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:تجريه الشرق األدنى لالستشارتفي احدث استطالع   

السلطة ستكون قادرة على تقديم طلب إعالن الدولة الفلسطينية في مجلس تعتقد ان الغالبية 

  الطلب وبضرورة انهاء االنقسام الداخلي قبل تقديم  المقبلاألمن في أيلول
طينيعتقدون ان ماحدث في تونس ومصر يجب ان ال يحدث في فلس% 77  

من الفلسطينيين سيشاركون في االنتخابات المحلية في تموز المقبل% 70  

 

تعتقد ان % 70كشف استطالع جديد للرأي العام الفلسطيني، أن غالبية : الضفة الغربية-رام اهللا

 من العام السلطة ستكون قادرة على تقديم طلب إعالن الدولة الفلسطينية في مجلس األمن في أيلول

وأظهر . يعتقدون وبضرورة انهاء االنقسام الداخلي قبل تقديم طلب االعالن% 89الحالي، و 

% 72أن غالبية " نير ايست كونسلتنج"االستطالع الذي أجرته مؤسسة الشرق األدنى لالستشارات 

  . م االسرائيلي لتحقيق السالم معه بغياب الشريكمن الفلسطينيين يعتقدون

 

  فلسطيني844على عينة عشوائية حجمها ع من شهر نيسان، في اخر اسبو  االستطالعأجريوقد

وكانت نسبة الخطأ في . موزعين في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها محافظة القدس

  %.95معدل ثقة مقابل % 3.4-+الستطالع ا

من الفلسطينيين انهم على علم باالنتخابات % 70 وعن سؤال حول االنتخابات المحلية، قال 

انهم سيقومون بالمشاركة في هذه % 70لمحلية القادمة في شهر تموز المقبل، واضاف ا

. االنتخابات  

 

 فيما يتعلق بمصير الهدنة مع اسرتئيل على وقف اطالق النار، فابدى نصف وتوضح النتائج

فرض التهدئة ومنع الفصائل من إطالق الصواريخ الفلسطينيين بعدم مقدرة حماس على االلتزام ل

. فقط يؤيدون اطالق هذه الصواريخ من غزة على اسرائيل% 27، مع العلم ان ى إسرائيلعل

من المستطلعين يؤيودون التوصل الى اتفاق سلمي مع اسرائيل % 72باالضافة الى ذلك، فان 

ئل بازالة اسرائيل امنهم ان على حماس تغيير موقفها الق% 71كما اكد   . يعارضونها% 28مقبل 

. عن الوجود  
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% 6لحركة حماس و% 6يؤيدون حركة فتح مقابل % 40الثقة الحزبية، تبرز النتائج أن وحول 

 من الفلسطينيين%) 48(حوالي نصف الفلسطينيين للحركات والفصائل األخرى، في حين ال يثق 

 وعند المقارنة بين شعبية ابو مازن مقابل اسماعيل .بأي فصيل موجود على الساحة الفلسطينية

.اعطوا ثقتهم السماعيل هنية% 10قابلتثق بابو مازن م% 48، فيتبين ان الغالبية المرتفعة هنية  

ومات الموجودة على الساحة الفلسطينية، فان اكثر من نصف كاما من حيث شرعية الح

يعتقدو ان حكومة فياض هي الحكمة االكثر شرعية في االراضي %) 57( المستطلعين 

لم يمنحو هذه % 30 لحكومة هنية في غزة، بينما ةوا هذه الشرعياعط% 12الفلسطينية، مقابل 

اما على صعيد االسترتيجية االفضل لتحقيق مصالح الشعب  .  الحكومتينالشرعية الي من

، السترتيجية حماس% 9مقابل %) 49( الفلسطيني، فقد حازت استرتيجية فتح على غالبية النسب

. تيجيةانهم ال يفضلون اي استر% 42 بينما قال   

 

وقد قامت الشرق االدنى بطرح السؤال المتكرر في االستطالعات الشهرية عن كيفية تعريف 

 انفسهم كمسلميين اوال و ،%)57( الفلسطينيي انفسهم، فقد عرف اكثر من نصف الفلسطينيين، 

تمسك بالهوية الدينية الان ازدياد . كبشر بالدرجة االولى% 19كعرب و% 5كفلسطينيين و % 21

ان الخالفة االسالمية % 41 النظام الذي يفضله الفلسطينييون، حيث ابدى يظهر ايضا من خالل

% 12اختاروا نظام احد الدول العربية و % 24هي النظام االفضل لفلسطين لتحدو حذوه، و 

. كنظام احد الدول االوروبية  

 

الستطالع ان نسبة الفلسطينيين اما بالنسبة لمستوى الفقر في االراضي الفلسطيني، فقد بينت نتائج ا

ففي حين ان نسبة . ، وتختلف هذه النسب ما بين الضفة والقطاع%50تحت خط الفقر وصلت الى 

، فان النسبة ما بين اسر الضفة % 58االسر التي تعيش تحت خط الفقر في قطاع غزة تبلغ 

%. 43الغربية وصلت الى   
   

 لرصد انطباعات اً شهرياًشارات، تنفذ استطالعوالجدير ذكره أن شركة الشرق األدنى لالست

تهم السياسية وأوضاعهم هاالفلسطينيين تجاه القضايا التي تجري على أرض الواقع أو توج

وتقوم الشركة بتنفيذ دراسات وإصدار تحليالت واستشارت . االقتصادية والمعيشية والنفسية

.اضي الفلسطينيةللمؤسسات الدولية والمحلية والحكومية العاملة في األر  
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