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  بيان صحفي

   (60) نتائج استطالع الرأي العام رقم
فيما يرى نصف اجلمهور أن "اهلبة الشعبية" قد انتهت، وفيما يستمر 

شعبية محاس ترتاجع قليالً ويؤيد  الرتاجع يف أتييد عمليات الطعن، فإن
 النصف املبادرة الفرنسية مع أن نسبة أقل بكثري تتوقع جناحها

 
 2016( حزيران) يونيو 2-4

للرأي العام الفلسطيين يف الضفة  استطالعقام ادلركز الفلسطيين للبحوث السياسية وادلسحية إبجراء   
شهدت الفًتة السابقة . 2016( حزيران) يونيو 4-2الغربية وقطاع غزة وذلك يف الفًتة ما بني 

كبريًا يف أحداث ادلواجهات الشعبية ضد االحتالل وخاصة حوادث الطعن   اخنفاضاً لالستطالع 
وإطالق النار ولكن وقعت عملية تفجري يف حافلة إسرائيلية يف القدس. كما حصلت لقاءات يف 

صرية  وجرت لقاءات أخرى يف الدوحة بني فتح  القاىرة بني شلثلني عن محاس وشلثلني عن احلكومة ادل
 ةإلنعاش ديبلوماسية عملي سعىومحاس. كذلك أجري االستطالع يف أثناء انعقاد مؤدتر ابريس الذي 

اإلسرائيلية. يغطي ىذا االستطالع القضااي الفلسطينية الداخلية مثل االنتخاابت -السالم الفلسطينية
اإلسرائيلية -حكومة ادلصاحلة. كما يغطي ادلواجهات الفلسطينيةوادلصاحلة وأداء الرئيس عباس وأداء 

مت إجراء ادلقابالت وجهاً لوجو مع عينة عشوائية من األشخاص البالغني بلغ  .وادلبادرة الفرنسية وغريىا
 %.3موقعاً سكانياً وكانت نسبة اخلطأ  127 شخصاً وذلك يف 1270 عددىا
الشقاقي أو وليد  بـ د.خليل   من املعلومات أو االستفسارات عن االستطالع ونتائجه، الرجاء االتصال للمزيد

( 02)2964933رام هللا ت:   لدادوة يف املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية:
 e-mail: pcpsr@pcpsr.org -( 02)2964934فاكس:

 نتائج الرئيسيةال
نصف اجلمهور يعتقد  ( 1ثالثة توجهات رئيسية: ) إىل 2016من عام  الثاين  تشري نتائج الربع

"اذلبة الشعبية" قد وصلت هنايتها  وىناك ىبوط واضح يف نسبة أتييد الفلسطيين أن مواجهات 
( يف ادلقابل، يقول نصف اجلمهور أبنو 2عمليات الطعن ويف توقعات اجلمهور من ىذه "اذلبة". )

يؤيد ادلبادرة الفرنسية، رغم أن نسبة أقل من ذلك بكثري تتوقع صلاح ىذه ادلبادرة يف تعزيز فرص 
( ىناك تراجع زلدود يف نسبة التأييد حلماس ودلرشحها الرائسي 3إسرائيلي )-يينالتوصل لسالم فلسط

 امساعيل ىنية رغم استمرار مطالبة الثلثني ابستقالة الرئيس عباس.  
النتائج استمرار اذلبوط يف أتييد عمليات الطعن وخاصة يف الضفة الغربية وكانت أعلى نسبة  تظهر

أتييد قد سجلت قبل ستة أشهر مث تراجعت قبل ثالثة أشهر وىا ىي تًتاجع اآلن مرة أخرى. كذلك 
إىل اذلبوط يف توقعات اجلمهور بشأن إمكانية تطور ادلواجهات الشعبية  رتشري النتائج إىل استمرا

الربع. كذلك يستمر  عنانتفاضة مسلحة حيث ال تزيد اآلن نسبة ادلعتقدين إبمكانية حصول ذلك 
اذلبوط يف توقعات اجلمهور أبن استمرار ادلواجهات بشكلها احلايل سيساىم يف حتقيق احلقوق 

لك كذ الفلسطينية اليت فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها حيث هتبط ىذه النسبة إىل أقل من الثلث.
ىم يف سانسبة االعتقاد أبنو لو تطورت ادلواجهات الراىنة إىل انتفاضة مسلحة فإن ذلك سي هتبط

حتقيق احلقوق الفلسطينية اليت فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها. كما هتبط أيضاً نسبة ادلؤيدين للتخلي 
ت األوضاع الراىنة ر رغم كل ذلك، فإن األغلبية ال تزال تعتقد أنو لو تطو  عن التزامات اتفاق أوسلو.

إىل انتفاضة مسلحة فإن ذلك سيساىم يف حتقيق احلقوق الفلسطينية؛ رمبا ذلذا السبب تشري النتائج 
إىل أن األغلبية ال تزال تؤيد العودة النتفاضة مسلحة. بل إن ما يزيد عن الثلثني أيدوا عملية الباص 

ادلاضي وأسفرت عن إصابة عشرين  التفجريية اليت وقعت يف القدس يف منتصف نيسان )إبريل(
 إسرائيلياً.
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أتسس ادلركز الفلسطيين للبحوث السياسية وادلسحية  يف 
كمركز مستقل للبحوث األكادميية   2000مطلع عام 

ودراسات السياسات العامة. يهدف ادلركز لتطوير وتقوية 
ادلعرفة الفلسطينية يف رلاالت ثالث: السياسات الفلسطينية 

، التحليل االسًتاتيجي والسياسة اخلارجية، البحوث الداخلية
ادلسحية واستطالعات الرأي العام.  يقوم ادلركز ابلعديد من 
النشاطات البحثية: إعداد الدراسات واألحباث األكادميية 
ذات العالقة ابلسياسات الفلسطينية الراىنة، إجراء حبوث 
 مسحية حول ادلواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع
الفلسطيين، تشكيل رلموعات عمل لدراسة قضااي ومشاكل 
تواجو اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع حلول ذلا، 
وعقد ادلؤدترات واحملاضرات وادلوجزات ادلتعلقة بشؤون 
الساعة. إن ادلركز الفلسطيين للبحوث ملتزم ابدلوضوعية 
والنـزاىة العلمية ويعمل على تشجيع وبلورة تفهم أفضل 
للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئة الدولية يف أجواء من حرية 

 التعبري وتبادل اآلراء.
أييت ىذا االستطالع ضمن سلسلة االستطالعات ادلنتظمة 

 للمركز. 
مت إجراء االستطالع ابلتعاون مع مؤسسة كونراد 

 أديناور يف رام هللا
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انتخاابت رائسية اليوم يف الضفة الغربية وقطاع غزة فإن مرشح محاس، امساعيل ىنية، حيصل على النسبة األعلى لو جرت  النتائج أيضاً إىل أنوتشري 
من األصوات مقابل مرشح فتح، زلمود عباس، لكن الفجوة بني االثنني تتقلص من إحدى عشرة نقطة مئوية إىل مخسة نقاط فقط. يبقى مروان 

ني الثالثة. لو جرت انتخاابت تشريعية اليوم فإن من ادلتوقع أن حتصل فتح على نسبة أعلى قلياًل من تلك اليت الربغوثي ىو ادلرشح األكثر شعبية ب
لدولية قد قد حتصل عليها محاس. يبدوا أن الًتاجع يف ادلواجهات الشعبية مع االحتالل واالىتمام ادلتصاعد خالل األسابيع ادلاضية ابلدبلوماسية ا

جيايب نوعاً ما لصاحل الرئيس عباس وأضعفت محاس قلياًل. كذلك لعل التفاؤل بشأن حتسن عالقات مصر حبماس قد تراجع نظراً تركا آاثرمها بشكل إ
ريبة لبقاء معرب رفح مغلقًا معظم الوقت خالل األشهر الثالثة ادلاضية كذلك ختشى األغلبية أن حراًب جديدة ضد غزة قد حتدث خالل الفًتة الق

حيث أن ثلثي اجلمهور يطالبون ابستقالة الرئيس ومل تتمكن فتح  شىوضع يف عباس وفتح والسلطة الفلسطينية بشكل عام يبقون القادمة.  لكن 
من حتسني وضعها على اإلطالق خالل األشهر الثالث ادلاضية وترى أغلبية اجلمهور أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب 

 الفلسطيين. 

 الفرنسية: املبادرة   (1
 لتشكيل رلموعة دعم دولية للمفاوضات  ،كما مت تعريفها للجمهور  ،تدعو ادلبادرة .سألنا اجلمهور عن مدى أتييده للمبادرة الفرنسية

. على أساس حل الدولتني ويف إطار ادلبادرة العربية ووفق جدول زمين زلددتسوية اإلسرائيلية، وعقد مؤدتر دويل للسالم إلجياد -الفلسطينية
يف الضفة  %46بلغت نسبة التأييد للمبادرة الفرنسية  .أهنا تعارضها %41أهنا تؤيد ىذه ادلبادرة وقالت نسبة من % 50قالت نسبة من 

 . يف قطاع غزة %56الغربية و

 فقط  %29من إسرائيلي. قالت نسبة -يف تعزيز فرص التوصل لسالم فلسطيين سألنا اجلمهور عن مدى توقعاتو للمبادرة الفرنسية ابلنجاح
ويبدو ىنا الفرق واضحًا بني سكان الضفة والقطاع أهنا لن تنجح.  %59أهنا تتوقع النجاح ذلذه ادلبادرة يف ذلك فيما تقول نسبة من 

 %.22فيما تنخفض يف الضفة الغربية لتصل إىل  %39حيث ترتفع نسبة توقعات النجاح يف قطاع غزة لتصل إىل 

 االحتالل:املواجهات الشعبية مع    (2
 ال يعتقدون بذلك. يف % 48يوافقون على ذلك و %48ني يف تقديره أبن "اذلبة الشعبية" قد انتهت: يو اجلمهور منقسم إىل قسمني متسا

 أهنا مل تنتهي. %46أهنا انتهت وتقول نسبة من  %49الضفة الغربية تقول نسبة من 

  يف ىذا االستطالع.  %51قبل ثالثة أشهر إىل  %58من  استخدام السكني يف ادلواجهات الراىنة مع إسرائيل تراجع نسبة أتييداستمرار
قبل ثالثة أشهر بلغت نسبة أتييد استخدام  .فقط يف الضفة الغربية %36يف قطاع غزة مقابل  %75استخدام السكني  أتييد تبلغ نسبة

فقط تعارض عملية  %31تؤيد ونسبة من  %65نسبة من فإن رغم ىذا الًتاجع  .%82ويف قطاع غزة  %44السكني يف الضفة الغربية 
 إسرائيلياً جبروح. 20أدت إىل إصابة و   وقعت يف منتصف نيسان )إبريل( اليتتفجري الباص اإلسرائيلي يف القدس 

  يعتقدون أهنا ستتطور دلواجهات شعبية سلمية  %17أن ادلواجهات الراىنة ستتطور النتفاضة مسلحة جديدة ولكن  تعتقد %25نسبة من
وتقول نسبة من  ،أهنا ستبقى كما ىي %29أهنا ستتطور يف االجتاىني. يف ادلقابل تقول نسبة من  %13واسعة النطاق، وتقول نسبة من 

 أن ادلواجهات الراىنة ستتطور النتفاضة مسلحة. %29قبل ثالثة أشهر قالت نسبة من . أن حدة ادلواجهات سوف ختف تدرجيياً  13%

 يؤيدون االنضمام للمزيد من ادلنظمات الدولية %75و ،النتفاضة مسلحة يؤيدون العودة  %54 :يف غياب عملية سالم ومفاوضات ،
 %56. قبل ثالثة أشهر أيدت نسبة من الفلسطينية السلطةحل يؤيدون  %43و ،اللجوء دلقاومة شعبية غري مسلحة يؤيدون %56و

 قبل ثالثة أشهر(. %52)مقارنة مع  %51يف الضفة الغربية تبلغ نسبة أتييد العودة النتفاضة مسلحة العودة النتفاضة مسلحة. 

   انتفاضة مسلحة، فإن ذلك يف الضفة الغربية( تعتقد أنو لو تطورت ادلواجهات الراىنة إىل  %52ويف قطاع غزة  %68) %58نسبة من
يف الضفة  %59) %65قبل ثالثة أشهر قالت نسبة من  سيساىم يف حتقيق احلقوق الفلسطينية اليت فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها.

يف القطاع( أنو لو تطورت ادلواجهات الراىنة إىل انتفاضة مسلحة، فإن ذلك سيساىم يف حتقيق احلقوق الفلسطينية اليت فشلت  %75و
 فاوضات يف حتقيقها.ادل

  يف الضفة الغربية( تعتقد أنو لو تطورت ادلواجهات الراىنة إىل مواجهات شعبية سلمية  %35ويف قطاع غزة  %52)  %41نسبة من
  %54قبل ثالثة أشهر قالت نسبة من  واسعة النطاق فإن ذلك سيساىم يف حتقيق احلقوق الفلسطينية اليت فشلت ادلفاوضات يف حتقيقها.

لو تطورت ادلواجهات الراىنة إىل مواجهات شعبية سلمية واسعة النطاق، فإن ذلك سيساىم يف حتقيق احلقوق الفلسطينية اليت فشلت  أنو
 ادلفاوضات يف حتقيقها. 
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  يف الضفة الغربية( تعتقد أنو لو بقيت ادلواجهات الراىنة ابلشكل اليت عليو اآلن فإن ذلك  %26ويف قطاع غزة  %41) %32نسبة من
يف الضفة  %36) %43قبل ثالثة أشهر قالت نسبة من سيساىم يف حتقيق احلقوق الفلسطينية اليت فشلت يف ادلفاوضات يف حتقيقها. 

ليت عليو اآلن، فإن ذلك سيساىم يف حتقيق احلقوق الفلسطينية اليت فشلت أنو لو بقيت ادلواجهات الراىنة ابلشكل ا  يف القطاع( %54و
 ادلفاوضات يف حتقيقها.  

  عند مقارنة مواقف أطراف سلتلفة يف مساندهتا للمواجهات الراىنة مع االحتالل حتصل محاس على النسبة األعلى حيث تعتقد نسبة من
  .فقط أن الرئيس عباس يساند ادلواجهات %26دلقابل تقول نسبة من يف ا .%49فتح  تليهاأن محاس تساند ادلواجهات  66%

 

 :التنسيق األمين مستقبلو  مستقبل اتفاق أوسلو   (3 
 56%  قبل ثالثة أشهر قالت تعارض التخلي عن ىذا االتفاق.  %36التخلي عن اتفاق أوسلو ونسبة من  يؤيدونمن اجلمهور الفلسطيين

يف ىذا تبلغ نسبة أتييد التخلي عن أوسلو  أهنا تعارض ذلك. %30أهنا تؤيد التخلي عن اتفاق أوسلو وقالت نسبة من  %63نسبة من 
 يف القطاع. %55ويف الضفة  %57االستطالع 

  ثالثة  قبل فقط تعتقد أنو جاد. %27أن الرئيس عباس غري جاد يف التخلي عن اتفاق أوسلو ونسبة من  تعتقد %67لكن نسبة من
 أن الرئيس غري جاد. %65أشهر قالت نسبة من 

  يف موضوع مشابو، سألنا اجلمهور عن رأيو يف مدى جدية القيادة الفلسطينية يف وقف التنسيق األمين مع إسرائيل على ضوء إعالن
 فقط أهنا جادة.  %27نسبة من  أن القيادة غري جادة وقالت %68إسرائيل أهنا لن تتوقف عن دخول ادلدن الفلسطينية. قالت أغلبية من 

  قلنا للجمهور أن توقف الطرف الفلسطيين عن تطبيق اتفاق أوسلو قد يؤدي إىل أحد احتمالني:  اهنيار السلطة الفلسطينية وعودة اإلدارة
ادلدنية االسرائيلية أو تراجع اسرائيل عن سياسة االستيطان وقبوذلا الدخول يف مفاوضات جادة إلهناء االحتالل، وسألناه ما ىو برأيو 

أن األرجح ىو االحتمال األول )اهنيار السلطة وعودة اإلدارة ادلدنية( فيما قالت نسبة من  %46األرجح. قالت نسبة من  االحتمال
  أن االحتمال الثاين )تراجع إسرائيل( ىو األرجح. 41%

 :الفلسطينيةاالنتخاابت    (4  
  شبو أهنا تريد من الرئيس البقاء يف منصبو. وىذه النسبة  %31تقول أهنا تريد من الرئيس االستقالة فيما تقول نسبة من  %65نسبة من

 يف قطاع غزة. %67ويف الضفة الغربية  %64تبلغ نسبة ادلطالبة ابستقالة الرئيس  متطابقة مع النتائج اليت حصلنا عليها قبل ثالثة أشهر.

 حيث تفضلو  لتويل منصب الرئيس  عباس لالنتخاابت فإن مروان الربغوثي ىو ادلفضل بني رلموعة من ادلرشحني لو مل يًتشح الرئيس
لكل  %5) وزلمـد دحالن ومصطفى الربغوثيخالد مشعل و  (%6) مث رامي احلمد هللا %22، يتبعو امساعيل ىنية بنسبة %30نسبة من 

 (.منهمالكل  %2سالم فياض )و  صائب عريقات مث منهم(،

 نسبة الرضا عن عباس يف الضفة  وىي نسبة مشاهبة دلا كان عليو الوضع قبل ثالثة أشهر. %34تبلغ  نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس
 .قطاع غزة متطابقةو 

  مقارنة مع ) %48على  ىنيةلو جرت انتخاابت رائسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط مها زلمود عباس وامساعيل ىنية، حيصل
 %41تبلغ نسبة التصويت لعباس يف قطاع غزه (. قبل ثالثة أشهر %41مقارنة مع ) 43%على  عباسوحيصل ( قبل ثالثة أشهر 52%

)مقارنة  %41فيحصل عباس على أما يف الضفة  ،قبل ثالثة أشهر(  %54)مقارنة مع  %49وىنية  قبل ثالثة أشهر( %44)مقارنة مع 
 .قبل ثالثة أشهر( %50)مقارنة مع  %47وىنية على  قبل ثالثة أشهر(  %41مع 

  وىنية على  %40والربغوثي على  %20لو كانت ادلنافسة بني الرئيس عباس ومروان الربغوثي وامساعيل ىنية، فإن عباس حيصل على
35%. 

  حتصل قائمة التغيري  ومن بني ىؤالء ،سيشاركون فيها %75لو جرت انتخاابت بردلانية جديدة مبشاركة كافة القوى السياسية فإن
أهنا  %26وتقول نسبة من  ،%9وحتصل كافة القوائم األخرى رلتمعة على  ،%34وفتح على  ،%31واإلصالح التابعة حلركة محاس على 

نسبة التصويت حلماس يف قطاع غزة  تبلغ .%34% ولفتح 33قبل ثالثة أشهر بلغت نسبة التصويت حلماس  .مل تقرر بعد دلن ستصوت
اما يف الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت  .قبل ثالثة أشهر( %34)مقارنة مع  %35ولفتح قبل ثالثة أشهر(  %38)مقارنة مع  33%

 .قبل ثالثة أشهر( %34)مقارنة مع  %34ولفتح  قبل ثالثة أشهر(  %29)مقارنة مع  %29حلماس 



4 

 والقطاع:أوضاع الضفة    (5 
 25يف ىذا االستطالع ونسبة التقييم اإلجيايب ألوضاع الضفة الغربية تبلغ  %12 نسبة التقييم اإلجيايب ألوضاع القطاع تبلغ%.  

  ثالثة  . قبل%44تبلغ نسبة اإلحساس ابألمن يف الضفة الغربية . %44 تبلغنسبة اإلحساس ابألمن والسالمة الشخصية يف قطاع غزة
 .%39ويف الضفة الغربية  %47أشهر بلغت نسبة اإلحساس ابألمن يف قطاع غزة 

  قبل ثالثة أشهر بلغت نسبة الرغبة يف اذلجرة بني  .%22وبني سكان الضفة  %45نسبة الرغبة يف اذلجرة بني سكان قطاع غزه تبلغ
( أن السبب الرئيسي للهجرة ىو قلة فرص العمل %40األكرب ). تقول النسبة %21وبني سكان الضفة الغربية  %48سكان قطاع غزة 

أن قلة األمن ىو الدافع الرئيسي  %12وتقول نسبة من  ،أن قسوة احلياة حتت االحتالل تدفعها للهجرة %23وتقول نسبة من  ،يف الوطن
 . أن الدافع ىو غياب احلرايت واحلياة الدميقراطية %9وتقول نسبة من  ،للهجرة

 نسبة مشاىدة قناة سؤال مفتوح، سألنا اجلمهور عن احملطة اليت شاىدىا أكثر من غريىا خالل الشهرين ادلاضيني. تشري النتائج إىل أن  يف
 %17مكس )-معاً فلسطني و  مث فضائية ،(%18ى التابعة حلماس )األقصتتبعها فضائية  ،%19ىي األعلى حيث تبلغ  اجلزيرةفضائية 

 %.2وادليادين  %4والقدس  %6والعربية  %(7) فلسطني اليوممث  ،(لكل منهما

  80نسبة االعتقاد بوجود فساد يف مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ%. 

  16ونسبة االعتقاد بوجود حرية صحافة يف قطاع غزه تبلغ  %17نسبة االعتقاد بوجود حرية صحافة يف الضفة تبلغ%. 
  يستطيعون اليوم انتقاد السلطة يف الضفة الغربية  يف الضفة الغربية الضفة والقطاع تعتقد أن الناسمن كافة فلسطينيي فقط  %31نسبة من

  .بدون خوف

  أهنا إصلاز لو. %41أن السلطة الفلسطينية عبء على الشعب الفلسطيين وتقول نسبة من  %52تقول نسبة من 

 ( أهنا ال توافق على قطع ادلخصصات %76تقول الغالبية العظمى ) 16ادلالية عن اجلبهة الشعبية واجلبهة الدميقراطية وتقول نسبة من% 
 فقط أهنا توافق على ذلك.

 
 :حرب جديدة ضد قطاع غزة وقوعإمكانية و ( املصاحلة وحكومة الوفاق 6
  59والتشاؤم  %38قبل ثالثة أشهر بلغت نسبة التفاؤل . %60تبلغ  نسبة التشاؤمو  %36 تبلغنسبة التفاؤل بنجاح ادلصاحلة% . 

  يف قطاع  %66تقول أهنا غري راضية عن أداء حكومة الوفاق. تبلغ نسبة عدم الرضا  %63تقول إهنا راضية ونسبة من  %28نسبة من
 يف الضفة الغربية.  %62وغزة 

  يف قطاع  %32ة مقابل يف الضفة الغربي %11) %19نسبة االعتقاد أبن محاس ىي ادلسؤولة عن سوء أداء حكومة ادلصاحلة ال تتجاوز
أن ادلسؤول عن ذلك األداء ىو  %15أن ادلسؤول عن ذلك ىو السلطة والرئيس عباس، وتقول نسبة من  %35غزة(؛ وتقول نسبة من 
 رئيس حكومة الوفاق. 

  تعتقد أنو جيب على حكومة الوفاق أن تدفع رواتب ادلوظفني ادلدنيني الذين كانوا يعملون سابقاً لدى حكومة محاس يف  %71نسبة من
أنو جيب عليها أيضًا أن تدفع رواتب رجال األمن والشرطة الذين كانوا يعملون سابقًا لدى حكومة  %69قطاع غزة وتقول نسبة من 

 محاس يف القطاع. 

 أن  %26أنو ينبغي أن تشرف حكومة الوفاق على عمل رجال األمن والشرطة فيما تقول نسبة من  %65ول نسبة من يف ادلقابل، تق
أنو جيب وضع جهاز الشرطة يف قطاع غزة الذي كان يتبع حكومة  %75محاس ينبغي أن تشرف على عملهم. كذلك، تقول نسبة من 

 أهنا تريد بقاء الوضع الراىن كما ىو.  %21من  محاس سابقاً حتت قيادة حكومة الوفاق فيما تقول نسبة

  مدى وجود فرصة حقيقية لفتح معرب رفح بشكل اعتيادي يف الفًتة القريبة وذلك على ضوء حتسن عالقات محاس مبصر سألنا اجلمهور عن
ال توجد فرصة  أنو %39نسبة من  قالتو أن ىناك فرصة لذلك  %55وحصول لقاءات يف الدوحة بني فتح ومحاس. قالت نسبة من 

 . لذلك

  على ضوء احلديث عن إمكانية حصول حرب جديدة ضد قطاع غزة يف الفًتة القريبة سألنا اجلمهور عن توقعاتو حول ذلك. قالت نسبة
 .أو منخفضة جداً  أن الفرص لذلك منخفضة %40فيما قالت نسبة من  أو عالية جداً  أن فرص حصول حرب جديدة عالية %55من 

  من سكان القطاع يعتقدون أن اإلمكانية للحرب عالية أو عالية جداً.   %57من  أغلبية
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 : االنتخاابت األمريكيةو  داعشو احلرب يف سوراي و العريب  العامل( 7
  تقول أبن  %20وفلسطني ليست قضيتو األوىل، لكن نسبة من  ،تقول أبن العامل العريب اليوم مشغول هبمومو وصراعاتو %78نسبة من

 فلسطني ال تزال قضية العرب األوىل.

  أن العامل  %30أن ىناك اليوم حتالف عريب سين مع إسرائيل ضد إيران رغم استمرار االحتالل فيما تقول نسبة من  %59تقول نسبة من
 العريب لن يتحالف مع إسرائيل حىت تنهي احتالذلا وتسمح بقيام دولة فلسطينية. 

  .على ضوء تصاعد احلرب يف سوراي وتبلور أطراف ثالثة متصارعة، سألنا اجلمهور عن الطرف الذي يراه األفضل أو األقل ضرراً  لسوراي
ت نسبة من بشار األسد واجليش السوري الذي يتبعو، واختار  %18( جيش سوراي احلر واختارت نسبة من %40اختارت النسبة األكرب )

 أهنا ال تؤيد أايً من ىذه األطراف الثالثة.  %23ادلتطرفة مثل داعش، وقالت نسبة من  ادلعارضة الدينية 5%

  ىي رلموعة متطرفة ال دتثل اإلسالم الصحيح فيما تعتقد نسبة من ( داعش)تعتقد أن الدولة اإلسالمية يف العراق والشام  %88نسبة من
أن ( يف الضفة %3مقابل ) %16يف قطاع غزة تقول نسبة من . تعرفأهنا ال  %4وتقول نسبة من  ،% أهنا دتثل اإلسالم الصحيح8

 . داعش دتثل اإلسالم الصحيح

 79%  يعارضون احلرب اليت ختوضها دول عربية وغربية ضد داعش. %18ويؤيدون 

 للمصلحة  آلخراوفيما إذا كان أحدمها أفضل من  سألنا اجلمهور عن االنتخاابت األمريكية وعن ادلرشحني ىيالري كلينتون ودوانلد ترامب
أن  %7أن كلينتون ىي األفضل وقالت نسبة من  %12( أنو ال فرق بينهما فيما قالت نسبة من %70قالت النسبة األعظم ) .الفلسطينية

 ترامب ىو األفضل. 

 ( الغاايت العليا للشعب الفلسطيين واملشاكل األساسية اليت تواجهه: 8
  وإقامة دولة  1661تعتقد أن الغاية العليا األوىل للشعب الفلسطيين ينبغي أن تكون حتقيق انسحاب إسرائيلي حلدود عام  %45نسبة من

يقولون أن الغاية األوىل جيب أن تكون احلصول على حق  %32يف ادلقابل فإن . فلسطينية يف الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية
أن الغاية األوىل ينبغي أن تكون  13%كذلك تقول نسبة من .1641اىم وبلداهتم اليت خرجوا منها يف عام العودة لالجئني وعودهتم لقر 

أن اذلدف األول جيب أن يكون بناء نظام حكم  %10بناء فرد صاحل ورلتمع متدين يلتزم بتعاليم اإلسالم كاملة، وتقول نسبة من 
 .دميقراطي حيًتم حرايت وحقوق اإلنسان الفلسطيين

 أن  %31من اجلمهور وتقول نسبة من  %38يف نظر  تفشي البطالة والفقر ادلشكلة األساسية اليت تواجو اجملتمع الفلسطيين اليوم ىي
استمرار حصار قطاع غزة وإغالق ن ادلشكلة األوىل ىي أ 17%وتقول نسبة من  ،نواالستيطااستمرار االحتالل ادلشكلة األوىل ىي 

 .تفشي الفساد يف ادلؤسسات العامة %10 وتقول نسبة من، معابره

 


