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 النبض السياسي للشارع الفلسطيني
 
 

 ارتفع سبالمقارنة مع نتائج استطالع نير إيست آونسلتنج  لشهر يناير، مستوى الثقة بحما 
 %.29إلى % 38، بينما انخفض مستوى الثقة بفتح من % 44إلى % 41من 

 
 إلى% 84تسوية سلمية مع إسرائيل انخفض من gخالل الشهر الماضي،  مستوي التأييد  

بين أوساط أولئك الذين % 66بين أوساط أولئك الذين يثقون بفتح مقارنة ب % %80 ( 73
 )يثقون بحماس

 
 

      يعتقدون أن المساعدات الدولية اإلنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني ضرورية% 81 
 )ضرورية% 34يعتبرونها ضرورية جدا، % 47( 

 
% 72 لمشارآة فتح في حكومة وحدة وطنية من  نسبة التأييدارتفعتخالل الشهر الماضي،  

 %.84إلى نسبة 
 

 
يعتقدون أن محاربة الفساد يجب أن تكون على رأس أولويات حكومة حماس المقبلة، % 30 

يعتقدون أن تحسين الوضع األمني الداخلي يجب أن يكون له األولوية بينما يعتقد % 22
مقارنة مع نتائج . لى رأس األولوياتأن حل مشكلة البطالة والفقر  يجب أن يكون ع% 19

 األهمية ، بينما ازدادت أهمية تحسين  بعضاستطالع الشهر الماضي، محاربة الفساد فقدت
 .الوضع األمني الداخلي وحل مشكلة البطالة والفقر

 
أما خالل الشهر الماضي، فإن  االعتقاد بان على حماس تغيير سياستها القائلة بإزالة دولة  

في أوساط أولئك الذين يؤيدون % 68%. ( 62إلى % 75 انخفض من نسبة إسرائيل قد
في أوساط أولئك الذين يعارضون التوصل إلى تسوية % 46التوصل إلى تسوية سلمية، 

 )سلمية
 

ويض االنخفاض المحتمل يعتقدون أن حكومة بقيادة حماس سوف تكون قادرة على تع% 69 
في المساعدات من قبل اإلتحاد األوروبي والواليات المتحدة بمساعدات من مصادر أخرى 

 .  آإيران
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على الرغم من انخفاض حجم المساعدات المحتمل من قبل اإلتحاد األوروبي والواليات  

 أآثر يعتقدون أن حكومة حماس الجديدة ستكون% 49المتحدة للسلطة الفلسطينية، فإن 
قالوا بأنها ستكون بنفس مستوى فاعلية الحكومة السابقة % 16فاعلية من الحكومة السابقة، 

 . أنها ستكون أقل فاعلية من الحكومة السابقةعن% 35أعرب بينما 
 

 
 2006  فبراير26-24نفذت شرآة الشرق األدنى لالستشارات استطالعا للرأي في الفترة ما بين 

نفذ .  وقطاع غزة بما فيها القدس شخص في الضفة الغربية709ة من  مكون عشوائيةعلى عينة
ة بالثقة بالفصائل المختلفة، العملية االستطالع عبر الهاتف وغطى مجموعة من األسئلة المتعلق

السلمية،دعم تشكيل حكومة وحدة وطنية، الحاجة إلى المساعدات الدولية وآذلك أولويات حكومة 
من البيوت الفلسطينية تتوفر لها خدمة الهاتف، وأن % 60 ذآره أن ومن الجدير. حماس المقبلة

استطالعات للرأي نفذت سابقا عبر الهاتف من قبل باحثين عاملين في الشرآة تتوافق مع التوجهات 
 .الرئيسية لالستطالعات التي تنفذ بطريقة مباشرة

 %.95عند مستوى ثقة % 3.6 +ويذآر أن هامش الخطأ يقدر ب 
 

 


