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  ئر في لبنانا السياسة، السالم و الصراع الدآراء الفلسطينيين حول
  

  آب بإجراء 4-2في الفترة ما بين )  NEC) (الشرق األدنى لإلستشارات ( قامت شرآة نير إيست آونسلينغ 
 فلسطيني موزعين على آل من الضفة الغربية، 1200إستطالع للرأي عبر الهاتف على شريحة عشوائية مكونة من 

لقد قام االستطالع بتغطية عدد من المواضيع التي لها .  إتصال منهم بنجاح 713القدس و قطاع غزة حيث تم إتمام 
 شهريًا بهدف متابعة  NECالذي تجريه ال "  نبض السالم الفلسطيني" و  "النبض السياسي الفلسطيني" عالقة ب  

ة الحزبية، الثقة بالشخصيات السياسية ، شعور الفلسطينيين الثق: و التي تتضمن. الوضع السياسي الفلسطيني مع الزمن
باألمان منذ إنتخابات المجلس التشريعي، التأييد لتوقيع إتفاقية سالم مع إسرئيل، التأييد لوقف إطالق النار، شعور 

 فلسطيني للسالم الفلسطينيين فيما إذا آان هناك شريك للسالم في إسرائيل، شعور الفلسطينيين فيما إذا آان هناك شريك
  . و بعض اآلراء حول ما إذا آان على حماس الحفاظ على موقفها القائل بإزالة دولة إسرائيل

  
  % .95 مع  مستوى ثقة 3.6 -+/من الجدير بالذآر ان نسبة الخطأ هي 

  
ين إسرائيل و و تحت الظروف الخاصة و الراهنة  التي تمر بها المنطقة و التي ينظر إليها غالبًا على أنها تحصل ب

  بإجراء إستطالع آخر للرأي و بنفس األسئلة لكن هذه المرة على شريحة من الفلسطينيين NECالمسلمين ، قامت ال 
راء هذه االقلية من المجتمع الفلسطيني تختلف عن أراء أغلبية محاولة منها لفحص فيما إذا آانت آالمسيحيين في 

 إتصال ناجح مع 165و قد تم إتمام . من المجتمع اللبناني% 40بنان تقدر بالمجتمع ،  بما أن نسبة المسيحيين في ل
  .و غزة ) و القدس( فلسطينيين مسيحيين في آل من الضفة الغربية

  
  :النتائج الرئيسية .1

  :إستقرار لحماس، وإنخفاض لفتح: فقدان الثقة باألحزاب
%. 36ى نسبة لها حتى اآلن فقد وصلت إلى  لقد وصلت نسبة الفلسطينيين اللذين ال يؤيدون أي فصيل إلى أعل

في شهر آب، بينما % 29في شهر حزيران إلى % 38هذا و قد فقدت حرآة فتح تقدمها على حرآة حماس من 
الثقة بحرآة فتح هي اآبر في قطاع غزة منها في %. 30بقيت الثقة بحرآة حماس ثابتة على ماهي أي بنسبة 

أما بالنسبة لثقة الفلسطينيين المسيحيين في . ماس هي اآبر في الضفة الغربيةالضفة الغربية بينما الثقة بحرآة ح
يثقون بحرآة % 7يثقون بالجبهة الشعبية ، % 17يثقون بحرآة فتح، % 29: الفصائل فكانت النتائج آما يلي

  .ثقون بأي فصيل سياسييال % 43حماس و 
  

  :الثقة بإسماعيل هنية أآبر من الثقة  بمحمود عباس 
و لكن ال تزال .  الفلسطينيين حاليًا برئيس الوزراء إسماعيل هنية هي أعلى من ثقتهم بالرئيس محمود عباسثقة

الثقة بمحمود عباس أعلى منها باسماعيل هنية في قطاع غزة بينما الثقة بإسماعيل هنية في الضفة الغربية أعلى 
  .س أآثر من اسماعيل هنيةالفلسطينيين المسيحيين يثقون بمحمود عبا. منها في قطاع غزة

  
  :الفلسطينيين أآثر تمسكًا و إصرارًا

الشعور باألما ن أآبر . هناك شعور أفضل باألمان بين الفلسطينيين بالرغم من الهجوم المستمر على غزة و لبنان 
  .بين مؤيدي حرآة حماس و سكان الضفة الغربية منه لدى مؤيدي حرآة فتح و سكان قطاع غزة

  
  :ييد إلتفاقية سالم ، و خاصًا في الضفة الغربيةإنخفاض التأ

في شهر % 76فبينما آانت نسبة المؤيدين  هي  . هناك إنخفاض حاد في مستوى التاييد إلتفاقية سالم مع إسرائيل
التأييد إلتفاقية سالم هو %. 51لتصل إلى % 25حزيران الماضي إنخفضت في األسابيع الخمسة التالية بنسبة 

آما أنه أقوى في قطاع غزة %) . 32(منه بين مؤيدي حرآة حماس %) 63(دي حرآة فتح أقوى بين مؤي
  %).44(منه في الضفة الغربية %) 63(
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  :إرتفاع في نسبة التأييد لوقف إطالق النار

إلتفاقية سالم مع إسرائيل ، فإن نسبة التأييد لوقف إطالق النار هي اآلن بالرغم من االنخفاض في نسبة التأييد 
  %).70(و هي أعلى منها قبل خمسة أسابيع %) 78(
  

  :يعتقد الفلسطينيون أنه ال يجب إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي المختطف بال شروط
ألنهم  المختطف بدون شروط، من الفلسطينيين يعتقدون أنه ال يجب إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي% 91

يعتقدون % 23 و من الجانب اآلخر فإن  لن يؤدي إلى إنهاء االزمةغير المشروطسراح اليعتقدون ان إطالق 
فقط أن إطالق % 7 بينما يعتقد  في حال إطالق سراح الجندي بدون شروطأن الوضع سيصبح أسوء من قبل

تعتقد  أن إطالق السراح الغير %) 70(آبر من الفلسطينيين النسبة األ. سراح الجندي سينهي  الهجوم على غزة
 فيما يخص  المسيحيينآراء الفلسطينيين. مشروط  لن يؤدي إلى أي تغيير طالما أن إسرائيل ستستمر بهجومها
  .هذا الموضوع ال تختلف عن آراء باقي الفلسطينيين المستطلعى آرائهم

  
  : يتعلق بموقفها القائل بإزالة دولة إسرائيلاالرتفاع في نسبة التأييد لحرآة حماس فيما

يعتقدون أن على حماس البقاء على موقفها الداعي %) 55(للمرة األولى  ، فإن النسبة األآبر من الفلسطينيين 
و من الجدير بالذآر %. 39آما أن النسبة بين مؤيدي حرآة فتح الذين يعتقدون بذلك هي . إلزالة دولة إسرائيل

  . تلقى شعبية في الضفة الغربية أآثر منها في قطاع غزةأن هذه الدعوى
  

  :ال يوجد شريك للسالم في إسرائيل، ولكن هنالك شريك فلسطيني للسالم
منهم يعتقدون ان % 71من الفلسطينيين يعتقدون انه ال يوجد شريك سالم للفلسطينيين في إسرائيل، بينما % 75

ال يعتقدون بوجود % 63ا بالنسبة للفلسطينيين المسيحيين فإن أم. هنالك شريك فلسطيني للسالم مع إسرائيل
  .منهم بوجود شريك فلسطيني للسالم مع إسرائيل% 85شريك للسالم في إسرائيل بينما يعتقد 

  
  : إزدياد في نسبة التأييد لحزب اهللا
 من الفلسطينيين %95آما ان . يؤيدون موقف حزب اهللا من إسرائيل%) 97(االغلبية الساحقة من الفلسطينيين 

 هذا و .المسيحيين يؤيدون موقف حزب اهللا من إسرائيل ، و هو إرتفاع ملحوظ بعد الهجوم االسرلئيلي على لبنان
فقط  قالوا ان % 14 أن تأييدهم له لم يتغيرو% 30 قال أن تأييدهم لحزب اهللا قد زاد بينما% 56 أآثر من قد أفاد

االرتفاع في نسبة التأييد لحزب اهللا بين . ة األزمة بين إسرائيل و لبنان تاييدهم لحزب اهللا قد انخفض منذ بداي
  .ر من قبلثمنهم أن تأييدهم لحزب اهللا اآلن هو أآ% 66الفلسطينيين المسيحيين هي االعلى حيث قال 

  
  :ال يجب إطالق سراح الجنود المختطفين من قبل حزب اهللا بدون شروط

من الفلسطينيين المسيحيين يعتقدون أنه ال يجب إطالق % 93فة إلى من الفلسطينيين بشكل عام، أضا% 93
  .سراح الجنود المختطفين في لبنان بدون شروط

  
  :إسرائيل تسيطر على الواليات المتحدة االمريكية

 ان إسرائيل تسيطر على الواليات المتحدة االمريكية، بينما يعتقد يعتقدون%) 54(الفلسطينيين النسبة األآبر من 
آما أن النسبة األآبر من الفلسطينيين تعتقد . منهم أن الواليات المتحدة األمريكية تسيطر على إسرائيل% 46

  .أيضًا أن الهجمات الحالية على لبنان هي من أجل تحقيق مصالح إسرائيلية أمريكية مشترآة
  
  
  
  
  
  


