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بيان صحفي

نبض الرأي العام الفلسطيني-إلاسرائيلي :إرتفع التأييد بني الفلسطينيني خالل نصف السنة املاضية حلل
الدولتني ولرزمة كاملة مفصلة للحل الدائم واخنفض بني اإلسرائيليني؛ لكن حوافز متعددة مضافة لرزمة احلل
الدائم تضمن تكون أغلبية كبرية مؤيدة هلذه الرزمة بني الطرفني .رغم ذلك ،فإن االعتقادات حول عدم
واقعية حل الدولتني ،ونسبة الثقة الضئيلة لدى الطرفني ،واعتقاد كل طرف أن اآلخر يريد تدمريه تشكل
أكرب املعيقات أمام حتقي السالم
آب (اُغسطس)  :1027أغلبية شبو متساوية من الطرفني تؤيد حل الدولتني %35 :بني الفلسطينيني و %31بني اإلسرائيليني .تشري ىذه
النتائج حلصول ارتفاع قدره مثاين نقاط مئوية يف نسبة التأييد ذلذا احلل بني الفلسطينيني مقارنة ابلوضع يف االستطالع ادلشرتك السابق يف كانون
أول (ديسمرب)  . 1022أما بني اإلسرائيليني فإن نسبة التأييد تنخفض درجتني مئويتني ،وىذ ىو االخنفاض الثاين يف التأييد اإلسرائيلي خالل
سنة بدءاً حبزيران (يونيو)  .1022ينخفض أيضاً يف ىذا االستطالع التأييد اإلسرائيلي لرزمة مفصلة للحل الدائم .تبقى نسبة التأييد بني العرب
اإلسرائيليني ىي األعلى حيث تزيد عن  %00لكل من حل الدولتني ولرزمة احلل الدائم.
تشري النتائج أيضاً إىل أن إضافة حوافز معينة لرزمة احلل الدائم ُُتدث تغيرياًكبرياً يف ادلواقف وتكون أغلبية مؤيدة للرزمة .إن اعرتافاً من كل طرف
ابلروابط اليت تربط الطرف اآلخر ابألرض وإظهار االحرتام لروايتو التارخيية ىو من أقوى احلوافز الرمزية .وابلنسبة للفلسطينيني فإن إطالق سراح
األسرى ىو األكثر فاعلية فيما وجدان أن تغيري مناىج دراسية إبزالة أي ُتريض فيها ضد اآلخر ىو من أكثر احلوافز فاعلية ابلنسبة لإلسرائيليني
ا ليهود .إن حوافز كهذه قادرة على تغيري ادلواقف من ادلعارضة للتأييد بنسب ترتاوح بني الثلث وأكثر من النصف ،وعند إضافة ىذه النسب
للمؤيدين األصليني للرزمة فإن أغلبية كبرية واضحة تتبلور لصاحل الرزمة.
لكن الكثري من مجهور الطرفني يعتقدون أن التوسع االستيطاين قد وصل حداً جعل من حل الدولتني خياراً غري واقعي أو عملي .إن ىذا
االعتقاد يدفع اجلمهور حنو رفض رزمة احلل الدائم .كذلك تشري النتائج الرتفاع يف درجة الشك ادلتبادل مقارنة ابلوضع قبل سنة وتعتقد األغلبية
لدى الطرفني أن للطرف األخر أىدافاً توسعية لالستيالء على أرضو واإلضرار بسكانو.
جاءت ىذه النتائج يف "نبض الرأي العام الفلسطيين-اإلسرائيلي :االستطالع املشرتك" الذي مت نشره اليوم من قبل ادلركز الفلسطيين للبحوث
السياسية وادلسحية يف رام هللا ومعهد اتمي شتاميتز ألحباث السالم يف جامعة تل أبيب بتمويل من االُتاد األورويب ومكتب ادلمثلية اذلولندية يف
رام هللا.
مت إجراء ىذا االستطالع يف حزيران(يونيو) ومطلع متوز (يوليو)  1027بني عينة متثيلية بلغ عددىا  2100فلسطيين يف الضفة الغربية وقطاع
غزة و 000إسرائيلي مبا يف ذلك زايدة يف عينة ادلستوطنني وادلواطنني العرب اإلسرائيليني وكانت نسبة اخلطأ  .%5قام االستطالع ادلشرتك
بفحص ادلواقف من بنود التسوية الدائمة ومن رلموعة من احلوافز اليت مت عرضها على ادلعارضني لرزمة احلل الدائم .وفحص االستطالع
انطباعات كل طرف عن اآلخر ،وادلواقف من بدائل خمتلفة حلل الدولتني مبا يف ذلك حل الدولة الواحدة اليت تقوم على أساس مبدأ ادلساواة بني
الطرفني ،ووضع ال يكون فيو مساواة بني الطرفني .كما نظران يف ادلواقف من كونفدرالية فلسطينية-إسرائيلية .قام إبعداد ادللخص التايل كل من
د.خليل الشقاقي ووليد لدادوة من ادلركز الفلسطيين للبحوث السياسية وادلسحية وكل من دالية شايندلني ود .إفراًن اليف مدير مركز اتمي شتاميتز
ألحباث السالم يف جامعة تل أبيب.

نتائج تفصيلية
عند عرض رزمة اتفاق سالم مبنية على جوالت ادلفاوضات السابقة وجد االستطالع أن التأييد للرزمة قد اخنفض بتسعة نقاط مئوية بني
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اإلسرائيليني اليهود  ،من  %12إىل  ،%51وذلك مقارنة بنتائج االستطالع السابق الذي أجري يف كانون أول (ديسمرب) ادلاضي .قبل سنة
أيدت ىذه الرزمة نسبة من  %12من اإلسرائيليني كافة فيما تؤيد نفس الرزمة نسبة من  %12اآلن .أما بني الفلسطينيني فإن التأييد للرزمة قد
ارتفع من  %50قبل سنة إىل  %15اآلن .جاء االرتفاع يف نسبة التأييد من قطاع غزة حيث أن نسبة تبلغ النصف تؤيد الرزمة اآلن .اشتملت
الرزمة على قيام دولة فلسطينية غري مسلحة ،وانسحاب إسرائيلي إىل اخلط األخضر أو حدود 2027مع تبادل متساو لألراضي ،ومجع مشل دلائة
ألف من الالجئني الفلسطينيني يف إسرائيل ،وتكون القدس الغربية عاصمة إلسرائيل والقدس الشرقية عاصمة لفلسطني (ويتم تقسيم البلدة القدمية
بني الطرفني) ،وينتهي الصراع وتنتهي ادلطالب.
عندما عرضنا على ادلعارضني خلطة السالم الشاملة ،أو رزمة احلل الدائم ،رلموعة من احلوافز اليت قد تضاف للرزمة األصلية فإن النتائج اختلفت
بشكل كبري وأصبحت فرص احلصول على أتييد الغالبية عالية جداً .من بني احلوافز األكثر فاعلية يف التأثري إجيااب على مواقف ادلعارضني ما يلي:
 للفلسطينيني :وجدان أن اطالق سراح كافة ادلعتقلني الفلسطينيني كفيل بتغيري مواقف  %32من ادلعارضني للرزمة مما يؤدي لرفع نسبة
التأييد اإلمجالية للرزمة حلوايل ثالثة أرابع (.)%75
 لإلسرائيليني اليهود :وجدان أن اعرتافا فلسطينياً إبسرائيل كدولة يهودية كفيل بتغيري مواقف  %15من ادلعارضني للرزمة حبيث ترتفع
النسبة اإلمجالية لتأييد الرزمة إىل  .%30كذلك وجدان أنو عند عرض حافز مماثل على املعارضني الفلسطينيني (حبيث تعرتف إسرائيل
ابلطابع العريب واإلسالمي لدولة فلسطني) فإن نسبة من  %11من ىؤالء ادلعارضني الفلسطينيني يقومون بتغيري مواقفهم والقبول
ابلرزمة.
 كذالك ،قالت نسبة من حوايل الثلث من الفلسطينيني واإلسرائيليني املعارضني للرزمة أنو لو قام الطرف اآلخر بتعديل مناىجو
ادلدرسية وإزالة التحريض منها فإهنم سيؤيدون الرزمة.
سألنا اإلسرائيليني اليهود عن ادلقاطعة الثقافية واالقتصادية إلسرائيل فقالت نسبة بلغت حوايل الثلث أبنو لو أصبحت ىذه ادلقاطعة أسوأ مما ىي
عليو اآلن فإنو ينبغي على إسرائيل يف ىذه احلالة تغيري سياستها والعمل إلجناح حل الدولتني.
أسباب املعارضة :تعتقد نسب كبرية من الطرفني أن حل الدولتني مل يعد عملياً أو واقعياً حيث تقول نسبة من  %31من الفلسطينيني وحوايل
نصف اإلسرائيليني ( %11بدون فروقات ىامة بني اليهود والعرب) أن حل الدولتني مل يعد عملياً بسبب التوسع االستيطاين .وعند سؤاذلم عما
إذا كانوا يؤيدون أو يعارضون إخالء احلد األدىن ادلتوقع من ادلستوطنني جلعل حل الدولتني ممكناً قالت نسبة من  %31من اإلسرائيليني اليهود أهنا
تعارض ذلك (بل قالت النسبة األكرب منهم  -%12 -أهنا تعارض ذلك بقوة وقالت نسبة من  %25اهنا تعارض ذلك نوعاً ما) .أما بني
ادلستوطنني فقالت نسبة من  %01أهنا تعارض ىذا اإلخالء.
أما السبب الثاين للمعارضة فيتمثل يف انعدام الثقة ابلطرف اآلخر واالحساس أبن لو أىدافاً متطرفة أو مدمرة .فمثالً ،تقول نسبة من  %25فقط
من الفلسطينيني أهنا تثق ابإلسرائيليني اليهود وتقول نسبة من  %70أن إلسرائيل أىدافاً توسعية متطرفة موجهة ضدىم (حيث تقول نسبة من
 %12أن إسرائيل تريد ضم الضفة الغربية وحرمان الفلسطينيني من حقوقهم وتقول نسبة من  %37أن إسرائيل تريد االستيالء على كافة األراضي
الفلسطينية وطرد سكاهنا الفلسطينيني) .أما بني اإلسرائيليني اليهود فإن  %21يعتقدون أن الفلسطينيني يريدون السيطرة على كافة أراضي
( 2010حيث يعتقد ذلك  )%11أو السيطرة على األرض وقتل اإلسرائيليني (حيث يعتقد ذلك  .)%50لكن عند النظر يف انطباعات كل
طرف عن أىداف طرفو بعيدة ادلدى ،فإن األقلية فقط تعتقد أن جملتمعها أىدافاً أو تطلعات متطرفة ،حيث تبلغ ىذه النسبة الثلث بني
اإلسرائيليني اليهود والربع بني الفلسطينيني.
البدائل :لفهم موقف اجلمهور ادلعارض حلل الدولتني قمنا بفحص مدى التأييد لبدائل ثالث ذلذا احلل )2( :دولة واحدة يتمتع فيها الطرفان
ابدلساواة )1( ،دولة واحدة ال يوجد فيها مساواة (أي دولة تفرقة عنصرية) ،وسيناريو اثلث متطرف يقوم فيو طرف بطرد الطرف اآلخر .بعد
إخراج مؤيدي حل الدولتني وجدان أن نسبة أتييد البدائل الثالث قد تراوحت بني  %20و %23من كل من اجلمهورين .كذلك ،سألنا بشكل
منفصل عما إذا كان اجلمهور لدى الطرفني يؤيد كونفدرالية بني دولة فلسطني ودولة إسرائيل :قالت نسبة من  %57من الفلسطينيني و%12
من اإلسرائيليني اليهود و %22من اإلسرائيليني العرب أهنم يؤيدوهنا.
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