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البيان الصحفي

نبض الرأي العام الفلسطيني-اإلسرائيلي :ابلرغم من استقرار نسبة التأييد حلل الدولتني ،فإن اجلمهور
الفلسطيين واإلسرائيلي يظهران درجة كبرية من التشدد جتاه رزمة تقليدية التفاق سالم لتطبيق هذا احلل.
مع ذلك ،فإن نسبة أتييد حل الدولتني أعلى من التأييد ألي حل آخر للصراع .كما أن جمموعة من
احلوافز املزدوجة املتبادلة ميكنها زايدة نسبة التأييد لدى الطرفني مما يظهر بعض املرونة .لكن نسبة الثقة
ابآلخر متيل للهبوط وترى أغلبية بني الفلسطينيني ،وحىت بني اإلسرائيليني ،أن ضم أراضي فلسطينية
سيعيق أي تقدم حنو السالم.
 26تشرين أول (أكتوبر)  :2020هذه هي نتائج "نبض الرأي العام الفلسطيين-اإلسرائيلي املشرتك" الذي مت نشره اليوم من قبل املركز
الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية يف رام للا وبرانمج أيفانز للوساطة وإدارة الصراعات يف جامعة تل أبيب .بتمويل من مكتب
املمثلية اهلولندية ومكتب املمثلية الياابنية يف فلسطني من خالل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي.
حل الدولتني ال يزال هو احلل األكثر تفضيالً مقارنة ابخليارات األخرى مبا يف ذلك حل الدولة الدميقراطية الواحدة اليت يتمتع
فيها الطرفان ابملساواة ،أو قيام دولة واحدة بدون حقوق متساوية للطرفني ،أو كونفدرالية بني دولتني .مع ذلك ،فإنه حىت حل الدولتني ال
جيوز على أتييد األغلبية يف أي من الطرفني ،وتبقى نسبة التأييد تقريباً كما كانت يف منتصف عام  ،2018حيث يؤيد هذا احلل  %43من
الفلسطينيني ويعارضه  ،%56ويؤيده  %44من اإلسرائيليني (و %42بني اإلسرائيليني اليهود) ويعارضه  .%42أما ابلنسبة للبدائل
فحصلت على نسبة أتييد أقل من ذلك ،وكانت نسبة أتييد حل الدولة الواحدة اليت ال يتمتع فيها طرف ابملساواة أعلى من نسبة أتييد حل
الدولة الواحدة ذات املساواة للطرفني .كما أن نسبة متزايدة مل تؤيد أايً من هذه احللول ،ولعل ذلك يعكس أجواء من تزايد االعتقادات أبنه ال
ميكن التوصل حلل سياسي هلذا الصراع.
• التأييد حلل دولة املساواة الواحدة يبلغ  %27لكل من اإلسرائيليني والفلسطينيني
• التأييد حلل الكونفدرالية يبلغ  %30بني اإلسرائيليني و %29بني الفلسطينيني
• التأييد حلل دولة واحدة ختلو من املساواة يبلغ  %35بني اإلسرائيليني اليهود و %36بني الفلسطينيني
تشدد كبري يف مواقف الطرفني :عرضنا على الطرفني رزمة حل دائم تفصيلية تقليدية مشاهبة ملا كنا قد عرضنا عليهما يف منتصف 2018
وخمتلفة قليالً عن تلك اليت كنا قد عرضناها عليهما مخس مرات قبل ذلك خالل السنوات األربعة املاضية .تظهر النتائج هبوطاً شديداً يف
التأييد هلذه الرزمة بني الطرفني %27 .فقط من الفلسطينيني (مقارنة مع  %42يف منتصف  ،2018أي هبوط بـ  15نقطة) و %36بني
اإلسرائيليني اليهود مقارنة مع  %45قبل سنتني ،أي هبوط بـ  9نقاط) .أما نسبة التأييد بني املواطنني العرب يف إسرائيل فتبلغ  %49مما يرفع
نسبة التأييد اإلمجالية بني اإلسرائيليني إىل .%38
اشتملت هذه اخلطة على قيام دولة فلسطينية غري مسلحة ،وانسحاب إسرائيلي إىل اخلط األخضر أو حدود عام  1967مع تبادل متساو
لألراضي ،ومجع مشل يف إسرائيل ملائة ألف من الالجئني الفلسطينيني ،وتكون القدس الغربية عاصمة إلسرائيل والقدس الشرقية عاصمة
لفلسطني ،ويكون احلي اليهودي وحائط املبكى حتت السيادة اإلسرائيلية واألحياء اإلسالمية واملسيحية واحلرم الشريف حتت السيادة
الفلسطينية ،وتكون كل من إسرائيل والدولة الفلسطينية املستقبلية دولتني دميقراطيتني؛ ويكون االتفاق الثنائي جزءاً من اتفاق إقليمي مبين
على أسس مبادرة السالم العربية؛ وتضمن الوالايت املتحدة ودول عربية رئيسية تنفيذاًكامالً لالتفاق من قبل الطرفني ،وينتهي الصراع وتنتهي
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املطالب.
رغم ذلك ،فإن الطرفني يبداين درجة من املرونة عندما تضاف جمموعة من احلوافز للخطة التفصيلية حىت عندما يتم ربط هذه احلوافز
مبكاسب إضافية للطرف اآلخر:
• متكنت ستة أزواج من احلوافز والتنازالت يف إقناع املزيد من اإلسرائيليني اليهود بتأييد رزمة السالم املذكورة أعاله ،واليت تعترب تطبيقاً
حلل الدولتني ،أي زادت نسبة التأييد عما كانت عليه قبل عرض هذه احلوافز ،حيث قالت نسبة من  %45من اإلسرائيليني الذين
عارضوا اخلطة يف األصل أهنم قد غريوا موقفهم من املعارضة للموافقة بعد عرض احلوافز عليهم .وابلتال متكنت ثالثة أزواج من
احلوافز يف إقناع أغلبية اإلسرائيليني اليهود ابلقول أبهنم أكثرا استعداداً لتأييد رزمة السالم
• يف اجلانب الفلسطيين ،متكنت أربعة أزواج من هذه احلوافز يف إقناع املزيد من الفلسطينيني بتأييد رزمة السالم ،حيث أن حوال
مخس املعارضني للرزمة غريوا موقفهم للموافقة بعد عرض تلك احلوافز عليهم .لكن هذا التغيري مل يكن كافياً إلقناع أغلبية من
الفلسطينيني القول أبهنم أكثر استعداداً لتأييد رزمة السالم.
خطة ترامب للسالم أو صفقة القرن :كما فعلنا مع رزمة احلل الدائم التفصيلية التقليدية املذكورة أعاله ،قمنا ابستعراض البنود األساسية خلطة
ترامب وسألنا اجلمهور لدى الطرفني عن موقفه من كل بند وعن موقفه من الصفقة كرزمة واحدة .جاءت النتائج حامسة متاماً لدى الطرف
الفلسطيين حيث رفض اخلطة  %92من اجلمهور وقبلها  %5فقط .أما يف اجلانب اإلسرائيلي اليهودي فقبل اخلطة  %51ورفضها ،%30
وقالت نسبة من %19أهنا غري متأكدة من موقفها أو ال تعرفه .قالت أغلبية كبرية من الفلسطينيني ( )%69أهنا تعتقد أن أغلبية اليهود
اإلسرائيليني سيقبلون خبطة ترامب فيما قالت نسبة بلغت الثلثني من اإلسرائيليني اليهود أهنا تعتقد أن الفلسطينيني سريفضون هذه اخلطة.
لكن املشكلة األكرب تكمن يف انعدام الثقة وزايدة يف سوء الظن ابلطرف اآلخر .شهدت انطباعات الطرفني عن بعضهما البعض تدهوراً
كبرياً خالل السنتني املاضيتني وتبلغ اليوم أسوء وضع هلا لدى الطرفني:
•  %18فقط من الفلسطينيني يعتقدون أن نوااي الطرف اإلسرائيلي اليهودي سلمية ،وكذلك احلال بني اإلسرائيليني اليهود حيث
تقول نسبة من  %19منهم فقط أن نوااي الطرف الفلسطيين سلمية.
•  %90من الفلسطينيني يقولون أنه ال ميكن الثقة ابإلسرائيليني اليهود ،و %79من اإلسرائيليني اليهود يظهرون انعداما للثقة
ابلفلسطينيني.
الضم هو خطوة مضرة ابلسالم ،ومضرة ابألمن ،وال جيوز على أتييد األغلبية :رغم ان خطة الضم اإلسرائيلية قد مت رمسياً أتجيلها فإن
إمكانية قيام إسرائيل بتطبيق قانوين خلطة الضم تبقى غري واضحة .هلذا قمنا بسؤال الطرفني عن آاثر تلك اخلطة على جمموعة من األمور .من
بني كافة اإلسرائيليني ،فإن املستوطنني (الذين يبلغون  %5من اجملتمع اإلسرائيلي) هم اجملموعة الوحيدة اليت تعطي أتييداً من األغلبية للخطة
وتراها بشكل إجيايب .من املفارقة أن أغلبية من الفلسطينيني تعتقد أيضاً أن هناك مكاسب إلسرائيل من الضم:
• عند السؤال عن أتثري الضم على فرص السالم قالت نسبة من  %11من اإلسرائيليني أنه سيحسنها وقالت نسبة تبلغ حوال
النصف ( )%47إنه سيعيق فرص السالم ،وقالت البقية ( )%28أنه لن يكون للضم أتثري أو مل يعرفوا طبيعة التأثري.
• قالت أغلبية من  %78من الفلسطينيني أهنم يعتقدون أن الضم سيضر بفرص السالم فيما قالت نسبة من  %6فقط أنه سيفيد
السالم.
• بني اإلسرائيليني ،قالت نسبة من  %9فقط أهنا تعتقد أن الضم سيفيد األمن اإلسرائيلي فيما قالت نسبة أكرب من اإلسرائيليني
( )%39إنه سيضر ابألمن  ،فيما قالت البقية أنه لن يكون للضم أتثري على األمن اإلسرائيلي.
مت إجراء هذا االستطالع يف الفرتة الواقعة بني  12آب (أغسطس) 3-أيلول (سبتمرب)  2020بني عينة متثيلية بلغ عددها  1200فلسطيين يف الضفة الغربية
وقطاع غزة يف  127موقعاً سكانياً  ،و 900إسرائيلي مبا يف ذلك زايدة يف عينة املستوطنني واملواطنني العرب اإلسرائيليني ( 200لكل منهما) ،قامت إبجرائه
مؤسسة مدجام ابلعربية والعربية ،وكانت نسبة اخلطأ لالستطالع للفلسطيين  % 3+/-و %4+/-لإلسرائيلي .وقد مت إعادة توزين العينة اإلسرائيلية لتعكس احلجم
احلقيقي للرتكيبة السكانية ولتعكس التوزيع الدميغرايف والديين-العلماين يف اجملتمع .قام بتصميم االستطالع وإعداد تقريره امللخص كل من د .خليل الشقاقي من
املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية ود.داليا شاندلني ود .منرود روزلر من جامعة تل أبيب.
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مرفق ملخص االستطالع املشرتك
للمزيد من املعلومات أو إلجراء املقابالت يرجى االتصال مع محادة جرب املسؤول اإلداري يف املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية على  022964933أو
 0599474310أو على hamada.Jaber@pcpsr.org

بتمويل من املمثلية اهلولندية وحكومة الياابن من خالل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
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