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 2018( ديسمرب) أولكانون 

 (2رقم ) ستطالع النخبةإ

 سرائيلياإل-ض الرأي العام الفلسطيينبن
 
ا وابنطباعاهتا عن مواقف اجملتمع لدى الطرف اآلخر حبيث نطباعاهتا عن مواقف جمتمعهتتأثر النخبة لدى الطرفني اب 

أن الذين يعتقدون أن جمتمعهم أو اجملتمع لدى الطرف اآلخر مؤيد حلل الدولتني يبدون استعدادًا الختاذ خطوات أو 
قسمة حسب مواقفها اإليديولوجية عراب عن التأييد لصاحل هذا احلل. لكن النخبة الفلسطينية واإلسرائيلية مناإل

ية اجملتمع لدى الطرفني، لكن النخبة قد تكون أكثر استقرارًا يف مواقفها وانتماءاهتا السياسية مثلها يف ذلك مثل بق
نخبة بني مواقفها من فكرة حل الدولتني مقارنة مبوقفها من اخلطة مقارنة ابجلمهور العام، وتبدو الفجوة أوسع لدى ال

املواقف واالنتماءات املسبقة على ردة فعل النخبة على املعطيات اجلديدة حول مدى أتييد طرفهم   تؤثر .التفصيلية
 أو الطرف اآلخر حلل الدولتني

 
اإلسرائيلي الذي قام إبجرائه املركز الفلسطيين للبحوث -للنبض الفلسطيينالثاين هذه هي نتائج استطالع النخبة املشرتك 

 .  رام هللا ومركز اتمي شتاميتز ألحباث السالم يف جامعة تل ابيب بتمويل من االحتاد األورويبالسياسية واملسحية يف
فرداً وضمت العينتان أفراداً من األكادمييني ورجال األعمال  153لت العينة اإلسرائيلية فرداً ومش 490العينة الفلسطينية مشلت 

شهري آب )أغسطس( ت ابهلاتف مع أفراد العينة اإلسرائيلية خالل املقابال إجراء متوالصحفيني والسياسيني واجملتمع املدين. 
جراء املقابالت شركة أحباث مدجام. أما املقابالت يف اجلانب الفلسطيين فقام إبجرائها قامت إبو  2018وأيلول )سبتمرب( 

 .2018شهر متوز )يوليو( ابحثو املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية خالل 
 
  األهداف واملنهجية: (1

على مواقف أغلبية  هامدى اطالع بعض خصائص النخبة لدى الطرفني، مثل هدف استطالع النخبة هذا إىل معرفة
اجلمهور لدى طرفهم ولدى الطرف اآلخر ومدى العالقة بني هذا االطالع واملوقف من حل الدولتني. يشكل االستطالع 

 جتربة هتدف لتحقيق األهداف التالية: 
 .جمتمعة مؤيده حلل الدولتني داخل ( استكشاف التأثري الذي يرتكه معرفة الفرد بوجود أغلبية من اجلمهور1
 .استكشاف التأثري الذي يرتكه معرفة الفرد بوجود أغلبية من اجلمهور يف الطرف األخر مؤيده حلل الدولتني( 2

أتييداً هلذا  أو أقل ذه املعرفة أفراد النخبة هؤالء أكثرهلذين اهلدفني كان سؤال البحث هو ما يلي: هل جتعل هابلنسبة 
 احلل؟
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خر وإساءة فهم اجلهل ابلطرف اآل ةعلى مدى انتشار ظاهر  املعرفة واملعلوماتالذي ترتكه  ف التأثري( استكشا3
 .مواقفه بني أفراد النخبة الفلسطينية واإلسرائيلية

ر قدرة أكث اآلخرة على مواقف جمتمعها أو اجملتمع طلع: هل النخبة املهلدف هو ما يليكان السؤال البحثي املتعلق هبذا ا
وهل هي أقل استعداداً إلساءة فهم نوااي الطرف األخر بعيدة املدى جتاه  ؟خر بشكل صحيحعلى تقدير مواقف الطرف اآل

 الصراع بني الطرفني؟

مجعها من خالل استطالعات ابلرأي العام اليت مت  ةعلقترب هذه القضااي قام االستطالع بتوفري املعلومات الصحيحة املتخنلكي 
مث قام بفحص ردة فعل أفراد النخبة على هذه املعطيات. بناءاً على هذه التجربة قام االستطالع  ،نبض الرأي العام املشرتكة

مصداقية هذه  قديرة، أي كيف قاموا بتبتقدير ردة فعل أفراد النخبة على املعطيات اليت تؤكد أو تناقض مواقفهم املسبق
 ها.يوهل كانوا على استعداد لتغيري توجهاهتم بناءاً عل املعطيات

يف  املتغري التابعقمنا بسؤال أفراد النخبة عن مدى أتييدهم أو معارضتهم لعملية السالم )وقد شكل هذا املوقف  ،ابلتحديد
 وذلك من جوانب ثالث: هذا االستطالع(

 ( املوقف من فكرة حل الدولتني1
 ملوقف من رزمة شاملة للحل الدائم القائم على أساس حل الدولتني( ا2
 ( مدى االستعداد للحديث يف صاحل أو ضد حل الدولتني أو ألخذ خطوات عملية لصاحل أو ضد هذا احلل.3

م عن مواقف األغلبية لدى طرفه النخبة وبشكل خاص انطباعات أفرادها مواقفكذلك قمنا بطرح ثالثة أسئلة لتحديد 
 : وذلك من جوانب ثالث يف االستطالع( املتغري املستقل)وقد شكلت هذه املواصفات  اآلخرولدى الطرف 

 ( االنطباع حول مواقف األغلبية لدى طرفهم أو جمتمعهم من حل الدولتني1
 الطرف أو اجملتمع اآلخر من حل الدولتني ( االنطباع حول مواقف األغلبية لدى2
ستطالعات اليت تشري إىل التأييد بني اجلمهور الفلسطيين واإلسرائيلي ة أو عدم صحة نتائج اال( االنطباع حول مدى صح3
 حل شامل قائم على أساس حل الدولتني.رزمة لفكرة حل الدولتني و ل

 
 العينة:مواصفات 

لنخبة لدى الطرفني من انحية منهجية مل يهدف استطالع النخبة هذا إىل معرفة آراء أفراد االضروري اإلشارة إىل أنه من من 
تمثيلية للنخبة. لذلك ال يدعي خصائص العينة ال ة حتدديتوفر معلومات كافعملية السالم، ويعود السبب يف ذلك إىل عدم 

. لكن النتائج املذكورة هنا متثل ني تمعلدى اجمل لنخبةهذا االستطالع أن النخبة املختارة كانت خنبة متثيلية لكافة أفراد ا
كما أهنا   تمع الطرفني.لنخبة ذات التأثري الواسع لدى جما هذه على تغيري مواقف الكامنةتفكري لدى النخبة وللقدرة منوذجاً لل

ك انسجام وثبات يف مثاًل، هل هنا ،تقوم بتقدير مدى االنسجام الداخلي والتمايز يف املواقف بني أفراد هذه النخبة
 معلومات جديدة. ظهور لاملواقف؟ وكيف تقوم هذه اجملموعة ابلتصرف حيا

مما زاد من تعقيدات هذا التحدي املنهجي وجود نسبة عالية من الرفض للمشاركة يف االستطالع بني أفراد النخبة. من إن 
والسياسية، لكن هذا التوزيع  األيديولوجيةاملمكن نظرايً ابلطبع إعادة توزيع العينة لضمان متثيل كافة أنواع النخبة وتوجهاهتا 

لوجي أو يو قاعدة علمية موثقة حتدد حجم كل فريق، سواءاً ابلنسبة للمهنة أو التوجه األيدبقى افرتاضياً وغري مبين على سي
النخبة لدى  الطرفني. لكل ذلك ينبغي  أفراد النتائج على كافة تعميم يف هذا الوقت السياسي. لذلك ليس من املمكن

 دراسة أولية جتريبية.  على أنه على استطالعني للنخبةاملشروع البحثي الذي اشتمل النظر إىل هذا 
فائدة عظيمة من حيث إلقاء النتائج املتعلقة ابملواقف املختلفة للنخبة ال ميكن تعميمها، فإن هلذه النتائج  أن ابلرغم من

دف الرئيسي هو اهلوهذا  من جهة أخرى، ومواقفها السياسية من جهة الضوء على العالقات املرتابطة بني مواصفات النخبة
 بني املواصفات واملواقفالع. بعبارة أخرى، يهدف االستطالع لفحص وجود أو عدم وجود عالقات مرتابطة هلذا االستط

ضعف متثيلية العينة ال تشكل عيباً يف الدراسة وال تؤثر على نتائجها املوصوفة وليس لفحص ماهية املواقف. لذلك، فإن 
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شكال جمموعات النخبة ذات التأثري يف كال اجملتمعني. وري لالستطالع أن يشمل كافة أأدانه. مع ذلك، كان من الضر 
% من النخبة 22و% من اجملتمع املدين املنتظم، 26و%من األكادمييني، 18فرداً منهم  490تشمل العينة الفلسطينية 

فرداً،  153إلسرائيلية فشملت % من القطاع اخلاص. أما العينة ا18و%من الصحافة ووسائل اإلعالم، 17السياسية و
% من وسائل اإلعالم 12% من السياسيني، 13% من قادة القطاع اخلاص، 26% أكادمييني، 39موزعني كما يلي: 

 . املنظم% من اجملتمع املدين 10ووالصحافة، 
حجم أولئك الذين عرفوا يف اجلانب اإلسممممرائيلي كان  .واأليديولوجيةتشمممممل العينة متثياًل لكافة أطياف التوجهات السممممياسممممية 

العام لدى اجلمهور اإلسرائيلي كما تعكسه استطالعات  خمتلفاً عن التوزيعهم على أهنم من اليسار أو الوسط أو اليمني انفس
، أي % من اليمني33و ،من الوسمممممط %32 ،أهنم من اليسمممممار %33الرأي العام بني كافة اجلمهور، حيث قال ما يقارب 

صممممممول كل جمموعة على الثلث )أما التوزيع العام لدى اجلمهور فيحصممممممل فيه  بني اجملموعات الثالث حبأن التوزيع كان متوازانً 
 %69كذلك، قالت نسبة من حوايل    %(.42أكثر من النصف فيما حيصل الوسط واليسار معاً على حوايل  اليمني على

دمي. يف اجلانب الفلسممطيين قالت النسممبة ن احلر % م3و ،% من املتدينيني12و ،% من التقليديني16و ،ينيأهنم من العلمان
% أهنا تؤيد فتح، 34األحزاب أو القوى السمممياسمممية املعروفة وقالت نسمممبة من %( أهنا ال تنتمي أو تؤيد أايً من 36األكرب )

 % من القوى الثالثة. 17و% محاس 10و
 
 النتائج الرئيسية: ( 2

نعتقد أن من املفيد هلذه الدراسة ال ميكننا اجلزم أبهنا ليست كذلك. هلذا فإننا  ابلرغم من أن العينة قد ال تكون متثيلية، فإننا
أن تصف أراء النخبة وذلك بناءًا على توجهاهتا السياسية، أي اليمني والوسط واليسار يف إسرائيل، وفتح ومحاس  التجريبية

تشري  التاليةام األخرى اليت قمنا إبجرائها، فإن النتائج والقوى الثالثة، وغري املنتمني يف فلسطني. كما يف استطالعات الرأي الع
 و العامل األكثر حسماً يف اآلراء.بوضوح إىل أن االنتماء السياسي ه

 
 آراء النخبة حول فكرة حل الدولتني: 

مة دولة معارضتهم للفكرة اليت تنادي حبل الدولتني اليت تقوم "على أساس إقا وأسألنا أفراد عينة النخبة عن أتييدهم 
تؤيد حل الدولتني،  ة من كافة النخبأغلبيالفلسطيين إىل أن  فلسطينية إىل جانب دولة إسرائيل". تشري النتائج يف اجلانب

%(، مث غري املنتمني 52%( يتبعها مؤيدوا القوى الثالثة )83النخبة املؤيدة لفتح نسبة التأييد األعظم ) تحيث أظهر 
%(، مث املركز 96انب اإلسرائيلي فإن نسبة التأييد األعلى كانت بني اليسار )يف اجل %(. أما54وأخرياً محاس )%( 52)
 %(.30%( وأخرياً اليمني )78)
 

 ؟هل تؤيد أم تعارض احلل القائم على أساس قيام دولة فلسطني إىل جانب دولة إسرائيل املعروف حبل الدولتني

 اإلسرائيليون الفلسطينيون 

 ميني وسط يسار غري املنتمني ثةالقوى الثال محاس فتح  
 %30 %78 %96 %52 %52 %54 %83 أؤيد

 %64 %16 %0 %47 %48 %46 %17 اعارض
 %6 %6 %4 %2 %0 %0 %1 ال رأي / ال أعرف 

 
تؤيد هذه النتائج ما وجدانه يف استطالعات سابقة بني أفراد الرأي العام لدى الطرفني حسب انتمائهم السياسي، مما يؤكد 

تشري هذه النتائج أيضاً إىل أنه حىت بني ا االنتماء يلعب دوراً أساسياً يف تشكيل مواقف اجلمهور والنخبة معاً. كما أن هذ
أفراد اجملموعات األكثر تشدداً، مثل مؤيدي محاس واليمني، فإن هناك أقلية ممن يؤيدون حل الدولتني. كذلك تشري النتائج 

ل اقف أقرب لليسار منها لليمني حىت ولو كان حجم النسبة املؤيدة بني الوسط أقإىل أن الوسط يف إسرائيل يعرب عن مو 
  بكثري مما هي عليه احلال لدى اليسار.
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: تظهر النخبة اليسارية والوسطية نسبة أعلى من كذلك هناك مقارنة يف اجلانب اإلسرائيلي عند النظر يف اجلمهور العام
أتييد شهدت السنتني املاضيتني هبوطاً يف نسبة  .جبمهور اليسار والوسط ع مقارنةاالستطالد حلل الدولتني يف هذا  ييالتأ

مشاهبة للتأييد بني النخبة اليسارية. كما  2016 اليسار حلل الدولتني بعد أن كانت هذه النسبة يف كانون اول )ديسمرب(
ثبااتً  خبة تظهر انسجاماً أكثرإن هذا قد يعين أن الن .%65-%64أن الوسط يؤيد هذا احلل بشكل شبه اثبت حول 

 ي.ماحلمائ املعطاة هلا، أي اليسارية أو الوسط والصفةمع مرور الوقت بني مواقفها من هذه املسألة 
، مقارنة ابهلبوط الذي 2017تنطبق هذه املالحظة األخرية على الطرفني، حيث حافظت املواقف على ثباهتا منذ عام 

حبماس،  ور لدى الطرفني، الفلسطيين واإلسرائيلي. هناك استثناء هلذه املالحظة يتعلقتظهره االستطالعات يف مواقف اجلمه
الدولتني بني خنبها، مع ضرورة األخذ بعني االعتبار  حيث تشري نتائج هذا االستطالع إىل تضاعف حجم  التأييد حلل

 صغر حجم العينة.
 

 تني:حول رزمة حل دائم يقوم على أساس حل الدول آراء النخبة

قيام دولة فلسطينية بدون  يؤيدون أو يعارضون خطة لتنفيذ حل الدولتني تشمل ما يلي: " إذا كانواسألنا الطرفني عما 
وتقوم فيها إسرائيل بضم كتل استيطانية كبرية مقابل تبادل أراضي متساوي  1967حدود عام  تسليح يف حدود قريبة من

إسرائيل إبخالء املستوطنات املتبقية وتكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطني يف احلجم تعطى للدولة الفلسطينية وتقوم 
ملقدسة يف البلدة القدمية ويتمكن الالجئون ف على أماكنه اوالقدس الغربية عاصمة لدولة إسرائيل ويسيطر كل طر 

 ألراضيها ضمن برانمج جلمع الفلسطينيون من العودة للدولة الفلسطينية وتقبل إسرائيل بعودة عدد حمدود من الالجئني
وهذا هو نفس السؤال الذي نسأله للجمهور عموماً يف استطالعات الرأي العام  ". الشمل. هل تؤيد أم تعارض هذه الرزمة

 املشرتكة.

ينية ولكن بقية أعضاء النخبة الفلسط ،%(61تشري النتائج إىل أنه يوجد أتييد هلذه الرزمة بني أغلبية النخبة املؤيدة لفتح )
% بني غري 34و% بني مؤيدي القوى الثالثة، 31و% فقط مؤيدي محاس، 30فضوا الرزمة: بكافة توجهاهتم السياسية ر 

%(، 51بني الوسط )وعالية نسبياً  ،%(90اإلسرائيليني فإن نسبة التأييد كانت عالية جداً بني اليسار )املنتمني. أما بني 
   %( بني اليمني.10ولكنها منخفضة جداً )

 

ائيل بضم كتل وتقوم فيها إسر  1967هناك اقرتاح برزمة لتنفيذ حل الدولتني يشمل على قيام دولة فلسطينية بدون تسليح يف حدود قريبة من حدود عام 
القدس الشرقية عاصمة لدولة  استيطانية كبرية مقابل تبادل أراضي متساوي يف احلجم تعطى للدولة الفلسطينية وتقوم إسرائيل إبخالء املستوطنات املتبقية وتكون

كن الالجئون الفلسطينيون من العودة للدولة فلسطني والقدس الغربية عاصمة لدولة إسرائيل ويسيطر كل طرف على أماكنه املقدسة يف البلدة القدمية ويتم
 ؟د أم تعارض هذه الرزمةالفلسطينية وتقبل إسرائيل بعودة عدد حمدود من الالجئني ألراضيها ضمن برانمج جلمع الشمل. هل تؤي

 
 اإلسرائيليون الفلسطينيون

 ميني وسط يسار محاس القوى الثالثة غري املنتمني فتح  
 %10 %51 %90 %30 %31 %34 %61 أؤيد

 %86 %41 %2 %70 %67 %62 %37 اعارض
 %4 %8 %8 %0 %2 %4 %2 ال رأي / ال أعرف 

 
 العامةلتايل فإن التوجهات ا عليها يف االستطالع السابق العام املاضي وابال ختتلف هذه النتائج كثرياً عن تلك اليت حصلن

فكرة حل الدولتني من حيث املبدأ  وأولئك الذين  يتبدو منسجمة ومتسقة يف احلالتني: هناك فجوة كبرية بني نسبة مؤيد
 احلال بني اجلمهور ككل. هي مما راملتعلقة به. تتسع هذه الفجوة بني النخبة أكث يؤيدون هذا احلل عند معرفة التفاصيل
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% فقط يؤيدون خطة 50%، لكن 67فكرة حل الدولتني  بني كافة أعضاء  النخبة اإلسرائيلية  تبلغ نسبة أتييد  •
%  أيدوا 49اإلسرائيلي ككل، فإن نقطة مئوية. أما بني اجلمهور  17تفصيلية هلذا احلل، أي أن الفجوة تبلغ 

نا تتقلص لثالث %، أي أن الفجوة ه46فيما أيد اخلطة التفصيلية نسبة من  2018الفكرة يف حزيران )يونيو(  
نقاط مئوية )تشري النتائج إىل أن هذه النتيجة تنطبق  على اإلسرائيليني اليهود مثلما تنطبق على العرب 

 اإلسرائيليني(.
% فقط 42نسبة أتييد تبلغ  % مقارنة ب62الفلسطينية فتبلغ نسبة أتييد فكرة حل الدولتني أما بني النخبة  •

نقطة وهبذا فهي تشبة  النتائج بني النخبة اإلسرائيلية. أما بني  20بلغ للخطة  التفصيلية، أي أن الفجوة ت
 6% بفجوة مقدارها 37 % وللخطة43اجلمهور الفلسطيين فإن الفجوة تتقلص حيث تبلغ نسبة التأييد للفكرة 

 نقاط مئوية فقط.
فمثاًل، فيما  تنيالنخبتزداد عند النظر يف نتائج اجملموعات الفرعية لكال نخبة لدى الطرفني إن هذه الفجوة لدى ال •

ؤيدون اخلطة التفصيلية، أي بفجوة قدرها ي% فقط 51% من خنبة الوسط فإن 78تؤيد حل الدولتني نسبة من 
نسبة أتييد اخلطة % من مؤيدي فتح يؤيدون الفكرة ولكن 83اجلانب الفلسطيين فإن نقطة. كذلك، يف  26

 % فقط. 61غ % نقطة حيث تبل21التفصيلية تقل عن ذلك بم 
كذلك فإن الفجوة يف املواقف بني مجهور الوسط واليسار اإلسرائيلي كبرية من حيث نسبة أتييد الفكرة مقابل  •

ييد فكرة حل تاج ال ينطبق على مجهور اليمني اإلسرائيلي حيث تبلغ نسبة أتلكن هذا االستن .اخلطة التفصيلية
 أهنا تؤيد اخلطة التفصيلية. 2018)يونيو( % يف حزيران 31% فيما قالت نسبة من 23الدولتني 

 
 :دور احلوافز

قوة املعارضة للرزمة عرضنا على الفلسطينيني واإلسرائيليني الذين رفضوا رزمة احلل الدائم تعدياًل على شكل  مدىلفحص 
ابحلقوق الفلسطينية الوطنية إسرائيل ستعرتف " أشار إىل أنفإن احلافز  ،حافز إضايف لقبول الرزمة. ابلنسبة للفلسطينيني

تشري النتائج إىل أن ردة  ."تعرتف بدورها يف معاانة الالجئني الفلسطينينيو  1967والتارخيية بدولتهم املستقلة على حدود 
% منهم عن تغيري موقفها وقبوهلا ابلرزمة فيما لو 43الفعل األكثر إجيابية كانت بني مؤيدي محاس، حيث أعربت نسبة من 

%، وبني 30د النخبة غري املنتمني راوبني أف ،%54فيما كانت نسبة التغيري اإلجيايب بني مؤيدي فتح  ،تضمنت هذا احلافز
 %.31مؤيدي القوى الثالثة 

ابلصلة الدينية  ستعرتف الفلسطينية أما بني أفراد النخبة اإلسرائيليني الذين عارضوا الرزمة، فإن احلافز أشار إىل أن "القيادة
ر إجيابية بني أفراد النخبة من الوسط األكثكانت النسبة    ".يف الوجود كدولة يهودية احقهو والوطنية إلسرائيل ابملنطقة، 

%(. من الضروري اإلشارة إىل أن عدد املعارضني للرزمة بني أفراد العينة اإلسرائيليني من 21%(، مث بني اليمني )30)
  الوسط واليسار كان ضئياًل، وهلذا ينبغي أخذ ذلك بعني االعتبار. 

 
 اإلسرائيليون الفلسطينيون 
رغم أنك اآلن : احلل ابلتأكيد عارضوا رزمةعارضوا أو فقط للذين  

تعارضه  تعارض رزمة احلل املذكور أعاله هل ستؤيده أم ستبقى
فيما لو أعلنت احلكومة اإلسرائيلية أهنا تعرتف ابحلقوق 

 1967الوطنية والتارخيية بدولتهم املستقلة على حدود  الفلسطينية
 لسطينيني؟الالجئني الف وتعرتف بدورها يف معاانة

رغم  :فقط للذين عارضوا أو ابلتأكيد عارضوا رزمة احلل
أنك اآلن تعارض رزمة احلل املذكور أعاله هل ستؤيده أم 
ستبقى تعارضه فيما لو أعلنت القيادة الفلسطيينية أهنا 
ستعرتف ابلصلة الدينية والوطنية إلسرائيل ابملنطقة، 

 وحقها يف الوجود كدولة يهودية"
 يسار ميني وسط غري املنتمني لثةالقوى الثا محاس فتح 

 %0 %21 %30 %30 %31 %43 %54 أؤيد
 %100 %67 %65 %63 %64 %57 %35 اعارض

 %0 %12 %5 %7 %5 %0 %11 ال رأي / ال أعرف 
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 ي األغلبية السائد لدى اجملتمع الذي ينتمي إليه النخبة:أحول ر  النخبة نطباعاتإ

فتح للرأي السائد لدى جمتمعها عن فكرة حل الدولتني. أعربت األغلبية من مؤيدي سألنا النخبة لدى الطرفني عن تقديرها 
وقالت نسبة من  % على التوايل( عن اعتقادها أبن أغلبية اجلمهور الفلسطيين تؤيد هذا احلل.51و %72والقوى الثالثة )

النخبة  ل الدولتني. أما بني أفرادتؤيد ح مؤيدي محاس أبن أغلبية اجلمهور الفلسطيين% من 48و غري املنتمني% من 39
يسود لديهم اعتقاد أبن أغلبية اجلمهور اإلسرائيلي  %( هم الذين45اإلسرائيليني فتشري النتائج إىل أن خنبة اليسار فقط )

تؤيد هذه  اإلسرائيلينييمني أبن أغلبية % من ال24و% من الوسط 49تؤيد فكرة حل الدولتني، فيما قالت نسبة من 
 الفكرة.

إىل حد كبري مواقف اجلمهور لدى الطرفني حيث أن التوجه اإليديولوجي السياسي ألعضاء النخبة تؤثر هذه النتيجة تشبه 
تقاد فتح ومؤيدي اليسار مييلون لالع يأن مؤيد حيثعلى تقديراهتم للتوجهات ولآلراء يف جمتمعهم بشأن حل الدولتني، 

محاس فيميلون لالعتقاد  وحل الدولتني. أما أصحاب التوجه اليميين ومؤيد أبن أغلبية مجهور بالدهم تشاركهم الرأي حول
 هم أيضا أبن أغلبية اجلمهور يف بالدهم تشاركهم الرأي حول حل الدولتني.

 
 اإلسرائيليون الفلسطينيون  

  

 ؟اليوم هبذا احلل برأيك، ما هو رأي أغلبية االسرائيليني ؟الفلسطينيني اليوم هبذا احللبرأيك، ما هو رأي أغلبية 

 ميني وسط يسار غري املنتمني محاس القوى الثالثة فتح
 %24 %49 %45 %39 %48 %51 %72 األغلبية تؤيد

 %64 %41 %41 %49 %48 %43 %21 األغلبية تعارض
 %12 %10 %14 %12 %4 %6 %7 ال رأي / ال أعرف 

 

 اآلخر:حول رأي األغلبية السائدة لدى اجملتمع  إنطباعات النخبة

بلغت حوايل  راء األغلبية لدى الطرف اآلخر عن حل الدولتني. قالت نسبةسألنا النخبة لدى الطرفني عن تقديرها آل
% من غري 25و% من مؤيدي القوى الثالثة، 35و ،% من مؤيدي محاس58، ومؤيدي فتح من) %48( النصف

%( اعتقدت بوجود 49اليسار ) نصفنخبة اإلسرائيلية فإن املنتمني أبن األغلبية يف إسرائيل تؤيد هذا احلل. أما بني ال
فيما قالت بذلك نسبة من  )أي بنسبة مقاربة للنسبة بني خنبة فتح( أتييد لدى أغلبية اجلمهور الفلسطيين حلل الدولتني

 % من اليمني.18ومن الوسط  فقط 39%
 

 اإلسرائيليون الفلسطينيون 

  
 ؟وما هو برأيك رأي أغلبية الفلسطينيني اليهود هبذا احلل اليوم ؟يني اليهود هبذا احلل اليوموما هو برأيك رأي أغلبية اإلسرائيل

 ميني وسط يسار غري املنتمني القوى الثالثة فتح محاس

 %18 %39 %49 %25 %35 %48 %58 األغلبية تؤيد

 %72 %43 %22 %60 %58 %50 %38 األغلبية تعارض
 %10 %18 %29 %15 %7 %2 %4 ال رأي / ال أعرف 

 

 



7 

 

 حول صحة معطيات االستطالعات: إنطباعات النخبة

قد أشارت إىل أن  هذه النتائج كانت.االستطالع بنتائج استطالع للرأي العام ذي مصداقيةقمنا إببالغ املشاركني يف 
ل رزمة كاملة للحل أغلبية من اجلمهور الفلسطيين واإلسرائيلي تؤيد حل الدولتني وتؤيد خطة لتطبيق هذا احلل من خال

بادرة العربية للسالم. أعربت األغلبية من كافة الدائم فيما لو جاءت هذه الرزمة كجزء من عملية سالم إقليمية يف إطار امل
% من مؤيدي فتح 33التوجهات )ابستثناء اليسار يف إسرائيل( عن تشككها بصحة هذه النتائج. فمثاًل، قالت نسبة من 

بني  % من محاس أبن املعطيات صحيحة. قالت نسبة أعلى26و% من القوى الثالثة 17و % من غري املنتمني14و
صحيحة ابلنسبة للفلسطينيني ولكنها ليست صحيحة ابلنسبة لإلسرائيليني: هذه النتائج  الفلسطينيني أبهنا تعتقد أبن

 بذلك.% من محاس اعتقدوا 34و ،% من غري املنتمني29و ،% من القوى الثالثة26و ،% من فتح31

% فقط من مؤيدي الوسط 39ولكن  ،عطيات%( بصحة امل63أما بني اإلسرائيليني فاعتقدت نسبة عالية من اليسار )
% اعتقدت أن ذلك صحيح 16% من مؤيدي اليمني اعتقدوا بصحة ذلك. لكن نسبة أعلى من اليمني بلغت 10و

 % من اليسار.4و % من الوسط14ابلنسبة لإلسرائيليني فقط فيما قالت بذلك نسبة من 

خمطئة متاماً. تشري النتائج الستطالعات الرأي اليت مت إجراؤها يف ذلك من املفيد اإلشارة إىل أن هذه االعتقادات ليست 
الوقت بني اجلمهور ككل إىل أن أقل من نصف الفلسطينيني واإلسرائيليني أيدو حل الدولتني. وابلتايل، فإن الشكوك اليت 

 لك اللحظة.حيال مواقف اجلمهور لدى الطرفني تعكس قراءة واقعية للمواقف يف تأعربت عنها النخبة 

 

يني واإلسرائيليني تؤيد تشري نتائج استطالع الرأي العام اليت أجراها املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية وجامعة تل ابيب إىل أن أغلبية من الفلسطين
العربية. هل ترى أن هذه النتائج صحيحة تعكس  تمل أيضاً على عملية سالم إقليمي أوسع بناءاً على مبادرة السالمحل الدولتني ورزمة لتطبيق هذا احلل تش

 املواقف احلقيقية لكل من الرأي العام اإلسرائيلي والفلسطيين؟

 اإلسرائيليون  الفلسطينيون  

 ميني وسط يسار غري املنتمني القوى الثالثة محاس فتح  

 %10 %39 %63 %14 %17 %26 %33 صحيحة
الفلسطيين صحيحة ابلنسبة للرأي العام 

وغري صحيحة ابلنسبة للرأي العام 
 اإلسرائيلي

31% 34% 29% 26% 8% 6% 8% 

صحيحة ابلنسبة للرأي العام اإلسرائيلي 
وغري صحيحة ابلنسبة للرأي العام 

 الفلسطيين
12% 12% 11% 10% 4% 14% 16% 

 %58 %29 %10 %41 %39 %24 %18 غري صحيحة للطرفني
 %8 %12 %16 %8 %5 %4 %7 ال رأي / ال أعرف 

 

 أتثري املعرفة على آراء النخبة: 

سألنا أفراد النخبة، بغض النظر عن آرائهم الشخصية عما إذا كانت املعرفة أبن األغلبية لدى اجلمهور تؤيد حل الدولتني 
استعداداً لتأييد هذا احلل، وعما إذا كانت هذه ل جبعلهم أكثر أو أقل وتؤيد رزمة احلل الدائم لتطبيق حل الدولتني كفي

%( أن هذه املعرفة جتعلهم أكثر استعداداً لتأييد هذا 42املعرفة ال أتثري هلا على آرائهم. قالت أقلية كبرية من مؤيدي فتح )
فيد من امل  % من محاس.16و ،% من غري املنتمني18و ،% فقط من القوى الثالثة21احلل فيما قالت بذلك نسبة من 

اإلشارة هنا إىل أنه ابلنسبة هلذا السؤال، كما هي احلال ابلنسبة ملعظم األسئلة يف استطالع النخبة هذا، فإن أعضاء النخبة 
)مقارنة ابستطالع النخبة األول قبل سنة( لالنفتاح على رأي اجلمهور  اً من حركة محاس يظهرون مياًل أو استعداداً مضاعف
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حيث بلغت النسبة املقارنة آنذاك )أي الذين قالوا أبن معرفة حجم التأييد بني األغلبية جتعلهم  ين مواقف أكثر اعتدااًل،وتب
 % فقط.8لتأييد حل الدولتني( أكثر استعداداً 

يث قالت أعربت الغالبية لدى كافة التوجهات ابستثناء فتح عن موقفها أبن هذه املعرفة ليس هلا أتثري على آرائهم، ح 
% من فتح. يف املقابل، 45و ،ني% من غري املنتم56و % من القوى الثالثة،56و% من محاس 52بذلك نسبة من 

قالت نسبة ضئيلة من كافة التوجهات أبن هذه املعطيات جتعلهم أقل استعداداً لتأييد حل الدولتني، حيث قالت بذلك 
 % من فتح.11و% من القوى الثالثة 17و ،% من غري املنتمني22و ،% من مؤيدي محاس32نسبة من 

جاءت النتائج بني اإلسرائيليني شبه متطابقة للنتائج بني الفلسطينيني كانت النسبة األعلى للذين قالوا أبن هذه املعطيات 
%(. قالت أغلبية من 14%( مث اليمني )20%( مث الوسط )25جتعلهم أكثر أتييداً حلل الدولتني بني مؤيدي اليسار )

بني اليسار. وقالت  %75% بني الوسط، و76% بني اليمني، 82توجهات أبن املعطيات ال ترتك أثراً عليهم: الكافة 
% 0و% من اليمني، 4أقلية ضئيلة جداً من كافة التوجهات أبن هذه املعطيات جتعلهم أقل استعداداً لتأييد حل الدولتني: 

 % من اليسار.0ومن الوسط، 

 النتائج إلعطاء أتييد أكثر أو أقل حلل الدولتني أو ال تؤثر على رأيك لراهن، هل تدفعك هذها بغض النظر عن رأيك الشخصي

 اإلسرائيليون الفلسطينيون  

 ميني وسط يسار محاس غري املنتمني القوى الثالثة فتح  

 %14 %20 %25 %16 %18 %21 %42 أتييد أكرب

 %82 %76 %75 %52 %56 %56 %45 ال تؤثر على رأيي 

 %4 %0 %0 %32 %22 %17 %11 أتييد أقل 

 %0 %4 %0 %0 %3 %6 %2 ال رأي/ ال أعرف 

تشري هذه النتائج إىل وجود حتيز لقبول ما يؤكد املعرفة السابقة: أي أن االعتقادات املسبقة السائدة هلا أتثري قوي على 
الذين يرفضون حل الدولتني  أولئكمييل  كيفية تناول واستيعاب معلومات ومعطيات جديدة ومدى القدرة على تصديقها.

ادر ذات مصداقية تشري إىل وجود أغلبية مؤيدة ملواقف ال يؤيدوهنا، إىل عدم تقبل معلومات، حىت لو جاءت من مص
لكنها قد تشري أيضاً إىل أن النخبة متيل غالباً الختيار مواقفها بناءاً على حتليلها اخلاص هبا وال  والعكس ابلطبع صحيح.

 مح ملواقف اجلمهور بتغيري هذه املواقف بعد أن تتبناها.تس

 
 :سلوك النخبةأتثري املعرفة على 

سألنا الطرفني عما إذا كانت املعرفة أبن األغلبية لدى جمتمعهم متيل لتأييد رزمة للحل الدائم لتطبيق حل الدولتني كفيلة 
 د هذه الرزمة.بدفعهم للحديث لصاحل رزمة حل الدولتني أو للحديث أو العمل ض

%( على استعداد للحديث والعمل لصاحل رزمة 70مؤيدي فتح )تشري النتائج بني الفلسطينيني إىل أن أغلبية كبرية من 
% فقط أهنا ستعمل وستتحدث ضد هذه الرزمة. أما بني مؤيدي محاس فالصورة 13فيما قالت نسبة من  هذه احلل الدائم
% ضدها. أما اجملموعتني األخريتني فكانتا أكثر 40و لصاحل هذه الرزمة% فقط سيتحدثون وسيعملون 34معكوسة: 

% من القوى الثالثة قالوا أبهنم على استعداد للحديث أو العمل لصاحل الرزمة فيما 38و % من غري املنتمني36وازانً: ت
 ضدها. ويتحدثونمن غري املنتمني أبنه سيعملون  %29ومن القوى الثالثة  %30قالت نسبة من 

تعداد للعمل أو احلديث لصاحل الرزمة فيما قالت %( أهنا على اس55أما بني اإلسرائيليني فقالت أغلبية من اليسار فقط )
% أهنا ستتحدث أو ستعمل ضد الرزمة 42، فقالت نسبة من اليمنيأما بني  % فقط أهنا ستكون ضدها.10نسبة من 

% أهنا ستتحدث أو ستعمل ضد 33الوسط، فقالت نسبة من أما بني % فقط أهنا ستعمل ضدها. 16وقالت نسبة من 
% فقط أهنا ستعمل ضدها. ابلرغم من أن النتائج تشري إىل أن الربع فقط بني الوسط سيعملون 29الرزمة وقالت نسبة من 
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يت لصاحل الرزمة، فإن ذلك يؤيد ما سبق ووجدانه من أن نسبة أكرب من الوسط متيل لتأييد حل الدولتني من تلك ال
 .لة أكثر بثالثة أضعاف(تعارضها )يف هذه احلا

 

السالم العربية. هل  الفلسطينيني تؤيد رزمة اتفاقية حل الدولتني مع سالم إقليمي مبين على أساس مبادرة لو أظهرت نتائج استطالع الرأي العام أن أغلبية
 للعمل معه أو ضدهأو لن تدفعك للحديث أو  هذا االتفاق؟ جيعلك هذا األمر اكثر استعداداً للحديث او العمل ضد أو مع

  
  

 اإلسرائيليون الفلسطينيون

 يسار وسط ميني فتح غري املنتمني القوى الثالثة محاس

 %10 %29 %42 %13 %29 %30 %40 ضده

 %55 %33 %16 %70 %36 %38 %34 معه 

 %29 %33 %30 %14 %28 %30 %26 ال معه وال ضده

 %6 %6 %12 %2 %8 %2 %0 ال رأي/ ال أعرف

 

 :الربط بني اآلراء واملواقف( 3

( مييل أفراد النخبة الذين يعتقدون أن األغلبية يف جمتمعهم تؤيد حل الدولتني إىل أتييد هذا احلل وإىل أتييد رزمة حل دائم 1
احلل ييد هذا احلل ورزمة لتطبيق حل الدولتني. أما الذين يعتقدون أن األغلبية يف جمتمعهم ال تؤيد حل الدولتني فيميلون لتأ

 الدائم بشكل أقل.
 

 أبن األغلبية يف جمتمعك تؤيد حل الدولتني( أتثري املعرفة 1شكل رقم )

 
( مييل أفراد النخبة الذين يعتقدون أن األغلبية يف جمتمع الطرف اآلخر تؤيد حل الدولتني إىل أتييد هذه احلل ورزمة احلل 2

األغلبية لدى الطرف اآلخر ال تؤيد حل الدولتني فيميلون لتأييد هذا احلل ورزمة احلل ون أن الدائم لتطبيقه. أما الذين يعتقد
 الدائم بشكل أقل.
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 تؤيد حل الدولتنيتمع اآلخر اجملاألغلبية يف املعرفة أبن  (: أتثري2شكل رقم )

 

 
لبية من اإلسرائيليني والفلسطينني ( مييل أفراد النخبة الذين يعتقدون بصحة نتائج االستطالعات اليت تظهر وجود أغ3 

مؤيدة حلل الدولتني ولرزمة احلل الدائم إىل أتييد حل الدولتني ورزمة احلل الدائم لتطبيق هذا احلل. أما الذين يعتقدون بعدم 
 حلل الدولتني ولرزمة احلل الدائم. صحة هذه النتائج فهم أقل أتييد

 

 مواقف أعضاء النخبةعلى وإسرائيلية مؤيدة حلل الدولني ولرزمة حل دائم اليت تظهر وجود أغلبية فلسطينية  االعتقاد بصحة املعطيات أتثري(: 3شكل رقم )
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بكثري بني أولئك الذين يعتقدون أن األغلبية يف جمتمعهم  ( الرغبة واالستعداد للحديث والعمل لصاحل حل الدولتني أعلى4
 .حل الدولتني تعارض مهجمتمعن األغلبية يف تؤيد حل الدولتني مما هي بني الذين يعتقدون أب

 

 االعتقاد أبن األغلبية يف جمتمعك تؤيد حل الدولتني على استعدادك للحديث او العمل لصاحل حل الدولتني أتثري( 4شكل رقم )

 

 
بية يف جمتمع ( الرغبة واالستعداد للحديث والعمل لصاحل حل الدولتني أعلى بكثري بني أولئك الذين يعتقدون أن األغل5

 لذين يعتقدون أن األغلبية يف الطرف اآلخر تعارض حل الدولتني. ا أولئكالطرف اآلخر تؤيد حل الدولتني مما هي بني 
 

 ( أتثري االعتقاد أبن األغلبية يف الطرف اآلخر تؤيد حل الدولتني على االستعداد للحديث والعمل لصاحل حل الدولتني5شكل رقم )
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الذين يعتقدون بصحة نتائج االستطالعات للحديث أو العمل لصاحل حل الدولتني أعلى بكثري بني أولئك ( االستعداد 6
 .رزمة احلل الدائملاليت تظهر وجود أغلبية من الفلسطينيني واإلسرائيليني مؤيدة حلل الدولتني و 

 
الدولتني ولرزمة احلل الدائم على ن الفلسطينيني واإلسرائيليني مؤيدة حلل ( أتثري االعتقاد بصحة نتائج االستطالعات اليت تظهر وجود أغلبية م6شكل رقم )

 االستعداد للحديث والعمل لصاحل حل الدولتني
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