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بعد رفضھم للمبادرة  اإلسرائیلیین د. كوكالي: أغلبیة الفلسطینیون یعارضون العودة للمفاوضات المباشرة مع
  الفرنسیة.

  :ةالنتائج الرئیسی

 )70.0%(  ّالدولتین. من الشعب الفلسطیني ال یثقون بدرجات متفاوتة ببنیامین نتنیاھو والتزامھ بحل  

 )53.5%( بعد رفضھم المبادرة الفرنسیة.  اإلسرائیلیین یعارضون العودة للمفاوضات المباشرة مع  

 )51.1%( .متشائمون من تحقیق المصالحة بین حركتي فتح وحماس  

 )33.5%(  الفلسطینیّة تجاه المبادرة الفرنسیة. الُسلطةیؤیدون موقف  

  العامة: العالقات -من أدھم كوكالي  –بیت ساحور 

ونشره المركز الفلسطیني الستطالع  نبیل كوكاليفي أحدث استطالع للرأي أعّده الدكتور 
شخص یمثلون نماذج  1000، ویشمل عینة عشوائیة مكونة من ، www.pcpo.orgالرأي 

عاما ً فما  18بما فیھا القدس الشرقیة، وقطاع غزة، أعمارھم  سكانیة من الضفة الغربیة
) من الجمھور الفلسطیني یعارضون العودة للمفاوضات المباشرة %53.5أّن (فوق، جاء فیھ 

  بعد رفضھم للمبادرة الفرنسیة. اإلسرائیلیین مع

،  (PCPO)المركز الفلسطیني الستطالع الرأي  ومؤسس رئیس الدكتور نبیل كوكاليوبیّن 
مة بنیامین نتنیاھو نعدام ثقة الفلسطینیین بحكوإالمبادرة الفرنسیة كانت نتیجتھ  أّن رفض

ي وإقامة جسور من الثقة سرائیلاإل –إلیجاد حّل جذري وعادل إلنھاء الصراع الفلسطیني 
 بأن على إدارة ترامب اآلن التركیز على عملیة المصالحة بین الفلسطینیین ود. كوكالي بین الطرفین. ویعتقد 

خفف من التشكك وعدم الثقة العمیق المتبادل بین على أساس نشاطات شعب لشعب والتي من شأنھا أن ت اإلسرائیلیین
ّى یتمكن كال  ّب حت الطرفین وغرس بذور المحبّة بدل الكراھیة والموّدة بدل العداوة والتسامح بدل العناد والتصل

أّن رفض المبادرة الفرنسیة یعني عدم التزام الحكومة د. كوكالي  الجانبین من الوصول إلى السالم المنشود. وأكد
یة بحّل الدولتین والقضاء على كّل فرصة حقیقیة تھدف إلى مساعدة الطرفین على العودة إلى المفاوضات، إذ سرائیلاإل

%) من الشعب الفلسطیني ال یثقون بحكومة نتنیاھو بخصوص التزامھا بحّل 70.0أظھر اإلستطالع بأن حوالي (
ّى  أّن الشعب  د. كوكالياآلن سبعة عقود ٍ من الزمن. وبیّن دولتین عادل ودائم لصراع ٍ مزمن ومدّمر ذاتیّا ً دام حت

الفلسطیني یسوده شعور بالتشاؤم حیال المستقبل وإمكانیة تحقیق المصالحة بین حركتي فتح وحماس. وأشار أّن األھّم 
ي إلى في ھذه المرحلة ھو العمل الجاّد من أجل توحید وتعزیز كافة الجھود نحو وحدة وطنیّة وشراكة حقیقیّة تؤد

  تقویة الجبھة الداخلیّة من أجل إنھاء اإلنقسام بین حركتي فتح وحماس. 



  أّن أھم ما جاء في ھذا اإلستطالع ما یلي: د. كوكاليوقال 

، إسرائیلرّدا ً عن سؤال:"ھل تعتقد بأن المبادرة الفرنسیة لعقد مؤتمر دولي للسالم ستنجح بعد ما تّم رفضھا من قبل 
  ) أجابوا "ال أعرف".%37.3) ستنجح، و (%18.7) ستفشل، (%44.0"، أجاب (؟أم ستفشل

) %35.2"، أجاب (؟وحول سؤال:"حسب رأیك، ھل تلبّي المبادرة الفرنسیة المطالب الفلسطینیّة في عملیة الّسالم
  "ال أعرف".  ا) أجابو%23.8) بالنفي و (%41.0باإلیجاب، (

"، أجاب ؟یة الفلسطینیة المؤید للمبادرة الفرنسیة أم تعارض ذلكالوطن الُسلطةوجوابا ً عن سؤال:" ھل تؤید موقف 
  ) أجابوا "ال أعرف".%34) "أعارض" و (%32.5) "أؤیّد"، (33.5%(

بعد رفضھم المبادرة  اإلسرائیلیین ) من الجمھور الفلسطیني العودة للمفاوضات المباشرة مع%53.5وعارض (
  ) عن إجابة ھذا السؤال. %14.1) منھم ذلك وامتنع (%32.4الفرنسیة، في حین أیّد (

 –ي سرائیلوحول سؤال:" ما مدى ثقتك بأن تلتزم حكومة بنیامین نتنیاھو بحّل دولتین عادل ودائم للصراع اإل
) "لست واثقا ً إلى حّد ما"، %25.6) "واثق إلى حّد ما"، (%9.8) "واثق جدا ً"، (%1.6"، أجاب (؟الفلسطیني

  ) أجابوا بأنھم غیر متأكدین. %18.5ست واثقا ً إطالقا ً" و () "ل44.5%(

المبادرة الفرنسّیة والظروف السیاسیة واإلقتصادیة السائدة اآلن في  إسرائیلوجوابا ً عن السؤال:" على ضوء رفض 
فائل و ) مت%25.1) متشائم، (%59.2"، أجاب (؟المناطق الفلسطینیّة، ھل أنت متفائل أم متشائم حیال المستقبل

  ) أجابوا "ال أدري". 15.7%(

"، أجاب ؟"ھل أنت متفائل أم متشائم من تحقیق المصالحة بین حركتي فتح وحماس وختاما ً بالرّد على السؤال:
 ) أجابوا "ال أدري".%19.7) متفائل و (%29.2) متشائم، (51.1%(

  نبدة عن الدراسة

ِ الدراسة داخل البیوت التي  رئیس قسم األبحاث والدراسات أنھ الیاس كوكاليوقال  تّم إجراء جمیع المقابالت في ھَذه
ً لمنھجیة علمیة متبعة في المركز وقد تّم اختیارھا من ( ً في المناطق وفقا ً، منھا 168تّم اختیارھا عشوائیا ) موقعا

ً من الضفة الغربیة و(124( ً من قطاع غزة، وبیّن أن نسبة ھامش الخطأ في ھَذا44) موقعا االستطالع كانت  ) موقعا
ِ الدراسة بلغت (95.0) ِعند مستوى ثقة ( 3.09%(± ) %49.8%)، وأضاف أن نسبة اإلناث اللواتي شاركن في ھَذه

: %). وأن توزیع العینة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت َعلى النحو التالي50.2في حین بلغت نسبة الذكور (
إلى أن  الیاس كوكالي%) من قطاع غزة. وأشار 38.2رقیة، و(%) من الضفة الغربیة بما فیھا القدس الش61.8(

 سنة. 31.6متوسط أعمار العینة بلغ 

قد تأسس في مدینة بیت ساحور في شھر شباط (فبرایر)  المركز الفلسطیني الستطالع الرأيتجدر اإلشارة إلى أّن 
فقط في مجاالت استطالع الرأي العام وھو من المراكز الریادیّة العاملة في األراضي الفلسطینیة لیس  1994عام 

ً في مجال األبحاث اإلقتصادیة واإلجتماعیة والتعلیمیة والصحیّة  والمركز وغیرھا.  وابحاث السوقفحسب، بل أیضا
ھو مركز مستقل، وال یوجد لھ أیة انتماءات حزبیة أو سیاسیة، ویتم إجراء بحوث الرأي  الفلسطیني الستطالع الرأي

مھنیة، ویلتزم المركز بتزوید الباحثین ومراكز األبحاث والجامعات وواضعي السیاسات واألحزاب العام بحیادیة و
السیاسیة الفلسطینیة ورجال األعمال ووسائل اإلعالم وكل المھتمین بالشأن الفلسطیني وعامة الناس بمعلومات موثوق 

والمركز  .سیاسات ذات االھتمام العامبھا عن مستوى واتجاھات الرأي العام الفلسطیني بخصوص الموضوعات وال
ومقرھا القاھرة / جمھوریة مصر  )ANPOP(عضو في الفریق المؤسس للشبكة العربیّة الستطالعات الرأي 



 )WIN(والشبكة العالمیة المستقلة ألبحاث السوق  (GIA)العربیة وعضو َعن فلسطین في مؤسسة غالوب العالمیة 
الوالیات المتحدة األمریكیة ومؤسسة  – (WAPOR)بحاث استطالعات الرأي وعضو كذلك في اإلتحاد العالمي أل

ESOMAR.  

 بیانات اإلتصال

  د. نبیل كوكالي والیاس كوكالي
  2774892 .2 .00970 ، فاكس:4846 277 .2 .00970تلفون: 

 بلفون:878 726. 599. 00970
  ، بیت ساحور، فلسطین15صندوق برید 

 dr.kukali@pcpo.orgالبرید االلكتروني: 
  www.pcpo.orgالموقع االلكتروني: 

 

 

  

  

  


