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األوض ع الداخ ية يف ح لة غي به حتسن يف مك نة ال ئيس عب س مم وج بق ق وا ع ع ى 
وم  لبة ابعتب ر الق نون األ   ي هو احلكم يف اختي ر خ ي ته  م    ن احل ل يف اختي ر 
خ ي ة ع ف ت. يظه  اجلمهور عدم رض  عن ط يقة عمل اجمل س الوط  ال  س ي  وعن 

 لب الغ لبية قدرة أعض ء تن يذية املنظمة الذين انتخبهم ع ى متثيل الوطن والشت ت وت 
العظمى بوقف فوري إلج اءات الس  ة ضد غ ة. ورغم التأييد الوا ع ل مق ومة الشعبية 

 فإن الغ لبية ت ى أن مسريات العودة قد فش ت يف حتقيق أهدافه 
    2018( يوليو) متوز 1حزيران )يونيو(_ 25

للرأي العام الفلسطيين يف الضفة قام املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية إبجراء استطالع    
شهدت الفرتة السابقة  .2018( يوليو) متوز 1حزيران )يونيو(_ 25 الغربية وقطاع غزة وذلك يف الفرتة ما بني

لالستطالع جمموعة من التطورات اهلامة، منها عقد اجتماع للمجلس الوطين الفلسطيين يف رام هللا، 
وتصاعد  ،وقيام اإلدارة األمريكية بنقل سفارهتا من تل أبيب للقدسوانطالق مسريات العودة يف قطاع غزة، 

املخاوف على األوضاع يف قطاع غزة وتبعات فشل املصاحلة. كذلك كثُر احلديث حول خالفة الرئيس بعد 
يغطى هذا االستطالع هذه القضااي ابإلضافة إىل قضااي أخرى مثل دخوله املستشفى لعدة أايم للعالج. 

مت إجراء املقابالت وجهاً لوجه  .عملية السالمالبدائل املتاحة للفلسطينيني يف ظل غياب امة و األوضاع الع
وكانت  سكنياً موقعاً  127 وذلك يف شخصاً  2150 مع عينة عشوائية من األشخاص البالغني بلغ عددها

 %.2.5نسبة اخلطأ 
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 النت ئج ال ئيسية
للعالج، يبدي حوايل ثلثي اجلمهور قلقًا من تدهور األوضاع ضوء دخول الرئيس عباس املستشفى على 

الداخلية حنو األسوأ يف حالة غياب الرئيس بدون وجود وضوح أو اتفاق على طريقة اختيار خليفته. يفضل 
اجلمهور أن يتم االختيار حسبما جاء يف القانون األساسي حىت لو كان ذلك يعين أن يصبح عزيز الدويك 

رئيسًا للمجلس التشريعي( هو الرئيس املؤقت. لكن األغلبية تؤيد أيضًا قيام حركة محاس من محاس )كونه 
ابملوافقة على اختيار رئيس جديد للمجلس التشريعي ليس عضواً فيها وال يف حركة فتح كحل وسط يسمح 

 ابنتقال سلس للسلطة وإجراء انتخاابت بعد ذلك بستني يوماً.
لرئيس حممود عباس بعض الشيء، رمبا لتعاطف إنساين معه لدخوله املستشفى تشري النتائج إىل حتسن صورة ا

ورمبا لتأييد سياسي له بسبب موقفه القوي واملعارض إلدارة ترامب وصفقة القرن. تتحسن كذلك شعبية حركة 
ابستقالة الرئيس ويبقى موقف اجلمهور معارضاً بقوة  %60فتح بعض الشيء. ومع ذلك، يطالب أكثر من 

اسات الرئيس عباس الداخلية، حيث تطالب الغالبية العظمى بوقف اإلجراءات املتخذة ضد القطاع فوراً، لسي
وتعارض منع املظاهرات املطالبة بوقف هذه اإلجراءات، وتعارض أغلبية الثلثني سحب سالح الكتائب 

من األلف إىل الياء، من  املسلحة يف القطاع، وترفض األغلبية أن تقوم محاس بتسليم القطاع حلكومة الوفاق
 وزارات وأمن وسالح، كما يطالب الرئيس.

 
 

أتسس املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية  
كمركز مستقل للبحوث   2000يف مطلع عام 

األكادميية ودراسات السياسات العامة. يهدف 
املركز لتطوير وتقوية املعرفة الفلسطينية يف جماالت 
ثالث: السياسات الفلسطينية الداخلية، التحليل 

املسحية  االسرتاتيجي والسياسة اخلارجية، البحوث
واستطالعات الرأي العام.  يقوم املركز ابلعديد من 
النشاطات البحثية: إعداد الدراسات واألحباث 
األكادميية ذات العالقة ابلسياسات الفلسطينية 

السياسية  املواقفالراهنة، إجراء حبوث مسحية حول 
واالجتماعية للمجتمع الفلسطيين، تشكيل 

كل تواجه جمموعات عمل لدراسة قضااي ومشا 
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 

 اء من حرية التعبري وتبادل اآلراء.الدولية يف أجو 
أييت هذا االستطالع ضمن سلسلة االستطالعات 

 املنتظمة للمركز. 

 ون اد    مت إج اء اال ت الع ابلتع ون مع مؤ سة
 أدين ور يف رام هللا
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مى أهنا مل تتابع تشري النتائج كذلك إىل خيبة أمل اجلمهور من بعض نتائج اجتماعات اجمللس الوطين الفلسطيين الذي عقد يف رام هللا وتقول الغالبية العظ
النصف. ولعل ذلك  أعمال اجمللس. كذلك ابلرغم من أن النسبة األكرب من اجلمهور ترى أن هذا اجمللس ميثل الفلسطينيني، فإن هذه النسبة تقل عن

% أنه ال يوجد لديها ثقة أبن الرئيس عباس 70يعود العتقاد اجلمهور أن مداوالت وقرارات هذا اجمللس ليست ذات قيمة حيث تقول نسبة تبلغ حوايل 
نة التنفيذية ملنظمة التحرير وحكومته سيقومان بتطبيق هذه القرارات. كذلك يقول حوايل ثلثي اجلمهور أهنم غري راضني عن طريقة انتخاب أعضاء اللج

% عن عدم رضاها عن عدم قدرة هؤالء األعضاء على متثيل الوطن والشتات. رغم كل ذلك، فإن األغلبية ال تزال 70الفلسطينية وتعرب نسبة تفوق 
 متمسكة مبنظمة التحرير وترى أهنا املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيين.

قى هناك أتييد واسع من حوايل ثالثة أرابع اجلمهور جلهود السلطة يف احملافل الدولية، ويؤيد حوايل ثلثي اجلمهور مقاومة يف ظل اهنيار عملية السالم، يب
ثلث التخلي عن شعبية غري مسلحة، وتؤيد أقلية كبرية العودة النتفاضة مسلحة، وتؤيد نسبة مماثلة حل السلطة الفلسطينية، وتؤيد نسبة تقل قليالً عن ال

لحة ويف نسبة لدولتني واملطالبة بداًل من ذلك بدولة واحدة للفلسطينيني واإلسرائيليني. تشكل املعطيات الراهنة اخنفاضاً يف نسبة أتييد انتفاضة مسحل ا
ل املسلح وحل السلطة أعلى أتييد حل السلطة الفلسطينية، وتشري إىل ارتفاع يف نسبة أتييد املقاومة الشعبية. من املفيد اإلشارة إىل أن نسبيت أتييد العم

 بكثري يف قطاع غزة مقارنة ابلضفة الغربية فيما حتوز املقاومة الشعبية على أتييد واسع يف كال املنطقتني.
مؤيدة  أغلبيةلكن الثقة يف فاعلية املقاومة الشعبية ليست عالية واملثال األوضح على ذلك هو رأي اجلمهور يف مسريات العودة يف قطاع غزة. رغم وجود 

هذه املسريات قد فشلت يف حتقيق  ن% يف الضفة وثلثي القطاع( يعتقدون أب80هلذه املسريات يف الضفة والقطاع معاً، فإن حوايل ثالثة أرابع اجلمهور )
هة املبادرة واملنظمة ملسريات أهدافها أو أهنا قد حققت جزءاً بسيطا منها فقط. من املفيد اإلشارة هنا إىل أن اجلمهور منقسم ابلتساوي يف رأيه حول اجل

اطعاً أبن محاس، العودة بني القائلني أبن منظمات اجملتمع املدين تقف وراءها والقائلني أبن محاس تقف وراءها. لكن اجلمهور يف قطاع غزة ابلذات يبدو ق
 وليس اجملتمع املدين، هي املبادر واملنظم هلذه املسريات. 

 

 :ال ائ ية والتش يعيةاالنتخ ابت خالفة ال ئيس و  ( 1
( تقول أهنا قلقة من تدهور حمتمل لألوضاع الداخلية الفلسطينية حنو األسوء يف حالة غياب الرئيس عباس بدون وجود %64أغلبية كبرية ) •

 فقط أهنا غري قلقة من ذلك. %32وضوح أو اتفاق داخلي فلسطيين على طريقة اختيار خليفته. تقول نسبة من 

%( أنه يف حالة غياب الرئيس فإهنا تريد أن يتوىل رئيس اجمللس التشريعي عزيز الدويك من حركة محاس الرائسة ملدة 60األغلبية )تقول  •
 % أهنا ضد ذلك.29شهرين وذلك تطبيقاً للقانون األساسي فيما تقول نسبة من  

 رائسة اجمللس التشريعي شخص آخر من خارج محاس أو % أهنا سرتحب بقيام محاس ابملوافقة على أن يتوىل62كذلك تقول أغلبية من  •
 % أهنا ضد ذلك.29فتح، فيما تقول نسبة من 

%( أهنا تعتقد أنه يف حالة غياب الرئيس أو استقالته فإن القوى السياسية الفلسطينية ستتمكن من االتفاق على 48تقول النسبة األكرب  ) •
 % أهنا ال تعتقد ذلك.41خاب خليفة له وتقول نسبة من  إجراء انتخاابت رائسية يف الضفة والقطاع النت

قبل ثالثة أشهر قالت % أهنا تريد من الرئيس البقاء يف منصبه. 33% تقول أهنا تريد من الرئيس االستقالة فيما تقول نسبة من 61نسبة من  •
قبل ثالثة   % يف قطاع غزة.73و% يف الضفة الغربية 54. تبلغ نسبة املطالبة ابستقالة الرئيس % أهنا تريد استقالة الرئيس68نسبة من 

 % يف قطاع غزة.81و% يف الضفة 62أشهر بلغت نسبة املطالبة ابستقالة الرئيس 
لو مل يرتشح الرئيس عباس لالنتخاابت فإن مروان الربغوثي هو املفضل بني جمموعة من املرشحني لتويل منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من  •

 رامي احلمد هللاو   % يف قطاع غزة(،14و% يف الضفة الغربية 1% )6حممد دحالن بنسبة  %، مث23اعيل هنية بنسبة %، يتبعه امس30
 (. 2(، مث سالم فياض )%% لكل منهما3(، مث مصطفى الربغوثي وخالد مشعل )6%)

 قطاع غزةيف و % 43الغربية تبلغ نسبة الرضا عن عباس يف الضفة %. 59ونسبة عدم الرضا  %37نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ  •
 % يف قطاع غزة(. 20و% يف الضفة الغربية  40% )33%. قبل ثالثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 28

% من األصوات 46هنية على  لو جرت انتخاابت رائسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط مها حممود عباس وامساعيل هنية، حيصل •
% 40يف قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس . % لعباس قبل ثالثة أشهر(41و% هلنية 52مقارنة مع ) %47وحيصل عباس على 

% )مقارنة مع 52% قبل ثالثة أشهر(، أما يف الضفة فيحصل عباس على 62% )مقارنة مع 53% قبل ثالثة أشهر( وهنية 35)مقارنة مع 
أما لو كانت املنافسة بني مروان الربغوثي وهنية فإن  % قبل ثالثة أشهر(.45% )مقارنة مع 41% قبل ثالثة أشهر( وهنية على 45

 %.37% وهنية على 58الربغوثي حيصل على 
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مة التغيري واإلصالح % سيشاركون فيها، ومن بني هؤالء حتصل قائ68لو جرت انتخاابت برملانية جديدة مبشاركة كافة القوى السياسية فإن  •
% أهنا مل تقرر بعد 20%، وتقول نسبة من 9%، وحتصل كافة القوائم األخرى جمتمعة على 39%، وفتح على 32التابعة حلركة محاس على 

% )مقارنة 38تبلغ نسبة التصويت حلماس يف قطاع غزة  .%36% ولفتح 31ملن ستصوت. قبل ثالثة أشهر بلغت نسبة التصويت حلماس 
% 28اما يف الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت حلماس  .% قبل ثالثة أشهر(32% )مقارنة مع 34% قبل ثالثة أشهر( ولفتح 32مع 

  % قبل ثالثة أشهر(.38% )مقارنة مع 43% قبل ثالثة أشهر( ولفتح 30)مقارنة مع 

 
 ( األوض ع الداخ ية:2

تعتقد أن الناس يف الضفة الغربية يستطيعون اليوم انتقاد السلطة يف الضفة الغربية % فقط من كافة فلسطينيي الضفة والقطاع 35نسبة من  •
 % تعتقد أهنم ال يستطيعون ذلك. 60ونسبة من  بدون خوف

 ،%17% يف هذا االستطالع ونسبة التقييم اإلجيايب ألوضاع الضفة الغربية تبلغ 4تبلغ  قطاع غزةنسبة التقييم اإلجيايب ألوضاع  •

( أن %34قالت النسبة األكرب )  ة.فتوح سألنا اجلمهور عن رأيه يف من هو الطرف املسؤول عن سوء األوضاع يف قطاع غز ويف سؤال م •
% 20% أن املسؤولية تقع على عاتق السلطة الفلسطينية أو الرئيس عباس فيما قالت نسبة من 26إسرائيل هي املسؤولة وقالت نسبة من 
وجدان يف االستطالع السابق، ختتلف إجاابت الضفة الغربية عن إجاابت قطاع غزة بشكل كبري،  أن املسؤول عن ذلك هو محاس. كما

% يف الضفة الغربية 19% يف قطاع غزة أن إسرائيل هي املسؤولة، وتقول نسبة من 28% يف الضفة الغربية مقابل 38حيث تقول نسبة من 
% يف القطاع أن محاس 24% يف الضفة مقابل 17وتقول نسبة من  ،سؤوالن% يف قطاع غزة أن السلطة والرئيس عباس مها امل36مقابل 

 هي املسؤولة.

%. قبل ثالثة 52نسبة اإلحساس ابألمن يف الضفة الغربية تبلغ . %51نسبة اإلحساس ابألمن والسالمة الشخصية يف قطاع غزة تبلغ  •
 %.53% ويف الضفة الغربية 54أشهر بلغت نسبة اإلحساس ابألمن يف قطاع غزة 

هي األعلى اجلزيرة سألنا اجلمهور عن احملطة اليت شاهدها أكثر من غريها خالل الشهرين املاضيني. تشري النتائج إىل أن نسبة مشاهدة قناة  •
مث لكل منهما(،  %12% لكل منهما(، مث فضائية األقصى وفلسطني اليوم )15معاً وفضائية فلسطني )%، تتبعها فضائية 18حيث تبلغ 

 %.4% لكل منها(، مث امليادين 5العربية والقدس )فضائية 

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

يقولون أهنا إجناز للشعب  45%أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيين، لكن ( %49) نصف اجلمهور رىي •
 الفلسطيين.

 
 ( املص حلة وحكومة الوف ق:3

% غري راضية عن أداء حكومة الوفاق بعد استالمها ملقرات الوزارات واملعابر يف قطاع غزة. قبل ثالثة 60% راضية ونسبة من 30نسبة من  •
 %.26أشهر بلغت نسبة الرضا 

 % غري متفائلني، وهذه هي نفس النسبة اليت حصلنا عليها قبل ثالثة أشهر.65و% متفائلون بنجاح املصاحلة 30 •

لضفة والقطاع حتت سيطرة حكومة الوفاق مبا يف ذلك وضع جهاز الشرطة يف ا%( توحيد مؤسسات السلطة يف 71غالبية العظمى )تؤيد ال •
 % أهنا تفضل بقاء املسؤولية عن الشرطة يف القطاع كما هي اآلن.23القطاع حتت سيطرهتا املوحدة، فيما تقول نسبة من 

% أهنا تريد 32اآلن حيث تقول نسبة من   همإلبقاء على أفراد شرطة القطاع احلاليني كما لكن اجلمهور منقسم يف موقفه حول مسألة ا •
% أهنا تريد استبدال بعضهم واإلبقاء على البعض اآلخر، فيما تقول نسبة من 30إبقاءهم هم أنفسهم يف مواقعهم الراهنة، وتقول نسبة من 

 % أهنا تريد استبدال كافة أفراد الشرطة احلاليني أبفراد جدد. 27

كذلك ينقسم اجلمهور حول املوقف من قول الرئيس عباس أن على محاس تسليم القطاع ابلكامل حلكومة الوفاق مبا يف ذلك الوازارات  •
% أهنا التوافق على ذلك. ال توجد فروقات 53 % أهنا توافق على ذلك وتقول أغلبية من40واألمن والسالح حيث تقول أقلية كبرية تبلغ 

 بني مواقف سكان الضفة والقطاع من هذا األمر.
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وعند السؤال بوضوح أكرب حول أتييد أو معارضة اجلمهور لوجود كتائب مسلحة يف قطاع غزة جنباً إىل جنب مع قوى األمن الرمسية التابعة  •
% فقط أهنا ضد بقاء الكتائب املسلحة. هنا أيضاً 26لكتائب املسلحة وتقول نسبة من %( تقول أهنا مع بقاء ا65للسلطة، فإن األغلبية  )

 ال توجد فروقات بني مواقف سكان الضفة والقطاع.

%( من السلطة الفلسطينية رفع اإلجراءات املتخذة ضد موظفي السلطة يف القطاع مثل خصومات 79كذلك تطالب الغالبية العظمى ) •
% أهنا تؤيد رفع هذه اإلجراءات فقط بعد تسليم محاس القطاع للسلطة 17ت الكهرابء. يف املقابل تقول نسبة من  الرواتب أو تقليل ساعا

 % يف القطاع.72% يف الضفة مقابل 83بشكل كامل. من املفيد اإلشارة إىل أن نسبة املطالبة برفع اإلجراءات فوراً تبلغ 

ن الفلسطينية مبنع مظاهرات يف الضفة الغربية كانت تطالب برفع اإلجراءات املتخذة ضد %( ضد قيام أجهزة األم81تقف الغالبية العظمى ) •
أهنا تؤيد منع هذه املظاهرات. كذلك احلال ابلنسبة للمظاهرة اليت جرت يف منطقة السرااي يف قطاع غزة فقط % 15القطاع وتقول نسبة من 

 أهنا معه.فقط % 13نع وتقول نسبة من % أهنا ضد هذه امل81اليت منعتها محاس حيث تقول نسبة من 

أخرياً، سألنا اجلمهور عن مدى تصديقه لرواية محاس ولرواية السلطة حول دور كل منهما يف تفجري غزة الذي استهدف موكب رئيس  •
وقالت  ،دور يف التفجري% أهنا تصدق رواية محاس القائلة أبن أطرافاً يف جهاز املخابرات التابع للسلطةكان له 26الوزراء. قالت نسبة من 

%( تقول أهنا ال 45% أهنا تصدق رواية السلطة القائلة أبن اطرافاً يف محاس كان هلا دور يف التفجري. لكن النسبة األكرب ) 16نسبة من 
% أهنا 38ن تصدق الروايتني. من املفيد اإلشارة إىل أن نسبيت مصدقي رواييت السلطة ومحاس ترتفعان يف قطاع غزة )حيث تقول نسبة م

% أهنا تصدق رواية السلطة( فيما تنخفض يف القطاع النسبة اليت تقول أهنا ال تصدق رواية الطرفني 27تصدق رواية محاس وتقول نسبة من 
 .فقط %28لتصل إىل 

 
 اجتم ع وق ارات اجمل س الوط :) 4

( من أعمال وقرارات اجمللس الوطين % اتبعت قليالً 28مل تتابع و %55)أو اتبعت قليالً %( تقول أهنا مل تتابع 83الغالبية العظمى ) •
 % فقط أهنا اتبعت كل أو معظم أعمال اجمللس.13الفلسطيين أثناء انعقاده يف رام هللا قبل شهرين تقول نسبة من 

% أنه ال 35وتقول نسبة من  % تقول أن اجمللس الوطين ميثلها أو ميثل الشعب الفلسطيين يف الوطن والشتات46مع ذلك، فإن نسبة من  •
 % أنه ال رأي هلا حول ذلك.19ميثلها أو ال ميثل الشعب الفلسطيين. وتقول نسبة من 

%( أهنا مبؤسساهتا وقيادهتا احلالية ما زالت املمثل الشرعي الوحيد 58حيث تقول األغلبية ) ،لكن املوقف من متثيلية منظمة التحرير خيتلف •
%  من سكان الضفة والقطاع كانت 69% أهنا ليست كذلك. من املفيد اإلشارة إىل أن نسبة من 30ة من للشعب الفلسطيين وتقول نسب

)أي قبل اثين عشر عاماً( أن منظمة التحرير الفلسطينية هي املمثل الشرعي الوحيد  2006قد قالت يف استطالعنا يف  حزيران )يونيو( 
 للشعب الفلسطيين.

% فقط 23%( غري راضية عن طريقة اجمللس يف اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة وتقول نسبة من 65ومع ذلك، فإن أغلبية كبرية )  •
 أهنها راضية عن طريق االختيار هذه.

%( غري راضية عن قدرة أعضاء اللجنة التنفيذية على متثيل الوطن والشتات نظراً ملتوسط أعمارهم وتركيز 71كذلك، فإن أغلبية كبرية ) •
 % فقط أهنا راضية عن قدرة أعضاء التنفيذية على متثيل الوطن والشتات.20قامتهم يف الضفة الغربية وتقول نسبة من مكان إ

%( تقول أنه ليس لديها ثقة أبن الرئيس عباس واحلكومة الفلسطينية سيقومان بتطبيق قرارات اجمللس الوطين وتقول  69كما أن الغالبية ) •
 قة كهذه.% فقط أن لديها ث20نسبة من 

 
 مسريات العودة ونقل الس  رة األم يكية وبدائل عم ية السالم:) 5

% أن منظمات اجملتمع املدين الفلسطينية هي املسؤول أو املنظم الرئيسي ملسريات العودة يف قطاع غزة فيما تقول نسبة 38تقول نسبة من  •
% أن املسؤول واملنظم هو فصائل ومنظمات أخرى من غري محاس. من 14%(  أن املسؤول هو حركة محاس، وتقول نسبة من 37مماثلة )

 % من سكان قطاع غزة يقولون أن حركة محاس هي املسؤولة واملنظمة للمسريات.61املفيد اإلشارة إىل أن نسبة من 
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% من سكان الضفة 54سكان القطاع أهنا تؤيد مشاركة أهلها وأقارهبا يف هذه املسريات وتقول نسبة من  من% 51فيما تقول نسبة من   •
% تعتقد أن هذه املسريات قد حققت أهدافها أو معظم أهدافها فيما 21أهنا تؤيد هذا األسلوب يف املقاومة فإن نسبة ضئيلة ال تزيد عن  

 أو حققت جزءاً بسيطاً فقط.% أهنا مل حتقق أهدافها 74تقول نسبة من  

%( أن نقل السفارة األمريكية للقدس فيه إضعاف للموقف الفلسطيين يف أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة 55تعتقد الغالبية ) •
 % أنه ال يؤثر بشيء.25% أن نقل السفارة يقوي املوقف الفلسطيين وتقول نسبة من 16فلسطني فيما تقول نسبة من 

%من سكان القدس الشرقية من محلة اهلوايت الزرقاء أهنا ال تنوي وال تفكر يف املشاركة يف االنتخاابت البلدية اإلسرائيلية 73 تقول نسبة من •
 % أهنا تنوي أو تفكر بذلك.22للقدس فيما تقول نسبة من 

أهنا املفاوضات، وتقول  (%39) لنسبة األكربسألنا اجلمهور عن الطريق األكثر جناعة لقيام دولة فلسطينية إىل جانب دولة إسرائيل. تقول ا •
% أن العمل 35% أهنا املقاومة الشعبية السلمية. قبل ثالثة أشهر قالت نسبة من 21% أهنا العمل املسلح، وتقول نسبة من 34نسبة من 

 % أن املفاوضات هي األكثر جناعة.31املسلح هو األكثر جناعة وقالت نسبة من 

% أن هدف إسرائيل بعيد املدى هو إقامة دولة إسرائيل من البحر للنهر وطرد السكان الفلسطينيني فيما تقول نسبة من 58نسبة من تقول  •
% أن هدف 19% أن هدف إسرائيل هو ضم األراضي الفلسطينية احملتلة وحرمان سكاهنا من حقوقهم. يف املقابل، تقول نسبة من 21

 .1967كامل أو اجلزئي من األراضي احملتلة عام إسرائيل هو ضمان أمنها مث االنسحاب ال

( أهنا تؤيد االنضمام للمزيد من املنظمات الدولية، وتقول نسبة %75يف ظل توقف مفاوضات السالم تقول نسبة من ثالثة أرابع اجلمهور ) •
واملواجهات وتقول نسبة من  ،ملسلحة% أهنا تؤيد العودة لالنتفاضة ا43% أهنا تؤيد املقاومة الشعبية السلمية، وتقول نسبة من 67من 
% أهنا تؤيد التخلي عن حل الدولتني واملطالبة بقيام دولة واحدة للفلسطينيني 30وتقول نسبة من  ،% أهنا تؤيد حل السلطة الفلسطينية42

 واإلسرائيليني.

 
 ( الغ ايت الع ي  ل شعب ال  س ي  واملش  ل األ   ية اليت تواجهه: 6

وإقامة دولة  1967% تعتقد أن الغاية العليا األوىل للشعب الفلسطيين ينبغي أن تكون حتقيق انسحاب إسرائيلي حلدود عام 43نسبة من  •
% يقولون أن الغاية األوىل جيب أن تكون احلصول على حق 29يف املقابل فإن . فلسطينية يف الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية

أن الغاية األوىل ينبغي أن تكون بناء  %14كذلك تقول نسبة من .1948العودة لالجئني وعودهتم لقراهم وبلداهتم اليت خرجوا منها يف عام 
ألول جيب أن يكون بناء نظام حكم دميقراطي حيرتم % أن اهلدف ا13فرد صاحل وجمتمع متدين يلتزم بتعاليم اإلسالم كاملة، وتقول نسبة من 

 .حرايت وحقوق اإلنسان الفلسطيين

% 25% من اجلمهور، وتقول نسبة من 27استمرار االحتالل واالستيطان يف نظر  املشكلة األساسية اليت تواجه اجملتمع الفلسطيين اليوم هي •
% أهنا تفشي الفساد 21ر حصار قطاع غزة وإغالق معابره، وتقول نسبة من % أهنا استمرا22أهنا تفشي البطالة والفقر، وتقول نسبة من 

 غياب الوحدة الوطنية. أهنا %2يف املؤسسات العامة، وتقول نسبة من 

 
 

 

 

 
 


