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الرأي العام في غزة تجاه األوضاع السياسية واالقتصادية واألمنية
Public Opinion in Gaza on Political, Economic and Security
Conditions

 من خــال بيانات،يهــدف هــذا التقريــر إلى عــرض اتجاهات الــرأي العام الفلســطيني في غزة
 ويراجــع اإلحصائيــات الوصفيــة األساســية مــن عينــة غــزة بشــأن القضايــا.المؤشــر العربــي
 ومقارنــة اإلحصاءات الصــادرة من غــزة ببيانات، مثــل االقتصــاد والوضع السياســي،الرئيســة
عاما
ً 13 جدا بعد
ّ ً  تظهر البيانات أن الوضع في غزة سيئ.المؤشر العربي من الضفة الغربية
، ليس فقط من حيث الظروف االقتصادية والمعيشية،من االنقســام الفلســطيني والحصار
ً ولكن
 ويحاول التقرير اإلجابة.أيضا من حيث الثقة المجتمعية وشرعية الفاعلين السياسيين
 تقييــم الفلســطينيين ألوضاعهــم االقتصاديــة:عــن األســئلة المرتبطــة بالمســائل التاليــة
 وتقييــم الفلســطينيين للثقــة، ومقارنتهــا بالضفــة الغربيــة،واألمنيــة والسياســية فــي غــزة
.باألحزاب السياسية والفساد
. المؤشر العربي، الحصار، غزة:كلمات مفتاحية
This report presents Palestinian public opinion trends in Gaza, through data
collected by the 2019-2020 Arab Opinion Index. This paper reviews basic
descriptive statistics from opinion on major issues relating to the economic and
political situation and compares these Gaza findings with the Arab Opinion Index
2019-2020 data from the West Bank. The data shows that the situation in Gaza
is extremely bad, not only in terms of economic and living conditions, but also
in terms of societal confidence and the legitimacy of political actors. The report
attempts to answer a set of questions surrounding the Palestinians' assessment
of their economic, security and political conditions in Gaza; their conditions
compared with those in the West Bank; their confidence in political parties; and
levels of corruption.
Keywords: Gaza, Blockade, the Arab Opinion Index.
Researcher, Arab Center for Research and Policy Studies.
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مقدمة
مرت  13عا ًما عىل االنقسام الفلسطيني بني الضفة الغربية وقطاع
غزة ،وما تاله من عزلة وحصار فرضتهام سلطات االحتالل اإلرسائييل
عىل القطاع .وقد عملت العديد من مؤسسات حقوق اإلنسان املحلية
واإلقليمية والدولية عىل دراسة أثر عزلة الفلسطينيني وحصارهم عىل
املستويات السياسية واالقتصادية واالجتامعية والصحية والنفسية .ومع
ركود الوضع السيايس يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،يفقد سكان غزة
األمل بشكل متزايد يف إنهاء الحصار والعزلة املفروضَ ني عليهم .وقد
ظهرت العديد من املؤرشات عىل أثر الحصار املفروض عىل سكان غزة،
إذ بدا ظاه ًرا الزيادة امللحوظة يف حاالت االنتحار بني الشبان يف قطاع
غزة ،هذا فضلً عن زيادة معدل االحتجاجات ضد الحكومة الفلسطينية
بسبب عدم قدرتها عىل تلبية احتياجات الفلسطينيني املعيشية.

تقييم الرأي العام للوضع االقتصادي
من املرجح أن يصنف الفلسطينيون يف غزة الوضع االقتصادي
ألرسهم عىل أنه "سيئ" أو "سيئ لج ًّدا" مقارنة بالفلسطينيني من
الضفة الغربية ،وذلك نتيجة تباين ظروفهم االقتصادية .وعند سؤال
الفلسطينيني تحدي ًدا ،كيف تق ّيم الوضع االقتصادي ألرستك ،جيد
ج ًدا ،جيد ،سيئ ،سيئ ج ًدا؟ يرى  26يف املئة من املستجيبني يف الضفة
الغربية أ ّن تقييمهم لوضع أرسهم االقتصادي سلبي ،بينام يرى 54
يف املئة من املستجيبني يف غزة أن تقييمهم لوضع أرسهم االقتصادي
سلبي .وهذا التقييم ذو داللة إحصائية عالية عند املستوى .p <0.01

وباملثل ،عندما يُسأل املستجيبون عن األوضاع االقتصادية يف فلسطني
بشكل عام ،كيف تق ّيم الوضع االقتصادي يف فلسطني ،جيد ج ًدا ،جيد،
سيئ ،سيئ ج ًدا؟ فإن  80يف املئة من املستجيبني يف غزة يق ّيمون األوضاع
عىل أنها "سيئة" أو "سيئة ج ًّدا" ،مقارنة بـ  66يف املئة من املستجيبني يف
الضفة الغربية .هذه النتائج تربرها الصعوبات االقتصادية التي يعانيها
سكان غزة حال ًيا نتيجة الحصار املفروض عليهم منذ أكرث من  13عا ًما.
وكانت العديد من التقارير الدولية حذرت املجتمع الدويل من صعوبة
العيش يف غزة يف حال استمرار الحصار املفروض عليها ،أهمها التقرير
الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بشأن
مساعدة الشعب الفلسطيني ،والذي أشار إىل أن قطاع غزة قد يصبح
"غري صالح للسكن" بحلول عام  2020إذا استمرت االتجاهات االقتصادية
الحالية((( .كام حذرت العديد من التقارير املحلية الفلسطينية من
صعوبة الوضع االقتصادي يف غزة ،أهمها تقرير مسح القوى العاملة
 2019الصادر عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،والذي يشري
إىل التفاوت امللحوظ يف معدل البطالة بني الضفة الغربية وقطاع غزة،
حيث بلغ املعدل يف غزة نحو  45يف املئة ،مقارنة بـ  15يف املئة يف الضفة
الغربية .وقد لوحظ أن محافظات دير البلح سجلت أعىل معدل بطالة
يف قطاع غزة بنحو  52يف املئة ،تليها محافظة خانيونس بنحو  49يف
املئة ،يف حني سجلت محافظة غزة أدىن معدل بطالة بنحو  41يف املئة(((.
الشكل ()2
تقييم الفلسطينيني ألوضاعهم االقتصادية يف الضفة الغربية وقطاع غزة

الشكل ()1
تقييم الفلسطينيني ألوضاع أرسهم االقتصادية يف الضفة الغربية وقطاع غزة

املصدر :املرجع نفسه.

املصدر :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،املؤرش العريب (،)2020/2019
برنامج قياس الرأي العام العريب.

1 "Gaza Could Become Uninhabitable in Less than Five Years Due to
Ongoing 'De-development'– UN report", UN News, 1/9/2015, accessed on
27/9/2020, at: https://bit.ly/337Wtr2
" 2اإلحصاء الفلسطيني يصدر بيانًا صحف ًيا حول نتائج مسح القوى العاملة للعام  ،"2019الجهاز
املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،2020/2/13 ،شوهد يف  ،2020/9/27يفhttps://bit.ly/2G1Sbc4 :
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تقييم األوضاع السياسية واألمنية
من املثري لالهتامم أ ّن تقييم املستجيبني يف غزة لألوضاع األمنية يف
فلسطني أكرث إيجابية ،مقارنة باملستجيبني يف الضفة الغربية ،فعند
سؤالهم عن تقييم وضعهم األمني يف منطقة سكنهم ،يق ّيم  46يف
املئة من املستجيبني يف غزة األوضاع األمنية بشكل إيجايب ،يف حني
أن  34يف املئة فقط من املستجيبني من الضفة الغربية يقولون إن
األوضاع األمنية جيدة .وهذا االختالف ذو داللة إحصائية عالية أيضً ا،
عند املستوى  .p <0.01ورمبا ي َّربر هذا االختالف بأن املستجيبني يف
الضفة الغربية ينخرطون يف مزيد من الخالفات والتوترات اليومية
مع السلطات اإلرسائيلية واملستوطنني اإلرسائيليني ،ومن ثم ،يرون أن
الوضع األمني أسوأ.
الشكل ()3
تقييم الفلسطينيني ألوضاعهم األمنية يف منطقة سكنهم يف الضفة الغربية
وقطاع غزة

السيايس واالقتصادي سب ًبا غري ٍ
كاف ،إذ إن تحديد السبب الدقيق يف
حاجة إىل مزيد من البحث.
الشكل ()4
تقييم الفلسطينيني ألوضاعهم السياسية يف الضفة الغربية وقطاع غزة

املصدر :املرجع نفسه.

الشكل ()5
تقييم الفلسطينيني للثقة بالناس يف الضفة الغربية وقطاع غزة

املصدر :املرجع نفسه.

أما بالنسبة إىل األوضاع السياسية فنجد أن  84يف املئة من املستجيبني
يف غزة و 80يف املئة من املستجيبني يف الضفة الغربية يعربون عن
وجهة نظر سلبية (سيئة ،وسيئة ج ًّدا) تجاهها ،مقابل  16يف املئة و17
يف املئة عىل التوايل تقييمهم لها أكرث إيجابية.
إضافة إىل ذلك ،يبدو أن املجتمع الفلسطيني يف الضفة الغربية
وقطاع غزة يعاين أزمة ثقة يف مستوى العالقات البينية ،إذ يرى  71يف
املئة من املستجيبني يف غزة أنهم ال يثقون بالناس بشكل عام ،مقارنة
بـ  82يف املئة من املستجيبني يف الضفة الغربية .وقد يرتبط ذلك
بالركود السيايس واالقتصادي يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،والذي قد
يؤدي إىل إضعاف التامسك االجتامعي والثقة .ومع ذلك ،يبقى الركود

املصدر :املرجع نفسه.

أما تقييم األحزاب السياسية الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع
غزة فهو سلبي ج ًدا؛ إذ يرى  68يف املئة من املستجيبني يف غزة أنهم
ال يثقون باألحزاب السياسية إىل حد ما ،يف حني أن  72من املستجيبني
يف الضفة الغربية ال يثقون باألحزاب السياسية .والالفت لالنتباه أن
 11يف املئة من املستجيبني يف الضفة الغربية يفضلون عدم الرد عىل
هذا السؤال ،يف مقابل  1يف املئة يف غزة .عالوة عىل ذلك ،يعتقد 57
يف املئة من املستجيبني يف غزة أن األحزاب السياسية مسؤولة عن
االنقسامات يف املجتمع ،مبعدل مامثل يف الضفة الغربية بنحو 54
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يف املئة .وهذا يعطي انطبا ًعا بأن مثة أزمة ثقة بالحكم بالنسبة إىل
املستجيبني يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
الشكل ()6
تقييم الفلسطينيني للثقة باألحزاب السياسية يف الضفة الغربية وقطاع غزة

من املستجيبني يف غزة أنهم يعتقدون أن الفساد منترش إىل حد ما
أو إىل درجة عالية ،وبنسبة أكرث حدة يف الضفة الغربية يشعر  91يف
املئة من املستجيبني أن الفساد منترش إىل ح ٍّد ما أو إىل درجة عالية.
وعند سؤالهم عن دور الحكومة الفلسطينية يف مكافحة الفساد،
أجاب  62يف املئة من املستجيبني يف الضفة الغربية بأنهم ال يعتقدون
أن الحكومة تقوم بدور جا ّد يف محاربة الفساد ،بينام تبلغ هذه
النسبة  48يف املئة يف غزة .وهذا فرق كبري .ويبدو أن هذه البيانات
تشري إىل أن عدم الرضا عن السلطة الحاكمة أشد حد ًة يف الضفة
الغربية منه يف غزة.
الشكل ()8
تقييم الفلسطينيني النتشار الفساد يف الضفة الغربية وقطاع غزة

املصدر :املرجع نفسه.

الشكل ()7
تقييم الفلسطينيني للثقة باألحزاب السياسية يف الضفة الغربية وقطاع غزة
وف ًقا للعبارات املبينة يف الشكل
املصدر :املرجع نفسه.

خاتمة

املصدر :املرجع نفسه.

يتوافق هــذا الــرأي مع بيانات املــؤرش العريب الــصــادرة عام
 ،2018/2017إذ إن ردود املستجيبني يف الضفة الغربية وغزة
كانت مامثلة للردود عىل السؤال املتعلق بـ "توتر بني األحزاب
اإلسالمية واألحزاب العلامنية" ،إذ يرى  60يف املئة من املستجيبني
يف غزة أن هناك بالفعل توت ًرا بني األحزاب السياسية الفلسطينية
املختلفة ،والحال نفسه يف الضفة الغربية بنسبة تصل إىل  64يف املئة.
أخ ًريا ،تم طرح السؤال التايل عن الفساد :بحسب رأيك ،إىل أي مدى
تعتقد أن الفساد املايل واإلداري منترش يف فلسطني؟ وأفاد  76يف املئة

من املفهوم أن عدم الرضا يف غزة مرتفع ج ًّدا عرب عدد من املقاييس
املختلفة ،يشمل الظروف االقتصادية والسياسية والثقة املجتمعية
العامة .وهذا ينذر بإمكانية تدهور األوضاع السياسية واالقتصادية
واالجتامعية يف غزة .إن الرضر الذي خلفه  13عا ًما من العزلة
واالنفصال والحصار ،بني غزة والعامل الخارجي ،واألهم من ذلك،
بني سكان غزة وأبناء وطنهم يف الضفة الغربية ،سيكون له بال
شك تداعيات سلبية .فكيف سيتمكن الفلسطينيون من إعادة بناء
اسرتاتيجية وطنية موحدة يف ضوء هذه الظروف؟ وكيف ستظهر
قيادة جديدة ،أو تكون قادرة عىل االستفادة من إمكانات التعبئة
املجتمعية ،عندما يتعرض الفلسطينيون إىل ضغوط اقتصادية؟
تعطينا بيانات الرأي العام هذه ملحة عن حجم الرضر الذي ولّده
الحصار عىل غزة.

