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يف وقت ترتاجع فيه شعبية فتح ومح س وي لب أ ث من  %60ابستق لة ال ئيس عب س
وي ى نصف اجلمهور أن السل ة قد أصبحت عبأ على الشعب ال لس ي  ،فإن ثلثي
اجلمهور ي فضون الكون درالية ال لس ينية-األردنية ،وثالثة أرابعه ي ون الوضع اليوم
أسوء مم ن قبل أوسلو ،وي ى  %90أن إدارة ت امب منح زة إلس ائيل؛ ورغم وقف
الدعم األم يكي لألون وا وللسل ة ،فإن أ ث من  %60يع رضون العودة لالتص الت
مع إدارة ت امب ،واألغلبية تتوقع فشل هذه اإلدارة يف إهن ء عمل األون وا
 8- 5أيلول (سبتمرب) 2018

قام املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية إبجراء استطالع للرأي العام الفلسطيين يف الضفة
الغربية وقطاع غزة وذلك يف الفرتة ما بني  8- 5أيلول (سبتمرب)  .2018شهدت الفرتة السابقة لالستطالع
جمموعة من التطورات اهلامة منها عقد اجتماع اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية ،وإجراء مفاوضات
غري مباشرة بني محاس وإسرائيل هبدف التوصل لتهدئة طويلة األمد ،وقيام مصر مبحاولة جديدة للتوصل
للمصاحلة بني فتح ومحاس ،وقيام الوالايت املتحدة بوقف معونتها املالية لوكالة الغوث (األنروا) وبوقف
معظم مساعداهتا للسلطة الفلسطينية ،وقيام إسرائيل بتبين قانون قومية الدولة ،وإعالن الرئيس عباس أن
فريق السالم األمريكي كان قد عرض عليه سابقاً فكرة قيام كونفدرالية فلسطينية-أردنية .كذلك تصادف
هذا الشهر الذكرى اخلامسة والعشرين لتوقيع اتفاق أوسلو .يغطي هذا االستطالع كافة هذه القضااي
ابإلضافة لقضااي أخرى مثل االنتخاابت الرائسية والربملانية ،واألوضاع العامة يف كل من الضفة والقطاع،
وعملية السالم والبدائل املتاحة للفلسطينيني يف ظل اجلمود الراهن يف تلك العملية .مت إجراء املقابالت
وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من األشخاص البالغني بلغ عددها  1270شخصاً وذلك يف  127موقعاً
سكنياً وكانت نسبة اخلطأ .%3-/+

أتسس املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية
يف مطلع 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
النشاطات البحثية :إعداد الدراسات واألحباث
األكادميية ذات العالقة ابلسياسات الفلسطينية
الراهنة ،إجراء حبوث مسحية حول املواقف السياسية
واالجتماعية للمجتمع الفلسطيين ،تشكيل
جمموعات عمل لدراسة قضااي ومشاكل تواجه
اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع حلول هلا،
وعقد املؤمترات واحملاضرات واملوجزات املتعلقة
بشؤون الساعة .إن املركز الفلسطيين للبحوث ملتزم
ابملوضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع
وبلورة تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئة
الدولية يف أجواء من حرية التعبري وتبادل اآلراء.
أييت هذا االستطالع ضمن سلسلة االستطالعات
املنتظمة للمركز.
مت إج اء االست الع ابلتع ون مع مؤسسة ون اد
أدين ور يف رام هللا
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النت ئج ال ئيسية
فحص هذا االستطالع األوضاع الفلسطينية الداخلية وتلك املتعلقة ابلعالقات الفلسطينية-اإلسرائيلية
والعالقات الفلسطينية-األمريكية .تشري النتائج لرتاجع شعبية حركيت فتح ومحاس يف الربع الثالث من هذا العام
مقارنة ابلربع الذي سبقه .ولعل السبب الرئيسي لذلك هي بروز صراع القوى بني هاتني احلركتني خالل
األشهر القليلة املاضية وذلك على خلفية فشل كبري يف حتقيق املصاحلة ونزاع عقيم حول من حيق له التوصل
لتهدئة مع إسرائيل .تشري النتائج كذلك إىل أن نسبة كبرية ،تزيد قليال عن  ،%60تريد من الرئيس عباس
االستقالة وأن الدوافع وراء ذلك تتعلق أساساً ابألوضاع الداخلية حيث تعارض الغالبية العظمى سياسة الرئيس
املتعلقة ابإلجراءات ضد موظفي السلطة يف قطاع غزة ،ويعارض الثلثان طلبه نزع سالح اجملموعات املسلحة
يف القطاع ،وترفض األغلبية طلب الرئيس من محاس تسليم القطاع حلكومة الوفاق بشكل كامل .كما أن
األغلبية تعارض موقف الرئيس القائل أبن التهدئة هي من شؤون السلطة واملنظمة حيث تؤيد هذه األغلبية
قيام محاس ابلتوصل التفاق مع إسرائيل حول هتدئة طويلة األمد حىت يف غياب املصاحلة .ومتيل النسبة األكرب
من اجلمهور الفلسطيين يف الضفة والقطاع إىل وضع املسؤولية عن سوء األوضاع اإلنسانية يف القطاع على
الرئيس وحكومة الوفاق ،بل إن نصف اجلمهور يعتقد أن السلطة الفلسطينية قد أضحت عبأً على الشعب
الفلسطيين وليس إجنازاً له.
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يظهر اجلمهور التأييد النعقاد اجمللس املركزي يف رام هللا الشهر املاضي وينتقد مقاطعة بعض الفصائل لتلك اجللسة .كما يؤيد أبغلبية كبرية قرارات اجمللس
املتعلقة بسحب االعرتاف إبسرائيل ،ووقف التنسيق األمين ،ووقف اإلجراءات املتخذة حبق موظفي السلطة يف قطاع غزة .لكن األغلبية ال تظهر ثقة يف
رغبة أو قدرة القيادة الفلسطينية على تنفيذ هذه القرارات.
أما ابلنسبة لعملية السالم فقد فحص االستطالع جمموعة من القضااي منها املوقف من حل الدولتني مقابل الدولة الواحدة ،والكونفدرالية الفلسطينية-
األردنية ،واملوقف من اتفاق أوسلو .وجد االستطالع أن األغلبية تعارض حل الدولتني عند طرح السؤال بدون إعطاء وصف هلذا احلل ،لكن األغلبية
تقول أبهنا تؤيد قيام دولة فلسطينية إىل جانب دولة إسرائيل على حدود  1967وعاصمتها القدس الشرقية .ويف املقابل تقول نسبة تبلغ حوايل الربع أهنا
تفضل حل الدولة الواحدة (اليت يتمتع فيها الطرفان الفلسطيين واليهودي-اإلسرائيلي ابملساواة يف كافة اجملاالت) على حل الدولتني .وجد االستطالع
أيضاً أن ثلثي اجلمهور يرفضون فكرة الكونفدرالية األردنية-الفلسطينية اليت طرحها فريق السالم األمريكي على الرئيس عباس .كما وجد أن نسبة أعلى
تبلغ ثالثة أرابع اجلمهور ترفض فكرة كونفدرالية ثالثية بني األردن وفلسطني وإسرائيل .إن من املؤكد أن نسبة الرفض العالية لفكرة الكونفدرالية تعود
النعدام الثقة يف الطرف الذي يطرحها ،أي فريق الرئيس األمريكي ترامب ،ولالعتقاد أبن الفكرة هتدف إلجهاض هدف قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وكانت استطالعات سابقة للمركز مت إجراؤها خالل السنوات العشرة املاضية قد وجدت نسب أتييد أعلى لفكرة الكونفدرالية األردنية-الفلسطينية حيث
زادت نسبة التأييد آنذاك عن  .%40ومبناسبة مرور  25سنة على توقيع اتفاق أوسلو يقول ثلثا اجلمهور أن هذا االتفاق قد أضر ابملصلحة الفلسطينية.
بل إن حوايل ثالثة أرابع اجلمهور يعتقدون أن الوضع اليوم أسوأ مما كان قبل أوسلو .ال يعين هذا ابلطبع أن اجلمهور يريد عودة االحتالل ولكن على
األرجح أن املقارنة يف أذهان الناس بني ما قبل وما بعد أوسلو تتعلق بعدد من القضااي األخرى مثل تضاعف عدد املستوطنني مرات عدة منذ أوسلو،
ابإلضافة لالنقسام بني فتح ومحاس والضفة والقطاع ،وإيقاف االنتفاضة األوىل وغياب أي حراك شعيب فعال اليوم مشابه لتلك االنتفاضة ،وتعزز التنسيق
األمين مع إسرائيل يف وقت تتضاءل فيه فرص السالم ،واإلحساس أبن النظام السياسي الفلسطيين الراهن مييل حنو السلطوية وخيلو من املساءلة ،وأن
األوضاع االقتصادية يف تراجع مستمر وخاصة يف قطاع غزة.
أخرياً ،يف ظل تردي العالقة بني القيادة الفلسطينية واإلدارة األمريكية ووقف معظم املعونة األمريكية للسلطة الفلسطينية ووقف دعم األونروا ،سألنا اجلمهور
عن رأيه يف الطلب األمريكي ابلعودة لالتصاالت بني اجلانبني وعن رأي اجلمهور يف "صفقة القرن" ويف فرص جناح اإلدارة األمريكية يف إهناء عمل
األونروا .تشري النتائج لوجود أغلبية معارضة لعودة االتصاالت الفلسطينية مع اإلدارة األمريكية أو للعودة للمفاوضات مع إسرائيل وتقول نسبة تبلغ %90
أن اإلدارة األمريكية منحازة إلسرائيل .كما أن نصف اجلمهور يرفض "صفقة القرن" حىت بدون االطالع عليها ألنه يعتقد أن مضموهنا سيكون ابلتأكيد
سيئاً ،فيما تقول نسبة من  %14فقط بقبول هذه اخلطة ألهنا ستكون ابلتأكيد أفضل من الوضع الراهن .تعتقد األغلبية أن الوالايت املتحدة ستفشل
يف حماولتها إيقاف عمل األونروا رغم أن نصف اجلمهور يعتقد أنه لو جنحت الوالايت املتحدة يف إيقاف عمل األنروا فإن ذلك سيؤدي إلهناء قضية
الالجئني.

 )1االنتخ ابت ال ائسية والتش يعية:
•

نسبة من  %62تقول أهنا تريد من الرئيس االستقالة فيما تقول نسبة من  %32أهنا تريد من الرئيس البقاء يف منصبه .قبل ثالثة أشهر قالت
نسبة من  %61أهنا تريد استقالة الرئيس .تبلغ نسبة املطالبة ابستقالة الرئيس  %52يف الضفة الغربية و %78يف قطاع غزة .قبل ثالثة
أشهر بلغت نسبة املطالبة ابستقالة الرئيس  %54يف الضفة و %73يف قطاع غزة.

•

لو مل يرتشح الرئيس عباس لالنتخاابت فإن مروان الربغوثي هو املفضل بني جمموعة من املرشحني لتويل منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من
 ،%33يتبعه امساعيل هنية بنسبة  ،%20مث حممد دحالن بنسبة  %1( %6يف الضفة الغربية و %16يف قطاع غزة) ،ورامي احلمد هللا
ومصطفى الربغوثي ( %4لكل منهما) ،مث خالد مشعل ( ،)%3مث سالم فياض وصائب عريقات ( 2%لكل منهما).

•

نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ  %35ونسبة عدم الرضا  .%61نسبة الرضا عن عباس يف الضفة الغربية تبلغ  %42ويف قطاع غزة
 .%23قبل ثالثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس  %43( %37يف الضفة الغربية و %28يف قطاع غزة).

•

لو جرت انتخاابت رائسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط مها حممود عباس وامساعيل هنية ،حيصل األول على  %47من األصوات
وحيصل الثاين على ( %45مقارنة مع  %47لعباس و %46هلنية قبل ثالثة أشهر) .يف قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس ( %41مقارنة
مع  %40قبل ثالثة أشهر) وهنية ( %56مقارنة مع  %62قبل ثالثة أشهر) ،أما يف الضفة فيحصل عباس على ( %51مقارنة مع %52
قبل ثالثة أشهر) وهنية على ( %41مقارنة مع  %41قبل ثالثة أشهر) .أما لو كانت املنافسة بني مروان الربغوثي وهنية فإن الربغوثي حيصل
على  %58وهنية على .%37

•

لو جرت انتخاابت برملانية جديدة مبشاركة كافة القوى السياسية فإن  %68سيشاركون فيها ،ومن بني هؤالء حتصل قائمة التغيري واإلصالح
التابعة حلركة محاس على  ،%27وفتح على  ،%36وحتصل كافة القوائم األخرى جمتمعة على  ،%10وتقول نسبة من  %28أهنا مل تقرر
بعد ملن ستصوت .قبل ثالثة أشهر بلغت نسبة التصويت حلماس  %32ولفتح  .%39تبلغ نسبة التصويت حلماس يف قطاع غزة %34
(مقارنة مع  %38قبل ثالثة أشهر) ولفتح ( %32مقارنة مع  %34قبل ثالثة أشهر) .اما يف الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت حلماس
( %21مقارنة مع  %28قبل ثالثة أشهر) ولفتح ( %38مقارنة مع  %43قبل ثالثة أشهر).
2

 )2األوض ع الداخلية:
•

نسبة التقييم اإلجيايب ألوضاع قطاع غزة تبلغ  %5يف هذا االستطالع ونسبة التقييم اإلجيايب ألوضاع الضفة الغربية تبلغ  .%19واآلن بعد
توقف معظم املساعدات األمريكية للسلطة الفلسطينية تقول الغالبية العظمى ( )%77أهنا ختشى أن يؤدي ذلك لزايدة البطالة والفقر وتردي
األوضاع املعيشية فيما تقول نسبة من  %20أهنا ال ختشى حدوث ذلك.

•

ويف سؤال مغلق سألنا اجلمهور من هو الطرف املسؤول عن سوء األوضاع يف قطاع غزة ،هل هو محاس ،أم السلطة والرئيس عباس ،أم مصر،
أم أطراف أخرى؟ قالت نسبة بلغت  %43أن املسؤول هو السلطة والرئيس وحكومة الوفاق ،وقالت نسبة من  %24أهنا محاس ،وقالت
نسبة من  %8أهنا مصر ،وقالت نسبة من  %17أهنا أطراف أخرى .من املفيد اإلشارة الختالف اإلجاابت بني سكان الضفة والقطاع
حيث تقول نسبة من  %60من سكان القطاع ،مقارنة ب  %32فقط من بني سكان الضفة ،أن السلطة والرئيس وحكومة الوفاق هم
املسؤولون ،وتقول نسبة من  %27من سكان القطاع ،مقارنة ب  %22فقط من بني سكان الضفة ،أن محاس هي املسؤولة.

•

نسبة اإلحساس ابألمن والسالمة الشخصية يف قطاع غزة تبلغ  %45ونسبة اإلحساس ابألمن يف الضفة الغربية تبلغ  .%48قبل ثالثة
أشهر بلغت نسبة اإلحساس ابألمن يف قطاع غزة  %51ويف الضفة الغربية .%52

•

تقول نسبة تبلغ ثلث اجلمهور الفلسطيين أهنا ترغب يف اهلجرة بسبب األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية الراهنة وترتفع هذه النسبة لتبلغ
النصف متاماً يف قطاع غزة وتنخفض إىل  %22يف الضفة الغربية.

•

نسبة من  % 35فقط من كافة فلسطينيي الضفة والقطاع تعتقد أن الناس يف الضفة الغربية يستطيعون اليوم انتقاد السلطة يف الضفة الغربية
بدون خوف ونسبة من  %59تعتقد أهنم ال يستطيعون ذلك.

•

نسبة االعتقاد بوجود فساد يف مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ .%77

•

على ضوء تزايد التقارير عن ضبط مشاتل ومزارع للمخدرات يف مناطق الضفة الغربية سألنا اجلمهور عن رأيه يف داللة ذلك .قالت نسبة من
 %57أنه يدل على أن هناك تصاعداً يف زراعة املخدرات يف الفرتة األخرية فيما قالت نسبة من  %36أن ذلك يدل على أن أجهزة األمن
الفلسطينية قد أصبحت أكثر قدرة أو فاعلية.

•

يرى نصف اجلمهور ( )%50أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيين ،لكن  %44يقولون أهنا إجناز للشعب
الفلسطيين.

•

سألنا اجلمهور عن احملطة اليت شاهدها أكثر من غريها خالل الشهرين املاضيني .تشري النتائج إىل أن نسبة مشاهدة قناة اجلزيرة هي األعلى
حيث تبلغ  ،%18تتبعها فضائية معاً ( ،)%14مث فضائية األقصى وفضائية فلسطني ( %13لكل منهما) ،مث فلسطني اليوم ( ،)%12مث
فضائية العربية ( ،)%5مث امليادين والقدس ( %4لكل منهما).

 )3املص حلة وحكومة الوف ق:
•

نسبة من  %22راضية ونسبة من  %67غري راضية عن أداء حكومة الوفاق .قبل ثالثة أشهر بلغت نسبة الرضا .%30

•

 %28متفائلون بنجاح املصاحلة و %65غري متفائلني ،قبل ثالثة أشهر قالت نسبة من  %30أهنا متفائلة.

•

يرفض اجلمهور موقف الرئيس عباس القائل أبن على محاس تسليم القطاع ابلكامل حلكومة الوفاق مبا يف ذلك الوزارات واألمن والسالح
حيث تقول نسبة من  %31فقط أهنا توافق على ذلك وتقول أغلبية من  %62أهنا التوافق على ذلك .قبل ثالثة أشهر قالت نسبة من
 %40أهنا تؤيد موقف الرئيس عباس.

•

وعند السؤال بوضوح أكرب حول أتييد أو معارضة اجلمهور لوجود كتائب مسلحة يف قطاع غزة جنباً إىل جنب مع قوى األمن الرمسية التابعة
للسلطة ،فإن الثلثني ( )%66يقولون أهنم مع بقاء الكتائب املسلحة وتقول نسبة من  %28فقط أهنا ضد بقاء الكتائب املسلحة .من
امللفت أنه ال توجد فروقات بني مواقف سكان الضفة والقطاع من هذه املسألة.

•

كذلك تطالب الغالبية العظمى ( )%81السلطة الفلسطينية رفع اإلجراءات املتخذة ضد القطاع مثل خصومات الرواتب أو تقليل ساعات
الكهرابء .يف املقابل تقول نسبة من  %16فقط أهنا تؤيد رفع هذه اإلجراءات ولكن بعد تسليم محاس القطاع للسلطة بشكل كامل .من
املفيد اإلشارة إىل أن نسبة املطالبة برفع اإلجراءات فوراً تبلغ  %84يف الضفة مقابل  %76يف القطاع.
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 )4م وض ت التهدئة بني مح س وإس ائيل:
•

أغلبية من  %55تؤيد ونسبة من  %38تعارض اتفاق هتدئة طويل األمد بني محاس وإسرائيل حىت لو مت ذلك بغياب املصاحلة حبيث
يشمل االتفاق فتح املعرب مع مصر وتسهيل استخدام ميناء ومطار يف مناطق جماورة للقطاع مقابل حفاظ محاس على اهلدوء ووقف مسريات
العودة والطائرات الورقية احلارقة .ترتفع نسبة التأييد هلذه التهدئة إىل  %63يف قطاع غزة مقابل  %50يف الضفة الغربية.

•

ينقسم اجلمهور يف رأيه جتاه النتائج احملتملة هلذه التهدئة طويلة األمد يف ظل غياب املصاحلة حيث تقول نسبة من  %46أن ذلك قد يؤدي
إىل حتويل االنقسام إىل انفصال كامل وقيام كيان سياسي مستقل يف قطاع غزة فيما تقول نسبة من  %44أهنا ال تتوقع حصول ذلك
االنفصال.

•

لكن لو حصل االنفصال الدائم فإن نسبة من  %40تقول أبن محاس ستكون هي املسؤولة أكثر من غريها أمام الشعب الفلسطيين عن
ذلك ألهنا قبلت بتهدئة بدون مشاركة السلطة والقيادة الفلسطينية .يف املقابل ،تقول نسبة مشاهبة ( )%38أن السلطة والقيادة الفلسطينية
ستكون هي املسؤولة أكثر من غريها ألهنا فرضت العقوابت على قطاع غزة ومل تقدم التنازالت املطلوبة إلجناح املصاحلة.

 (5اجتم ع وق ارات اجمللس امل ي ملنظمة التح ي ال لس ينية:
•

تقول أغلبية من  %54أن مقاطعة جلسة اجمللس املركزي يف رام هللا الشهر املاضي من قبل بعض الفصائل قد كان خطأ فيما تقول نسبة من
 %30أن املقاطعة كانت قراراً صائباً .وتقول أغلية مماثلة ( )%53أن هذه املقاطعة قد أضرت بشرعية اجمللس املركزي فيما تقول نسبة من
 %33أهنا مل تضر بشرعية اجمللس.

•

يقول ثلثا اجلمهور ( )%66أهنم يؤيدون قرار اجمللس املركزي بتعليق االعرتاف الفلسطيين بدولة إسرائيل وذلك حىت تعرتف إسرائيل بدولة
فلسطني فيما تقول نسبة من  %26أهنا ضد هذا القرار .لكن أغلبية من  %52تقول أبن قيادة السلطة الفلسطينية لن تقوم بتطبيق هذا
القرار وتقول نسبة من  %35فقط أهنا ستقوم بتطبيقه.

•

وتقول نسبة من  %68أهنا تؤيد قرار اجمللس املركزي بوقف التنسيق األمين مع سلطات االحتالل فيما تعارض هذا القرار نسبة من .%25
لكن أغلبية كبرية تبلغ  %69تقول أبن قيادة السلطة الفلسطينية لن تقوم بتنفيذ هذا القرار فيما تقول نسبة من  %21فقط أهنا ستقوم
بتطبيقه.

•

وتقول نسبة من  %76أهنا تؤيد قرار اجمللس املركزي بوقف فوري لإلجراءات اليت اختذهتا السلطة الفلسطينية بشأن رواتب موظفي قطاع غزة
فيما تعارض هذا القرار نسبة من  %18فقط .لكن  %50من اجلمهور يعتقدون أن قيادة السلطة الفلسطينية لن تقوم بتنفيذ هذا القرار
وإلغاء اإلجراءات فيما تقول نسبة من  %37فقط أهنا ستقوم بتطبيقه.

 )6الكون درالية ال لس ينية-األردنية:
•

سألنا اجلمهور عن رأيه يف فكرة الكونفدرالية الفلسطينية-األردنية اليت قال الرئيس عباس أن الفريق األمريكي للمفاوضات عرضها عليه وقلنا
للجمهور أن الرئيس عباس قد قال أبنه سيقبلها لو اشتملت هذه الكونفدرالية على إسرائيل أيضاً .قالت نسبة من الثلثني ( )%65أهنا
ترفض وقالت نسبة من  %29فقط أهنا تقبل كونفدرالية فلسطينية-أردنية.

•

أما ابلنسبة لكونفدرالية ثالثية فلسطينية-أردنية-إسرائيلية ،فقالت نسبة من  %75أهنا تعارضها وقالت نسبة من  %18فقط أهنا تؤيدها.

 (7بعد م ور  25سنة على ات ق أوسلو:
•

مبناسبة مرور  25سنة على توقيع اتفاق أوسلو سألنا اجلمهور عن رأيه ،بناءاً على جتربة شخصية أو مما مسع وقرأ ،هل الوضع اليوم أفضل أم
أسوأ من الوضع قبل أوسلو .قالت الغالبية العظمى ( )%73أن الوضع اليوم أسوأ فيما قالت نسبة من  %13أنه أفضل ،وقالت نسبة من
 %10أن الوضع اليوم هو كما كان قبل اتفاق أوسلو.

•

سألنا اجلمهور عن رأيه يف السبب الرئيسي األول لفشل اتفاق أوسلو .قالت نسبة من  %36أن السبب األول هو أن إسرائيل مل تلتزم إبهناء
االحتالل ووقف االستيطان ،وقالت نسبة من  %35أن السبب األول هو أن اجملتمع الدويل مل يضغط على إسرائيل ،وقالت نسبة من
 %27أن سبب الفشل األول يعود للفلسطينيني أنفسهم .وكانت هذه النسبة األخرية اليت وضعت اللوم على الطرف الفلسطيين مقسمة كما
يلي %11 :قالوا أن السلطة مل تنجح يف بناء مؤسسات عامة قوية وحماربة الفساد وفرض حكم القانون ،وقالت نسبة من  %9أن حركة
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فتح تفردت بصنع القرار واستبعدت القوى األخرى ،وقالت نسبة من  %6أن محاس واجلهاد اإلسالمي قامتا بعمليات مسلحة ومل تلتزما
ابالتفاق ،وقالت نسبة من  %2أن االنتفاضة الثانية والعمليات التفجريية كانت هي السبب األول لفشل أوسلو.
•

طلبنا من اجلمهور تقييم نتائج اتفاق أوسلو .قالت نسبة بلغت حوايل الثلثني ( )%65أن اتفاق أوسلو قد أضر ابملصلحة الفلسطينية،
وقالت نسبة من  %16أنه قد خدم املصلحة الفلسطينية ،وقالت نسبة من  %16أنه مل خيدم ومل يضر املصلحة الفلسطينية.

 )8عملية السالم:
•

نسبة من  %47تؤيد و %50يعارضون فكرة حل الدولتني ،وقد عرضت هذه الفكرة على اجلمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا احلل .قبل
ثالثة أشهر بلغت نسبة التأييد هلذا احلل يف سؤال مماثل  %43فقط.

•

لكن عند الطلب من اجلمهور أن خيتار بني حل الدولتني ،وحل الدولة الواحدة ،وحل آخر اثلث مل يتم حتديده ،قالت نسبة من  %53أهنا
تؤيد حل الدولتني ،وقالت نسبة من  %24أهنا تفضل حل الدولة الواحدة ،وقالت نسبة من  %14أهنا تفضل حالً آخر .من الضروري
عرفنا حل الدولتني يف هذا السؤال على أنه يعين "دولة مستقلة تقوم إىل جانب دولة إسرائيل على حدود 1967
اإلشارة هنا إىل أننا قد ّ
فعرفناه على أنه "يشمل كافة مناطق إسرائيل والضفة والقطاع وتتساوى فيه حقوق
وعاصمتها القدس الشرقية" .أما حل الدولة الواحدة ّ
الفسلطينيني واإلسرائيليني اليهود يف كافة اجملاالت".

•

تعتقد نسبة من  %56أن حل الدولتني مل يعد عملياً بسبب التوسع االستيطاين لكن نسبة من  %41تعتقد أنه ال يزال عملياً .كذلك،
تقول نسبة من  %72أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إىل جانب إسرائيل خالل السنوات اخلمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول
نسبة من  %26أن الفرص متوسطة أو عالية.

•

للخروج من األوضاع الراهنة تقول نسبة من  %40أهنا تفضل التوصل التفاق سالم مع إسرائيل ،فيما تقول نسبة من  %30أهنا تفضل
شن كفاح مسلح ضد االحتالل اإلسرائيلي ،وتقول نسبة من  %12أهنا تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد االحتالل .لكن نسبة من
 %14تقول أبهنا تفضل احلفاظ على الوضع الراهن.

•

كذلك ،تقول النسبة األكرب ( )%39أن املفاوضات هي الطريق األكثر جناعة لقيام دولة فلسطينية إىل جانب دولة إسرائيل ،فيما تقول
نسبة من  %33أن العمل املسلح هي الطريق األكثر جناعة ،وتقول نسبة من  %21أن املقاومة الشعبية السلمية هي األكثر جناعة.

•

تقول نسبة من  % 78أهنا تشعر ابلقلق من أن تتعرض يف حياهتا اليومية لألذى على أيدي إسرائيليني أو أن تتعرض أرضهم للمصادرة أو
بيوهتم للهدم ،وتقول نسبة من  %22أهنا ال تشعر ابلقلق.

•

كذلك تقول نسبة من  %74أن قانون الدولة القومية الذي سنته إسرائيل مؤخراً سيشكل هتديداً ملصاحل وحقوق املواطنني العرب يف إسرائيل
وتقول نسبة من  %84أن هذا القانون سيزيد من االستيطان يف الضفة الغربية والقدس الشرقية.

•

تقول نسبة من  %80أن العامل العريب مشغول هبمومه وصراعاته الداخلية وأن فلسطني ليست قضيته األوىل فيما ال توافق على ذلك نسبة
من  .%19كذلك ،تقول نسبة من  %69أن هناك حتالفاً عربياً سنياً مع إسرائيل ضد إيران رغم استمرار االحتالل اإلسرائيلي ،ولكن نسبة
من  %22ال توافق على ذلك.

•

تقول نسبة من  %57أن هدف إسرائيل بعيد املدى هو إقامة دولة إسرائيل من البحر للنهر وطرد السكان الفلسطينيني فيما تقول نسبة من
 %23أن هدف إسرائيل هو ضم األراضي الفلسطينية احملتلة وحرمان سكاهنا من حقوقهم .يف املقابل ،تقول نسبة من  %18أن هدف
إسرائيل هو ضمان أمنها مث االنسحاب الكامل أو اجلزئي من األراضي احملتلة عام .1967

•

يف ظل توقف مفاوضات السالم تقول نسبة من ثالثة أرابع اجلمهور ( )%76أهنا تؤيد االنضمام للمزيد من املنظمات الدولية ،وتقول نسبة
من  %65أهنا تؤيد املقاومة الشعبية السلمية ،وتقول نسبة من  %46أهنا تؤيد العودة لالنتفاضة املسلحة ،واملواجهات ،وتقول نسبة من
 %42أهنا تؤيد حل السلطة الفلسطينية ،وتقول نسبة من  %29أهنا تؤيد التخلي عن حل الدولتني واملطالبة بقيام دولة واحدة للفلسطينيني
واإلسرائيليني.

•

مبناسبة يوم السالم العاملي الذي يصادف هذا الشهر سألنا اجلمهور عن توقعاته لتأثري السالم الفلسطيين-اإلسرائيلي ،عندما يتم التوصل
إليه ،على األوضاع املعيشية واحلياتية اخلاصة هبم .قالت نسبة من  %45أن السالم سيساهم يف حتسن أوضاعها ،وقالت نسبة من %17
أنه سيجعل أوضاعها أسوأ ،وقالت نسبة من  %34أنه لن يكون للسالم أتثري على أوضاعها املعيشية.
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 )9العالق ت األم يكية -ال لس ينية "وص قة الق ن" ومستقبل األون وا:
•

تقول أغلبية من  %62أهنا تعارض وتقول نسبة من  %27أهنا تؤيد عودة االتصاالت اليت أوقفتها القيادة الفلسطينية مع اإلدارة األمريكية
بعد اعرتاف إدارة ترامب ابلقدس عاصمة إلسرائيل ،وتقول نسبة من  %58أنه لو طلبت اإلدارة األمريكية العودة للمفاوضات مع إسرائيل
فإن على القيادة الفلسطينية رفض العودة هلذه املفاوضات فيما تقول نسبة من  %37أن علي القيادة القبول بذلك.

•

تقول نسبة من  %50أن على القيادة الفلسطينية رفض "صفقة القرن" لو قدمتها الوالايت املتحدة بغض النظر عن مضموهنا ألنه سيكون
ابلتأكيد سيئاً وتقول نسبة من  %31أن على القيادة قبول أو رفض االقرتاح بعد مناقشة حمتواه وتقول نسبة من  %14أن على القيادة
قبول "صفقة القرن" ألهنا ابلتأكيد ستكون أفضل من الوضع الراهن.

•

تقول نسبة من  %90أنه لو عادت املفاوضات مع إسرائيل برعاية الوالايت املتحدة فإن اإلدارة األمريكية ستكون منحازة إلسرائيل فيما
تقول نسبة من  %6أهنا ستكون راعية نزيهة.

•

على ضوء إيقاف معظم املساعدات األمريكية للسلطة الفلسطينية سألنا اجلمهور هل من األفضل للسلطة الفلسطينية تغيري سياساهتا لكي
تستمر املساعدات أم اإلبقاء على هذه السياسات رغم إيقاف املساعدات .قالت نسبة من  %62أن على السلطة عدم تغيري سياساهتا
وقالت نسبة من  %31أن عليها تغيري سياساهتا.

•

ولكن عند سؤال اجلمهور عن توقعاته بشأن موقف القيادة الفلسطينية وهل يعتقد أن السلطة سوف تغري سياساهتا إلرضاء الوالايت املتحدة
قالت نسبة من  %49أهنا تعتقد أن السلطة ستغري سياساهتا فيما قالت نسبة من  %43أهنا لن تغري سياساهتا إلرضاء أمريكا.

•

سألنا اجلمهور عن رأيه يف هجوم الوالايت املتحدة على وكالة الغوث الدولية (األونروا) وعما قد حيدث لو جنح هذا اهلجوم ومت إيقاف عمل
األونروا هنائياً .قالت نسبة من  %49أن إهناء عمل هذه الوكالة لن ينهي قضية الالجئني وحقوقهم فيما قالت نسبة من  %46أنه سينهي
قضية الالجئني وحقوقهم.

•

وعندما سألنا اجلمهور عن توقعاته ابلنسبة لفرص جناح اهلجوم األمريكي يف إهناء عمل األونروا ،قالت نسبة من  %55أن اهلجوم األمريكي
سيفشل فيما قالت نسبة من  %37أنه سينجح.

•

عند سؤال اجلمهور عن رأيه يف السبب الرئيسي الذي يدفع رئيس الوالايت املتحدة لنقل السفارة األمريكية للقدس وحماربة األونروا فإن نسبة
من  %48تقول أنه ضعف وانقسام العرب ،فيما تقول نسبة من  %28أنه ضعف وانقسام الفلسطينيني ،وتقول نسبة من  %23أن
السبب يعود لشخص الرئيس األمريكي ترامب نفسه.

 )10الغ ايت العلي للشعب ال لس ي واملش ل األس سية اليت تواجهه:
•

نسبة من  %42تعتقد أن الغاية العليا األوىل للشعب الفلسطيين ينبغي أن تكون حتقيق انسحاب إسرائيلي حلدود عام  1967وإقامة دولة
فلسطينية يف الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية .يف املقابل فإن  %32يقولون أن الغاية األوىل جيب أن تكون احلصول على حق
العودة لالجئني وعودهتم لقراهم وبلداهتم اليت خرجوا منها يف عام .1948كذلك تقول نسبة من  %14أن الغاية األوىل ينبغي أن تكون بناء
فرد صاحل وجمتمع متدين يلتزم بتعاليم اإلسالم كاملة ،وتقول نسبة من  %13أن اهلدف األول جيب أن يكون بناء نظام حكم دميقراطي حيرتم
حرايت وحقوق اإلنسان الفلسطيين.

•

املشكلة األساسية اليت تواجه اجملتمع الفلسطيين اليوم هي تفشي البطالة والفقر يف نظر  %27من اجلمهور ،وتقول نسبة من  %25أهنا
استمرار االحتالل واالستيطان ،وتقول نسبة من  %22أهنا تفشي الفساد يف املؤسسات العامة ،وتقول نسبة من  %20استمرار حصار
قطاع غزة وإغالق معابره ،وتقول نسبة من  %3أهنا غياب الوحدة الوطنية.
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