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أتسس املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية  
كمركز مستقل للبحوث   2000يف مطلع عام 

األكادميية ودراسات السياسات العامة. يهدف املركز 
لتطوير وتقوية املعرفة الفلسطينية يف جماالت ثالث: 
السياسات الفلسطينية الداخلية، التحليل االسرتاتيجي 

البحوث املسحية واستطالعات  والسياسة اخلارجية،
الرأي العام.  يقوم املركز ابلعديد من النشاطات 
البحثية: إعداد الدراسات واألحباث األكادميية ذات 
العالقة ابلسياسات الفلسطينية الراهنة، إجراء حبوث 
مسحية حول املواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع 

اي الفلسطيين، تشكيل جمموعات عمل لدراسة قضا
ومشاكل تواجه اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع 
حلول هلا، وعقد املؤمترات واحملاضرات واملوجزات 
املتعلقة بشؤون الساعة. إن املركز الفلسطيين للبحوث 
ملتزم ابملوضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع 
وبلورة تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئة 

 يف أجواء من حرية التعبري وتبادل اآلراء. الدولية
أييت هذا االستطالع ضمن سلسلة االستطالعات 

 املنتظمة للمركز. 
مؤسسة  مت إجراء االستطالع ابلتعاون مع 

 كونراد أديناور يف رام هللا والقدس
 

 

   مشرتك بيان صحفي

  (56) نتائج استطالع الرأي العام رقم
ني واإلسرائيليني هبوط يف نسبة أتييد حل الدولتني بني الفلسطين

فقط يف كل طرف.  %51مقارنة ابلوضع قبل سنة حيث تبلغ اآلن 
يستمر كل طرف يف هذه األثناء يف النظر للطرف اآلخر على أنه 

 يشكل هتديداً وجودايً له
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يف الفرتة الواقعة  هذه هي نتائج أحدث استطالع مشرتك للرأي العام الفلسطيين واإلسرائيلي أجراه
كل من املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية يف   2015)يونيو(  حزيران  14-2  ما بني

رام هللا ومعهد ترومان ألحباث السالم يف اجلامعة العربية. وذلك بدعم من مؤسسة كونراد اديناور يف 
  رام هللا والقدس.

  من  :ييد حل الدولتني ترتاجع بني الطرفني، نسبة أت2014نتائج حزيران )يونيو( بمقارنة
  بني الفلسطينيني. %51إىل  %54ومن  ،بني اإلسرائيليني %51إىل  62%

  اآلخريف نفس الوقت وكما وجدان يف استطالعات سابقة فإن كل طرف يرى يف الطرف 
من الفلسطينيني أن هدف إسرائيل بعيد  %56هتديداً وجودايً حيث تقول نسبة من 

املدى هو توسيع حدودها لتشمل كافة املناطق بني هنر األردن والبحر املتوسط وطرد 
يعتقدون أن هدف إسرائيل بعيد املدى هو ضم الضفة الغربيه  %25سكاهنا العرب و

 %43السياسية. أما بني اإلسرائيليني فإن  وحرمان سكاهنا الفلسطينيني من حقوقهم
يعتقدون أن هدف الفلسطينيني بعيد املدى هو احتالل إسرائيل وقتل معظم سكاهنا 

 يليني هو احتالل وهزمية دولة إسرائيعتقدون أن هدف الفلسطين %18و

 120شخصاً متت مقابلتهم وجهاً لوجه يف  1200بلغ حجم العينة يف اجلانب الفلسطيين   
حزيران   6-3قعاً سكانياً مت اختيارها عشوائيا يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف الفرتة الواقعة بني مو 

إسرائيلياً متت  802. أما العينة اإلسرائيلية فبلغت %3. بلغت نسبة اخلطأ 2015)يونيو( 
-2بني  مقابلتهم من خالل اهلاتف وذلك ابللغات العربية والعربية والروسية وذلك يف الفرتة ما

    . %3، وبلغت نسبة اخلطأ 2015حزيران )يونيو(  14
 

مت إعداد االستطالع واإلشراف عليه من قبل د.خليل الشقاقي أستاذ العلوم السياسية ومدير املركز 
الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية ود. عفت ماعوز من معهد ترومان ألحباث السالم وقسم 

 . االتصاالت ابجلامعة العربية يف القدس ومديرة املركز السويسري ألحباث الصراع يف اجلامعة
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 النتائج الرئيسية لالستطالع:

 ابلتهديد:( إدارة الصراع واإلحساس 1

  من الفلسطينيني  %27من اإلسرائيليني و %6، سألنا الطرفني عن توقعاهتما للمستقبل: يف إسرائيل برائسة نتنياهو ميينيةاآلن وبعد تشكيل حكومة
من الفلسطينيني يعتقدون أن الطرفني سيعودان للمفاوضات ولكن  %29من اإلسرائيليني و %28يعتقدون أن الطرفني سيعودان قريباً للمفاوضات. 

من الفلسطينيني يعتقدون أن الطرفني لن يعودا للمفاوضات وستقع هجمات مسلحة.  %20من اإلسرائيليني و %43ستقع هجمات مسلحة. 
 كانون أول ت ولكن لن تقع هجمات مسلحة. يف  من الفلسطينيني يعتقدون أن الطرفني لن يعودا للمفاوضا %18من اإلسرائيليني و %8أخرياً 

من الفلسطينيني أن الطرفني لن يعودا للمفاوضات وستقع هجمات مسلحة   %37من اإلسرائيليني و %32قالت نسبة من  2014( ديسمرب)
 لحة.من الفلسطينيني أن الطرفني لن يعودا للمفاوضات ولن تقع هجمات مس %10من اإلسرائيليني و %8وقالت نسبة من 

 56% غري قلقني أهنم أو أفراد عائالهتم سوف يتعرضون لألذى على أيدي عريب يف حياهتم اليومية. أما بني  %41من اإلسرائيليني قلقون و
غري قلقني من تعرضهم أو تعرض أحد أفراد أسرهتم لألذى على أيدي إسرائيليني أو أن تتعرض أراضيهم  %21قلقون و %79الفلسطينيني فإن 

 رة أو بيوهتم للهدم.للمصاد

   .ًمن الفلسطينيني يعتقدون أن  %56نسبة اإلحساس ابلتهديد لدى الطرفني خبصوص تطلعات وأهداف الطرف اآلخر بعيدة املدى عالية جدا
تعتقد أن  %25هدف إسرائيل بعيد املدى هو توسيع حدودها لتشمل كافة املناطق بني هنر األردن والبحر املتوسط وطرد سكاهنا العرب ونسبة من 

يعتقدون أن هدف  %43هدف إسرائيل هو ضم الضفة الغربية وحرمان سكاهنا الفلسطينيني من حقوقهم السياسية. أما بني اإلسرائيليني فإن 
 %17يعتقدون أن هدف الفلسطينيني هو احتالل وهزمية دولة إسرائيل.  %18الفلسطينيني بعيد املدى هو احتالل إسرائيل وقتل معظم سكاهنا و

من  %27و 1967( املناطق احملتلة يف عام %6( أو من كل )%11فقط من الفلسطينيني يعتقدون أن هدف إسرائيل هو االنسحاب من جزء )
 .1967( أراضيهم احملتلة منذ عام %12أو بعض )  (%15اإلسرائيليني يعتقدون أن هدف الفلسطينيني هو استعادة كل )

    بعد ضمان أمنها وتقول نسبه من  1967من اإلسرائيليني أن هدف إسرائيل هو االنسحاب إىل خطوط عام  %9يف الوقت ذاته تقول نسبه من
من اإلسرائيليني يقولون أن هدف إسرائيل هو ضم الضفة  %18أن هدفها هو االنسحاب من أجزاء من هذه املناطق بعد ضمان أمنها.  33%

 أن اهلدف هو ضم الضفة الغربية وطرد سكاهنا. %14ل نسبه من الغربية بدون إعطاء سكاهنا حقوقهم السياسية وتقو 

    1967تقول أن هدف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير هو استعادة بعض املناطق احملتلة منذ عام  %38أما بني الفلسطينيني فإن نسبة من 
أن اهلدف هو هزمية إسرائيل واستعادة  %13ل تقول نسبه من أن اهلدف هو استعادة كافة تلك املناطق احملتلة. يف املقاب %30وتقول نسبة من 

 أن اهلدف هو هزمية إسرائيل والقضاء على سكاهنا اليهود. %10وتقول نسبه من  1948أراضي عام 

 
   اإلسرائيلية: -( املفاوضات الفلسطينية2

 52% يعارضوهنا. أما بني اإلسرائيليني، فإن نسبة التأييد للمبادرة العربية تبلغ  %44من الفلسطينيني يؤيدون املبادرة السعودية أو العربية للسالم و
فيما أيدهتا  %53من الفلسطينيني هذه املبادرة وعارضتها  %43، أيدت نسبة من 2014( ديسمرب) كانون أوليف    . %67واملعارضة  21%

رتاف عريب إبسرائيل وتطبيع للعالقات معها بعد أن تقوم إبهناء احتالهلا . تدعو املبادرة الع%63من اإلسرائيليني وعارضته نسبة  %27نسبة من 
األمم املتحدة  متفقاً عليه مبا يتوافق مع قراروبعد قيام دولة فلسطينية ويتم حل مشكلة الالجئني حالً عادالً و  1967لألراضي العربية احملتلة يف عام 

إبسرائيل وحقها يف حدود آمنة وتوقع اتفاقات سالم معها وتقيم عالقات دبلوماسية طبيعية  . مقابل ذلك تقوم الدول العربية ابالعرتاف194رقم 
  معها.

 38%  يعارضون تفكيك معظم املستوطنات يف الضفة الغربية كجزء من اتفاق سالم مع الفلسطينني. %54من اإلسرائيليني يؤيدون و 

 51% من  %43من الفلسطينيني يؤيدون قيام دولة فلسطينية إىل جانب دولة إسرائيل، أو ما يعرف حبل الدولتني.  %51من اإلسرائيليني و
من  %54اإلسرائيليني و من %62 أيدت نسبة من 2014يف حزيران )يونيو(  من الفلسطينيني يعارضون هذا احلل. %48اإلسرائيليني و

أيدت نسبة من  2014( ديسمرب) كانون أوليف  من الفلسطينيني. و  %46اإلسرائيليني و من %34الفلسطينيني هذا احلل وعارضته نسبة من 
  .%51واملعارضة  %48من اإلسرائيليني هذا احلل وبني الفلسطينيني بلغت نسبة التأييد  %37وعارضت نسبة من  58%
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 وية القومية كجزء من تسوية دائمة وذلك بعد التوصل حلل سألنا يف هذا االستطالع كما نفعل عادة عن موقف الطرفني من االعرتاف املتبادل ابهل
عارضوا ذلك وبني  %45من اإلسرائيلني قالوا أبهنم يؤيدون االعرتاف املتبادل ابهلوية القومية و %44ة. يلكافة قضااي الصراع وقيام دولة فلسطين

عارضوا هذا االعرتاف  %36من اإلسرائيليني أيدوا و %54 ،2014( ديسمرب) كانون أول. يف  %54واملعارضة  %44الفلسطينيني بلغ التأييد 
 .%60واملعارضة  %39املتبادل ابهلوية وبني الفلسطينيني بلغت نسبة التأييد آنذاك 

 


