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استطالع حول السالم الفلسطيني اإلسرائيلي والخيارات البديلة

ــائج أول     ــرأي نت ــاس ال رام اهللا -معــا- أعلــن مــرآز جامعــة القــدس المفتوحــة للدراســات المســتقبلية وقي

خالل   استطالعاته، الذي تمحور حول      "عملية السالم الفلسطينية   - اإلسرائيلية والخيارات البديلة   "، وذلك 

لقاء مع عدد من الصحافيين يوم السبت الموافق 08-09-2012م.

حالي، على                      عام ال من ال يار وآب  شهري أ ين  فترة ب في ال وآان االستطالع األول للمرآز منذ إنشائه أنجز 

حل للقضايا السبع                غزة؛ وبحث خيارات وسيناريوهات  عدادها     1099 من الضفة الغربية وقطاع  لغ ت نة ب عي

لتي تمثـل نقاًطـا للتفـاوض فـي المرحلـة النهائيـة، وهـي        : الدولـة، والالجئيـن، والقـدس، واالسـتيطان،     ا

واالقتصاد، والمياه، واألمن، واألسرى.

وأوضح مدير مرآز األبحاث والدراسات العليا في "القدس المفتوحة" أ. د. حسن السلوادي إن فكرة إنشاء     

المرآز انبثقت من الحاجة إلى دراسات فكرية تسعف القيادة الفلسطينية بإمدادها بدراسات دقيقة حول           

قرارات                         خاذ ال ية ات قرار عمل صناع ال لى  سهل ع ما ي قه،  لتي تؤر ضايا ا سطيني والق فات الشعب الفل تخو

المهمة، وبخاصة في ظل األوضاع الهالمية التي يمر بها الشعب الفلسطيني وتعنت القيادة اإلسرائيلية            

اليمينية؛ متمنيا أن تكون "القدس المفتوحة" سباقة في هذا المضمار.

لى أن                   شيًرا إ خر، م بار آ ية دون أي اعت هج العلم خذ من ته ات مرآز ورغم حداث وأضاف أ . د. السلوادي أن ال

مصـداقيته بـدت واضـحة مـن خـالل تغطيـة الدراسـة للمحافظـات الفلسـطينية آافـة، جغرافيًّــا واجتماعيًّــا          

ما يعـده                       حول  سطينية  يادة الفل قة للق سات عمي صال درا هو إي سي  مرآز األسا هدف ال سيًّا؛ وأن  وسيا

الشعب الفلسطيني قضايا محورية؛ آما أبدى نية المرآز إنشاء   12 دراسة سياسية واجتماعية واقتصادية

على المدى البعيد.

لرأي في الجامعة د           . محمد المصري، المشرف    من جانبه، نّوه مدير مرآز الدراسات المستقبلية وقياس ا

صنع                  في  على االستطالع، إلى أن الدراسة تسعى إلى تعزيز المشارآة السياسية للفرد الفلسطيني 



حال أعلن                     في  لة للمفاوضات  قديم حلول بدي في ت القرار ورسم السياسات، آما يهدف إلى المساهمة 

فشلها نهائيًّا.

وتحدث مدير عام المجمع العلمي لألبحاث والتنمية د        . أمجد األفغاني عن الجانب المنهجي لالستطالع،        

مشيرا إلى أنه استخدم الوصف التحليلي، وفحص المتغيرات الستنباط العالقات آونه األنسب لهذا النوع      

من البحوث، وبّين أن االستطالع راعى موضوع التساوي في التوزيع في المحافظات الفلسطينية آمتغير          

لة االجتماعية والتحصيل العلمي وعامل الجنس، وتم                     بار الحا مع األخذ بعين االعت في الدراسة،  رئيس 

الترآيز على فئة الشباب، حيث بلغت في العينة %59.9.

لة آاملة السيادة على األراضي                    وأظهر االستطالع ميل الشارع الفلسطيني إلى التأآيد على إقامة دو

الفلسطينية التي احتلت عام      1967م، وتخليه عن فكرة المرحلية؛ آما بّين تشاؤم الشارع حول إمكانية            

حال      حل الصراع الفلسطيني   - اإلسرائيلي نهائيًّا بالطرق السلمية، حيث رأى       63.1% من العينة أنه في 

ما رأى                        26%  أن جذري، في شكل  تالل ب مع االح صراع  هي ال لن ين لك  فإن ذ لدولتين،  حل ا لى  التوصل إ

يار األنسب فـي حـال فشـل المفاوضـات بشـكل قـاطع مـع الجانـب                   هو الخ فاح المسلح  مة أو الك المقاو

ميزان القوى لصالح             لترجيح  سرائيلية  سبته       14.6% ضرورة قيام حرب عربية إ ما ن ما رأى  اإلسرائيلي، آ

الطرف الفلسطيني. 

وبلغت نسبة المؤيدين إلعادة القدس آاملة السيادة الفلسطينية        62.9%. وفيما يتعلق بقضية الالجئين،  

لدولي                194 قرار ا يق ال هو تطب ترى نسبة   26.9% من المستطلعة آراؤهم أن الخيار األمثل لهذه القضية 

بكـل مضـامينه فـي العـودة والتعـويض؛ وبلغـت نسـبة مـن يـرون ضـرورة رفـض وجـود أي مسـتوطنة علـى              

حل          األراضي الفلسطينية   79.8%؛ ويعتقد  69.3% من المستطلعين أن تبييض السجون اإلسرائيلية هو 

سرائيليين                سر الجنود اإل خالل أ من  بالقوة  حرير األسرى  من الضروري ت ما يعتقد     18.7% أن  مناسب، في

وتبادلهم.
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