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Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu 

(Anket Sonuçları) 

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, 20-22 Ağustos 2017 tarihleri arasında bir kamuoyu 

yoklaması yaparak, Filistin’de faal olan grupların halkın yönelimleri üzerindeki etkisini 

araştırdı. Yapılan ankete 1360 kişi katıldı. Katılımcıların görüşleri doğrudan sahada alındı. 

Anket, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nin tüm bölgelerini kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. 

Anketin Başlıca Sonuçlarının Özeti: 

1. Katılımcıların %53.9’u, lider kadrosunun değişmesi durumunda Filistin Yönetimi’nin 

daha iyi hale geleceğini düşünüyor. 

2. %70.9, Filistin Yönetimi’nin ekonomik politikalarının ışığında, ekonomik yönden 

geleceklerinin tatmin edici görünmediğini ifade ediyor. 

3. %49, Dahlan’ın siyaset sahnesine dönmesinin Mahmut Abbas’ın sorumluluğu 

olduğunu belirtiyor. 

4. %61.3, bölünmeye getirilecek en iyi çözümün, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün yeniden 

yapılandırılması ve örgüte yeni bir lider kadrosu seçilmesi olduğunu düşünüyor. 

5. %51.7, Gazze’deki direnişin İsrail’in saldırılarına karşılık vermesini, savaşa yol açacak 

olsa dahi, desteklediğini belirtiyor. 

6. %59.7, bireysel operasyonların işgale karşı halk hareketini güçlendirdiğini düşünüyor. 

7. %71.7, Filistin’deki insani sorunları ortadan kaldırmak için İsrail’e siyasi tavizler 

verilmesine karşı çıkıyor. 

8. %59.6, Filistinlilerin tarihi haklarını ihlal edecek hiçbir bölgesel ve uluslararası çözümü 

kabul etmeyeceğini belirtiyor. 

 

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu 

Hakkında Yapılan Anketin Başlıca Sonuçları: 

1. Halkın Filistin Yönetiminin Performansına ve Geleceğine Yönelik Bakışı: 

• Katılımcıların %63.2’si, Filistin Yönetimi’nin Filistin’de uzlaşıyı sağlamasının 

mümkün olduğunu ancak böyle bir durumda İsrail’in yaptırımlarından çekindiğini 

düşünüyor. 

• %23.6, Filistin Yönetimi’nin İsrail’in şart ve dayatmalarından bağımsız hareket ettiğine 

inanıyor. 
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• %60.7, İsrail’in, Filistin Yönetimi’ne alternatif bulma konusunda ciddi anlamda çaba 

harcadığını düşünüyor. 

• %30.8, Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi’nden memnun olduğunu ifade 

ediyor. 

• %53.9, lider kadrosunun değişmesi durumunda Filistin Yönetimi’nin daha iyi hale 

geleceğini düşünüyor. 

• %60.3, Filistin Yönetimi’ne yapılan siyaset, ekonomi ve güvenlik alanlarındaki 

baskıların, yönetimin çöküşüne yol açacağına inanıyor. 

• %33, Filistin Yönetimi’nin ortadan kalkması durumunda Filistin’in idari merkezinin 

Gazze Şeridi’ne kayacağını öngörüyor. 

• %55.2, ablukanın devam etmesi ve uzlaşının sağlanamaması nedeniyle, Gazze’de bir 

Filistin Hükümeti kurulmasına karşı olduğunu belirtiyor. 

• %48.7, Gazze’nin idaresi için burada milli bir birlik yönetiminin teşkil edilmesini daha 

doğru bulduğunu ifade ediyor. 

 

2. Halkın Siyaset ve İdaredeki Gruplara Yönelik Bakışı: 

• Katılımcıların %38’i, Filistin’deki grupların hala gerçek milli projelere sahip olduğunu 

düşünüyor. 

• %32.4, Filistinli grupların liderlerinin Filistinlilerin isteklerini temsil ettiğini kabul 

ediyor. 

• %47.4, bazı Arap ülkelerinin işgale karşı direnişteki rolü nedeniyle Hamas’la 

ilişkilerinin soğuk olduğunu ifade ediyor. 

• %51.2, Hamas’ın Gazze’ye sıkıştırılmasının Filistin’deki durumu işgalin aleyhine 

kışkırtacağını düşünüyor. 

• %49.5, el-Fetih ve bazı Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin el-Fetih’in yanlış politikaları 

nedeniyle kötüleştiğini belirtiyor. 

• %32.4, Hamas’ın yönetim kadrosunda meydana gelen değişikliklerin Filistin meselesi 

açısından olumlu olduğunu dile getiriyor. 

• %32.1, el-Fetih hareketinin yönetim kadrosunda meydana gelen değişikliklerin Filistin 

meselesi açısından olumlu olduğunu dile getiriyor. 
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3. Halkın Direnişe ve Yöntemlerine Yönelik Bakışı: 

• Katılımcıların %51.7’si, Gazze’deki direnişin İsrail’in saldırılarına karşılık vermesini, 

savaşa yol açacak olsa dahi, desteklediğini belirtiyor. 

• %49.1, direnişin silah kapasitesinin İsrail’in saldırılarına karşı koyma konusunda 

gelişeceğine dair iyimser olduğunu ifade ediyor. 

• %66.8, İsrail’in planlarını gerçekleştirmek için bireysel saldırı bahanesine ihtiyaç 

duymadığını düşünüyor. 

• %59.7 ise, bireysel operasyonların işgale karşı halk hareketini güçlendirdiğini 

düşünüyor. 

 

4. Halkın İsrail’le Barışa Yönelik Bakışı: 

• Katılımcıların %71.7’si, Filistin’deki insani sorunları ortadan kaldırmak için İsrail’e 

siyasi tavizler verilmesine karşı çıkıyor. 

• %29.7, insanların yaşadıkları sıkıntıların azaltılabilmesi için İsrail’e karşı esnek bir 

politika izlenmesi gerektiğine inanıyor. 

• %59.6, Filistinlilerin tarihi haklarını ihlal edecek hiçbir bölgesel ve uluslararası çözümü 

kabul etmeyeceğini belirtiyor. 

 

5. Filistin Ekonomisinin Geleceğine Yönelik Bakış: 

• Katılımcıların %70.9’u, Filistin Yönetimi’nin ekonomik politikalarının ışığında, 

ekonomik yönden geleceklerinin tatmin edici görünmediğini ifade ediyor. 

• %75.6, İsrail’in Filistin iş gücünü Filistin üzerindeki hakimiyetini güçlendirmede 

kullanma konusunda başarılı olduğunu düşünüyor. 

• %71.5, Filistin Yönetimi’nin ayakta kalmasının ve görevine devam etmesinin, bölgesel 

ve uluslararası alanda destek görmesine bağlı olduğuna inanıyor. 

 

6. Halkın Hamas ve Dahlan Anlaşmasına Yönelik Bakışı: 

• Katılımcıların %28.9’u, Hamas ve Dahlan arasındaki anlaşmadan memnuniyet 

duyduğunu belirtiyor. 
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• %40.3, Hamas ve Dahlan arasındaki anlaşmanın, Hamas’ın imajını zedelediğini 

düşünüyor. 

• %48.4, Hamas ve Dahlan arasındaki anlaşmanın, Gazze’de ayrı bir Filistin yönetiminin 

oluşmasına yol açabileceğini ifade ediyor. 

 

7. Halkın Bölünmenin Taraflarına Yönelik Bakışı: 

• Katılımcıların %50.5’i, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın cezalandırıcı 

uygulamalarının, Hamas’ın Gazze Şeridi’ni Filistin Yönetimi’ne teslim etmesi 

sonucunu doğurmayacağına inanıyor. 

• %51, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın Gazze’ye yönelik cezalandırıcı 

uygulamalarının Gazze’nin Filistin’den ayrılmasına yol açtığını düşünüyor. 

• Katılımcıların %49’u, Dahlan’ın siyaset sahnesine dönmesinin Mahmut Abbas’ın 

sorumluluğu olduğunu belirtiyor. 

• %57.3, Hamas’ın Gazze’deki İdari Komite’nin görevine devam etmesi konusundaki 

ısrarının, Filistin’deki bölünmeyi derinleştirdiğini ifade ediyor. 

• %59.2, milletvekili ve başkanlık seçimlerinin bölünmenin sona ermesinin ilk adımı 

olacağını düşünüyor. 

• %61.3, bölünmeye getirilecek en iyi çözümün, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün yeniden 

yapılandırılması ve örgüte yeni bir lider kadrosu seçilmesi olduğunu düşünüyor. 

 


