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فيما تعرب األغلبية الساحقة عن رفضها للدور األمريكي يف عملية السالم وترفض مبا
يشبه اإلمجاع األفكار اليت يقال أن "صفقة القرن" حتتويها ،فإن فشل املصاحلة،
وتفجري غزة ،وتردي أحواهلا املعيشية واإلنسانية ،وخماوف التنصت على مكاملات
املواطنني وتردي أوضاع الدميقراطية ،وغريها من األمور تلقي بظالل من التشاؤم
واإلحباط وانعدام األمل بني اجلمهور وتفقده ثقته بقيادته وترتكه بدون ثقة ابملستقبل
 17 -14آذار (مارس) 2018

قام املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية إبجراء استطالع للرأي العام الفلسطيين يف الضفة
الغربية وقطاع غزة وذلك يف الفرتة ما بني  17 -14آذار (مارس)  .2018أجري االس ت ت ت ت تتتطالع بعد
حدوث االنفجار الذي استهدف موكب رئيس الوزراء أثناء زايرته لقطاع غزة ويف ظل أجواء من تبادل
االهتامات بني فتح ومحاس حول عرقلة املصتتا ة واملستتةولية عن االنفجار .كما شتتهدت الفرتة الستتابقة
لالستطالع نشر تقارير وتسريبات خمتلفة حول بنود صفقة القرن األمريكية ،ونشرت أخبار يف وسائل
اإلعالم الفلس ت تتطينية حول تنص ت تتن أجهزة أمنية فلس ت تتطينية عل مكاملات موارنني ومس ت تتةولني ،وتراج
الزخم يف املش ت تتاركة الش ت تتعبية يف االحتجاجات الس ت تتلمية ،وكثر ا ديث عن إمكانية مش ت تتاركة س ت تتكان
القدس الش ت تترقية يف االنتخاابت لبلدية القدس اإلس ت ت ترائيلية ،وص ت تتدرت ذيرات دولية عن خمارر تردي
األوضتتاع املعيشتتية واإلنستتانية يف قطاع غزه .يغط هذا االستتتطالع هذه القضتتااي ابإلضتتافة إ قضتتااي
أخرى مثل األوضت ت ت ت تتاع العامة وعملية الست ت ت ت تتالم .مت إجراء املقابالت وجهاً لوجه م عينة عش ت ت ت ت توائية من
األشخاص البالغني بلغ عددها 1200شخصاً وذلك يف  120موقعاً سكنياً وكانن نسبة اخلطأ .%3
للمزيد من املعلومات أو االستفسارات عن االستطالع ونتائجه ،الرجاء االتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة يف
املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية :رام هللا ت )02(2964933 :فاكسe- - )02(2964934:
mail: pcpsr@pcpsr.org

املسحية يف
أتسس املركز الفلسطيين للبحوث السياسية و ،
مطل عام  2000كمركز مستقل للبحوث األكادميية
ودراسات السياسات العامة .يهدف املركز لتطوير وتقوية
املعرفة الفلسطينية يف جماالت ثالث :السياسات الفلسطينية
الداخلية ،التحليل االسرتاتيجي والسياسة اخلارجية ،البحوث
املسحية واستطالعات الرأي العام .يقوم املركز ابلعديد من
النشارات البحثية :إعداد الدراسات واألحباث األكادميية
ذات العالقة ابلسياسات الفلسطينية الراهنة ،إجراء حبوث
مسحية حول املواقف السياسية واالجتماعية للمجتم
الفلسطيين ،تشكيل جمموعات عمل لدراسة قضااي ومشاكل
تواجه اجملتم الفلسطيين وصان القرار ووض حلول هلا،
وعقد املةمترات واحملاضرات واملوجزات املتعلقة بشةون
الساعة .إن املركز الفلسطيين للبحوث ملتزم ابملوضوعية
والنتزاهة العلمية ويعمل عل تشجي وبلورة تفهم أفضل
للواق الفلسطيين الداخلي وللبيئة الدولية يف أجواء من حرية
التعبري وتبادل اآلراء.
أييت هذا االستطالع ضمن سلسلة االستطالعات املنتظمة
للمركز.

مت إجراء االستطالع ابلتعاون مع مؤسسة
كونراد أديناور يف رام هللا

النتائج الرئيسية

يف استطالع الرب األول من عام  2018تناولنا العديد من القضااي اليت هتم الشارع الفلسطيين:
( )1الدور األمريكي يف عملية السالم و"صفقة القرن" )2( ،التفجري الذي استهدف موكب رئيس
الوزراء يف قطاع غزه )3( ،تراج املشاركة الشعبية يف االحتجاجات السلمية ضد االحتالل)4( ،
مشاركة سكان مدينة القدس الشرقية يف انتخاابت البلدية اإلسرائيلية ،و( )5األوضاع الداخلية مثل
تردي األوضاع املعيشية واإلنسانية يف قطاع غزة ،والتنصن عل مكاملات املوارنني ،وأوضاع الدميقرارية،
واملصا ة ،وتوازن القوى الداخلي.
تشري النتائج إ أن الغالبية الساحقة ترى الدور األمريكي منحازاً إلسرائيل وترفض األفكار األمريكية
اليت يقال أن صفقة القرن تشملها مثل كون أبو ديس عاصمة للدولة الفلسطينية أو توسي حدود قطاع
غزة ابجتاه سيناء .ترى األغلبية أيضا أن وقف الدعم لألنروا يهدف إلغالق ملف الالجئني وحقهم يف
العودة وختش نسبة كبرية أن يةدي ذلك إلضعاف قدرة الطرف الفلسطيين يف الدفاع عن حقوق
الالجئني .لكل ذلك ،يعارض حوايل ثلثي اجلمهور عودة االتصاالت م اإلدارة األمريكية أو العودة
ملفاوضات فلسطينية -إسرائيلية .ورغم وجود نسبة كبرية مةيدة لعملية السالم فإن أكثر من  %90ال
يعتقدون أنه سيكون هناك سالم بني إسرائيل وفلسطني يف مخس او عشر أو حىت مائة سنة ،وتنظر
النسبة األعظم للمستقبل ،متوسط بعيدة املدى ،بقدر كبري من التشاؤم واإلحباط.

للمزيد من املعلومات أو االستفسارات
عن االستطالع ونتائجه ،الرجاء
االتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد
لدادوة يف املركز الفلسطيين للبحوث
السياسية واملسحية
رام هللا ،فلسطني
تليفون)02(2964933:
فاكس)02(2964934 :
e-mail: pcpsr@pcpsr.org
http://www.pcpsr.org

تشري النتائج إ أن ما يقارب من نصف اجلمهور يعتقدون أن إسرائيل تقف وراء التفجري الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيين أثناء زايرته لقطاع
غزه ويرى حوايل ثالثة أرابع اجلمهور أن هدف هذا التفجري هو إفشال املصا ة ،لكن حوايل رب اجلمهور يف قطاع غزة يعتقد أن اهلدف من التفجري كان
االحتجاج عل سياسات ا كومة جتاه قطاع غزة.
رغم أتييد اجلمهور للمقاومة الشعبية السلمية واإلعجاب الواس النطاق الذي يبديه لعهد التميمي كنموذج حيتذى به وكرمز من رموز هذه املقاومة فإن
النسبة األكرب تعتقد أن تراج الزخم يف مشاركة اجلمهور يعود لضعف ثقة اجلمهور بقيادته وفصائله ولالعتقاد أبن هذا النوع من املقاومة ليس فعاالً يف
املواجهة م إسرائيل .لذلك ،فإن نسبة أتييد العودة النتفاضة مسلحة تبلغ حوايل النصف.
وجد االستطالع أيضاً أنه رغم التخوف من اعتبار ذلك قبوالً بضم القدس الشرقية إلسرائيل ،فإن أغلبية من اجلمهور الفلسطيين تةيد مشاركة سكان القدس
الشرقية ابلرتشح والتصوين ،أو عل األقل ابلتصوين ،وذلك إلعطاء سكاهنا الفلسطينني القدرة عل التأثري عل سياسات البلدية .تقل نسبة املعارضة
هلذه املشاركة عن الثلث بني اجلمهور ككل وبني سكان مدينة القدس الشرقية أنفسهم.
أخرياً عند النظر يف األوضاع الداخلية فإن النتائج تشري إ أن:
❖ هناك إمجاع عل أن أوضاع قطاع غزه سيئة أو سيئة جداً وأن املسةولية عن ذلك تق عل عاتق إسرائيل أوالً والسلطة الفلسطينية اثنياً وحركة
محاس اثلثا .لكن سكان قطاع غزة يضعون املسةولية أوالً عل السلطة الفلسطينية مث عل إسرائيل اثنياً ومحاس اثلثا.
❖ وتشري النتائج إ أن حوايل الثلثني يعتقدون أن أجهزة األمن الفلسطينية تتنصن فعالً عل مكاملات املوارنني واملسةولني ،وتعتقد نسبة تفوق الت
 %60أن هذا التنصن يتم بدون أسباب مشروعة أو قانونية ،وتعتقد األغلبية أنه خيدم االحتالل أوالً وأن القضاء الفلسطيين ال ميتلك القدرة
عل إيقافه.
❖ ال تكاد نسبة الذين ينظرون ألوضاع الدميقرارية الفلسطينية إبجياب تصل إ الرب فيما يعتقد حوايل الثلثني أن الناس يف الضفة الغربية وقطاع
غزه ال يستطيعون انتقاد السلطة الفلسطينية بدون خوف.
❖ هتبط نسبة التفاؤل بنجاح املصا ة إ أقل من الثلث وال تزيد نسبة الرضا عن أداء حكومة الوفاق عن الرب ويض حوايل نصف اجلمهور
املسةولية عن تعطيل عمل حكومة الوفاق عل السلطة الفلسطينية وقيادهتا فيما تض نسبة ضئيلة املسةولية عن ذلك عل حركة محاس.
❖ أخرياً ،حيافظ توازن القوى الداخلي عل املستوى الذي وجدانه قبل ثالثة أشهر :حيث يطالب أكثر من ثلثي اجلمهور ابستقالة الرئيس ،ويستمر
مرشح محاس يف التفوق عل الرئيس عباس يف االنتخاابت الرائسية .لكن حركة فتح تبق متفوقة عل حركة محاس بفارق يبلغ حوايل مخس نقاط
مئوية.

 )1االنتخاابت الرائسية والتشريعية:
•

نسبة من  %68تقول أهنا تريد من الرئيس االستقالة فيما تقول نسبة من  %27أهنا تريد من الرئيس البقاء يف منصبه .قبل ثالثة أشهر قالن
نسبة من  %70أهنا تريد استقالة الرئيس .تبلغ نسبة املطالبة ابستقالة الرئيس  %62يف الضفة الغربية و %81يف قطاع غزة .قبل ثالثة أشهر
بلغن نسبة املطالبة ابستقالة الرئيس  %64يف الضفة و %80يف قطاع غزة.

•

لو مل يرتشح الرئيس عباس لالنتخاابت فإن مروان الربغوثي هو املفضل بني جمموعة من املرشحني لتويل منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من
 ،%29يتبعه امساعيل هنية بنسبة  ،%19مث حممد دحالن بنسبة  %2( %8يف الضفة الغربية و %20يف قطاع غزة) ،مث رامي ا مد هللا
بنسبة ( ،)%7مث مصطف الربغوثي ( ،)%4مث خالد مشعل ( ،)%3مث سالم فياض (.)%2

•

نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ  %33ونسبة عدم الرضا  .%63نسبة الرضا عن عباس يف الضفة الغربية تبلغ  %40ويف قطاع غزة
 .%20قبل ثالثة أشهر بلغن نسبة الرضا عن الرئيس عباس  %36( %31يف الضفة الغربية و %22يف قطاع غزة).

•

لو جرت انتخاابت رائسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط مها حممود عباس وامساعيل هنية ،حيصل هنية عل  %52من األصوات وحيصل
عباس عل ( %41مقارنة م  %53هلنية و %41لعباس قبل ثالثة أشهر) .يف قطاع غزه تبلغ نسبة التصوين لعباس ( %35مقارنة م
 %33قبل ثالثة أشهر) وهنية ( %62مقارنة م  %66قبل ثالثة أشهر) ،أما يف الضفة فيحصل عباس عل ( %45مقارنة م  %47قبل
ثالثة أشهر) وهنية عل ( %45مقارنة م  %43قبل ثالثة أشهر) .أما لو كانن املنافسة بني الرئيس عباس عن فتح ومصطف الربغوثي عن
حركة املبادرة ،فإن عباس حيصل عل  %48ومصطف الربغوثي عل .%43

•

لو كانن املنافسة بني الرئيس عباس ومروان الربغوثي وامساعيل هنية ،فإن عباس حيصل عل  %22والربغوثي عل  %38وهنية عل .%37
أما لو كانن املنافسة بني الربغوثي وهنية فقط فإن الربغوثي حيصل عل  %55وهنية عل .%39

•

لو جرت انتخاابت برملانية جديدة مبشاركة كافة القوى السياسية فإن  %61سيشاركون فيها ،ومن بني هةالء صل قائمة التغيري واإلصالح
التابعة ركة محاس عل  ،%31وفتح عل  ،%36و صل كافة القوائم األخرى جمتمعة عل  ،%9وتقول نسبة من  %25أهنا مل تقرر بعد
ملن ستصوت .قبل ثالثة أشهر بلغن نسبة التصوين ماس  %30ولفتح  .%36تبلغ نسبة التصوين ماس يف قطاع غزة ( %32مقارنة
2

م  %36قبل ثالثة أشهر) ولفتح ( %32مقارنة م  %30قبل ثالثة أشهر) .اما يف الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصوين ماس %30
(مقارنة م  %26قبل ثالثة أشهر) ولفتح ( %38مقارنة م  %41قبل ثالثة أشهر).

 )2األوضاع الداخلية ،وأوضاع الدميقراطية ،والتنصت على املكاملات ،وخدمة :3G
•

نسبة من  % 33فقط من كافة فلسطينيي الضفة والقطاع تعتقد أن الناس يف الضفة الغربية يستطيعون اليوم انتقاد السلطة يف الضفة الغربية
بدون خوف ونسبة من  %63تعتقد أهنم ال يستطيعون ذلك .عند سةال اجلمهور عن تقييمه ألوضاع الدميقرارية يف فلسطني وبعض البلدان
األخرى .قالن نسبة من  %23أن أوضاع الدميقرارية يف فلسطني جيدة أو جيدة جداً ،وقالن نسبة من  %10فقط أن أوضاع الدميقرارية
جيدة أو جيدة جداً يف مصر .يف املقابل قالن نسبة من  %64أن أوضاع الدميقرارية جيدة أو جيدة جداً يف تركيا ،وقالن نسبة من %57
أهنا جيدة أو جيدة جداً يف إسرائيل ،وقالن نسبة من  %55أهنا جيدة أو جيدة جداً يف فرنسا.
نسبة التقييم اإلجيايب ألوضاع قطاع غزة تبلغ  %5يف هذا االستطالع ونسبة التقييم اإلجيايب ألوضاع الضفة الغربية تبلغ  ،%20ويف يف سةال
مفتوح سألنا اجلمهور عن رأيه يف من هو الطرف املسةول عن سوء األوضاع يف قطاع غزه قالن النسبة األكرب ( )%39أن إسرائيل هي
املسةولة وقالن نسبة من  %25أن املسةولية تق عل عاتق السلطة الفلسطينية أو الرئيس عباس أو حكومة الوفاق أو حركة فتح فيما قالن
نسبة من  % 18أن املسةول عن ذلك هو محاس .ختتلف إجاابت الضفة الغربية عن إجاابت قطاع غزة بشكل كبري ،حيث تقول نسبة من
 %43يف الضفة الغربية مقابل  %30يف قطاع غزة أن إسرائيل هي املسةولة ،وتقول نسبة من  %16يف الضفة الغربية مقابل  %43يف قطاع
غزة أن السلطة والرئيس عباس وحكومة الوفاق وفتح هي املسةولة .لكن إجاابت الطرفني يف الضفة والقطاع شبه متطابقة بشأن مسةولية
محاس %19 :يف الضفة الغربية و %18يف قطاع غزة.

•

نسبة اإلحساس ابألمن والسالمة الشخصية يف قطاع غزة تبلغ  .%54نسبة اإلحساس ابألمن يف الضفة الغربية تبلغ  .%53قبل ثالثة أشهر
بلغن نسبة اإلحساس ابألمن يف قطاع غزة  %53ويف الضفة الغربية .%45

•

نسبة الرغبة يف اهلجرة بني سكان قطاع غزه تبلغ  %45وبني سكان الضفة  .%19قبل ثالثة أشهر بلغن نسبة الرغبة يف اهلجرة يف قطاع غزة
 %41ويف الضفة .%22

•

سألنا اجلمهور عن احملطة اليت شاهدها أكثر من غريها خالل الشهرين املاضيني .تشري النتائج إ أن نسبة مشاهدة قناة اجلزيرة هي األعل
حيث تبلغ  ،%19تتبعها فضائية معاً ( ،)%15مث فضائية فلسطني وفلسطني اليوم (  %13لكل منهما) ،مث فضائية األقص ( )%12مث
فضائية العربية وامليادين والقدس ( 5%لكل منها).

•

نسبة االعتقاد بوجود فساد يف مةسسات السلطة الفلسطينية تبلغ .%78

•

ترى األغلبية ( )%52أن السلطة الفلسطينية قد أصبحن عبء عل الشعب الفلسطيين ،لكن  %41يقولون أهنا إجناز للشعب الفلسطيين.

•

سألنا اجلمهور عن التقارير اليت تشري إ التنصت على مكاملات املوارنني واملسةولني:
✓ تقول نسبة من  %62أهنا تصدق ونسبة من  %29أهنا ال تصدق التقارير اليت نشرهتا وسائل اإلعالم الفلسطينية عن قيام بعض األجهزة
األمنية الفلسطينية ابلتنصن عل مكاملات بعض املسةولني واملوارنني.
✓ وتقول نسبة من  %62أهنا ال تعتقد أن هذا التنصن قد جرى ألغراض مشروعة حسب القانون فيما تقول نسبة من  26%أنه قد جرى
ألغراض مشروعة حسب القانون.
✓ تقول أغلبية من  %56أن املستفيد األول من قيام أجهزة فلسطينية ابلتنصن عل االتصاالت هو االحتالل ،فيما تقول نسبة من %25
أن املستفيد األول هو النظام والقيادة الفلسطينية ،وتقول نسبة من  %12أن املستفيد األول هو املوارن الفلسطيين وأمنه.
✓ كذلك ،فإن أغلبية من  %53تعتقد أن القضاء الفلسطيين غري قادر عل إيقاف هذا التنصن لو تقدم موارن فلسطيين إليه بشكوى
إليقافه ،حىت لو جاءت هذه الشكوى من رئيس سابق ألحد األجهزة األمنية .وتقول نسبة من  %37فقط أن القضاء الفلسطيين قادر
عل إيقاف هذا التنصن.

•

خدمة  :3Gسألنا اجلمهور عن رأيه يف أسعار خدمة الـ  3Gاليت انطلقن مةخراً يف الضفة الغربية .قالن األغلبية من سكان الضفة الغربية
( )%57أن األسعار مرتفعة أو مرتفعة جداً ،فيما قالن نسبة من  %3فقط أهنا منخفضة،وقالن نسبة من  %11أهنا معقولة أو متوسطة،
وقالن نسبة من  %30أهنا التعرف أو ال رأي هلا.

•
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•

كذلك سألنا اجلمهور عن التربع للفقراء:
✓ يقول ثلثا اجلمهور أن الداف وراء تربع الناس أبمواهلم للفقراء واملشاري اخلريية هو كسب رضا هللا فيما تقول نسبة تقل عن الرب ()%23
أن الداف هو كسب رضا الناس.
✓ تقول نسبة تبلغ ثالثة أرابع اجلمهور أهنا تتربع من ماهلا للفقراء فيما تقول نسبة من  23%أهنا ال تفعل ذلك .ويف سةال مفتوح تقول
الغالبية العظم من املتربعني ( )%80أن دوافعها دينية( ،مثل كسب رضا هللا) فيما تقول نسبة من  20%أن الدواف إنسانية أو
اجتماعية (مثل التخفيف عن الناس ومساعدهتم).

 )3املصاحلة وحكومة الوفاق:
•

نسبة من  %26راضية ونسبة من  %65غري راضية عن أداء حكومة الوفاق بعد استالمها ملقرات الوزارات واملعابر يف قطاع غزة .قبل ثالثة
أشهر بلغن نسبة الرضا .%38

•

 %30مقارنة بت  %50قبل ثالثة أشهر متفائلون بنجاح املصا ة هذه املرة و %64غري متفائلني.

•

نسبة من  %45تعتقد أن املسةول عن تعطيل عمل حكومة الوفاق يف قطاع غزة هو السلطة والرئيس عباس أو رئيس حكومة الوفاق .يف
املقابل ،تقول نسبة من  %15فقط أن حركة محاس هي املسةولة عن تعطيل عمل حكومة الوفاق .وتقول نسبة من  %13أن حكومة الوفاق
تقوم بعملها بدون تعطيل من أحد ،فيما تقول نسبة من  %27أهنا ال تعرف من هو املسةول .من املالحظ أن إجاابت سكان الضفة ختتلف
كثرياً عن إجاابت سكان القطاع :بينما يلوم أقل من ثلث سكان الضفة ( )%32السلطة والرئيس ورئيس الوزراء فإن  %69من سكان
القطاع يلقون ابللوم عليهم .يف املقابل ،بينما تلوم نسبة من  %12من سكان الضفة حركة محاس ،فإن  %21من سكان القطاع يلومون هذه
ا ركة.

•

سألنا اجلمهور كذلك عن رأيه يف قول حكومة الوفاق أن حركة محاس متنعها من السيطرة عل ا كم يف قطاع غزة وخاصة يف األمور املالية
واألمنية وعن قول حركة محاس أن حكومة الوفاق ال تقوم بواجبها وال تزال تفرض العقوابت عل القطاع .قالن نسبة من  %32أن االدعائني
غري صحيحني فيما قالن نسبة من  %14أن االدعائني صحيحني .يف املقابل ،قالن نسبة من  %23أن ادعاء حركة محاس هو الصحيح فيما
قالن نسبة من  %14فقط أن ادعاء حكومة الوفاق هو الصحيح.

•

تقول نسبة من  %60( %37يف قطاع غزة و %26يف الضفة الغربية) أهنا تةيد االتصاالت اليت جتري بني محاس وحممد دحالن لالتفاق عل
إدارة مشرتكة للقطاع ،وقالن نسبة من  %36( %45يف قطاع غزة و %50يف الضفة الغربية ) أهنا تعارض ذلك.

•

سألنا اجلمهور عن تفجري قطاع غزه الذي استهدف موكب رئيس الوزراء:
✓ يف سةال مفتوح سألنا اجلمهور عن تقديره للجهة اليت قد تكون وراء التفجري الذي استهدف رئيس الوزراء أثناء زايرته لقطاع غزة .قالن
النسبة األكرب ( )%45أهنا االحتالل ،فيما قالن نسبة من  14%أهنا حركة محاس وقالن نسبة متطابقة ( )%14أهنا السلطة أو أحد
أجهزهتا ،فيما قالن نسبة من  2%أهنا حركة فتح ،وقالن نسبة من  1%أن حممد دحالن يقف وراء التفحري ،وقالن نسبة من  3%أن
جمموعات متطرفة تقف وراءه.
✓ ثالثة أرابع اجلمهور تقريباً ( )%74تعتقد أن هدف التفجري الذي استهدف رئيس الوزراء أثناء زايرته لقطاع غزة هو إفشال املصا ة
فيما تقول نسبة من  %23( %17يف قطاع غزة و 14%يف الضفة الغربية) أن اهلدف قد كان االحتجاج عل سياسات ا كومة جتاه
قطاع غزة.

 (4عملية السالم:
•

تقول نسبة من  %48أهنا تةيد حل الدولتني وتقول نسبة من  %50أهنا تعارض هذا ا ل .كما تقول نسبة من  %46أن أغلبية الفلسطينيني
تةيد هذا ا ل وتقول نسبة من  %47أن األغلبية تعارضه .وتقول نسبة من  %50أن أغلبية اإلسرائيليني تعارض حل الدولتني فيما تقول نسبة
من  %41أن أغلبية اإلسرائيليني تةيد هذا ا ل.

•

كذلك ،تقول نسبة من  %57أن حل الدولتني مل يعد حالً عملياً بسبب التوس االستيطاين وتقول نسبة من  %40فقط أنه ال يزال حالً
ممكناً ألنه ميكن إخالء املستورنات.
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•

كذلك ،فإن نسبة من  % 73تعتقد أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إ جانب دولة إسرائيل خالل السنوات اخلمس املقبلة ضئيلة أو
ضئيلة جداً فيما تقول نسبة من  %25أن الفرصة لذلك متوسطة أو عالية.

•

م ذلك ،فإن نسبة من  %28فقط تقول أهنا تةيد حل الدولة الواحدة اليت يكون فيها الفلسطينيون واإلسرائيليون موارنون متساوين يف
ا قوق ،وتقول نسبة من  %69أهنا تعارض ذلك.

•

سألنا اجلمهور عن الطريق األكثر جناعة لقيام دولة فلسطينية إ جانب دولة إسرائيل .تقول النسبة األكرب ( )%35أهنا العمل املسلح وتقول
نسبة من  %31أهنا املفاوضات وتقول نسبة من  %25أهنا املقاومة الشعبية السلمية .قبل ثالثة أشهر قالن نسبة من  %44أن العمل املسلح
هو األكثر جناعة وقالن نسبة من  %27أن املفاوضات هي األكثر جناعة.

•

تقول نسبة من  %92أهنا مسعن أو قرأت عن عهد التميمي اليت حياكمها االحتالل بتهمة صف جندي إسرائيلي فيما تقول نسبة من  %8أهنا
مل تسم عنها .وتقول نسبة من  %64ممن مس أو قرأ عنها أهنا ترغب أن تكون عهد التميمي قدوة هلا أو ألقارهبا.

•

سألنا اجلمهور عن رأيه يف أسباب تراج الزخم يف املشاركة الشعبية يف املقاومة السلمية ،وخاصة يف تلك االحتجاجات عل االعرتاف
األمريكي ابلقدس عاصمة إلسرائيل :وتقول النسبة األكرب ( )%39أن ذلك يعود لضعف ثقة املوارنني ابلقيادة والفصائل ،وتقول نسبة من
 %27أن السبب هو أن املقاومة الشعبية غري فعالة ،وتقول نسبة من  %25أن الناس يعتقدون أن املسةولية عن مواجهة إسرائيل والوالايت
املتحدة تق عل عاتق السلطة الفلسطينية.

•

تقول نسبة من  %60أن هدف إسرائيل بعيد املدى هو إقامة دولة إسرائيل من البحر للنهر وررد السكان الفلسطينيني فيما تقول نسبة من
 %23أن هدف إسرائيل هو ضم األراضي الفلسطينية احملتلة وحرمان سكاهنا من حقوقهم .يف املقابل ،تقول نسبة من  %16أن هدف
إسرائيل هو ضمان أمنها مث االنسحاب الكامل أو اجلزئي من األراضي احملتلة عام .1967

•

كذلك ،تقول نسبة من  %77أهنا قلقة أن تتعرض يف حياهتا اليومية لألذى عل أيدي إسرائيليني أو أن تتعرض أرضهم للمصادرة أو بيتهم
للهدم ،وتقول نسبة من  %22أهنا غري قلقة.

•

يف ظل توقف مفاوضات السالم تقول نسبة من حوايل ثالثة أرابع اجلمهور ( )%74أهنا تةيد االنضمام للمزيد من املنظمات الدولية ،وتقول
نسبة من  %63أهنا تةيد املقاومة الشعبية السلمية ،وتقول نسبة من  %48أهنا تةيد العودة لالنتفاضة املسلحة واملواجهات وتقول نسبة من
 %49أهنا تةيد حل السلطة الفلسطينية.

•

تقول أغلبية من  %52أهنا تةيد قرارات اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية اليت اختذها مةخراً مثل الغاء االعرتاف إبسرائيل ووقف العمل
ابتفاق أوسلو وغريها ،فيما تقول نسبة من  %18أهنا تتفق م بعضها فقط ،وتقول نسبة من  %24أهنا ال تتفق م هذه القرارات .لكن
حوايل الثلثني ( )%65يقولون أن الرئيس عباس لن يطبق هذه القرارات فيما تقول نسبة من  %24فقط أنه سيقوم بتطبيقها.

•

تقول نسبة من  %74أن العامل العريب مشغول هبمومه وصراعاته وأن فلسطني ليسن قضيته األو فيما تقول نسبة من  %24فقط أن فلسطني
هي قضية العرب األو .

•

بل إن نسبة من  %70تعتقد أن هنالك اليوم الف عريب سين م إسرائيل ضد إيران حىت م استمرار االحتالل اإلسرائيلي فيما تقول نسبة
من  %20فقط أن العرب لن يتحالفوا م إسرائيل حىت تنهي االحتالل.

•

تقول نسبة من  %46من كافة املشاركني يف االستطالع أهنا تةيد مشاركة سكان القدس الشرقية ابلرتشح والتصوين يف االنتخاابت القادمة
لبلدية القدس ،وتقول نسبة من  %15أهنا تةيد املشاركة ابلتصوين فقط فيما تقول نسبة من  %29أهنا ضد املشاركة ابلرتشح والتصوين.
تنخفض نسبة أتييد املشاركة سواء ابلرتشح أو التصوين إ  %42بني سكان مدينة القدس الشرقية لكن نسبة معارضة ذلك تبق كما بني
كافة اجلمهور ( .)%30لكن نسبة كبرية تبلغ  %28مل تفصح عن رأيها مما قد يعين وجود ختوفات لديها من القول أبهنا تةيد هذه املشاركة.

•

سألنا اجلمهور عن تصوراته لألوضاع يف بالدان خالل عشر سنوات وخالل مائة سنة:
✓ تقول نسبة من  %25أنه بعد عشر سنوات من اآلن سيبق االحتالل واالستيطان كما مها اآلن بدون تغيري كبري ،وقالن نسبة ()%34
أن االستيطان سيزداد وسيكون هناك كيان سياسي واحد فيه نظام فصل عنصري ومتييز ضد الفلسطينيني .يف املقابل قالن نسبة من
 %24أنه ستحدث خالل هذه الفرتة حرب أو انتفاضة مسلحة تنهي االحتالل ،وقالن نسبة من  %9أنه سيكون هناك سالم بني
إسرائيل والفلسطينيني وسيكون هناك دولة فلسطينية.
✓ أما بعد مائة عام من اآلن ،فإن نسبة من  %12فقط تعتقد أن االحتالل واالستيطان سيبقيان بدون تغيري كبري ،وتقول نسبة من %30
أن االستيطان سيزداد توسعاً وسيكون هناك نظام فصل عنصري .يف املقابل ،فإن نسبة ن  %29تعتقد أن حرابً او انتفاضة مسلحة
ستنهي االحتالل ،وتبق نسبة االعتقاد أبنه سيكون هناك سالم بدون تغيري ،أي  %9فقط.
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 )5العالقات الفلسطينية-األمريكية وصفقة القرن:
•

تقول نسبة من  %65أهنا تعارض عودة الطرف الفلسطيين لالتصال ابإلدارة األمريكية بعد توقف هذه االتصاالت يف أعقاب اعرتاف اإلدارة
األمريكية ابلقدس عاصمة إلسرائيل .لكن نسبة من  %21تقول أهنا تةيد عودة االتصاالت بني الطرفني .كذلك تقول نسبة من  %68أنه لو
رلبن الوالايت املتحدة من القيادة الفلسطينية اليوم العودة للمفاوضات م إسرائيل فإن عل هذه القيادة عدم القبول بذلك فيما تقول نسبة
من  %27أن عليها القبول بذلك.

•

تقول أغلبية ضئيلة من  %51أنه لو عرضن الوالايت املتحدة خطتها للسالم أو ما يعرف بصفقة القرن فإن عل القيادة الفلسطينية رفضها
بغض النظر عن مضموهنا ألنه ابلتأكيد سيكون سيئاً فيما تقول نسبة من  %29أنه عليها قبوهلا أو رفضها فقط بعد مناقشة حمتواها ،وتقول
نسبة من  %11أن عل القيادة الفلسطينية القبول بصفقة القرن.

•

لو عادت املفاوضات برعاية الوالايت املتحدة فإن الراعي األمريكي سيكون منحازاً إلسرائيل يف نظر  %88من اجلمهور ،فيما تقول نسبة من
 %7أنه سيكون نزيهاً وتقول نسبة من  %2أنه سيكون منحازاً للطرف الفلسطيين.

•

•

تقول نسبة من  %52أن اإلدارة األمريكية أوقفن دعمها لوكالة الغوث (األونروا) ألهنا تريد إغالق ملف الالجئني وإلغاء حقهم يف العودة فيما
تقول نسبة من  %43أن هدفها الضغط عل الرئيس عباس للعودة للمفاوضات م اإلدارة األمريكية حول صفقة القرن .تقول نسبة من
 %49أن وقف الدعم األمريكي لوكالة الغوث لن يةدي إلضعاف املوقف الفلسطيين يف املطالبة حبقوق الالجئني لكن نسبة من  %45تعتقد
أن وقف الدعم سيضعف فعالً املوقف الفلسطيين.
سألنا اجلمهور عن رأيه يف بعض األفكار والتسريبات اليت وردت يف الصحافة حول بنود صفقة القرن:
✓ تقول نسبة من  %94أهنا تعارض وتقول نسبة من  %4أهنا تةيد أن تكون أبو ديس هي عاصمة الدولة الفلسطينية.
✓ كذلك تقول نسبة من  %86أهنا تعارض وتقول نسبة من  %10أهنا تةيد توسي مساحة قطاع غزة يف سيناء مقابل ضم إسرائيل ألجزاء
من الضفة الغربية.
✓ تعارض نسبة من  %63وتةيد نسبة من  %31أن يعيش يف الدولة الفلسطينية إسرائيليون يهود كموارنني أو مقيمني حيرتمون القانون
الفلسطيين ويتمتعون بنفس ا قوق والواجبات اليت يتمت هبا الفلسطينيون.

 )6الغاايت العليا للشعب الفلسطيين واملشاكل األساسية اليت تواجهه:
•

نسبة من  %45تعتقد أن الغاية العليا األو للشعب الفلسطيين ينبغي أن تكون قيق انسحاب إسرائيلي دود عام  1967وإقامة دولة
فلسطينية يف الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية .يف املقابل فإن  %30يقولون أن الغاية األو جيب أن تكون ا صول عل حق العودة
لالجئني وعودهتم لقراهم وبلداهتم اليت خرجوا منها يف عام .1948كذلك تقول نسبة من  %15أن الغاية األو ينبغي أن تكون بناء فرد صاحل
وجمتم متدين يلتزم بتعاليم اإلسالم كاملة ،وتقول نسبة من  %10أن اهلدف األول جيب أن يكون بناء نظام حكم دميقراري حيرتم حرايت
وحقوق اإلنسان الفلسطيين.

•

املشكلة األساسية اليت تواجه اجملتم الفلسطيين اليوم هي استمرار االحتالل واالستيطان يف نظر  %28من اجلمهور ،وتقول نسبة من %25
أهنا تفشي البطالة والفقر ،وتقول نسبة من  %22أهنا استمرار حصار قطاع غزة وإغالق معابره وتقول نسبة من  %20أهنا تفشي الفساد يف
املةسسات العامة ،وتقول نسبة من  %4غياب الوحدة الورنية.
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