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  استطالعات
  
  

  جميل هالل
  

  قراءة يف نتائج استطالع للرأي
  يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

  2002فبراير /شباط
  

جتري أربع مؤسسات على األقل يف مناطق السلطة الفلسطينية استطالعات   
أو شبه منتظمة، تأخذ على عاتقها استطالع رأي اجلمهور رأي بصورة منتظمة، 

من هذه . الفلسطيني يف الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة يف شأن خمتلف القضايا
الذي نتناول يف هذه املادة " برنامج دراسات التنمية يف جامعة بير زيت"املؤسسات 

ألسبوع األول وبداية فقد أجنز االستطالع يف نهاية ا. آخر استطالع له حتى اللحظة
ويف . من الشهر نفسه 18، ونشر نتائجه يف 2002فبراير / األسبوع الثاين من شباط

بعض نتائج هذا االستطالع ما يثير االهتمام، سواء قياساً بما سبق من نتائج، أو 
  .لكونه تناول قضايا مل يُستفسر عنها سابقاً

شدد قائم على مناطق الضفة جرى االستطالع املذكور واحلصار اإلسرائيلي امل  
الغربية وقطاع غزة كافة، ويف وقت كانت إسرائيل تقصف مقار السلطة الفلسطينية 

كما تواصلت يف . ، ومقار األحزاب السياسية)كمقر اإلذاعة والتلفزة(األمنية واملدنية 
الوقت نفسه عمليات املقاومة لالحتالل واملستوطنين، وحماصرة الدبابات 

. ملقر إقامة الرئيس ياسر عرفات يف رام الله، وفرض القيود على حركتهاإلسرائيلية 
  .ولعل هذا شكّل أحد عوامل االرتفاع امللحوظ يف تأييد اجلمهور للرئيس الفلسطيني

أيد نحو ثالثة أرباع اجلمهور الفلسطيني يف الضفة والقطاع استمرار   
يساً للحكومة، فانخفضت املفاوضات مع إسرائيل إىل حين انتخاب أريئيل شارون رئ

ويتبين من االستطالع األخير عودة هذه النسبة إىل . تقريباً % 50نسبة التأييد إىل 
وليس هنا جمال تفسير هذا . االرتفاع بعد عام من تويل شارون رئاسة احلكومة

                                                            
   كاتب فلسطيني مقيم بالضفة الغربية، خمتص بعلم االجتماع.  
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التأييد لعودة املفاوضات، لكن مما ال شك فيه أ، بينها التحوالت التي بدأت بالظهور 
ائيل، بما يف ذلك تزادي عدد اجلنود والضباط املمتنعين من أداء العمل داخل إسر

العسكري يف األراضي الفلسطيني، والتحركات على الصعيدين األوروبي والعربي، 
  .وحتول استراتيجيا املقاومة الفلسطينية إىل التركيز على اجلنود واملستوطنين

  أبرز النتائج

  أغلبية الفلسطينيين يف الضفة والقطاع 
  تؤيد السالم

من الفلسطينيين يؤيدون استمرار املفاوضات بين % 70تبين النتائج أن   
من % 77واعتبر . الفلسطينيين واإلسرائيليين حتى الوصول إىل تسوية نهائية

اعتبر الفلسطينيين أن من حق الفلسطينيين واإلسرائيليين العيش يف سالم وأمن، بينما 
أنه ينبغي للطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي العمل معاً من أجل حتقيق متطلبات % 73

  .السالم إذا ما تم قيام دولة فلسطينية
، ال %)75(لكن الالفت أن معظم الفلسطينيين يف الضفة الغربية وقطاع غزة   

ز اآلخر الذي وشكلت سوق العمل اإلسرائيلية احلي. يعرف اإلسرائيليين إالّ كقوة احتالل
  .اإلسرائيليين) عاماً فما فوق 16يف سن (من اجلمهور الفلسطيني % 21عرف فيه نحو 

  اعتداء يطال كل بيت عملياً : االحتالل
تظهر جتربة العيش حتت نير االحتالل اإلسرائيلي جلية من خالل إجابات   

%) 63(عت آراؤهم فقد ذكر نحو ثلثي الذين استُطل. العينة التمثيلية عن عدد من األسئلة
وذكر ما . أن منازلهم تعرضت لالقتحام والتفتيش من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي

وتعرض . أنهم منعوا من الرور من قبل حاجز إسرائيلي%) 62,8(يقارب الثلثين أيضاً 
أي ما نسبته أربعة من % (42وذكر . لإلهانة اللفظية أو النفسية%) 51(النصف تقريباً 

إمّا لهدم %) 20(أنهم تعرضوا للعنف اجلسدين وتعرض اخلُمس ) الغينكل عشرة ب
كما . لالعتقال ولفترات متباينة% 18,7منزل وإمّا لتخريب أمالك، يف حين تعرض 

أصيبوا بجروح على % 15أن أمالكهم تعرضت للمصادرة والتخريب، و% 16ذكر نحو 
  .يد قوات االحتالل
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  املتضررةاألطفال والنساء أكثر الفئات 
  نتيجة احلصار اإلسرائيلي

من الطلبة الفلسطينيين منعوا من متابعة % 11تشير نتائج املسح إىل أن   
يف % 8,6و, يف قطاع غزة% 14,4(دراستهم بشكل كامل بسبب احلصار اإلسرائيلي 

وذكر ثلثا الذين استُطلعت آراؤهم، ممن يوجد يف أسرهم أطفال، أن ). الضفة الغربية
يف الضفة % 61يف قطاع غزة، و% 74(رابات نفسية بانت على أطفالهم عوارض اضط

الذين لديهم أطفال، أن أطفالهم باتوا %) 78(وقدّر أكثر من ثالثة أرباع ). الغربية
كما الحظ ثلثا . يجدون صعوبة يف التركيز على دروسهم والقيام بواجباتهم املدرسية

كذلك . فئات الطلبة والفتية يف املدراس هؤالء ارتفاعاً ملحوظاً يف مستوى العنف بين
أوجد احلصار صعوبات لنحو ثلثي الذين تم استطالع آرائهم يف الوصول إىل اخلدمات 

وذكرت أربع نساء من كل عشر نساء أنهن اضطررن إىل . الصحية التي يحتاجون إليها
  .بيع مصاغهن ملساعدة األسرة يف التغلب على الصعوبات املعيشية

  ة التقويم اإليجابي ألداء الرئيس ياسر عرفات،ارتفاع نسب
  وتأييد واسع لإلصالح الداخلي وللتغيير الوزاري

أداء الرئيس %) 53(على صعيد آخر قوّم أكثر من نصف الذين استُطلعت آراؤهم   
أي أن ". سلبياً"أداءه % 14، وقوّم "املتوسط"أداءه بـ% 30، وقوّم "إيجابياً"عرفات 

أكتوبر / يف تشرين األول% 38ألداء الرئيس ياسر عرفات ارتفع من التقويم اإليجابي 
؛ وهو ما يشير إىل أن احلصار الذي فرض 2002فبراير / يف شباط% 52إىل  2001

  .على عرفات أدى إىل زيادة شعبيته خالفاً ملا كانت تأمل حكومة شارون
قاد بضرورة من االعت%) 81(لكن هذا التقويم اإليجابي مل يمنع أغلبية كبيرة   

وأيد ثلثا الذين استُطلعت . إجراء إصالحات داخل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية
% 26وقد ارتفعت نسبة املؤيدين إلجراء تعديل وزاري . آراؤهم إجراء تعديل وزاري

ووضع هؤالء القضاء على الفساد، %. 40إذ كانت  2001يونيو / تقريباً، منذ حزيران
ضائي عادل، والتوظيف على أساس الكفاءة، يف مقدم أولويات والوصول إىل نظام ق

  .اإلصالح
أظهر اجلمهور تبايناً يف مستويات الثقة بمؤسسات السلطة الفلسطينية   

، "بين بين"فقد انقسمت اآلراء بين من يثق، وبين من ثقته . وبمؤسسات اجملتمع املدين
دالت الثقة بمؤسسات وبصورة عامة كانت مع. وبين من ال يثق بهذه املؤسسات
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من % 29فقد عبر . السلطة أقل نسبياً من الثقة املمنوحة ملؤسسات اجملتمع املدين
. عن ثقتهم باألجهزة األمنية% 32الذين تم استطالع آرائهم عن ثقتهم باحلكومة، و

عن ثقتهم باألحزاب % 36عن ثقتهم باجمللس التشريعي الفلسطيني، و% 37كما عبر 
باملنظمات غير % 47أنهم يثقون بالنقابات العمالية، و% 39السياسية، وذكر 

ومن الطبيعي أن يتم التعامل مع التقويمات يف إطار اإلضعاف والتدمير . احلكومية
املتعمد واملنهجي ملؤسسات السلطة الوطنية من قبل إسرائيل، األمر الذي أثر يف قدرة 

مل تتعرض املنظمات غير السلطة على القيام بدورها إزاء املواطنين، يف حين 
احلكومية للحدة ذاتها من اإلضعاف والتدمير، وهو ما أتاح لها مواصلة دورها السابق 

  .يف خدمة املواطنين

  استمرار تقارب التأييد الشعبي لفتح وحماس
% 21من الذين استُطلعت آراؤهم عن تأييدهم حلركة فتح يف مقابل % 23أعرب   

ولعل من املفيد األخذ يف االعتبار أن نسبة أعلى من النساء تؤيد حركة . حلركة حماس
حماس قياساً بحركة فتح، وهو تأييد أقرب إىل كونه تعاطفاً عاماً من كونه انخراطاً 

، أكثر تأييداً للمفاوضات والعملية السلمية من فهن، مثالً. نشيطاً يف برنامج سياسي
وإذا أضفنا اجلهاد . الرجال، وأقل تأييداً إلجراء إصالحات داخلية من الرجال

%). 26(اإلسالمي إىل حماس يرتفع التأييد للتيار اإلسالمي املسيس إىل ربع اجلمهور 
سياسيين كبيرين، وهو أمر يشير إىل تشكل قاعدة جماهيرية تدعم حزبين أو تنظيمين 

يقع بينهما جمموعة من األحزاب اليسارية الصغيرة والتي حتظى يف جمموعها بنحو 
من اجلمهور أنه ال يؤيد أياً من التنظيمات % 33وأعلن . من تأييد اجلمهور% 6

، أو مستقل %)3(هذا إضافة إىل من صنف نفسه كمستقل إسالمي . السياسية القائمة
، ومعظمه ال ينتمي إىل، وال يؤيد أحزاباً "غير ذلك"فسه ، أو من صنف ن%)4(وطني 
وأفاد ربع الذين ال يؤيدون أي تنظيم سياسي أنه كان يؤيد يف السابق %). 4,5(قائمة 

أحد التنظيمات الفلسطينية، وذكر نصف هذه الفئة تقريباً أن تأييده السابق كان 
 –عات رأي دورية منتظمة وفق استطال –حلركة حيث كانت نسبة التأييد لهذه احلركة 

تاريكي %) 24(ومن الالفت أن ربع . 1998حتى سنة % 46و% 40تتراوح بين 
من تاركي % 9التنظيمات السياسية ذكر أنه كان من مؤيدي حركة حماس، وذكر نحو 

  .األحزاب أنهم كانوا من مؤيدي اجلبهة الشعبية
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رج فلسطين مرتفعة ما زالت نسبة الذين يفكرون يف الهجرة الدائمة إىل خا  
وال شك يف %). 25نحو (، وإن ليست أكثر مما كانت عليه قبل االنتفاضة الثانية %)22(

أن ضيق فرص العمل يف القطاعين العام واخلاص، وتدين درجة التسامح االجتماعي، 
واملرافق اخلاصة بالشباب، هي من العوامل املولدة للرغبة يف الهجرة الدائمة ملن 

وترتفع نسبة من يفكرون يف الهجرة الدائمة، إذا ما توفرت الفرصة . صةتتاح له الفر
  ).عاماً 22و 18بين سن (بين فئة الشباب % 39لذلك، إىل 
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


