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

نبض الرأي العام الفلسطيني-اإلسرائيلي :ينخفض التأييد حلل الدولتني ألقل من النصف بني الفلسطينيني
واإلسرائيليني اليهود .يف أعقاب اعرتاف الرئيس األمريكي ترامب ابلقدس عاصمة إلسرائيل يزيد التشاؤم
حول فرص السالم بني الفلسطينيني وترتفع بينهم نسبة أتييد العمل املسلح ،فيما يستمر الرتاجع يف التأييد
حلل الدولتني بني اليهود .كذلك ،فإن أقلية فقط من الطرفني تؤيد رزمة مفصلة للحل الدائم ( %40بني
الفلسطينيني و %43بني اإلسرائيليني كافة و %35بني اليهود اإلسرائيليني فقط) .ابلرغم من ذلك ،فإن
املعارضة هلذه الرزمة تبقى مرنة ،حيث أن جمموعة من احلوافز اليت مت اختبارها تظهر أن حوايل نصف
املعارضني اليهود و %40من املعارضني الفلسطينيني على استعداد لتغيري مواقفهم وأتييد رزمة احلل الدائم
يف ظل ظروف مناسبة مما يرفع نسبة التأييد لتصبح األغلبية .كما تظهر النتائج أن االعتقاد أبن حل
الدولتني مل يعد ممكناً وانعدام الثقة املتبادلة واعتقاد كل طرف أن اآلخر ال يريد السالم هي من أكرب
املعيقات لتأييد حل الدولتني.
 25كانون اثين (يناير)  :2018أقلية فقط من الفلسطينيني واإلسرائيليني تؤيد حل الدولتني %46 :لكل منهما .تشري هذه النتائج هلبوط قدره ستة
نقاط مئوية يف نسبة التأييد هلذا احلل بني الفلسطينيني مقارنة ابلوضع يف االستطالع املشرتك السابق يف حزيران (يونيو)  .2017أما بني
اإلسرائيليني اليهود فإن نسبة التأييد تبقى بدون تغيري تقريبا .تبقى نسبة التأييد حلل الدولتني بني العرب اإلسرائيليني هي األعلى حيث تبلغ
 .%83كذلك تشري النتائج إىل هبوط يف التأييد الفلسطيين لرزمة حل دائم مكون من تسعة بنود تشكل تطبيقا حلل الدولتني من  %43قبل
ستة أشهر إىل  %40يف هذا االستطالع؛ أما بني اإلسرائيليني اليهود فيزداد التأييد هلذه الرزمة من  %32إىل  ،%35لكن هذه النتيجة تعرب
عن تراجع يف التأييد مقارنة ابلوضع يف حزيران (يونيو)  2016عندما بلغت نسبة التأييد آنذاك  .%48تبلغ نسبة التأييد للرزمة بني كافة
اإلسرائيليني ،عراب ويهودا %43 ،مقارنة مع  %41قبل ستة أشهر.
تشري النتائج أيضا إىل أن إضافة حوافز معينة لرزمة احلل الدائم ححتدث تغيريا كبريا يف املواقف وتكون أغلبية مؤيدة للرزمة .فمثال ،إن إعطاء
ضماانت أبن الدولة الفلسطينية املستقلة ستكون دميقراطية هو من أقوى احلوافز للطرفني حيث يضمن أغلبية مؤيدة للرزمة بينهما .وابلنسبة
للفلسطينيني فإن اعرتافا إسرائيليا ابلنكبة ومبعاانة الالجئني كفيل بتغيري مواقف أقلية كبرية من املعارضني ودفعها لتأييد الرزمة .وابلنسبة
لإلسرائيليني اليهود فإن السماح هلم بزايرة احلرم الشريف هو من أكرب احلوافز أتثريا .إن حوافز كهذه قادرة على تغيري املواقف من املعارضة للتأييد،
وعند إضافة املؤيدين اجلدد للمؤيدين األصليني للرزمة فإن أغلبية كبرية واضحة تتبلور لصاحل الرزمة.
لكن الكثري من مجهور الطرفني يعتقدون أن التوسع االستيطاين قد وصل حدا جعل من حل الدولتني خيارا غري واقعي أو عملي حيث تعتقد
بذلك نسبة من حوايل نصف اإلسرائيليني اليهود و %60من الفلسطينيني .كذلك ،فإن أغلبية كبرية لدى الطرفني ال تثق ابلطرف اآلخر .إن
هذه االعتقادات تدفع اجلمهور لدى الطرفني حنو رفض رزمة احلل الدائم .كذلك تشري النتائج هلبوط لدى الطرفني يف نسبة االعتقاد أبن الطرف
اآلخر يريد السالم.
جاءت هذه النتائج يف "نبض الرأي العام الفلسطيين-اإلسرائيلي :االستطالع املشرتك" الذي مت نشره اليوم من قبل كل من املركز

الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية يف رام هللا ومركز اتمي شتاميتز ألحباث السالم يف جامعة تل ابيب بتمويل من االحتاد األورويب
ومكتب املمثلية اهلولندية يف رام هللا ومكتب املمثلية الياابنية ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف فلسطني.

مت إجراء هذا االستطالع يف كانون أول (ديسمرب)  2017بني عينة متثيلية بلغ عددها  1270فلسطيين يف الضفة الغربية وقطاع غزة و900
إسرائيلي مبا يف ذلك زايدة يف عينة املستوطنني واملواطنني العرب اإلسرائيليني ،وكانت نسبة اخلطأ  .%3قام االستطالع املشرتك بفحص املواقف
من بنود التسوية الدائمة ومن جمموعة من احلوافز اليت مت عرضها على املعارضني لرزمة احلل الدائم .وفحص االستطالع انطباعات كل طرف عن
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اآل خر ،واملواقف من بدائل خمتلفة حلل الدولتني مبا يف ذلك حل الدولة الواحدة اليت تقوم على أساس مبدأ املساواة بني الطرفني ،ووضع ال يكون
فيه مساواة بني الطرفني .كما نظران يف املواقف من كونفدرالية فلسطينية-إسرائيلية .قام إبعداد امللخص التايل كل من د.خليل الشقاقي ووليد
لدادوة من املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية وكل من دالية شايندلني ود .إفرامي اليف مدير مركز اتمي شتاميتز ألحباث السالم يف
جامعة تل أبيب.

نتائج تفصيلية
عند عرض رزمة اتفاق سالم مكونة من تسعة بنود مبنية على جوالت املفاوضات السابقة وجد االستطالع أن التأييد للرزمة قد ارتفع  3نقاط
مئوية بني اإلسرائيليني اليهود مقارنة ابلوضع يف حزيران (يونيو) املاضي (من  %32إىل  .)%35قبل سنة أيدت هذه الرزمة نسبة من  %48من
اإلسرائيليني كافة (عراب ويهودا) فيما تؤيد نفس الرزمة نسبة من  %43اآلن .وتبلغ اليوم نسبة املعارضة للرزمة بني اإلسرائيليني اليهود .%54
أما بني الفلسطينيني فإن التأييد للرزمة قد هبط من  %43قبل ستة أشهر إىل  %40اآلن .قبل سنة ،يف كانون أول (ديسمرب)  ،2017أيدت
الرزمة نسبة من  %42من الفلسطينيني .تبلغ اليوم نسبة املعارضة للرزمة بني الفلسطينيني  .%57يرافق اهلبوط الراهن يف التأييد للرزمة بني
الفلسطينيني هبوطا يف نسبة أتييد حل الدولتني وهو مرتبط أيضا هببوط يف نسبة االعتقاد أبن حل الدولتني مل يعد عمليا .إن هذا اهلبوط انتج
على األرجح عن إعالن الرئيس األمريكي ترامب االعرتاف ابلقدس عاصمة إلسرائيل .اشتملت الرزمة على قيام دولة فلسطينية غري مسلحة
وانسحاب إسرائيلي إىل اخلط األخضر أو حدود 1967مع تبادل متساو لألراضي ،ومجع مشل ملائة ألف من الالجئني الفلسطينيني يف إسرائيل،
وتكون القدس الغربية عاصمة إلسرائيل والقدس الشرقية عاصمة لفلسطني (ويتم تقسيم البلدة القدمية بني الطرفني) ،وينتهي الصراع وتنتهي
املطالب.
عندما عرضنا على املعارضني خلطة السالم الشاملة ،أو رزمة احلل الدائم ،جمموعة من احلوافز اليت قد تضاف للرزمة األصلية فإن النتائج اختلفت
بشكل كبري وأصبحت فرص احلصول على أتييد الغالبية عالية جدا .من بني احلوافز األكثر فاعلية يف التأثري إجيااب على مواقف املعارضني ما يلي:
• للفلسطينيني :وجدان أن اعرتافا إسرائيليا ابلنكبة ومبعاانة الالجئني ودفع التعويضات هلم كفيل بتغيري مواقف  %39من املعارضني
للرزمة مما يؤدي لرفع نسبة التأييد اإلمجالية للرزمة لـ .%62
• لإلسرائيليني اليهود :وجدان أن السماح لإلسرائيليني بزايرة احلرم الشريف كفيل بتغيري مواقف  %47من املعارضني للرزمة حبيث ترتفع
النسبة اإلمجالية لتأييد الرزمة إىل .%60
• للطرفني معاً :كذالك ،قالت نسبة من  %40من اإلسرائيليني اليهود و %37من الفلسطينيني املعارضني للرزمة أنه لو ضمن االتفاق
دميقراطية الدولة الفلسطينية فإهنم سيؤيدون الرزمة .كذلك فإن إعطاء ضماانت للطرفني من الوالايت املتحدة والسعودية ومصر بتطبيق
االتفاق كفيل بتغيري موقف  %39من املعارضني اليهود و %27من املعارضني الفلسطينيني.
أسباب املعارضة :تعتقد نسب كبرية من الطرفني أن حل الدولتني مل يعد عمليا أو واقعيا ،حيث تقول أغلبية من  %60من الفلسطينيني وأقلية
كبرية ( )46%من اإلسرائيليني اليهود أن حل الدولتني مل يعد عمليا بسبب التوسع االستيطاين .كما أن حوايل ثالثة أرابع الطرفني يعتقدون أن
فرص قيام دولة فلسطينية إىل جانب إسرائيل خالل السنوات اخلمسة املقبلة ضئيلة أو منعدمة ( %75بني الفلسطينيني و %73بني اإلسرائيليني
اليهود) .هذه النتيجة حتافظ على درجة عالية من االستقرار.
أما السبب الثاين للمعارضة فيتمثل يف انعدام الثقة ابلطرف اآلخر والعتقاد أبن الصراع بني الطرفني هو صراع صفري ،أي أن ما فيه خري لطرف
هو ابلتأكيد شر للطرف اآلخر .تقول نسبة تقل عن اخلحمس من اإلسرائيليني اليهود أهنا تثق ابلفلسطينيني وتقول نسبة من  %9فقط من
الفلسطينيني أهنا تثق ابإلسرائيليني اليهود .كذلك ،فإن  %29فقط من اإلسرائيليني اليهود و %37فقط من الفلسطينيني يعتقدون أن األغلبية
لدى الطرف اآلخر تريد السالم .كما أن  %51من اإلسرائيليني اليهود و %72من الفلسطينيني يعتقدون أن الصراع بني الطرفني هو صراع
صفري.
البدائل :لفهم موقف اجلمهور املعارض حلل الدولتني قمنا بفحص مدى التأييد لبدائل ثالث هلذا احلل )1( :دولة واحدة يتمتع فيها الطرفان
ابملساواة )2( ،دولة واحدة ال يوجد فيها مساواة (أي دولة تفرقة عنصرية) ،وسيناريو اثلث متطرف يقوم فيه طرف بطرد الطرف اآلخر .بعد
إخراج مؤيدي حل الدولتني وجدان أن نسبة أتييد البدائل الثالث قد تراوحت بني  %10و %15من كل من اجلمهورين .كذلك ،سألنا بشكل
منفصل عما إذا كان اجلمهور لدى الطرفني يؤيد كونفدرالية بني دولة فلسطني ودولة إسرائيل :قالت نسبة من  %28من الفلسطينيني و%33
من اإلسرائيليني اليهود و %70من اإلسرائيليني العرب أهنم يؤيدوهنا.
مرفق ملخص االستطالع املشرتك
للمزيد من املعلومات أو إلجراء املقابالت يرجى االتصال مع محادة جرب املسؤول اإلداري يف املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية على  0599474310أو
على hamada.Jaber@pcpsr.org
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