جداً جيد أو جيد أنه على الغربية الضفة يف الوضع تقيم% 27 من ونسبة جداً

  للتشاؤم تميل غزة قطاع يف املستقبل يف لألوضاع والقطاع الضفة يف الفلسطيني اجلمهور توقعات 
 األوضاع حتسن تتوقع فقط% 21 مثالً،. التفاؤل لبعض تميل الضفة يف لألوضاع اجلمهور وتوقعات

 من نسبة فإن كذلك. الغربية الضفة يف حتسناً تتوقع اجلمهور من% 56 مقابل غزة قطاع يف االقتصادية
 الضفة يف% 47 مقابل غزة قطاع يف والصحافة الرأي وحرية الديمقراطية أوضاع حتسن تتوقع% 28

 منطقة ويف منطقتهم يف األوضاع بشأن للتفاؤل أعلى ميالً  غزة قطاع سكان يظهر عام بشكل. الغربية
  .املنطقتين يف األوضاع جتاه التفاؤل من أقل درجة إلظهار الغربية الضفة سكان يميل فيما الغربية الضفة

  ونسبة متوفران أسرها وألفراد لها الشخصية والسالمة األمن بأن األيام هذه تشعر أنها تقول% 41 من نسبة 
%) 49( غزة قطاع يف الشخصية والسالمة باألمن اإلحساس نسبة ترتفع. متوفرين غير أنهما تقول% 59 من

 ارنةمق باألمن اإلحساس نسبة يف ملحوظاً ارتفاعاً النتائج هذه تشكل%). 35( الغربية بالضفة مقارنة
  .الغربية الضفة يف% 18و غزة قطاع يف% 41 بلغت عندما املاضي) حزيران( يونيو منتصف يف بالوضع

  يف% 29و غزة قطاع يف% 37% (32 إىل لتصل االرتفاع يف تستمر الوطن خارج إىل الهجرة يف الرغبة نسبة 
 .املاضي) حزيران( يونيو منتصف يف) والقطاع الضفة جممل يف% (28 بلغت قد النسبة هذه وكانت) الضفة

  
  واالنتخابات الرئاسي املرسوم
  القوى وتوازن املبكرة
  نسبياً  نظاماً ليصبح االنتخابي النظام بتغيير الرئاسي املرسوم تعارض% 34 ونسبة تؤيد% 58 من نسبة 

 يف عليها حتصل التي األصوات نسبة تعادل املقاعد من انتخابية قائمة كل حصة تكون بحيث بالكامل
  .واحدة كدائرة كله الوطن

  انتخابية قائمة كل على الرئاسي املرسوم اشتراط تعارض% 32 من ونسبة تؤيد% 62 من نسبة فإن كذلك 
%) 61( مماثلة نسبة أن كما. األساسي القانون وبأحكام االستقالل إعالن وبوثيقة التحرير بمنظمة االلتزام

  .الفلسطينية السلطة لرئاسة املرشحين على االشتراط هذا تطبيق تعارض% 32 من ونسبة تؤيد
  القائمة إن تقول% 32 من نسبة فإن األخيرة التشريعية االنتخابات على سنتين من أقل مرور بعد 

  .رأيها يمثلون زالوا ال إنهم تقول% 63 من ونسبة رأيها يمثلون عادوا ما لهم صوتت الذين واألشخاص
  املبكرة االنتخابات تأييد نسبة ترتفع%. 33 واملعارضة% 62 إىل تصل مبكرة انتخابات إجراء تأييد نسبة 

  %).60( الغربية الضفة مقابل%) 65( غزة قطاع يف قليالً
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  يونيو) حزيران( منتصف يف بالوضع مقارنة مئويتين درجتين بهبوط% 31 تبلغ" حماس" حركة شعبية 
 حركة شعبية أمّا. املاضي) مارس( آذار منتصف يف بالوضع مقارنة مئوية درجات ستة وبهبوط املاضي

 أن املالحظ من. االستطالع هذا يف% 48 إىل املاضي يونيو) حزيران( منتصف يف% 43 من فترتفع" فتح"
 األخيرة التشريعية االنتخابات منذ ملحوظ بشكل" فتح" حركة شعبية فيها ترتفع التي األوىل املرة هي هذه
 الثالثة القوى شعبية. الناخبين أصوات من% 42 على فتح حصلت عندما 2006) يناير( الثاين كانون يف

 غزة قطاع يف" فتح"و" حماس" شعبية تزداد%. 10 تبلغ بعد يقرروا مل اللذين ونسبة% 11 تبلغ جمتمعة
  ).التوايل على% 47و% 28( الغربية الضفة يف وتهبط) التوايل على% 51و% 36(
  غير نسبة فإن هنية، وإسماعيل عباس حممود فقط هما املرشحان وكان جديدة رئاسية انتخابات جرت لو 

 ستصوت أنها املشاركة ينوون الذين من% 59 من نسبة وتقول%. 38 إىل احلالة هذه يف ستصل املشاركين
 بين هي املنافسة كانت لو أمّا. بعد يقرروا مل% 5و لهنية ستصوت أنها% 36 من نسبة تقول فيما لعباس
 من% 63 على البرغوثي ويحصل% 29 إىل تهبط املشاركة عدم نسبة فإن هنية وإسماعيل البرغوثي مروان

 يف ملموساً ارتفاعاً النتائج هذه تشكل. بعد يقرروا مل% 5و لهنية% 32 مقابل املشاركة ينوون الذين أصوات
 مقارنة% 49 آنذاك بلغت حيث املاضي يونيو) حزيران( منتصف يف بالوضع مقارنة لعباس التصويت نسبة

 ثالثة قبل بلغت حيث االستطالع هذا يف أيضاً ترتفع البرغوثي ملروان التصويت نسبة أن كما. لهنية% 42 بـ
  .لهنية% 35 مقابل% 59 أشهر

  45 إىل املاضي) حزيران( يونيو منتصف يف% 36 من ترتفع عباس حممود الرئيس أداء عن الرضا نسبة %
 .االستطالع هذا يف

  
  السالم عملية
  يف لعقده األميركية اإلدارة دعت الذي للسالم الدويل املؤتمر جناح تتوقع فقط%) 26( الربع تبلغ نسبة 

 بين السالم عملية يف تقدم حتقيق يف الفشل له تتوقع% 67 من ونسبة 2007) نوفمبر( الثاين تشرين
  .واإلسرائيليين الفلسطينيين

  للشعب كدولة بإسرائيل متبادل العتراف الداعي االقتراح على توافق ال% 41 ونسبة توافق% 57 من نسبة 
 مشاكل لكافة دائم حلل والتوصل فلسطينية دولة قيام بعد الفلسطيني للشعب كدولة وفلسطين اليهودي
  .الصراع

  قطاع يف فلسطينية دولة لقيام تهدف مفاوضات إجراء تعارض% 37و تؤيد%) 58( مشابهة نسبة فإن كذلك 
 بقية على إسرائيل ودولة فلسطين دولة بين التفاوض يتبعه الغربية الضفة من% 90 إىل% 80 وحوايل غزة

  .والالجئين املقدسة واألماكن الدائمة احلدود مثل الصراع قضايا
  أساس على تقوم الفلسطينية الدولة حدود لقضية دائمة تسوية تعارض% 48و تؤيد فقط% 46 من نسبة لكن 

 األراضي هذه تبادل يتم حيث الغربية الضفة من% 5 حوايل يف املستوطنات بعض ثناءباست 1967 حدود
%) 54( غزة قطاع يف التسوية هذه تأييد نسبة ترتفع. والنوعية احلجم يف مساوية إسرائيل داخل بأراض
  %).42( الغربية بالضفة مقارنة

   
  http://www.pcpsr@pcpsr.org: املصدر   (*)
 

  .10/9/2007 يف خالصته ونشرت الله، رام يف" أديناور كونراد مؤسسة" مع بالتعاون االستطالع هذا جرى وقد
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


