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بتمويل من االحتاد األورويب ومكتب املمثلية اهلولندية يف رام هللا ومكتب املمثلية الياابنية ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف فلسطني.

املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية
مؤسسة أكادميية علمية حبثية مستقلة غري رحبية وغري حكومية يضع سياستها العامة جملس أمنائها .أتسس املركز يف مطلع عام  2000كمركز
مستقل للبحوث األكادميية ودراسات السياسات العامة .يهدف املركز إىل تطوير املعرفة الفلسطينية وتقويتها يف جماالت ثالث :السياسات
الفلسطينية الداخلية؛ والتحليل االسرتاتيجي والسياسة اخلارجية؛ والبحوث املسحية واستطالعات الرأي العام .يقوم املركز ابلعديد من النشاطات
البحثية ،منها إعداد الدراسات واألحباث األكادميية ذات العالقة ابلسياسات الفلسطينية الراهنة ،وإجراء حبوث مسحية حول املواقف السياسية
واالجتماعية للمجتمع الفلسطيين ،وتشكيل جمموعات عمل لدراسة قضااي ومشاكل تواجه اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع حلول هلا،
وعقد املؤمترات واحملاضرات واملوجزات املتعلقة بشؤون الساعة ،ونشاطات أخرى .يلتزم املركز الفلسطيين للبحوث ابملوضوعية والنـزاهة العلمية
ويعمل على تشجيع تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئة الدولية وبلورته يف أجواء من حرية التعبري وتبادل اآلراء.

نبض الرأي الفلسطيين-اإلسرائيلي هو مشروع حبثي مشرتك قام إبجرائه املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية يف رام هللا
ابلتعاون مع معهد الدميقراطية اإلسرائيلي ومركز شتاميتز ألحباث السالم يف جامعة تل أبيب بتمويل من االحتاد األورويب ومكتب املمثلية اهلولندية
يف رام هللا ومكتب املمثلية الياابنية ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف فلسطني .مت إجراء مخسة استطالعات مشرتكة خالل الفرتة ما بني
حزيران (يونيو)  2016وحزيران (يونيو)  .2018تراوحت العينة الفلسطينية يف هذه االستطالعات بني  1270و 2150فرداً ابلغاً
وتراوحت العينة اإلسرائيلية بني  900و 1600فرداً ابلغاً مع زايدة أحياانً يف حجم عينة املستوطنني واملواطنني العرب يف إسرائيل ،وتراوحت
نسبة اخلطأ ما بني .%3-%2.5-/+
فحصت االستطالعات واختربت تفاصيل تسوية دائمة شاملة ،وحوافز للمعارضني للتسوية ،وانطباعات اجلمهور لدى الطرفني عن بعضهما
البعض ،ومستوى الثقة املتبادلة ،وسيناريوهات بديلة حلل الدولتني مثل دولة واحدة حبقوق متساوية وكونفدرالية وغريها.
مت تصميم االستطال عات واإلشراف عليها من قبل د .خليل الشقاقي ،مدير املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية ووليد لدادوة
الباحث يف املركز واملسؤول عن استطالعات الرأي ود .متار هريمان املدير األكادميي ملركز جومتان يف معهد الدميقراطية اإلسرائيلية ود .داليا
شيندلني ود .إفرامي ليفي من معهد شتاميتز ألحباث السالم.
إن اآلراء الواردة يف هذا التقرير تعود للمؤلفني فقط وال تعكس ابلضرورة املوقف الرمسي لكل من االحتاد األورويب ،ومكتب املمثلية اهلولندية
يف رام هللا ،وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،ومكتب املمثلية الياابنية يف فلسطني.

املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية
شارع اإلرسال ،ص.ب  76رام هللا ،فلسطني

ت+970-2-2964933 :
ف+970-2-2964934 :
pcpsr@pcpsr.org
www.pcpsr.org

هل يساهم الرأي العام يف تعزيز أم يف حل الصراع الفلسطيين-اإلسرائيلي
خليل الشقاقي*

وداليا شيندلني**

* مدير املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية
** مركز اتمي شتاميتز ألحباث السالم يف جامعة تل أبيب

لو جنح املفاوضون الفلسطينيون واإلسرائيليون يف التوصل التفاق سالم خالل العقدين املاضيني لكان الرأي العام لدى الطرفني
مستعداً لتأييد هذا االتفاق .إن هذا االستنتاج يبقى على األرجح صحيحاً اليوم ،لكن احلصول على هذا التأييد الشعيب أصبح
ابلتأكيد أكثر صعوبة وذلك ألن قاعدة التأييد األولية أضعف مما كانت عليه سابقا .لكسب التأييد الشعيب اليوم حيتاج صناع
القرار لدى الطرفني لبذل املزيد من اجلهد مقارنة ابلوضع يف فرتات سابقة .حيتاج القادة لدى الطرفني إلجراء تعديالت أو إدخال
إضافات التفاق السالم وسيحتاجون لضماانت من أطراف خارجية أكثر مما احتاجوا سابقاً .لكنهم على األرجح سينجحون
يف ظل ظروف مناسبة يف احلصول على أتييد األغلبية لدى الطرفني التفاق سالم دائم .بعبارة أخرى ،ال يشكل الرأي العام
عقبة أمام حتقيق السالم.
لكن ذلك ال يعين أن الرأي العام يشكل قوة دافعة للسالم لدى أي من الطرفني .لن أيخد اجلمهور املبادرة ملطالبة قادهتم بتحقيق
السالم .على العكس ،إن فقدان األمل بتحقيق السالم الذي يظهر بوضوح لدى الطرفني يشكل عامالً الستدامة الصراع أو
إطالة أمده .ويف الواقع فإن أعداداًكبرية من الناخبني لدى الطرفني انتخبت يف السابق وتبقى اليوم على استعداد النتخاب قادة
هي أبعد ما تكون عن العمل حنو حتقيق السالم .بعبارة أخرى ،فإنه يف الوقت الذي ال يشكل الرأي العام الفلسطيين واإلسرائيلي
عقبة حنو اتفاق سالم فإنه أيضاً غري قادر على الدفع هبذا االجتاه ما مل حيدث تغيري جوهري يف األوضاع السائدة حالياً.
إن السؤال الذي متحور حوله هذا البحث الفلسطيين-اإلسرائيلي املشرتك يتعلق ابملدى الذي ميكن فيه حث مواقف الرأي العام
بعيداً عن االستسالم والتشاؤم وغياب األمل .استهدف البحث استكشاف الوسائل اليت ميكن اللجوء إليها حلمل الرأي العام
أبغلبيته على أتييد السالم ومتطلباته الصعبة.
لتحقيق هذا الغرض ،قمنا يف الصفحات التالية بفحص األمور التالية:
•
•
•
•

ما الذي حصل لتأييد حل الدولتني وملاذا تراجع خالل العقد املاضي؟
ما هي اجملموعات السكانية احملددة اليت دفعت حنو هذا الرتاجع؟
ما هو شكل اخلارطة الراهنة من حيث حجم التأييد خلطة سالم تفصيلية لتطبيق حل الدولتني؟ ما هي البنود اليت
تشكل العقبة األكرب ومتنع الطرفان من قبول هذه اخلطة؟
ما هو مدى تشدد أو مرونة املواقف؟ تشري جتارب سابقة إىل وجود مرونة واضحة ميكن رؤيتها يف تغيري املواقف عند
حصول تغريات موازية يف السياسات واملواقف التفاوضية .بناءاً على ذلك عملنا خالل فرتة هذا البحث على التساؤل
عما إذا كانت تلك املرونة ال تزال ممكنة اليوم وما هي التحوالت املطلوبة اليت ميكنها إحداث التغيري املطلوب ملنع
املزيد من التدهور والرتاجع يف حجم التأييد للسالم ،وهل ميكن لنا الوصول ألغلبية تبدي استعداداً لتأييد خطة سالم
شامل ودائم يف املستقبل.
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( )1أخبار سيئة :الرتاجع يف أتييد حل الدولتني وأسبابه

تراجع التأييد حلل الدولتني خالل سنوات البحث الثالثة بشكل متتابع ولدى الطرفني .جاء الرتاجع بشكل بطيء وتدرجيي ومل يكن
نتاجاً الهنيار مفاجئ 1شهد العقد املاضي تشدداً يف مواقف الطرفني كما ميكننا رؤيته يف الشكل رقم ( )1أدانه .تشري هذه النتائج
إىل اخنفاض يف نسبة أتييد حل الدولتني خالل الفرتة ما بني  2006وحزيران (يونيو)  2018من  %71بني الفلسطينيني إىل %43
اليوم وإىل اخنفاض مماثل بني اإلسرائيليني من  %68إىل  .%49تعرب نسب التأييد الراهنة هلذا احلل عن نسب التأييد األقل بني
الطرفني خالل السنتني املاضيتني من نبض الرأي العام الفلسطيين-اإلسرائيلي وهي أيضاً النسب األقل خالل فرتة زادت عن عشر
سنوات من الرتاجع املستمر يف التأييد ،بل هي النسب األقل خالل عقدين من استطالعات الرأي العام الفلسطيين-اإلسرائيلي
املشرتكة.
شكل رقم ( )1التأييد الفلسطيين واإلسرائيلي لفكرة حل الدولتني بني 2018-2006

إن من أكثر األمور املقلقة حول هذا الرتاجع يف التأييد هو حقيقة أن الشباب بشكل خاص أكثر من أي جمموعة عمرية أخرى
مييلون لرفض حل الدولتني .يظهر الشكل رقم ( )2أدانه أن أتييد الشباب بني األعمار  24-18سنة هو األضعف حيث تشري
النتائج بني اإلسرائيليني اليهود إىل أن نسبة التأييد ال تتجاوز  %27مقارنة بـ  %51بني الذين تزيد أعمارهم عن  55سنة .أما بني
الفلسطينيني فإن الفجوة بني نفس اجملموعتني العمريتني أصغر حيث تبلغ  %41بني األقل سناً و %55بني األكرب سناً .إن هذه
النتيجة اليت تظهر مدى أمهية العمر ،ذات داللة ابلغة حيث أهنا قد تشري إىل أن املستقبل قد أييت بنسب أتييد أقل مما لدينا اليوم.

 1مت أخد كافة النتائج من "نبض الرأي العام الفلسطيين-اإلسرائيلي" ،وهو استطالع مشرتك ،فلسطيين-إسرائيلي ،بتمويل من االحتاد األورويب وماحنني آخرين .مت تصميم وإجراء هذا
املشروع البحثي من قبل املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية يف رام هللا ومركز اتمي شتاميتز ألحباث السالم يف جامعة تل أبيب .مت حتليل النتائج من قبل خليل الشقاقي
ووليد لدادوة من املركز الفلسطيين وداليا شيندلني ودافيد ريس من مركز شتاميتس ميكن احلصول على كافة النتائج من موقع املركز الفلسطيينHttp:// :
http://pcpsr.org/en/nudee/860
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شكل رقم ( :) 2نسب التأييد حلل الدولتني اليوم بني الفلسطينني واإلسرائيليني اليهود حسب الفئة العمرية
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تؤكد نتائج أخرى االستنتاج القائل أبن أتييد احللول الوسط مير يف مرحلة تراجع .فمثالً حصل تراجع خالل السنوات اخلمسة عشر
املاضية خلطة سالم تفصيلية شاملة مبنية على أفكار كلينتون لعام  2000ومبادرة جنيف لعام  2003وخالصة املفاوضات الثنائية
يف عام  2008بني الرئيس الفلسطيين حممود عباس ورئيس وزراء إسرائيل األسبق أيهود أوملرت .2فمثالً ،بينما بلغت نسبة أتييد
خطة السالم هذه يف كانون أول (ديسمرب)  ،2004بعد وفاة الرئيس ايسر عرفات %54 ،بني الفلسطينيني و %57بني اإلسرائيليني
اليهود فإن املواقف تغريت يف كانون أول (ديسمرب)  2014حيث بلغ التأييد للخطة ذاهتا  %38بني الفلسطينيني و %41بني
اإلسرائيلني اليهود .ويف حزيران (يونيو)  2018بلغت نسبة التأييد خلطة مشاهبة (لكنها غري متطابقة )  %37بني الفلسطينيني
و %39بني اإلسرائيليني اليهود (و %46بني كافة اإلسرائيليني عراب ويهوداً) .رغم كل ما سبق ،فإن من املفيد اإلشارة إىل أن نسبة
مؤيدي حل الدولتني هي األعلى لدى الطرفني مقارنة أبي حل آخر.

تفسري الرتاجع يف التأييد:

تشري نتائج البحث إىل وجود ثالثة مصادر ملعارضة حل الدولتني :أوالً ،كما يف حاالت سابقة فإن جزءاً من املعارضة حلل الدولتني
يعود لتبين جمموعات حمددة ألنظمة قيم تتناقض مع هذا احلل تنبثق عن أيديولوجيات معينة مثل تلك اليت تسود بني فئات قومية-
دينية وأخرى حريدية شديدة التدين بني اإلسرائيليني اليهود وقوى إسالمية يف الطرف الفلسطيين .لكن معظم الفلسطينيني ،ما
يقارب بني  %70هم يف احلقيقة أقرب للوطنية العلمانية وليسو ابإلسالميني .كذلك ،فإن  %80من اإلسرائيليني هم من العلمانيني
أو التقليديني وما بني اخلمس إىل الربع من املتدينني أو شديدي التدين .مع ذلك ،فإن التقليديني يعارضون اتفاق السالم أكثر
بكثري من معارضة العلمانيني اليهود ولكن ألسباب أخرى غري تلك اليت تدفع ابملتدينني ملعارضة هذا االتفاق.
اثنيا ،إن االنطباعات املتبادلة لكل طرف عن الطرف اآلخر هي انطباعات سلبية ،فاألقلية فقط تعرب عن الثقة ابلطرف اآلخر أو
تعتقد أن الطرف اآلخر يريد السالم .بل إن األغلبية يف كل طرف تعتقد أن الطرف اآلخر ال يريد السالم وال يؤيد حل الدولتني
وليس أهالً للثقة .وفوق كل ذلك ،فإن األغلبية يف كل طرف تعتقد أن أهداف الطرف اآلخر بعيدة املدى هي إزالة الطرف اآلخر
من الوجود.

 2تشمل خطة السالم هذه على بنود متشاهبة مثل قيام دولة فلسطينية غري مسلحة ،وانسحاب إسرائيل خلطوط عام  1967أو اخلط األخضر ،مع تعديالت حدودية متساوية،
ومجع مشل عائالت ملائة ألف الجئ فلسطيين ،وجعل القدس الغربية عاصمة إلسرائيل والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطني ،وضم احلي اليهودي واحلائظ الغريب أو حائط املبكى
إلسرائيل واألحياء اإلسالمية واملسيحية واحلرم الشريف لفلسطني ،وهناية الصراع وكافة اإلدعاءات.
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اثلثا ،إن التطور الواضح خالل السنتني املاضيتني هو االخنفاض الواضح يف نسب االعتقاد أبن حل الدولتني قابل للتطبيق .يسود
اليوم اعتقاد أبنه من غري املمكن التوصل حلل الدولتني نظراً للتوسع الكبري يف بناء املستوطنات .ففي حزيران (يونيو)  2018قالت
أغلبية من  %56من الفلسطينيني والنسبة األكرب من اإلسرائيليني ( )%47أن حل الدولتني مل يعد حالً عملياً ،ويشكل ذلك زايدة
مستمرة يف نسبة تبلور هذه االنطباعات لدى الطرفني .ويف الواقع ،فإن االعتقاد بواقعية وإمكانية هذا احلل هو واحد من أهم مصادر
التأييد حلل الدولتني ولقبول خطة سالم تفصيلية لتطبيق هذا احلل .إن االخنفاض يف نسبة االعتقاد بواقعية وعملية حل الدولتني
يسريا جنباً إىل جنب مع االخنفاض يف أتييد هذا احلل وذلك كما يظهر يف الشكل التايل.
شكل رقم ( :) 3انطباعات اجلمهور الفلسطيين واإلسرائيلي عن إمكانية حل الدولتني والتأييد هلذا احلل
"هل تؤيد ام تعارض حل الدولتني؟ ( %التأييد واملعارضة ملبدأ حل الدولتني حسب االعتقاد أبن هذا احلل عملي /ممكن أو غري
عملي /غري ممكن)
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إن االخنفاض يف كل من نسبيت االعتقاد إبمكانية/عدم إمكانية حل الدولتني وأتييد/معارضة هذا احلل يتضح عند النظر يف اجتاهات
الرأي العام اإلسرائيلي حيث أن هناك اخنفاض واضح يف هذين املؤشرين بني اجلمهور املؤيد لليسار والعلمانيني وبدرجة ما بني
الوسط بشكل أكرب مما هي احلال بني مؤيدي اليمني الذين كانت نسبة أتييدهم هلذا احلل منخفضة وبقيت بدون تغيري خالل فرتة
البحث .إن هذه اجملموعات من اليسار والعلمانيني ال تعارض حل الدولتني بناءاً على أسباب أيديولوجية لكن انطباعاهتم أبن هذا
احلل مل يعد عملياً هي اليت تدفعهم لعدم أتييد هذا احلل ألهنم فقدوا األمل حبدوثه.

( )2من أين أتيت املعارضة حلل الدولتني:

يشكل اإلسرائيليون اليوم معارضة أشد لبعض جوانب حل الدولتني فيما يشكل الفلسطينيون معارضة أشد جلوانب أخرى .ففي
اجلانب األكثر عمومية مييل اإلسرائيليون لقناعة ورضا ابلوضع الراهن من استمرار االحتالل فيما مييل الفلسطينيون لرفض هذا
الوضع .تبدو الفجوة بني الطرفني واضحة عند النظر يف إجاابهتما عن السؤال املتعلق بتقييم األوضاع العامة واحلياة يف فلسطني
وإسرائيل .يظهر اإلسرائيليون الرضا حيث يقول النصف أهنا جيدة أو جيدة جداً فيما تقول نسبة من  ،%18حسب استطالع
حزيران (يونيو)  ،2018إن اإلوضاع سيئة أو سيئة جداً ،وتقول البقية أهنا وسط أو بني بني .أما بني الفلسطينيني فإن نسبة من
 %15فقط تقول أبن األوضاع جيدة وتقول الغالبية ( )%62أهنا سيئة .كلما كان اإلسرائيليون راضني عن األوضاع فإهنم مييلون
لتأييد القوى اليمينية وسياساهتا .يقول معظم اإلسرائيليني ،مبا يف ذلك قوى الوسط ،أبهنم يعارضون تفكيك املستوطنات وهو أحدى
البنود األساسية ألي اتفاق سالم.
يف املقابل يظهر الفلسطينيون مرونة يف إحدى القضااي األكثر حساسية لإلسرائيليني ،أي الدميغرافيا واحلفاظ على األغلبية اليهودية.
يقول حوايل نصف الفلسطينيني أبهنم مستعدون للقبول بتسوية سلمية دائمة تسمح بعودة مائة ألف الجئ فقط ،بدالً من ستة
ماليني ،لداخل إسرائيل .ولكن من جانب آخر فإن األغلبية الفلسطينية تعارض اعرتافاً متبادالً ابلدولتني كوطنني لشعبيهما وتطالب
4

األغلبية بقبول إسرائيلي ملبدأ حق العودة لالجئني وهو مطلب يواجه مبعارضة إسرائيلية قوية .كما أن االنقسام الفلسطيين الداخلي
بني محاس وفتح وقطاع غزة والضفة وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على إحداث انتقال للدميقراطية والتعددية يشكالن عقبات يف
طريق بناء الثقة مع اجملتمع اإلسرائيلي.
عند النظر للبنود احملددة للتسوية القائمة على أساس حل الدولتني ،وذلك بناءاً على جوالت املفاوضات السابقة ،وعند فحص
الفجوات بني مواقف الطرفني من هذه البنود فإن األمناط التالية تبدو واضحة حيث تسود حالة من االستقطاب أو الرفض املتبادل:
•
•
•
•

نزع سالح الدولة الفلسطينية :حيث يؤيد ذلك  %59من اإلسرائيليني مقابل رفض فلسطيين واسع النطاق وقبول ال
يتجاوز %20
الرتتيبات املتعلقة ابلالجئني :حيث تقول نسبة من  %48من الفلسطينيني أهنا تؤيد ذلك فيما ال تزيد نسبة التأييد بني
اإلسرائيليني اليهود عن .%21
تقسيم القدس على أساس عاصمتني لدولتني :حيوز هذا البند على أتييد ضئيل من الطرفني حيث يرتاوح التأييد بني
اخلمس والربع لدى الطرفني وتقول األغلبية أهنا تعارضه.
وحىت ابلنسبة للمسألة األساسية املتعلقة ابحلدود وتبادل األراضي املتساوي فإن نسبة القبول لدى الطرفني ضئيلة وإن
كانت أكرب من نسبة قبول البند املتعلق ابلقدس.

( )3إشارات مشجعة :ملاذا ال يشكل الرأي العام عقبة أمام السالم؟

ابلرغم من أن نقطة االنطالق حنو البحث عن التأييد للسالم وحلل الدولتني ليست مشجعة فإن هناك ثالثة مؤشرات إجيابية ذات
مغزى :يبقى اجلمهور مفضالً للخيار الدبلوماسي مقارنة بغريه من اخليارات ،وال توجد فكرة أو خطة أكثر قبوالً لدى اجلمهور من
حل الدولتني ،وميكن حلوافز واقعية أن تزيد بشكل فعال من نسبة التأييد للحلول الوسط.

أوالً ،ابلرغم من النتائج املخيبة لآلمال فيما يتعلق مبضمون السالم ،فإن اجلمهور مييل لتفضيل خيارات سلمية على غريها من
اخليارات كوسيلة لتحقيق السالم .أشارت نتائج استطالع حزيران (يونيو)  2018إىل أن  %41من الفلسطينيني و %45من
اإلسرائيليني يفضلون التوصل التفاق سالم كأفضل وسيلة لتغري الوضع الراهن .قالت نسبة من حوايل ربع الفلسطينيني ()%27
ومخس اإلسرائيليني أهنا تفضل العنف أو الكفاح املسلح كأفضل وسيلة للتغيري .مع ذلك ينبغي مالحظة املخاطر هنا ،فقد ارتفعت
نسبة اإلسرائيليني الذين يعتقدون أن "حراب حامسة" هي األفضل بثماين نقاط مئوية خالل عام واحد ،بني حزيران (يونيو) 2017
وحزيران (يونيو)  .2018كذلك ،ارتفعت نسبة الفلسطينيني الذين يفضلون االنتفاضة املسلحة بشكل حاد يف كانون أول (ديسمرب)
 2017قبل أن هتبط بشكل كبري يف حزيران  .2018تظهر هذه النتائج مدى سرعة التقلب يف مواقف واعتقادات اجلمهور وقابلية
العودة السريعة لتأييد األعمال املسلحة ،ومن املرجح أن املواجهات املسلحة نفسها قادرة على تغيري أفضليات اجلمهور ودفعها لـتأييد
العنف.
أما املؤشر اإلجيايب الثاين فيكمن يف حقيقة كون حل الدولتني هو األكثر قبوالً من أي حل آخر لدى مجهور الطرفني .كما يظهر
الشكالن التاليان فإن البدائل هلذا احلل( ،مثل حل الدولة الواحدة الدميقراطية ،أو حل الدولة الواحدة ذات النظام العنصري ،الذي
يتحكم فيه طرف ابألرض كافة فيما ينكر ذلك على الطرف اآلخر ،أو الطرد ،حيث يقوم طرف بطرد الطرف اآلخر من البالد
كافة) تبقى أقل قبوالً لدى الطرفني من حل الدولتني .يتضح من النتائج أن القاعدة األساس األكثر أتييداً من بني البدائل املمكنة
لدى كل طرف (أي هؤالء الذين يؤيدون هذا البديل وال بديل غريه) هي أقل يف احلجم من نصف اجلمهور املؤيد حلل الدولتني
(حيث تبلغ نسبة هذه القاعدة األساس  %19بني اإلسرائيليني اليهود (املؤيدة حلل الدولة الواحدة الدميقراطية) مقابل  %43يؤيدون
حل الدولتني ،وتبلغ نسبة هذه القاعدة األساس  %17بني الفلسطينيني (وهي تؤيد خيار الطرد) مقابل  %43يؤيدون حل الدولتني.
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شكل رقم ( :) 4التأييد حلل الدولتني وقاعدة التأييد لبدائل ثالث أخرى بني الفلسطينيني واإلسرائيليني اليهود (حزيران /يونيو )2018؛ (مل يتم
سؤال مؤيدي حل الدولتني عما اذا كانوا مؤيدين ألي من اخليارات البديلة).
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تظهر هذه النتائج حجم القاعدة املؤيدة حلل الدولتني وحجم أولئك الذين ال يؤيدون هذا احلل لكنهم مؤيدون لبدائل عنها وذلك كنسب من اجلمهور بكامله ترفض
اجملموعة اخلامسة (أخرى) – كافة اخليارات أو قالت أبهنا ال تعرف بذلك.

عند فحص النتائج يف الطرف الفلسطيين جند أن حل الدولتني هو األكثر أتييداً من البدائل األخرى يف كلتا الضفة وقطاع غزة .كما
أنه احلل املفضل أكثر من غريه بني مؤيدي كافة الفصائل واألحزاب ابستثناء حركة محاس (حيث قالت النسبة األكرب من مؤيدي
محاس يف عام  2018أهنا ال تفضل أي من اخليارات ،وأيدت خيار الطرد نسبة أعلى قليالً من نسبة مؤيدي حل الدولتني) .كما
أن املتدينني بني الفلسطينيني هم أقل أتييداً حلل الدولتني مقارنة مع األقل تديناً ،كما هي احلال بني اإلسرائيليني اليهود كما تشري
الفقرة التالية.
كذلك ،عند فحص النتائج يف الطرف اإلسرائيلي اليهودي فإننا جند أن التأييد حلل الدولتني هو األعلى فقط بني العلمانيني
والتقليديني وليس بني املتدينني (حيث يفضل هؤالء نظام الفصل العنصري أكثر من غريه من اخليارات) وليس بني اليهود شديدي
التدين (حيث تبلغ نسبة مؤيدي حل الدولتني بينهم نفس نسبة مؤيدي نظام الفصل العنصري) .أما عند النظر إىل التوجهات
السياسية ،فإن أتييد حل الدولتني هو األعلى بني اليسار والوسط ولكن ليس بني اليمني حيث يفضل هؤالء نظام الفصل العنصري
أكثر من غريه من اخليارات.
تعزز هذه النتائج املالحظة اليت أشران إليها سابقاً من أنه بينما مييل اجلمهور لدى الطرفني لتأييد حل الدولتني ،فإن الوصول لألغلبية
تعرتضه أقليات حمددة تشكل القاعدة األساس للمعارضة لدى الطرفني.
أما املؤشر الثالث واألكثر أمهية فيكمن يف النتائج الثابتة خالل السنتني املاضيتني اليت تشري إىل أنه من املمكن زايدة نسبة التأييد
حلل دائم شامل على أساس حل الدولتني وأنه مع هذه الزايدة ميكن الوصول لتأييد ثلثي اجلمهور أو أكثر بني الطرفني وذلك عند
إعطاء جمموعات خمتلفة من اجلمهور مصلحة أو مكسباً من وراء جناح عملية السالم .تشري النتائج إىل أنه ابلنسبة للطرف الفلسطيين
فإن احلافز األكثر فاعلية (أي الذي يقنع العدد األكرب ممن عارضوا خطة السالم عند عرضها عليهم بتغيري موقفهم والقبول هبذه
اخلطة) يكمن يف إطالق سراح األسرى الفلسطينيني كجزء من خطة السالم .ميكن هلذا احلافز وحده أن يدفع أبكثر من نصف
املعارضني لتغيري موقفهم والقبول ابخلطة مما يرفع نسبة التأييد خلطة السالم إىل  .%70كذلك ،فإن اكتساب قدرة الوصول لسوق
العمل اإلسرائيلي وحرية احلركة بني الدولتني لدى الطرفني كفيل أيضاً بتحقيق نتائج مماثلة يف زايدة نسبة التأييد .كما تشري النتائج
إىل أن احلوافز غري املادية قادرة على حتقيق نتائج مماثلة لتلك اليت حتققها احلوافز املادية :فمثالً ،ميكن العرتاف إسرائيلي ابجلذور
التارخيية والدينية للفلسطينيني يف فلسطني التارخيية أو االعرتاف اإلسرائيلي ابهلوية العربية واإلسالمية للدولة الفلسطينية أن حتقق
نتائج مماثلة.
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جدول رقم ( :)1دور احلوافز يف زايدة أتييد الفلسطينيني خلطة سالم دائم
احلوافز العشر األكثر فاعلية لدى الفلسطينيني (حزيران -2016حزيران )2018
النسب املذكورة أدانه تشري ألولئك الذين قاموا بتغيري رأيهم من املعارضة للتأييد

1

تقوم إسرائيل إبطالق سراح األسرى الفلسطينيني كافة

%56

2

ميكن للعمال االستمرار يف العمل داخل إسرائيل

%44

3

تعرتف إسرائيل ابجلذور التارخيية والدينية للفلسطينني يف فلسطني التارخيية

%44

4

تعرتف إسرائيل ابهلوية العربية واإلسالمية لدولة فلسطني

%42

5

حيصل الالجئون الفلسطينيون املقيمون اآلن يف املخيمات أبرض ومنازل يف دولة فلسطني

%42

6

حرية احلركة للطرفني يف الدولتني

%40

7

تعرتف إسرائيل ابلنكبة وتدفع تعويضات لالجئني

%39

8

تكون دولة فلسطني دولة دميقراطية

%37

9

يؤيد مروان الربغوثي خطة السالم

%34

10

تعرتف إسرائيل مبسؤوليتها عن مشكلة الالجئني الفلسطينيني

%34

كذلك ،فإن اعرتافاً إسرائيلياً ابملسؤولية عن خلق مشكلة الالجئني أو تقدمي اعتذار لالجئني عن املعاانة اليت مروا هبا منذ عام 1948

ميكن هلا أن تغري مواقف الكثريين وتدفعهم لقبول اخلطة واحللول الوسط .أخرياً ميكن للقادة أن يلعبو دوراً ابلغ األمهية يف زايدة
نسبة التأييد للخطة .فمثالً يقول ثلث اجلمهور املعارض خلطة السالم أهنم على استعداد لقبول اخلطة لو قام مروان الربغوثي ابإلعراب
عن أتييده هلا.
أما يف اجلانب اإلسرائيلي فالنتائج مشاهبة حيث أن احلوافز املادية وغري املادية تلعب دوراً حامساً يف زايدة نسبة التأييد خلطة السالم
ورفعها من األقلية لألغلبية لتصل للثلثني .من بني احلوافز األكثر فاعلية ما يلي :تعويضات لإلسرائيليني اليهود الذين تركوا أمالكاً
وراءهم عندما تركوا بلداهنم العربية للقدوم إلسرائيل بعد عام  ،1948إعطاء ضماانت حبرية زايرة احلرم الشريف بعد التوصل التفاق
سالم ،تغيري املناهج الفلسطينية وإزالة أي حتريض ضد اليهود ،عقد معاهدة دفاع مع الوالايت املتحدة ،وإقامة عالقات سالم
واعرتاف دبلوماسي ومشاريع اقتصادية مع دول عربية .كذلك ،فإن استمرار التعاون األمين الفلسطيين-اإلسرائيلي يرفع نسبة التأييد
خلطة سالم دائم شاملة إىل حوايل  .%60كما أن أتثري أي اثنني من هذه احلوافز كفيل برفع نسبة التأييد ألكثر من  .%60كذلك
احلال ابلنسبة للحوافز غري املادية م ثل اعرتاف فلسطيين إبسرائيل كدولة يهودية ،أو اعرتاف فلسطيين ابجلذور التارخيية والدينية
اليهودية يف أرض فلسطني التارخيية حيث أن مجيعها من ضمن احلوافز األكثر فاعلية .كذلك احلال ابلنسبة لدور القادة حيث أن
أتييد نتنياهو لالتفاق كفيل إبقناع  %30ممن عارضوا االتفاق بتغيري موقفهم والقبول به.
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جدول رقم ( :)2دور احلوافز يف زايدة التأييد اإلسرائيلي اليهودي خلطة سالم دائم
احلوافز العشر األكثر فاعلية لدى اإلسرائيليني (حزيران -2016حزيران )2018
النسب املذكورة أدانه تشري ألولئك الذين قاموا بتغيري رأيهم من املعارضة للتأييد

1

السماح لليهود بزايرة احلرم الشريف

%47

2

تلتزم دولة فلسطني ابستمرار التعاون األمين مع إسرائيل

%44

3

تعرتف فلسطني إبسرائيل كدولة يهودية وابلعالقة التارخيية والدينية لليهود أبرض فلسطني

%43

4

إعطاء تعويضات ليهود الدول العربية

%41

5

تكون دولة فلسطني دولة دميقراطية

%40

6

ضماانت من الوالايت املتحدة ومصر والعربية السعودية

%39

7

سالم إقليمي وعالقات طبيعية مع الدول العربية

%37

8

تغيري املناهج الفلسطينية وإزالة أي حتريض هبا

%35

9

اعرتاف ابجلذور التارخيية والدينية اليهودية يف فلسطني التارخيية

%35

10

السماح لإلسرائيليني مبا يف ذلك املستوطنون ابإلقامة يف فلسطني

%35

حتسني شروط خطة السالم:
يف استطالعنا اخلامس ضمن سلسلة استطالعات نبض الرأي العام الفلسطيين-اإلسرائيلي ،وهو االستطالع الذي أجري بعد سنتني
من التجارب واالختبارات للحوافز املختلفة ،قمنا بدمج ثالثة من احلوافز (اليت القت قبوالً من الطرفني) يف خطة السالم التفصيلية
وذلك يف اختبار جترييب أويل لقيمة احلوافز عند دجمها يف اتفاق السالم .ال يشكل أي من هذه احلوافز مصدراً للقلق ألي من الطرفني
وهلذا مل يكن متوقعاً أن يالقيا اعرتاضاً منهما .على العكس ،أظهرت التجارب وجود قبول هلذه احلوافز بني شرائح خمتلفة من الطرفني
ابعتبارها مكسباً لكليهما ،وهذه احلوافز هي:
• ضمان أن تكون الدولة الفلسطينية دولة دميقراطية
• إعطاء ضماانت بتطبيق االتفاق من دول عربية والوالايت املتحدة
• تطبيع كامل للعالقات بني إسرائيل والدول العربية حسبما جاء يف مبادرة السالم العربية
تشري نتائج االختبار التجرييب األويل هذا إىل جناح هذه التجربة يف زايدة نسبة التأييد خلطة السالم بني الطرفني .عندما قمنا ابختبار
اخلطة اجلديدة املعدلة على نصف العينة فيما قمنا بعرض اخلطة األصلية على النصف األخر ،فإن اخلطة املعدلة حازت على أتييد
أوسع .فمثالً ،أيدت اخلطة اجلديدة نسبة من  %42من الفلسطينيني أي بزايدة قدرها مخس نقاط مئوية عن نسبة التأييد للخطة
األصلية؛ أما بني اإلسرائيلني فإن أغلبية من  %45( %53فقط بني اإلسرائيليني اليهود) أيدوا اخلطة املعدلة فيما أيدت نسبة من
 %46من كافة اإلسرائيليني و %39من اإلسرائيليني اليهود اخلطة األصلية .إضافة لذلك ،فإن اخلطة املعدلة حازت على نسب
أتييد أعلى من اخلطة األصلية بني جمموعات خمتلفة داخل إسرائيل مثل الذين يصفون أنفسهم أبهنم من الوسط أو املركز حيث ارتفع
التأييد من  %44للخطة األصلية إىل  %58للمعدلة .وحىت بني اجملموعات األكثر تشدداً فإن اخلطة املعدلة حصلت على نسب
أتييد أعلى .وأشارت النتائج بني الفلسطينيني لفروقات مشاهبة لصاحل اخلطة املعدلة مبا يف ذلك بني املتدينيني والشباب الذين ترتاوح
أعمارهم بني  22-18سنة.
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تغيري املواقف
قمنا يف االستطالع األخري أيضاً إبجراء جتربة أولية اثنية هدفت أيضاً لفحص النتائج اليت قد ترتتب على دمج املزيد من احلوافز اليت
كانت قد أثبتت جناعتها عند تقدميها ألول مرة لكل طرف على حدة .تضمنت هذه التجربة إجراء مزاوجة للحوافز حيصل فيها كل
طرف على حافز يرغب فيه مقابل املوافقة على حافز يعطي للطرف اآلخر .هدفت هذه التجربة األولية الكتساب تصور أكثر
واقعية للقيمة املتوخاه من وراء احلوافز اليت تتطلب تنازالت صعبة متبادلة :هل تتغري تبعاً لذلك نسب التأييد خلطة السالم األصلية
زايدة أو نقصاانً؟ أم تبقى كما كانت بدون تغيري؟
جدول رقم ( :)3احلوافز املزدوجة املتبادلة
قائمة بثمانية أزواج من احلوافز اليت عرضت على الطرفني (حزيران )2018
• ستعرتف إسرائيل ابجلذور التارخيية والدينية للفلسطينيني يف أراضي فلسطني التارخيية وستعرتف دولة فلسطني
ابجلذور التارخيية والدينية اليهودية يف أراضي فلسطني التارخيية.
• ستعرتف إسرائيل ابلطابع واهلوية العربية واإلسالمية لدولة فلسطني وستعرتف دولة فلسطني ابلطابع واهلوية اليهودية
لدولة إسرائيل.
• سيتم السماح لعدد متفق عليه من الفلسطينيني ،مبا يف ذلك من بني الالجئني ،أن يعيشوا ،إن رغبوا يف ذلك،
داخل إسرائيل كمقيمني دائمني مع احتفاظهم جبنسيتهم الفلسطينية طاملا أهنم كانوا ملتزمني ابلقانون ،وسيتم
السماح كذلك لعدد متفق عليه من اإلسرائيليني مبا يف ذلك من بني املستوطنني أن يعيشوا إن رغبو يف ذلك داخل
دولة فلسطني كمقيمني دائمني مع احتفاظهم جبنسيتهم اإلسرائيلية طاملا أهنم كانوا ملتزمني ابلقانون.
• تقوم دولة إسرائيل ابإلفراج عن كافة األسرى الفلسطينيني عندما يدخل اتفاق السالم حيز التنفيذ وتلتزم دولة
فلسطني ابستمرار التعاون والتنسيق يف اجملال األمين كما هو حالياً مع إسرائيل مبا يف ذلك تبادل املعلومات مع
قوى األمن اإلسرائيلية واعتقال منفذي األعمال املسلحة ومنع حصول هجمات مسلحة.
• يف لفتة حنو املصاحلة تسمح إسرائيل للفلسطينيني بزايرة األماكن الدينية اإلسالمية واملسيحية الواقعة داخل إسرائيل
وتسمح دولة فلسطني لليهود بزايرة احلرم الشريف وأماكن دينية مقدسة لدى اليهود يف دولة فلسطني.
• ستعرتف دولة إسرا ئيل ابلنكبة وستعتذر عن معاانة الالجئني الفلسطينيني وستقوم الدول العربية املعنية بتعويض
اليهود الذين فقدوا بيوهتم وامالكهم يف تلك الدول العربية بعد حرب  1948وقيام دولة إسرائيل.
• توافق دولة إسرائيل على تغيري الكتب املدرسية فيها حبيث ال تشمل على أي حتريض ضد الفلسطينيني وتوافق دولة
فلسطني على تغيري الكتب املدرسية فيها حبيث ال تشمل على حتريض ضد اليهود.
• تسحب إسرائيل رمسياً معارضتها النضمام فلسطني لكافة املنظمات العاملية وتؤيد عضوية دولة فلسطني يف املنظمات
الدولية وتقوم دولة فلسطني رمسياً إبيقاف محلة املقاطعة العاملية ضد إسرائيل.
أشارت النتائج كما كان متوقعاً ،إىل أن املكاسب املتحققة من احلوافز املزدوجة كانت أقل من املكاسب املتحققة عندما كانت
احلوافز منفردة ،أي بدون مثن مقابل .قمنا يف هذه التجربة بسؤال كافة أفراد العينة ،املؤيدين واملعارضني خلطة السالم على حد سواء.
أجاب البعض من كال الطرفني أبن احلوافز املزدوجة قد جعلتهم أكثر استعداداً لتأييد اخلطة فيما قال البعض اآلخر أهنا جعلتهم أقل
استعداداً لتأييد اخلطة .قمنا بناءاً على ذلك ابحتساب املكاسب اخلالصة لصاحل أتييد أو معارضة اخلطة وذلك بعد إضافة أولئك
الذين قاموا بتغيري موقفهم إىل نسب التأييد واملعارضة األصلية.
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أظهرت عملية االحتساب هذه أن ستة من احلوافز املزدوجة جنحت يف زايدة نسبة أتييد اإلسرائيليني للخطة ،بل إن أربعة من هذه
احلوافز متكنت من رفع نسبة التأييد ألكثر من  .%50فمثالً متكن احلافز املزدوج املتعلق بتغيري املناهج الدراسية الفلسطينية واإلسرائيلية
معاً من رفع نسبة التأييد اإلسرائيلي للخطة إىل .%61
شكل رقم ( :) 5التأييد واملعارضة للخطة األصلية بني اإلسرائيليني اليهود على ضوء احلوافز املزدوجة املتبادلة (حزيران )2018
[قل لنا إن كانت هذه اإلضافة جتعلك أكثر أم أقل استعداداً لتأييد االتفاق بعد هذه اإلضافة؟ (جمموع املؤيدين أو املعارضني بعد الرتاجع أو
التحول حنو التأييد للخطة األصلية]
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وقف متبادل وصول متبادل انضمام لألمم اعرتاف متبادل اعرتاف متبادل إقامة الالجئني /اعرتاف ابلنكبة /األمن/األسرى التأييد األويل
للتحريض

لألماكن املقدسة املتحدة/وقف
املقاطعة

ابهلوية

بتاريخ اآلخر

معارض

املستوطنني تعويض الشرقيني

مؤيد

أما ابلنسبة للفلسطينيني فإن هذا االختبار مل حيقق جناحاً مثل الذي حققه بني اإلسرائيليني ،حيث أن اثنني فقط من احلوافز الثمانية
جنحا يف رفع نسبة التأييد للخطة فوق النسبة األصلية ومل تكن الزايدة يف نسبة التأييد ذات مغزى .إضافة لذلك ،فإن نسب معارضة
اخلطة بقيت أعلى من نسب أتييدها يف كافة احلاالت .رغم ذلك ،فإن هذا االختبار أكد على صحة استنتاج سابق أبن أقوى
احلوافز للطرف الفلسطيين هو املتعلق ابإلفراج عن األسرى الفلسطينيني.
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شكل رقم ( :) 6التأييد واملعارضة للخطة األصلية بني الفلسطينيني على ضوء احلوافز املزدوجة املتبادلة (حزيران )2018
[قل لنا إن كانت هذه اإلضافة جتعلك أكثر أم أقل استعداداً لتأييد االتفاق بعد هذه اإلضافة؟ (جمموع املؤيدين أو املعارضني بعد الرتاجع أو
التحول حنو التأييد للخطة األصلية]
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وصول متبادل إقامة الالجئني /وقف متبادل اعرتاف ابلنكبة /اعرتاف متبادل اعرتاف متبادل

املتحدة/وقف لألماكن املقدسة
املقاطعة

املستوطنني

للتحريض

معارض

تعويض الشرقيني بتاريخ اآلخر

ابهلوية

التأييد األويل

مؤيد

اخلالصة والتوصيات:

إن العامل األكثر أتثرياً يف إحداث اخنفاض يف نسبة أتييد حل الدولتني هو انطباع اجلمهور أبن هذا احلل مل يعد عملياً أو ممكناً.
عند فحص األسباب وراء ذلك فإننا جند أن اإلسرائيليني مييلون لرؤية الوضع الراهن بشكل إجيايب مما يدفعهم للرضا عنه والقبول به
كما هو .أما ابلنسبة للفلسطينيني فإن االعتقاد أبن التوسع االستيطاين قد بلغ نقطة الالعودة وأن الوالايت املتحدة قد ختلت عن
دورها كوسيط يف املفاوضات ،وأن الدول العربية مل تعد معنية ابلقضية الفلسطينية يدفعهم للقناعة ابنعدام األمل بتحقيق السالم
بناءاً على حل الدولتني.

لكن هذه االنطباعات قابلة للتغيري :ميكن مثالً خلطة سالم أمريكية جادة أن تشكل تذكرياً لإلسرائيليني أبنه حىت الرئيس األمريكي
يعتقد أبن التوصل لتسوية سلمية هو أمر ال ميكن االستغناء عنه.أما ابلنسبة للفلسطينيني فإن اخلطة األمريكية لن تكون على األرجح
قادرة على منحهم االستقالل والسيادة ،لكنها قد توفر الفرصة هلم للرد عليها بتقدمي اقرتاح بديل مقبول عليهم يف الوقت الذي
تكون األنظار منصبة عليهم لسماع رأيهم .ميكن بلورة خطة كهذه ابالستفادة من تلك البنود واحلوافز اليت أثبتت جناعتها من خالل
هذا البحث.
بعبارة أخرى ،إن زايدة نسبة االعتقاد إبمكانية وواقعية حل الدولتني تشكل مفتاحاً للبدء إبحداث التغيري لدى الرأي العام لدى
الطرفني.
إضافة لذلك ،هناك توصيتني إضافيتني تستحقان املتابعة :ينبغي تشجيع خطوات أو تطورات إقليمية ذات قدرة على زايدة فرص
التوصل التفاق أو ذات قدرة على زايدة إمكانية تطبيق هذا االتفاق .كذلك ،فإن تقوية املؤسسات العامة واألهلية املدنية الفلسطينية
أمر ال يستهان به ،فباإلضافة للفوائد الفورية املتوقعة من وراء ذلك ابلنسبة للمجتمع الفلسطيين فإهنا تعزز أيضاً من فرص التأييد
الفلسطيين واإلسرئيلي حلل الدولتني ،بل إن ذلك كفيل جبعل ذلك احلل اكثر قدرة على البقاء.
أخرياً ،من الضروري استمرار البحث عن حوافز مقبولة لدى الطرفني من خالل أحباث جتريبية مسحية ذات مضامني سياساتية .إن
أفكاراً جتريبية جديدة يتم دجمها يف خطة السالم األصلية أو إجراء تعديالت مقبولة من الطرفني على تلك اخلطة األصلية قد تزيد
من فرص قيام القادة أبخذ املبادرة يف املستقبل للدفع حنو السالم وخاصة عند وصوهلم للقناعة أبن التأييد املوجود هلذا السالم يف
جمتمعهم ويف اجملتمع اآلخر كفيل بزايدة فرص النجاح.
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نبض الرأي الفلسطيين-اإلسرائيلي هو مشروع حبثي مشرتك قام إبجرائه املركز الفلسطيين للبحوث السياسية

واملسحية يف رام هللا ابلتعاون مع معهد الدميقراطية اإلسرائيلي ومركز شتاميتز ألحباث السالم يف جامعة تل أبيب بتمويل

من االحتاد األورويب ومكتب املمثلية اهلولندية يف رام هللا ومكتب املمثلية الياابنية ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة
اإلمنائي يف فلسطني  .مت إجراء مخسة استطالعات مشرتكة خالل الفرتة ما بني حزيران (يونيو)  2016وحزيران
(يونيو)  .2018تراوحت العينة الفلسطينية يف هذه االستطالعات بني  1270و 2150فرداً ابلغاً وتراوحت العينة
اإلسرائيلية بني  900و 1600فرداً ابلغاً مع زايدة أحياانً يف حجم عينة املستوطنني واملواطنني العرب يف إسرائيل،
وتراوحت نسبة اخلطأ ما بني .%3-%2.5-/+
فحصت االستطالعات واختربت تفاصيل تسوية دائمة شاملة ،وحوافز للمعارضني للتسوية ،وانطباعات اجلمهور لدى
الطرفني عن بعضهما البعض ،ومستوى الثقة املتبادلة ،وسيناريوهات بديلة حلل الدولتني مثل دولة واحدة حبقوق
متساوية وكونفدرالية وغريها.
مت تصميم االستطالعات واإلشراف عليها من قبل د .خليل الشقاقي ،مدير املركز الفلسطيين للبحوث السياسية
واملسحية ووليد لدادوة الباحث يف املركز واملسؤول عن استطالعات الرأي ود .متار هريمان املدير األكادميي ملركز
جومتان يف معهد الدميقراطية اإلسرائيلية ود .داليا شيندلني ود .إفرامي ليفي من معهد شتاميتز ألحباث السالم.

املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية
شارع اإلرسال ،ص.ب  76رام هللا ،فلسطني

ت+970-2-2964933 :
ف+970-2-2964934 :
pcpsr@pcpsr.org
www.pcpsr.org

