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الخامس

نتائج استطالع الرأي العام الفلسطيني
أجرى المركز الفلسططني

للبحوث السططسيسططس والمسططحس "استتالط ع للرأي العام الفلستتطين ف الضتتفة الغربية وقطاع

غزة" ف الفترة الواقع مي بين  4-2يو يو (حزيران) 2016م ،وقد أجريت مقيبالت االسططتنال وجهي لوجه مع عي عش طواةس
من األشخيص البيلغين بلغ عددهي  1270شخصي ف  127موقعي سكي سي ،فسمي بلغت سب الخنأ ف االستنال .%3
وقد جيءت تيةج استنال القضيسي الفلسني س الراه كيآلت :
أوالً :المبادرة الفرنسية:

 أيدت س ططب  %50المبيدرة الفر س ططس فسمي عيرضط طتهي س ططب %41؛ وقد بلغت س ططب التأييد  %46ف الض ططف الغر س
بي مي بلغت  %56ف قني غزة.
 توقعت سططب  %29جيح المبيدرة الفر سططس ف تعزيز فرص التوصططل لسططالم فلسططني -إسطراةيل  ،بي مي توقعت سططب
 %59عكس ذلك.

ثانياً :المواجهات الشعبية مع االحال ل:

 ا قس ط ط ط ططم الجمهور إلى قس ط ط ط ططمين متس ط ط ط ططيويين ف تقدير بأن ا تفيضط ط ط ط ط القدس قد ا تهت ،حيث قيلت س ط ط ط ططب  %48أن
اال تفيض ا تهت ف حين إن سب  %48ال سعتقدون ذلك.
 أيدت سط ططب  %65عملس تفجير البيص اإلس ط طراةيل ف القدس –الت وقعت ف م تصط ططس سسط ططين وأدت إلى إصط ططيب
 20إسراةيلسي بجروح ،-فسمي عيرضتهي سب  %31فقط.

ثالثاً :أوضاع الضفة والقطاع:

 بلغت سب التقيسم اإليجيب ألوضي القني

سب  ،%12أمي ألوضي الضف الغر س فقد بلغت ال سب .%25

 بلغت سط ططب اإلحسط ططيس بيألمن والسط ططالم الشط ططخصط ططس ف قني غزة  ،%44ف حين إ هي كي ت ف الضط ططف الغر س
ب س ططب  ،%44علمي بأن س ططب اإلحس ططيس بيألمن قبل ثالث أش ططهر كي ت قد بلغت ف قني غزة  %47وف الض ططف
الغر س .%39
المصالحة وحكومة الوفاق وامكانية وقوع حرب جديدة ضد قطاع غزة:
 بلغت سططب مشططيهدة ق ية الجزيرة - %19وه األعلى ،-ثم تليهي فضططيةس األقصططى التيبع لحميس ب سططب  ،%18ثم
فضط ططيةس فلسط ططنين ومعي ب سط ططب  %17لكل م همي ،ثم فلسط ططنين اليوم ب سط ططب  ،%7ثم العر س ب سط ططب  ،%6ثم القدس
ب سب  ،%4ثم المسيدين ب سب .%2
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رابعاً :المصالحة وحكومة الوفاق وامكانية وقوع حرب جديدة ضد قطاع غزة:

 اعتقدت س ط ط ط ط ططب  %71أ ه يجب على حكوم الوفيق دفع رواتب الموظفين المد يين الذين كي وا سعملون س ط ط ط ط ططيبقي لدى
حكوم حميس ف قني غزة ،ف حين قيلت سط ط ط ط ط ط ططب  %69أ ه يجب عليهي أسضط ط ط ط ط ط ططي أن تدفع رواتب رجي األمن
والشرن الذين كي وا سعملون سيبقي لدى حكوم حميس ف القني .
 توقعت سططب  %55أن فرص حصططو حرب جديدة على قني غزة عيلس أو عيلس جدا ،فسمي قيلت سططب  %40أن
الفرص لذلك م خفض أو م خفض جدا.
 اعتقدت سططب  %35بأن رةسس السططلن هو المسططلو عن سططوء أداء حكوم المصططيلح  ،بي مي قيلت سططب  %19إن
المسلو عن ذلك ه حميس ،كمي اعتقدت سب  %15أن المسلو عن ذلك األداء هو رةسس حكوم الوفيق.

ورقة عمل :املقومات االقتصادية للدولة الفلسطينية املستقبلية
شر مركز الزيتو للدراسيت واالستشيرات ورق عمل للبيحث معين رجب بع وان؛ "المقومات االقالصادية للدولة
الفلسطينية المسالقبلية" ،وقد استعرض البيحث ف

ورقته المقوميت االقتصيدس للدول الفلسني س المستقبلس  ،وذلك وفقي

للمحيور اآلتس :
أوالً :العنصر البشري:

قدر عدد الفلسني يين ف

هيس س 2015م ب حو  11.8مليون سم  ،يتواجد حوال  4.5مليون م هم ف فلسنين

أي مي سبته حو  %38من إجميل عدد الفلسني يين ف العيلم ،وقد لوحظ تحقيق الفلسني يين معدالت عيلس من حيث
الخصوب وال مو السكي

ممي يزيد من معد ال مو السكي  ،إذ سعتبر معد خصوب المرأة الفلسني س مرتفعي مقير بكثير

من الدو ويتراوح بين  5-4أفراد ،أمي معد ال مو السكي

فسقدر ب حو  %3وهو معد مرتفع سبسي إذا قورن بيلمعد العيم

على المستوى العيلم .
وتعد مستوسيت التعلسم العيلس ف فلسنين -على اختالف مراحلهي -من المظيهر اإليجيبس للع صر البشري الفلسني ؛ إذ
تتوفر لكيف السكين فرص التعلم المجي

على مستوى التعلسم األسيس وحتى الثي وس العيم  ،بمي يتفق مع المعييير العيلمس ،

كمي أن التعلسم العيل متيح ف مختلس التخصصيت والبرامج اإل سي س والعلمس .
ثانياً :األرض والموارد االقالصادية:
تعد فلسنين من الدو القليل الت تتبيين تضيريسهي ف العيلم؛ بحيث تسمح بيلت و ف الثروات بشكل كبير على
مدار العيم -على الرغم من صغر المسيح  ،-وال أد على ذلك م نق األغوار الت سقع بهي البحر الميت الذي هو من أكثر
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بحير العيلم كثيف ؛ الحتواةه على سب عيلس من العديد من األمالح ،والت تجعل م ه موردا اقتصيدسي بيلغ األهمس سواء من
حيث الثروات الميدس أم السسيحس أم العالجس  .وف هذا السسيق ،توجد عدد من الشواهد الت تدلل بيلفعل على وجود ثروات
قومس مت وع ف أميكن متفرق  ،ومن بي هي اكتشيف الغيز النبسع ف مواجه سواحل قني غزة.
وتت و مكو يت االقتصيد الفلسني

ت وعي شديدا مع حدوث تفيوت ملحوظ ف إسهيم كل م هي من فترة ألخرى ومن أبرزهي؛

الزراع -الت تشكل م تجيته مدخال رةسسسي للص يعيت الغذاةس وغير الغذاةس  ،-وصيد األسميك .ومن جه أخرى ،فال يخفى
مي لل شيط الص يع من دور مهم كمكون رةسس لالقتصيد الون

حيث شكل  %13.1من مجمو ال يتج المحل اإلجميل

للر ع األو من س 2015م.
الوصيات ورقة العمل:
 .1تقيسم تجر السلن الفلسني س ف المسير االقتصيدي عبر الس وات العشرين الميضس  ،ليتس ى تصحسح وتصويب هذا
المسير ليتالءم مع مقوميت إقيم الدول الفلسني س المستقبلس .
 .2تفعيل مستوى األداء على مستوى األجهزة الرسمس إلسالء المشيكل الحيوس المزم

االهتميم الكيف والع يس الفيةق بهي

تحضي ار لهي لمواجه والدة الدول الفلسني س المستقل .
 .3االرتقيء بمستوى أداء الع صر البشري لزييدة المهيرات والمعيرف الت

تمك ه من تحمل أعبيء مسلولسيت إقيم الدول

الفلسني س مستقبال بمي فسه تحدسيت الت يفس ف البحث العلم مع شحذ همم المبدعين ورعييتهم.
 .4تكثيس أعمي البحث والت قيب الستكشيف وحصر المزيد من أشكي الثروات المعد س وال فنس الكيم على امتداد األراض
الفلسني س  ،بمي ف ذلك إ شيء هية حكومس للقسيم بهذ المهيم.

دراسة :اخلليج بعد مخس سنوات من االنتفاضات العربية
شطر مركز الخليج لسطسيسطيت الت مس د ارسط بع وان؛ "الخليج بعد خمس سنوات من االنالفاضات العربية" ،وقد ركزت
الد ارسط ط ط على تقيسم السط ط ط وات الخمس الت تلت ا دال اال تفيض ط ططيت العر س  ،وهدفت إلى رص ط ططد المس ط ططتجدات ف أوجه الخلل
المزم الت تواجه دو مجلس التعيون الخليج  ،وقد أفردت الدراس ملفيتهي على أسيس أر ع محيور ،كيآلت :
أوالً :الخلل السياس :

ركزت الدراس على مراجع وتحليل مجرييت السيح السسيسس ف كل دول من دو المجلس خال الس وات الخمس

الميضس  ،واجميال فقد أحكمت السلنيت بهذ الدو سسنرتهي على األوضي السسيسس المحلس  ،إذ اعتمدت كل دو المجلس
بال اسط ط ط ططتث يء على الحلو األم س والميدس ف تعينيهي مع شط ط ط ططعو هي –مع اختالف ال سط ط ط ططب بين كل دول  ،-وف المقيبل فإن
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اإلص ططالح الس ططسيسط ط الجذري لم يلق ص ططيبي واس ططعي ف أي من دو المجلس ،وال از صط ط ع القرار متمرك از ف مجموع قليل ،
على الرغم من أن وتيرة التحركيت واالحتجيجيت الس ط ط ط ط ط ططسيس ط ط ط ط ط ططس قد خفت على مدى الخمس سط ط ط ط ط ط ط وات الت أعقبت 2011م،
خصططوصططي ف الفترة الت تلت أحداث سططسنرة الحوثيين وعل عبدهللا صططيلح على صط عيء ،وعلسه فإ ه من السططذاج االسططت تي
بأن شعل االحتجيجيت قد ا نفأت كلسي.
ثانياً :الخلل االقالصادي:

تنرقت الدراس إلى أوجه التشيبه واالختالف ف سسيسيت دو مجلس التعيون تجي روا وا خفيض أسعير ال فط ف

الثمي ي سيت من القرن الميض ط ط ط  ،ف مقيبل رواجهي وا خفيضط ط ططهي خال األعوام 2001م إلى 2016م؛ كمحيول إلدراك الثيبت
والمتغير ف الظروف ،ومدى اسططتفيدة دو مجلس التعيون من دروس الميض ط  ،وان لم يتم االسططتفيدة من تلك الدروس خال
فترات روا أسعير ال فط ،فال ي از ف الوقت متسعي لالستفيدة م هي أث يء فترة ا خفيض األسعير؛ من أجل تج ب حيل الركود
االقتص ططيدي الت خلفهي ا هسير أس ططعير ال فط ف م تص ططس الثمي ي سيت ،والتخلص من تبعيت تذبذبيت أس ططعير ال فط ومي تلحقه
من أضرار على اقتصيدسيت دو المجلس.
ثالثاً :الخلل األمن :

تمثل جوهر الخلل األم

ف عدم مقدرة دو المجلس على الدفي عن فسط ط ط ط ط ط ططهي وتأمين االكتفيء الذات من الحميس

العس ط ططكري  ،وركزت الد ارسط ط ط ف هذا المحور على الجذور التيريخس الت تحدد العالق فسمي بين الدو الت تنل على الخليج
العر  ،وخيص على العالقيت مي بين دو مجلس التعيون ،وايران ،والعراق .أمي الملس اآلخر ف الخلل األم  ،فركز على
أمن النيق ف دو المجلس ،حيث سمثل ال فط المصططدر األسططيسط لالسططتهالك المحلى للنيق  ،وهذا سحتم على صط ي القرار
ف دو المجلس البحث عن استراتيجسيت؛ لتحصين أمن النيق من الضغوط المتوقع أن تزداد مع مرور الزمن.
رابعاً :الخلل السكان :

ركزت الد ارس ط ط ف هذا المحور على واقع المرأة ف دو المجلس ،من خال ملفين؛ أولهمي تنرق إلى واقع مشط ططيرك

المرأة ف سط ططوق العمل ،واألسطططبيب الت قد تعيق مشط ططيركتهي ،وثي يهمي ،ركز على دور المرأة ومكي هي ف خنط الدول الت موس
والسطكي س  ،وأشطيرت الد ارسط إلى وجود ت يقض ملحوظ بين رغب الدول ف تهدة مخيوف الموان ين من تأثير الخلل السطكي
عن نريق تأكيد دور المرأة ف الحفيظ على األس ط ط ط ط ط طرة ،و ين رغبتهي ف تصط ط ط ط ط ططدر الملش ط ط ط ط ط طرات العيلمس المتعلق بتمكين المرأة
االقتصيدي والسسيس .
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الوصيات الدراسة:
 .1أكدت الدراس على أن عقد األمل على متخذي القرار م فردين إلصالح أوجه الخلل المزم

رهين ضعيس من قبل

الشعوب؛ فف كثير من األحسين سكون متخذو القرار أ فسهم هم السبب الرةسس ف استفحي أوجه الخلل ،بل وتتالقى
مصيلحهم مع تفيقمهي.
 .2أكدت الدراس على ضرورة وجود وع لدى جمسع األنراف ،بمي فيهي الفةيت الحيكم  ،بأن القضس لسست غيلب أو مغلوب،
بل مصير م نق وشعو هي ،وقد أصبح لزامي المصيرح والمشيرك الشعبس لمواجه األزميت؛ بهدف اال تقي لغد أفضل
للخليج.
 .3أشيرت الدراس إلى أن خيرن النريق األمثل تتمثل ف بلورة آلس لمشيرك كل مكو يت المجتمع ف وضع عقد اجتميع
جديد ،ترسمه هذ األنراف فسمي بي هي متشيرك  ،يتم عبرهي تحديد حقوق وواجبيت الموان ين والدول  ،بدال من أن يتم
رسمهي خلس الجدران ،بشكل تحتكر الفة الحيكم ومستشيريهم من الخير .
 .4رأت الدراس أن التحدسيت الت تواجه دو المجلس تتنلب قيشي صريحي سشيرك فسه كل من له مصلح ف ب يء مستقبل
لدو المجلس قوامه الوحدة والدسمقرانس والت مس  ،وفى هذا السسيق مثلت هذ الدراس محيول للمسيهم ف فتح حوار
حو سبل الوصو إلى دول لسست قوس بأجهزتهي األم س  ،بل قوس بسواعد أهلهي وتكيتفهم.

مركز الدراسات اإلقليمية – فلسطني
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