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 13/8/2018التاريخ: 
 

 : استطالع مشرتكاإلسرائيلي -الفلسطيين الرأي العامنبض 
 ملخص االستطالع

 2018 متوز )يوليو(-حزيران )يونيو(
 

مشرتكة مزدوجة أتييد فلسطيين وإسرائيلي أكرب خلطة سالم شامل معدلة احتوت على حوافز 
وذلك مقارنة مع خطة السالم األصلية اليت مت  يف استطالعات سابقةارها بللطرفني كان قد مت اخت

عرضها على اجلمهور خالل السنتني املاضيتني ابلرغم من أن مستوى التأييد الراهن لفكرة حل 
لتني هو األضعف خالل نفس الفرتة، لكن جتارب متعددة للمزاوجة بني تنازالت صعبة الدو 

 متبادلة من كل طرف تعطي نتائج متفاوتة
 

اإلستترائيأي أاراه  م ما اكر ز السأيتت يي لأ اوث اليتتياستتي  -الع مشتت ل لأرأا الماا السأيتت ييهذه هي نتائج أحدث استتت 
 اكمثأي  الياابني ومكتب  تمويم ما االحتاد األورويببومر ز اتمي شتاميتز ألحباث اليالا يف اامم  تم ابيب هللا واكياي  يف راا 

 .يف فأي ني

% 43% لأ رفني ق م ستتتت  أشتتت ر    46ي ااع أتييد حم الدولتني بني السأيتتت ي يني واإلستتترائيأيني الي ود ما  •
، واألقم خالل نبض الرأي العامان الق  ني م ذ بني ال رف قملأ رفني يف هذا االستتتتتتتتت الع. هذه ال يتتتتتتتت   هي األ

اليتتتتتت وار المشتتتتتتر اكاتتتتتتتي    دما ابتدأ ال ااع التدر ي يف أتييد هذا ا م، واألقم م ذ حوا   شتتتتتتريا ستتتتتت   يف 
. مع ذلك، ت قى هذه ال يتتتت   هي األ أى مقارن  ب يتتتتب أتييد اإلستتتترائيأي  اكشتتتت   -االستتتتت ال ار السأيتتتت ي ي 

 م الدولتني، أا حم الدول  الواحدة اليت يتمتع في ا ال رفان ابكيتتتتتتتتتتتتتتاواة، وحم الدول  الواحدة ا أول ال ديأ  
 بدون مياواة، وال رد أو الت جري.

مت  رض خ   ستتتتتتالا مت ابق  مع تأك اليت  رتتتتتتت اها  أى ال رفني أربع مرار خالل اليتتتتتت تني اكاتتتتتتتيتني ولكا  •
بي ما  رتتتت ا خ   ستتتالا ممدل   أى ال صتتتي  ،اجلم وريا السأيتتت يي واإلستتترائيأي موستتتم  ما  أى نصتتتي  ي  

دييتتتتتتم  /% يف  انون أول40% ما السأيتتتتتت ي يني )مقارن  مع 37. قالت نيتتتتتت   ما اكوستتتتتتم  خر ما المي  آلا
% ق م ستتتتت  أشتتتت ر( أها ت يد هذه 35مع مقارن  )%  ما اإلستتتترائيأيني الي ود 39وقالت نيتتتت   ما  ،(2017

% ما اإلسرائيأيني المرب أها ت يد 82خل   األصأي  اليت   ا قد سأل ا    ا سابقاً. يف اكقابم، قالت ني   ما ا
هذه اخل   األصتتتأي ، وهذا اكوقي مشتتتابف كواقي اإلستتترائيأيني المرب اليتتتابق . بأ ت نيتتت   أتييد اخل   األصتتتأي  

خل   األصتتأي  لأيتتالا  أى مايأيا قياا دول  فأيتت ي ي   ري %. تشتتمم ا46 رابً وي وداً،  ،بني  اف  اإلستترائيأيني
( مع ت ادل متيتتتاو لضراتتتتي، و ع  م 1967ميتتتأا ، وانيتتتااب  ستتترائيأي لأ)ا األخوتتتر )او حدود  اا 

كائ  ألي الائ فأيتتت يي يمودون إلستتترائيم، وتكون القدق الشتتترقي   اصتتتم  لسأيتتت ني والقدق ال ربي   اصتتتم  
األحياء اإلستتتتالمي  واكيتتتتياي  وا را الشتتتتريي حتت اليتتتتيادة السأيتتتت ي ي  ويتع وتتتتتع ا ي إلستتتترائيم، ويتع وتتتتتع 

الي ودا وحائا اك كى يف ال أدة القدمي  حتت الييادة اإلسرائيأي ، ويتع اإل الن  ا هاي  الصراع واك الب. ت أغ 
% بني 61ود( وت أغ اكمارت  هلا % بني اإلسرائيأيني الي 54% )48ني   ممارت  هذه اخل   بني اإلسرائيأيني 
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 . السأي ي يني
تت ابق اخل   اكمدل  مع  .مت  رض خ   ستتتتتتتتتتتتتالا ممدل   أى نصتتتتتتتتتتتتتي المي   األخر  ما اجلم ور لد  ال رفني •

يف و انت هذه ال  ود الثالث قد خوتتتمت  ،اديدة لأ)   األصتتتأي ثالث ب ود  مع  تتتتاف اخل   األصتتتأي  ولكا 
ال رفني.  أت هذه ال  ود الثالث   أىأتثرياً   ابياً  ت لاليتتتتتتتتتتتتابق لتجارب حبثي  ث ت ما خالهلا أن هذه ال  ود 

ليتتتتالا ا أى ما يأيا أن تكون الدول  السأيتتتت ي ي  اكيتتتتتق أي  ودول   ستتتترائيم دولتني دميقرانيتني، أن يكون اتسا  
ت  يقاً   ن توتتتما الوالار اكتادة ودوالً  ربي  رئييتتتيأا المربي ، و ازءاً ما اتسا   قأيمي ب اءا  أى م ادرة اليتتتال

لالتسا  ما ق م ال رفني.   د مقارن  ال تائج وادان أن اخل   اكمدل  قد حصتتتتتتتتتأت  أى أتييد أ أى  وأمي اً   امالً 
ئوي  بني نقاط م 6% بني السأيتتتتتتتتتتت ي يني، أا بزادة قدرها 42% ما اإلستتتتتتتتتتترائيأيني الي ود و45ال رفنيا  لد 

 %. 91نقاط مئوي  بني السأي ي يني. بأ ت ني   التأييد لأ)   اكمدل  بني اإلسرائيأيني المرب  5الي ود و
 ذلك قاا االستتتتتت الع الراها ابخت ار التأثري التمم ل ما ا وافز اليت   ا قد فاصتتتتت اها ستتتتتابقاً واليت تشتتتتتتمم  •

ا بتصتتتتتميع  اني  أزواا ما ا وافز اكت ادل  اليت يصتتتتتم في ا خر. قم  أى تقدمي ت ازالر مت ادل  ما  م نرف لآل
 م نرف  أى ت ازل ير ب فيف ما ال رف اآلخر ويقوا يف نسس الوقت بتقدمي ت ازل ير ب ال رف اآلخر يف 

 ما الت ازالر اكت ادل   أى ال رف السأيتتتت يي قد ا وافز اكزدوا ا صتتتتول  أيف. تشتتتتري ال تائج    أن أتثري هذه 
حيث فشتتتأت ممهع هذه األزواا ما رفع نيتتت   التأييد بني  ،اإلستتترائيأيتتتتميساً مقارن  بتأثريها  أى ال رف  ان 

 .الي ود السأي ي يني بي ما جنات ست  م  ا يف زادة ني   التأييد بني اإلسرائيأيني
حيث  ،بواود درا   الي  ما الشتتك حول واقمي  حم الدولتني ،األصتتأي  واكمدل  ،ترت ا اكمارتتت  خل يت اليتتالا •

أا أن أن ال رفني السأيتت يي واإلستترائيأي م قيتتمون بشتتكم متقارب حول ما  ذا  ان حم الدولتني ال يزال  ك اً 
% ما اإلستترائيأيني أن هذا ا م ال يزال  مأياً 48التوستتع االستتتي ا  قد امأف  ري  كا. تقول نيتت   ت أغ ما 

وتقول ني   أ   ما اإلسرائيأيني المرب أن هذا  .% أن االستي ان قد امأف  ري  مأي45فيما تقول ني   ما 
%  أى التوا (. أما بني السأيتتتتت ي يني فتقول 44% مقابم 64ا م ال يزال  مأياً مقارن  ابإلستتتتترائيأيني الي ود )

اط مئوي   ما  ان  أيف ا ال ق م ستتتتتتت  أشتتتتتت ر( نق 4مل يمد  مأياً )ب ااع قدره  % أن هذا ا م56نيتتتتتت   ما 
% ما اإلسرائيأيني 81% ما السأي ي يني و72أنف ال يزال  مأياً. لكا ني   ت أغ % 39فيما تقول ني   ما 

 قياا دول  فأي ي ي  خالل الي وار اخلمي  اكق أ . تتوقعالي ود ال 
اإلستتتتتتترائيأي، بتار نيتتتتتتت   ما -لصتتتتتتتراع السأيتتتتتتت يي  د  رض جممو   ما اخليارار كا ي   ي أن يدث اآلن يف ا •

% ما اإلستتتتتتتتتتترائيأيني الي ود 45% يف ق اع  زة( و29% يف الوتتتتتتتتتتتس  ال ربي  و47% ما السأيتتتتتتتتتتت ي يني )41
اخليار القائم ابلتوصتتتتتم التسا  ستتتتتالا. تشتتتتتكم هذه ال تائج ارتسا اً مأموستتتتتا يف  % ما اإلستتتتترائيأيني المرب84و

% فقا وذلك ق م 26بني السأيتت ي يني مقارن  مع ال يتت   اليتتابق  اليت بأ ت  نيتت   أتييد التوصتتم التسا  ستتالا
%  ما 27ستتتتتت  أشتتتتت ر يف أ قاب اإل الن األمريكي حول نقم اليتتتتتسارة األمريكي  لأقدق. اختارر نيتتتتت   ما 

فيما اختارر  ،% ق م ست  أش ر( خيار شا صراع ميأح تد االحتالل اإلسرائيأي38مقارن  مع )السأي ي يني 
  % ما اإلسرائيأيني الي ود خيار شا حرب حامس  تد السأي ي يني. 20ي   ما ن

 
والقدق الشتتتتتتتتترقي    زة ابل اً متت مقابأت ع وا اً لواف يف الوتتتتتتتتتس  ال ربي  وق اع 2150بأغ حجع المي   يف ال رف السأيتتتتتتتتت يي 

بأغ  دد  .2018متوز )يوليو(  1حزيران )يونيو( و 25موقماً ستتتتتتتتتتتتكانياً مت اختيارها  شتتتتتتتتتتتتوائياً يف الس ة ما بني  127وذلك يف 
أما المي    .%2.5وبأ ت نيتتت   اخل أ  ؛747ويف ق اع  زة  1403اكقابالر يف الوتتتس  ال ربي  )يفا يف ذلك القدق الشتتترقي ( 

 25ابلم ي  والروستتتتتتتتتتتتي  والمربي  وذلك خالل الس ة ما بني   ا نريق اهلاتي ابل اً مت ا ديث مم ع 1600اإلستتتتتتتتتتتترائيأي  ف أ ت 
، وبني اكيتتتتتتتتتتون ني يف الوتتتتتتتتتس  1200بأغ  دد اكقابالر بني الي ود داخم  ستتتتتتتتترائيم  .2018متوز )يوليو( 8حزيران )يونيو( و

بشتتكم  اجملمو ار الثالثا . يف اجملموع الكأي لأ ياانر مت   ادة وزن اكقابالر م200وبني المرب اإلستترائيأيني  ،200ال ربي  
 اف  لتمكس التوزيع   اإلستتتتتتتترائيأي  يمكس حجم ا ا قيقي بني اليتتتتتتتتكان يف اجملتمع اإلستتتتتتتترائيأي.  ذلك متت   ادة وزن ال ياانر

مت تقيتتتيع المي تني السأيتتت ي ي  واإلستتترائيأي   %.3اليتتتكاني  ما حيث المأماني  والتديا. بأ ت نيتتت   اخل أ  ارالراها لأمجمو 
)اليت   ا  رتتتت اها  أى اجلان ني يف استتتت ال ار أربم  سني ال صتتتي )أ( وال صتتتي )ب(. مت  رض خ   اليتتتالا األصتتتأي     نصتتت

)اليت  رتتت اها  أى اجلان ني يف هذا اإلستتت الع ألول   أى ال صتتي األول وخ   اليتتالا اكمدل ستتابق  خالل المامني اكاتتتيني( 
اكر ز السأيتتتتت يي ما  ووليد لدادوه االستتتتتت الع واإلشتتتتتراف  أيف ما ق م د. خأيم الشتتتتتقاقيمت   داد   أى ال صتتتتتي الثا . مرة(
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حباث مدير مر ز اتمي شتتتتتتاميتز ألد. فرامي اليف  و )يفيتتتتتا دة ما ديسيد ريس( لأ اوث اليتتتتتياستتتتتي  واكيتتتتتاي  ود. داليا شتتتتتاي دلني
 اليالا يف اامم  تم أبيب.

 
 النتائج الرئيسية

   
 قوا أحياانً ستتتت  االسأيتتتت يي واإلستتتترائيأي.  ما أن ياإباراء مقارن  ته ر الت ايا أو التقارب يف الرأا بني اجلم ور ستتتت قوا فيما يأي 

الي ود داخم اخلا  أحياانً بني الي ود والمرب أو بني ستتت قارنإباراء مقارن  بني جممو ار خمتأس  داخم  م ما اجلم وريا، فمثالً 
تكون ه ال فروقار ابرزة بني هذه سكان الوس  ال ربي  وق اع  زة وذلك   دما   ربي ، أو بنياألخور واكيتون ني يف الوس  ال

 .أو اجملمو ار اككوانر
 
 

 اإلسرائيلية:-عملية السالم الفلسطينية( 1)
فكرة حم الدولتني ما حيث اك دأ بدون اإلشتارة     ت يد الي ود اإلسترائيأينيو  السأيت ي يني ما %43أقأي  ما ا حل الدولتني

% بني اإلستترائيأيني الي ود. ق م ستتت  أشتت ر قالت نيتت   48% بني السأيتت ي يني و54وت أغ نيتت   اكمارتتت   ،تساصتتيم هذا ا م
رائيأيني % بني اإلستتتتتت47% بني السأيتتتتتت ي يني و52% ما ال رفني أها ت يد هذا ا م وق م ستتتتتت   بأ ت نيتتتتتت   التأييد 46ما 

 رتتتتتتتتتتتتت ا  أى اجلم ور اك دأ فقا بدون الدخول يف فإن ا   د اليتتتتتتتتتتتت ال  ا فكرة حم الدولتني  در اإلشتتتتتتتتتتتتارة    أنف الي ود. 
%  ما ي دو 49%(  ا يرفع ني   التأييد بني اإلسرائيأيني    82التساصيم. ي قى التأييد بني اإلسرائيأيني المرب بدون ت يري )

 ة، واألقم خالل اليتتتتتت وار المشتتتتتتر نبض الرأي العامال يتتتتتت   الراه   هي األقم بني ال رفني م ذ ان الق   .انهيف الشتتتتتتكم التا  أد
-اكاتتتتتتتتتي    دما ابتدأ ال ااع التدر ي يف أتييد هذا ا م، واألقم م ذ حوا   شتتتتتتتتريا ستتتتتتتت   يف االستتتتتتتتت ال ار السأيتتتتتتتت ي ي 

  دما بأ ت  2016ني الي ود ترااماً تدر ياً ميتتتمراً م ذ حزيران )يونيو( شتت د أتييد فكرة حم الدولتني باإلستترائيأي  اكشتت   . 
%. أما بني السأيتتت ي يني فإن التأييد شتتت د تقأ اً حيث ه ا بني حزيران )يونيو( و انون أول )دييتتتم ( 53آنذال  نيتتت   التأييد

% يف 46واخنسا مرة أخر     مث  اد ، 2017% يف حزيران )يونيو( 52%، مث  اد وارتسع    44صتتتتتتتتتتتتتتم    يل 2016
 ، مث  اد واخنسا مرة أخر  يف هذا االست الع. 2017 انون أول )دييم ( 

% 46ة )ز  ما رأي ا يف االستتتتتتت الع اليتتتتتتابق ق م ستتتتتتت  أشتتتتتت ر يرتسع التأييد  م الدولتني يف الوتتتتتتس  ال ربي  مقارن  مع ق اع  
% يف ق اع 44% يف الوتتتس  ال ربي  و48)دييتتتم ( اكاتتتتي نيتتت   ما %  أى التوا (. أيدر هذا ا م يف  انون أول 40و

% 61 زة.  ذلك يرتسع التأييد  م الدولتني بني م يدا األحزاب والقو  الثالث  )أا خارا فتح ومحاق( وبني م يدا فتح )
يد حيتتتتب درا  التديا % فقا.  ما نر  من اً مشتتتتالاً لأتأي22محاق     ا%  أى التوا ( وي )سا التأييد بني م يد57و

 % بني اكتدي ني.35% بني متوس ي التديا و49% بني  ري اكتدي يني و56حيث ي أغ هذا التأييد 
أما بني اإلستتتتترائيأيني الي ود، فكما رأي ا يف اليتتتتتابق، فإن االختالفار يف نيتتتتتب التأييد ترت ا بموامم دمي رافي  مثم درا  التديا 

-18اكتدي يني. أما بني األصتتت ر ستتت اً، بني  بني % فقا15% مقارن  مع 54المأمانيني لت أغ  والممر. ترتسع نيتتت   التأييد بني
ستتت  ،  44-35% بني الذيا ت اوح أ مارهع ما 45% فقا ت يد هذا ا م، وت يده نيتتت   ما 27ستتت  ، فإن نيتتت   ما  34

  % بني ما هع أ   س اً ما ذلك.51وني   ما 
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 الفلسطينيني و بني اليهود التأييد حلل الدولتني من حيث املبدأ: تراجع مستمر 

 "؟"هل تؤيد أم تعارض احلل القائم على أساس حل الدولتني

 
 

% 23ي يد حم الدولتني قالت نيتتتت   ما   د ستتتت اهلع  ما  ذا  انوا يمتقدون أن جمتمم ع  ااالنطباعات عن أتييد الرأي العام
 % اليت حصتتتأ ا  أي ا27 ا نيتتت   قدره أربع نقاط مئوي  ل وط  ،الي ود أن أ أ ي  اإلستتترائيأيني ت يد هذا ا مما اإلستتترائيأيني 

الي ودا % أن األ أ ي  تمارتتتتف. تشتتتري هذه ال تائج    أن ان  ا ار اجلم ور 59يف  انون أول )دييتتتم (، وقالت نيتتت   ما 
التأييد  بنيان  اع خانئ حيث أن الواقع يشتتتتتتتتتتتتتتري    انقيتتتتتتتتتتتتتتاا  وهذا ،ني م الدولت لرؤيتف  ممارضيم متقي جمتمم ع  ا مو 

نقاط  7، ابخنساض قدره % يمتقدون أن أ أ ي  الي ود ت يد م دأ حم الدولتني25واكمارتتتتتتتت . أما بني اإلستتتتتتترائيأيني المرب فإن 
 مئوي  مقارن  ابالست الع اليابق.

   ت يري يف الرأا مقارن  ابلوتتتع ق م ستت  .  ما حم الدولتني فتشتتري السأيتت ي ي األ أ ي  أما ان  ا ار السأيتت ي يني  ا مواقي 
أن  2017 (% يف  انون أول )دييتتتتتتتتتتتم 42 و 2017يف حزيران )يونيو(  %48%، مقارن  مع 38تقول اليوا نيتتتتتتتتتتت   ما 

 % أن األ أ ي  تمارتف.53أ أ ي  السأي ي يني ت يد حم الدولتني وتقول اليوا ني   ما 
خر فإن ال تائج تشتتري    أن نيتت   السأيتت ي يني الذيا يمتقدون أن أ أ ي  ابل يتت   الن  ا ار ال رفني  ا مواقي ال رف اآلأما 

% يف 38يف حزيران )يونيو( اكاتتتتتتتي و %42% فقا مقارن  مع 36اإلستتتتتترائيأيني ت يد حم الدولتني ت ااع حيث ت أغ اليوا 
أما بني اإلسرائيأيني الي ود  .% أن أ أ ي  األسرائيأيني تمارض هذا ا م48ني   ما  تقول اليوا ،اكاتي انون أول )دييم ( 

   % فقا تمتقد أن أ أ ي  السأي ي يني ت يد هذا ا م.31فإن ني   ت أغ 
ر ا حول حم الدولتني ما اكسيد مراام  نتائج االستتتتتتتتتتتتتت الع اكتمأق  بتوقمالس ع االنقيتتتتتتتتتتتتتامار يف الرأ واقعية حل الدولتني:

اجلم ور حول واقمي  و مكاني  ت  يق هذا ا م. تيتتاهع هذه ال تائج يف تسيتتري األستت اب اليت تد و الكثرييا كمارتتت  هذا ا م. 
% فقا ما السأيتت ي يني 5  د ستت ال اجلم ور  ا فرق قياا دول  فأيتت ي ي  خالل اليتت وار اخلميتت  اكق أ ، قالت نيتت   ما 

 % أن السرق م )سو  أو م مدم .72الت ني   ما أن السرق  الي  أو  الي  اداً وق
   ما نيتتتتتتتت تتسق مع ذلك % فيما81ت أغ قاد أبن السرق م )سوتتتتتتتت  أو م مدم  أما بني اإلستتتتتتتترائيأيني الي ود فإن نيتتتتتتتت   اال ت 

وستتتتتتائم % بني  اف  اإلستتتتتترائيأيني. ه ال ابلسمم حديث متزايد يف 78ي أغ اكتوستتتتتتا ابلتا  % ما اإلستتتتتترائيأيني المرب، و 62
حم الدولتني. هلذا قم ا بساص مواقي اجلم ور ما هذه األحاديث  اال  اآلفا  أما الا والتواصتتتتتتتم االاتما ي بشتتتتتتتأن ان اإل

ن ار قابأ  حيث ستتتتتتتأل اه  ما  ذا  ان التوستتتتتتتع االستتتتتتتتي ا  قد بأغ درا  أصتتتتتتت ات مم ا  مكاني  ا م م مدم  أا أن اكيتتتتتتتتو 
مل يمد % ما السأيتتتتتتتتتتتتتت ي يني أن حم الدولتني 56ي قى واقمياً أو  ك اً. قالت أ أ ي  ما م ابلتا  ا  لأتسكيك واإلخالء وأن

مقارن  ابل يتتتتتتت   اليت حصتتتتتتتأ ا  أي ا يف  انون أول )دييتتتتتتتم ( اكاتتتتتتتتي  ويف هذا اخنساض قدره أربع نقاط مئوي  ، مأياً أو  ك اً 
 وارتساع قدره نق تني مقارن  ابلوتع ق م س  .
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 اف  اإلسرائيأيني أن هذا ا م ال يزال  مأياً وقالت ني   % ما  48م قيمني حيث قالت ني   ما فما زالوا  نأما اإلسرائيأيو 
تقول حيث بني اإلستتتتتتتتترائيأيني الي ود مقارن  ابلوتتتتتتتتتتع ق م ستتتتتتتتت   اليوا  مأياً. لكا اكواقي ت رير  ليس%( أنف 45أقم قأيالً )

ياً. ق م ستتتتتت    انت أ% أنف ال يزال  م44يمد  مأياً فيما تقول نيتتتتتت   ما  أن هذا ا م مل (%47ال يتتتتتت   األ   م  ع اليوا )
% أنف مل يمد 43% ما الي ود أن حم الدولتني ال زال  مأياً وقالت نيتتتتتتتتت   ما 49مما يتتتتتتتتت  حيث قالت نيتتتتتتتتت   ما ال تائج 
  ذا ا م ما زال  مأياً.% ق م ست  أش ر( أن ه74% )مقارن  مع 64أما بني اإلسرائيأيني المرب فتقول ني   ما  . مأيا

حل الدولة الواحدة واحلقوق املتسااااااااااوية، وحل الدولة الواحدة بدون حقوق متسااااااااااوية )ن ام  ثالثة بدائل حلل الدولتني: 
حول ال دائم اك)تأس   م ما ال رفني رأا  يف هذا االستتتتتتت الع إباراء تقيتتتتتتيع ل قم االتهجري:  ود أالعنصاااااري(، والطر  التمييز

حيث يتمتع السأي ي يون والي ود حبقو   الدولة الواحدة( حم 1التالي ا ) م الدولتني.  رت ا  أى المي   ما ال رفني ال دائم 
 لتمييز ، وهو  ال هاا اكمروف  اكيا ابحد ما ال رفني حبقو  متيتتتتتتتتتتتتتتاويحم الدول  الواحدة حيث ال يتمتع أ( 2متيتتتتتتتتتتتتتتاوي ، )
ال رف اآلخر ما  اف  أراتي فأي ني التارخيي . ما الورورا  طرد دول  واحدة فقا حبيث يتع هتجري أو( قياا 3الم صرا، و)

 ا يمي أن ال رف الذا ال اإلشتتارة ه ا    أن ا  رتتت ا  أى اإلستترائيأيني المرب نسس ال دائم اليت  رتتت اها  أى السأيتت ي يني، 
يتع نرده أو هتجريه ما أراتتتتتي فأيتتتت ني التارخيي ،  ما   ستتتتيكون ال رف الي ودا وال رف الذاثا يتمتع اب قو  يف ال ديم ال

 يف ال ديم الثالث، هو ال رف الي ودا. 
ستتتت ال اكت قني الشتتتتكأني التالييني فإن اجملمو   األ   هي اك يدة  م الدولتني.   د  خراا ه الء ما المي   وبمد  يف  ما يه ر

. ي   ي األختذ بمني يتوزع يف أتييتده بني هتذه ال تدائتم، فتإن اجلم ور لتد   تم نرف لثالثت ،  تم بتديتم  أى حتدة ا ال تدائتم ا
اال ت ار أن اجملمو   اكيتتتماه رأخر ر تشتتتمم أولئك الذيا رفوتتتوا حم الدولتني وال دائم الثالث اكمروتتتت   أي ع أو أن  اابت ع 

السأيتتتت ي يني    شتتتت ف ت ابق مع نتائج االستتتتت الع اليتتتتابق يف  انون أول )دييتتتتم ( تشتتتتري ال تائج بني  قد  انت رال أ رفر.
ابستتتتتتتتتتث اء االخنساض يف نيتتتتتتتتت   أتييد حم الدولتني حيث اختار اؤلئك الذيا بأوا  ا حم الدولتني االنوتتتتتتتتتماا لقائم   2017
لدولتني قد انوتتتتتتتتتموا    اك يديا  م الدول  أما ال تائج بني اإلستتتتتتتتترائيأيني فتشتتتتتتتتتري    أن أولئك الذيا بأو  ا حم ا .رأخر ر

%، وارتسمت 8%    14 ما اخنسوت ني   أتييد ال رد ما ،% 19%    14الذا ارتسمت ني   أتييده ما  ،الدميقراني 
   %.15%    11ني   أتييد السصم الم صرا ما 

 
 ( 2018)حزيران/يونيو حلل الدولتني والبدائل الثالث  اليهودالفلسطينيني واإلسرائيليني  بنيالتأييد 

.  

بني السأيت ي يني،  ما ذ ران أ اله، ه ال فروقار يف مواقي ستكان ق اع  زة مقارن  بيتكان الوتس  ال ربي  حاه حم الدولتني. 
ال دائما ترتسع نيتتتتتت   أتييد  ما يشتتتتتتري الشتتتتتتكم التا  أدانه، ه ال أيوتتتتتتاً فروقار بني ستتتتتتكان اك  قتني يف مواقس ع حاه بما 

يمكس هذا االختالف فروقار بني اجلم ور السأيتتتت يي  .السصتتتتم الم صتتتترا وال رد بني ستتتتكان الق اع مقارن  بيتتتتكان الوتتتتس 
% فقا ما ستتكان 36% ما ستتكان ق اع  زة يقولون أبهع متدي ون فيما تقول نيتت   ما 55حيتتب درا  تدي ف )حيث أن 
ا  ما يه ر يف الشتتتتتتتتكم أدانه فإن التديا يرت ا ابخنساض يف نيتتتتتتتت   أتييد حم الدولتني وارتساع يف الوتتتتتتتتس  ال ربي  أهع متدي ون(

 ني   أتييد ال رد.
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 (2018)حزيران/يونيو  ودرجة التدين حسب املنطقة والبدائل الثالث حلل الدولتنيبني الفلسطينيني يد التأي

 
 

السأيتتتتتت يي حيتتتتتتب انتماءاتف اليتتتتتتياستتتتتتي  أو نواا التصتتتتتتويت. يرتسع التأييد  م  ذلك ته ر فروقار ابرزة يف مواقي اجلم ور 
مث حم الدولتني،  ، أ ي  بني م يدا فتح والقو  الثالث ، فيما يذهب التأييد األ   بني م يدا محاق لأ ردصتتتتتتتتتم لضيالدولتني ل

 ر   فتح بأ ت يف هذا االستتتتتتتتتتت الع ن التأييد مث السصتتتتتتتتتتم الم صتتتتتتتتتترا، مث  م الدول  الواحدة الدميقراني . ما اجلدير ابلذ ر أ
 %.20و ري اك تمني  ،%9ولأقو  الثالث   ،%32و ماق  ،39%

 

 (2018)حزيران/يونيو  حسب االنتماء السياسي حلل الدولتني والبدائل الثالث بني الفلسطينينييد التأي
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 ذلك، فإن مراام  ستتتتتتتتتريم  كواقي اجلم ور اإلستتتتتتتتترائيأي الي ودا،  ما ي دو يف الشتتتتتتتتتكأني التاليني، تشتتتتتتتتتري    أن أتييد حم 
%( ما التقأيديني ت يد هذا ا م الذا 37 ذلك، فإن ال ي   األ   )  .ولكا فقا بني المأمانيني موقي األ أ ي هو الدولتني 

وحم الدول  الواحدة   فالتأييد األ   يذهب لأسصتتتتتتتتم الم صتتتتتتتترا. أما بني اكتدي نييف التأييد حم الدول  الواحدة الدميقراني  يأيف
ابلتيتتتاوا لأسصتتتم الم صتتترا ولأدول  الواحدة  يذهب التأييد األ   ،بني ا ردمي .الدميقراني  فيما ت يد ال يتتت   األقم خيار ال رد

  الدميقراني .
 (2018)حزيران/يونيو  حسب التدين ود حلل الدولتني والبدائل الثالثبني اإلسرائيليني اليهالتأييد 

 
 

اكواقي ما هذه اخليارار حيتتتب التوا ار اليتتتياستتتي  واإليدلواي  فإن ا جند أتييداً ما األ أ ي   م الدولتني بني  يف  د ال هر 
% ي يدون حم الدولتني وهي نيتتتتتت   29الييتتتتتتار والوستتتتتتا ولكا ليس بني اليمني. مع ذلك، فإنف حمل بني اليمني اكمتدل فإن 

ذهب لأسصتتتتتتتتم الم صتتتتتتتترا ولأدول  الواحدة الدميقرني  يأما بني اليمني فالتأييد  .أ أى ما نيتتتتتتتت   التأييد ألا ما ال دائم الثالث
%، 36% واليمني 18أ ثر ما ال دائم األخر . ما اكسيد اإلشتتتتتتتتتتتتتتارة    أن حجع اليمني اكمتدل يف هذا االستتتتتتتتتتتتتتت الع هو 

 وذلك بني اإلسرائيأيني الي ود. ،%7والييار  ،%8والييار اكمتدل  ،%23والوسا 
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 (2018)حزيران/يونيو  حسب اإليديولوجية السياسية ود حلل الدولتني والبدائل الثالثأييد بني اإلسرائيليني اليهالت

 
 

أخرياً   د حتأيم مواقي اإلستتتتتترائيأيني المرب  ما يه ر يف الشتتتتتتكم التا  فإن التأييد  م الدولتني ي دو حامساً يت مف التأييد  م 
 . الدميقراني  الدول  الواحدة

 
 (2018)حزيران/يونيو  العرب بني االسرائيليني لتني والبدائل الثالثالتأييد حلل الدو 

 
 

 ونسدرالي  بني دوليت فأيتتتتتتتتتتتتتت ني م الدولتني التقأيدا وهو قياا  ابليتتتتتتتتتتتتتت ال  ا بديم آخر   الرابم قم ا لأمرة ا الكونفدرالية
 ا الوصي التا  هلذا ال ديمو سرائيم.  رت ا  أى اجلم ور 

دولتني، فلساااااااااطني وإسااااااااارائيل، تقومان ابلدخول يف اناد كونفدرايل  يث أن مواطين كل  مقيا :"يقرتح البعض احلل التايل
ابلتصاااااوين يف انتخاابت  ميكنهم الساااااكن كمواطنني دائمني يف أراضاااااي الدولة األخرى ولكن تقوم كل جمموعة وطنية دولة

يتم تقساااااايم القدس اليت سااااااتكون عاصاااااامة للدولتني. سااااااتقوم إساااااارائيل دولتها فقط. ساااااايتمتع الطرفان  رية احلركة ولن 
  " عامل بشكل مشرتك مع قضااي األمن واالقتصاد....وفلسطني ابلت

% ق م ستتتتتت  أشتتتتت ر    33بشتتتتتكم تتتتتتئيم ما بني اإلستتتتترائيأيني الي ود ت )سا يف هذا االستتتتتت الع نيتتتتت   أتييد الكونسدرالي  
  دما  2016لكا ال يتت   ا الي  أ أى ما تأك اليت حصتتأ ا  أي ا يف حزيران )يونيو( و انون أول )دييتتم ( ما  اا  .31%

43%

87%

70%
64%

29%

21%19%

7%

17%
14%

22% 23%

15%

1% 5% 5%

19%

25%

8%

1% 0% 3%
7%

16%16%

5% 7%
14%

23%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

جمموع يساري معتدل يساري وسط ميني معتدل ميني

حل الدولتني حل الدولة الواحدة فصل عنصري ترحيل أخرى

82%

11%

0% 0%

7%

حل الدولتني حل الدولة الواحدة فصل عنصري ترحيل أخرى



9 

 

%. يف اكقابم 54%  أى التوا . تصم ني   ممارت  الكونسدرالي  اليوا بني اإلسرائيأيني الي ود    20% و26بأ ت آنذال 
% ابزداد قدره نق تني مئويتني  ا استتتتتت الع 30بني السأيتتتتت ي يني لتصتتتتتم     ترتسع بشتتتتتكم تتتتتتئيم نيتتتتت   أتييد الكونسدرالي 

أقم ما تأك اليت حصتتتتتأ ا  أي ا ق م ستتتتت     دما . لكا نيتتتتت   التأييد الراه   بني السأيتتتتت ي ني  2017 انون أول )دييتتتتتم ( 
الدولتني، فإن التأييد  ابل ي    م ل ما هي ا ا.%63%. ت أغ ني   اكمارت  اليوا بني السأي ي يني لأكونسدرالي  37بأ ت 

 %.29% وتمارتف ني   ما 68لأكونسدرالي  ي أغ أ أى ميتو  لف بني اإلسرائيأيني المرب حيث ت يده ني   ما 

األخري ق م ست  أش ر   دما  انت ه ال فروقار   رية   أى  كس نتائج االست الع اكش ل التوجه حنو السالم هو األقوى:
بني مواقي السأي ي يني واإلسرائيأيني الي ود حاه خيارار اكيتق م، فإن االست الع ا ا  يشري    تشاب  يف اكواقي قريب كا 

ق م ست  أش ر، بمد اإل الن األمريكي  ا نقم اليسارة ما تم أبيب لأقدق وما ت مف ما مواا ار  ان  أيف ا ال ق م س  . 
شتتم ي  تتتد االحتالل يف الوتتس  ال ربي ، تراامت بشتتكم حاد نيتت   السأيتت ي يني الذيا يسوتتأون الدبأوماستتي  والتوصتتم التسا  

تشتتري ال تائج الراه      أن ال رف السأيتت يي  اد فيوا ستتالا وصتتمدر بقوة نيتت   الذيا يسوتتأون خيار الصتتراع اكيتتأح. أما ال
% 45لتسوتتتتيم خيار التوصتتتتم التسا  ستتتتالا  أى خيار الصتتتتراع اكيتتتتأح. تقول ال يتتتت   األ   ما اإلستتتترائيأني والسأيتتتت ي يني )

وتتس  ال ربي  مقارن  ترتسع نيتت   أتييد هذا اخليار بني فأيتت ي يي ال. %  أى التوا ( أها تسوتتم خيار التوصتتم التسا  ستتالا41و
%  أى التوا (.   د االختيار ما بني أربم  خيارار كا ي   ي أن يدث يف اكيتتتتتتتتتتتتتتق م 29% و47ق اع  زة ) ييبسأيتتتتتتتتتتتتت ي 

، وهذا السر  يمكس حقيق   ودة % يف ق اع  زة34% يف الوتتتتتتتتس  ال ربي  و22% ما السأيتتتتتتتت ي يني )27لت نيتتتتتتتت   ما اق
( أها تسوم خيار الممم اكيأح، و انت هذه قارن  ابلتصميد  أى حدود ق اع  زة مع  سرائيماهلدوء ال ييب يف الوس  ال ربي  م

% اختاروا يف هذا 20. أما بني اإلستتتتتتتتتتتتترائيأيني، فإن 2017% بني السأيتتتتتتتتتتتتت ي يني يف حزيران )يونيو( 38ال يتتتتتتتتتتتتت   قد بأ ت 
  .2017دييم ( )% يف  انون أول 19 ت االست الع خيار را رب ا امس ر تد السأي ي يني و انت هذه ال ي   قد بأ

م رزم  ح يف هذا االستتتتت الع  رتتتتت ا  أى السأيتتتت ي يني واإلستتتترائيأيني  ما فمأ ا يف اكرار األربم  اليتتتتابق ،  ارزمة احلل الدائم
هذه الرزم  اك  ي   أى أساق  ي يدون أو يمارتتونوستأل اهع  ن  انوا  م  ي   أى نتائج اوالر اكساوتتار اليتابق  دائع مسصتأ 
واكيتتتتتتتتون ار والقدق  اشتتتتتتتتمأت الرزم   أى  اف  قوتتتتتتتاا ما يمرف يفساوتتتتتتتتار الوتتتتتتتتع الدائع  ا دود واألما. حم الدولتني

قد  رتتتتتتتت اها  أى ال رفني يف وهاي  الصتتتتتتتراع. ابإلتتتتتتتتاف  هلذه الرزم  األصتتتتتتتأي  اليت   ا  اكت ادل ال  افلوالالائني ابإلتتتتتتتتاف  
 ال ار األربم  اليتتتتتابق  فإن االستتتتتت الع ا ا   رض  أى اجلم ور لد  ال رفني نيتتتتت)  ممدل  ما الرزم  وقاا إباراء االستتتتتت

اخت ار اديد م ي  أى نتائج االست ال ار اليابق . و  ا خالل الي تني اكاتيتني قد بأوران جممو   ما ا وافز لدف  رت ا 
وبم ارة أخر  أردان  ،دائع لكي نر  مد  استتتتتتتتتمدادهع لت يري موقس ع وأتييد تأك الرزم  أى اجلم ور اكم ض  أى رزم  ا م ال

حافزاً.  ان بما هذه ا وافز موا اً لصتا  نرف  30ممرف  مد  مرون  أو تشتدد مواقي اكمارتتني. قم ا يف اليتابق ابخت ار 
 رفني. يتوتتح ما ذلك أن بما هذه ا وافز  انت واحد فقا بي ما  ان بموتت ا اآلخر حوافز مشتت    لأ رفني مماً وقدمت لأ

وابلتا  فقد  ان متوقماً أها ستتتتتتزيد نيتتتتت   التأييد لد   ،بدا أهداف نرف واحد  أى حيتتتتتاب ال رف اآلخر ر، أاصتتتتتسري ر
ال رف الذا يصتتم  أي ا بي ما  ان ما اكتوقع أها ستتتوتتمي التأييد لأرزم  بني   ور ال رف اآلخر. أما يف هذا االستتت الع 

( قم ا يف 1 اث تنيا )وذلك ما خالل آليتني ،ال تائج اليتتتتتتتتتتابق  اليت حصتتتتتتتتتتأ ا  أي ا م ز فقد قم ا إباراء حرب  هتدف لساص 
( قم ا بشتتتتتكم مسصتتتتتم يفزاوا  2األو  بدمج بما ا وافز اكشتتتتت    يف رزم  ا م األصتتتتتأي  لساص أتثري ذلك  أى ال رفني و)

وذلك لدف تقدير السائدة أو الوتتتتترر الذا قد ييتتتتت  ف ذلك  أى ميتتتتتتو  التأييد  لتصتتتتت ح مت ادل  اث ني ما ا وافز رالصتتتتتسري ر
 ولأرزم  اكمدل .لأرزم  األصأي  

قم ا ابختيار ثالث  ما بني  اف  ا وافز اليت فاصتتتتتتت ا أتثريها يف االستتتتتتتت ال ار األربم  اليت أاري اها خالل اليتتتتتتت تني اكاتتتتتتتتيتني 
حوافز   ابي  مت ادل ، أا تأك اليت ستتتتأل ا اكمارتتتتتني السأيتتتت ي يني واإلستتتترائيني    ا بمد أن رفوتتتتوا رزم  ا م الدائع األصتتتتأي . 

ما بني اكمارتتتتتتني لأرزم  ف ريوا رأي ع وق أوا لا. هذه  ،أو ال أبق بف ،يف  ق اع  دد   ري يف اليتتتتتابق ات هذه ا وافز الثالث جن
 ا وافز الثالث هي ما يأيا

تكون الدول  السأيتتت ي   اكيتتتتقأ  ذار نهاا ستتتياستتتي دميقراني يقوا  أى أستتتاق حكع القانون، واالنت)اابر الدوري ،   •
  ا رة، وبركان قوا، وقوتتتتاء ميتتتتتقم، وحقو  متيتتتتاوي  لضقأيار الدي ي  والمرقي ، ويتمتع أبنهم  قوي  لارب  والصتتتتااف

السيتتتاد. وتكون دول   ستتترائيم ذار نهاا ستتتياستتتي دميقراني يوتتتما فيف القانون اكيتتتاواة لأموان ني اإلستتترائيأيني المرب 
 ني. هم ت يد أا تمارض ذلك؟حبيث تكون حقوق ع متاماً  اقو  الي ود اإلسرائيأي

يشتتمم االتسا   أى تتتماانر رمسي  ما الوالار اكتادة ومصتتر واليتتمودي  حيث يشتتكم ه الء جل   مشتت    و يست ا  •
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 تمان ت  يق صايح لالتسا  ما ق م ال رفني. هم ت يد اا تمارض ذلك؟
ك ادرة اليتتتتتتتالا المربي . هم ت يد أا تمارض ستتتتتتتيكون هذا االتسا  ازءاً ما اتسا  ستتتتتتتالا مع  اف  الدول المربي  ت  يقاً  •

يف هذا االستتتت الع قم ا بدمج هذه ا وافز الثالث يف اخل   األصتتتأي  حبيث أصتتت ح لدي ا اآلن خ   ممدل . قم ا ذلك؟
 بمرض اخل   األصأي   أى نصي المي   لكال ال رفني وقم ا بمرض اخل   اكمدل   أى ال صي اآلخر ما  ي   ال رفني.

 
خ   ممدل . قم ا بمرض اخل    اآلنا االستتتتتتت الع قم ا بدمج هذه ا وافز الثالث يف اخل   األصتتتتتتأي  حبيث أصتتتتتت ح لدي ا يف هذ

 ما  ي   ال رفني. اآلخراألصأي   أى نصي المي   لكال ال رفني وقم ا بمرض اخل   اكمدل   أى ال صي 
لد  ال رفني وذلك لومان أن يكون نصي المي   لد   م نرف  ما ذ ران أ اله قم ا يف هذا االست الع بزادة حجع المي   

  ري يفا يكسي لتمثيم  اف  اجملمو ار الدمي رافي  لكم جمتمع. وقد ستتتا د هذا اإلاراء يف تتتتمان أال تكون اكواقي األيديولواي  
   1أو اليياسي  وراء أا اختالفار يف نتائج المي تني.

 
يمارض  م ب د ما ب ود الرزم   أى حدة، وبمد أن استتتتتتمرتتتتتت ا ال  ود التيتتتتتم  لأرزم  األصتتتتتأي   نأ  ا ما اجلم ور أوالً أن ي يد أو

ن استتتتتتتتتتتتمرتتتتتتتتتتتت ا ال  ود الثالث  اإلتتتتتتتتتتتتافي  يف الرزم  اكمدل  نأ  ا ما اجلم ور أن يقول ل ا  ن  ان م يداً أو أوبمد  ،ولأرزم  اكمدل 
 دها األساسي .ممارتاً لأرزم   امأ  وذلك بمد  رض سريع وخمتصر ل  و 

تشتتتتري ال تائج    اإلمكاانر الكام   يف زادة نيتتتت   التأييد خل   اليتتتتالا اك  ي   أى أستتتتاق حم الدولتني فيما لو مت  اراء بما 
التمديالر  أي ا. فقد وادان يف هذا االستتت الع أن نيتت   التأييد لأ)   اكمدل  بني السأيتت ي يني واإلستترائيأيني قد ارتسمت ب اءاً 

 ى  تاف  ا وافز الثالث  اكذ ورة أ اله. أ
ويف ذلك زادة قدرها مخس نقاط  ،%  ا ستتت لوا  ا اخل   اكمدل  هذه اخل  42ا أيدر نيتتت   ما بني الفلسااطينيني •

%  ارتتتتتوا الرزم  األصتتتتأي  خل   61%. تشتتتتري ال تائج    أن 37اليت بأ ت مئوي   ا نيتتتت   التأييد لأ)   األصتتتتأي  
اخل   % فقا الرزم  اكمدل .  ما يه ر يف الشتتتتكم التا  أدانه فإن نيتتتت   أتييد 56اليتتتتالا بي ما  ارتتتتتت نيتتتت   ما 

الدولتني  ما رأي ا األصتتتتتتأي  هي األتتتتتتتمي مقارن  ب تائج اليتتتتتت تني اكاتتتتتتتيتني  ا يمكس استتتتتتتمرار ال ااع يف أتييد حم 
. ق م ستتتتتتتت  2017% وذلك يف حزيران )يونيو(  43ستتتتتتتابقاً.  انت نيتتتتتتت   التأييد األ أى لأ)   األصتتتتتتتأي  قد بأ ت 

 % أها تمارت ا.57% ما اجلم ور السأي يي أها ت يد اخل   األصأي  وقالت ني   40أش ر قالت ني   ما 
% 46اإلسرائيأيني اخل   اكمدل  وذلك مقارن  مع ني   أتييد بأ ت  % ما  اف 53ا ت يد أ أ ي  ما بني اإلسرائيليني •

، أا بزادة قدرها ستتتت ع نقاط مئوي . أما بني اإلستتتترائيأيني الي ود فالزادة ت أغ ستتتتت نقاط مئوي  فقا، لأ)   األصتتتتأي 
أها ت يد اخل   اكمدل  % ما اإلستتتترائيأيني الي ود 45لزادة يف ال رف السأيتتتت يي. تقول نيتتتت   ما ما اأا قري   اداً 

% أها ت يد اخل   األصتتتأي . أا أن نيتتت   التأييد بني الي ود لأ)   اكمدل  تسو  نيتتت   التأييد 39فيما تقول نيتتت   ما 
% يف حزيران )يونيو( 32لأ)   األصأي  م ذ بدأان الي ال    ا ق م س ت ني، حيث  انت ال ي   األتمي قد بأ ت 

(.  ذلك، فإن نيتتتتتتت   أتييد اخل   اكمدل  تسو  نيتتتتتتت   أتييد 2016نون أول )دييتتتتتتتم  % يف  ا41واأل أى  2017
%. ق م ستتت  أشتت ر قالت 43حم الدولتني بني اإلستترائيأيني الي ود اليت حصتتأ ا  أي ا يف هذا االستتت الع واليت بأ ت 

 ذلك يه ر أها تمارتتت ا.  %  55% ما اإلستترائيأيني الي ود أها ت يد اخل   األصتتأي  وقالت نيتت   ما 35نيتت   ما 
اجلم ور المريب يف  ستتتتترائيم أتييداً واستتتتتماً لأ)   اكمدل  مقارن  ابلتأييد الك ري القائع لأ)   األصتتتتتأي ا أيدر نيتتتتت   ما 

 % اخل   اكمدل .91% اخل   األصأي  فيما أيدر ني   ما 82
د  ال رفني لرزم  حم دائع فيما لو مت  تتتاف  اكزيد ما ا وافز تشتتري هذه ال تائج    أن ه ال ميتتاح    رية متوفرة لزادة التأييد ل

 اكت ادل  ال ااا  لأ)  ، وس مود هلذا اكوتوع أدانه. 
تشتتتري ال تائج بني  اف  اإلستتترائيأيني    أن اخل   اكمدل  قد حصتتتأت  أى ال يتتت   األ أى ما التأييد م ذ بداي  اليتتت ال  ا خ   

                                                           
% 49اشتمم نصي المي   بني اإلسرائيأيني  أى توزيع ش ف مت ابق لأييار والوسا فيما احتور المي   ربر  أى ني   أ   قأيالً  ما اليمني ) 1

السر  س  اً  افياً لدفم ا إل ادة توزيا نصسي المي   لتص اا مت ابقتني. ما اكسيد اإلشارة    أن يف المي   رأر( مل يشكم هذا % 43لأمي   ربر و
وليس ما راليمني اكمتدلر، حيث بأ ت ني   راليمني  السروقار  انت ابلدرا  األساسي  بني الذيا  رفوا أنسي ع  أى أهع ما راليمني اكتشددر 

فقا يف المي   رأر. قم ا يف هذا االست الع بمرض اخل   اكمدل   أى المي   ربر واخل   األصأي   أى المي   % 28يف المي   ربر و %34تشددر اك
وامم اليت مرأر. أما بني نصسي المي   السأي ي ي  فأع جند فروقار ذار قيم  فيما يتمأق بتوزيع التوا ار اليياسي  أو درا  التديا ومها ما أهع ال

 ت ثر  أى اكواقي ما هذه القواا.
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 أى أتييد األ أ ي ،  خ   اليتتتتتالا .  ذلك، فإن هذه هي أول مرة حتصتتتتتم في ا2016حزيران )يونيو( اليتتتتتالا الدائع وذلك يف 
% 50واكرة األو  اليت يتسو  في ا التأييد لرزم  ستتتتتالا دائع تسصتتتتتيأي   أى نيتتتتت   أتييد فكرة حم الدولتني واليت  انت قد بأ ت 

 بني المي   اليت سأل اها  ا الرزم  اكمدل .
 

 2018-2016اإلسرائيلي والفلسطيين للرزمة الكاملة يف الفرتة التأييد 

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

 

ا حدون أدانه تسصتتيالً كواقي ال رفني ما ال  ود التيتتم  األصتتأي  لرزم  ا م الدائع. تشتتري األرقاا اكذ ورة بنود رزمة احلل الدائم
د  م ب د ما هذه ال  ود التيتتتتتتتتتتتتتتم     نيتتتتتتتتتتتتتت   التأييد لأمي   الكامأ  لد   م نرف. أما ال  ود اجلديدة اليت وردر يف الرزم  مب

وتتتتتتتتتم اها يف هاي  القائم .  ما ته ر ال تائج، فإن ردود ال رفني حاه ال  ود اجلديدة الثالث  انت   ابي    د فقد اكمدل  فقا 
. حصم ال  د الذا يشري لقياا دول  فأي ي ي  دميقراني   أى ال ي   األ أى بني المي   اإلسرائيأي . الي ال    ا بشكم م سصم

بني السأيتتتت ي يني مقارن  ابل  ود األخر   اف . أما بني اإلستتتترائيأيني  ذلك، فإن هذا ال  د قد حصتتتتم  أى نيتتتت   التأييد األ   
   اليالا الث ائي سيكون ازءاً ما اتسا  ا   يشمم المامل المريب.الي ود فإن األ أ ي  أيدر ال  د القائم أبن اتسا

اساااارائيل  الصااااراع، وتلتزماعرتاف متبادل من قبل الطرفني بفلسااااطني وإساااارائيل كوطنني لشااااعبيهما وأن حل الدولتني هذا يعين هناية . 1
أيدر هذا ال  د  :وهناية املطالب من كل طرف ،اسارائيلن مبحاربة اإلرهاب ضاد و الفلساطيني ويلتزممبحاربة اإلرهاب ضاد الفلساطينيني 

 ما% 85أيدتف نيتتتتت   بأ ت ، و % ما السأيتتتتت ي يني43ما نيتتتتت   .  ما أيدتف   الي ودني% ما اإلستتتتترائيأي62ما  أ أ ي 
 اإلسرائيأيني المرب.

 % فقا ما السأيتتتتتت ي يني20ما أيدر هذا ال  د أقأي   :قيام دولة فلساااااطينية منزوعة الساااااالح يف الضااااافة الغربية وقطاع غزة. 2
اإلستتتتتتتتتترائيأيني ما  %44والي ود  % ما اإلستتتتتتتتتترائيأيني59وأ أ ي  ما   % يف ق اع  زة(29% يف الوتتتتتتتتتتس  ال ربي  و14)

 .المرب
 %41ال  د أقأي  ما  اأيدر هذ :تشااكيل قوة متعددة اجلنسااية ووضااعها يف الدولة الفلسااطينية لضاامان األمن والسااالمة للطرفني. 3

%، 48أما بني اإلستتتترائيأيني الي ود فت أغ نيتتتت   التأييد  .(% يف ق اع  زة46و% يف الوتتتتس  ال ربي  37) السأيتتتت ي ينيما 
 % ما اإلسرائيأيني المرب.73وأيدتف ني   ما 
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ملبكر يف الضفة يكون للدولة الفلسطينية سيادة على مسائها وأرضها ومصادرها املائية ولكن سيكون إلسرائيل حمطتا مراقبة لإلنذار ا. 4
 زة( % يف ق اع 41% يف الوتتتتس  ال ربي  و25% ما السأيتتتت ي يني )31نيتتتت   ما أيدر هذه ال  د  :سااانة 15الغربية ملدة 

 .المرب % بني اإلسرائيأيني55و %40 الي ود وبأ ت ني   التأييد بني اإلسرائيأيني
سااارائيل من إلتقوم الدولة الفلساااطينية يف كافة اراضاااي الضااافة الغربية وقطاع غزة ما عدا بعض الكتل االساااتيطانية اليت سااايتم ضااامها . 5

% ما السأيتتتتتتت ي يني 31ما  نيتتتتتتت  ال  د ا أيدر هذ :خالل تبادل لألراضاااااي، وتقوم اسااااارائيل اخالء كافة املساااااتوطنات األخرى
% ما اإلستتترائيأيني 64و الي ود اإلستتترائيأيني ما% 40ما  نيتتت   وأيدتف  زة(% يف ق اع 40يف الوتتتس  ال ربي  و 26%)

 المرب.
تكون األراضاااي اليت ساااتحصااال عليها الدولة الفلساااطينية يف تبادل األراضاااي مسااااوية حلجم الكتل االساااتيطانية اليت سااايتم ضااامها . 6 

وأيدتف  % يف ق اع  زة(،34% يف الوتتتتس  ال ربي  و21) يني يتتتت يأ% بني الس26نيتتتت   بأ ت ال  د ذا أيدر ه :إلسااارائيل
 .% ما اإلسرائيأيني المرب62و الي وداإلسرائيأيني  ما% 36ني   ما 

% 26ما  نيتتت  أيدر هذه ال  د  :سااارائيلإلتكون القدس الغربية عاصااامة لدولة الفلساااطينية و لتكون القدس الشااارقية عاصااامة . 7
% 63واإلسرائيأيني الي ود % ما 24وأيدتف ني   ما % يف ق اع  زة(، 32% يف الوس  ال ربي  و23ما السأي ي يني )

 اإلسرائيأيني المرب. ما 
نن الساايادة الفلسااطينية ويكون )جبل اهليكل( يف البلدة القدمية من القدس يكون احلي اإلسااالمي واحلي املساايحي واحلرم الشااريف . 8

% يف 22بني السأيتتتتت ي يني ) نيتتتتت   بأ ت الربعال  د أيدر هذا  :احلي اليهودي وحائط الرباق/املبكى نن الساااايادة اإلساااارائيلية
 % ما اإلسرائيأيني المرب.63% ما اإلسرائيأيني الي ود و28% يف ق اع  زة(، فيما أيدتف ني   ما 31الوس  ال ربي  و

يكون لالجئني الفلسااااااطينيني حد العودة ملوطنهم  يث تقوم الدولة الفلسااااااطينية ابسااااااتيعاب كافة الالجئني الذين يرغبون يف العي  . 9 
أيدر هذا ال  د  :ضمن برانمج جلمع مشل العائالت وسيتم تعويض كافة الالجئني الجئفيها وستسمح اسرائيل بعودة حوايل مائة ألف 

% ما اإلستتتترائيأيني 21% يف ق اع  زة( وأيدتف نيتتتت   ما 61% يف الوتتتتس  ال ربي  و39) السأيتتتت ي يني ما% 48نيتتتت   
 .%84 المرب ف أ ت ني   التأييد اإلسرائيأيني أما بني .وهي ني   التأييد األقم ألا ما ب ود الرزم  ،الي ود
تكون الدولة الفلسااطينة املسااتقلة ذات ن ام سااياسااي دميقراطي يقوم على أساااس حكم القانون، واالنتخاابت  للرزمة املعدلة فقط:. 10

. الدورية، والصحافة احلرة، وبرملان قوي، وقضاء مستقل، وحقوق متساوية لألقليات الدينية والعرقية، ويتمتع أبن مة قوية حملاربة الفساد
ميقراطي يضاامن فيه القانون املساااواة للمواطنني اإلساارائيليني العرب  يث تكون حقوقهم  اما  وتكون دولة إساارائيل ذات ن ام سااياسااي د

% يف ق اع  زة(. أما بني 55% يف الوتتتتتتتتتتس  ال ربي  و44% )48بأ ت نيتتتتتتتتتت   التأييد بني السأيتتتتتتتتتت ي يني  كحقوق اليهود اإلساااااااارائيليني. 
 %.91ئيأيني المرب % وبني اإلسرا62اإلسرائيأيني الي ود ف أ ت ني   التأييد 

يشمل االتفاق على ضماانت رمسية من الوالايت املتحدة ومصر والسعودية حيث يشكل هؤالء جلنة مشرتكة للرزمة املعدلة فقط: . 11
% يف 55% يف الوتتس  ال ربي  و36% )43بأ ت نيتت   التأييد بني السأيتت ي يني وظيفتها ضامان تطبيد صاحيح لالتفاق من قبل الطرفني. 

 %.67% وبني اإلسرائيأيني المرب46أما بني اإلسرائيأيني الي ود ف أ ت  ،( زةق اع 
بأ ت نيتتتت   سااايكون هذا االتفاق جزءا  من اتفاق ساااالم مع كافة الدول العربية تطبيقا  ملبادرة الساااالم العربية. للرزمة املعدلة فقط: . 12

% وبني اإلستترائيأيني 51ق اع  زة(. أما بني اإلستترائيأيني الي ود ف أ ت % يف 56% يف الوتتس  ال ربي  و40% )46التأييد بني السأيتت ي يني 
 %.85المرب 

ته ر ال تتتائج أن اجلم ور لتتد  ال رفني يمتقتتد أن التتتأييتتد لأرزمتت   اكاااملااةالانطباااعااات اجلمهور حول التااأييااد اجملتمعي للرزمااة 
 ما يتوتتتح ما ال تائج أن حقيق  حصتتتول اخل   اكمدل   أى نيتتت   أتييد أ أى وأن ال  ود   الكامأ  بني أفراد جمتمم ع م )سوتتت .

اإلتتتافي  قد حصتتأت أيوتتاً  أى نيتتب أتييد  الي  مل ت ل أثراً   رياً  أى ان  ا ار اجلم ور لد  ال رفني  ا مواقي جمتممي ع 
وقالت  ،األصتتتأي أ ي  السأيتتت ي ي  ت يد الرزم  الكامأ  % ما السأيتتت ي يني أن األ 32تقول نيتتت   ما  أو مواقي ال رف اآلخر.

أمتتا بني  ا  أي ع تأتتك اخل تت  اكمتتدلتت . تت%( أن األ أ يتت  ت يتتد اخل تت  اكمتتدلتت  وذلتتك بني التتذيا  رتتتتتتتتتتتتتتت36نيتتتتتتتتتتتتتت تت  أ   بقأيتتم )
 تقول أن األ أ ي  ت يد اخل   األصأي  واكمدل   أى التوا . فقا% 25و % 22ما  اإلسرائيأيني الي ود فإن ني  

أما  % أن أ أ ي  اإلستتتترائيأيني الي ود ت يد الرزم  األصتتتتأي  أو اكمدل .36نيتتتت   ما تقول بني السأيتتتت ي يني  ال تائج    أنفتشتتتتري 
وهذه  ،%35% واكمدل  33 ت أغاألصتتتتتتتأي   بني اإلستتتتتتترائيأيني الي ود فإن نيتتتتتتت   اكمتقديا أن األ أ ي  السأيتتتتتتت ي ي  ت يد الرزم 
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  ال يب ش ف مت ابق  مع االن  اع السأي يي  ا ال رف األخر.
 

تشتتتتتتتتتتتتري السروقار يف مواقي اجملمو ار اك انقي  والدمي رافي     ردود خمتأس  حاه رزم  ا م الدائع  افروقات مناطقية ودميغرافية
السأيتت ي يني أن نيتت   أتييد الرزم  اكمدل  أ أى ما نيتت   أتييد الرزم  األصتتأي  بني  بشتتكأي ا األصتتأي واكمدل. ته ر ال تائج بني

  اف  اجملمو ار اك)تأس  يفا يف ذلك بني اكتشدديا.
  فإن اجلم ور يف ق اع  زة يه ر أتييداً أ أى لأ)   اكمدل  )و ذلك لأ)   قستتتتتتتتتتتتتتاب ما   ر يف استتتتتتتتتتتتتتت ال ار  •

األصأي  ولكا ب ي   أقم( مقارن  ابجلم ور يف الوس  ال ربي . ي يد نصي ال زيني اخل   اكمدل  بسار  ي أغ س ع نقاط 
% اخل   37ال ربي  فت يد نيت   ما %. أما يف الوتس  43مقارن  بتأييدهع لأ)   األصتأي  اليت ي أغ التأييد هلا مئوي  

ني   أتييد فكرة  ما الورورا اإلشارة    أنف بي ما ت )سا  فقا اخل   األصأي .% 34اكمدل  فيما ت يد ني   ما 
حم الدولتني بني ستتتتكان ق اع  زة مقارن  بيتتتتكان الوتتتتس  ال ربي  ) ما أشتتتتران أ اله(، فإن أتييد ال زيني لرزميت ا م 

أيتني أ أى ما ني   أتييد سكان الوس  هلما. يف الواقع، تقم ني   أتييد فكرة حم الدولتني بني سكان الدائع التسصي
ه الء لسكرة حم  الق اع  ا أتييدهع لرزميت ا م الدائع بي ما يصتتتتتتتتتم المكس بني ستتتتتتتتتكان الوتتتتتتتتتس  حيث أن أتييد

يتمأق ابلتأثريار اك)تأس  لال تقادار اكتمأق  الدائع.  ن أحد األستت اب لذلك ا م  الدولتني أ أى ما أتييدهع لرزميت
يفد   مكاني  وواقمي  حم الدولتني  أى ال رفني السأيتتتتتتت ي يني، حيث أن نيتتتتتتت   م يدا فكرة حم الدولتني يف ق اع 

% يف الق اع 17 زة بني الذيا يمتقدون أن هذا ا م  ري واقمي هي نصتتي نيتت   نسس اجملمو   يف الوتتس  ال ربي  )
% يف الوتتتس (. يف اكقابم، فإن نيتتت   م يدا فكرة حم الدولتني يف ق اع  زة بني الذيا يمتقدون أن هذا 33مقابم 

% يف الوتتتتتتتتتتتتس (. 66% يف الق اع مقابم 72ا م واقمي و كا أ أى م  ا بني نسس اجملمو   يف الوتتتتتتتتتتتتس  ال ربي  )
بني ستتتتتتتتكان الق اع الذيا  ترتسع هذه ال يتتتتتتتت  حيث  ي   ق نسس اك دأ  أى التأييد لرزميت ا م الدائع التسصتتتتتتتتيأيتني،

بشتتتتتكم ا   بكثري  ا هي  أيف ا ال بني نسس اجملمو   ما ستتتتتكان الوتتتتتس   أن حم الدولتني ال يزال  ك اً يمتقدون 
 % لأرزم  اكمدل ،  أى التوا .59% مقابم 78% لأرزم  األصأي  و48% مقابم 76ال ربي ا 

ربم  نقاط مئوي  ما نيتتتتتتتتتتتتتت   أتييدهع لأ)   أب%، أا أ أى 57 يدا حر   فتح ي أغ التأييد لأ)   اكمدل  بني م •
% أها ت يد 21%. وحمل بني م يدا حر   محاق ه ال بما اكرون  حيث تقول نيتت   ما 53األصتتأي  اليت بأ ت 

ل  بني الي ود التأييد لأ)   اكمدني   % أها ت يد اخل   اكمدل ، وهذه هي نسس 24اخل   األصأي  وتقول ني   ما 
 اكتدي يني  ما س ر  أدانه.

تزداد نيتتتتتتتتتتتتتت   أتييد اخل تني بني األقم تدي اً وت )سا بني األ ثر تدي اً. ت يد أ أ ي   ا قالوا أبهع  ري متدي يني  أتا  •
 ع %، بسار  ستتتتتتتت36% واكمدل  29اخل تني األصتتتتتتتتأي  واكمدل . أما بني اكتدي يني فإن التأييد لأ)   األصتتتتتتتتأي  ي أغ 

 .مئوي  نقاط
أما بني األص ر س اً بني اجلم ور السأي يي، وهو الذا أ  ر يف اليابق ميوالً حنو التشدد، فال يه ر فروقار   رية  •

 مع ما هع أ   س اً.مقارن  هذه اكرة 
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 (2018)حزيران/يونيو  حسب مؤشرات خمتارة ، األصلية واملعدلة،للحل الدائم تنيالكامل تنينسبة التأييد بني الفلسطينيني للرزم

 

 
 ما هي ا ال   .أدانه، فإن السروقار مشال  لتأك اليت وادانها بني السأي ي ينيأما بني اإلسرائيأيني،  ما يه ر الشكم التا  

 بني السأي ي يني فإن  اف  اجملمو ار اإلسرائيأي  ته ر أتييداً أ   لأ)   اكمدل ، حمل بني األ ثر تشدداً.
التأييد بني ا ريدمي أو تشتتتتتري ال تائج    أن نيتتتتت   التأييد األقم لكأتا اخل تني تواد بني اكتدي ني الي ود وترتسع نيتتتتت    •

تقأيديني، وترتسع لت أغ األ أ ي  بني المأمانيني. ويف هذا تصتتتتتتتديق كا شتتتتتتت دانه ق م ذلك يف الي ود اكتشتتتتتتتدديا وبني ال
المأما   أى مواقي اجلم ور الي ودا يف  ستتترائيم.   د مقارن  -االستتتت ال ار اليتتتابق  ما حيث أتثري ال مد الديي

 أى  %53% مقابم 59قارن  ابألصتتتتتأي ا حاه اخل تني، جند أن نيتتتتت   أ أى ت يد اخل   اكمدل  مالمأمانيني مواقي 
 % ي يدون اخل   األصتتتأي 31التوا . أما بني التقأيديني، الذيا يشتتتكأون قوة ال أبق لا يف اجملتمع اإلستتترائيأي، فإن 

القيود اكسروتتتتتت  بيتتتتت ب حجع المي  ، فإن ال تائج تشتتتتتري     مع األخذ بمني اال ت ار% ي يدون اخل   اكمدل . 37و
% فقا أها ت يد اخل   األصتتتتتتأي  فيما توتتتتتتا ي 8التأييد لأ) تني بني اكتدي يني حيث قالت نيتتتتتت   ما  فروقار يف

 %.24التأييد لأ)   اكمدل  ثالث مرار لي أغ 
تشتتتتتتتتري ال تائج لسروقار   رية يف أتييد اخل تني بني الوستتتتتتتتا والييتتتتتتتتار اإلستتتتتتتترائيأي فيما ت ز فروقار تتتتتتتتتئيأ  يف أتييد  •

نق   مئوي   ا أتييد 15 % ما الييتتتتتتتتتتتتار أها ت يد اخل   اكمدل ، بسار 79. تقول نيتتتتتتتتتتتت   ت أغ اخل تني بني اليمني
% لأ)   األصأي     أ أ ي  44أما بني الوسا، فارتسع حجع التأييد ما  ،%64الييار لأ)   األصأي  الذا بأغ 

% اخل   31يث أيدر نيتتت   ما %( م يدة لأ)   اكمدل . أما بني اليمني فالسروقار تتتتئيأ  اداً ح58واتتتتا  )
 % اخل   اكمدل .33األصأي  وني   ما 

 ما رأي ا   د ا ديث ستتتتتتتابقاً  ا أتييد فكرة حم الدولتني، ،ابلر ع ما أن الشتتتتتتت اب الي ودا مييأون  ادة لأتشتتتتتتتدد  •
مواقي الشتت اب مع  فإن ال تائج اكتمأق  ابلرزم  يف هذا االستتت الع، وخاصتت  ابل يتت   لأرزم  األصتتأي ، تشتتري    تشتتابف

 .مواقي بقي  اجملمو ار الممري 
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(2018)حزيران/يونيو  حسب مؤشرات خمتارة ، األصلية واملعدلة،للحل الدائم تنيالكامل تنيللرزم االسرائيلينينسبة التأييد بني   

 

 
 التأييد واكمارتتتتتت  خل   اليتتتتتالا()بني يف اكواقي  تشتتتتتري ال تائج    أنف ابإلتتتتتتاف  لأت ايا االشااااكوك حول واقعية حل الدولتني

 ما   ر يف   ل ا ت ارار تتمأق ابال تقادار واالن  ا ار الشتتتتتتتتتتت)صتتتتتتتتتتتي .االقائع  أى ا ت ارار دمي رافي  أو ستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتي  فإن ه 
ما أهع الموامم اك ثرة   أى اكواقي، و ذلك ا ال ابل يتتتت   لال تقادار  يفإن الثق  ابل رف اآلخر ه االستتتتت ال ار اليتتتتابق ،

ما الموامم  يل ر    ال رف اآلخر بتاقيق اليالا.  ذلك تشري ال تائج    أن االن  ا ار حول مد  واقمي  ا م الدائع هحو 
 % بني51ترتسع لتصتتتتتتتتتتم     األصتتتتتتتتتتأي واد االستتتتتتتتتتت الع أن نيتتتتتتتتتت   أتييد الرزم    ذار األمهي  ال ال   يف التأثري  أى اكواقي.

 بشتتكم   رييرتسع  األصتتأي  أو اكمدل  أن حم الدولتني  كا.  ذلك، وادان أن التأييد لأرزم الذيا يمتقدون  اإلستترائيأيني الي ود
 بني اإلسرائيأيني الي ود الذيا يمتقدون أن فرق قياا دول  فأي ي ي  خالل الي وار اخلمس اكق أ  متوس   أو  الي .

 

ألصليةا مةز وارتباطها بتأييد الر  واقعية وعملية حل الدولتني  ليهود ا اإلسرائيليون
 الجىءائة ألف مشل ملع اآلن بعد أن علمن 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؟

حم الدولتني ما زال  كا أا مل يمد  ك اقادم فرق قياا دول  فأي ي ي  خالل الي وار اخلمس ال
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ألصليةمة از وارتباطها بتأييد الر  واقعية وعملية حل الدولتني  ليهود ا اإلسرائيليون
 الجىءائة ألف مشل ملع اآلن بعد أن علمن 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؟

حم الدولتني ما زال  كا أا مل يمد  ك اقادم فرق قياا دول  فأي ي ي  خالل الي وار اخلمس ال
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% ي يدون الرزم  66األصتتتتتتتتأي  و% ي يدون الرزم  58أما بني السأيتتتتتتتت ي يني الذيا يمتقدون أن حم الدولتني ال يزال  مأياً فإن 
 أما ا تقد السرد أبن فرق قياا دول  فأيتتتتتتتت ي ي  خالل اليتتتتتتتت وار اخلمس اكق أ    بقوة يرتسع تني.  ذلك، فإن التأييد لأرزماكمدل 

 متوس   أو  الي . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  :مزدوجة متبادلةحوافز 
قم ا يف هذا االستتتتتتتتت الع إباراء حرب  ربني  اخت ان في ا أتثري ا وافز  م اكواقي ما خ يت اليتتتتتتتتالا األصتتتتتتتتأي  واكمدل .   ا يف 

اليت مت تصتتتتميم ا لتأ ي  احتيااار ذلك  أحد ال رفني بما ا وافزاالستتتتت ال ار اليتتتتابق ،  ما ذ ران أ اله، قد  رتتتتت ا  أى 
قم ا يف هذا االستتتت الع يفزاوا   م حافز ال رف فقا. لكي نتساد  التأثريار اليتتتأ ي  هلذه ا وافز  أى مواقي ال رف اآلخر 

ةاألصلي مةز الر بتأييد وارتباطها  الدولتنيواقعية وعملية حل   الفلسطينيون
ي متياوا، اآلن بمد أن  أمت ابل  ود الرئييي   م الدولتني الذا يشكم تيوي  دائم  تشمم دول  فأي ي ي  م زو   اليالح وت ادل أرات

، قم ل ا ما فأي يي، وامم القدق الشرقي   اصم  لسأي ني والقدق ال ربي   اصم  إلسرائيم،  وهاي  الصراع الاىءو ع  م كائ  ألي 
فوأك    أا درا  ت يد أو تمارض هذه التيوي  الدائم   رزم  واحدة؟

                            الدولتني                             فأي ي ي               
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املعدلة مةز الر بتأييد وارتباطها  الدولتنيواقعية وعملية حل   الفلسطينيون
ي متياوا، اآلن بمد أن  أمت ابل  ود الرئييي   م الدولتني الذا يشكم تيوي  دائم  تشمم دول  فأي ي ي  م زو   اليالح وت ادل أرات

، قم ل ا ما فأي يي، وامم القدق الشرقي   اصم  لسأي ني والقدق ال ربي   اصم  إلسرائيم،  وهاي  الصراع الاىءو ع  م كائ  ألي 
فوأك    أا درا  ت يد أو تمارض هذه التيوي  الدائم   رزم  واحدة؟

                            الدولتني                             فأي ي ي               
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خر وذلك لدف خأق ت ادلي  يف ا وافز ا تقدان أها قد تكون  سيأ  بتايتتتتتتتتتتتتتني مواف ل رف حبافز مشتتتتتتتتتتتتتتابف موا  لأ رف اآل
بني ما شتتروط خ يت اليتتالا لأ رفني بشتتكم متيتتاو. ب اءاً  أى ذلك، قم ا بتصتتميع  اني  أزوا ما ا وافز اكت ادل  مت اختيارها 

 خر. آللأى ت ازلني  م واحد م  ما مقدا ما نرف ا وافز اليت   ا قد اخت انها ب جاح سابقاً. اشتمم  م زوا ما ا وافز  
ا وافز اكزدوا  اكت ادل  الثماني  قد شتتتتتتتتكم قم ا يف االستتتتتتتتت الع بيتتتتتتتت ال  اف  اجلم ور لد  ال رفني  ما  ذا  ان  م زوا ما 

نف يف اليتتتتتابق   دما  رتتتتتت ا ف    أيدافماً هلع إل  اء اكزيد ما التأييد أو اكزيد ما اكمارتتتتتت  لأ)   اكقدم . ما الوتتتتترورا الت  
ا وافز بشكم فردا  أى  م نرف فإن ا استث ي ا أولئك الذيا  انوا قد أيدوا الرزم  الكامأ  وذلك ألن ا هدف ا آنذال كمرف  قدرة 

أستتتاستتتاً  هذه ا وافز  أى ت يري رأا اكمارتتتت  فقا، و ان االف اض هو أن  اف  اك يديا ستتتيق أون اب وافز اإلتتتتافي  ألها  انت
خمصتتتتتصتتتتت  خلدم  احتيااار ذلك ال رف فقا. أما اآلن فقد ت ري اهلدف حيث أردان يف االستتتتتت الع الراها ممرف  أتثري ا وافز 
اكزدوا  اكت ادل   أى  ال ال رفني اك يديا واكمارتتتتتتتتني لأ) تني اكقدمتني  أى حد ستتتتتتتواءا هم دفمت ابك يديا إل  اء اكزيد 

لتأييد واالنوتتتتتماا لأممارتتتتتت ؟ وهم دفمت ابكمارتتتتتتني لأتميتتتتتك يفمارتتتتتتت ع أا ليتتتتتا  ا واالنوتتتتتماا ما التأييد أا ليتتتتتاب ا
؟  ما أردان أيوتتتتاً أن نمرف أتثري هذه ا وافز اكت ادل   أى مواقي أولئك الذيا أبدوا تردداً ومل يت)ذوا موقساً حازماً مع الأم يدي

 أو تد خ   اليالا اكقدم  هلع. 
 

 احلوافز املزدوجة املتبادلة الثمانية:قائمة فيما يلي 
ستم ف  سرائيم ابجلذور التارخيي  والدي ي  لأسأي ي يني يف أراتي فأي ني التارخيي  وستم ف دول  فأي ني ابجلذور  •

 التارخيي  والدي ي  الي ودي  يف أراتي فأي ني التارخيي .
ستتتتم ف  ستتترائيم ابل ابع واهلوي  المربي  واإلستتتالمي  لدول  فأيتتت ني وستتتتم ف دول  فأيتتت ني ابل ابع واهلوي  الي ودي   •

 لدول   سرائيم. 
داخم  ،ن ر  وا يف ذلك  ا،أن يميشو  ،يفا يف ذلك ما بني الالائني ،ما السأي ي يني أيف سيتع اليماح لمدد متسق  •

تسا  ع جب ييت ع السأي ي ي  ناكا أهع  انوا مأتزمني ابلقانون، وسيتع اليماح  ذلك  سرائيم  مقيمني دائمني مع اح
لمدد متسق  أيف ما اإلستتتتترائيأيني يفا يف ذلك ما بني اكيتتتتتتون ني أن يميشتتتتتوا  ن ر  و يف ذلك داخم دول  فأيتتتتت ني 

 لقانون. مقيمني دائمني مع احتسا  ع جب ييت ع اإلسرائيأي  ناكا أهع  انوا مأتزمني اب
تقوا دول   ستتتتتتتتتترائيم ابإلفراا  ا  اف  األستتتتتتتتتتر  السأيتتتتتتتتتت ي يني   دما يدخم اتسا  اليتتتتتتتتتتالا حيز الت سيذ وتأتزا دول   •

فأيتت ني ابستتتمرار التماون والت يتتيق يف اجملال األمي  ما هو حالياً مع  ستترائيم يفا يف ذلك ت ادل اكمأومار مع قو  
 األ مال اكيأا  وم ع حصول هجمار ميأا .األما اإلسرائيأي  وا تقال م سذا 

يف لست  حنو اكصتتا   تيتتمح  ستترائيم لأسأيتت ي يني بزارة األما ا الدي ي  اإلستتالمي  واكيتتياي  الواقم  داخم  ستترائيم  •
 وتيمح دول  فأي ني لأي ود بزارة ا را الشريي وأما ا دي ي  مقدس  لد  الي ود يف دول  فأي ني.

ئيم ابل ك   وستمتذر  ا مماانة الالائني السأي ي يني وستقوا الدول المربي  اكم ي  بتمويا الي ود ستم ف دول   سرا •
 وقياا دول   سرائيم. 1948الذيا فقدوا بيوهتع وامال  ع يف تأك الدول المربي  بمد حرب 

سأيتتت ي يني وتوافق دول  توافق دول   ستتترائيم  أى ت يري الكتب اكدرستتتي  في ا حبيث ال تشتتتمم  أى أا حتريا تتتتد ال •
 فأي ني  أى ت يري الكتب اكدرسي  في ا حبيث ال تشمم  أى حتريا تد الي ود.

تياب  سرائيم رمسياً ممارتت ا النوماا فأي ني لكاف  اك همار الماكي  وت يد  ووي  دول  فأي ني يف اك همار  •
 ي  تد  سرائيم.الدولي  وتقوا دول  فأي ني رمسياً إبيقاف محأ  اكقانم  الماك

ابل هر    أن  اف  اكشار ني يف هذا االست الع قد  رتت  أي ع هذه ا وافز اكزدوا  فإن الذيا ااابوا أبن ا افز قد دفم ع  
بقوا حيث  انوا بني اك يديا.  ذلك ا ال فقد لأمزيد ما التأييد )أا أهع  انوا أصتتتتتاًل ما اك يديا خل   اليتتتتتالا اكقدم  هلع( 

حيث  انوا بني اكمارتتتتتتتني. أما الذيا قالوا ما بني  ال يتتتتتت   لأممارتتتتتتتني الذيا دفمت ع ا وافز لأمزيد ما اكمارتتتتتتت  حيث بقو اب
يا قالوا ما بني اكمارتتتتتتتتتتتتني أن ا وافز ذقم ا ب قأ ع لأممارتتتتتتتتتتتت ؛ و ذلك ا ال لأفقد اك يديا أن ا وافز تدفم ع لأممارتتتتتتتتتتتت  

اكمارتتتتتتت  اجلديدتني كمرف  أتثري  م حافز و  ع لأم يديا. قم ا بمد ذلك ابحتيتتتتتتاب نيتتتتتت يت التأييد تدفم ع لأتأييد فقد قم ا ب قأ
 مزدوح  أى ال رفني السأي يي واإلسرائيأي.

 ان ما اكتوقع ابل  ع أن أتثري ا وافز اكزدوا  اكت ادل  لا يكون ب سس الدرا  اإل ابي  اليت تر ت ا هذه ا وافز   دما  انت 
يف اليتتابق،  انت  .اجلانب السأيتت يييف ي  وموا   ل رف واحد فقا. تشتتري ال تائج    صتتا  هذا التوقع وبشتتكم خاق فرد

% ما 40ا وافز السردي  المشتتتتتتتتترة األ ثر جناحاً بني اإلستتتتتتتتترائيأيني الي ود قد حصتتتتتتتتتأت  أى أتثري   ايب  اف إلق اع ما ممدلف 
 %. 41و ذلك ا ال بني اكمارت  السأي ي ي  حيث  ان ممدل ال جاح في ا  ،اكمارت  بت يري مواقس ع والق ول ابلرزم 
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 اكت ادل   انت  ما يأيا   د ال هر يف ممارتي خ يت اليالا )األصأي  واكمدل ( جند أن مواقس ع حاه ا وافز اكزدوا  
أهع قد  ريوا موقس ع % )ما ممارتتتتتتتتتي خ   اليتتتتتتتتالا األصتتتتتتتتأي ( 36، قالت نيتتتتتتتت   ممدهلا اجلانب اإلساااااارائيلييف  •

وأصتتتتت اوا ما اك يديا )أا أقم أبربم  نقاط مئوي   ا ممدل الت يري اإل ايب اليتتتتتابق لأ)   األصتتتتتأي (، وقالت نيتتتتت   
% ما ممارتي خ   اليالا اكمدل  أهع قد  ريوا موقس ع حنو التأييد. قد يكون الي ب وراء ه وط ني   28ممدهلا 

بني   أى نيتتتت   أتييد أ     اكمدل  مقارن  ابألصتتتتأي  أن اخل   اكمدل   انت قد حصتتتتأت الت يري اإل ايب يف حال  اخل
فمثالً أشتتتتتتتارر ال تائج    أن  .اإلستتتتتتترائيأيني وابلتا  فإن ممارتتتتتتتتي اخل   اكمدل   انوا أصتتتتتتتاًل ما بني األ ثر تشتتتتتتتدداً 

حصتتت  اليمني بني ممارتتتتي اخل   اكمدل  % فقا ما بني ممارتتتتي اخل   األصتتتأي   انوا ما اليمني بي ما ارتسمت 39
   57.)% 

% 14بت يري مواقس ع حنو التأييد ال تزيد  ا  اكمارتتتتتتتتني ان ممدل نيتتتتتتت   ما قاموا ما بني   اجلانب الفلسااااااطيينيف  •
وهذه ال يتتتتتتتتتتتب أقم بكثري ما ممدل نيتتتتتتتتتتتب الت يري اإل ايب اليت وادانها  ،% لأ)   األصتتتتتتتتتتتأي 18لأ)   اكمدل  و

ريفا يكون أحد األستتت اب وراء قأ  ا ماق بني السأيتتت ي يني هلذه ا وافز اكزدوا  هو  حيتتتاستتت ع  %.41أا  ،ستتتابقاً 
بني الربح واخليتتارة مييم لصتتا  ال رف اآلخر وليس لصتتا  ع، أا أهع م ال ون بتقدمي يف داخم  م م  ا أبن التوازن 

 أى مكاسب أقم ما تأك اليت يصم  أي ا أهع يصأون  أوت ازالر أصمب ما الت ازالر اك أوب  ما اإلسرائيأيني 
يف هتتذا  ،ا يزيتتد ما قوة اإلحيتتتتتتتتتتتتتتتاق السأيتتتتتتتتتتتتتت يي ابنمتتداا التوازن يف هتتذه ا وافز اكزدواتت ولمتتم  تت  ال رف اآلخر.

 أى تتتتتتتتتوء اهيار الثق  ابلوالار اكتادة و هو اإلح اط الماا و ياب األمم  ،االستتتتتتتتت الع أو يف هذا الوقت ابلذار
والذا ييتتتتاهع بدوره يف اخنساض نيتتتت   التأييد السأيتتتت يي لسكرة حم الدولتني ولأرزم  األصتتتتأي  لأام صتتتتسق  القرنر، ر

  .ابنمداا مصداقيتفالدائع،  ما رأي ا أ اله،  ما يياهع يف بث الشكول حول نواا ال رف اآلخر ويمزز ما اإلحياق 
 

خر لك ف يكون يف نسس الوقت موتتتتت راً أو ت ازل ما ال رف اآل تمكس هذه ال تائج حقيق  أن  م نرف يصتتتتتم  أى مكيتتتتتب
خر  ا يقأم ما االستمداد لتقدمي الت ازالر. يف الوقت ذاتف، ميكا االست تاا أن جناح ا وافز لتقدمي مكيب أو ت ازل لأ رف اآل

ار اكزيد ما  تاح  لأممم  أى بأورة واختاكزدوا  اكت ادل  يف  حداث ت يريار   ابي  يف مواقي ال رفني تشتتتتتتتتتتري    اإلمكاانر اك
 اكت ادل . اكزدوا  هذه ا وافز

سواء لأ)   األصأي  أو اخل   اكمدل ، مع نيب  ،ستقوا اآلن يفقارن  نيب التأييد األولي  اليت حصأ ا  أي ا يف هذا االست الع
اكت ادل . بم ارة أخر ، ته ر ال تائج التالي  احتيتتتاابً لكاف  اكزدوا  التأييد اليت حصتتتأ ا  أي ا  أى أثر تقدمي  م زوا ما ا وافز 

الذيا خراوا ما التأييد األو  لأممارتتتتتت  واؤلئك الذيا خراوا ما اكمارتتتتتت  األولي  لأتأييد. يه ر الشتتتتتكم التا  مقارن  مواقي 
 اإلسرائيأيني الي ود حاه اخل تني اكمدل  واألصأي .

 
 (2018)حزيران/يونيو  بني اإلسرائيلني اليهود على ضوء احلوافز املزدوجة املتبادلة صليةللخطة األالتأييد واملعارضة 

لرتاجع عن أو قل لنا ما إذا كانن هذه اإلضافة جتعلك أكثر أم أقل استعدادا  لتأييد االتفاق بعد هذه اإلضافة؟ )جمموع املؤيدين أو املعارضني بعد ا
 التحول حنو التأييد للخطة األصلية(
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 (2018)حزيران/يونيو  بني اإلسرائيلني اليهود على ضوء احلوافز املزدوجة املتبادلة للخطة املعدلةالتأييد واملعارضة 
لرتاجع عن أو قل لنا ما إذا كانن هذه اإلضافة جتعلك أكثر أم أقل استعدادا  لتأييد االتفاق بعد هذه اإلضافة؟ )جمموع املؤيدين أو املعارضني بعد ا

 التحول حنو التأييد للخطة املعدلة(
 

 

 
 رفعما  متك تالثماني  قد ا وافز ال جاح ال ييب لأاوافز اكزدوا  يف حقيق  أن ست  ما مد  ا رؤي   ك مييف اجلانب اإلسرائيأي 

موتوع وقي التاريا الذا شكم خاق بالتأييد األولي . ي ز   ني لتسو  ني   التأييد بني اإلسرائيأيني الي ود لأ)   األصأي  
ويف هذا أت يد لدور هذا المامم  ما   ر يف االستتت ال ار اليتتابق .  ،%61%    39رفع نيتت   التأييد لأ)   األصتتأي  ما 

أما بني اؤلئك اإلستتترائيأيني الي ود الذيا  رتتتت ا  أي ع اخل   اكمدل  فإن هذا المامم  ان اناااً اداً أيوتتتاً يف رفع نيتتت   التأييد 
 %.58%    46ا م

فماالً بني نصسي المي   اإلسرائيأي   ان  ما أن ا افز اكتمأق بوقي اكقانم  مقابم ساب اكمارت  لالنوماا لأم همار الدولي   
% 55و% لأ)   اكمدل  53ا  أي ما اخل   األصتتتتتأي  واكمدل  حيث بأ ت نيتتتتت   التأييد بني اإلستتتتترائيأيني الي ود  الأتان  رتتتتتت
 صأي .لأ)   األ

جنح حافزان مزدواان  .أما بني السأي ي يني فقد  انت ا وافز اكزدوا  أقم جناحاً يف زادة ني يت التأييد لأ)   األصأي  واكمدل 
ستتتتتتتراح اليتتتتتتتج اء مقابم استتتتتتتتمرار   نال % ومها 37اث ان فقا يف زادة نيتتتتتتت   التأييد األولي  لأ)   األصتتتتتتتأي  اليت  انت ت أغ 

%، واليتتتتتتتماح لأسأيتتتتتتت ي يني ابالنوتتتتتتتماا لأم همار الدولي  مقابم وقي 43حيث ارتسمت نيتتتتتتت   التأييد لت أغ التماون األمي، 
 %. 40اكقانم  حيث بأ ت ني   التأييد بمدها 
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 (2018)حزيران/يونيو  بني الفلسطينيني على ضوء احلوافز املزدوجة املتبادلة للخطة األصليةالتأييد واملعارضة 
اجع عن أو لنا ما إذا كانن هذه اإلضافة جتعلك أكثر أم أقل استعدادا  لتأييد االتفاق بعد هذه اإلضافة؟ )جمموع املؤيدين أو املعارضني بعد الرت قل 

 التحول حنو التأييد للخطة األصلية(

 

 (2018حزيران/يونيو ) بني الفلسطينيني على ضوء احلوافز املزدوجة املتبادلة للخطة املعدلةالتأييد واملعارضة 
لرتاجع عن أو قل لنا ما إذا كانن هذه اإلضافة جتعلك أكثر أم أقل استعدادا  لتأييد االتفاق بعد هذه اإلضافة؟ )جمموع املؤيدين أو املعارضني بعد ا

   التحول حنو التأييد للخطة املعدلة(

 

 
لكا مل ت جح أا ما ا وافز اكزدوا  يف زادة هذه ال يتتتتتت  .  %42بأ ت نيتتتتتت   التأييد األو  لأ)   اكمدل  بني السأيتتتتتت ي يني 

لكا ا افز اكزدوا األ ثر جناحاً نيتتتتت ياً  ان اكتمأق ابإلفراا  ا األستتتتتر  مقابم استتتتتتمرار التماون األمي الذا حقق نيتتتتت   أتييد 
 %.56% فيما بأ ت اكمارت  41بأ ت 

الذيا قدمت هلع اخل   اكمدل  نسس نيتتتتتب التأييد تقري اً اليت حصتتتتتأ ا  أي ا   رض ا وافز اكزدوا   أى دبأ ت نيتتتتت   التأييد بم
التأييد لأ)   األصتتأي  فقد   بني ما  رتتتت  أي ع اخل   األصتتأي . وحيث أن نيتت   التأييد لأ)   اكمدل   انت أ أى ما نيتت 

  ان ما الصمب زادة ني   التأييد أ ثر ما ذلك.
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ا وافز اكزدوا  اكت ادل  أتثريار مما يتتتتتتت   ل ما ذلك،  ما رأي ا   د فاص أتثريار ا وافز يف االستتتتتتتت ال ار اليتتتتتتتابق  فإن 
وهو ا افز  ، أى ال رفني. ولمم أوتتتتتح مثال  أى ذلك هو انال  ستتتتراح اليتتتتج اء السأيتتتت ي يني مقابم استتتتتمرار التماون األمي

كا األتتتمي بني اإلستترائيأيني الي ود حيث يوتتيي ال يتت   األتتتمي ما التأييد وال يتت   األ   األقو  نيتت ياً بني السأيتت ي يني ل
 ما اكمارت  لأ)   األصأي .

اكقانم  الدولي  مقابم ستتتتتتتتتتتتاب اكمارتتتتتتتتتتتتت  النوتتتتتتتتتتتتماا لكا واحداً ما ا وافز ي ز أ ثر جناحاً ما  ريه بني ال رفني وهو وقي 
أى ردود  ستتتتترائيأي    ابي   الي  اداً ويصتتتتتم يف الوقت ذاتف  أى ردود فأيتتتتت ي ي  حيث يصتتتتتم   ،فأيتتتتت ني لأم همار الدولي 

ذا ا افز أتثري   ايب  أى أي  هلميك  ا ابلتا  القول أبنف ستتتتتتتتتيكون  .  ابي  أيوتتتتتتتتتاً حيث  ان ا افز اكت ادل الثا  يف درا  جناحف
 مساوتار ميتق أي .

 
 :ل الصراعحل مناهج( 2)
 

 :املفاوضات ودور األطراف الثالثةإطار 
ب في ا الوالار اكتادة الدور الرئييتتتتتي وهو الدور الذا لم تف مأ هر يف بدائم لممأي  اليتتتتتالا ال تلاب االستتتتتت العيف هذا قم ا 

بساص مخي  مناذا ك اهج متمددة األنرافا  االست ال ار األربم  اليابق قديا اكاتيني. قم ا يف الوالار اكتادة خالل الم
( 4( قيادة ما االحتاد األورويب، 3( قيادة أمريكي ، 2(  نار  ريب تأمب فيف الدور الرئيس  م ما اليتتمودي  ومصتتر واألردن، 1

  اف ل تائج يف  ( قيادة لممأي  اليتتتتتتتتتالا تشتتتتتتتتتارل في ا الوالار اكتادة وروستتتتتتتتتيا. تشتتتتتتتتتري ا5قيادة ما ق م األمع اكتادة، وأخرياً 
حزيران/  % يف31   أن السأيتتتتتتت ي يني أ ثر ق والً ابل موذا األول، أا اإلنار المريب )حيث أيدتف نيتتتتتتت   ما  اراالستتتتتتتت ال 

يت مف منوذا القيادة  ،% يف االستتتتتتتتتتت الع الراها(22، و2017% يف  انون أول/ دييتتتتتتتتتتم  27، و2017 انون أول و  يونيو
الروستتتتتتتتتتتتتتي  -% القيادة األمريكي 5فيما اختارر نيتتتتتتتتتتتتتت   ما  ،%  أى التوا (14% و19ورويب )مث قيادة االحتاد األ ،الدولي 

ما اكأست أن التأييد لأ)يار اكسوتتتم، أا اإلنار المريب، ميتتتتمر يف ال ااع  .% قيادة أمريكي 4اختارر نيتتت   ما و  ،اكشتتت   
 وأن ال ي   األ   اليوا قد اختارر رال أحد  ا س قر.

%(، 31فإن ال موذا اكسوتتتتتم هو القيادة األمريكي  لممأي  اليتتتتتالا ) ،و أى  كس السأيتتتتت ي يني ،ستتتتترائيأيني الي وداإلأما بني 
% قيادة دولي  6%(. اختارر ني   ما 17%، مث اإلنار المريب )24الروسي الذا ت يده ني   ما -األمريكييت مف ال موذا 

ق م االحتاد األورويب. تمكس هذه ال تائج واود ان  ا ار ستتتتتتتتتتأ ي  لد   % قيادة ما3ما األمع اكتادة واختارر نيتتتتتتتتتت   ما 
وهي ان  ا ار ت ز بوتوح يف ال قاش الماا يف  سرائيم. ما اجلدير  ،الرأا الماا اإلسرائيأي حاه األمع اكتادة واالحتاد األورويب

 .% قد رفووا  اف  اخليارار اكذ ورةه أ اله8ابلذ ر أن 
األمع % قيادة 16يتتتتتتتتتتتتت   ما اختارر نو  ،%20هو اكسوتتتتتتتتتتتتتم بتأييد ي أغ  األورويبأيني المرب، فإن اإلنار أما بني اإلستتتتتتتتتتتتترائي

قيادة الوالار اكتادة، فيما اختارر نيتتتتتتتتتتتت    %6، واختارر نيتتتتتتتتتتتت   ما ريبم% اإلنار ال15ما  واختارر نيتتتتتتتتتتتت   ،اكتادة
%( 26 فإن ال يتتتتتتت   األ   ما اإلستتتتتتترائيأيني المرب )و ما هي ا ال بني السأيتتتتتتت ي يني الروستتتتتتتي.-ال موذا األمريكي مت ابق 

 رفوت  اف  اخليارار اكمروت   أي ا.
 
 كل طرف لآلخركيف ين ر  (  3)

 
 ،خر أو خيافونفيمتقدون أن ال رف اآلخر يريد اليتتتتتالا، وهم يثقون ابآلهم  ،خررفني  ا ان  ا اهتما  ا ال رف اآلستتتتتأل ا ال 

 ما فاصتتتتتتتتتت ا مد  اال تقاد أبن الصتتتتتتتتتتراع بني ال رفني هو صتتتتتتتتتتراع   ؟خر بميدة اكد نرف ع وال رف اآل وما هو رأي ع أبهداف
ار اليتتتابق  ر ع أن تقييع ستتتكان الوتتتس  ال ربي  رصتتتسرار. تشتتتري ال تائج    صتتتورة  اثأ  يف األ أب كا وادانه يف االستتتت ال 

 ألوتا  ع قد ش د حتي اً.
أبن أ أب اإلستتتتترائيأيني يريدون اليتتتتتالا، وهذا  ما السأيتتتتت ي يني يوافقون  أى القول% 39خر السااااالم؟ هل يريد الطرف اآل

لك  ا تشتتكم ترااماً  ،%37  دما بأ ت هذه ال يتت    2017يشتتكم ارتسا اً  ما  انت  أيف ا ال يف  انون أول )دييتتم ( 
% يمتقتتدون أن 35الي ود فتتإن  أمتتا بني اإلستتتتتتتتتتتتتترائيأيني .%44  تتدمتتا بأ تتت هتتذه ال يتتتتتتتتتتتتتت تت   2017ل تتتائج حزيران )يونيو( 

  ما  انت  أيف ا ال يف  انون أول )دييتتتتتتتتم ( ارتسا اً قدره مخس نقاط مئوي  السأيتتتتتتتت ي يني يريدون اليتتتتتتتتالا، وهذا يشتتتتتتتتكم
أما  .2017% فقا يف حزيران )يونيو( 33و 2016% يف  انون أول )دييتتم ( 41و انت هذه ال يتت   قد بأ ت  ،اكاتتتي
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% ما حيث اال تقاد 60% ما حيث اال تقاد أبن السأي ي يني يريدون اليالا و81بني اإلسرائيأيني المرب فإن ال ي   ت أغ 
 أبن اإلسرائيأيني الي ود يريدون اليالا.

اداً ، أن ميتتتتو  الثق  بني ال رفني م )سا  اليتتتابق ارواد هذا االستتتت الع،  ما يف االستتتت ال : الثقة والصااراع الصاافري
%( أها ال تثق ابإلستتتتتتترائيأيني الي ود، وهي نسس ال يتتتتتتت    ما  انت يف 89حيث قالت األ أ ي  اليتتتتتتتاحق  ما السأيتتتتتتت ي يني )

% أها تثق ابإلسرائيأيني 61ني   ما  لكا ان  ا ار اإلسرائيأيني المرب مما ي  حيث تقول . انون أول )دييم ( اكاتي
  تثق لع.% أها ال 32وقالت ني   ما  الي ود

 ما  ان  أيف ا ال يف  انون أول  ابخنساض% 68أما بني اإلستتتتتتتتتتتتتترائيأيني الي ود فإن نيتتتتتتتتتتتتتت    دا الثق  ابلسأيتتتتتتتتتتتتتت ي يني ت أغ 
  دما قالت ذلك نيتتت    2017و ما  ان  أيف ا ال يف حزيران )يونيو( % 75)دييتتتم ( اكاتتتتي   دما بأ ت هذه ال يتتت   

 %. قالت يف هذا االست الع ني   بأ ت الربع أها تثق ابلسأي ي يني. 77ما 
اإلسرائيأي خاصي  صسري ، واكقصود ه ا -تتممق ميأل  انمداا الثق  بواود ان  ا ار لد  ال رفني تر  أبن لأصراع السأي يي

% ما 47خر. تشتتتري ال تائج    أن أقائياً ستتتيء وتتتتار لأ رف اآلاد أبن  م ما فيف خري أو مصتتتأا  ل رف ما هو تهو اال تق
 % يف53مقارن  مع % ما اإلستترائيأيني المرب )64و (دييتتم  اكاتتتي/% يف  انون أول 51اإلستترائيأيني الي ود )مقارن  مع 

االست الع اليابق( توافق  أى القول أبن لأصراع خاصي   % يف72 مقارن  مع)% ما السأي ي يني 71و (االست الع اليابق
 صسري . 

ون اجل ود واكيتتتتتون ني اكيتتتتأاني أ ثر  ا خيشتتتتون اإلستتتترائيأيني الي ود. تقول نيتتتت   ت أغ يخيشتتتتى السأيتتتت ي  :اخلوف من األخر
% أها باف ما اإلستترائيأيني الي ود. 40أها توافق  أى القول أبها باف ما اجل ود واكيتتتون ني فيما تقول نيتت   ما  52%

لكا ال يتتتتب ا الي  تشتتتتكم ارتسا اً  ما  ان  أيف ا ال حاه . 2016 انون اول )دييتتتتم ( م ذ   مل تشتتتت د هذه ال يتتتتب ت رياً 
ذا  انوا  ستتتتتتت اهلع  ما  د%  أى التوا .   35% و46  دما بأ ت  اليتتتتتتتابقهاتني اجملمو تني اإلستتتتتتترائيأيتني يف االستتتتتتتت الع 

فروقاً بني لكا ه ال  % فقا.41 لك  ع ال خيشتتتتتتون اكدنيني الي ود وافقت  أى ذلك نيتتتتتت   ما نيخيشتتتتتتون اجل ود واكيتتتتتتتون 
% ما ستتتكان الوتتتس  ال ربي  أها باف ما اجل ود واكيتتتتون ني بي ما تقول 57الوتتتس  ال ربي  وق اع  زة حيث تقول نيتتت   ما 

د تمكس هذه ال تيج  حقيق  االحتكال اليومي يف الوتتتتتتتتتتس  ال ربي  بني % فقا ما ستتتتتتتتتتكان ق اع  زة. ق44ذلك نيتتتتتتتتتت   ما 
لكا ال يتتتتت   يف ق اع  زة تشتتتتتري    ارتساع قدره  ا  نقاط مئوي   ما  ان  أيف ا ال يف االستتتتتت الع اليتتتتتابق  ا قد  ال رفني.

 يمكس االزداد يف حدة الصدامار اكرت    يفيريار المودة.
ويف ذلك اخنساض  ما  توافق  أى القول أبها باف ما السأيتتتت ي يني، %55فإن أ أ ي  أ   ت أغ  ي ودال أما بني اإلستتتترائيأيني

أما  %  أى التوا .67% و57 انت هذه ال يتتتت       دما 2017 ان  أيف ا ال يف  انون أول )دييتتتتم ( وحزيران )يونيو( 
اإلستتترائيأني الي ود أها باف اإلستتترائيأيني  % ما44. وتقول نيتتت   ت أغ %70بني اكيتتتتون ني فإن هذه ال يتتت   ترتسع لتصتتتم 

  اإلسرائيأيني المرب يقولون أهع خيافون الي ود. % فقا ما16المرب، لكا 

% ما السأيتتتت ي يني يصتتتتسون األوتتتتتاع المام  يف اك انق السأيتتتت ي ي  أبها ستتتتيئ  أو ستتتتيئ  اداً 62 :األوضاااااع العامة للطرفني
% أها ايدة أو ايدة اداً. تشتتتتتتتتتتري هذه ال تائج    15يف ق اع  زة( وتقول نيتتتتتتتتتت   ما  %72وتتتتتتتتتتس  ال ربي  و% يف ال57)

بني ستتتتكان الوتتتتس  ال ربي  مقارن  ابلوتتتتتع يف  انون أول )دييتتتتم ( نق   مئوي  يف التقييع اليتتتتأيب لضوتتتتتاع  15اخنساض قدره 
األمريكي  ا ني  الوالار اكتادة ب قم ستتتتتتتتتسارهتا ما تم أبيب  أى تتتتتتتتتتوء اإل الن  اكاتتتتتتتتتتي   دما ارتسمت حدة التوتر ه ال

يف وصتتتتتتتتتتسوا األوتتتتتتتتتتتاع  % فقا16لأقدق و   ارتساع قدره ثالث نقاط مئوي  يف ق اع  زة. أما بني اإلستتتتتتتتتترائيأيني الي ود فإن 
ما اكيتون ني أبن % 57% وصسوها أبها ايدة أو ايدة اداً.  ذلك قالت ني   ما 52 سرائيم ابلييئ  أو الييئ  اداً و

% ما 46ق م ستتتتتتتتتت  أشتتتتتتتتت ر قالت نيتتتتتتتتت   ما  .% تقييماً ستتتتتتتتتأ ياً 16األوتتتتتتتتتتاع ايدة أو ايدة اداً فيما أ  ت نيتتتتتتتتت   ما 
% أن 39اإلسرائيأيني الي ود )وما اكيتون ني( أن األوتاع ايدة أو ايدة اداً. أما بني اإلسرائيأيني المرب فقالت ني   ما 

% بني السأيتتتت ي يني أن األوتتتتتاع بني 23% بني اإلستتتترائيأيني  موماً و31قالت نيتتتت   بأ ت  األوتتتتتاع ايدة أو ايدة اداً.
 بني.
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 القيم واألهداف ( 4)
 
 رت ا السأي ي يني واإلسرائيأيني  ا التيأيم اهلرمي لقيم ع أو  ا األهداف اليت يت أمون لتاقيق ا. سأل ا  واألهداف:القيم 

تشتتتتتري  ( اليتتتتتالا.4( الدميقراني  )3(  ستتتتترائيم الك   )2( ا ساظ  أى األ أ ي  الي ودي  )1)ربع قيع هيا  أى اإلستتتتترائيأيني أ
% 28) األ ثر أمهي  اناهلدف مها ا ساظ  أى أ أ ي  ي ودي الي ود تر  أن اليالا و ال ي   األ   ما اإلسرائيأيني  أن ال تائج   

 مايت م  ،(2016ا قد اخنسوتتتتتتتت أربع نقاط مئوي  م ذ حزيران/يونيو؛ ر ع أن نيتتتتتتت   الذيا اختاروا اليتتتتتتتال%  أى التوا 27و
 ارتسمت نيتتتتتتت   الذيا اختاروا الدميقراني وقد  .%(18مث  ستتتتتتترائيم الك   ) %21 أى  هذا اهلدف حيث حصتتتتتتتم الدميقراني 

بقيت هذه ال يتت   ميتتتقرة خالل اليتت تني اكاتتتيتني ابستتتث اء ارتساع  لكاو  2017 انون أول )دييتتم ( مخس نقاط مئوي  م ذ  
ار  خالل هتتتذه الس ة حتول م ع يف األولويتتت  اكم تتتاة لض أ يتتت  الي وديتتت  . 2016قتتتدره نق تتت  واحتتتدة م تتتذ حزيران )يونيو( 

. قد يشتتتتتتتتتتري هذا 2016)يونيو( وإلستتتتتتتتتترائيم الك  ، حيث تراامت األو   ا  نقاط وارتسمت الثاني   ا  نقاط م ذ حزيران 
لأشر ي  اكتزايدة اليت تكتي  ا السكرة القائأ  بوع أازاء ما الوس  ال ربي  إلسرائيم وما تتوم ف ما ق ول تمي ابختساء الت ري 

 األ أ ي  الي ودي .
( 3 أى حق المودة، ( ا صتتتول 2( االنيتتتااب اإلستتترائيأي وقياا دول  فأيتتت ي ي ، 1 رتتتت ا  أى السأيتتت ي يني أربم  أهدافا 

تشري ال تائج    أن ترتيب األهداف قد بقى تقري اً  أى حالف  .( ب اء فرد صا  وجمتمع متديا4ب اء نهاا سياسي دميقراني، و
وقياا دول  فأيتتتت ي ي  يف  1967راالنيتتتتااب اإلستتتترائيأي  دود  (%43)األ    يتتتت   الاختارر  خالل اليتتتت تني اكاتتتتتيتني.

% را صتتتتتتتول  أى حق المودة 29الشتتتتتتترقي ر  أول وأهع هدف، فيما اختارر نيتتتتتتت   ما  قاصتتتتتتتمت ا القدالوتتتتتتتس  والق اع و 
)بزادة قدرها مخس نقاط مئوي   ا  %14ر، واختارر نيتتتتتتتتت   ما 1948ا ق م  اا  لالائني ل أداهتع وقراهع اليت  اشتتتتتتتتتوا في

  .رب اء فرد صا  وجمتمع متديار %13ا واختارر ني   مب اء نهاا سياسي دميقراني،   انون أول /دييم  اليابق(

 
ما الورورا اإلشارة    أن اجملتممني السأي يي واإلسرائيأي يتشكالن ما جممو ار سكاني  خمتأس  ذار مواقي مت اي  . ابلر ع 

ما أن ال تائج اإل الي  لأمجتممني تم ي ا صورة واتا   ا اكواقي ما حم الدولتني وما رزم  ا م التسصيأي  وما الوسائم 
يد، فإن ا سمي ا أيواً لأاصول  أى ف ع أ مق لأتوا ار يف داخم اجملمو ار األ ثر تشدداً. ه ال اكتاح  لزادة ني   التأي

 ذلك جممو ار ه ال  دفم ا إل  ار اكزيد ما التأييد. ف ع الهروف اليت قد تحاا  الهتماا أوسع لذه اجملمو ار لدف 
واي  لك  ا أيواً لييت م يدة ابلقدر الذا يه ره تأراا ، ف ي لييت ممارت  لدوافع أيديولأخر  ميكا تيميت ا ابك

ب يب  الي ، يف  م  روف ممي  ، وهي ابلتا  اديرة ابكالحه  والتت ع.و اك يدون، وهي ابلتا  قابأ  إل  ار اكرون ،   
ته ر ال تائج أن هلذا ال رض، وبمد مخي  است ال ار خالل الي تني اكاتيتني، ميك  ا اإلشارة ل تائج  ام  حول  م جممو  . 

 اجملمو ار التالي  تيتاق اهتماماً خاصاًا 
 س  . 34-18الوسا أو اكر ز، والش اب بني األ مار  وا اكتدي ون، واكيتون ون، ومصوتبني اإلسرائيليني اليهود •
 الذيا ال ي تمون ألحزاب سياسي . وأا اكتدي ون، وم يدو محاق، واكيتقأون بني الفلسطينيني •
ابلتأ يد تداخم أو تشابك بني هذه اجملمو ارا فمثاًل، جند أن الكثري ما اكيتون ني متدي ني، لكا ليس  م اكتدي ني ه ال 

ميتون ون.  ذلك،  در اإلشارة    أن ا لا نيتمرض يف هذا القيع تأك اجملمو ار األ ثر أتييداً وذلك ألها ته ر أتييداً 
ر األساسي  لأام بشكم يسو   ثرياً مواقي اجملمو ار األخر ، أا أها متيم لأتأييد بشكم واتااً ك دأ حم الدولتني واككوان

 اما يأي يسو  اكمدل. ما بني هذه اجملمو ار اك يدة نشري   
 المأمانيون والييار بني اإلسرائيأني الي ود، واإلسرائيأيون المرب أو موان و  سرائيم السأي ي يون. •
 لتديا واألقم تدي اً؛  ما أن سكان ق اع  زة مييأون   ااًل لأتأييد.م يدو فتح، ومتوس و ا •

س مرض فيما يأي مأ)صاً كواقي ال رفني اإل الي  ما حم الدولتني وما مكوانر رزم  ا م وما ا وافز اليت  رت اها  أي ما 
 يأ ا يف قيع سابق ما هذا اكأ)ص.خالل الي تني اكاتيتني. ال نشري فيما يأي لأاوافز اكزدوا  ألن ا ت اول ا حتأ

 ( اجملموعات املستهدفة: مالح ات ختامية لالستطالعات اخلمس السابقة5
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% و ان التواف الماا 48ا بأغ متوسا التأييد  م الدولتني بني اإلسرائيأيني الي ود خالل الس ة الكامأ  اإلسرائيليون اليهود
 واًل هو اكتمأق % و ان ال  د األ ثر ق37مييم لالخنساض التدر ي يف ني   التأييد. بأغ متوسا أتييد رزم  ا م الدائع التسصيأي  

% ما اإلسرائيأيني الي ود أها ت يد هذا ال  د. أما 63ابال  اف اكت ادل بني الدولتني  ون ني لشم ي ما، حيث قالت ني   ما 
 % خالل الي تني اكاتيتني.19ال  د األقم أتييداً ف و اكتمأق ابلالائني وحق المودة حيث بأغ متوسا ق ولف 

 ا أي  بني اإلسرائيأيني الي ود اكمارتني لرزم  ا م الدائع فكانت التالي ا أما ا وافز األ ثر ف
% أها قد  رير موقس ا وق أت ابلرزم  ب اءاً 47   اء تماانر لأي ود بزارة ا را الشريي )حيث قالت ني   ما  •

 %(. 61 أى ذلك  ا رفع ني   التأييد لأرزم     
% أها قد  رير 44تماون األمي بني ال رفني  ما هو اآلن )حيث قالت ني   ما يأتزا السأي ي يون اب ساظ  أى ال •

 %(. 59موقس ا وق أت ابلرزم  ب اءاً  أى ذلك  ا رفع ني   التأييد    
% أها قد  رير رأي ا  ا رفع ني   التأييد 43تم ف فأي ني رمسياً إبسرائيم  دول  ي ودي  )حيث قالت ني   ما  •

 %(. 59لت أغ 
%، أا أقم ما نصي اكمدل الماا لإلسرائيأيني الي ود، ولكا 23ا بأغ ممدل أتييد اكيتون ني  م الدولتني املستوطنون

بدون وتوح يف التواف صموداً أو ه وناً، وابلتا  ميكا القول أن هذا اكوقي ميتقر ني ياً. أما ممدل أتييد رزم  ا م الدائع 
ما ني   أتييد حم الدولتني ما حيث اك دأ. حصم ال  د اكتمأق ابال  اف اكت ادل  أى  %، أا أقم قأيالً فقا20ف أ ت 

%( وحصم ب دان  أى ممدل التأييد األتمي ومها اكتمأقان حبق المودة وترتي ار الييادة يف ال أدة 42ممدل التأييد األ   )
الث األ ثر فا أي  يف ت يري اكواقي ما اكمارت  لأتأييد %. أما ا وافز الث10القدمي ، حيث حصم  م م  ما  أى ممدل بأغ 

%(، وسالا  قأيمي يشمم الدول المربي  54وهو ا افز الذا رفع ني   التأييد    )فكانت اليماح بزارة ا را الشريي 
ح  م ما هذه ا وافز بت يري و سرائيم، و زال  ال  د اكتمأق إب  اء الالائني حق المودة الكامم واال تساء جبمع الشمم )وقد مس

 % ما اكيتون ني اكمارتني(.45مواقي 
% وبأغ ممدل أتييد رزم  18ا بأغ ممدل أتييد حم الدولتني بني هذه اجملمو   املتدينون القوميون بني اإلسرائيليني اليهود

رزم  ا م   د هذه اجملمو    %، أا أقم ما ممدل أتييد اكيتون ني بكثري. لكا الي ب األقو  لرفا11ا م التسصيأي  
% 7و  د اكيتون ني واحد، وهو ممارت  حق المودة وتقييع الييادة يف ال أدة القدمي ، حيث مل تزد ني   أتييد  م م  ما  ا 

%.  ما هي ا ال بني اكيتون ني، وادان أن ا افز 43يف اكمدل. لكا ممدل أتييد اال  اف اكت ادل  ان األقو ، حيث بأغ 
 %.57األقو  ه ا هو ذلك اكتمأق بزارة ا را الشريي، حيث رفع ني   التأييد لرزم  ا م    

ا مييم الش اب أ ثر وأ ثر حنو التشدد ويمود ذلك لأت ريار الدمي رافي  يف هذه اجملمو   )حيث سنة 34-18الشباب من 
  اخل ة ابلممم اليياسي وتمقيداتف. بأغ ممدل أتييد حم تزداد ني   اكتدي ني في ا مع مرور الوقت(،  ما أنف قد يمود لقأ

% وهذه ال ي   تقم قأيالً  ا 32%، وبأغ ممدل التأييد لرزم  ا م الدائع 34الدولتني هلذه اجملمو   خالل الي تني اكاتيتني 
التأييد األ أى بني هذه اجملمو    اكمدل الي ودا الماا. مثم بقي  اجملمو ار حصم ال  د اكتمأق ابال  اف اكت ادل  أى ني  

ت دا هذه اجملمو   استمداداً لتأييد  .(%63ا اكمدل الي ودا الماا الذا بأغ م% )وهذه ال ي   أقم بكثري 51حيث بأغ 
حافزاً ما بني ثالثني   ا قد اخت انها خالل الي تني اكاتيتني.  ان ا افز  16رزم  ا م ولكا بمد حصوهلا  أى واحداً ما 

فع ني   التأييد بي  ع وهو الذا ر  ،األقو  هو اكتمأق ابال  اف السأي يي ابلروابا التارخيي  والدي ي  لأي ود يف فأي ني التارخيي 
%.  ذلك وادان أن اليماح بزارة ا را الشريي واستمرار التماون األمي و دا    اء السأي ي يني حق المودة هي 58   

 %  أى التوا  لت يري مواقس ع.56% و56% و57ما أ ثر ا وافز فا أي  حيث تدفع 
اجملتمع اإلسرائيأي بي ب القوة االنت)ابي  واليياسي  هلا ولقدرهتا  أى ا يمت  اكر ز ما أهع اجملمو ار يف املركز أو الوسط

االنوماا الئتالفار حكومي  خمتأس  ال  يب وهي أيواً ما اك يديا  م الدولتني. ي أغ ممدل أتييد حم الدولتني بني هذه 
%  ا يشري    فجوة   رية اداً قد 47يزيد  ا اجملمو   الثأثني وهو ممدل ميتقر ني ياً. لكا ممدل أتييد رزم  ا م الدائع ال 

%( بي ما يمود 78تمود لقأ  ممرفت ع التسصيأي  ابالتسا . بأغ ممدل أتييد اال  اف اكت ادل بني هذه اجملمو   ما يش ف اإل اع )
ما ت يري مواقي  %(  ق المودة. تمت  هذه اجملمو   األ ثر مرون  حيث متك ت المديد ما ا وافز22اكمدل األتمي )

%. ما بني ا وافز األ ثر فا أي  تأك اكتمأق  بمدا    اء حق  ودة  امم )حيث 80اكمارت  بي  ا ورفع ني   التأييد لت أغ 
%(، وقياا الوالار اكتادة بمقد مماهدة 84%، وا  اف فأي يي إبسرائيم  دول  ي ودي  )88رفع ني   التأييد لأرزم     

 %(.81أما  سرائيم ) دفا ي  لومان
%، ور ع أن 47ا ال خيتأي ممدل أتييد حم الدولتني بني السأي ي يني   ف بني اإلسرائيأيني الي ود حيث ي أغ الفلسطينيون

%( يف حزيران 51التواف الماا مييم لأتقأب، فإن ال تيج  ال  ائي  واحدة، أا اكيم لالخنساض ما حيث  ان ق م س تني )
%، أا أن السجوة بني أتييد السكرة وأتييد الرزم  أقم  ا هي  أيف 40ا ممدل أتييد رزم  ا م الدائع في أغ . أم2016)يونيو( 
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 ني   التأييد ممدل بني اإلسرائيأيني الي ود. حصم ب د واحد فقا  أى األ أ ي  وهو اكتمأق ابلالائني وحق المودة، حيث بأغ
%. أما 43كرت   الثاني  بسار    ري أتييد اال  اف اكت ادل الذا ي أغ ممدلف % خالل الي تني اكاتيتني. أييت يف ا51 لف

 ا وافز األ ثر فا أي  بني السأي ي يني فكانت التالي ا 
% ما اكمارتني بت يري موقس ا والق ول ابلرزم  لريفع 56حيث قامت ني   ما ) نال  سراح األسر  السأي ي يني  •

 .(ثالث  أرابعذلك ما ني   التأييد    
% بني اكمارت  ورفع ني   التأييد 44اليماح لأممال السأي ي يني ابلممم يف  سرائيم ) ا أحدث ت يرياً   ابياً ني تف  •

 لأرزم  لثأثني(.
% ورفع ني   44ا  اف  سرائيم ابلروابا التارخيي  والدي ي  لأسأي ي يني يف فأي ني التارخيي  ) ا أحدث ت يرياً ني تف  •

 لتأييد لأرزم  لت أغ الثأثني(. ا
%.  ان ال  د الذا 34%، وبأغ ممدل أتييد رزم  ا م الدائع 42ا بأغ ممدل أتييد حم الدولتني بني اكتدي ني نو املتدين

% وب د 38%(، وحصم اال  اف اكت ادل  أى ممدل 49حصم  أى ال ي   األ أى ما التأييد هو اكتمأق حبق المودة )
%.  ان ال  د الذا حصم  أى ني   التأييد األتمي هو اكتمأق ب زع سالح الدول  37ددة اجل يي   أى القوار اكتم
%(. أما ابل ي   لأاوافز فكان اإلفراا  ا 23%( وال  د اكتمأق بتقاسع الييادة  أى ال أدة القدمي  )18السأي ي ي  )

الرزم  فيما لو اشتمأت  أى  ت يدس ا ني اكمارتني أه% ما اكتدي56األسر  هو األ ثر فا أي ، حيث قالت ني   ما 
هذا ا افز، وقد أد  ذلك لرفع ني   التأييد    حوا  ثالث  أرابع. أما لو ا  فت  سرائيم بسأي ني  دول   ربي  

 %(.68و سالمي  فإن ني   التأييد بني هذه اجملمو   تصم ا  الثأثني )
%. وبأغ ممدل أتييد رزم  ا م 29بني م يدا محاق خالل الي تني اكاتيتني  بأغ ممدل أتييد حم الدولتنيمحاس: 
ا ال بني جممو ار  ي%.  ما ه40%، أا أقم بكثري ما اكمدل الماا بني  اف  السأي ي يني الذا بأغ 24الدائع 

 ود  أى ممدالر أقم %( بي ما حصأت بقي  ال 41فأي ي ي  أخر  حاز ال  د اكتمأق ابلالائني  أى اكمدل األ أى )
آخر % فقا. ااء ب د نزع سالح الدول  السأي ي ي  يف 27بكثري، حيث حصم ال  د اكتمأق ابال  اف اكت ادل  أى 

% لكم م  ما(. ارتسع ممدل أتييد ب د القوار متمددة اجل يي  16% فقا، مث ال  ديا اكتمأقني ابلقدق )13بت  القائم 
. أما ابل ي   لأاوافز فإن 2018% يف حزيران )يونيو( 31    2016يران )يونيو( % يف حز 19مع مرور الوقت ما 

% ما اكمارتني أها ست ري 51ال  د اكتمأق ابألسر ،  ما رأي ا يف حال  اكتدي ني، هو األ ثر فا أي  حيث تقول ني   ما 
جح بما ا وافز األخر  يف رفع ني   التأييد بني %. ت 63رأي ا وتق م ابلرزم  يف تأك ا ال ،  ا يرفع ني   التأييد    

%(، واال  اف اإلسرائيأي 54%، مثم اال  اف اإلسرائيأي ابل ك   وتمويا الالائني )50م يدا محاق  دود 
%(. ما اجلدير 51%(، واال تذار اإلسرائيأي  ا اكماانه اليت تمرض هلا الالائون )54بسأي ني  دول   سالمي  و ربي  )

% بني م يدا 51شارة ه ا أيواً    أن ا افز اكتمأق بدميقراني  الدول  السأي ي ي  اكيتق أي  يرفع ني   التاييد لت أغ ابإل
 محاق.

ما % 23 خالل الي تني اكاتيتني بأغ ممدل هذه اجملمو   يف اجملتمع السأي يي ألحزاب:غري منتمني  وأستقلون م
%، وي أغ ممدل أتييد رزم  ا م الدائع 48 الء ه أتييد حم الدولتني بني االنت)اابر. ي أغ ممدلاكشار ني التمأني يف 

%. 52ممدل التأييد األ أى  أى %.  ما هي ا ال ابل ي   لأمجمو ار األخر  فإن ال  د اكتمأق ابلالائني حصم 39
% فقا ال  د 19 يي  فيما أيدر ني   ما القوار متمددة اجلاال  اف اكت ادل و  ا% ب د39 ممدهلاوأيدر ني   

ور التارخيي  ذاب  اف  سرائيم ابجل زع اليالح.  ان ما بني ا وافز األ ثر فا أي  مع هذه اجملمو   تأك اكتمأق  باكتمأق 
 ، سرائيمالممم يف    اء الممال السأي ي يني حري  اإلفراا  ا األسر ، و والدي ي  لأسأي ي يني يف فأي ني التارخيي ، و 

  أى التوا . 68، و%72%، و69 لتصمحيث تزيد ني   التأييد بي  ع 
حمل بني اجملمو ار األ ثر تشدداً لد  ال رفني، مثم م يدا محاق واكتدي ني يف ال رف السأي يي أو  :اخلالصة

% فقا بني الي ود اكتدي ني 11ئع ت أغ لرزم  ا م الدا ةاكتدي يني الي ود واكيتون ني بني اإلسرائيأيني، فإن ه ال أقأي  م يد
لك  ا ت اوح بني اخلمس والثأث بني اجملمو ار األخر  اكذ ورة.  ما أن اجملمو ار اكتأراا ، مثم اكر ز أو الوسا بني 

فإها ته ر  اإلسرائيأيني الي ود، اليت ته ر أتييداً أ   ما أتييد اكتشدديا ولك  ا متيم لأ دد حاه تساصيم ا م الدائع،
الذيا ال ي تمون ألا ما األحزاب اليياسي ،  وأ، فإن السأي ي يني اكيتقأني اكمروت .  ذلكحاوابً  الياً مع ا وافز 

ما اكتشدديا ويه رون حاوابً  الياً مع ا وافز  أ ثرمثأ ع يف ذلك مثم اكر ز أو الوسا يف  سرائيم، مييأون لأتأييد 
اكمروت   أي ع.  ن لد  جممو ار   ذه قدرة  أى زادة التأييد  م الدولتني يف اجملتممني، السأي يي واإلسرائيأي، وتمزيز 

  مكان  م يدا حم الدولتني في ما وخأق اكزيد ما االن  ا ار بواود أتييد واسع  م الدولتني.
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 .حكوم  الياابنو  األورويببتمويم ما االحتاد 


