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ومكتب املمثلية  ومكتب املمثلية اهلولندية يف رام هللا بتمويل من االحتاد األورويب
 .برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف فلسطني مع  الياابنية ابلتعاون

 

 25/1/2018التاريخ: 
 

 : استطالع مشرتكاإلسرائيلي -الفلسطيين الرأي العامنبض 
 ملخص االستطالع

 2017 كانون أول )ديسمرب(
 

ينخفض التأييد حلل الدولتني ألقل من النصف بني الفلسطينيني واإلسرائيليني اليهود حيث ال يتجاوز 
أعقاب اعرتاف (. يف %83) اإلسرائيليني يبقى كبريا  العرب % لكل منهما، لكن التأييد بني 46

الفلسطينيني يزيد التشاؤم حول فرص السالم بني الرئيس األمريكي ترامب ابلقدس عاصمة إلسرائيل 
 ارغم ذلك، فإن أتييد الطرفني حلل الدولتني يفوق أتييدمه .وترتفع بينهم نسبة أتييد العمل املسلح

الطرفني تؤيد رزمة  فقط منابلرغم من أن أقلية  ،ألي من اخليارات األخرى حلل الصراع. كذلك
اليهود % بني 35و كافة  % بني اإلسرائيليني43% بني الفلسطينيني و40مفصلة للحل الدائم )

حيث أن جمموعة من احلوافز اليت مت اختبارها  ،( فإن املعارضة هلذه الرزمة تبقى مرنةفقطاإلسرائيليني 
% من املعارضني الفلسطينيني على استعداد لتغيري 40تظهر أن حوايل نصف املعارضني اليهود و

 .بة التأييد لتصبح األغلبيةمواقفهم وأتييد رزمة احلل الدائم يف ظل ظروف مناسبة مما يرفع نس
 

املركز اليلستتتتطيي لل حوث الستتتتياستتتتية اإلستتتترائيلي أ راه كل من -الع مشتتتتلر للرأع العام اليلستتتتطييهذه هي نتائج أحدث استتتتتط
يف  ومكتب املمثلية اهلولندية االحتاد األورويبتمويل من ب السالم يف  امعة تل ابيبومركز اتمي شتاميتز ألحباث يف رام هللا  واملسحية
 .يف فلسطني اإلمنائيبرانمج األمم املتحدة  ابلتعاون مع ومكتب املمثلية الياابنية رام هللا

% بني اليلسطينيني واإلسرائيليني اليهود على حد سواء. بلغت نس ة أتييد هذا 46ت لغ نس ة أتييد حل الدولتني  •
% بني اإلستتتتتتتتتتتتترائيليني اليهود. أما بني العر  47% بني اليلستتتتتتتتتتتتتطينيني و53احلل يف حزيران )يونيو( املاضتتتتتتتتتتتتتي 

 %.83س ة التأييد اليوم اإلسرائليني فت لغ ن
 دائل ثالثة حلل الدولتني أضتتتتتتتتتتتتتتعي بكثل من التأييد حلل الدولتني  وهذه ال دائل هي  حل الدولة لالتأييد لكن  •

الواحتتدة الي يتمتع فيهتتا الطرفتتان حبسوو متستتتتتتتتتتتتتتتاويتتة  وحتتل التتدولتتة الواحتتدة الي ال يتمتع فيهتتا الطرفتتان حبسوو 
 متساوية  والطرد أو التهجل.

اليهود % من اإلستتترائيليني 35( و2017يف حزيران )يونيو( % 43فسط من اليلستتتطينيني )مسارنة بتتتتتتتتتتتتتتتتت % 40 •
% 85( يؤيدون رزمة شتتتتتتتتاملة للحل الدائم  فيما يؤيدها يف حزيراننساط مئوية مسارنة ابلوضتتتتتتتتع  3قدره  )ابرتياع

الستتتتتاب  هلذه الرزمة. ي لغ حجم  وهذه نستتتتت ة متساربة من حجم أتييد العر  اإلستتتتترائيلينيمن اإلستتتتترائيليني العر  
غل  دولة فلستتتتتتتتطينية قيام تشتتتتتتتتمل هذه الرزمة  %. 43التأييد للرزمة بني كافة اإلستتتتتتتترائيليني   ا يف بل  العر  

مع ت ادل أراضتتتي متستتتاوع  وملع ةل ملائة ( 1967دود )أو ح للخط األخضتتتر مستتتلحة  وانستتتحا  لستتترائيلي

http://www.ps.emb-japan.go.jp/PressRelease/PressRelease2017/n18December_Eng.pdf
pcpsr.org
pcpsr.org
http://peace.tau.ac.il/
http://peace.tau.ac.il/
http://peace.tau.ac.il/
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2016/eupi-eupfp-programme-at-a-glance-2016_en.pdf
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/palestinian-territories/about-us
http://www.ps.emb-japan.go.jp/PressRelease/PressRelease2017/n18December_Eng.pdf
http://www.ps.undp.org/
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والسدس الغربية عاصتتمة إلستترائيل والسدس الشتترقية عاصتتمة ليلستتطني  ألي ال ىء فلستتطيي يعودون إلستترائيل  
واحلي اليهودع وحائط امل كى يف ال لدة السدمية حتت الستتتتتيادة اإلستتتتترائيلية واألحياء املستتتتتيحية واإلستتتتتالمية واحلرم 

% 48رزمة ت لغ نس ة معارضة هذه الحتت السيادة اليلسطينية  وهناية للصراع واملطالب.  )  ل اهليكل( الشريي
 % بني اليلسطينيني.57و بني اإلسرائيليني اليهود( %55) بني اإلسرائيليني

حيث أن الطرفني احلل  در ة عالية من الشتتتتتتتتتتتتتت  حول واقعية هذا  بو ودرزمة احلل الدائم ل املعارضتتتتتتتتتتتتتتةترت ط  •
كان حل الدولتني ال يزال ممكناً أم أن التوستتتتتع   لباحول ما  بشتتتتتكل متسار اليلستتتتتطيي واإلستتتتترائيلي منسستتتتتمون 

% من اإلستتتترائيليني أن حل الدولتني ال يزال عملياً وتسول 48االستتتتتيطا  قد  عل  غل ممكن. تسول نستتتت ة ت لغ 
)بني اإلستتترائيليني اليهود تزداد نستتت ة االعتساد  ن هذا احلل  % أن االستتتتيطان قد  عل  غل عملي42نستتت ة من 

% يسولون أن حل 60. أما بني اليلستتطينيني ف ن % أن  عملي(42% فيما تعتسد نستت ة من 46 غل عملي لىل
فيما تسول نستتتت ة من  (عن نتائج االستتتتتطالع املشتتتتلر الستتتتاب  نساط مئوية 8)بزايدة قدرها  الدولتني مل يعد عملياً 

ود ال يتوقعون قيام دولة % من اإلستتتتتتتترائيليني اليه73% من اليلستتتتتتتتطينيني و75% أن  ال يزال عملياً. لكن 37
 فلسطينية خالل السنوات اخلمس السادمة.

عند تسدمي احلوافز رغم رفض األغل ية لرزمة احلل الدائم لتط ي  حل الدولتني ف ن  ميكن تغيل مواقي املعارضتتتتتتتتتتتتتتني  •
يهم والس ول لتغيل موق مستتتتعدون% من اإلستتترائليني اليهود املعارضتتتني للرزمة أهنم 44تسول نستتت ة من هلم. فمثاًل 

هبا لو التزمت احلكومة اليلستتتتتتتتتتطينية ابلتعاون األمي املستتتتتتتتتتتمر مثلما هي احلال اليوم  ا يف بل  ت ادل املعلومات 
وترفع بذل  نستتت ة أتييد   االستتتتخ ارية مع أ هزة األمن اإلستتترائيلية ومنع اهلجمات واعتسال املشتتت وهني ابإلرها 

% منهم مستتتتتعدون لتغيل موقيهم والس ول هبا 39ملعارضتتتتني للرزمة ف ن %. أما بني اليلستتتتطينيني ا59الرزمة لىل 
عند لضتتافة هؤالء الذين قاموا بتغيل و   عويضتتاتتعاانة الال ئني وقدمت هلم الفيما لو اعلفت لستترائيل ابلنك ة و 

 %.62 مواقيهم لىل نس ة التأييد األصلية للرزمة ف ن نس ة التأييد بني اليلسطينيني ترتيع لتصل لىل
نستتتتتتتت ة من  عرض جمموعة من اخليارات ملا ين غي أن حيدث اآلن يف الصتتتتتتتتراع اليلستتتتتتتتطيي اإلستتتتتتتترائيلي   تار دعن •

لكن نستتتت ة من  .اخليار السائل ابلتوصتتتتل التياو ستتتتالم % من اإلستتتترائيليني اليهود38% من اليلستتتتطينيني و26
اختاروا خياراً آخر هو شتتتتتتتن  % من اليلستتتتتتتطينيني )مسارنة مع ما يزيد قلياًل عن اخلمس يف حزيران املاضتتتتتتتي(38

خيار شن  % يف حزيران(12)مسارنة مع  % من اإلسرائيليني18واختارت نس ة من   صراع مسلح ضد لسرائيل
 حر  حامسة ضد اليلسطينيني.

 
والسدس الشتتتترقية وبل   غزة ابلغاً متت مسابلتهم و هاً لو   يف الضتتتتية الغربية وقطاع 1270بلغ حجم العينة يف الطرف اليلستتتتطيي 

بلغ عدد املسابالت يف  .2017( ديستتتمرب) كانون أول  10-7يف اليلة ما بني وبل  موقعاً ستتتكانياً خ اختيارها عشتتتوائياً  127يف 
أما العينة اإلستتتتتترائيلية ف لغت  .%3وبلغت نستتتتتت ة اخلطأ  ؛440ويف قطاع غزة  830الضتتتتتتية الغربية ) ا يف بل  السدس الشتتتتتترقية( 

 14وتشتتترين )  )نوفمرب(  29ابلعربية والروستتتية والعربية وبل  خالل اليلة ما بني  عن طري  اهلاتي ابلغاً خ احلديث معهم 900
وبني   100  وبني املستوطنني يف الضية الغربية 650بلغ عدد املسابالت بني اليهود داخل لسرائيل  .2017()ديسمرب أول ونكان

بشتتتتكل )املستتتتتوطنون والعر ( اجملموعتني  هاتنيع الكلي لل ياانت لعادة وزن املسابالت من يجمتيف الخ . 150العر  اإلستتتترائيليني 
كافة لتعكس التوزيع الراهن   اإلستترائيلية الستتكان يف اجملتمع اإلستترائيلي. كذل  متت لعادة وزن ال ياانتيعكس حجمها احلسيسي بني 

من الضرورع اإلشارة لىل أن االستطالع بني اجلمهور  %.3السكانية من حيث العلمانية والتدين. بلغت نس ة اخلطأ  اتللمجموع
اعلاف  ابلسدس عاصتتمة إلستترائيل وخالل فلة متيزت عن األمريكي دوانلد ترامب ه بكامل  بعد لعالن الرئيس ؤ اليلستتطيي قد خ ل را

لستتتترائيلية ةدودة. أما بني اإلستتتترائيليني فتم ل راء معالم املسابالت ق ل اإلعالن األمريكي فيما أ  رع -حبصتتتتول موا هات فلستتتتطينية
املركز من  ووليد لدادوه لي  من ق ل د. خليل الشتتتتساقيخ لعداد االستتتتتطالع واإلشتتتتراف ع % من املسابالت بعد اإلعالن.20حوايل 

حباث الستتتالم يف  امعة تل مدير مركز اتمي شتتتتاميتز ألد.لفرامي اليف  واليلستتتطيي لل حوث الستتتياستتتية واملستتتحية ود. داليا شتتتايندلني 
 أبيب.
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 النتائج الرئيسية

   
نسوم أحياانً ستتتتتتت نااليلستتتتتتتطيي واإلستتتتتتترائيلي. كما أن ينالرأع بني اجلمهور ستتتتتتتنسوم فيما يلي ق راء مسارنة تالهر الت اين أو التسار  يف 

اليهود داخل اخلط  أحياانً بني اليهود والعر  أو بني ستتتتتتتتتتتتتتنسارنق راء مسارنة بني جمموعات خمتلية داخل كل من اجلمهورين  فمثاًل 
تكون هنار فروقات ابرزة بني هذه ستتتتكان الضتتتتية الغربية وقطاع غزة وبل  عندما  األخضتتتتر واملستتتتتوطنني يف الضتتتتية الغربية  أو بني

 .أو اجملموعات املكوانت
 

 اإلسرائيلية:-عملية السالم الفلسطينية (1
فكرة حل الدولتني من حيث امل دأ بدون اإلشارة لىل تياصيل هذا  يؤيدوناإلسرائيليني و  اليلسطينيني قل من نصيأ  حل الدولتني

% من اإلستتتترائيليني اليهود 47% من اليلستتتتطينيني و52نستتتت ة من  أيدتيف حزيران )يونيو( املاضتتتتي  .لكل منهما( %46) احلل
% بني اإلسرائيليني اليهود  وقالت ال سية 47% بني اليلسطينيني و51هذا احلل. ت لغ نس ة معارضة هذا احلل يف هذا االستطالع 

% مما يرفع نستتتتتتتتتتتت ة أتييده بني كافة 83 ة أتييد هذا احلل بني اإلستتتتتتتتتتتترائيليني العر  أهنا ال تعرف أو رفضتتتتتتتتتتتتت اإل ابة. ت لغ نستتتتتتتتتتتت
  % منهم. 79% وتعارض  نس ة من 20ت لغ نس ة أتييد هذا احلل بني املستوطنني اليهود  %.52اإلسرائيليني لىل 

 2016ران )يونيو( خنياض متدرج منذ حزيال كما ي دو من الشتتتكل التايل  اليهودحلل الدولتني بني اإلستتترائيليني  تشتتتل نستتت ة التأييد
 2016% يف كانون أول )ديستتتتتتتتتمرب(44يف أتر ح  حيث بلغت  دف ن نستتتتتتتتت ة التأيي أما بني اليلستتتتتتتتتطينيني%. 53عندما بلغت 

  مث ه طت مرة أخرى يف هذا االستطالع. من املييد اإلشارة لىل أن   ي% يف حزيران )يونيو( املاض52ولكنها عادت لالرتياع لىل 
(  يف حزيران %44( مسارنة بسطاع غزة )%48وعلى عكس االستتتتتطالعات الستتتتابسة  ف ن نستتتت ة التأييد أعلى يف الضتتتتية الغربية )

أتييد حل الدولتني إلسرائيليني  ف ن أما بني ا .% يف الضية الغربية48% مسارنة بتتتتتتتتتتتتتتت 61التأييد يف قطاع غزة )يونيو( كانت نس ة 
% 63نستتت ة ت لغ ب أغل ية العلمانيني هذا احللتؤيد    حيثبني اجملموعات الستتتكانية األكثر متستتتكاً ابلدين وبني الشتتت ا  ينخيض

ستتتتتتتنة  24-18 من بني األعمار  بني الشتتتتتتت ا  اليهودوت لغ نستتتتتتت ة التأييد   (%23مسارنة مع أقل من الربع بني املتدينني اليهود )
ي لغ عمرهم بني من  %54مع ستتتتتتتتنة مسارنة  34-25بني الذين تلاوح أعمارهم بني  %37تؤيده نستتتتتتتت ة من فيما % فسط  27
 .سنة وأكثر 55
 

 بني الفلسطينيني  ضافخناو التأييد حلل الدولتني من حيث املبدأ: تراجع ضئيل مستمر بني اليهود 
 القائم على أساس حل الدولتني""هل تؤيد أم تعارض احلل 
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% من 27يؤيد حل الدولتني قالت نستتت ة من عند ستتتؤاهلم عما لبا كانوا يعتسدون أن جمتمعهم   االنطباعات عن أتييد الرأي العام
  وقالت املاضتتي (يونيو) حزيران وهي نيس النستت ة الي حصتتلنا عليها يف   اإلستترائيليني اليهود أن أغل ية اإلستترائيليني تؤيد هذا احلل

لرؤيت  يل متقي جمتمعهم عن مو اليهودع % أن األغل ية تعارضتتتتتتتتتتتت . تشتتتتتتتتتتتتل هذه النتائج لىل أن انط اعات اجلمهور 57نستتتتتتتتتتتت ة من 
انط اع خاطئ حيث أن الواقع يشل لىل انسسام ش   متساو يف التأييد واملعارضة. أما بني اإلسرائيليني  وهذا  حلل الدولتني كمعارض

زيران )يونيو( حبنسطة مئوية مساربة  19ويف بل  ترا ع بتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ية اليهود تؤيد م دأ حل الدولتني% يعتسدون أن أغل 32العر  ف ن 
  املاضي.

 نستتت ة ت لغ اليوم تسول فسد تغلت خالل األشتتتهر الستتتتة املاضتتتية. من حل الدولتني جمتمعهمأما انط اعات اليلستتتطينيني عن مواقي 
% 45)مسارنة مع  %52ن أغل ية اليلستتطينيني تؤيد حل الدولتني وتسول نستت ة من أ يونيو(/ن% يف حزيرا48مسارنة مع ) 42%

 أن األغل ية تعارض هذا احلل. يف حزيران/يونيو( 
أما ابلنستتتتتتت ة النط اعات اليلستتتتتتتطينيني عن مواقي اإلستتتتتتترائيليني اليهود من حل الدولتني فتشتتتتتتتل لىل ه وط يف نستتتتتتت ة االعتساد  ن 

% يف حزيران )يونيو( املاضتتتتتتتتتتتتتتي  فيما تسول اليوم نستتتتتتتتتتتتتت ة من 42ذل  اليوم مسارنة مع ب% يعتسدون 39األغل ية تؤيد هذا احلل  
اليهود اإلستتتتتتتتتترائيليني ف ن الثلث فسط نيو( املاضتتتتتتتتتتي أن األغل ية تعارض هذا احلل. أما بني يف حزيران/يو % 45% )مسارنة مع 50

 يعتسدون أن األغل ية اليلسطينية تؤيد حل الدولتني.
ع حول حل الدولتني من املييد مرا عة نتائج االستطالع املتعلسة بتوقعات اجلمهور ليهم االنسسامات يف الرأ واقعية حل الدولتني:

قعية ولمكانية تط ي  هذا احلل. تستتاهم هذه النتائج يف تيستتل األستت ا  الي تدعو الكثلين ملعارضتتة هذا احلل. عند ستتؤال حول وا
% فسط من اليلسطينيني أن اليرص عالية 4اجلمهور عن فرص قيام دولة فلسطينية خالل السنوات اخلمسة املس لة  قالت نس ة من 

 أن اليرص منخيضة أو منعدمة.% 75أو عالية  داً وقالت نس ة من 
% 53 ة من نستتت تتي  مع بل  % فيما73ت لغ ساد  ن اليرص منخيضتتتة أو منعدمة أما بني اإلستتترائيليني اليهود ف ن نستتت ة االعت 

مخس و مخس اإلستتتتترائيليني  أقل منأع   % بني كافة اإلستتتتترائيليني. أما ال اقي70من اإلستتتتترائيليني العر   وترتيع هذه النستتتتت ة لىل 
 فيعتسدون أن اليرص متوسطة.  اليلسطينيني

حل الدولتني. هلذا قمنا بيحص  مالو اآلفاو أماعالم والتواصتتتتتتتل اال تماعي بشتتتتتتتأن انغهنار ابليعل حديث متزايد يف وستتتتتتتائل اإل
ل مواقي اجلمهور من هذه األحاديث حيث ستتتتتتتألناه عما لبا كان التوستتتتتتتع االستتتتتتتتيطا  قد بلغ در ة أصتتتتتتت حت معها لمكانية احل

 % من اليلسطينيني60ل ابلتايل ي سى واقعياً أو ممكناً. قالت أغل ية من احل طنات قابلة للتيكي  واإلخالء وأنمنعدمة أم أن املستو 
 قالتحيث )عملياً أو ممكناً مل يعد حل الدولتني  مئوية  أننساط  8بزايدة قدرها   (املاضتتتتتتتتتتتتتتي يونيو/% يف حزيران52مسارنة مع )

بني اجلمهور لن زايدة نستتتتت ة التشتتتتتاؤم بيرص حل الدولتني  .(% قي قطاع غزة56يف الضتتتتتية الغربية مسابل % 62نستتتتت ة من  بل 
 اليلسطيي قد تعود لىل لعالن الرئيس األمريكي ترامب الذع اعلف في  ابلسدس عاصمة إلسرائيل.

% 42هذا احلل ال يزال عملياً مسارنة مع  أناإلسرائيليني كافة  % من48ن فكانوا منسسمني حيث قالت نس ة من أما اإلسرائيليو 
أما بني اإلستترئيليني اليهود ف ن املواقي قد تغلت مسارنة ابلوضتتع يف حزيران )يونيو(. تسول النستت ة األكرب  اعتسدوا أن  مل يعد عملياً.

  أشتتهر كان الوضتتع معاكستتاً  . ق ل ستتتةياً % أن  ال يزال عمل42فيما تسول نستت ة من  أن حل الدولتني مل يعد عملياً  (%46) اليوم
%  أن  ليس عملياً. أما بني 43ود أن هذا احلل ال يزال عملياً وقالت نس ة من ه%  من اإلسرائيليني الي49حيث قالت نس ة من 

 ( يعتسدون أن هذا احلل ال يزال عملياً.%74اإلسرائيليني العر  ف ن ثالثة أرابعهم )

االستتتطالع الستتاب  يف حزيران )يونيو( الي أشتتارت آنذار لتشتتاب  ك ل يف مواقي اليلستتطينيني على عكس نتائج  :والعنفالسالالم 
ف ن النتائج الراهنة تشتتتتتل لىل أن اليلستتتتتطينيني ي تعدون عن تيضتتتتتيل خيار   واإلستتتتترائيليني حول ما ين غي حصتتتتتول  اآلن بني الطرفني

خلوض صتتراع مستتلح. من املر ح أن هذه النتيجة أيضتتاً هي من ت عات ابحلا ة التوصتتل التياو ستتالم وترتيع بينهم نستت ة االعتساد 
تشتتتل النتائج لىل أن  بينما ال تزال النستتت ة األكرب بني اإلستتترائيليني تيضتتتل التوصتتتل التياو ستتتالم ف ن  .ال يان األمريكي حول السدس

ي. كما أشتتتتتتران أعاله  ف ن  زءاً من هنار اخنياض اخنياض طييي يف نستتتتتت ة أتييد الستتتتتتالم وارتياع طييي يف نستتتتتت ة تيضتتتتتتيل العن
املستابالت بني اإلستتتتتتتتتتتتتترائيليني قتد متتت بعتد لعالن الرئيس األمريكي وخالل فلة شتتتتتتتتتتتتتتهتدت أعمتال موا هتات بني اليلستتتتتتتتتتتتتتطينيني 
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-كآليات حلل الصتتتتتتتتتراع اليلستتتتتتتتتطيي  عرضتتتتتتتتتنا على اجلمهور أربعة خيارات للتو هات الي قد تتطور يف املستتتتتتتتتتس ل واإلستتتتتتتتترائيليني .
أهنم ييضتلون التو   السائل ابلتوصتل التياو  املاضتي % يف حزيران )يونيو(45مسارنة مع اليلستطينيني  % من26يلي فسال اإلسترائ

بني  % يف االستتتتتتتتطالع الستتتتتتتاب ( اللجوء للعمل املستتتتتتتلح.أما21% )مسارنة مع 38واختارت نستتتتتتت ة من ستتتتتتتالم مع اإلستتتتتتترائيليني 
%( 45)وهي نستت ة أقل  ا و دان يف االستتتطالع الستتاب  عندما بلغت  الستتالم % خيار38 األكرب نستت ةالاختارت فاإلستترائيليني 

 .يف االستطالع الساب  %12بلغت  وكانت هذه النس ة قد  %19نس ة من  "احلر  احلامسة" ضد اليلسطينينيواختارت خيار 
 التمييزحل الدولة الواحدة واحلقوق املتساوية، وحل الدولة الواحدة بدون حقوق متساوية )نظام  ثالثة بدائل حلل الدولتني: 

حول ال دائل املختلية حلل الدولتني. كل من الطرفني رأع  يف هذا االستطالع ق راء تسسيم ل قمناالتهجري:  ود أالعنصري(، والطر 
( 2حيث يتمتع اليلستتتتتطينيون واليهود حبسوو متستتتتتاوية  ) الدولة الواحدة( حل 1التالية  )عرضتتتتتنا على العينة من الطرفني ال دائل 
( قيام 3العنصتتتتتتتتترع  و) لتمييزة  وهو  النالام املعروف عامليا ابحد من الطرفني حبسوو متستتتتتتتتتاويحل الدولة الواحدة حيث ال يتمتع أ
ضتتتتتتتي فلستتتتتتتطني التاريية. من الضتتتتتتترورع اإلشتتتتتتتارة هنا لىل أننا الطرف اآلخر من كافة أرا طرد دولة واحدة فسط حبيث يتم هتجل أو

مما يعي أن الطرف الذع ال يتمتع ابحلسوو يف عرضتتتتتتتتنا على اإلستتتتتتتترائيليني العر  نيس ال دائل الي عرضتتتتتتتتناها على اليلستتتتتتتتطينيني  
ة  كما يف ال ديل الثالث  هو يتم طرده أو هتجله من أراضتتي فلستتطني التاريي  ستتيكون الطرف اليهودع والطرف الذعال ديل الثا 

 الطرف اليهودع. 
لذل   و دان در ة عالية من التداخل يف املواقي حبيث قام كل مشتتتتتتتارر يف االستتتتتتتتطالاع ابختيار أكثر من بديل. كما هو متوقع 

ألكثر تيضتتتتتتتتتتتتتتيالً يف هذا ديد اجملموعة املركزية املؤيدة لكل خيار  أع العدد األكرب من اجلمهور الذع يؤيد احلل اقمنا فيما يلي بتح
ديد اجملموعة املركزية يار بدائل أخرى. قمنا بعد بل  بتحاالستتتتتتتتتتتتتتتطالع  وهو حل الدولتني  حال لو أن بعض هؤالء قد قاموا ابخت

 لل دائل األول والثا  والثالث وهي األقل تيضياًل يف هذا االستطالع. 
اجملموعة املركزية لكل بديل  قمنا يف املرحلة األوىل من التحليل التايل ستتتتتتتتتتنسوم فيما يلي بشتتتتتتتتتترح الطريسة الي استتتتتتتتتتتخدمناها لتحديد 

 قخراج كافة مؤيدع حل الدولتني من بني اجلمهور  ا يف بل  أولئ  الذين أعربو عن أتييدهم لل دائل األخرى  مث قمنا يف مرحلة
الذع أيد أحد أو كال ال ديلني املت سيني  نالام التيرقة  من بني اجلمهور أع ال ديل األول   )نية قخراج مؤيدع حل الدولة الواحدة

العنصتتترية والطرد. مث قمنا أخلاً بيصتتتل اجملموعتني املت سيتني عن بعضتتتهما وبل  قخراج مؤيدع اليصتتتل العنصتتترع من بني اجلمهور 
 املؤيد ل ديل الطرد. 

حلل الدولتني. عند لخراج هؤالء من العينة وبعد توزيع املت سني  كما يالهر الشتتتتتتتتتكلني التاليني ف ن اجملموعة املركزية األكرب هي املؤيدة
بدون  متشتتتتتتاهبة لدى الطرفنيعلى ال دائل الثالثة  كما أوضتتتتتتحنا أعاله  ف ن اجلمهور لدى كل طرف ينسستتتتتتم لىل جمموعات مركزية 

الذين رفضتتتتوا حل الدولتني وال دائل  ل ديل على آخر. ين غي األخذ بعني االعت ار أن اجملموعة املستتتتماه "أخرى" تشتتتتمل أولئ بروز 
تتشتتاب  النتائج التالية فيما حصتتلنا علي  يف استتتطالع حزيران )يونيو(  الثالث املعروضتتة عليهم أو أن ل ابتهم قد كانت "ال أعرف".

احلل من  ( انتسل اليلستتتتتطينيون الذين عارضتتتتتوا حل الدولتني )حيث اخنيضتتتتتت نستتتتت ة التأييد هلذا1مع و ود اختالفني رئيستتتتتيني  )
( اخنيضتتتت نستتت ة أتييد 2%. )18% لىل 11%( لىل اجملموعة املستتتماة "أخرى" حيث ازدادت هذه اجملموعة من 46% لىل 53

 %. 11% لىل 15نساط مئوية من  4خيار اليصل العنصرع بني اإلسرائيليني اليهود بت 
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 الفلسطينيني واإلسرائيليني اليهود لدى يد حلل الدولتني والبدائل الثالثالتأي

.  

 
لن مرا عة ستتتتتتتريعة للتو هات بني العينة اليلستتتتتتتطينية تالهر أن  ال تربز أع اختالفات بات أاية يف مواقي ستتتتتتتكان الضتتتتتتتية الغربية 

يدع فتح هم حيث ان مؤ   مسارنة بسطاع غزة. لكن اليروقات تربز عند النالر يف االنتماءات الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتية للجمهور كما ي دو أدانه
من . اجملموعة الوحيدة الي تؤيد غال يتها حل الدولتني ويت عها يف بل  غل املنتمني حيث أن حوايل نصتتتتتتتتتتتتتتيهم يؤيدون هذا احلل

 الدولتني هو األعالم ويلي  التأييدحال بني مؤيدع حركة محاس ف ن التأييد حلل  أن   امليا ئ  كما و دان يف االستتتتتتتتتطالع الستتتتتتتتاب 
 للطرد.

 
 حسب االنتماء السياسي يد حلل الدولتني والبدائل الثالثالتأي

 
 

كذل   ف ن مرا عة ستتتريعة ملواقي اجلمهور اإلستتترائيلي اليهودع  كما ي دو يف الشتتتكلني التاليني  تشتتتل لىل أن أتييد حل الدولتني 
حلل الدولة الواحدة  وييضتتتتتتتتتتتتل املتدينون ذهب ي فالتأييد األكرب  والتسليديني. أما بني املتديننيهو األعلى ولكن فسط بني العلمانيني

. عند النالر لىل على يت ع  حل الدولتنيهو األحلل الدولة الواحدة التأييد فاحلردمي أما بني  حل الدولتني والطرد بشتتتتتتتتتتتتكل متستتتتتتتتتتتتاو.
 ا يف بل  جملموعات املواقي حستتتتتتب التو هات الستتتتتتياستتتتتتية واأليديولو ية ف ننا لد أن التأييد حلل الدولتني هو األعلى بني كافة ا
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كل منهما فيما % ل20على اليمني ف ن حل الدولتني وحل الدولة الواحدة حيصل بني أما  .الذين يعرفون أنيسهم "اليمني املعتدل"
 .%(29يف العينة تذهب النس ة األكرب للطرد. )ي لغ حجم اليمني 

 
 حسب التدين ود حلل الدولتني والبدائل الثالثالتأييد بني اإلسرائيليني اليه

 
 

 حسب اإليديولوجية السياسية ود حلل الدولتني والبدائل الثالثالتأييد بني اإلسرائيليني اليه

 
 

أخلاً عند حتليل مواقي اإلستتتتتتتتتتتتترائيليني العر  كما يالهر يف الشتتتتتتتتتتتتتكل التايل ف ن التأييد حلل الدولتني ي دو حامساً يت ع  التأييد حلل 
 عند لزالة التداخل يف عينة )مثلما احلال بني اإلستتتتتتتتتتتتتترائيليني اليهود واليلستتتتتتتتتتتتتتطينيني( هذه النتيجة هو أن الدولة الواحدة. ما تعني  

لل دائل األخرى حيث ال يت سى أع أتييد للطرد أو اليصتتتتتتل العنصتتتتتترع بعد لزالة هنار أتييد يذكر  اإلستتتتتترائيليني العر  ف ن ال يت سى
  حل الدولتني أو الدولة الواحدة من العينة. عمؤيد
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 بني العرب االسرائيليني لتني والبدائل الثالثالتأييد حلل الدو 

 
 
 

كونيدرالية بني دولي فلستتتتطني ولستتتترائيل. ل الدولتني التسليدع وهو قيام  ابلستتتتؤال عن بديل آخر حل الثالثةقمنا للمرة   الكونفدرالية
 وبل  كما يلي   الكونيدراليةفكرة عرضنا على اجلمهور 

 دولتني، فلسالالالالالطني وإسالالالالالرائيل، تقومان ابلدخول يف اااد كونفدرايل طيث أن مواطين كل دولة مقيا :"يقرتح البعض احلل التايل
ابلتصالالالالالالويت يف انتخاابت دولتها  ميكنهم السالالالالالالكن كمواطنني دائمني يف أراضالالالالالالي الدولة األخرى ولكن تقوم كل جمموعة وطنية

عامل تع الطرفان طرية احلركة ولن يتم تقسيم القدس اليت ستكون عاصمة للدولتني. ستقوم إسرائيل وفلسطني ابلتفقط. سيتم
  " بشكل مشرتك مع قضااي األمن واالقتصاد....

 2016وكانون أول )ديستتتتتمرب(  2017ترتيع نستتتتت ة أتييد الكونيدرالية بني اإلستتتتترائيليني اليهود مسارنة ابلوضتتتتتع يف حزيران )يونيو( 
نسطة مئوية مسارنة  13مسارنة حبزيران ومئوية نساط  7% منهم أهنا تؤيدها  ويف بل  ارتياع بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 33حيث تسول اليوم نستتتتتت ة من 

% يف هذا االستتتطالع  28% يف حزيران لىل 37بكانون أول. أما بني اليلستتطينيني ف ن نستت ة أتييد الكونيدرالية قد ترا عت من 
ول الستتلمية بني اليلستتطينيني يف هذا االستتتطالع مسارنة ابالستتتطالع لانعكاس لللا ع يف التأييد للحوهذا   %64وت لغ املعارضتتة 

% واملعارضتتتتتتتتتتة 70الستتتتتتتتتتاب . كما يف حالة حل الدولتني  ف ن التأييد للكونيدرالية بني اإلستتتتتتتتتترائيليني العر  هو األعلى حيث ت لغ 
25.% 

لواحدة من مالمح الكونيدرالية أو االنيصتتال اجلزئي حيث ستتألنا اإلستترائيليني قمنا يف هذا االستتتطالع أيضتتاً بيحص مدى التأييد 
واليلسطينيني عما لبا كانوا مؤيدين لوضع يتم في  السماح للمواطنني من كل دولة "للعيش يف الدولة األخرى كمسيمني دائمني فيما 

% من اليلستتتطينيني أهنا تؤيد 38فسط". قالت نستتت ة من لو كانوا ملتزمني ابلسانون وحبيث يسومون ابلتصتتتويت يف انتخاابت بلدهم 
% أهنا تعارض بل . كانت النتائج بني اإلستتتترائيليني 58% يف قطاع غزة( وقالت نستتتت ة من 34يف الضتتتتية الغربية و %40بل  )

ليني %(. أما بني اإلستتتتتترائي26% )وكانت نستتتتتت ة التأييد بني املستتتتتتتوطنني 50% وعارضتتتتتتت  40اليهود مشتتتتتتاهبة حيث أيدت بل  
 %.  47لليكرة لىل  الكلي % مما يرفع التأييد اإلسرائيلي84العر  ف ن نس ة التأييد عالية  داً حيث ت لغ 

 م نية على نتائج  والت املياوضتتتتتات الستتتتتابسة ل دائم ميصتتتتتلةعرضتتتتتنا على اليلستتتتتطينيني واإلستتتتترائيليني رزمة ح  رزمة احلل الدائم
تشتتل النتائج لىل أن مستتتوى التأييد  الرئيستتية ومن الرزمة كاملة. احلل من بنود مكوانتيؤيدون أو يعارضتتون أع وستتألناهم لن كانوا 

% يف حزيران 43حيث اخنيض التأييد هلا من  من حل الدولتني  هميعكس التغلات يف مواقيبني اليلستتتتتتتتتتتتتتطينيني  للرزمة الكاملة
% لكن  اخنيض يف قطاع غزة بشكل ك ل 42% لىل 40التأييد قليالً يف الضية الغربية من % اليوم. ارتيع 40)يونيو( املاضي لىل 
% بني 85% بني اليهود و35) %43رائيليني فت لغ نستتتتتتتتتتتتت ة التأييد أما بني اإلستتتتتتتتتتتتت % خالل نيس اليلة.35من النصتتتتتتتتتتتتتي لىل 

. وكان املتوسط اإلسرائيليني العر % من 83% من اليهود اإلسرائيليني و32ق ل ستة أشهر أيدت هذه الرزمة نس ة من  .(العر 
 أع أن االستطالع الراهن يالهر تغلاً طييياً.  %41اإلسرائيلي للتأييد 

87.9

12.1

0 0 0

اسرائيليون عرب

حل الدولتني حل الدولة الواحدة فصل عنصري ترحيل أخرى
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 2017-2016التأييد اإلسرائيلي والفلسطيين للرزمة الكاملة يف الفرتة 

فلسطينية منزوعة السالح وتبادل أراضي متساوي، ومجع مشل ملائة ألف الجىء فلسطيين، وجعل اآلن بعد أن علمت ابلبنود الرئيسية حلل الدولتني الذي يشكل تسوية دائمة تشمل دولة 
 وهناية الصراع، قل لنا من فضلك إىل أي درجة تؤيد أو تعارض هذه التسوية الدائمة كرزمة واحدة؟ القدس الشرقية عاصمة لفلسطني والقدس الغربية عاصمة إلسرائيل،

 

 
 % لكافة اليهود55% من املستتتتتوطنني )77و % من اليهود اإلستتتترائيليني54أغل ية من كال الطرفني  ىل أن تشتتتتل النتائج الراهنة ل

جتدون   .الرزمة الكاملة يعارضون % ق ل ستة أشهر(54مسارنة مع ) % من اليلسطينيني57و (% ق ل ستة أشهر61مسارنة مع 
 عرضناها على اجلمهورين أدانه تيصياًل للمواقي جتاه بنود الرزمة التسعة الي 

اسالرائيل ححاربة  الصالراع، وتلتزماعرتاف متبادل من قبل الطرفني بفلسالطني وإسالرائيل كوطنني لشالعبيهما وأن حل الدولتني هذا يعين هناية . 1
من  أغل يةأيدت هذا ال ند  :وهناية املطالب من كل طرف ،ن ححاربة اإلرهاب ضد اسرائيلو الفلسطيني ويلتزماإلرهاب ضد الفلسطينيني 

 % من اليلستتتتتطينيني  ا يف بل 41من نستتتتت ة % من املستتتتتتوطنني. كما أيدت  40 ا يف بل   اإلستتتتترائيليني اليهود% من 59
 اإلسرائيليني العر . من% 85% يف قطاع غزة. كما أيدت  نس ة بلغت 34و % يف الضية الغربية45
 % فسط من اليلستتتتتتتتتتطينيني20أيدت هذا ال ند أقلية من  :الضالالالالالالالالفة الغربية وقطاع غزةقيام دولة فلسالالالالالالالالطينية منزوعة السالالالالالالالالالح يف . 2

( %55ونس ة ش   متطابسة )اليهود  % من اإلسرائيليني56أغل ية من أيدت  و   (%77وعارضت  نس ة زادت عن ثالثة أرابع )
 .اإلسرائيليني العر  من
من  %36ال ند أقلية من  اأيدت هذ :الفلسطينية لضمان األمن والسالمة للطرفنيتشكيل قوة متعددة اجلنسية ووضعها يف الدولة . 3

%  وأيدت  نستتتت ة من 45% واملعارضتتتتة 48 فكانوا منسستتتتمني حيث بلغت نستتتت ة التأييد ن اليهوديو أما اإلستتتترائيل .اليلستتتتطينيني
 % من اإلسرائيليني العر .69
ومصالالالادرها املائية ولكن سالالاليكون إلسالالالرائيل بطتا مراقبة لكنذار املبكر يف الضالالالفة  يكون للدولة الفلسالالالطينية سالالاليادة على وائها وأرضالالالها. 4

يف  %40 )نيبني اليلستتتتتتتتطيني %30أيدت هذه ال ند أقلية فسط من الطرفني حيث بلغت نستتتتتتتت ة التأييد  :سالالالالالالنة 15الغربية ملدة 
 .العر  % بني اإلسرائيليني56و %38 اليهود وبلغت نس ة التأييد بني اإلسرائيليني (الضية الغربية% يف 24قطاع غزة و

سرائيل من خالل إلتقوم الدولة الفلسطينية يف كافة اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ما عدا بعض الكتل االستيطانية اليت سيتم ضمها . 5
يف  %39اليلستتتتتطينيني )% من 34أيدت هذه ال ند أقلية من  :تبادل لألراضالالالالي، وتقوم اسالالالالرائيل ةخالء كافة املسالالالالتوطنات األخرى

حيث % فسط بني املستتتتتتتوطنني 12و) اليهود اإلستتتتتترائيليني من% 37من  نستتتتتت ة وأيدت  (يف الضتتتتتتية الغربية %31قطاع غزة و
 % من اإلسرائيليني العر .71و %(85بلغت املعارضة بينهم 
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 :الكتل االستيطانية اليت سيتم ضمها إلسرائيل تكون األراضي اليت ستحصل عليها الدولة الفلسطينية يف تبادل األراضي مساوية حلجم. 6 
% من 68و اليهود% بني اإلستتتتتتترائيليني 35وأيدت  نستتتتتتت ة من  اليلستتتتتتتطينينيربع أكثر قليالً من نستتتتتتت ة بلغت أيدت هذه ال ند 
 وكانت مواقي املستوطنني مماثلة لل ند الساب  أعاله. .اإلسرائيليني العر 

أقل من نستتتت ة بلغت أيدت هذه ال ند  :سالالالرائيلإلتكون القدس الغربية عاصالالالمة الفلسالالالطينية و لدولة لتكون القدس الشالالالرقية عاصالالالمة . 7
% بيروقات 26% بني املستتتوطنني. أما بني اليلستتطينيني فأيدت  نستت ة من 5( بني اإلستترائيليني اليهود و%23قليالً من ) الربع

 % من اإلسرائيليني العر .71وأيدت  نس ة من  .بسيطة بني الضية والسطاع
ات السيادة الفلسطينية ويكون احلي )جبل اهليكل( يف البلدة القدمية من القدس يكون احلي اإلسالمي واحلي املسيحي واحلرم الشريف . 8

نس ة بني اإلسرائيليني اليهود وعارضت   %28نس ة بلغت ال ند أيدت هذا  :اليهودي وحائط الرباق/املبكى ات السيادة اإلسرائيلية
وكانت   وكانت اليروقات بني الضية والسطاع قليلة %26وكذل  احلال بني اليلسطينيني حيث أيدت  نس ة بلغت  .%66من 

 % من اإلسرائيليني العر  أيدت .65%. لكن نس ة من 71نس ة املعارضة 
يكون لالجئني الفلسالالالالالطينيني حو العودة ملوطنهم طيث تقوم الدولة الفلسالالالالالطينية ابسالالالالالتيعاب كافة الالجئني الذين يرغبون يف العي  فيها . 9

أغل ية   أيدت هذا ال ند  :ضمن برانمج جلمع مشل العائالت وسيتم تعويض كافة الالجئني الجئوستسمح اسرائيل بعودة حوايل مائة ألف 
والضتتية  (%57حيث كانت هنار فروقات يف التأييد بني قطاع غزة )  %45وعارضتتت  نستت ة من  اليلستتطينيني من %52من 

وعارضتتتتتتتت    وهي نستتتتتتتت ة التأييد األقل ألع من بنود الرزمة  % من اإلستتتتتتتترائيليني اليهود19وأيدت  نستتتتتتتت ة من (. %50الغربية )
 .%13واملعارضة % 92 س ة التأييدف لغت ن فكان الوضع ابلعكس العر  اإلسرائيليني أما بني .74%

تالهر النتائج أن اجلمهور لدى الطرفني يعتسد أن التأييد للرزمة الكاملة   كاملةالانطباعات اجلمهور حول التأييد اجملتمعي للرزمة 
الرزمة حيث يسول بل   ن األغل ية بينهم تؤيد هذه للسول مييل اليلستتتتطينيون أكثر من اإلستتتترائيليني بني أفراد جمتمعهم منخيضتتتتة. 

% أن األغل ية تعارض هذه 56اختالف بسيط(. وتسول نس ة من  % وهو40% )مسارنة مع نس ة التأييد اليعلية الي بلغت 37
( %62 ) اليهود ف ن نستت ة أكربأما بني اإلستترائيليني .(%57الرزمة )وهي نستت ة شتت   متطابسة مع نستت ة املعارضتتة اليعلية الي ت لغ 

فسط % 19نست ة من  اليهود تؤيد الرزمة ف ن% بني اإلسترائيليني 35ابلرغم من أن نست ة من  .تعارضتهااليهودية  ةألغل يتعتسد أن ا
 تؤيدها. أن األغل يةتسول  من اإلسرائيليني اليهود

اليلسطينية تؤيد الرزمة الكاملة من املييد اإلشارة لىل أن النتائج تشل لىل أن  بني اإلسرائيليني اليهود ف ن نس ة املعتسدين أن األغل ية 
اليلستتتتتتتطينيني تؤيد الرزمة. أما بني  % أن أغل ية29حيث تسول نستتتتتتت ة من   أعلى من نستتتتتتت ة املعتسدين أن األغل ية اليهودية تؤيدها

سدين أن املعت متطابسة مع نستتتتت ةوهذه النستتتتت ة   الرزمة تؤيدأن أغل ية اإلستتتتترائيليني اليهود تسول % 37نستتتتت ة من اليلستتتتتطينيني ف ن 
 أغل ية اليلسطينيني تؤيدها. 
على عكس االستتتتطالعات الثالث الستتتابسة ف ن أتييد ستتتكان قطاع غزة يف هذا االستتتتطالع أقل من   فروقات مناطقية ودميغرافية

% بني الذين 34لكن التأييد للرزمة الكاملة ينخيض لىل  .% على التوايل42% مسارنة مع 35  أتييد ستتتتتتتتتتتتتكان الضتتتتتتتتتتتتتية الغربية
%. 41% و40للرزمة بني  األخرى الي تلاوح نستتتتتتت ة أتييدها ستتتتتتتنة مسارنة مع كافة اليئات العمرية 22-18تلاوح أعمارهم بني 

ابلرغم من أن الشتت ا  اإلستترائيليني اليهود مييلون عادة ال اب مواقي أكثر تشتتدداً من األكرب ستتناً  كما ي دو يف نستت ة أتييدهم حلل 
  تطالع يشل ليروقات ليست ك لة  داً بني اليئات العمرية املختلية من اإلسرائيليني اليهود.الدولتني  ف ن هذا االس

% من 47واإلسرائيلي وتنخيض بني األكثر تديناً. تالهر النتائج أن  ييتزداد نس ة أتييد الرزمة بني األقل تديناً من الطرفني اليلسط
% فسط بني املتدينني. كذل   32ؤيدون الرزمة مسارنة مع نستتتتتتت ة أتييد ت لغ % من بني متوستتتتتتتطي التدين ي46بني غل املتدينني و

% بني 35% فسط بني مؤيدع محاس و28( مسارنة مع نستتتتتتتتتتتتتت ة أتييد ت لغ %58فتح يؤيدون الرزمة  غل ية ك لة ) عف ن مؤيد
 مؤيد السوى الثالثة.
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ؤشرات خمتارةنسبة التأييد للرزمة الكاملة للحل الدائم بني الفلسطينيني حسب م  

 

 
وهي نيس نستتتتتتت ة التأييد بني املتدينني اليهود. لكن   % فسط من املستتتتتتتتوطنني يؤيدون الرزمة الكاملة21اإلستتتتتتترائيليني ف ن أما بني 

تعكس النتائج االنسستتتتتتام  %.33لتصتتتتتتل لىل  بني احلردمي واألرثوبكس% و 27نستتتتتت ة التأييد ترتيع قلياًل بني التسليديني لتصتتتتتتل لىل 
%. أما بني اإلستتتتتتتتترائيليني العر  فلم لد فروقاً مرت طة بدر ة التدين. 44العلما  حيث ت لغ نستتتتتتتتت ة التأييد بني العلمانيني -الديي

 ستتتتتتتتنة 22و 18كذل  و دان انسستتتتتتتتاماً دميغرافياً يتعل  ابلعمر حيث ت لغ نستتتتتتتت ة التأييد بني الشتتتتتتتت ا  الذين تلاوح أعمارهم بني 
 اليئات العمرية األخرى.بني % 36و% 35مسارنة مع نس ة أتييد بلغت  30%

 . تؤيد نس ةأما بني اإلسرائيليني كافة  يهوداً وعرابً جمتمعني  ف ن نس ة التأييد تتياوت حسب االنسسام السياسي لليمني أو اليسار
ممن يعتربون أنيستتتهم من  %55من أغل ية ممن يعتربون أنيستتتهم من اليستتتار الرزمة الكاملة وتؤيدها   %68  نيثتزيد قلياًل عن الثل

 % فسط بني اليمينيني.23مسارنة مع الوسط 
 

 نسبة التأييد للرزمة الكاملة للحل الدائم بني االسرائيليني حسب مؤشرات خمتارة
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ر اأن  ابإلضتتتتافة للت اين السائم على اعت ارات دميغرافية أو ستتتتياستتتتية ف ن هنتشتتتتل النتائج لىل   الشالالالكوك حول واقعية حل الدولتني 
ف ن الثسة ابلطرف اآلخر هو من أهم  كما ظهر يف االستتتتطالعات الستتتابسة   اعت ارات تتعل  ابالعتسادات واالنط اعات الشتتتخصتتتية.

ف اآلخر بتحسي  الستتتالم. كذل  تشتتتل النتائج لىل املواقي  وكذل  احلال ابلنستتت ة لالعتسادات حول رغ ة الطر  املؤثرة علىالعوامل 
 أن االنط اعات حول مدى واقعية احلل الدائم هو من العوامل بات األاية ال الغة يف التأثل على املواقي.

الدولتني % بني الذين يعتسدون أن حل 50ترتيع لتصتتل لىل  بني اإلستترائيليني اليهود و د االستتتطالع أن نستت ة أتييد الرزمة الكاملة
ممكن. كذل   و دان أن التأييد للرزمة يرتيع  زئياً بني اإلستتتتتتتتتتتتتترائيليني اليهود الذين يعتسدون أن فرص قيام دولة فلستتتتتتتتتتتتتتطينية خالل 

 السنوات اخلمس املس لة متوسطة أو عالية.
 

 مةز وارتباطها بتأييد الر  واقعية وعملية حل الدولتني  ليهود ا اإلسرائيليون
 الجىءائة ألف مشل ملع اآلن بعد أن علمت ابلبنود الرئيسية حلل الدولتني الذي يشكل تسوية دائمة تشمل دولة فلسطينية منزوعة السالح وتبادل أراضي متساوي، ومج
لتسوية ض هذه اعار فلسطيين، وجعل القدس الشرقية عاصمة لفلسطني والقدس الغربية عاصمة إلسرائيل،  وهناية الصراع، قل لنا من فضلك إىل أي درجة تؤيد أو ت

الدائمة كرزمة واحدة؟

حل الدولتني ما زال ممكن أم مل يعد ممكناسادمةفرص قيام دولة فلسطينية خالل السنوات اخلمس ال
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% يؤيدون الرزمة الكاملة. كذل   ف ن التأييد للرزمة 58أما بني اليلستتتتتتتتتتتتتتطينيني الذين يعتسدون أن حل الدولتني ال يزال عملياً ف ن 
 يرتيع كلما اعتسد اليرد  ن فرص قيام دولة فلسطينية خالل السنوات اخلمس املس لة متوسطة أو عالية. 
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يف املعارضة للرزمة الكاملة. هلذه الغاية قمنا  املرونةعمل االستطالع املشلر على استكشاف در ة التشدد مسابل  حوافز السالم:

بطرح جمموعة من احلوافز املختلية على املعارضتتتتتتتني للرزمة يف ةاولة ليهم مصتتتتتتتدر الرفض ولمكانيات التخييي من حدت . عرضتتتتتتتنا 
على اليلستتتطينيني ا نحوافز وعرضتتتستتت عة ( اليهود % من اإلستتترائيليني55)أع على اليهودع على املعارضتتتني من الطرف اإلستتترائيلي 

فمثالً عكستتت ثالث منها   نت بعض هذه احلوافز متشتتاهبةكا.  % من اليلستتطينيني( ستت عة حوافز57املعارضتتني للرزمة كاملة )أع 
ن الدولة  ضتتتع ضتتتماانت و و اإلستتترائيلي  زءاً من م ادرة الستتتالم العربية  -متماثلة  ا يف بل   عل الستتتالم اليلستتتطيي اتستتتياستتت

بات نالام ستتتياستتتي خايل من اليستتتاد  وتشتتتكيل جلنة مشتتتلكة مكونة من الوالايت املتحدة ومصتتتر و دميسراطية  اليلستتتطينية ستتتتكون
يف صتتتتتا  كون لت األخرى احلوافز تصتتتتتمم. لالتياو من ق ل الطرفنيالكامل والستتتتتعودية إلعطاء ضتتتتتماانت رمسية ابلتط ي  الستتتتتليم 

  )  ل اهليكل( عرض على اإلسرائيليني اليهود لمكانية اشتمال الرزمة على السماح لليهود بزايرة احلرم الشريي ثالً مف واحد طرف 
ابإلقامة يف الدولة اليلستتتتطينية كمسيمني دائمني طاملا التزموا ابلسانون. وابلنستتتت ة   أو الستتتتماح لئستتتترائيليني   ا يف بل  املستتتتتوطنني

لستتترائيل ابالعلاف ابلنك ة و عاانة الال ئني ودفع التعويضتتتات هلم  والستتتماح لليلستتتطينيني   ا يف  لليلستتتطينيني عرضتتتنا عليهم قيام
 بل  الال ئني  ابإلقامة يف لسرائيل كمسيمني دائمني طاملا التزموا ابلسانون ومع احتياظهم جبنسيتهم اليلسطينية.

 ضوا على الرزمة الكاملة فقط:ت ألولئك الذين اعرت ا قد ُقِدمفيما يلي استعراض لكافة احلوافز، مع التذكري أبهن
الدول العربية معاهدة السالالالالالم ماذا لو جاء ابالتفاق ابإلضالالالالافة للبنود املذكورة أن اسالالالالرائيل توافو على املبادرة العربية ويف املقابل تؤيد كافة ( 1
 :هذه
ل موقيهم والس ول ابلرزمة لبا كان هذا احلافز ياستتتتعداداً لتغ% من اإلستتترائيليني اليهود الذين رفضتتتوا الرزمة الكاملة 37أبدى  •

لتصتتل ترتيع  بني اإلستترائيليني اليهودو  زءاً منها. لو أضتتيي هؤالء للنستت ة الي ق لت الرزمة ستتابساً  ف ن نستت ة الس ول ابلرزمة
 .%50لىل 

% من اليلسطينيني الذين رفضوا الرزمة الكاملة استعداداً بتغيل موقيهم والس ول ابلرزمة الكاملة لبا كان هذا احلافز 24أبدى  •
لو أ ضتتتتتيي هؤالء للنستتتتت ة الي ق لت الرزمة ستتتتتابساً  ف ن نستتتتت ة الس ول ابلرزمة بني اليلستتتتتطينيني ترتيع لتصتتتتتل لىل  زءاً منها. 

54.% 
االتفاق أن دولة فلسالالالالطني سالالالاليكون هلا نظام سالالالالياسالالالالي دميقراطي يقوم على أسالالالالاس حكم القانون واالنتخاابت الدورية وحرية ماذا لو جاء يف   )2

 :الصحافة وبرملان فعال وقضاء مستقل وحقوق متساوية لألقليات الدينية والعرقية ويتم فيه باربة الفساد
 . موقيهم والس ول ابلرزمة الكاملةاإلسرائيليني اليهود املعارضني استعداداً لتغيل %40أبدى  •
 .% من اليلسطينيني املعارضني استعداداً لتغيل موقيهم والس ول ابلرزمة الكاملة37أبدى  •

وماذا لو تضمن االتفاق ضماانت روية من الوالايت املتحدة ومصر والسعودية بتشكيل جلنة مشرتكة منهما لضمان تنفيذ أمني لالتفاق من ( 3
 :قبل الطرفني

مةز الر بتأييد وارتباطها  الدولتنيواقعية وعملية حل   الفلسطينيون
ي متساوع  اآلن بعد أن علمت ابل نود الرئيسية حلل الدولتني الذع يشكل تسوية دائمة تشمل دولة فلسطينية منزوعة السالح وت ادل أراض

  قل لنا من فلسطيي  و عل السدس الشرقية عاصمة ليلسطني والسدس الغربية عاصمة إلسرائيل   وهناية الصراع ال ىءوملع ةل ملائة ألي 
فضل  لىل أع در ة تؤيد أو تعارض هذه التسوية الدائمة كرزمة واحدة 
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 .بني اإلسرائيليني اليهود املعارضني استعدادهم للس ول ابلرزمة الكاملة لو كان هذا احلافز  زءاً منهامن % 39أبدى  •
 .% من اليلسطينيني املعارضني استعداداً للس ول ابلرزمة لو كان هذا احلافز  زءاً منها27أبدى  •

ك املستوطنني ابلعي  يف الدولة الفلسطينية لو شاءوا كمقيمني دائمني مع احتفاظهم وماذا لو ان االتفاق وح لليهود اإلسرائيليني ، حا يف ذل( 4
 :جبنسيتهم اإلسرائيلية ، طاملا اهنم ملتزمون ابلقانون

 .% من اإلسرائيليني اليهود املعارضني استعداداً للس ول ابلرزمة لو كان هذا احلافز  زءاً منها35أبدى  •
للفلسالالالالالالطينيني، حا يف ذلك الالجئني، لو أرادوا أن يعيشالالالالالالو كمقيمني دائمني يف إسالالالالالالرائيل مع احتفاظهم جبنسالالالالالاليتهم وماذا لو وح االتفاق 

 :الفلسطينية طاملا أهنم كانوا ملتزمني ابلقانون
  فز حزءأ منها. موقيهم والس ول ابلرزمة الكاملة لو كان هذا احلال% من اليلسطينيني املعارضني استعداداً لتغي25أبدى  •
على  ( وماذا جاء يف االتفاق أن الفلسطينيني يعودون للدولة الفلسطينية وانه ليس لديهم حو عودة مجاعي لدولة إسرائيل وامنا ميكنهم احلصول5

 إسرائيل:مل مشل للعائالت يف 
 .اإلسرائيليني اليهود املعارضني استعداداً لتأييد الرزمة لو  اء فيها هذا احلافز % من31أبدى  •

-جاء يف االتفاق أن دولة إسالالالالالرائيل سالالالالاليكون هلا نظام سالالالالالياسالالالالالي دميقراطي طيث يضالالالالالمن القانون رويا  املسالالالالالاواة للمواطنني العرب وماذا
 :اإلسرائيليني مع املواطنني اليهود اإلسرائيليني

 .% من اليلسطينيني املعارضني استعداداً لتغل موقيهم والس ول ابلرزمة الكاملة21أبدى  •
مع قوات ( وماذا لو جاء يف االتفاق ان احلكومة الفلسالالطينية سالالتلتزم ابلتعاون األمين كما تفعل االن، حا يف ذلك تبادل املعلومات االسالالتخبارية 6

 إسرائيل:االمن اإلسرائيلية، واعتقال من يشتبه بكونه مشارك يف اعمال إرهابية والقيام حنع اهلجمات على 
اليهود املعارضتتتتتني استتتتتتعداداً لتغيل موقيهم والس ول ابلرزمة لو كان هذا احلافز  زءاً منها. عند  % من اإلستتتتترائيليني44أبدى  •

 .% من اإلسرائيليني اليهود59لضافة هؤالء للمؤيدين اإلصليني للرزمة الكاملة ف ن نس ة التأييد هلا ترتيع لتصل لىل 
 :لية أبن تصبح جيشا  ذي سالح خفيف ولكن بدون أسلحة ثقيلةوماذا لو وح االتفاق لقوات األمن الوطين الفلسطينية احلا

 . موقيهم والس ول ابلرزمة لو كان هذا احلافز  زءاً منهال% من اليلسطينيني املعارضني للرزمة استعداداً لتغي16أبدى  •
 :احلرم الشريفوماذا لو وح االتفاق لليهود بزايرة ( 7

عند % من اإلستتتتترائيليني اليهود املعارضتتتتتني استتتتتتعداداً لتغيل موقيهم والس ول ابلرزمة لو كان هذا احلافز  زءاً منها. 47أبدى  •
 %.61لضافة هؤالء للمؤيدين األصليني للرزمة  ف ن نس ة التأييد هلا بني اإلسرائيليني اليهود ترتيع لتصل لىل 

:نكبة وحعاانة الالجئني وتقدم التعويضات هلموماذا لو جاء يف االتفاق أن إسرائيل تعرتف ابل  
عند لضتتتافة ل موقيهم والس ول ابلرزمة لو كان هذا احلافز  زءاً منها. ي% من اليلستتتطينيني املعارضتتتني استتتتعداداً لتغ39أبدى  •

  %.62هؤالء للمؤيدين األصليني للرزمة  ف ن نس ة التأييد هلا ترتيع بني اليلسطينيني لتصل لىل 
   حسب كل حافز املعارضني للرزمة األصلية كلني التاليني نس ة التغيل يف مواقي اإلسرائيليني واليلسطينينييالهر الش
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  موقفهم والقبول ابلرزمة الكاملةريبدو استعدادهم لتغيأاملعارضون الفلسطينيون الذين 

 حسب احلوافز املختلفة

 

زمة الكاملة  موقفهم والقبول ابلر ريبدو استعدادهم لتغيأاملعارضون اإلسرائيليون الذين 
حسب احلوافز املختلفة
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من اإلستتتتتتترائيليني اليهود املعارضتتتتتتتني للرزمة الكاملة أبدوا استتتتتتتتعداداً لتغيل موقيهم  %47% و31يف اجململ  ف ن نستتتتتتت ة تلاوح بني 

 %16. أما بني اليلستتتتتتتتتتتطينيني  ف ن نستتتتتتتتتتت ة تلاوح بني بناءاً على لدماج حافز واحد من بني احلوافز املعروضتتتتتتتتتتتة عليهم وأتييد الرزمة
م وأتييدها بناءاً على لدماج حافز واحد فيها. عند لضتتتتتتتافة هذا % من املعارضتتتتتتتني للرزمة الكاملة أبدو استتتتتتتتعداداً لتغيل موقيه39و

جة التأييد الناتج عن لضتتتافة احلوافز أو بعض منها ف ن أغل ية  بل أغل ية ك لة  تت لور لصتتتا  الرزمة الكاملة مع احلوافز. لن هذه النتي
تعي أن رفض الرزمة الكاملة لتط ي  حل الدولتني ليس تشتتتتتتتتتتتتتتل لىل و ود در ة عالية من املرونة واالنيتاح يف املواقي لدى الطرفني و 

احلوافز املشتجعة أن دميسراطية دولة فلستطني هي من أهم  النتائج لىلرفضتاً أيديولو ياً ابلكامل  بل هو رفض قابل للتغيل. كما تشتل 
ة للطرف اليلستتتتتتطي  وتربز مستتتتتتألة االعلاف اإلستتتتتترائيلي ابلنك ة ابلنستتتتتت على التغيل لدى الطرفني فيما تربز بشتتتتتتكل خاص مستتتتتتألة 

 ابلنس ة لئسرائيليني اليهود.   )  ل اهليكل( السماح هلم بزايرة احلرم الشريي
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 :ل الصراعحل مناهج( 2)
 

  :إطار املفاوضات ودور األطراف الثالثة
الدور الذع لع ت  الوالايت املتحدة ب فيها الوالايت املتحدة الدور الرئيستتتتتتي وهو عليف بدائل لعملية الستتتتتتالم ال ت نالر االستتتتتتتطالع

( لطار عريب 1بيحص مخستتتتتتة منابج ملناهج متعددة األطراف   عات الثالث الستتتتتتابسةسدين املاضتتتتتتيني. قمنا يف االستتتتتتتطالخالل الع
 ل ( قيادة من ق4( قيادة من االحتاد األورويب  3( قيادة أمريكية  2تلعب في  الدور الرئيس كل من الستتتتتتتتتتتتعودية ومصتتتتتتتتتتتتر واألردن  

لىل أن  كافة االستتتتطالعات( قيادة لعملية الستتتالم تشتتتارر فيها الوالايت املتحدة وروستتتيا. تشتتتل النتائج يف  5األمم املتحدة  وأخلاً 
حزيران  % يف كانون أول )ديستتتتتتتتمرب( ويف31اليلستتتتتتتتطينيني أكثر ق والً ابلنموبج األول  أع اإلطار العريب )حيث أيدت  نستتتتتتتت ة من 

% 13% و15) الدوليةسيادة المث األوروبية الراهن( يت ع  منوبج السيادة  يف االستتتتتتتطالع% 27ه نستتتتتت ة من وتؤيد 2017)يونيو( 
  .األمريكيةسيادة ال% 3اختارت نس ة من و   الروسية املشلكة-األمركية% السيادة 4فيما اختارت نس ة من   على التوايل(
(  يت ع  النموبج يف هذا االستتتتطالع %28لسيادة األمريكية لعملية الستتتالم )ستتترائيليني اليهود ف ن النموبج امليضتتتل هو اأما بني اإل
لن االنسستتام احلاد بني الطرفني بشتتأن دور الوالايت  (.%16%  مث اإلطار العريب )21الروستتي  الذع تؤيده نستت ة من -األمريكي

عندما توقعت  2016املتحدة الذع نراه يف هذا االستتتتطالع يعكس النتائج الي حصتتتلنا عليها ق ل ستتتنة يف كانون أول )ديستتتمرب( 
وأعربت إلستتتتتتترائيل  أن تكون لدارة ترامب منحازة (% من اليلستتتتتتتطينيني77من اإلستتتتتتترائيليني اليهود و %69الغال ية من الطرفني )

من  %7اختارت نس ة من  منحازة لليلسطينيني. وأن هذه اإلدارة اجلديدة ستكون ةايدة  أقلية من الطرفني عن اعتسادها آنذار 
% قيادة من ق ل االحتاد األورويب. تعكس هذه النتائج و ود انط اعات سل ية 2واختارت نس ة من قيادة دولية  اإلسرائيليني اليهود

  حيث تعتسد األغل ية أهنما منحازان ضد لسرائيل.  الرأع العام اإلسرائيلي جتاه األمم املتحدة واالحتاد األورويبلدى 
% 16ستتت ة من اختارت نو   لكل منهما %18بتأييد ي لغ  اا امليضتتتالنوالدويل العريب  انأما بني اإلستتترائيليني العر   ف ن اإلطار 

 السيادة األمريكية.% 6  فيما اختارت نس ة من روسية-أمريكيةقيادة  %13من واختارت نس ة   قيادة االحتاد األورويب
 
 كل طرف لآلخركيف ينظر  (  3)
 

  خر أو يافون يعتسدون أن الطرف اآلخر يريد الستتتتتتتالم  وهل يثسون ابآلهل  خر:رفني عن انطباعاهتما عن الطرف اآلسالالالالالالألنا الط
كما فحصتتتتتتتتتتتتتتنا مدى االعتساد  ن الصتتتتتتتتتتتتتتراع بني الطرفني هو صتتتتتتتتتتتتتتراع    خر بعيدة املدىطرفهم والطرف اآل وما هو رأيهم  هداف

العامة   الكن تسييم الطرفني ألوضتتاعهم .األغلب ملا و دانه يف االستتتطالعات الستتابسة"صتتيرع". تشتتل النتائج لىل صتتورة مماثلة يف 
 ياض.خاصة بني اليلسطينيني يف الضية الغربية  قد مالت لالخن

 ن أغلب اإلسرائيليني يريدون السالم  وهذا يشكل  % من اليلسطينيني يوافسون على السول37خر السالم؟ هل يريد الطرف اآل
لكن  مشتتتتتاب  للوضتتتتتع يف كانون أول  .%44( املاضتتتتتي عندما بلغت هذه النستتتتت ة يونيو) حزيرانعما كانت علي  احلال يف  اخنياضتتتتتا

% 29أما بني اإلستتتتترائيليني اليهود ف ن  .% فسط أن اإلستتتتترائيليني يريدون الستتتتتالم38عندما قالت نستتتتت ة من  2016)ديستتتتتمرب( 
خالل ستتتتتنة حيث بلغت هذه النستتتتت ة  كانت علي  احلالما  عن يعتسدون أن اليلستتتتتطينيني يريدون الستتتتتالم  وهذا يشتتتتتكل اخنياضتتتتتاً 

أما بني اإلستتتتتتتترائيليني العر  ف ن  .2017% يف حزيران )يونيو( 33مث اخنيضتتتتتتتتت لىل  2016نون أول )ديستتتتتتتتمرب( % يف كا41
% من حيث االعتساد  ن اإلسرائيليني اليهود يريدون 57% من حيث االعتساد  ن اليلسطينيني يريدون السالم و85النس ة ت لغ 

 السالم.
  أن مستتتتتتوى الثسة بني الطرفني منخيض  داً االستتتتتتطالع  كما يف االستتتتتتطالعات الستتتتتابسةذا و د ه: الثقة والصالالالالراع الصالالالالفري

( أهنا ال تث  ابإلستتتترائيليني اليهود  وهي نيس النستتتت ة تسري اً كما كانت يف %89حيث قالت األغل ية الستتتتاحسة من اليلستتتتطينيني )
رائيليني العر  أهنا تث  ابإلستتترائيليني اليهود وقالت % من اإلستتت61%. وقالت نستتت ة من 87( املاضتتتي عندما بلغت يونيو) حزيران

ثالثة أرابع وهي نستتت ة أما بني اإلستتترائيليني اليهود ف ن نستتت ة عدم الثسة ابليلستتتطينيني ت لغ  تث  هبم. ال أهنافسط % 30نستتت ة من 
 أهنا تث  ابليلسطينيني. % فسط19وتسول نس ة من   %77املاضي عندما بلغت هذه النس ة  مشاهبة للوضع يف حزيران )يونيو(

اإلسرائيلي خاصية صيرية  واملسصود هنا هو -تتعم  مسألة انعدام الثسة بو ود انط اعات لدى الطرفني ترى  ن للصراع اليلسطيي
% من 51خر. تشتتتتتتتتتتتل النتائج لىل أن لسائياً ستتتتتتتتتتتيء وضتتتتتتتتتتتار للطرف اآلاالعتساد  ن كل ما في  خل أو مصتتتتتتتتتتتلحة لطرف ما هو ت
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بدون )% من اليلسطينيني 72العر  و% من اإلسرائيليني 53و (( املاضييونيو) حزيران% يف 53ني اليهود )مسارنة مع اإلسرائيلي
 االستطالع الساب ( تواف  على السول  ن للصراع خاصية صيرية.  تغيل مسارنة مع
 اجلنود واملستتتوطنني املستتلحني أكثر مما يشتتون اإلستترائيليني اليهود. تسول نستت ة ت لغ نيياليلستتطين معالم يشتتى :اخلوف من األخر

% أهنا  اف من اإلستتترائيليني اليهود. مل 35أهنا تواف  على السول  هنا  اف من اجلنود واملستتتتوطنني فيما تسول نستتت ة من  46%
بني الضتتية الغربية وقطاع غزة حيث تسول نستت ة  هامة نار فروقاً . لكن هكانون أول )ديستتمرب( املاضتتيتشتتهد هذه النستتب تغلاً منذ  

% فسط من ستتتتكان قطاع 36% من ستتتتكان الضتتتتية الغربية أهنا  اف من اجلنود واملستتتتتوطنني بينما تسول بل  نستتتت ة من 53من 
 غزة. قد تعكس هذه النتيجة حسيسة االحتكار اليومي يف الضية الغربية بني الطرفني.

ويف بل  اخنياض مسارنة حبزيران )يونيو( تواف  على السول  هنا  اف من اليلسطينيني   %57ليني ف ن أغل ية ت لغ أما بني اإلسرائي
أما بني  .عندما قالت نستت ة بلغت الثلثني )يف كال االستتتطالعني(  هنا  اف اليلستتطينيني 2016وكانون أول )ديستتمرب(  2017

اإلستتترائيلني اليهود أهنا  اف اإلستتترائيليني العر    %51وتسول نستتت ة ت لغ  %.79 لىل املستتتتوطنني ف ن هذه النستتت ة ترتيع لتصتتتل
  % منهم أهنا ال  افهم.90اليهود فيما تسول نس ة من  لهنم يافوناإلسرائيليني العر  يسولون  % فسط من7لكن 

% يف الضتتتتتتية الغربية 72) اليلستتتتتتطينية املناط % من اليلستتتتتتطينيني يصتتتتتتيون األوضتتتتتتاع العامة يف 71 للطرفني:األوضالالالالالاع العامة 
ستتتتتكان الستتتتتل  لتسييم يف المئوية  ةطنس 26قدره  ارتياع لىلالنتائج  هذه وتشتتتتتل . هنا ستتتتتيئة أو ستتتتتيئة  داً  % يف قطاع غزة(69و

طرأ على   ولعل بل  يعود لالرتياع الذع فسط %46الضتتتتتية الغربية مسارنة مع حزيران )يونيو( الستتتتتاب  عندما بلغت هذه النستتتتت ة 
اإلستترائيلية يف أعسا  اإلعالن األمريكي حول السدس. أما تسييم األوضتتاع يف قطاع غزة ف سي بدون تتتتتتتتتتتتتتتتحالة املوا هات اليلستتطينية

% من املستوطنني( أن األوضاع يف لسرائيل  يدة 64% من اإلسرائيليني اليهود )و54ق ل ستة أشهر قالت نس ة من  تغيل يذكر.
كما تسول     داً.  يدةأو   يدةاألوضتتتتتاع العامة يف لستتتتترائيل  أنالعر  اإلستتتتترائيليني من  %27نستتتتت ة من وتسول أو  يدة  داً. 

 اليلسطينيني أن األوضاع بني وبني. %18و% من اإلسرائيليني كافة 37نس ة من 
 
 القيم واألهداف ( 4)

 
عرضتتتنا اليلستتتطينيني واإلستتترائيليني عن التستتتلستتتل اهلرمي لسيمهم أو عن األهداف الي يتطلعون لتحسيسها. ستتتألنا واألهداف:القيم 

تشل النتائج  ( السالم.4( الدميسراطية )3( لسرائيل الكربى )2( احلياظ على األغل ية اليهودية )1ربع قيم هي  )على اإلسرائيليني أ
% على 28% و29) األكثر أاية نااحلياظ على أغل ية يهودية اهلدفو  الستتتتتتتتتتالم من اإلستتتتتتتتتترائيليني ترى يف النستتتتتتتتتت ة األكرب أن لىل

ارتيعت نستتتت ة %. 16والدميسراطية الي حصتتتتلت على  % 19على  هذا اهلدف حيث حصتتتتل "لستتتترائيل الكربى" ماالتوايل( يت عه
 عندما 2016يف كانون أول )ديستتتتتتتتتتتتمرب( و  (%10ما بلغت )عند 2016الذين اختاروا "لستتتتتتتتتتتترائيل الكربى" بني حزيران )يونيو( 

%. أما ابلنستتت ة للدميسراطية 19وبلغت يف هذا االستتتتطالع   %17%  مث ارتيعت يف حزيران املاضتتتي لىل 14ارتيعت آنذار لىل 
 وكانون أول )ديسمرب( احلايل. 2017نساط مئوية بني حزيران  3فشهدت اخنياضاً مسداره 

( بناء 3( احلصتتتول على ح  العودة  2( االنستتتحا  اإلستتترائيلي وقيام دولة فلستتتطينية  1اليلستتتطينيني أربعة أهداف  عرضتتتنا على 
حافالت خيارات اليلستتتطينيني على در ة من االستتتتسرار حيث  اء ( بناء فرد صتتتا  وجمتمع متدين. 4نالام ستتتياستتتي دميسراطي  و

الشتتتتتترقية" كأول وأهم  سة فلستتتتتتطينية يف الضتتتتتتية والسطاع وعاصتتتتتتمتها السدوقيام دول 1967"االنستتتتتتحا  اإلستتتتتترائيلي حلدود  خيار
فيما اختارت نستتتتتت ة من   % يف االستتتتتتتطالع الستتتتتتاب  ق ل ستتتتتتتة أشتتتتتتهر43% يف االستتتتتتتطالع الراهن مسارنة مع 48ابلغاً  هدف 

"بناء  %14ستتتتتت ة من "  واختارت ن1948ا ق ل عام ه% "احلصتتتتتتول على ح  العودة لال ئني ل لداهتم وقراهم الي عاشتتتتتتوا في28
  بناء نالام سياسي دميسراطي. نساط مئوية( 4هب وط قدرة ) %9واختارت نس ة من  .فرد صا  وجمتمع متدين"


