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 في استطالع جديد للشرق األدنى لالستشارات:
52%من المستطلعين يرون أن تأخير تطبيق إتفاق الدوحة سببه كًال من فتح و حماس.  

 43% من المستطلعين يعتقدون أن ال أحد سواء كان من فتح أو حماس يعمل لخدمة 
 المصالح الفلسطينية.

.اليفي الوقت الح % ممن الفلسطينين يشعرون باالحباط73  
 
 

ستشارات (نير جرته شركة الشرق األدنى لالأكشف أحدث استطالع للرأي  الضفة الغربية: -رام اهللا
سبب في هما ال% من المستطلعين صرحوا أن كًال حركة فتح وحماس 52ايست كونسلتنج)، أن 

حمل مسؤولية تأخير تطبيق % منهم أن حماس تت 22تأخير تطبيق إتفاق الدوحة، بينما أعرب 
% يرون تأخير تطبيق 18مقابل  على فتح، % مسؤولية تأخير تطبيق اإلتفاق7 حمل، فيما إلتفاقا

% من 22أما من جهة المستفيد األكبر من التأخير، أعتبر اإلتفاق يرجع إلى جهات أخرى.
% أن الفائدة لكل من فتح وحماس 38%) وٕاعتبر 7المستطلعيين أن إستفادة حماس أكبر من فتح (

% بأن تطبيق هذا 36صرحوا بأن الفائدة لمصلحة جهات وأطراف أخرى. ويرى  %32مقابل 
% يرون أن تطبيق هذا اإلتفاق يعيق ويعرقل عملية 35اإلتفاق يدعم ويسرع عملية السالم، مقابل 

% عن عدم تأثير هذا اإلتفاق على عملية السالم.29السالم بينما أبدا   
 

، على عينة عشوائية أبريل من شهر 26الى  24من تاريخ االستطالع في الفترة الواقعة وقد نفذ 
 لضفة الغربية وقطاع غزة وباألضافة إلى القدس، فلسطيني موزعين في محافظات ا 840حجمها 

 %95 يصل الى % ومعدل ثقة3.5 -+/ حوالي ن هامش الخطأ في االستطالع اوك
 

 
وحول الموضوع فقد  نطاق مستمر، الفلسطينيين على لة تواجهألقلق بإعتبارها مستم طرح قضية ا
% غير قلقون 16مقابل  ،% من المستطلعين بين قلقون جدًا وقلقون إلى حد ما84بينت النتائج أن 

فقد احتل الوضع اإلقتصادي  ،و غير قلقون نهائيًا. أما بالنسبة للعامل الرئيسي المسبب لهذا القلق
% من الفلسطينين تحت 42(حيث ان  %44 بةالعامل األول بنس المتمثل في المعاناة اإلقتصادية

يتبعها اإلحتالل اإلسرائيلي بنسبة  )% في الضفة الغربية38% في قطاع غزة و49. خط الفقر
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% يعزون القلق إلى 2و غياب األمان  %9و ،الداخلي ى% لصالح صراع القو 14 ، و16%
% من الفلسطينين ال 50ة الى ذلك، هناك فاضا % ال يشعرون بالقلق.14مشاكل عائلية مقابل 

% من 73وما يلفت االنتباه ان . رون باالمان على عائالتهم وممتلكاتهم في الوقت الحاليعيش
وقد تم بناء مؤشر االحباط استنادا على خمس اسئلة  الفلسطينيين محبطون او محبطون بشكل كبير.

 تم طرحها على المبحوثين. 
 

% من المستطلعين 25 ان فقد بينت النتائج ،ينقضية المفاوضات بين الفلسطنيحول وفي سؤال 
أفضل أمام الشعب الفلسطيني  كخيار  حل السلطة ورجوع األوضاع إلى ما قبل إتفاق أوسلويطالبون ب

،  تغير الظروف السياسية الدوليةين % إبقاء الوضع على ماهو عليه إلى ح22وأيد  ، للعمل به
اقترحوا % 39مقابل  ، ين الفلسطيني واإلسرائيليباحدة للشعة و % المطالبة بإقامة دول15وفضل 

  .خيارات اخرى
 

% أن حل 67أما بالنسبة حول حل السلطة إذا ما كان يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، صرح 
السلطة ال يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني, وفيما يتعلق باألمور التي تجعل حل السلطة امر 

% يعتقدون أن فقدان موظفين السلطة مصدر دخلهم يعتبر 32: غير وارد، جائت النتائج كما يلي
واإلستقرار في األراضي الفلسطينية  العامل األول في عدم إمكانية حل السلطة ويليها غياب األمن

غير وارد طرح % أن هجرة الكفاءات إلى الخارج تجعل حل السلطة 5%. وقد اوضح 30بنسبة 
% 22مقابل  ،جازات أوسلو وأهمها الهوية وجواز السفرإنسيفقد  الشعب% اعتقد ان 11أيضا و 

وارد. امريعتقدون بأن حل السلطة   
 

مع  رجوع األوضاع إلى ما قبل اتفاق أوسلو% 80رفض  ، فقدأما بالنسبة لبقاء إتفاقية أوسلو أو إلغائها

% من المستطلعين.20فيما وافق على هذه الفكرة  ،توطنات والجداربقاء المس  
 

مع حول إقامة دولة واحدة للشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي وتحت قانون واحد للجميع وفي سؤال 
 رفضوا % من المستطلعين76 انأظهرت النتائج ، ين إلى ديارهمإمكانية رجوع الألجئين الفلسطين

% عن عدم 81 الالجئين في ظل الدولة الواحدة، فقد توقع أما بالنسبة لعودة .فكرة الدولة الواحدة
انية عودتهم إلى ديارهم.إمك  
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 ،وفي سؤال حول تأييد المواطن الفلسطييني إلستراتيجية حركة فتح وحماس في ظل الطروف الحالية

ايدوا كالهما  %13حماس ويؤيدون استراتيجية  %8دهم إلستراتيجية فتح مقابل ي% عن تأي33عبر 
ين.عدم تأيدهم ألي من اإلستراتيجيت % عن46وصرح    

 
بغض النظر عن التاييد الي  لسؤال من يعمل لخدمة المصاح الفلسطينية بشكل أفضل أما بالنسبة

حماس قالوا ان % 7في خدمة المصالح الفلسطينيية مقابل تعمل فتح  ان% 34يعتقد  ،من االطراف
% عن أن كال من فتح وحماس يعملون على خدمة 16وصرح هي من تعمل لخدكة هذه المصالح، 

أن كال من فتح وحماس ال يعملون على يعتقدون  %43بشكل متساوي مقابل المصالح الفلسطينية 
 ،ا االحزاب المستقلة% منهم فضلو 54 وهؤالء فضلوا بدائل اخرى كالتالي: خدمة المصالح الفلسطينية

.تفاضة ثالثةنقيام الشعب بإ فضلوا %20، واحزاب أخرى فضلوا 26%  
 

 %43 دعا ، فقد في ظل الظروف السياسية الحاليةيمكن أن يقوم به أبو مازن  وفي سؤال حول ما
% بأن على أبو مازن ترك 33صرح ، و تحميل المجتمع الدولي مسؤولية فشل المفاوضاتل ابو مازن

دعوة % 10 اقترح% قيام أبو مازن بالتهديد بحل السلطة و 14السلطة لشخص بديل و فضل 
  اإلسرائيلية الحالية. المجتمع اإلسرائيلي إلى أحداث تغيير في سياسة الحكومة

 
وٕاسماعيل هنية كانت األغلبية لصالح أبو مازن حيث بلغت نسبة  نوبالنسبة لثقة الشعب ألبو ماز 

 .% ال يثقون باي منهما46و  % لصالح إسماعيل هنية11% مقابل 42الثقة من قبل المستطلعين 
% لحكومة هنية 15ل % أن حكومة فياض هي الحكومة الشرعية مقاب50اعتبر  وفي نفس السياق

% استراتيجية حركة فتح مقارنة 44من جهة أخرى، يفضل و  % أفادوا أن ال شرعية للحكومتين.35و
% ال يفضلون اي 46و % يفضلون استراتيجية حماس لتحقيق المصالح الفلسطينية العليا11مع 

ن بفصائل % يثقو 3% بحماس و 7% من الفلسطينيين يثقون بفتح و 33اضافة الى ذلك،  .منهما
% ال يثقون باي فصيل قائم على االطالق. 57اخرى بينما   
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. وفي هذا السياق، )%59( نسبة تأييد الفلسطينيين لتوقيع اتفاق سالم مع إسرائيل أن وتوضح النتائج
% طالبوها 41% حركة حماس إلى تغيير موقفها الداعي إلزالة إسرائيل عن الوجود، مقابل 59دعا 

.وقفبالتمسك بهذا الم  
 

% يعرفون عن أنفسهم 63في سؤال حول كيفية تعريف الفلسطيني عن نفسه، تكشف النتائج أن و 
في الدرجة % بأنهم عرب 3% بأنهم بشر و14% بأنهم فلسطينيون و19و بأنهم مسلمون أوالً 

.األولى  
  فلسطين حذوه  دولة لتحذو اإسالمي ايفضلون نظام) %25( غالبيةالالنتائج أن بينت و  
%اختاروا نظام مثل أحدى الدول اإلسالمية غير 15و ،العربيةاختاروا نظام كأحد الدول  %20و

% نظام مثل 2و ،% مع النظام الشيوعي4% اختاروا نظام كإحدى الدول األوروبية و14العربية و 
.البقية أيا من النظم السابقة %19 وفيما رفض ،% نظام مثل إسرائيل1الواليات المتحدة األمريكية و  

 
والجدير ذكره أن شركة الشرق األدنى لالستشارات، تنفذ استطالع شهريًا لرصد انطباعات 

الفلسطينيين تجاه القضايا التي تجري على أرض الواقع أو توجهاتهم السياسية وأوضاعهم االقتصادية 
دولية والمعيشية والنفسية. وتقوم الشركة بتنفيذ دراسات وٕاصدار تحليالت واستشارت للمؤسسات ال

 والمحلية والحكومية العاملة في األراضي الفلسطينية.
 

 




