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بيان صحفي

نبض الرأي العام الفلسطيين-اإلسرائيلي :توقعات ضئيلة بقيام دولة فلسطينية
مستقلة يف السنوات اخلمسة املقبلة
كما تشري النتائج إىل أن أغلبية ضئيلة من اإلسرائيليني والفلسطينيني يؤيدون حل الدولتني وأن
اإلسرائيليني والفلسطينيني ال يثقون ببعضهم البعض

 22آب (أغسطس)  :2016--أغلبية صغرية من  %51من الفلسطينيني و %59من اإلسرائيليني ( %53من اليهود اإلسرائيليني
و %87من العرب اإلسرائيليني) يؤيدون حل الدولتني للصراع اإلسرائيلي-الفلسطيين.
جاءت هذه النتائج يف "نبض الرأي العام الفلسطيين-اإلسرائيلي :االستطالع املشرتك" الذي مت نشره اليوم من قبل معهد الدميقراطية
اإلسرائيلية يف القدس واملركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية يف رام هللا بشراكة ودعم من مؤسسة كونراد أديناور ومتويل من االحتاد
األورويب.
يركز االستطالع الذي أُجري بني  1270فلسطيين و 1184إسرائيلي على آراء اجلمهور من اتفاقية سالم دائم ،وعلى االستعداد للثقة
ابلطرف اآلخر وقبول حلول وسط معه ،وعلى درجة اخلوف من بعضهما البعض.
عند عرض رزمة اتفاق سالم مبنية على جوالت املفاوضات السابقة قالت نسبة من  %39فقط من الفلسطينيني و %46من
اإلسرائيليني ( %39من اليهود اإلسرائيليني و %90من العرب اإلسرائيليني) أهنم يؤيدون هذه الرزمة .اشتملت الرزمة على تسعة
بنود من أمهها قيام دولة فلسطينية غري مسلحة ،وانسحاب إسرائيلي إىل اخلط األخضر أو حدود عام  1967مع تبادل متسا ٍو لألراضي
حيث يلزم ،ومجع مشل ملائة ألف من الالجئني الفلسطينيني يف إسرائيل ،والقدس الغربية عاصمة إلسرائيل والقدس الشرقية عاصمة لفلسطني،
ويوضع احلي اليهودي وحائط املبكى حتت السيادة اإلسرائيلية واألحياء اإلسالمية واملسيحية واحلرم الشريف حتت السيادة الفلسطينية،
وينتهى الصراع وتنتهي املطالب.
ترتفع نسبة التأييد لرزمة اتفاق السالم ذات البنود التسعة هذه بني اليهود اإلسرائيليني العلمانيني ( )%56مقارنة ابلتقليديني أو احملافظني
( )%35واملتدينني ( )%10واحلريدمي ( .) %9كما ترتفع يف اجلانب الفلسطيين بني الذين يعرفوا أنفسهم على أهنم "غري متدينني"
( ،)%63أو "متدينني بعض الشيء" ( )%41مقارنة ابلذين يعرفوا أنفسهم ابملتدينني ( .)%35كذلك ترتفع بني اإلسرائيليني الذين يعرفوا
انفسهم أبهنم من اليسار واليسار املعتدل ( )%84مقارنة مع املركز ( )%59واليمني واليمني املعتدل ( .)%18وترتفع يف اجلانب
الفلسطيين بني انخيب فتح ( )%57مقارنة بناخيب محاس ( )%25وانخيب القوى الثالثة (.)%46
من املهم اإلشارة إىل أن ربع اإلسرائيليني والفلسطينيني الذين عارضوا رزمة اتفاق السالم هذه أعربوا عن استعدادهم لتغيري موقفهم وأتييد
الرزمة إذا اشتملت أيضا على عملية سالم عربية –إسرائيلية أوسع.
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عند سؤاهلم عن استعدادهم لالعرتاف املتبادل ابهلوية الوطنية لدولتيهما ،وذلك كجزء من اتفاق سالم هنائي ،قالت أغلبية من اإلسرائيليني
( )%64وأقلية من الفلسطينيني ( )%43أهنم يؤيدون هذا االعرتاف املتبادل ابهلوية.
سألنا اجلمهور عن رعاية عملية السالم .فضلت نسبة من  %44من الفلسطينيني رعاية متعددة األطراف للمفاوضات فيما فضلت نسبة
من  %40من اإلسرائيليني مفاوضات ثنائية .لو دخل الطرفان يف مفاوضات متعددة األطراف ،تفضل نسبة من  %28من اإلسرائيليني
و %22من الفلسطينيني مفاوضات حتت رعاية عربية (من السعودية ومصر واألردن) .أما ابلنسبة لبقية املسارات املتعددة املطروحة
فحصلت على أتييد من طرف ومل حتصل عليه من الطرف اآلخر %26 :من اإلسرائيليني و %8من الفلسطينيني يؤيدون رعاية أمريكية،
و %7من اإلسرائيليني مقابل  %20من الفلسطينيني يؤيدون رعاية من االحتاد األورويب ،و %12من اإلسرائيليني مقابل  %22من
الفلسطينيني يفضلون رعاية من األمم املتحدة.
عند سؤاهلم عن السبب وراء فشل جوالت املفاوضات السابقة ،ألقت أغلبية من الفلسطينيني ( )%62اللوم على اإلسرائيليني فيما ألقت
أغلبية من  %52من اليهود اإلسرائيليني اللوم على الفلسطينيني .كذلك أشارت النتائج إىل أن  %43فقط من الفلسطينيني و %43من
اإلسرائيليني يعتقدون أن الطرف اآلخر يريد السالم.
النظرة لآلخر
ال يوجد الكثري من الثقة املتبادلة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني ،حيث أعربت نسبة من  %89من الفلسطينيني أن اليهود اإلسرائيليني
ليسوا جديرين ابلثقة فيما قالت نسبة من  %68من اليهود اإلسرائيليني أن الفلسطينيني ليسوا جديرين ابلثقة .كما أن  %50من
اليهود اإلسرائيليني و %61من العرب اإلسرائيليني و %70من الفلسطينيني يوافقون على القول أبن "كل ما فيه خري لطرف فيه شر
للطرف اآلخر" أي أنه "ال ميكن القيام بعمل فيه خري للطرفني معا".
ويف موضوع ذي صلة قالت نسبة من  %54من الفلسطينيني أهنم يعتقدون أبن هدف إسرائيل هو توسعة حدودها لتشمل كافة املنطقة بني
هنر األردن والبحر املتوسط وطرد سكاهنا العرب الفلسطينيني وقالت نسبة من  %27منهم أن هدف إسرائيل هو ضم الضفة الغربية وحرمان
سكاهنا من حقوقهم السياسية .أما بني اإلسرائيليني فقالت نسبة من  %40( %35من اليهود اإلسرائيليني و %8من العرب اإلسرائيليني)
أهنم يعتقدون ان هدف الفلسطينيني الرئيسي هو اهناء دولة إسرائيل وقتل معظم سكاهنا اليهود ،وقالت نسبة من  %19أن هدف
الفلسطينيني هو احتالل كافة دولة إسرائيل .يف املقابل تعتقد نسبة من  %12فقط من اإلسرائيليني أن هدف إسرائيل هو ضم الضفة
الغربية وطرد الفلسطينيني منها ،وبني الفلسطينيني تعتقد نسبة من  %10فقط أن هدف الفلسطينيني هو اهناء دولة إسرائيل وقتل
معظم سكاهنا اليهود.
تقول نسبة من  %65من اإلسرائيليني أهنم خيافون من الفلسطينيني .يف املقابل تقول نسبة من  %54من الفلسطينيني أهنم ال خيافون
اليهود اإلسرائيليني.
تنظر نسبة من  %68من الفلسطينيني إبجيابية للدميقراطية يف إسرائيل ،حيث تراها جيدة أو جيدة جدا .لكن  %10فقط من
اإلسرائيليني ينظرون للدميقراطية الفلسطينية إبجيابية حيث تصفها نسبة من  %77أبهنا سيئة أو سيئة جدا .عند سؤاهلم عن فرص قيام
نظام دميقراطي يف الدولة الفلسطينية املستقبلية قالت أغلبية من اإلسرائيليني بلغت  %83أهنا تعتقد أن الفرص ضئيلة أو ضئيلة نوعا ما.
ترى أقلية كبرية من الفلسطينيني تبلغ  %49أن األوضاع العامة يف إسرائيل جيدة وترى نسبة من  %45منهم أن أوضاع الضفة الغربية سيئة
فيما ترى نسبة من  %72أن أوضاع قطاع غزة سيئة .ترى نسبة من  %43من اإلسرائيليني أن أوضاع الضفة الغربية سيئة فيما ترى نسبة
من  %39أن أوضاع إسرائيل جيدة وترى نسبة من  %36أن أوضاع إسرائيل متوسطة.
مت إجراء االستطالع املشرتك" :نبض الرأي العام الفلسطيين-اإلسرائيلي" يف مقابالت وجها لوجه ابللغة العربية يف الضفة الغربية والقدس
الشرقية وقطاع غزة يف الفرتة ما بني  4-2حزيران (يونيو)  2016ويف إسرائيل عن طريق اهلاتف ابللغات العربية والعربية والروسية يف الفرتة
ما بني  14-7حزيران (يونيو)  .2016مت إجراء املقابالت مع عينة متثيلية وطنية للبالغني ممن تبلغ أعمارهم  18سنة وأكثر وكانت نسبة
اخلطأ .%3
مرفق ملخص لنتائج االستطالع كما ميكن احلصول على التفاصيل الكاملة لألسئلة على  http://pcpsr.org/ar/node/661وللمزيد من املعلومات أو
إلجراء املقابالت يرجى االتصال على محادة جرب املسؤول اإلداري يف املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية على  0599474310أو على
hamada.jaber@pcpsr.org
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