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 : استطالع مشرتكاإلسرائيلي -الفلسطيين الرأي العامنبض 
 ملخص االستطالع

 2016يونيو )حزيران( 
 

الطرفني ال يثقان  إال أنرغم أن أغلبية ضئيلة من الفلسطينيني واإلسرائيليني تؤيد حل الدولتني، 
لول يف تصورمها للتسوية الدائمة، ومييالن للتقليل من مستوى قبول احلمتباعدان بل و ببعضهما، 

ورغم  ؛ هلما هتديداً شديدا تشكل خرآلنوااي الطرف ا ويعتقدان أنخر، آلالوسط لدى الطرف ا
الربع، على األقل من املعارضني للتسوية الدائمة لدى الطرفني تبقى مرنة  مواقف كل ذلك، فإن

 وميكن تغيريها عن طريق احلوافز املناسبة
 

 استت   اإلستتيائ أي أاياه  م ما اكي ا ارسأستتط ي رأ الث ارستت-الع مشتت ل رأيأا ارماا ارسأستتط يهذه هي نتائج أحدث استتتط
 .يبو احتاد اوأور بتمليم ما االمؤسس   لنياد أديناور و ودعم ما  بشيا   معواكسا   يف راا هللا واكمهد اإلسيائ أي رأدميقياط   

 ( تؤيد حم اردورتني.%58( واإلسيائ أ ني )%51أغأ    ضئ أ  ما ارسأسط ن ني ) 
  ح ث أن  ،ارتأي د ريزم  حم دائم عأى أساس الالت اكساوضات ارسابق  يقم عا نس   أتي د حم اردورتنيركا

ا ، دور  فأسط ن   غري مسأ وق ااما اإلسيائ أ ني تؤيد رزم  اتساق سالا  %46فقط ما ارسأسط ن ني و 39%
رف الاىء فأستتتط ي يملدون مع ت ادل أراضتتتي متستتتاوا، وملع ةم كائ  أ 1967حلدود وانستتتااب استتتيائ أي 

إلسيائ م، وارقدس ارغيب   عاصم  إلسيائ م وارقدس ارشيق   عاصم  رسأسطني، واحلي ار هلدا وحائط اك كى يف 
احتت ارس ادة  كم()ا م اهل  ار أدة ارقدمي  احتت ارس ادة اإلسيائ أ   واوأح اء اكس ا   واإلسالم   واحليا ارشييف

ذه اريزم  بني يايد ارتأي د ركاف  بنلد ه ،بشتتتتتكم عاا، أنه ،واكطارب. أظهيت ارنتائج ارسأستتتتتط ن  ، ولاي  رأ تتتتتياع
 أغ ي ر ارغنيا اردميغيايف ما ارستتتتتتكان اإلستتتتتتيائ أ نيوزلم وركا مبا أن  ،(ادول ارنتائجارميب اإلستتتتتتيائ أ ني )أن ي 

 دوداً.حم ي قىفقط، فإن اسهامهم يف اجل ه  اكؤيدة رأسالا يف اسيائ م  %16حلايل 
  ًعادةإلرغم ما ذ ي أعاله، فإن ربع اإلستتتيائ أ ني وارسأستتتط ن ني ارذيا يمارضتتتلن رزم  احلم اردائم ي دون استتتتمدادا 

ارن ي يف ممارضتتتتتهم التساق ستتتتالا ف ما رل  ان هذا االتساق م تتتتاح اً التساق ستتتتالا مع اردول ارميب   بناءاً عأى 
ارميب   )ابرنستتتت   رأرمهلر اإلستتتتيائ أي(، أو ملافق  استتتتيائ أ   عأى هذه اك ادرة )ابرنستتتت   رأرمهلر  م ادرة ارستتتتالا
 ارسأسط ي(. 

 فإن اجلمهلر  ، اكساوضات ارثنائ  ، أو اكتمددة، أو أحادي  اجلانب،عند االخت ار بني مناهج خمتأس  ر نع ارسالا
اكختأس   اكسارات(. ما بني %40اإلسيائ أي ارثنائ   ) هلرميسضم اجل( ف ما %44ارسأسط ي يسضم اكتمددة )

فإن مساراً عيب اً تشارل ف ه ارسملدي  وم ي واوأردن هل ارلح د ارذا يالقي نس   اريفض ، رأمساوضات اكتمددة
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احتاد الاوأقم بني اجلمهلر ارسأستتتط ي واإلستتتيائ أي. أما اكستتتارات اوأخيا، مثم مستتتار بق ادة أمييك  ، أو بق ادة ا
 فهي مق لر  ما طيف وميفلض  ما اآلخي. ،اوأورويب، أو بق ادة اوأمم اكتادة

 ما ارسأسط ن ني يؤيدون ار لا حم اردور  ارلاحدة. %35ربع اإلسيائ أ ني و 
   أغأ      رية ما ارسأستتتط ن ني واإلستتتيائ أ ني تمتقد أن في  ق اا دور  فأستتتط ن   مستتتتقأ  خالل ارستتتنلات ا مستتت

 ضئ أ .اكق أ  
 فقط ما  %10وأوضتتتتتتتتتتتتتتاع اردميقياط   اإلستتتتتتتتتتتتتتيائ أ   وركا  ن ي إبجياب  ما ارسأستتتتتتتتتتتتتتط ن ني ت %68 أغأ    ت أغ

 وضاع اردميقياط   يف فأسطني.وأاإلسيائ أ ني ين يون إبجياب   
  وأغأ     ،ما ارسأستتتتط ن ني تضتتتتع ارألا عأى ال ار مساوضتتتتات ارستتتتالا عأى ارطيف اإلستتتتيائ أي %62أغأ    ما

( تضتتتع ارألا عأى ارسأستتتط ن ني. ومع ذر ، فإن أقأ     رية نستتت  اً %52ي بمض ارشتتتيء ما اإلستتتيائ أ ني )أصتتتغ
 يد ارسالا.ي ردا ارطيفني( تمتقد أن اوأغأ    ردا ارطيفني ت 43%)
  هذه  أن اوت هي أيضتتتتتتتتت ،خياطئ  ردا ارطيفني اجاه ارطيف اآلت هي ارنتائج والد درا  عار   ما ارت تتتتتتتتتلرات ا

 خيآلارطيف ا اعملاقف متشددة؛ يف اكقابم، فإن ارت لرات ار ا ا   ي اح ها عادة ت ي ارت لرات ا اطئ 
 استمداد أ رب رأق لل حبألل وسط. ت اح ها عادة درا 

 
يق   وذر  يف ارشابرغاً متت مقابأتهم واهاً رلاه يف ارضس  ارغيب   وقطاع وارقدس  1270بأغ حرم ارم ن  يف ارطيف ارسأسط ي 

أما ارم ن   .%3وبأغت نس   ا طأ  ،2016يلن ل )حاييان(  6اىل  2ملقماً سكان اً مت اخت ارها عشلائ اً يف ارس ة ما بني  127
 14و 7ابرمربي  واريوستت   وارميب   وذر  خالل ارس ة ما بني  عا طييق اهلاتف ابرغاً مت احلديث ممهم 1184اإلستتيائ أ   ف أغت 

. مت اعداد االستتتطالع واإلاتتياف عأ ه ما ق م د. خأ م ارشتتقاقي مديي اكي ا %3، وبأغت نستت   ا طأ 2016)حاييان(  يلن ل
ارسأستتتط ي رأ الث ارستتت استتت   واكستتتا   وبيوفستتتلر متار هريمان اكديي اوأ ادميي كي ا غلمتان رأيأا ارماا وأحباث ارستتت استتتات يف 

 اكمهد اإلسيائ أي رأدميقياط  .
 

 النتائج الرئيسية
 

نقلا أح اانً ستتتت ناا أنارسأستتتتط ي واإلستتتتيائ أي.  م ياستتتتنقلا ف ما يأي إباياء مقارن  ت هي ارت ايا أو ارتقارب يف اريأا بني اجلمهلر 
س  أح اانً بني ار هلد وارميب أو بني ستتتتتتتتكان ارضتتتتتتتت ستتتتتتتتنقارنإباياء مقارن  بني جمملعات خمتأس  داخم  م ما اجلمهلريا، فمثالً 

 .أو اجململعات تكلن هنال فيوقات ابرزة بني هذه اككلانتيب   وقطاع غاة وذر  عندما ارغ
 

 اإلسرائيلية:-عملية السالم الفلسطينية (1)
 

ما ارسأستتتتط ن ني  %51بني ارميب( و %87بني ار هلد و %53ما اإلستتتتيائ أ ني ) %59: أغأ    ما ارطيفني، حل الدولتني
أ    بني صتتتتتتتتتتسلف  تقديياما ريأا اوأغاانارسأستتتتتتتتتتط ي واإلستتتتتتتتتتيائ أي، أن يمط  طأ نا ما ارطيفني،يؤيدون ما يميف حبم اردورتني. 

ذا احلم خي اجاه هذا احلم. تشري ارنتائج اىل أن  ال ارطيفني مي الن رأتقأ م ما مستلا ارتأي د هلآلفييقهما وبني صسلف ارسييق ا
ما  %57تيفض هذا احلم وتقلل نستتتتتتتتت   ما  ب نهم اوأغأ   ما ارسأستتتتتتتتتط ن ني أن  %47بني أبناء اتتتتتتتتتم هم: تقلل نستتتتتتتتت   ما 

دا تمارضتتته. واوأستتتلء ما ذر  أن  ال ارطيفني مي الن رأتقأ م ما مستتتتلا ارتأي د حلم اردورتني ر ب نهم اإلستتتيائ أ ني أن اوأغأ   
تقدون أن اوأغأ    ما ارسأستتتتتتتتتتتتتتط ن ني يم %49خي تمارض هذا احلم: آلخي ح ث يمتقدان أن اوأغأ    يف ارطيف اآلارطيف ا

 أن أغأ    ارسأسط ن ني تيفضه. %44ويف اجلانب اإلسيائ أي تقلل نس   ما  ،ار هلدي  تيفض هذا احلم
 ضتتتات ارستتتابق م ن   عأى نتائج الالت اكساو  م دائم مس تتتأ عيضتتتنا عأى ارسأستتتط ن ني واإلستتتيائ أ ني رزم  ح :رزمة احلل الدائم

 %55يمارضتتتلن أا ما بنلد مكلانته اريئ ستتت   وما اريزم   امأ . قارت أغأ    ما  ال ارطيفني، يؤيدون أو وستتتأرناهم ان  انلا 
 %39ما اإلسيائ أ  ني ) %46ألا تمارض اريزم  اركامأ . وقارت نس   ما  ،ما ارسأسط ن ني %59ما ار هلد اإلسيائ أ ني و
بني ستتكان ارضتتس  ارغيب    %37ما ارسأستتط ن ني ) %39ما بني ارميب اإلستتيائ أ ني( ونستت    %90بني ار هلد اإلستتيائ أ ني و
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بني ستتتتتكان قطاع غاة( ألا تؤيد اريزم  اركامأ . اجدون أدانه تس تتتتت الً رأملاقف اجاه بنلد اريزم  ارتستتتتتم  ار  عيضتتتتتناها  %43و
 عأى اجلمهلريا:

 لصطططططططراع، وتلتزمااعرتاف متبادل من قبل الطرفني بفلسططططططططني وإسطططططططرائيل كوطنني لشطططططططعبيهما وأن حل الدولتني ه ا يعين  اية  (1)
 :طال  من كل طرفو اية امل ،ن مبحاربة اإلرهاب ضد اسرائيلو الفلسطيني لتزميو اسرائيل مبحاربة اإلرهاب ضد الفلسطينيني 

بني ار هلد  %64 )نيما اإلستتتتتتتتتتتتتتيائ أ  %68ارسأستتتتتتتتتتتتتتط ن ني وأغأ  تت  ما ما  %40أيتتدت هتتذا ار نتتد أقأ تت  ما 
 بني ارميب اإلسيائ أ ني(. %91اإلسيائ أ ني و

فة الغربية وقطاع غز  (2) فقط ما  %20أيتتدت هتتذا ار نتتد أقأ تت  ما  :قيام دولة فلسطططططططططططينية منزوعة السططططططططططالط يف الضطططططططططط
 ما اإلسيائ أ ني. %61وأغأ    ما يف ارضس  ارغيب  (  %16يف قطاع غاة و %27ارسأسط ن ني )

أيدت هذه ار ند أقأ   ما  :تشطططكيل قو  متعدد  اينسطططية ووضطططعها يف الدولة الفلسططططينية لضطططمان األمن والسطططالمة للطرفني (3)
 ما اإلسيائ أ ني. %58وأيدته أغأ    ما ما ارسأسط ن ني  36%

كر يف ئية ولكن سططيكون إلسططرائيل  طتا مراقبة لرن ار املبيكون للدولة الفلسطططينية سططياد  على اائها وأرضططها ومصططادرها املا (4)
بني  %33أيدت هذه ار ند أقأ   فقط ما ارطيفني ح ث بأغت نستتتتتتتتتتتتتت   ارتأي د  :سططططططططططنة 15الضططططططططططفة الغربية ملد  

 %38) %42يف قطاع غاة( وبأغت نس   ارتأي د بني اإلسيائ أ ني  %44يف ارضس  ارغيب   و %26ارسأسط نني )
 بني ارميب اإلسيائ أ ني(. %63إلسيائ أ ني وبني ار هلد ا

تقوم الدولة الفلسططططططينية يف كافة اراضطططططي الضطططططفة الغربية وقطاع غز  ما عدا بعض الكتل االسطططططتيطانية ال  سطططططيتم ضطططططمها إ   (5)
 %35أيدت هذه ار ند أقأ   ما  :اسطططرائيل من خالل تبادل لضراضطططي، وتقوم اسطططرائيل  خالس كافة املسطططتوطنا  األخرى

بني اإلسيائ أ ني  %52أغأ    ضئ أ  ما  وأيدته غاة(يف قطاع  %48يف ارضس  ارغيب   و %28ا ارسأسط ن ني )م
 بني ار هلد اإلسيائ أ ني(. 49%)

تكون األراضي ال  ستحصل عليها الدولة الفلسطينية يف تبادل األراضي مساوية حلجم الكتل االستيطانية ال  سيتم ضمها   (6)
يف قطاع  %39بني ارسأستتتتط ن ني ) %31ارتأي د بأغت نستتتت    ارطيفني ح ثأيدت هذه ار ند أقأ   ما  :إلسطططرائيل

 ار هلدا بني اإلستتتتتتتتتيائ أ ني )ح ث انقستتتتتتتتتم اجلمهلر %49يف ارضتتتتتتتتتس  ارغيب  ( وأيدته نستتتتتتتتت   ما  %26و  غاة 
 ضد هذا ار ند(. %45مع و %46: متساويا ا هاإلسيائ أي اىل قسمني 

أيدت هذه ار ند أيضاً  :الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية وستكون القدس الغربية هي عاصمة اسرائيلتكون القدس  (7)
بني ار هلد  %32ما اإلستتتتتتتتتتتتتتيائ أ ني ألم ممه ) %39و ارسأستتتتتتتتتتتتتتط ن ني ما %30 قال ارطيفني ح ثأقأ   ما 

 .بني ارميب اإلسيائ أ ني( %75اإلسيائ أ ني و
  الفلسطططينية حتت السططياد)جبل اهليكل( يف البلد  القدمية من القدس يكون احلي اإلسططالمي واحلي املسططيحي واحلرم الشططريف  (8)

ما ارسأسط ن ني  %31ما  أقأ   ار ند اأيدت هذ :ويكون احلي اليهودي وحائط الرباق/املبكى حتت السياد  اإلسرائيلية
بني  %33ما اإلستتتتتتتتتتتيائ أ ني ) %39وأيدته  ذر  أقأ   ما  يف قطاع غاة( %41يف ارضتتتتتتتتتتتس  ارغيب   و 24%)

 بني ارميب اإلسيائ أ ني(. %73ار هلد اإلسيائ أ ني و
يكون لالجئني الفلسططططططططينيني حق العود  ملوطنهم ميا تقوم الدولة الفلسططططططططينية لسطططططططتيعاب كافة الالجئني ال ين يرغبون يف  (9)

 :نيضمن برانمج يمع مشل العائال  وسيتم تعويض كافة الالجئ الجئف العيش فيها وستسمح اسرائيل بعود  حوايل مائة أل
يف قطاع غاة( وأيدته نستتت    %59يف ارضتتتس  ارغيب   و %43) ارسأستتتط ن ني ما %49نستتت   ما ار ند  اأيدت هذ

 بني ارميب اإلسيائ أ ني(. %84بني ار هلد اإلسيائ أ ني و %17ما اإلسيائ أ ني ) %27ما 
 

ن بشتتتتتتتتتتتكم افمأ  هلذا احلم اردائم. قدر ارطي خي ما اريزم  اركافييقه وارسييق اآل يردا ارطيفني عا تقدييه كلقسستتتتتتتتتتتأرنا اجلمهلر 
نس   ما  تخي ح ث قاال أبن اوأغأ    ستمارض هذه اريزم  اركامأ . قارأ    ردا فييقهما وردا ارسييق اآلصا ح ملقف اوأغ

 %35أن اوأغأ    بطيفهما ستؤيد هذه اريزم .  ذر ، قارت نس   ما  نيأسط ن سما ار %35فقط ما اإلسيائ أ ني و 23%
يف ارضتتس   %32ما ارسأستتط ن ني ) %40بني ارميب اإلستتيائ أ ني( و %63بني ار هلد اإلستتيائ أني و %30ما اإلستتيائ أ ني )

 يف قطاع غاة( أن اوأغأ    يف ارطيف اآلخي ستؤيد هذه اريزم . %53ارغيب   و
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بني  %40مقارن  ب  %16د اإلسيائ أ ني بأغت نس   ارتأي د رأيزم  اركامأ  بني اكستلطنني رة، أنه بني ار هل ما اجلديي ابإلاا
 ىلا غري اكستتتتتتلطنني.  ما وادان أن نستتتتت   ارتأي د تيتسع  ثرياً بني ار هلد ارذيا ي تتتتتسلن أنسستتتتتهم أبلم عأمان لن ح ث وصتتتتتأت

دمي أو اكتشتتتتتددون ي( واحلي %10واكتدينلن ) ،%36ح ث وصتتتتتأت اىل  ن مقارن  مما ي تتتتتسلن أنسستتتتتهم أبلم  تقأ ديل  56%
بني  %83بني ار ستتتتتتار، و %88 ما أن نستتتتتت   ارتأي د مت اين  بني ما ي تتتتتتسلن أنسستتتتتتهم ابر ستتتتتتاريني أو ابر م ن ني:   . (9%)

بني ار مني. ما اكثري رالهتماا أننا وادان نستتتتتت    %10و بني ار مني اكمتدل. %26بني ارلستتتتتتط، و %59و ار ستتتتتتار اكمتدل،
ني ارتأي د رأيزم  اركامأ  أعأى بكثري بني اإلستتيائ أ ني ارذيا يمتقدون أن أغأ    ارسأستتط ن ني تؤيد حم اردورتني مقارن  ابإلستتيائ أ 

وبنسس ارقدر ما اوأام  ،  .يل(عأى ارتلا %33مقارن  ب  %64ارذيا يمتقدون أن أغأ    ارسأستتتتتتتتتتتتتتط ن ني تمارض هذا احلم )
اوأقم هتديداً  هيكدا ارسأستتتتتط ن ني بم دة ا غاي وادان أن نستتتتت   ارتأي د رأيزم  أعأى بكثري بني اإلستتتتتيائ أ ني ارذيا يمتقدون أن 

مقارن  بت  %74)أن ي ارقسم ارتايل رأتساص م اكتمأق  بت لرات اإلسيائ أ ني رأتهديد ارسأسط ي( ح ث بأغت نس   ارتأي د هذه 
 بني اإلسيائ أ ني ارذيا يمتقدون أن غاي  ارسأسط ن ني بم دة اكدا هي اوأاد هتديداً. 22%

 
 (: نسبة التأييد للرزمة الكاملة للحل الدائم بني اإلسرائيليني حس  مؤشرا  خمتار 1شكل رقم )

 
 

أما بني ارسأسط ن ني،  ما رأينا أعاله، فإن أتي د اريزم  اركامأ  أعأى يف قطاع غاة منه يف ارضس  ارغيب  . ما اجلديي ابإلاارة أن 
. أن ما أحد اوأستتتتتتت اب وراء %28ما ستتتتتتتكان قطاع غاة الائلن ب نما ال يتراوز نستتتتتتت   ارالائني يف ارضتتتتتتتس  ارغيب    70%

 %43اة رأيزم  اركامأ  يكما يف ارتساع نستتتتتتت   ارتأي د هلذه اريزم  بني ارالائني ح ث ت أغ أتي د ستتتتتتتكان قطاع غ ارتساع نستتتتتتت  
بني غري ارالائني. وركا رغم ذر ، فإن ارالائني ارذيا يستكنلن يف خم مات ارالائني )وتقدر نست تهم ب  %37 بتتتتتتتتتتتتتتتت مقارن 

مقارن  مع اكق مني يف اكدن واكناطق  %35  أتي دهم ما  اف  ارالائني( هم ما بني اوأقم أتي داً رأيزم  ح ث ت أغ نس  60%
ارييس  . تشتتتتري ارنتائج أيضتتتتاً اىل أن ارتأي د هلذه اريزم  ييتسع بني ارذيا ي تتتتسلن أنسستتتتهم أبلم  غري متدينني  أو ألم  متلستتتتطي 

ارذيا يقلرلن أبلم  وبني(؛ %34عأى ارتلايل( مقارن  ابرذيا ي تتتتتتتتتتتتتتسلن أنسستتتتتتتتتتتتتتهم أبلم  متدينني  ) %41و %64ارتديا  )
رأينا يف احلار  اإلسيائ أ  ، فإن ارتأي د رأيزم  أعأى  وبشكم مماثم كا  (.%25( مقارن  مب ليت محاس )%57س  لتلن رستح )

بكثري بني ارسأستتتتتتتتتتتتتتط ن ني ارذيا يمتقدن أن أغأ    اإلستتتتتتتتتتتتتتيائ أ ني تؤيد حم اردورتني وذر  مقارن  مع ارذيا يمتقدون أن أغأ    
(.  ذر ، أيضاً  ما يف احلار  اإلسيائ أ  ، فإن ارتأي د رأيزم  اركامأ  أعأى %33مقابم  %48 أ ني تمارض هذه احلم )اإلسيائ

بكثري بني ارسأستتتتتتط ن ني ارذيا يمتقدون أن غاي  استتتتتتيائ م بم دة اكدا هي اوأقم هتديداً )أن ي ارقستتتتتتم ارتايل رأتساصتتتتتت م اكتمأق  
ارسأستتتتتتط ن ني ارذيا  بني %31مقارن  ب  %61إلستتتتتتيائ أي( ح ث ت أغ نستتتتتت   ارتأي د هذه بت تتتتتتلرات ارسأستتتتتتط ن ني رأتهديد ا

 يمتقدون أن غاي  اإلسيائ أ ني بم دة اكدا هي اوأاد هتديداً.
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 حس  مؤشرا  خمتار  الفلسطينيني(: نسبة التأييد للرزمة الكاملة للحل الدائم بني 2شكل رقم )

 
 

ارغاي   يف اكمارضتت  رأيزم  اركامأ . هلذه اكيون عمم االستتتطالع اكشتت ل عأى استتتكشتتاف درا  ارتشتتدد مقابم  حوافز السطالم:
 ف ما حدته. وامكان ات ارتخس قمنا بطيح جمملع  ما احللافا اكختأس  عأى اكمارضتتتتتتتتتني رأيزم  يف حماور  رسهم م تتتتتتتتتدر اريفض

متماثأ  أو متطابق  ف ما   انت  ارطيفني عيضتتنا ستت م  حلافا خمتأس  عأى اكمارضتتني ما ارطيفني. ثالث  ما احللافا اكميوضتت  عأى 
ما بني  اىل أن اكمارضتتني اإلاتتارةين غي  .تمامأت احللافا اوأربم  اوأخيا ركم طيف مع مستتأر  تشتتغم اهتمامات ذر  ارطيف

لافا وملاقف اكمارضتتت  ف ما يأي تس تتت م ابحل .نيارميب اإلستتتيائ أ ني قد عيض عأ هم نسس احللافا اوأربم  اكخ تتت تتت  رأسأستتتط ن 
 ما ارطيفني اجاهها: 
 )عيضت فقط عأى ار هلد اإلسيائ أ ني وارميب اإلسيائ أ ني ارذيا أعيبلا عا ممارضتهم رأيزم  اركامأ (:  حوافز اإلسرائيليني

ما ارميب اإلسيائ أ ني  %42ما ار هلد اإلسيائ أ ني و %26: املبادر  العربية اطار كافة الدول العربية يف  مع سالم (1)
 أبدوا استمداداً رتغ ري ملقسهم وارق لل ابريزم  اركامأ  اذا  ان هذا احلافا ااء منها.

ما ار هلد اإلسيائ أ ني  %15 :مدينة واحد حرية احلركة مضمونة للجميع يف كافة أحناس القدس الشرقية والغربية كأ ا  (2)
ما ارميب اإلسيائ أ ني أبدوا استمداداً رتغ ري ملقسهم وارق لل ابريزم  اركامأ  اذا  ان هذا احلافا ااء  %37و

 منها.
د ما ار هل  %12 :االنضمام لالحتاد األورويب اسرائيلاالحتاد األورويب يعلن أنه اذا مت االتفاق سيكون  مكان دولة  (3)

ما ارميب اإلسيائ أ ني أبدوا استمداداً رتغ ري ملقسهم وارق لل ابريزم  اركامأ  اذا  ان هذا  %37اإلسيائ أ ني و
 احلافا ااء منها.

ما ار هلد اإلسيائ أ ني أبدوا استمداداً رتغ ري  %26: اعرتاف الدولة الفلسطينية بدولة اسرائيل كدولة الشع  اليهودي (4)
   اركامأ  اذا  ان هذا احلافا ااء منها.ملقسهم وارق لل ابريزم

ما ار هلد اإلسيائ أ ني أبدوا  %19: توقع الوالاي  املتحد  على معاهد  دفاع مع إسرائيل من أجل حتسني أمن إسرائيل (5)
 استمداداً رتغ ري ملقسهم وارق لل ابريزم  اركامأ  اذا  ان هذا احلافا ااء منها.
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لعود  إ  إسرائيل وامارسة حق العود ، ولكنهم سيحصلون على تعويض من صندوق عدم السماط لالجئني الفلسطينيني ل (6)
ما ار هلد اإلسيائ أ ني أبدوا استمداداً رتغ ري ملقسهم وارق لل ابريزم  اركامأ  اذا  ان هذا احلافا ااء  %33: دويل

 منها.
ملناطق ااألراضي املتبادلة ال  سيحصل عليها الطرف الفلسطيين مقابل الكتل االستيطانية ال  يتم ضمها إلسرائيل ستكون  (7)

ما ار هلد اإلسيائ أ ني أبدوا استمداداً  %22: منطقة املثلا مثلاملكتظة ال  يسكنها املواطنون العرب يف إسرائيل، 
 أ  اذا  ان هذا احلافا ااء منها.رتغ ري ملقسهم وارق لل ابريزم  اركام

  .اريزم  اركامأ  رتغ ري ملقسهم ما نيمارضاكاإلسيائ أي ما دفع أقأ   فقط ما متكنت احللافا ارسابق  رأرانب  ،ابجملمم اذاً 
  

 وافز املختلفةاحلحس  ال ين أبدوا استعداداً لتغيري موقفهم والقبول للرزمة الكاملة  ناإلسرائيليو  عارضونامل(: 3شكل رقم )
 

 
 

  (: ريزم  اركامأعارضلا اوارميب اإلسيائ أ ني ارذيا  ارسأسط ن ني)عيضت فقط عأى  حوافز الفلسطينيني
ملناطق ااألراضي املتبادلة ال  سيحصل عليها الطرف الفلسطيين مقابل الكتل االستيطانية ال  يتم ضمها إلسرائيل ستكون توافق  (1)

ول العربية على املبادر  العربية ويف املقابل تؤيد كافة الد منطقة املثلا مثلاملكتظة ال  يسكنها املواطنون العرب يف إسرائيل، 
 ان هذا   ذااأبدوا استمداداً رتغ ري ملقسهم وارق لل ابريزم  اركامأ  ارسأسط ن ني ما  %25 :معاهد  السالم ه ه
  احلافا ااء منها.

ارسأسط ن ني ما  %31 :حرية احلركة مضمونة للجميع يف كافة أحناس القدس الشرقية والغربية كأ ا مدينة واحد  تكون (2)
  ان هذا احلافا ااء منها.  اذاأبدوا استمداداً رتغ ري ملقسهم وارق لل ابريزم  اركامأ  

ما  %32 :االنضمام لالحتاد األورويب مت االتفاق سيكون  مكان الدولة الفلسطينية إذايعلن االحتاد األورويب أنه  (3)
 ان   اذاكامأ  أبدوا استمداداً رتغ ري ملقسهم وارق لل ابريزم  ارارسأسط ن ني ونس   متطابق  ما ارميب اإلسيائ أ ني 

 هذا احلافا ااء منها.
أبدوا ارميب اإلسيائ أ ني  ما %26ارسأسط ن ني وما  %34 :تعرتف اسرائيل مبسؤوليتها عن خلق مشكلة الالجئني (4)

  ان هذا احلافا ااء منها.  اذااستمداداً رتغ ري ملقسهم وارق لل ابريزم  اركامأ  
بليون دوالر للمساعد  يف استيعاب وتعويض الالجئني الراغبني يف  50إ   30ستحصل الدولة الفلسطينية على ما بني  (5)
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أبدوا استمداداً رتغ ري ملقسهم ارميب اإلسيائ أ ني  ما %37ارسأسط ن ني وما  %31 :العيش يف الدولة الفلسطينية
  ان هذا احلافا ااء منها.  اذاوارق لل ابريزم  اركامأ  

ستكون األراضي املتبادلة ال  سيحصل عليها الطرف الفلسطيين مقابل الكتل االستيطانية ال  يتم ضمها إلسرائيل مالصقة  (6)
أبدوا استمداداً رتغ ري ملقسهم وارق لل ارميب اإلسيائ أ ني  ما %26ارسأسط ن ني وما  %18 :حلدود قطاع غز 
  ان هذا احلافا ااء منها.  اذاابريزم  اركامأ  

أبدوا استمداداً رتغ ري ملقسهم وارق لل ابريزم  ارسأسط ن ني ما  %29 :تدخل دولة فلسطني واألردن يف احتاد كونفدرايل (7)
  ان هذا احلافا ااء منها.  اذااركامأ  

رتغ ري ملقسهم  نيمارضكا سيائ أ ني ما دفع أقأ   فقط مامتكنت احللافا ارسابق  رأرانب ارسأسط ي ورأميب اإل ،ابجملمم اذاً 
  .ما اريزم  اركامأ 

 
 احلوافز املختلفة حس ال ين أبدوا استعداداً لتغيري موقفهم والقبول للرزمة الكاملة  نو الفلسطيني عارضونامل(: 4شكل رقم )

 
 

ارمامل ارمييب  اكتماثأ  يربز ارستتتتتتتتتتتتتالا اإلقأ مي بنيأو  ما تشتتتتتتتتتتتتتري ارنتائج اكس تتتتتتتتتتتتتأ  أعاله، فإن ما بني احللافا ارثالث اكتطابق  
 %42ما ارسأستتتط ن ني و %25 و نيما ار هلد اإلستتتيائ أ %26ح ث قارت نستتت   ما  ،واستتتيائ م  أ ثيها قدرة عأى اإلقناع

لل ربع رتغ ري ملقسهم واكلافق  عأى تأ  اريزم . ان احت ألم عأى استتتتتتتمدادضتتتتتتلا اريزم  اركامأ  ما ارميب اإلستتتتتتيائ أ ني ارذيا عار 
 ما أقأ   اىل أ ثيي  ) أا اإلستتتتيائ أ ني اكمارضتتتت  اىل ارتأي د  س م بامدة مستتتتتلا ارتأي د رأيزم  اركامأ  بني ارسأستتتتط ن ني وار هلد

 راء ما ، ثي اقناعاً هل اضتتتتاف  بند رأيزم ما بني احللافا اكخ تتتت تتتت  فقط رأسأستتتتط ن ني ي دو أن اوأ .(%54اىل  %39ما 
حم مسأر  ارالائني، تم ف ف ه اسيائ م مبسؤور تها عا خأق مشكأ  ارالائني، ح ث أن اضاف  هذا ار ند أقنع ثأث اكمارضني 

ند اكتمأق إلستتتتتتتتتتتتتتيائ أي، فإن احلافا اوأ ثي فاعأ    ان اكتمأق إبزار  ار بتغ ري ملقسهم وارق لل بيزم  ارتستتتتتتتتتتتتتتلي . أما يف اجلانب ا
لل ح ث أن ازار  هذا ار ند أقنع ثأث اكمارضتتتتتتتتني بتغ ري ملقسهم وارق  ،ابرستتتتتتتتماح بملدة مائ  أرف الاىء فأستتتتتتتتط ي إلستتتتتتتتيائ م

 ابريزم  اركامأ .

اور  فهم  ارق م ، أا حماات اوأستتاستت   يف ارطييق لل ارستتالعمم االستتتطالع اكشتت ل عأى ااياء تقديي رأمم ق القيم املقدسططة:
اكقدستتتتت   ار  تدفع ارسأستتتتتط ن ني واإلستتتتتيائ أ ني ريفض احلألل ارلستتتتتط. عيضتتتتتنا عأى  م طيف أربم  ق م  هذه تناورت الانب 

 . 1967ارالائني وحدود عاا ارتاريخ واهللي  ارلطن   واوأما ا اكقدس  وحقلق 
( 1)قان ابرتاريخ: ن ما بني اوأربم  ارتار   اما اوأ ثي أام   ويتمأاه ابرنستتتتتتتت   رأ هلد اإلستتتتتتتتيائ أ ني هنال ق متأن اىل تشتتتتتتتتري ارنتائج
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منهم أن يم ف ارسأستتتتتتط ن لن ابجلذور  %73( مطار   2و)منهم أن يم ف ارسأستتتتتتط ن لن للي  اردور  ار هلدي   %79مطار   
أو  1967منهم أال يشمم االتساق ار ند اكتمأق ابالنسااب حلدود  %56مطار   ( 3وارتاريخ ار هلدا يف   أرض اسيائ م ، )

منهم إبضتتتتتتاف  بند يتمأق بسيض ارستتتتتت ادة اإلستتتتتتيائ أ   عأى  ا م اهل كم  أا عأى احليا  %55( مطار   4ا ط اوأخضتتتتتتي، و)
 ارشييف.

ر   اما اكتمأقتان ابرتاريخ ارتا اوأربع ما بني ارق م  رأسأستتتتتتتتتتتتط ن ني، فإن ارنتائج تشتتتتتتتتتتتتري اىل أن ارق متني اوأ ثي أام    أما ابرنستتتتتتتتتتتت
 %61( مطار   2 فأستتتطني ارتار"    و) يف هم ابع اف استتتيائ أي ابجلذور وارتاريخ ارسأستتتط ينم %62( مطار   1واوأرض: )

م حبق ارملدة منهم أن تم ف استتتتتتتيائ  %58( مطار   3، و)1967منهم أبن يضتتتتتتتما االتساق انستتتتتتتااابً استتتتتتتيائ أ اً حلدود عاا 
 ابرس ادة ارسأسط ن   عأى احليا ارشييف.  %57( مطار   4رالائني، و)

اق سأرنا ارسأسط ن ني واإلسيائ أ ني عا استمدادهم الع اف مت ادل ابهللي  ارلطن   وذر   راء ما اتس اعرتاف متبادل لهلوية:
 %64ن أغأ    ما اىل أ ارنتائجم  دور  فأستتتط ن  . تشتتتري تستتتلي  دائم  بمد أن تكلن  اف  قضتتتام ار تتتياع قد مت حأها ومتت اقا

 قت تتيت عأى أقأ     ريةا بني ارسأستتط ن ني وركا نستت   ارتأي د هلذا االع افاالع اف اكت ادل  هذا ما اجلمهلر اإلستتيائ أي تؤيد
مد تلق ع ين غي أن أييت هذا االع اف ق م أو ب االع اف اكت ادل، هم عا تلق تبمد ذر  بستتتتتتتتتؤال ارطيفني  قمنا . %43 ما

ما  %55اإلسيائ أ ني )ما  %53اتساق ارتسلي  اردائم . يسضم اجلمهلر ار هلدا اإلسيائ أي أن أييت االع اف ق م االتساق: 
أستتتتتتتتتتط ن ني فكانلا ارس بني ارميب اإلستتتتتتتتتتيائ أ ني( قارلا أنه ين غي أن أييت االع اف ق م ارتلق ع. أما %40ار هلد اإلستتتتتتتتتتيائ أ ني و

أنه ين غي أن أييت بمد  %41أنه ين غي أن أييت ق م ارتلق ع وقارت نستتتت   ما  %39قارت نستتتت   ما منقستتتتمني اىل جمملعتني: 
 ارتلق ع.

 
 :إدار  عملية حل الصراع (2)
 
قمنا ابستتتتتكشتتتتاف الانب أخيا ما عمأ   ارستتتتالا، وابرذات اكستتتتار اوأ ثي فاعأ   إلح اء عمأ    دار  عملية حل الصطططراع:إ

وأطياف، اكتمدد ا ،اإلستتتتتتتتتتتتيائ أ   ودور اوأطياف ا ارا  . عند االخت ار بني مستتتتتتتتتتتتارات ثالث: ارثنائي-ارستتتتتتتتتتتتالا ارسأستتتتتتتتتتتتط ن  
هلد اإلسيائ أ لن ألن اكسار اكتمدد اوأطياف ف ما يسضم ار أظهيت ارنتائج أن ارسأسط ن ني وارميب اإلسيائ أ ني يسض .واوأحادا

ما ارميب اإلستتتتيائ أ ني مستتتتار  %54ما ارسأستتتتط ن ني و %44اختارت نستتتت   ما  اكستتتتار ارثنائي بني استتتتيائ م وارسأستتتتط ن ني.
اإلستتتتتتتيائ أ ني أ ثي ما ار هلد  فقط %27اكساوضتتتتتتتات اكتمددة اوأطياف ار  تشتتتتتتتارل ف ها ارقلا ارم مى ف ما رأته نستتتتتتت   ما 

 %41يف ارلقت ارذا أيدت نس   ما  %22  ار اكساوضات ارثنائ   عا جناع  ما غريه. مل تتراوز نس   أتي د ارسأسط ن ني 
ما ارسأستتتتتط ن ني وما اإلستتتتتيائ أ ني عأى حد ستتتتتلاء  %18تتراوز أيدت نستتتتت   مل  ،اً ما ار هلد اإلستتتتتيائ أ ني هذا اكستتتتتار. أخري 

 جلانب ارذا يقلا ف ه  م طيف ابختاذ ااياءات ختدا م احله.اكسار اوأحادا ا
ةأت هذه  .وذر  يف حماور  رألصتتتتتتتتلل رسهم أعمق كلاقسهم ،قدمنا رأرمهلر ما ارطيفني أربم  مناذج رأمستتتتتتتتار اكتمدد اوأطياف

خي تقلده آالاحتاد اوأورويب، و ا خي يقلدهآتقلده ارلالمت اكتادة، و  ما ارسملدي  وم ي واوأردن، ومنلذااارنماذج مشار   عيب   
مم اكتادة. تشتتري ارنتائج اىل أن اجلمهلر ارسأستتط ي منستح، ابرتستتاوا تقيي اً، عأى ثالث  ما هذه ارنماذج: اكشتتار   ارميب  ، اوأ
-20ني بتأي د ركم منهما ارخي ارذا تقلده اوأمم اكتادة، ح ث تياوحت نستتتتتتتتتتتت   آلارذا يقلده االاحتاد اوأورويب وااكستتتتتتتتتتتتار و 

 او فقد أيد فقط. أما ابرنستتتتتتت   رأ هلد اإلستتتتتتتيائ أ ني %8اريابع ارذا تقلده ارلالمت اكتادة عأى  اكستتتتتتتارف ما ح تتتتتتتم  ،22%
ارذا  فا تتتم اكستتتار(. أما بني ارميب اإلستتتيائ أ ني %26وارق ادة اوأمييك   ) (%28ابرتستتتاوا تقيي اً  م ما اإلطار ارمييب )

 (.%27يقلده االاحتاد اوأورويب ) مسارت مه ي( %36نس   اوأ رب ما ارتسض م )تقلده اوأمم اكتادة عأى ار
 

 ليون والفلسطينيون لبعضهم البعضكيف ينظر اإلسرائي (3)
 

   ف ين ي   ما سأرنا أح اانً .خي و  ائ ه ومساتهآلفاص االستطالع   ف ين ي  م طيف رألوضاع اكختأس  ردا ارطيف ا
كدا حلل ارغامت بم دة او  م طيف وأوضتتتتتتتتتتتتتتاعه ارذات  . تي ات اوأستتتتتتتتتتتتتتئأ  حلل قضتتتتتتتتتتتتتتام تتمأق ابردميقياط   وحكم ارقانلن 

لرة غري مشرم ، فإلا ص ارنتائجا يأقلن ارألا يف ارسشم يف صنع ارسالا. ب نما ت هي واإلحساس ابرتهديد، وسأرنا ابرط ع عم  
 ما اوأمم.  ا ب  صال ختأل م
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يف قطاع غاة( ي تتتسلن أوضتتتاع اردميقياط   يف استتتيائ م  %59يف ارضتتتس  ارغيب   و %73ما ارسأستتتط ن ني ) %68 الدميقراطية:
أبلا ا دة أو ا دة اداً. وركا عند ستتؤال اإلستتيائ أ ني عا أوضتتاع اردميقياط   يف ارستتأط  ارسأستتط ن   أاابت أغأ      رية ما 

ما ارسأستتط ن ني وصتتست أوضتتاع اردميقياط   يف  %32أو ستت ئ  اداً. ما اجلديي ابرذ ي أن نستت   مل تتراوز أبلا ستت ئ   77%
ما اإلستتتتتيائ أ ني أبن اردميقياط   يف استتتتتيائ م  %65ارستتتتتأط  ارسأستتتتتط ن   أبلا ا دة أو ا دة اداً. رأمقارن ، قارت نستتتتت   ما 

 ا دة أو ا دة اداً.
 األا ست قى  ما هي اآلن وقارت نس   م %38يف اسيائ م، قارت نس   ما  اردميقياط   م مستقعند سؤال ارسأسط ن ني عا 

ألا ست  ح أقم دميقياط  . وركا عند سؤال اإلسيائ أ ني  %28أن اسيائ م ست  ح أ ثي دميقياط  ، وقارت نس   ما  26%
نلعاً  ضتتتتئ أ أو  أن ارسي  ضتتتتئ أ  %83  رية ما   عا في  ق اا ن اا دميقياطي يف اردول ارسأستتتتط ن   اكستتتتتق أ  ، قارت أغأ   

 ما. 
يف  %62) %50، ااابت نستتتتتتت   ما اً عند ستتتتتتتؤال ارسأستتتتتتتط ن ني عما اذا  ان حكم ارقانلن يف استتتتتتتيائ م ا د :حكم القانون

ستتط ن ني أغاة( ابإلجياب. ابكقابم، عند ستتؤال اإلستتيائ أ ني عما اذا  ان حكم ارقانلن ردا ارس عيف قطا  %31ارضتتس  ارغيب   و
 فقط ابإلجياب. %20ا داً أاابت نس   ما 
خي ااآل  يلافقلن عأى ارقلل أبن ارطيفما ارسأستتتتتط ن ني ونستتتتت   متطابق  ما ار هلد اإلستتتتتيائ أ ني %43 هل يريدون السططططالم 

 ما ارميب اإلسيائ أ ني أبن ارسأسط ن ني يييدون ارسالا. %77يييد ارسالا وتقلل نس   ما 
يائ أ لن ارألا ستتتيأقي ارسأستتتط ن لن ار لا ارألا عأى اإلستتتيائ أ ني ويأقي اإل ، ما هل متلقع  من املسططؤول  السططالم: فشططل جهود

ما ارسأستتتتتط ن ني يضتتتتتملن ارألا عأى استتتتتيائ م  %62اكاضتتتتت  :  تل ار مساوضتتتتتات ارستتتتتالا خالل ارستتتتتنلاال عأى ارسأستتتتتط ن ني
ر هلد اإلستتتيائ أ ني ما ا %12ما ارسأستتتط ن ني و %8. فقط ما ار هلد اإلستتتيائ أ ني يضتتتملن ارألا عأى ارسأستتتط ن ني %52و

يضتتتتتتتتتتملن ارألا عأى  ،ما ار هلد اإلستتتتتتتتتتيائ أ ني %31ما ارسأستتتتتتتتتتط ن ني و %26 ، ما أن أ ثي ما اريبع قأ الً ،  يألملن طيفهم
 .ارقدرارطيفني مماً بنسس 

ل ارغار    ارم مى يتمأق ابرثق  بني ارطيفني: تقل  ،، وان مل يكا ذر  مساائاً اقالقاً ان ما أ ثي ارنتائج  :الثقة والصراع الصفري
( ما ار هلد %68لد اإلستتتتتتتتيائ أ ني، وتقلل غار    أقم بمض ارشتتتتتتتتيء ) هط ن ني ألا ال تستتتتتتتتتط ع ارثق  ابر( ما ارسأستتتتتتتت89%)

ني أبن رأ تتتتتتتتتياع فاإلستتتتتتتتتيائ أ ني ألا ال تستتتتتتتتتتط ع ارثق  ابرسأستتتتتتتتتط ن ني. يتماظم غ اب ارثق  اكت ادل هذا بلالد انط اع ردا ارطي 
اإلستتتيائ أي خاصتتت   صتتتسيي ، واكق تتتلد هنا هل االعتقاد أبن  م ما ف ه خري أو م تتتأا  رطيف ما هل تأقائ اً ستتتيء -ارسأستتتط ي

ما  %70ما ارميب اإلستتتتتتتتتيائ أ ني، و %61ار هلد اإلستتتتتتتتتيائ أ ني و ام %50خي. تشتتتتتتتتتري ارنتائج اىل أن آلوضتتتتتتتتتار رأطيف ا
 ارسأسط ن ني حيمألن هذا االعتقاد.

 تشتتري ارنتائج اىل أن مستتتلا اإلحستتاس ابرتهديد ردا ارطيفني ما نلام ارطيف اوأخي بم دة اكدا عال   الغااي  بعيد  املدى:
لستتتتتت ع حدودها رتشتتتتتتمم  امم اكنطق  بني لي اوأردن وار اي ما ارسأستتتتتتط ن ني يمتقدون أن هدف استتتتتتيائ م هل ت %54اداً. 

أن هدف اسيائ م هل ضم ارضس  ارغيب   وحيمان  %27اكتلسط وطيد ارسكان ارميب يف تأ  اكنطق .  ذر  تمتقد نس   ما 
ما  %8أ ني وما ار هلد اإلستيائ  %40) %35ستكالا ارسأستط ن ني ما حقلقهم ارست است  . أما يف اجلانب اإلستيائ أي، فإن 

كالا ار هلد دور  استتيائ م وارقضتتاء عأى اركثري ما ستت لاءارسأستتط ن ني بم د اكدا هل اارميب اإلستتيائ أ ني( يمتقدون أن هدف 
 أن هدف ارسأسط ن ني هل ارس طية عأى  امم دور  اسيائ م. %19ف ما تمتقد نس   ما 

( أو %7اب ما  اف  اوأراضي احملتأ  )ئ م بم دة اكدا هل االنساما ارسأسط ن ني أن نلام اسيا %17تقلل نس   ال تتراوز 
ما ار هلد اإلسيائ أ ني  %33) %37( وذر  بمد ضمان أمنها. ويف اجلانب اإلسيائ أي تقلل نس   ما %10ما ااء منها )

( %16و  اف  )( أ%21ما ارميب اإلستتتتتتيائ أ ني( أن نلام ارسأستتتتتتط ن ني بم دة اكدا تقت تتتتتتي عأى استتتتتتتمادة بمض ) %61و
 .1967اوأراضي ار  احتأتها اسيائ م يف عاا 

س ت تتتلرات أغامت بم دة اكدا رطيفهم جند أن ار تتتلرة اكت ألرة تمكر تقدييهمركا عند ستتتؤال ارسأستتتط ن ني واإلستتتيائ أ ني عا 
ما اإلستيائ أ ني يقلرلن أن نلام استيائ م بم دة اكدا  %12رغامت أ ثي اعتدال بكثري مما تلقع أو ختلف ارطيف اوأخي: فقط 

س  ارغيب   وحيمان ستتتتتكالا يقلرلن أن استتتتتيائ م تنلا ضتتتتتم ارضتتتتت %18هل ضتتتتتم ارضتتتتتس  ارغيب   وطيد ستتتتتكالا ارسأستتتتتط ن ني، و
ارطيف ارسأستتتتط ي تشتتتتمم  فقط يقلرلن أن نلام %10ارسأستتتتط ن ني ما حقلقهم ارستتتت استتتت  . أما بني ارسأستتتتط ن ني فلادان أن 

يقلرلن أن غاي  ارطيف ارسأستتتتتتط ي هل ارقضتتتتتتاء عأى  امم دور   %15دور  استتتتتتيائ م وقتم اركثري ما ستتتتتتكالا ار هلد، و لاءا
 .1948ة عأى فأسطني ما ق م عاا اسيائ م وارس طي 
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 %65ما ارسأستتط ن ني ألا تشتتمي اب لف ما ار هلد اإلستتيائ أ ني؛ يف اكقابم، تقلل نستت   ما  %54تقلل نستت   ما  اخلوف:
 ما ار هلد اإلسيائ أ ني ألم يشميون اب لف ما ارسأسط ن ني.

أن تتميض هي أو أحد أفياد أستتتتتتتتتتيهتا  ما ق  أو قأق  اداً ( ما ارسأستتتتتتتتتتط ن ني ألا قأ%76تقلل أغأ      رية )  هل أنت قلق 
، تقلل نس   خيآلارألذا عأى أيدا اإلسيائ أ ني يف ح اهتا ار لم   أو أن أرضها سلف ت ادر أو أن ب تها س هدا. يف اجلانب 

ا نت ر  ار لم   رألذأو قأق  اداً ما أن تتميض هي أو أحد أفياد أستتتتتتتتتتتتتتيهتا يف ح اهتا ما اإلستتتتتتتتتتتتتتيائ أ ني ألا قأق   %71ما 
  به ما جناح اهلد اجململعات ارسأستتتتتتتتط ن  يشتتتتتتتتميونهلرمات فأستتتتتتتتط ن  . ستتتتتتتتأرنا اإلستتتتتتتتيائ أ ني أيضتتتتتتتتاً عا مدا ارقأق ارذا 

ما ار هلد اإلسيائ أ ني  %52اجملتمع اردويل. قارت نس   ما  ردايف ناع ارشيع   عا اسيائ م  ،مثم حي   اكقاطم  ،هاو ومؤيد
 ما ارميب اإلسيائ أ ني أن رديها قأق ضئ م أو ضئ م اداً. %83و

ي تتتسللا أبلا  %24ما ارسأستتتط ن ني ي تتتسلن اوأوضتتتاع ارمام  يف استتتيائ م أبلا ا دة و %49  أوضططاعنا العامة وأوضططاعهم 
ي سللا  %29ما ارسأسط ن ني أوضاع ارضس  ارغيب   أبلا س ئ  و %45 ف ي كقابم،ي سللا ابكتلسط . يف ا %20س ئ  و

ي تتسللا ابرستت ئ . وعند  ما ارسأستتط ن ني %72ي تتسللا ابجل دة. أما ابرنستت   رألوضتتاع يف قطاع غاة، فإن  %25ابكتلستتط  و
  ما ثالث اىل مخس ستتتتتتتنلات( تلقمت نستتتتتتت  ستتتتتتتؤاهلم عا تلقماهتم رألوضتتتتتتتاع يف قطاع غاة خالل ارستتتتتتتنلات ارقأ أ  اكق أ  )ما

ارضتتتس   وأوضتتتاعأن ت تتت ح أفضتتتم. أما ابرنستتت   رأتلقمات  %30أن ت تتت ح أستتتلء وتلقمت نستتت   ما  ما ارسأستتتط ن ني 41%
 يتلقملن أن تكلن أسلء. %31يتلقملن ان تكلن أفضم، و %35ارغيب   فت دو أ ثي تساؤل: 

 %22ي تتتتتسللا ابجل دة و %24منهم أوضتتتتتاع ارسأستتتتتط ن ني يف ارضتتتتتس  ارغيب   ابرستتتتت ئ ، و %43، ف  تتتتتف لنأما اإلستتتتتيائ أ 
يف اكقابم، تقلل نستتتت   ما ما اإلستتتتيائ أ ني أبلا ستتتت ئ .  %68رنستتتت   وأوضتتتتاع قطاع غاة، فتقلل نستتتت   ما ابأما ابكتلستتتتط . 

ي سللا ابرس ئ . وعند سؤاهلم  %24ن أبلا متلسط ، ويقلرل  %36ما اإلسيائ أ ني أبن اوأوضاع يف اسيائ م ا دة، و 39%
 %31عا تلقماهتم رألوضتتتاع ارمام  يف استتتيائ م خالل ارستتتنلات ارقأ أ  اكق أ  )ما ثالث ال مخس ستتتنلات( تلقمت نستتت   ما 

 ألا ستكلن  ما هي ار لا.  %33ألا ستكلن أفضم، وقارت نس   ما  %26أن تكلن أسلأ، وقارت نس   ما 
 

 م واألهداف والتوقعا القي (4)
 
 ارسأسط ن ني واإلسيائ أ ني عا ارتسأسم اهليمي رق مهم أو عا اوأهداف ار  يتطأملن رتاق قها. تشري سأرنا  واألهداف:القيم 

ت مه ارستتتتتتالا ي ،( ما اإلستتتتتتيائ أ ني تيا يف احلساأ عأى أغأ    يهلدي  اهلدف اوأ ثي أام  %35ارنستتتتتت   اوأ رب ) أن ارنتائج اىل
اختارت نستت   ما ف(. أما بني ارسأستتط ن ني، %10(، مث  استتيائ م اركربا  )%20، مث اردميقياط   )%32ح ث ح تتم عأى 

وأهم  ارشتتيق     أول سوق اا دور  فأستتط ن   يف ارضتتس  وارقطاع وعاصتتمتها ارقد 1967 االنستتااب اإلستتيائ أي حلدود  42%
 ، 1948ا ق م عاا ه تتتلل عأى حق ارملدة رالائني ر أداهتم وقياهم ار  عااتتتلا ف  احل %32هدف، ف ما اختارت نستتت   ما 

  . بناء فيد صاحل وجمتمع متديا  %13واختارت نس   ما 
 ارطيفني عا تلقماهتما رأمستتتتتتق م ارقييب. تشتتتتتري ارنتائج اىل أن اإلستتتتتيائ أ ني أ ثي تشتتتتتاؤماً ما ارسأستتتتتط ن ني ستتتتتأرنا : التوقعا 

ما اإلستتتتتتتتتيائ أ ني أن أحداأً رأمنف أو هرمات مستتتتتتتتتأا  ستتتتتتتتتلف تقع وأن ارطيفني را يملدا  %44ما ح ث تلقمت نستتتتتتتتت   
أن ارطيفني ستتت ملدان رأمساوضتتتات وركا بمض أحداث ارمنف أو اهلرمات اكستتتأا   %29رأمساوضتتتات، وتلقمت نستتت   ما 

أن ارطيفني را يملدا رأمساوضتتتات  %8وقارت نستتت   ما  ،ارطيفني ستتت ملدان رأمساوضتتتات أن %10ستتتلف تقع، وقارت نستتت   
تقع أعمال عنف أو  أن %24تقع أعمال عنف أو هرمات مستتتتتتتتتأا . أما بني ارسأستتتتتتتتتط ن ني، فتلقمت نستتتتتتتتت   ما ستتتتتتتتتوركا 

أن ارطيفني س ملدان رأمساوضات وركا بمض  %34هرمات مسأا  وأن ارطيفني را يملدا رأمساوضات، وتلقمت نس   ما 
أن ارطيفني س ملدان قيي اً رأمساوضات؛ وقارت نس    %22أو اهلرمات اكسأا  سلف تقع، وقارت نس   ما  أعمال ارمنف

ة بعبار  أخرى، توقعت نسطب عنف او هرمات مستتأا . أعمال لا رأمساوضتتات ورا تكلن هناأن ارطيفني را يملد %14ما 
من اإلسطططرائيليني  %39توقعت نسطططبة من و ف من الفلسططططينيني اسطططتمرار العن %58من اإلسطططرائيليني مقابل  %73من 

 من الفلسطينيني عود  الطرفني للمفاوضا . %56مقابل 
سأرنا ارطيفني عا في  ق اا دور  فأسط ن   مستقأ  اىل اانب دور  اسيائ م خالل ارسنلات ا مس  اكق أ .   دولة فلسطينية:

ما ارسأسط ن ني يمتقدون أن ارسي   %73ما اإلسيائ أ ني و %77 راء ارطيفني يف هذا اكلضلع متقارب :آتشري ارنتائج اىل أن 
 رذر  ضئ أ .
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  قضااي أخرى (5)

ر هلد او حدة ار  يكلن ف ها ارسأستتتتتتط ن لن فاص االستتتتتتتطالع اكشتتتتتت ل مستتتتتتتلا ارتأي د حلم اردور  ارلا  حل الدولة الواحد :
ملاطنني يف نسس اردور  وحي تتتتتتتألن ف ها عأى حقلق متستتتتتتتاوي . تشتتتتتتتري ارنتائج اىل أن نستتتتتتت   ارتأي د اوأ رب هلذا احلم تلاد بني 

ف ما ت أغ نستتتتتتت   ارتأي د بني ار هلد  %34أقأ   ما . أما بني ارسأستتتتتتتط ن ني فتؤيده %52ارميب اإلستتتتتتتيائ أ ني ح ث ت تتتتتتتم اىل 
 .%20اإلسيائ أ ني 

 ار ارستتتتتأط  طأ نا ما اجلمهلر ردا ارطيفني أن يقدر رنا ارت مات اكتلقم  الل  ا يار السططططلطة الفلسطططططينية على األمن:تبعا  
ما ارسأستتتتتتتط ن ني  %60ما اإلستتتتتتتيائ أ ني و %63عأى اوأوضتتتتتتتاع اوأمن  . ااءت ارنتائج متقارب : ( ذا ح تتتتتتتماارسأستتتتتتتط ن   )

 اإلسيائ أي.- ارمنف ارسأسط ييقدرون أبن هذا االل ار س ؤدا اىل ازدمد يف


