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 تحالف السالم الفلسطيني 

 مشروع تحالف حل الدولتين

 

 نتائج استطالع

 

 بتقديم خطة بديلة لخطة ترامب أكثرية تؤيد حل الدولتين ومطالبة القيادة الفلسطينية

 

ضمن مشروع تحالف حل الدولتين المدعوم من االتحاد  مؤخرا "تحالف السالم الفلسطيني"بينت نتائج استطالع للرأي العام أجراه 

، أن نصف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يعتقدون بأن خطة الرئيس األمريكي دونالد ترامب، المسماة بيواألور

 .في المئة انها قابلة للتطبيق، والنسبة الباقية قالت إنها غير متأكدة 41ورأى . صفقة القرن، غير قابلة للتطبيق

 .في المئة بأنها تعتقد أن على القيادة الفلسطينية أن تقدم خطة بديلة لخطة ترامب 51وقالت أكثرية من 

في المئة بأنها تتوقع اقامة دولة فلسطينية مستقلة، فيما  13.7لية من وحول توقعات الفلسطينيين للسنوات العشر القادمة، قالت أق

في المئة إنها  32.9وقالت  . إنها تعتقد أن الوضع القائم سيستمر خالل السنوات العشر القادمةفي المئة  43.4قالت أغلبية من 

 .تعتقد بأن إسرائيل ستقوم بالضم

في المئة إنهم يعتقدون انها ستصر على إقامة  37على الضم، قال  ة الفلسطينية ردا  وحول توقعات الجمهور بشأن ماذا ستفعل القياد

إسرائيليا  قالت بأنها تعتقد أن القيادة ستقبل ضما   - في المئة 41.7-كثرية اللكن أ. 67الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 

 .ألجزاء من األراضي المحتلة

مفضل لديهم على قيام إسرائيل بعملية الضم حسب خطة الرئيس األمريكي دونالد ترامب، قال وفي ردهم على سؤال حول الرد ال

وارتفعت نسبة المطالبين بالغاء . في المئة بأنهم يفضلون الغاء االتفاقات الموقعة مع إسرائيل، وحل السلطة الفلسطينية 30حوالي 

 .في المئة  15.8انخفصت في الضفة الغربية الى  في المئة، فيما 31االتفاقات وحل السلطة في قطاع غزة الى 

 - في المئة 43.3 -وطالبت أكثرية . في المئة انها تفضل الغاء االتفاقات لكن بدون حل السلطة الفلسطينية 23وقالت نسبة من 

 .بإنهاء اإلنقسام من أجل مواجهة خطة الضم

وارتفعت  .في المئة إنها تفضل حل الدولتين 37.8أكثرية من وفي رد على سؤال حول الحل المفضل للصراع مع إسرائيل، قالت 

 .في المئة 34في المئة فيما إنخفضت في قطاع غزة  40.4نسبة مؤيدي حل الدولتين في الضفة الغربية الى 

المتوسط ونهر في المئة إنها تفضل حل الدولة الواحدة ذات الحقوق المتساوية بين العرب واليهود بين البحر  21.2وقالت نسبة 

 .األردن
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وفي رد على سؤال حول ابقاء القدس مدينة مفتوحة، بحيث تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، والغربية عاصة لدولة 

وقالت نسبة . في المئة أيدت 23في المئة إنها تعارض ذلك، مقابل  70إسرائيل، على أساس حل الدولتين، قالت أغلبية من حوالي 

 .مئة إن ال أري لهافي ال 7من 

 .في المئة إن أمريكا هي العقبة 24.5في المئة إن إسرائيل هي العقبة أمام السالم في المنطقة، و 57وقال 

في المئة العودة الى طاولة المفاوضات مع الحكومة اإلسرائيلية الجديدة بينما أيدت ذلك نسبة الفتة من  62ورفضت أغلبية من 

 .في المئة أنه ال رأي لها 8نسبة وقالت . في المئة 29.3

 


