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  النبض السياسي الفلسطيني
  

 منذ انتخابات المجلس التشريعي باالنقسام الواضح للمجتمع الفلسطيني حسب الماضيةأشهرتميزت فترة الثالثة 
وبالتحديد، وأآثر من أي وقت مضى، فإن آراء المستطلعين حول عدة قضايا تختلف . االنتماء التنظيمي والفصائلي

ن يؤيدون حرآة حماس، أو فتح، أو أنهم ال يؤيدون أي تنظيم أو فصيل سياسي أو بناء على ما إذا آان المستطلعو
  .ديني

  
ومن أجل تحديد هذا االنقسام، فإن التحليل في هذا البيان الصحفي سيأخذ بعين االعتبار اآلراء حول قضايا مختلفة  

  .الثقة بالتنظيمات والفصائل الفلسطينية/ حسب االنتماء 
  

 بواسطة شرآة نير إيست آونسلتنج لالستشارات، لقد تم 2006أبريل  25-22في الفترة ما بين لقد تم هذا البحث 
لقد عالج هذا .  شخص في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة1200 فلسطيني من عينة تزيد عن 821مقابلة 

م شرآة نير إيست لالستشارات التي تقو" النبض السياسي الفلسطيني" االستطالع العديد من القضايا التي تشمل 
الثقة " وتشمل هذه القضايا . بمتابعته شهريا من أجل مراقبة االنطباعات الفلسطينية وتغيراتها في فترات مختلفة

، اإلحساس باألمان، االنطباعات حول ما هي أولويات حكومة حماس بحسب الشارع "   والفصائليةةالتنظيمي
 تتعلق بالثقة ومهام أخرى أسئلة  إلىيني حول أداء المجلس التشريعي، إضافةالفلسطيني، توقعات الشارع الفلسط

  .وتمثيل المؤسسات والشخصيات السياسية المختلفة
  

  %.95وعامل الثقة هو % 3.4 +ومن الجدير ذآره هنا أن هامش الخطأ في هذه الدراسة هو 
  

  :الثقة التنظيمية والفصائلية
  

  قامت شرآة نير إيست نير إيست آونسلتنج   للمجلس التشريعي الفلسطيني2006انتخابات آانون ثاني بعد مباشرة 
. نتائج هذا االستطالع بما يتعلق بالثقة الحزبية بشكل آبير سلوك الناخبين الفلسطينيينعكست باستطالع للرأي العام، 

بحرآة المقاومة اإلسالمية  ة ثابت أظهرت نسبة)شباط و آذار( في خالل الشهرين الماضيين التي جرت االستطالعات 
وآذلك ارتفاع حاد في نسبة الفلسطينيين الذين ال يثقون بأي فصيل أو  حماس، انحدار في مستوى الثقة بحرآة فتح 

، وبينما تعاني حكومة حماس الحالية أزمة مالية خانقة قررت الحكومة )نيسان(في االستطالع األخير . حزب
ء قوة أمنية جديدة، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بإيقاف قرار الفلسطينية بقيادة حرآة حماس إنشا

أدلى بتصريحات موحية بتعاون الرئيس ) خالد مشعل(أحد قادة الحرآة الحكومة بإنشاء هذه القوة األمنية الجديدة؛ 
 بين مؤيدي تصادماارتفعت حدة التوتر والم. محمود عباس وحرآة فتح مع إسرائيل إلضعاف حكومة حماس الحالية

آال من فتح وحماس، مرة أخرى بدا أن الفلسطينيين أآثر توجها لالختيار ما بين حرآتي فتح وحماس فنسبة أولئك 
  %).15إلى % 28من (الذين ال يثقون بأي فصيل انخفضت إلى النصف تقريبا خالل الشهر الماضي 

  
لفلسطينيين الذين ال يثقون بأي فصيل قد صب في صالح في نسبة ا االنخفاض الحاد فإنآما هو موضح بالشكل أدناه،

). اآلن% 34في آذار إلى % 25من (خالل الشهر الماضي % 9حيث أن نسبة الثقة بحرآة فتح ارتفعت ب حرآة فتح 
  ).اآلن% 46في آذار إلى % 43من (مستوى الثقة بحماس ارتفع آذلك خالل األشهر الماضية ولكن بشكل طفيف 
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بأي تنظيم / فصيل سياسي تثق أكثر؟
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نيسان 2006 آذار 2006 شباط 2006 يناير 2006

ال أثق بأحد تنظيم آخر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حماس فتح
  

  
منذ انتخابات المجلس . ستطالع، الثقة الحزبية اختلفت بشكل ملحوظ حسب منطقة سكن المستطلعينفي هذا اال  

بشكل عام فإن نتائج . الثقة بحرآة حماس أقوى في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربيةآانت التشريعي في آانون ثاني 
بيئة الحزبية منذ انتخابات آانون ثاني حيث آخر استطالع للرأي قامت به نير إيست آونسلتنج أظهرت تغير آبير في ال

أظهرت النتائج أن مستوى الثقة بحرآة حماس في قطاع غزة أضعف من مستوى الثقة بها في الضفة الغربية وآذلك 
بشكل أوضح فإن نتائج استطالع شهر آذار على سبيل .  الثقة بحرآة حماس مقارنة بحرآة فتح في القطاعتضعف

ال يثقون % 21يثقون بحرآة فتح و % 28 من سكان قطاع غزة يثقون بحرآة حماس بينما %47المثال أظهرت بأن 
 إلى انخفضمستوى الثقة بحرآة حماس في قطاع غزة فإن بينما في الوقت الحالي . بأي فصيل أو حزب فلسطيني

 ال يثقون بأي نسبة أولئك الذين تبينما انخفض)  17% (+45،مستوى الثقة بحرآة فتح ارتفع إلى %)5- (% 40
 في الضفة الغربية ومقارنة بنتائج االستطالع السابق في شهر آذار، الحالي،في الوقت %). 10-% (11فصيل إلى 

ليصل إلى % 3، مستوى الثقة بحرآة فتح ارتفع بنسبة %50ليصل إلى % 10ارتفع بنسبة مستوى الثقة بحماس 
  .خالل فترة الشهر الماضي% 18لتصل % 14سبة ، بينما نسبة الذين ال يثقون بأي فصيل انخفضت بن26%

  
الثقة في األحزاب المختلفة في الضفة الغربية
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اع غزة   الثقة في األحزاب المختلفة في قط

40%

45%

2%

2%

11%

  
 ال يثقون للشهر الثاني على التوالي، شمل استطالع نير إيست آونسلتنج سؤال مخصص فقط ألولئك الذين أقروا بأنهم

 من أولئك الذين ال يثقون بأي فصيل % 53 فتح أم حماس، أصر :عند سؤال هذه الفئة من هم أقرب إلى. بأي فصيل
وهذه النتائج هي . لحماس %)13( أقرب لفتح  بأنهم%)34(ال يشعرون بالقرب من أيا من الحرآتين بينما أفاد بأنهم 

من هذه الفئة شعروا بأنهم % 30عكس نتائج الشهر الماضي آما هو موضح بالشكل التالي حيث أن في ذلك الوقت 
  .شعروا بأنهم أقرب لفتح% 24اقرب لحماس مقارنة ب 

30% 34% 53%

13% 24% 46%

22/4/4006

6/4/2006

إذا كنت ال ثتق بأحد، هل أنت أقرب لفتح أم لحماس؟

حماس فتح ال هذا والذاك

  
أن التوتر المتصاعد بين حرآتي فتح وحماس وفشل حكومة حماس في دفع رواتب موظفي الحكومة قد ف على ما يبدو

  .2006أثر على شعور الناس باألمان منذ انتخابات المجلس التشريعي في آانون ثاني 
  

 تذ االنتخاباآما هو موضح في الشكل أدناه، فإن نسبة الفلسطينيين الذين أفادوا بأن شعورهم باألمان لم يتغير من
 بينما وبشكل ملحوظ شهري آانون ثاني وشباطمستوى متنامي في االرتفاع خالل  حافظ على قد األخيرةالتشريعية 

  فإن، منذ الشهر الماضيفي نفس الوقت. في الوقت الحالي% 42في شهر آذار إلى % 57انخفضت هذه النسبة من 
% 12 ارتفعت بنسبة 2006 منذ االنتخابات التشريعية الفلسطينية  ارتفعتنسبة الفلسطينيين الذين يشعرون بأمان أقل

   )اآلن% 32في آذار إلى % 20من (
الشعور باألمان 

57%

44%

31%

20%
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23%

38%

42%

32%26% 29%

نيسان 2006 آذار 2006 شباط 2006 آانون ثاني 2006

شعوري باألمان لم يتغير أشعر بأمان أقل أشعر بأمان أآثر
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يختلف شعور الفلسطينيين باألمان بشكل واضح عند النظر إلى أي من التنظيمات السياسية و الدينية التي يثق بها 
 مقارنةعرون بأمان أآثر منذ إجراء االنتخابات من الذين يثقون بحماس يش% 47فعلى سبيل المثال فان . الفلسطينيون

 لكن عند مراجعه المستطلعين الذين أفادوا بان .من الذين ال يثقون بأي تنظيم% 6من الذين يثقون بفتح و % 12ب 
مع العلم أن الذين أفادوا بان %) 58(شعورهم باألمان قل فإننا نالحظ أن النسب مرتفعة بين الذين يثقون بفتح 

فان نسبة الذين , أما من بين الذين ال يثقون بأحد. بين مؤيدي حرآة حماس% 14باألمان قد قل لم يتعدى شعورهم 
%.34قالوا أن شعورهم باألمان قد قل وصلت إلى   

6% 34% 60%
47% 14% 39%

12% 58% 30%

ال أثق بأحد
حماس
فتح

الشعور باألمان وفقا لالنتماء الحزبي

أشعر بأمان أآثر أشعر بأمان أقل شعوري باألمان لم يتغير

 
, لقد سئل المستطلعون أيضا اختيار نظام الحكم المفضل لديهم لالقتداء به في فلسطين و آما هو مبين في الشكل أدناه

إلى % 29 في حين أشار من المستطلعين عن تفضيلهم لنظام احد الدول اإلسالمية غير العربية% 36 فقد أعرب
و . فقد ذآروا الدول األوربية آنظام الحكم الذين يفضلونه في فلسطين% 19أما . تفضيلهم ألحد أنظمة الدول العربية

منهم عن رغبتهم % 9فقد أعلن , مع العلم أن نظام الخالفة اإلسالمية لم يكن من الخيارات المطروحة للمستطلعين
.يةبإتباع نظام الخالفة اإلسالم  

 

19% 29% 1%2% 36% 1%9%1%1%2%

نموذج الحكم األفضل لفلسطين

دول أوروبية دول عربية الواليات المتحدة األميريكية دول شيوعية دول إسالمية غير عربية

اليابان نظام الخالفة اإلسالمية دول أميرآا الالتينية دول آسيوية دول أخرى
 

و عند التعمق في بحث موضوع النظام السياسي المفضل لدى الفلسطينيين غير أن مؤيدي حرآة حماس هم األآثر 
 هي أنظمة هكذا أن% 40 غير العربية حيث أفاد اإلسالميةتفضيال لنظام حكم مشابه ألحد أنظمة الحكم في الدول 

. من المستطلعين الذين ال يثقون بأي من التنظيمات %36من مؤيدي حرآة فتح و % 22المفضلة لديهم مقارنة مع   
وبين الذين ال يثقون بأي % 23 بين مؤيدي حرآة فتح أعلى فقد آان مفضال بشكل األوروبيةأما نظام الحكم في الدول 

%.15لى احد الدول األوروبية فإن النسبة لم تتعدى من بين مؤيدي حماس الذين أشاروا إأما % 25تنظيم   
 
 

25% 23% 2%0% 36% 1% 9% 0%1%2%

23% 44% 1%2% 22% 1%4%1%1%1%

15% 23% 1%2% 40% 0% 14% 1%2%1%

ال أثق بأحد

فتح

حماس

نموذج الحكم األفضل لفلسطين وفقا لالنتماء الحزبي

دول أوروبية دول عربية الواليات المتحدة األميريكية دول شيوعية دول إسالمية غير عربية
اليابان نظام الخالفة اإلسالمية دول أميرآا الالتينية دول آسيوية دول أخرى
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 الحكومة تحت قيادة حماس 
 

في االستطالعات األربعة السابقة لجس نبض الشارع الفلسطيني سئل المستطلعون عن رأيهم حول ما هي أهم 
وآما هو مبين في الشكل أدناه فإن هناك توجها واضحا لدى الشارع . األولويات التي على الحكومة أن تنتهجها 

 لحكومة حماس آأولوية محاربة الفساد انخفضتبات المجلس التشريعي  فمنذ انتخا حول هذه األولوياتالفلسطيني
في % 15في آذار ، و % 23في شباط ، % 30في آانون ثاني ب % 35 أشهر الماضية األربعبشكل واضح خالل 

ومة قد نيسان ، إضافة لذلك ، فإن نسبة الفلسطينيين الذين يعتقدون بأهمية معالجة قضايا الفقر و البطالة من قبل الحك
  ).في نيسان % 21 إلىفي آذار % 28من ( في نيسان % 7تضاعفت ما بين آانون ثاني و آذار ولكن انخفضت بنسبة 

. قضية األمان الداخلي هذا التراجع ربما يكون سببه زيادة أهميةو تشير النتائج أيضا إلى أن احد أسباب  
ن أن أولويات حكومة حرآة حماس يجب أن تكون في و من الجدير ذآره أيضا أن نسبه المستطلعين الذين يعتقدو

.في نيسان % 2 اإلسالمية ما زالت منخفضة و لم تتعدى نسبة هتطبيق أحكام الشر يع  

15% 4% 21% 7% 32% 2%2% 4% 10% 2%

23% 7% 28% 5% 19% 1%3% 3% 9% 1%

30% 6% 19% 2% 22% 1%2%2% 11% 7%

35% 8% 14% 4% 15% 2% 5% 2% 13% 3%

نيسان 2006

آذار 2006

شباط 2006

آانون ثاني 2006

أولويات حكومة حماس

محاربة الفساد التوصل إلى تسوية سلمية إيجاد حلول لمشكلتي البطالة والفقر مقاومة االحتالل اإلسرائيلي
تحسين أوضاع األمن الداخلي تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية الالجيئين الجدار
األسرى قضايا أخرى  

فقد , عندما سئل الفلسطينيون حول رغبة حكومة حماس باستحداث قوة أمنية جديدة الستيعاب لجان المقاومة الشعبية 
و أعلى بين % 20فان تأييد هذا القرار اقل بين مؤيدي فتح, و آما هو متوقع.ةتأيدهم لمثل هذه الرغب% 60أعرب 

  %.87مؤيدي حرآة حماس 

65% 35%

87% 13%

20% 80%

60% 40%

ال أثق بأحد

حماس

فتح

المجموع

        تأييد أو معارضة إنشاء حكومة حماس قوة أمنية جديدة

أؤيد أعارض

وآما أن األغلبية آانت مع إنشاء قوة أمنية جديدة فقد أفادت أغلبية بسيطة بعدم قبولها بقرار الرئيس أبو مازن برفض 
المستطلعين قالوا بأن قرار الرئيس أبو مازن آان قرارا من % 42إنشاء هذه القوة، وآما هو موضح بالشكل أدناه فإن 

بين % 17من مؤيدي فتح يؤيدون هذا المرسوم الرئاسي، بينما لم تتعد هذه النسبة % 80وآما هو متوقع فإن . صائبا
  .بين أولئك الذين ال يثقون بأحد% 33مؤيدي حماس و
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33% 67%

17% 83%

80% 20%

42% 58%

ال أثق بأحد

حماس

فتح

المجموع

      مدى صحة قرار الرئيس محمود عباس بإيقاف إنشاء حكومة حماس قوة أمنية جديدة

قرار صائب قرار غير صائب

  
  القيادة الفلسطينية

الرئيس محمود عباس، رئيس الوزراء إسماعيل هنية : ن القيادات الفلسطينيةسئل الفلسطينيون حول رأيهم بثالث م
  .وخالد مشعل

بأنهم يثقون أآثر % 53أبو مازن أم إسماعيل هنية، قال : وعند سؤال المستطلعون عن أي شخصية يثقون بها أآثر
، يالحظ انخفاض مستوى الثقة وعند مقارنة هذه النتائج بنتائج الشهر الماضي. بإسماعيل هنية% 47بالرئيس عباس و

  .وذلك لصالح إسماعيل هنية) في نيسان% 53في آذار إلى % 69من % ( 16بمحمود عباس بنسبة 

53% 47%

69% 31%

أبريل 2006

آذار 2006

بمن تثق أكثر؟

محمود عباس إسماعيل هنية
  

  
من الذين ال يثقون بأحد أعربوا عن ثقتهم بمحمود عباس في حين أن النسبة بين مؤيدي % 56من مؤيدي فتح % 96

آانت نسبة مؤيدي حماس الذين ) استطالع شهر آذار( السابق ومن الجدير ذآره أن في االستطالع% 20  آانتحماس
  %.45أعربوا عن ثقتهم بأبي مازن 

  

56% 44%
20% 80%

96% 4%

53% 47%

ال أثق بأحد
حماس
فتح

المجموع

بمن تثق أكثر؟

محمود عباس   إسماعيل هنية 
من المستطلعين % 76أما عند استطالع الفلسطينيين بخالد مشعل مقارنة مع إسماعيل هنية، فقد أظهرت النتائج أن 

حتى عند النظر بحسب الثقة %. 24يثقون بإسماعيل هنية في حين لم تتعدى نسبة الثقة بخالد مشعل أآثر من 
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بالتنظيمات المختلفة فإنه لم يالحظ فرق ملحوظ بين مؤيدي حرآتي فتح وحماس برأيهم بخالد مشعل الذي آانت نسبة 
  .بين مؤيدي حماس% 28بين مؤيدي فتح و% 25الثقة به 

12% 88%
28% 72%

25% 75%

24% 76%

ال أثق بأحد
حماس
فتح

المجموع

بمن تثق أكثر؟ وفقا لالنتماء الحزبي

خالد مشعل إسماعيل هنية

  
اس حاز على أعلى نسبة ثقة وعند مقارنة رأي الفلسطينيين بالشخصيات الثالث، فقد تبين أن الرئيس محمود عب

أما عند مقارنة هذه النتائج بالثقة %). 14(وخالد مشعل %) 36(يليه رئيس الوزراء إسماعيل هنية ) 50%(
، %50بين أولئك الذين ال يثقون بأحد من مؤيدي فتح ذآروا محمود عباس في حين آانت النسبة % 93التنظيمية، فإن 

  %.17ة لم تتعدى ن النسبأما بين مؤيدي حرآة حماس فإ
 بين أولئك الذين ال يثقون بأحد أما فيما يتعلق بالثقة 44و%) 59(الثقة بإسماعيل هنية آانت أعلى بين مؤيدي حماس 

  %)24(بخالد مشعل، فإن أعلى نسبة ثقة حاز عليها آانت بين أوساط مؤيدي حرآة حماس 

50% 6% 44%
17% 24% 59%

93% 4%3%

50% 14% 36%

ال أثق بأحد
حماس
فتح

المجموع

بمن تثق أكثر؟ وفقا لالنتماء الحزبي

محمود عباس خالد مشعل إسماعيل هنية

  
  

اليوم الذي أبدى فيه خالد مشعل امتعاضه من سياسات بدا أخر استطالع للرأي لشرآة نير إيست آونسلتنج في نفس 
من المستطلعين أن هذه اإليحاءات % 26وبشكل عام فقد قال . الرئيس محمود عباس ومن سياسات حرآة فتح

  .أن هذه التصريحات غير صحيحة% 35بأنها مبالغ فيها وأفاد % 38 أفادصحيحة بينما 
أن التصريحات المنسوبة إلى خالد مشعل هي تصريحات صحيحة فيما من مؤيد حرآة حماس % 41ولقد أفد ما نسبته 

وآذلك، وآما هو مبين في . بأحدبين أولئك الذين ال يثقون % 16و% 7لم تتعدى النسبة بين أوساط مؤيدي فتح ال
   .من مؤيدي حماس قالوا أن هذه التصريحات خاطئة% 21، فإن الشكل أدناه
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16% 46% 39%

41% 38% 21%

7% 36% 56%

26% 38% 35%

ال أثق بأحد

حماس

فتح

المجموع

مدى صحة تصريحات خالد مشعل الموحية بتعاون حركة فتح 
والرئيس محمود عباس مع الجانب اإلسرائيلي إلضعاف حركة حماس

تصريحات صحيحة تصريحات مبالغ فيها
تصريحات غير صحيحة

  
ئيس الوزراء مباشرة بعد إيحاءات خالد مشعل أوضح بأن مكتب رئيس الوزراء البيان الذي صدر عن مكتب رأظهر 

وقيادة الحرآة بالداخل، عندما سئل اختالفا بين آراء قيادة حرآة حماس بالخارج ال يدعم تصريحات خالد مشعل 
فادت األغلبية المستطلعون عما إذا آان هناك أزمة ما بين قيادتي الحرآة في الداخل والخارج من وجهة نظرهم، أ

% 45من أولئك الذين ال يثقون بأي فصيل و % 49النتائج أظهرت بأن . بأنهم ال يعتقدون بوجود هكذا أزمة% 65
 في أمامن مؤيدي حرآة فتح يعتقدون بوجود أزمة بين قيادة حرآة حماس في الخارج وحكومة حماس في الداخل،

  .ا أزمة يعتقدون بوجود هكذ منهم%23  فإنأوساط مؤيدي حماس

49% 51%
23% 77%

45% 55%

35% 65%

ال أثق بأحد
حماس
فتح

المجموع

هل هناك أزمة ما بين قيادة حركة حماس بالخارج وقيادة حكومة حماس 
بالداخل؟

نعم يوجد أزمة ال، ال يوجد أزمة
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  التوقعات بخصوص أداء المجلس التشريعي

بناء على التغيرات الحاصلة في ترآيبة المجلس التشريعي الجديد فقد قامت نير إيست آونسلتنج بمتابعة أداء المجلس 
م عن  أداء التشريعي المنتخب حديثا من خالل رأي الناخبين به، وفي هذا المجال سئل المستطلعون عن توقعاته

  .المجلس التشريعي في عدة نواحي تتعلق بأداء هذا المجلس
وعند مقارنة نتائج االستطالع األخير بنتائج استطالع شهر آذار فقد أظهرت النتائج توجها سلبيا لدى الشارع حول 

د ما فإن نتائج أداء هذا المجلس، ففي حين أن ستة من السبع مؤشرات التي طرحت في شهر آذار آانت إيجابية إلى ح
  . آما هو موضح بالشكل أدناهأقل إيجابية من سابقتها،شهر نيسان تشير إلى  نظرة 

36%
49%

47%
60%

42%
51%

49%
63%

47%
60%

46%
54%

49%
59%

المجلس التشريعي سيقوم بخطوات شجاعة باتجاه الصراع العربي اإلسرائيلي
المجلس التشريعي سوف يعكس آراء الشعب

أعضاء المجلس التشريعي سوف يوفوا بوعودهم التي طرحوها خالل الحمالت
االنتخابية

المجلس التشريعي سوف يأخذ بعين االعتبار اهتمامات الناس بشكل مناسب
المجلس التشريعي سيكون فعال

المجلس التشريعي سوف يمثلني بشكل جيد آشخص
أداء المجلس التشريعي بشكل عام سيكون جيد

د   التوقعات حول إداء المجلس التشريعي الجدي

أوافق-نيسان 2006 أوافق-آذار 2006
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