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 بيان صحفي
13/8/2018 

عند إضافة حوافز مت اختبارها يف استطالعات سابقة للبنود : اإلسرائيلي-نبض الرأي العام الفلسطيني
األساسية لرزمة حلل الدولتني فإن التأييد خلطة السالم يزداد بني الفلسطينيني واإلسرائيليني عن نسبة 

حلل الدولتني يرتاجع ألقل مستوى له خالل األويل للخطة بدون هذه احلوافز؛ لكن نسبة التأييد التأييد 
 كما أن املزاوجة بني تنازالت صعبة متبادلة تعطي نتائج متفاوتة   ؛اضيتنيالسنتني امل

تؤيد حل الدولتني، وهو  ،% من كل طرف(43: أقلية فقط من الطرفني، اإلسرائيليني اليهود والفلسطينيني )2018آب )أغسطس(  13
التأييد بني اإلسرائيليني اليهود والفلسطينيني ثالث نقاط مئوية منذ كانون  اخنفضما يعكس تراجعاً مستمراً خالل العقد املاضي بني الطرفني. 

مثاين نقاط مئوية بني الفلسطينيني وتسع نقاط مئوية  2016منذ حزيران )يونيو( يف التأييد  االخنفاض، وبلغ حجم 2017أول )ديسمرب( 
هذه %. كذلك، فإن 82جداً حيث يبلغ  ياً حلل الدولتني يبقى مستمراً وعال بني اإلسرائيليني اليهود. أما بني اإلسرائيليني العرب فإن التأييد

تشري إىل أن رزمة احلل الدائم ذات البنود التسعة اليت يتم من خالهلا تطبيق حل الدولتني تتمتع  ،اخلامسة لالستطالع املشرتك ، وهيالدورة
ويف ذلك اخنفاض قدره ثالث نقاط مئوية يف  ؛من اإلسرائيليني العرب% 82% من اإلسرائيليني اليهود و39% من الفلسطينيني و37بتأييد 

)ديسمرب(  نسبة أتييد الفلسطينيني واإلسرائيليني العرب وارتفاع قدره أربع نقاط مئوية يف نسبة أتييد اإلسرائيليني اليهود، وذلك منذ كانون أول
% 91% بني اإلسرائيليني اليهود و45% بني الفلسطينيني و42أييد ليبلغ الترزمة معدلة فيها ثالثة بنود إضافية ترفع نسبة  املاضي. لكن

 بني اإلسرائيليني العرب.
 16حيث قمنا آنذاك ابختبار أتثري )االستطالعات السابقة  دروس مستقاة منمبنية على  أخرىإبجراء جتربة أيضاً قمنا يف هذا االستطالع 

. قمنا يف االستطالع الراهن مبزاوجة تلك (آلخر وهدفت لزايدة نسبة التأييد لرزمة احلل الدائمحافزاً حتتوي على تنازالت متبادلة من طرف 
. كانت نتيجة هذا االختبار على ذاته احلوافز اليت تشمل على تنازالت متبادلة متشاهبة يشمل فيها كل زوج على مكسب وتنازل يف الوقت

ملزدوجة الثمانية اليت عرضناها أدت الرتفاع نسبة التأييد لرزمة احلل الدائم وأدى بعضها لرفع الطرف اإلسرائيلي إجيابية حيث أن معظم احلوافز ا
ها ضعيفا ومل نسبة التأييد لألغلبية بني اإلسرائيليني اليهود. لكن هذه احلوافز املزدوجة مل تالقي جناحاً مشاهباً بني الفلسطينيني حيث كان أتثري 

 تأييد لرزميت احلل الدائم اللتان عرضنامها يف هذا االستطالع عن نسبيت التأييد األوليتني.يتمكن معظمها من زايدة نسبة ال
 تعتقد النسبة األكرب من اإلسرائيليني واألغلبية من الفلسطينيني أن التوسع االستيطاين جيعل من حل الدولتني غري ممكن، حيث يقول حوايل

أن هذا احلل مل يعد عملياً. كذلك، فإن أغلبية كبرية لدى  (%56الفلسطينيني )أكثر من نصف %( و 47نصف اإلسرائيليني اليهود )
مرتبط ابآلخر أن االعتقاد بعدم واقعية حل الدولتني وانعدام الثقة خالل السنتني املاضيتني الطرفني ال تثق ابلطرف اآلخر. وجد االستطالع 

 يف نسبة االعتقاد أن الطرف اآلخر يريد السالم.الطرفني لدى بقوة مبعارضة خطة السالم. كما أن النتائج تشري إىل تراجع 
املركز كل من من قبل اليوم " الذي مت نشره اإلسرائيلي: االستطالع املشرتك-نبض الرأي العام الفلسطيينجاءت هذه النتائج يف "

االحتاد بتمويل من  ومركز اتمي شتاميتز ألحباث السالم يف جامعة تل ابيبيف رام هللا  الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية
 .فلسطنييف  الياابنيةومكتب املمثلية  األورويب

فلسطيين يف الضفة الغربية  2150 عددها بني عينة متثيلية بلغ 2018متوز )يوليو( بداية حزيران )يونيو( و هناية مت إجراء هذا االستطالع يف 
% بني  2.5إسرائيلي مبا يف ذلك زايدة يف عينة املستوطنني واملواطنني العرب اإلسرائيليني، وكانت نسبة اخلطأ  1600وقطاع غزة و

دى الطرفني عن % بني اإلسرائيليني. قام االستطالع املشرتك بفحص املواقف من بنود التسوية الدائمة واالنطباعات ل3الفلسطينيني و
واملواقف من بدائل خمتلفة حلل الدولتني مبا يف ذلك حل الدولة الواحدة اليت تقوم على أساس مبدأ املساواة بني الطرفني، بعضهما البعض، 

د.  كل من إسرائيلية. قام إبعداد امللخص التايل-ووضع ال يكون فيه مساواة بني الطرفني. كما نظران يف املواقف من كونفدرالية فلسطينية
من املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية وكل من دالية شايندلني ود. إفرامي اليف مدير مركز اتمي شتاميتز  لدادوهالشقاقي ووليد  لخلي

 ألحباث السالم يف جامعة تل أبيب.

file:///C:/Users/kshik/Documents/EU%20joint%20polls/joint%20poll%204/pcpsr.org
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http://peace.tau.ac.il/
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2016/eupi-eupfp-programme-at-a-glance-2016_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2016/eupi-eupfp-programme-at-a-glance-2016_en.pdf
http://www.ps.emb-japan.go.jp/PressRelease/PressRelease2017/n18December_Eng.pdf
http://www.ps.emb-japan.go.jp/PressRelease/PressRelease2017/n18December_Eng.pdf
http://www.ps.emb-japan.go.jp/PressRelease/PressRelease2017/n18December_Eng.pdf
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 نتائج تفصيلية
هذه النسبة هي % لكل منهما اليوم. 43يهود قبل ستة أشهر إىل % بني الفلسطينيني واإلسرائيليني ال46من  حلل الدولتنييرتاجع التأييد 

، واألقل خالل السنوات العشر املاضية عندما ابتدأ الرتاجع التدرجيي يف أتييد هذا نبض الرأي العاماألقل بني الطرفني منذ انطالقة 
مع ذلك، تبقى هذه النسبة هي األعلى . كةاإلسرائيلية املشرت -احلل، واألقل منذ حوايل عشرين سنة يف االستطالعات الفلسطينية

لبدائل ثالث هلذا  (بني الذين ال يؤيدون حل الدولتني)توجد نسب صغرية من التأييد  مقارنة بنسب أتييد احللول البديلة حلل الدولتني.
أو التهجري.  احلل هي: حل الدولة الواحدة اليت يتمتع فيها الطرفان ابملساواة، وحل الدولة الواحدة اليت ال يتمتع فيها الطرفان ابملساواة، والطرد

حقوقاَ متساوية، أي التمييز العنصري، لتأييد بني اإلسرائيليني اليهود للدولة الواحدة املتساوية وللضم بدون إعطاء الفلسطينيني يف اطرأ ارتفاع 
%، وللتمييز العنصري من 19% إىل 14فقد ارتفع التأييد للدولة الواحدة من  :2017وذلك مقارنة ابلوضع يف كانون أول )ديسمرب( 

 حل الدولتني بدون تغيري كبري.الثالث لبدائل ل%. أما بني الفلسطينيني فقد بقيت نسب التأييد 15% إىل 11
اليت كنا قد عرضناها عليهما أربع مرات خالل السنتني  خطة السالم األصليةعلى نصف الفلسطينيني واإلسرائيليني يف العينة عرضنا 

% من اإلسرائيليني اليهود 39( و2017% يف كانون أول/ ديسمرب 40% من الفلسطينيني )مقارنة مع 37املاضيتني. قالت نسبة من 
هنا تؤيد رزمة احلل الدائم األصلية هذه. أما بني اإلسرائيليني العرب، وكما رأينا يف املرات السابقة، فإن % قبل ستة أشهر( أ35)مقارنة مع 

% من كافة اإلسرائيليني أهنا تؤيد خطة السالم األصلية املفصلة هذه. 46% قالت إهنا تؤيدها. يف اجململ، قالت نسبة من 82نسبة من 
مع تبادل متساو  1967طينية غري مسلحة، وانسحاب إسرائيلي إىل اخلط األخضر أو حدود عام اشتملت هذه اخلطة على قيام دولة فلس

وتكون القدس الغربية عاصمة إلسرائيل والقدس الشرقية عاصمة  الفلسطينيني،ملائة ألف من الالجئني يف إسرائيل ومجع مشل  ،لألراضي
إلسرائيلية واألحياء اإلسالمية واملسيحية واحلرم الشريف حتت السيادة لفلسطني، ويكون احلي اليهودي وحائط املبكى حتت السيادة ا

% من اإلسرائيليني 48الفلسطينية، وينتهي الصراع وتنتهي املطالب. عارضت هذه اخلطة األصلية التفصيلية لتطبيق حل الدولتني نسبة من 
 % من الفلسطينيني.61% من اإلسرائيليني اليهود( و54)

مشلت بشكل متطابق كافة البنود الواردة يف اخلطة األصلية اليت  طة سالم معدلةخل رزمة من عينة الطرفني فقد عرضنا عليهأما النصف الثاين 
بنود إضافية كانت استطالعاتنا السابقة قد أظهرت أهنا تساهم يف دفع بعض املعارضني للخطة األصلية لتغيري  ةوصفناها أعاله ابإلضافة لثالث

( يكون 2( تكون كل من إسرائيل والدولة الفلسطينية املستقبلية دولتني دميقراطيتني؛ )1ما يلي: ) البنود اإلضافية ا، وجاء يفرأيهم والقبول هب
( تضمن الوالايت املتحدة ودول عربية رئيسية تنفيذاً كامالً 3االتفاق الثنائي جزءاً من اتفاق إقليمي مبين على أسس مبادرة السالم العربية؛ و)

اخلطة املعدلة على نسبة أتييد أعلى من قبل الطرفني وذلك مقارنة ابلتأييد الذي حصلت عليه اخلطة رزمة اق من قبل الطرفني. حصلت لالتف
% من الفلسطينيني أهنم يؤيدون اخلطة املعدلة، أي بزايدة قدرها ست نقاط 42% من اإلسرائيليني اليهود و45من نسبة األصلية: قالت 

% مما رفع 91. أما بني اإلسرائيليني العرب فارتفعت نسبة التأييد لتصل إىل الفلسطينيني ومخس نقاط مئوية بنيئيليني اليهود اإلسرامئوية بني 
 %.53معدل جممل التأييد اإلسرائيلي املوزون إىل أغلبية من 

)اليت سبق أن عرضناها  املزدوجة املتبادلةاحلوافز كذلك قمنا يف هذا االستطالع بفحص مستوى التأييد احملتمل جملموعة من مثانية من 
( واليت تشتمل على تقدمي تنازل من طرف آلخر مقابل احلصول على تنازل من ذلك على حدة بشكل منفرد على اجلمهور يف كل طرف

ملزدوجة املتبادلة ضعيفا على الطرف اآلخر؛ أي أننا قمنا مبزاوجة التنازالت الفردية حبيث تصبح مزدوجة أو متبادلة. كان أتثري هذه احلوافز ا
 الطرف الفلسطيين حيث مل تتمكن معظم هذه احلوافز من زايدة التأييد خلطيت السالم، األصلية واملعدلة، املعروضتني على اجلمهور. أما يف

سالم األصلية. كما جنح واحد اجلانب اإلسرائيلي فإن ستة من احلوافز املزدوجة الثمانية جنحت يف الوصول ملستوايت أعلى من التأييد خلطة ال
ضد اآلخر حبيث  الدولية ويتعلق هذا احلافز بقيام الطرفني إبيقاف احلمالت ،منها يف رفع نسبة التأييد لدى الطرفني أعلى مما كانت عليه

ذا احلافز مل يتمكن لمقاطعة وتتوقف إسرائيل عن معارضة انضمام فلسطني للمنظمات الدولية. لكن هالدعوة ليتوقف الطرف الفلسطيين عن 
 من رفع مستوى التأييد األويل للخطة املعدلة بني الفلسطينيني.

ة أوال، هناك عالقة وطيدة بني معارضة خطيت السالم املعروضتني يف هذا االستطالع والشكوك الكبرية املوجودة حول واقعي أسباب املعارضة:
أو االعتقاد  من جهة ني شبه متساويني يف االعتقاد بواقعية وإمكانية حل الدولتني. ينقسم الفلسطينيون واإلسرائيليون إىل قسمحل الدولتني

%( أن هذا احلل ال 48. يعتقد حوايل نصف اإلسرائيليني )يف اجلهة األخرى أبن االستيطان قد توسع لدرجة جيعل من هذا احلل مستحيالً 
ممكن. وبينما مييل اإلسرائيليون العرب للتفاؤل، حيث تقول نسبة من % أن املستوطنات جتعله غري 45يزال واقعياً فيما تقول نسبة من 

% تقول أبن 56%. أما بني الفلسطينيني فإن نسبة من 44% منهم أن حل الدولتني ال يزال ممكناً، فإن النسبة بني اليهود ال تتجاوز 64
% أنه ال يزال 39( فيما تعتقد نسبة من 2017ل / ديسمرب حل الدولتني مل يعد عملياً )هببوط قدره أربع نقاط مئوية عن نتائج كانون أو 

% من اإلسرائيليني اليهود ال يتوقعون قيام دولة فلسطينية خالل السنوات اخلمس 81% من الفلسطينيني و72عملياً. وفوق كل ذلك فإن 
أبن الصراع بني الطرفني هو صراع صفري، أي أن ما املقبلة. أما السبب الثاين للمعارضة فتتمثل يف انعدام الثقة ابلطرف اآلخر ويف االعتقاد 

% فقط من 11أهنم يثقون ابلفلسطينيني وتقول نسبة من فقط فيه خري لطرف هو ابلتأكيد شر للطرف اآلخر. يقول ربع اإلسرائيليني اليهود 
% فقط من الفلسطينيني يعتقدون أن 39% فقط من اإلسرائيليني اليهود و35الفلسطينيني أهنا تثق ابإلسرائيليني اليهود. كذلك، فإن 

% من الفلسطينيني أن الصراع بني الطرفني هو صراع 71%( و47األغلبية يف الطرف اآلخر تريد السالم. يعتقد حوايل نصف اإلسرائيليني )
 صفري.
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 اخلطوة التالية: ما املخرج؟

% من 41. قالت نسبة من السالم أم احلرب أم غريها :عرضنا على الطرفني أربعة خيارات متشاهبة حول اخلطوة التالية يف الصراع
% من اإلسرائيليني العرب أنه ينبغي أن 84% من اإلسرائيليني اليهود و45% يف قطاع غزة( و29% يف الضفة الغربية و47الفلسطينيني )

يل هذا اخليار على غريه مقارنة ضرية يف تفتكون اخلطوة التالية هي "التوصل التفاق سالم". تشكل النسبة الراهنة بني الفلسطينيني زايدة كب
اليت بلغت آنذاك و  ،ترامب املتعلق بنقل السفارة األمريكية للقدساألمريكي بعد إعالن الرئيس  ، أيقبل ستة أشهرابلنسبة اليت حصلنا عليها 

 ،%(27بة تفوق ربع الفلسطينيني ). كذلك اختارت نس2017ملا كانت عليه يف حزيران )يونيو( تقريباً  هذه النسبة ودتعوبذلك  ،26%
% من اإلسرائيليني اليهود أهنا 20قالت نسبة من ، و صراع مسلح ضد االحتالل اإلسرائيلي" نخيار "ش ،% قبل ستة أشهر38مقارنة بـ 
 هي األعلى من بني االستطالعات الثالث األخرية.اإلسرائيلية وهذه النسبة  "،شن حرب حامسة ضد الفلسطينيني"تفضل 

( دولة واحدة يتمتع فيها 1): هي اجلمهور املعارض حلل الدولتني قمنا بفحص مدى التأييد لبدائل ثالثة هلذا احلل توجهات: لفهم بدائلال
اثلث متطرف يقوم فيه طرف بطرد الطرف  حل( و 3و)( دولة واحدة ال يوجد فيها مساواة )أي دولة تفرقة عنصرية(، 2)الطرفان ابملساواة، 

% بني كل طرف. كذلك 19% و8حل الدولتني وجدان أن النسبة األعظم لتأييد أي من هذه البدائل ترتاوح بني  ياآلخر. بعد إخراج مؤيد
قالت نسبة من  :سرائيلفلسطني وإ ،بشكل منفصل عما إذا كان اجلمهور لدى الطرفني يؤيد كونفدرالية بني دولتنيالعينة الكاملة سألنا 

% من اإلسرائيليني العرب أهنا تؤيدها. بينما تراوحت املواقف الفلسطينية جتاه 68% من اإلسرائيليني اليهود و31% من الفلسطينيني و30
% عند 20 نقطة مئوية من 11فإن املوقف اإلسرائيلي يشري إىل ارتفاع صاف قدره  ،هذا احلل صعوداَ وهبوطاً خالل السنتني املاضيتني

 .2016السؤال عن الكونفدرالية أول مرة يف كانون أول )ديسمرب( 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرفق ملخص االستطالع املشرتك
 أو 022964933 املسؤول اإلداري يف املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية على محادة جربللمزيد من املعلومات أو إلجراء املقابالت يرجى االتصال مع 

 hamada.Jaber@pcpsr.orgأو على   0599474310

 

 
 

 

 .حكومة الياابنو  األورويببتمويل من االحتاد 

mailto:hamada.Jaber@pcpsr.org

