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 : استطالع مشرتكاإلسرائيلي - الفلسطيين الرأي العام نبض 
 ملخص االستطالع 

 2020 (سبتمرب) أيلول-(أغسطس )  آب
 

الفلسطيين واإلسرائيلي يظهران   ينابلرغم من استقرار نسبة التأييد حلل الدولتني، فإن اجلمهور 
درجة كبرية من التشدد جتاه رزمة تقليدية التفاق سالم لتطبيق هذا احلل. مع ذلك، فإن نسبة  
أتييد حل الدولتني أعلى من التأييد ألي حل آخر للصراع. كما أن جمموعة من احلوافز املزدوجة  

هر بعض املرونة. لكن نسبة الثقة ابآلخر  املتبادلة ميكنها زايدة نسبة التأييد لدى الطرفني مما يظ
متيل للهبوط وترى أغلبية بني الفلسطينيني، وحىت بني اإلسرائيليني، أن ضم أراضي فلسطينية  

  سيعيق أي تقدم حنو السالم.
املركز أجراه كل من " الذي اإلسرائيلي املشرتك-نبض الرأي العام الفلسطيين" يف أحدث استطالع مشرتكهذه هي نتائج 

وبرانمج أيفانز للوساطة وإدارة الصراعات يف جامعة تل أبيب. بتمويل من مكتب   يف رام هللا الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية
 .  فلسطنييف  من خالل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف فلسطني ومكتب املمثلية الياابنيةة املمثلية اهلولندي

 
% من  43اليوم نسبة من  تؤيدهحيث  2018التأييد حلل الدولتني مستقراً مقارنة ابلوضع يف منتصف عام  يبقى •

%  يف هذا  42%  يف ذلك الوقت إىل 43بشكل ضئيل من  أما بني اإلسرائيليني فتنخفض نسبة التأييد ،الفلسطينيني
%. هذه هي أقل نسبة أتييد لفكرة حل الدولتني  44حلل االستطالع. أما بني كافة اإلسرائيليني فتبلغ نسبة التأييد هلذا ا

وذلك يف حزيران )يونيو(   الرأي العام  نبضبني اإلسرائيليني اليهود وبني كافة اإلسرائيليني منذ القيام ابستطالعات 
ليت . رغم ذلك، فإن نسبة أقل من ذلك لدى الطرفني تؤيد بديلني ممكنني حلل الدولتني، حل الدولة الواحدة ا2016

 يتمتع فيها الطرفان ابملساواة وحل الدولة الواحدة اليت ال يتمتع فيها الطرفان ابملساواة.
وخمتلفة قليالً  2018عرضنا على الطرفني رزمة حل دائم تفصيلية تقليدية مشاهبة ملا كنا قد عرضنا عليهما يف منتصف   •

عن تلك اليت كنا قد عرضناها عليهما مخس مرات قبل ذلك خالل السنوات األربعة املاضية. تظهر النتائج هبوطاً شديداً 
 15 ـــــ، أي هبوط ب2018% يف منتصف 42% فقط من الفلسطينيني )مقارنة مع 27يف التأييد هلذه الرزمة بني الطرفني. 

نقاط(. أما نسبة التأييد بني   9 ــــــــ% قبل سنتني، أي هبوط بـ45ني اليهود مقارنة مع % بني اإلسرائيلي36ونقطة( 
%.  اشتملت هذه اخلطة  38مما يرفع نسبة التأييد اإلمجالية بني اإلسرائيليني إىل  ،%49املواطنني العرب يف إسرائيل فتبلغ 

مع تبادل متساو   1967ط األخضر أو حدود عام على قيام دولة فلسطينية غري مسلحة، وانسحاب إسرائيلي إىل اخل
لألراضي، ومجع مشل يف إسرائيل ملائة ألف من الالجئني الفلسطينيني، وتكون القدس الغربية عاصمة إلسرائيل والقدس  
الشرقية عاصمة لفلسطني، ويكون احلي اليهودي وحائط املبكى حتت السيادة اإلسرائيلية واألحياء اإلسالمية واملسيحية 

احلرم الشريف حتت السيادة الفلسطينية، وتكون كل من إسرائيل والدولة الفلسطينية املستقبلية دولتني دميقراطيتني؛  و 
ويكون االتفاق الثنائي جزءاً من اتفاق إقليمي مبين على أسس مبادرة السالم العربية؛ وتضمن الوالايت املتحدة ودول  

  ل الطرفني، وينتهي الصراع وتنتهي املطالب.عربية رئيسية تنفيذاً كامالً لالتفاق من قب
منا بفحص التأثري احملتمل جملموعة من احلوافز اليت كنا قد فحصناها سابقاً واليت تشتمل على تقدمي تنازالت متبادلة من  ق •

مقابل موافقته على   كل طرف لآلخر. قمنا بتصميم ستة أزواج مزدوجة حيصل فيها كل طرف على  تنازل يرغب فيه
الطرف اآلخر يف احلصول عليه. كانت هذه هي املرة الثانية اليت قمنا فيها هبذه التجربة. يف التجربة الراهنة،   زل يرغبتنا
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اليت اجريناها مع نصف العينة من الطرفني، قمنا بتغيري زوجي احلوافز اليت كنا قد صممناها سابقاً حيث أننا أردان هذه  
أفضل النتائج لدى كل طرف يف اختياراتنا السابقة. كانت نتائج التجربة السابقة  املرة مزاوجة احلوافز اليت حصلت على

اإلسرائيلية بينما حصلت على نتائج  قد حصلت على نتائج إجيابية عالية بني العينة 2018اليت أجريناها يف منتصف عام 
جاح بني اجلمهور من الطرفني، لكن نسبة النجاح  الفلسطينية. تظهر النتائج الراهنة فرصاً عالية للن إجيابية قليلة بني العينة

حققت أزواج احلوافز الستة كلها جناحاً يف زايدة نسبة التأييد لرزمة احلل   بقيت أفضل من اجلمهور اإلسرائيلي اليهودي.
نتيجة لذلك،  الدائم بني اإلسرائيليني اليهود فيما جنحت أربعة أزواج فقط يف رفع نسبة التأييد للرزمة بني الفلسطينيني. 
أي من هذه   متكنت ثالثة من األزواج هذه من رفع مستوى التأييد للرزمة بني اإلسرائيليني اليهود لألغلبية بينما مل تنجح

 يف حتقيق ذلك من الفلسطينيني.  األزواج
للرتتيب  كذلك، أجرينا يف هذا االستطالع جتربة اثنية بني النصف الثاين من العينة حيث سعينا للحصول على صورة •

اهلرمي لألولوايت لدى الطرفني: أي ما هي أهم املطالب وما هي التنازالت األكثر صعوبة عليهم مقارنة بتلك األكثر 
سهولة نسبياً. بشكل عام، وجدان أنه ابلنسبة لإلسرائيليني فإن األولوية األوىل هي املطالبة ابالعرتاف الرمزي ابالرتباط  

املطالبة من الطرف الفلسطيين ابعتقال الفلسطينيني املشاركني يف العنف. لكن معظم  اليهودي ابألرض والثانية هي 
اإلسرائيليني اعتقدوا أبن على إسرائيل عدم تقدمي تنازالت مقابل هذه املطالب، أي أن هذه مطالب غري مشروطة. كذلك  

مطالبهم وجدان أن مطالب    احلال بني الفلسطينيني حيث رفضت األغلبية اختيار أي تنازل مقابل احلصول على
دوه للحصول على ذلك )بني أولئك بوكان التنازل الذي أ ،أوالً اإلفراج عن املعتقلني الفلسطينيني تالفلسطينيني كان

 الذين اختاروا واحدة من التنازالت( هو إزالة التحريض من املناهج املدرسية.   
كما فعلنا مع رزمة احلل الدائم التفصيلية التقليدية املذكورة أعاله، قمنا ابستعراض   خطة ترامب للسالم أو صفقة القرن: •

البنود األساسية خلطة ترامب وسألنا اجلمهور لدى الطرفني عن موقفه من كل بند وعن موقفه من الصفقة كرزمة واحدة.  
% فقط. أما يف  5مهور وقبلها % من اجل93جاءت النتائج حامسة متاماً لدى الطرف الفلسطيين حيث رفض اخلطة 

% أهنا غري متأكدة من موقفها أو ال  19من%، وقالت نسبة 30% ورفضها 51اجلانب اإلسرائيلي اليهودي فقبل اخلطة 
%( أهنا تعتقد أن أغلبية اليهود اإلسرائيليني سيقبلون خبطة ترامب فيما  69تعرفه. قالت أغلبية كبرية من الفلسطينيني )

 سريفضون هذه اخلطة.  الثلثني من اإلسرائيليني اليهود أهنا تعتقد أن الفلسطينينيقالت نسبة بلغت 
كما وجدان يف استطالعتنا السابقة فإن مستوايت الثقة ابلطرف اآلخر شهدت اخنفاضاً إضافياً حيث تقول نسبة من   •

السؤال عن دور القيادة يف   % من اإلسرائيليني اليهود أهنم ال يثقون ابلطرف اآلخر. وعند79و% من الفلسيطيني 90
% من 34و% من العرب اإلسرائيليني 44و% من اإلسرائيليني اليهود 40إضعاف الثقة ابآلخر قالت نسبة من 

% من  38والفلسطينيني أن قيادهتم تساهم يف تقليص الثقة ابآلخر. يف املقابل قالت نسبة من ثلثي اإلسرائيليني اليهود 
 الفلسطينيني أن القيادة لدى الطرف اآلخر تساهم يف تقليص الثقة بني الطرفني. % من 78و اإلسرائيليني العرب 

% من 34اإلسرائيلي، ختتار نسبة من -عند عرض جمموعة من اخليارات ملا ينبغي أن حيدث اآلن يف الصراع الفلسطيين •
% من اإلسرائيليني اليهود اخليار القائل ابلتوصل التفاق  41% يف قطاع غزة( 13% يف الضفة الغربية 49الفلسطينيني )

سالم. تشكل هذه النتائج اخنفاضا يف نسبة أتييد التوصل التفاق سالم بني اجلمهور الفلسطيين واإلسرائيلي مقارنة مع  
اختارت . 2018% على التوايل وذلك يف استطالعنا املشرتك السابق يف منتصف 45و% 41النسبة السابقة اليت بلغت 

( خيار شن صراع مسلح ضد االحتالل اإلسرائيلي، فيما 2018% يف 27%  من الفلسطينيني )مقارنة مع 37نسبة من 
% يف  20% من اإلسرائيليني اليهود خيار شن حرب حامسة ضد الفلسطينيني وذلك مقارنة مع 19اختارت نسبة من 

2018  . 
 

ــبتمرب(  3-آب )أغســــــــــــــطس(  12مت إجراء هذا االســــــــــــــتطالع يف الفرتة الواقعة بني     1200بني عينة متثيلية بلغ عددها    2020أيلول )ســــــــــــ
إســــرائيلي  ا يف ذلك زايدة يف عينة املســــتوطنني واملواطنني العرب   900وموقعاً ســــكانياً ،    120فلســــطيين يف الضــــفة الغربية وقطاع غزة يف  

مؤســســة مدجام ابلعربية والعربية، وكانت نســبة اخلطأ لالســتطالع   إبجراء االســتطالع اإلســرائيليقامت و لكل منهما(،    200اإلســرائيليني )
ية لتعكس احلجم احلقيقي للرتكيبة الســـــكانية ولتعكس % لإلســـــرائيلي. وقد مت إعادة توزين العينة اإلســـــرائيل4+/-% و 3+/-للفلســـــطيين 

ــتطالع وإعداد تقريره امللخص كل من د. خلي-التوزيع الدميغرايف والديين ــميم االســــــــــ ــقاقي من املركز   لالعلماين يف اجملتمع.  قام بتصــــــــــ الشــــــــــ
 الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية ود.داليا شاندلني ود. منرود روزلر من جامعة تل أبيب.
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 النتائج الرئيسية
   

نقوم أحياانً  ســــ  ناالفلســــطيين واإلســــرائيلي. كما أن ينســــنقوم فيما يلي إبجراء مقارنة تظهر التباين أو التقارب يف الرأي بني اجلمهور 
اليهود داخل اخلط   أحياانً بني اليهود والعرب أو بني ســـنقارنإبجراء مقارنة بني جمموعات خمتلفة داخل كل من اجلمهورين، فمثالً  

تكون هناك فروقات ابرزة بني هذه سـكان الضـفة الغربية وقطاع غزة وذلك عندما   األخضـر واملسـتوطنني يف الضـفة الغربية، أو بني
 .أو اجملموعات املكوانت

 
 اإلسرائيلية: -عملية السالم الفلسطينية (1)

فكرة حل الدولتني من حيث املبدأ بدون    تؤيد  اليهود  اإلســــــرائيليني % من42و  الفلســــــطينيني  من %43أقلية من  :  حل الدولتني
قالت    ســنتني% بني اإلســرائيليني اليهود. قبل  46و% بني الفلســطينيني  56وتبلغ نســبة املعارضــة   ،اإلشــارة إىل تفاصــيل هذا احلل

عرضــــــنا على فإننا  عند الســــــؤال عن فكرة حل الدولتني  جيدر اإلشــــــارة إىل أنه  % من الطرفني أهنا تؤيد هذا احلل.  43نســــــبة من 
ع نســـــــبة  مما يرف  %59إىل    %82 منالتأييد بني اإلســـــــرائيليني العرب    ينخفضاجلمهور املبدأ فقط بدون الدخول يف التفاصـــــــيل.  

منذ    اإلســــــرائيليني اليهودالنســــــبة الراهنة هي األقل بني   .أدانه  (1رقم )% كما يبدو يف الشــــــكل  44التأييد بني اإلســــــرائيليني إىل 
ــبــة التــأييــد آنــذاك ،، عنــدمــا ابتــدأ الرتاجع التــدرجيي يف أتييــد هــذا احلــلنبض الرأي العااامانطالقــة  أي يف   ،حيــث كــانــت نســــــــــــ

أما بني الفلســــــــــــــطينيني فإن التأييد شــــــــــــــهد تقلباً حيث هبط بني حزيران )يونيو( وكانون أول    .%53تبلغ   ،2016حزيران/يونيو  
%  46مث عاد واخنفض مرة أخرى إىل  ،  2017% يف حزيران )يونيو(  52%، مث عاد وارتفع إىل  44صــــل إىل  يل  2016)ديســــمرب(  

 . ويف هذا االستطالع 2018متوز )يوليو( ، مث عاد واخنفض مرة أخرى يف 2017يف كانون أول )ديسمرب( 
% على التوايل(.  38و%  45ة )ز يرتفع التأييد حلل الدولتني يف الضـفة الغربية مقارنة مع قطاع غ  اسـتطالعات سـابقةكما رأينا يف 

 فتح والذين يعرفون أنفسهم على أهنم غري متدينني أو متوسطي التدين.كذلك يرتفع التأييد حلل الدولتني بني مؤيدي 
  ابلفروقات بني اليهود والعرب  أما بني اإلســـــــــــرائيليني اليهود، فكما رأينا يف الســـــــــــابق، فإن االختالفات يف نســـــــــــب التأييد ترتبط

% ممن يعرفون  91كذلك فإن اإلسـرائيليني منقسـمون أيدلوجياً حيث تقول نسـبة من    ثل درجة التدين والعمر.عوامل دميغرافية موب
هذا  % بني اليمني. يعكس اإلمجاع بني اليســار حول 23أنفســهم ابليســار أهنا تؤيد حل الدولتني بينما ال تزيد نســبة التأييد عن 

أما    .%78حيث بلغت نســبة التأييد آنذاك   ،2018احلل ارتفاعاً يف هذا االســتطالع بعد اهلبوط الذي شــهدانه يف متوز )يوليو(  
%( تؤيد حل الدولتني. كذلك فإن الفروقات القائمة على الدميغرافيا كبرية 62بني الذين يعرفون أنفســـــــــــهم ابلوســـــــــــط فاألغلبية )

التقليديني حيث تبلغ نســـبة  مقارنة مع   الثلثنيترتفع نســـبة التأييد بني العلمانيني لتبلغ    التدين.ندما يتعلق األمر بدرجة  وخاصـــة ع
% منهم )والبقية مل يعرفوا اإلجابة(. كذلك ال تزيد نســـــــــبة التأييد بني املتدينني 58% فقط ويعارضـــــــــه  32التأييد هلذا احلل بينهم  
  % على التوايل.63و% 70رضه نسبة من % على التوايل وتعا12و% 15القوميني واحلريدمي عن 

ظهر جلياً خالل العقد املاضــــي توجهاً اثبتاً يف التوجه لو اليمني بني الشــــباب اليهودي اإلســــرائيلي مقارنة بكبار الســــن. لذلك  
نقاط  % منهم. ترتفع نســـبة التأييد عشـــر  58ســـنة يؤيدون حل الدولتني ويعارضـــه    34-18فقط ممكن تبلغ أعمارهم  %  28فإن 
ســــنة أهنا تؤيد حل   55ن يزيد عمرهم عن مم%  60ســــنة، وتقول نســــبة من    54-35%( بني الذين ترتاوح أعمارهم من 38إىل )

 % منهم.31الدولتني فيما تعارضه نسبة من 
يبدون أقل  حيث أن الشـــــــــباب    املختلفةبني اجملموعات العمرية  لليهود  أما اجمليبني العرب اإلســـــــــرائيليني فيظهرون توجهاً مشـــــــــاهباً  

%( ممن ترتاوح أعمارهم  49حوايل النصــف )  ة تبلغنســبأتييداً حلل الدولتني رغم وجود درجة عالية من االســتقطاب بينهم. تقول  
%  25وتقول نســبة من    ،% منهم أهنا تعارضــه26هذا احلل وتقول نســبة من    تؤيد  اســنة من اإلســرائيليني العرب أهن  34-18بني 
ــناً   أهنا فإن نســــبة التأييد  ،  ســــنة  55  ســــنة ومن هم فوق  55و  35بني   الذين ترتاوح أعمارهم  ،ال تعرف اإلجابة. أما بني األكرب ســ
% على التوايل(. ال تشـــــــري النتائج لوجود فروقات ذات مغزى بني العرب اإلســـــــرائيليني بناءاً على درجة  79و%  73% )70تبلغ  

   % من غري املتدينني أهنا تؤيده.68ؤيد هذا احلل فيما تقول نسبة من ت ا% من املتدينني أهن60التدين حيث تقول نسبة من 
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 استقرار رغم الرتاجع الكبري بني اإلسرائيليني العرب التأييد حلل الدولتني من حيث املبدأ: (: 1الشكل رقم )
 " ؟"هل تؤيد أم تعارض احلل القائم على أساس حل الدولتني

 
 

ــامات يف الرأ  واقعية حل الدولتني: ــتطالع املتعلقة  لفهم االنقســـــــــــ بتوقعات  ي حول حل الدولتني من املفيد مراجعة نتائج االســـــــــــ
اجلمهور حول واقعية وإمكانية تطبيق هذا احلل. تســاهم هذه النتائج يف تفســري األســباب اليت تدعو الكثريين ملعارضــة هذا احلل.  

% فقط من الفلســـطينيني  4 عند ســـؤال اجلمهور عن فري قيام دولة فلســـطينية خالل الســـنوات اخلمســـة املقبلة، قالت نســـبة من
 % أن الفري منخفضة أو منعدمة.76داً وقالت نسبة من أن الفري عالية أو عالية ج

وهي نسـبة مل تشـهد تغيرياً ذي قيمة  %  78تبلغ  قاد أبن الفري منخفضـة أو منعدمة  أما بني اإلسـرائيليني اليهود فإن نسـبة االعت 
فيما تبدو النســبة أقل  % بني املســتوطنني،  84%، أي أهنا قريبة من نســبة اخلطأ. وتبلغ هذه النســبة  81عندما بلغت    2018منذ 

% منهم أن  22وتقول نســــبة من  .  %( الذين مييلون عادة للتفاؤل يف هذه املســــألة59من ذلك بني اجلمهور العريب يف إســــرائيل )
قمنا بفحص  كذلك    % أن الفري عالية أو عالية جداً.10بني كافة اإلســــــــــرائيليني اعتقدت نســــــــــبة أقل من    .الفري متوســــــــــطة
حيث ســألناه عما إذا كان التوســع االســتيطاين قد بلغ درجة أصــبحت    ،حل الدولتني  إمكانيةابنعدام    ولمن القمواقف اجلمهور  

تشــــري النتائج بني  ل ابلتايل يبقى واقعياً أو ممكناً.  احل  طنات قابلة للتفكيك واإلخالء وأنمعها إمكانية احلل منعدمة أم أن املســــتو 
اإلســـــــرائيليني إىل االســـــــتقرار خالل الســـــــنتني املاضـــــــيتني حيث تقول النســـــــبة األكرب من اليهود أن هذا احلل مل يعد عملياً مقارنة  

ــاً:   ــابـــل  45ابلـــذين يقولون أنـــه ال يزال عمليـ % على التوايل. لكن هنـــاك تغري كبري يف مواقف اجلمهور العريب حيـــث  43% مقـ
%، بل إن النســــــبة احلالية تقل  45عتقدين أبن هذا احلل ال يزال ممكناً بعشــــــرين نقطة مئوية لتصــــــل اليوم إىل اخنفضــــــت نســــــبة امل

. لكل ذلك، هبطت النســــبة للجمهور اإلســــرائيلي  2017عن النســــبة اليت حصــــلنا عليها يف كانون أول )ديســــمرب(    درجة  بثالثني
ـــبة متطـابقـة )43ن اليت تعتقـد أن حـل اـلدولتني ال يزال ممكـناً لتبلغ اآل %( أـنه ال يزال ممكـناً، وكـاـنت هـذه 43% فيمـا تقول نســــــــــــ

 % أنه غري ممكن.45فيما اعتقدت آنذاك نسبة من %( 48) 2018النسبة قد بلغت يف منتصف 
ــطينيني. منذ حزيران )يونيو(   ــبة املعتقدين أبن حل   2017أما التغري حول إمكانية حل الدولتني فيبدو أكرب بني الفلسـ أخذت نسـ
% فيما تقول نسـبة تقل عن الثلث  65الدولتني مل يعد عملياً أو ممكناً يف االتفاع لتصـل ذروهتا يف االسـتطالع الراهن حيث تبلغ  

 أهنا تعتقد أن هذا احلل ال يزال عملياً رغم التوسع االستيطاين.
فرتة  الإلســـــــرائيلية حول واقعية حل الدولتني. لعل الشـــــــباب الذين تربوا يف من املالحظ أنه هناك فروقات بني اجملموعات العمرية ا

شـهدت تراجعاً يف البحث عن حل الدولتني ور ا حذفه من األجندة السـياسـية والذين مييلون عادة لليمني قد جعلهم مييلون  اليت  
سـنة أن هذا احلل ال   34-18ن ترتاوح أعمارهم بني حيث تقول نسـبة تبلغ ثلثاً واحداً فقط مم  ،لرؤية هذا احلل بعيداً عن الواقعية

الذي يزيد عمرهم عن % من اليهود  56% أنه مل يعد عملي. أما بني األكرب ســناً فإن نســبة من 55يزال عملياً وتقول نســبة من 
ــنة  55 ــبة من   متيل  ســـ ــرائيل  فقط أنه مل يعد عملياً. أما بني اجلمهور   %32لالعتقاد بواقعية حل الدولتني وتقول نســـ العريب يف إســـ

ــبة األكرب ) ــاهبة حيث تقول النسـ ــاً بعض الفروقات املشـ ــباب بني 48تتواجد أيضـ ــنة أن هذا احلل ال يزال    24-18%( من الشـ سـ
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عمليــاً فيمــا تقول األغلبيــة بني بقيــة اجملموعــات العمريــة العربيــة أن هــذا احلــل ال يزال عمليــاً. ويربز ذلــك بشــــــــــــــكــل خــاي بني  
 أن حجم عينة هذه اجملموعة صغرية(. بعني االعتبار نآخذي)منهم ذلك  %63اجملموعات األكرب سناً حيث تعتقد نسبة من 

أما بني الفلســـــــــطينيني فهناك فروقات أقل بني اجملموعة العمرية حول مســـــــــألة واقعية حل الدولتني، لكن التوجهات معاكســـــــــة ملا 
ســــــنة أن هذا احلل ال يزال    24-18% ممن ترتاوح أعمارهم بني 40وجدانه بني اجملموعات العمرية اإلســــــرائيلية: تقول نســــــبة من 

ســـــــــــــنة. يعكس هذا التوجه ما وجدانه ســـــــــــــابقاً يف    55مر ذاته بني من يزيد عمرهم عن % األ30عملياً فيما تقول نســـــــــــــبة من 
ولعله يعكس رفض الشــــــباب الفلســــــطيين لالعرتاف بدور التوســــــع االســــــتيطاين يف حتديد مدى    2018و  2016اســــــتطالعاتنا يف 

 واقعية أو عدم واقعية هذا احلل.

يف    قمنا:  احلقوق املتسااااااااوية، وحل الدولة الواحدة بدون حقوق متسااااااااويةذات  حل الدولة الواحدة    حلل الدولتني:  بديلني 
حول البدائل املختلفة حلل الدولتني. عرضـــــنا على العينة من الطرفني البدائل  كل من الطرفني رأي  ل حتديدهذا االســـــتطالع إبجراء 

حل الدولة الواحدة حيث ال يتمتع  (  2حيث يتمتع الفلســـــــــــطينيون واليهود ةقوق متســـــــــــاوية، ) الدولة الواحدة( حل 1التالية: )
من الضــــروري اإلشــــارة هنا إىل أننا عرضــــنا على   .العنصــــري  لتمييزة، وهو  النظام املعروف عامليا ابالطرفني ةقوق متســــاوي إحدى

  مما يعين أن الطرف الذي ال يتمتع ابحلقوق يف البديل الثاين اإلســــــرائيليني العرب نفس البدائل اليت عرضــــــناها على الفلســــــطينيني، 
مل نعرض هنا بديل الكونفدرالية الذي ســــــــنناقشــــــــه أدانه ألنه يف الواقع ليس بديالً حلل الدولتني، فهو   .ســــــــيكون الطرف اليهودي

 . يقوم أساساً على وجود دولتني تربطهما الكونفدرالية
ســــؤال املتبقني  اجملموعة األكرب هي املؤيدة حلل الدولتني. عند إخراج هؤالء من العينة وبعد    الشــــكلني التالييني فإن  يف  كما يظهر

. ينبغي األخـذ بعني  يتوزع يف أتييـده بني هـذه البـدائـل، فـإن اجلمهور لـدى كـل طرف  عن البـدائـل الثالثـة، كـل بـديـل على حـدة
ــوا حل الدولتني   ــمل أولئك الذين رفضـــ ــماه "أخرى" تشـــ ــ  والبديلنياالعتبار أن اجملموعة املســـ عليهم أو أن إجابتهم قد  نياملعروضـــ

تشــري النتائج لبقاء النتائج بني الفلســطينيني متطابقة مع اســتطالعنا الســابق قبل ســنتني ابســتثناء ارتفاع كبري    كانت "ال أعرف".
%. أما بني اإلســــرائيليني اليهود فرأينا ارتفاعاً مشــــاهباً يف  39% لتصــــل إىل 22بة الذين اختاروا "أخرى" اليت ارتفعت من يف نســــ

ــبــة من اختــاروا "أخرى" حيــث ارتفعــت من   %. لكن التــأييــد للــدولــة الواحــدة الــدميقراطيــة تراجع بني  27% لتصــــــــــــــــل 16نســــــــــــ
بينما ارتفعت نسبة من اختاروا احلل القائم على التمييز    ،يف هذا االستطالع  %10% قبل سنتني إىل  19اإلسرائيليني اليهود من  

جيدر اإلشـــــــارة إىل أن أحد األســـــــباب وراء ارتفاع نســـــــبة اختيار "أخرى" لدى الطرفني يعود لوجود خيار    .%22% إىل  15من  
 على اجلمهور يف هذا االستطالع. نعرضهاثلث يف االستطالع السابق، هو خيار الطرد أو الرتانسفري الذي مل 
 

 (  2020) البديلنيحلل الدولتني  اليهودالفلسطينيني واإلسرائيليني  بنيالتأييد  (: 2الشكل رقم ) 

 

 

 
. كما ذكران أعاله، توجد فروقات بني مواقف الفلسـطينيني من حل الدولتني حسـب مناطق السـكن يف الضـفة الغربية وقطاع غزة

( أدانه ال توجد فروقات بني املنطقتني يف النظرة للبديلني، أي للدولة الواحدة الدميقراطية أو  3يشـــــــــــــري الشـــــــــــــكل رقم )لكن كما 
ـــبة الـتأيـيد للحلني يف املنطقتني حوايل   ،اـلدوـلة الواحـدة ذات التمييز ـــبة األكرب يف قطـاع غزة   .%10حـيث تبلغ نســــــــــــ لكن النســــــــــــ

أما يف الضــــــــــــــفة الغربية فتبلغ نســــــــــــــبة من اختار    .الذي تؤيده كما يف خيار "أخرى"  %( تؤيد حلوالً أخرى أو مل حتدد احلل44)
ــبة أتييد حل الدولتني إىل  35"أخرى"   ــبة أتييد حل الدولتني وخيار "أخرى" بدرجة التدين إذ هتبط نسـ % فقط. كذلك تتأثر نسـ

42

10
22

27

الفلسطينيون 

حل الدولتين حل الدولة الواحدة الديمقراطية 

فصل عنصري أخرى 

43

910

39

األسرئيليون اليهود

حل الدولتين حل الدولة الواحدة الديمقراطية 

فصل عنصري أخرى 



6 
 

% بني غري املتـدينني. تعكس الفروقـات بني الضــــــــــــــفـة الغربيـة وقطـاع غزة يف هـذه احلـاـلة  53% بني املتـدينيني فيمـا ترتفع إىل 39
% على التوايل( مما يقلل من التأييد حلل  41و%  65زة مقارنة ابلضــــــــــــــفة الغربية )حقيقة وجود درجة عالية من التدين يف قطاع غ

 الدولتني يزيد من التأييد خليار "أخرى".
 ( 2020) ودرجة التدين حسب املنطقة والبديلني حلل الدولتنيبني الفلسطينيني يد التأي (: 3الشكل رقم )

 
الفلســــــطيين حســــــب انتماءاته الســــــياســــــية أو نوااي التصــــــويت. يرتفع التأييد حلل  كذلك تظهر فروقات ابرزة يف مواقف اجلمهور  

وترتفع   .% بني مؤيدي القوى الثالثة ومحاس40%( فيما يبلغ التأييد هلذا احلل  51)غلبية بني مؤيدي فتح صــــــــــــــل لأليالدولتني ل
مث حل   ،خليار "أخرى"يذهب التأييد األكرب بني مؤيدي محاس    % بني الذين مل يقرروا ملن ســــــــيصــــــــوتون أو غري املنتمني.45إىل  

حلركة فتح  يف هذا االســـــــتطالع  مث الفصـــــــل العنصـــــــري. من اجلدير ابلذكر أن التأييد  مث حل الدولة الواحدة الدميقراطية  الدولتني،  
 %.25وغري املنتمني  ،%8وللقوى الثالثة  ،%32وحلماس  ،%35بلغت 

 ( 2020) حسب االنتماء السياسي والبديلنيحلل الدولتني  بني الفلسطينينييد التأي (: 4الشكل رقم )

 
مقارنته    هيف استطالعات سابقة فإن اجلمهور اإلسرائيلي منقسم بشده حول املوقف من حل الدولتني. مع ذلك، فإنكما وجدان 

 بني اإلسرائيليني اليهود.% 42و% بني كافة اإلسرائيليني 44ابلبدائل األخرى، فإن حل الدولتني حيوز على أتييد أكرب: 
ــابقـاً )يف الشــــــــــــــكـل رقم  (، ـفإن اجملموعـة األكرب بعـد ذـلك هي تـلك اليت  2رغم ذـلك، ـفإـنه عـند إجراء التحلـيل اـلذي ذكرانه ســــــــــــ

ن مل يؤيدو حل الدولتني ولكنهم أيضــــا مل وتاروا أايً من احللني اآلخرين الذين عرضــــنا ا عليهم  اختارت "أخرى"، أي هؤالء الذي
% من  27هو الذي حصل على النسبة األكرب الثانية )  أي "أخرى"،  ،ال يعرفون اإلجابة. إن حقيقة أن هذا اخليار  أبهنمأو قالوا  
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وجه لدى الرأي العام لو االعتقاد أبنه ال يوجد إطار ســـــياســـــي متاح  % من الفلســـــطينيني( يشـــــري إىل ت39واإلســـــرائيليني اليهود  
 للتوصل حلل للصراع يف الواقت الراهن.

ول من بني اإلســـــــــرائيليني وتون من ذوي التوجهات املتشـــــــــددة وخاصـــــــــة بني  لتشـــــــــري النتائج إىل أن الذين ال وتارون أايً من احل
(. أما بني العلمانيني اليهود فإننا جند األغلبية أو الثلثني، تفضــــل حل الدولتني على أي  5كما يظهر من الشــــكل رقم )  املتدينني

ــناها،  حل آخر. أما بني التقليديني واملتدينني القوميني واحلريدمي فإن اجملموعة األكرب هي اليت رفضــــــــت أي من احللول اليت   عرضــــــ
 روا حل الدولتني.بعد حذف اجمليبني الذين اختا وذلك

 ( 2020) حسب التدين والبديلنيود حلل الدولتني التأييد بني اإلسرائيليني اليه(: 5الشكل رقم )

  
عند النظر إىل املواقف من هذه اخليارات حســب التوجهات الســياســية واإليدلوجية فإننا جند أتييداً من األغلبية حلل الدولتني بني  

% يؤيدون حل 29مع ذلك، فإنه حىت بني اليمني املعتدل فإن   .(6)أنظر الشــــكل رقم   اليمنياليســــار والوســــط ولكن ليس بني 
ـــبة الـتأيـيد ألي من  ـــبة أعلى من نســــــــــــ ـــبة اـلذين مل وـتاروا أايً من الـبدائل  اـلدولتني وهي نســــــــــــ الـبديلني اآلخرين لكـنه أـقل من نســــــــــــ

. من املفيد اإلشــــارة إىل  %(15% مث حل الدولتني )42حيث تبلغ  ذهب للفصــــل العنصــــري  يأما بني اليمني فالتأييد    .املعروضــــة
  ،% 3واليسار    ،%11واليسار املعتدل    ،%24%، والوسط  26% واليمني  33أن حجم اليمني املعتدل يف هذا االستطالع هو 

 وذلك بني اإلسرائيليني اليهود.
 

 ( 2020) حسب اإليديولوجية السياسية والبديلنيود حلل الدولتني التأييد بني اإلسرائيليني اليه(: 6الشكل رقم )

 
يتبعه التأييد حلل    مرتفعاً أخرياً عند حتليل مواقف اإلســــــرائيليني العرب كما يظهر يف الشــــــكل التايل فإن التأييد حلل الدولتني يبدو  

 . الدميقراطية الدولة الواحدة
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 (2020) العرب بني االسرائيليني والبديلنيلتني التأييد حلل الدو (: 7الشكل رقم )

 
 

كونفـدرالـية بني دوليت فلســــــــــــــطني  ل اـلدولتني التقلـيدي وهو قـيام  ابلســــــــــــــؤال عن ـبدـيل آخر حلـ  الرابعـةقمـنا للمرة :  الكونفادرالياة
 : الوصف التايل هلذا البديلوإسرائيل. عرضنا على اجلمهور 

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

مة للدولتني. سااااااتقوم تساااااارائيل  دولتها فقط. ساااااايتمتع الطرفان  رية احلركة ولن يتم تقساااااايم القدس ال  سااااااتكون عا اااااا 
  " عامل بشكل مشرتك مع قضااي األمن واالقتصاد....وفلسطني ابلت

وكان قبل    2018% يف كانون أول )ديســــــمرب(  28منذ بدأان الســــــؤال عن هذا احلل ارتفع التأييد له بني اجلمهور اإلســــــرائيلي إىل 
ــرائيليني لالخنفاض إىل  2017% يف هناية  39ذلك قد بلغ  ــتطالع الراهن فيعود التأييد بني اإلســـ % وهي نســـــبة  30. أما يف االســـ
 % على التوايل(. 29% و 28ويف هذا االستطالع ) 2017بني الفلسطينيني منذا كانون أول )ديسمرب(  للفكرةقريبة للتأييد 

ل ثالث نقاط مئوية مقارنة ابســــتطالعنا الســــابق قبل ســــنتني  يف هذا االســــتطالع اخنفض التأييد بني اإلســــرائيليني اليهود هلذا احل
إىل    2018واخنفض التأييد له بشـــــــــكل أكرب بني اإلســـــــــرائيليني العرب من أكثر من الثلثني يف منتصـــــــــف  %(  28% إىل  31)من  
 األخرى املقرتحة.% فقط يف هذا االستطالع. يتوافق هذا االخنفاض مع االخنفاض الذي الحظناه يف نسب أتييد احللول 44

لكن التأييد األكثر ثبااتً وجدانه بني اليســــــــار اإلســــــــرائيلي اليهودي حيث ارتفع التأييد ابســــــــتمرار منذ الســــــــؤال عن الكونفدرالية  
أي بزايدة قدرها مثانية نقاط عن النتيجة اليت    ،% اليوم56ليصــــــــــــل إىل    2016)دييســــــــــــمرب(    ل% يف كانون أو 35عندما بلغت  

أما التأييد بني الفلســـطينيني فيبقى نســـبياً بدون تغيري منذ كانون األول )ديســمرب(    .2018ســـنتني يف منتصـــف    عليها قبل  ناحصـــل
رتفعت بعد ذلك يف  ا، و 2016وكانت نسـبة التأييد قد ابتدأت مرتفعة نسـبياً يف كانون أول )ديسـمرب(    ،%30يف حدود   ،2017

 التأييد حللول أخرى. مث اخنفضت منذ ذلك الوقت تبعاً الخنفاض 2017منتصف 

- عرضــــــنا على اجلمهور لدى الطرفني أربعة خيارات ممكنة ملا ينبغي أن حيدث اآلن يف العالقات الفلســــــطينية الساااااالم والعن : 
  ،اإلسـرائيلية. تشـري النتائج إىل تشـابه يف الرأي بني خيارات اإلسـرائيليني اليهود وتلك اليت وجدانها بني املواطنني يف الضـفة الغربية 

ولكنها تشــــري الختالفات واســــعة يف الرأي بني هاتني اجملموعتني واملواطنني الفلســــطينيني يف قطاع غزة. يقول اجلمهور يف الضــــفة  
% على التوايل(. لكن  41و%49الغربية واجلمهور اإلســرائيلي اليهودي أهنما يفضــالن التوصــل التفاق ســالم مع الطرف اآلخر )

طينيني  ســـــ% يف قطاع غزة فيما تنخفض نســـــبة تفضـــــيل هذا اخليار بني الفل13تنخفض إىل    نســـــبة فضـــــل هذا اخلياري  من  نســـــبة
% من الفلســـــــطينيني أهنا تفضـــــــل هذا اخليار. أما  41و% من اإلســـــــرائيليني  45من    نســـــــبة%. قبل ســـــــنتني قالت 34ككل إىل  

% يف الضفة الغربية  26الفلسطينيني )% بني 37ابلنسبة للخيار املتعلق "ابللجوء للعمل املسلح" فحصل على نسبة أتييد بلغت  
على   ، طينينيســـوهو اللجوء حلرب حامسة ضـــد الفل  ،% يف قطاع غزة( وحصـــل اخليار املوازي لذلك بني اإلســـرائيليني اليهود54و

هذا اخليار. أما اخليار    % من اإلســـرائيليني20و% من الفلســـطينيني  27%. قبل ســـنتني اختارت نســـبة من  19نســـبة أتييد بلغت  
فيما    ،% منهم10الث الذي عرضــــــــناه على الفلســــــــطينيني فكان اللجوء للمقاومة الشــــــــعبية الســــــــلمية وقد اختارته نســــــــبة من  الث
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  % من االســـرائيليني14ومن الفلســـطينيني    %13% من اإلســـرائيليني خيار الضـــم. أخرياً، قالت نســـبة من 12اختارت نســـبة من 
 أهنم يفضلون احلفاظ على الوضع الراهن.

ــةكما فعلنا يف املرات    :رزمة احلل الدائم ــابقة،  اخلمسـ ــرائيليني  السـ ــطينيني واإلسـ ــنا على الفلسـ ــتطالع  عرضـ رزمة    يف هذا االسـ
هذه الرزمة املبنية على   يؤيدون أو يعارضــــونوســــألناهم إن كانوا    مبنية على نتائج جوالت املفاوضــــات الســــابقة  ل دائم مفصــــلةح

  كافة قضـــــــااي ما يعرف  فاوضـــــــات الوضـــــــع الدائم كاحلدود واألمن  بنداً تغطي  12 اشـــــــتملت الرزمة على.  أســـــــاس حل الدولتني
لقضــااي أخرى مثل االعرتاف املتبادل وهناية الصــراع ووجود ضــماانت خارجية ومبادرة  ابإلضــافة  واملســتوطنات والقدس والالجئني  

ية. اشـتملت الرزمة اليت عرضـناها يف هذا االسـتطالع على ثالثة حوافز أثبتت االسـتطالعات السـابقة جناحها يف رفع السـالم العرب
كل بند من البنود االثنا  من  نســــــبة التأييد حلل دائم وذلك ابإلضــــــافة للبنود األخرى التقليدية. قمنا بســــــؤال الطرفني عن موقفهم  

 الرزمة كاملة وذلك بعد أن قمنا بتذكريهم ابلعناصر الرئيسية للخطة. منعشر مث بعد ذلك سألناهم عن موقفهم 
كافة    بني%  38كان التأييد اإلســـــرائيلي للخطة الكاملة أضـــــعف بكثري مما كان عليه احلال قبل ســـــنتني حيث مل يزد عن  •

(. تشــــكل هذه النتيجة اخنفاضــــاً مقارنة ابلنتيجة اليت  8% بني اإلســــرائيليني اليهود )أنظر الشــــكل رقم 36واإلســــرائيليني  
للخطة املشـــاهبة )أي املعدلة( أو للخطة األصـــلية )اليت اقتصـــرت على تســـعة بنود    2018حصـــلنا عليها يف منتصـــف عام  

ــافية اليت شـــكلت حوافز للطرفني( ــلية آنذاك حيث بلغ  بدون البنود الثالثة اإلضـ ــبة التأييد للخطة األصـ % بني  46ت نسـ
% من كافة اإلســـــــــــرائيليني  53للخطة احلالية على أتييد من   طابقةحصـــــــــــلت اخلطة املعدلة امل  اجملموع اإلســـــــــــرائيلي بينما

 نقطة مئوية. 15% بني اإلسرائيليني اليهود(، أي أن التأييد بني اإلسرائيليني اخنفض بـ 45)وعلى 
% اليوم )أي بتســــــــــع  36% بني اليهود إىل  45  من  جاء االخنفاض من اإلســــــــــرائيليني اليهود والعرب معاً حيث اخنفض  •

 .2018% يف منتصف 91% مقارنة مع 49نقاط( واخنفض بني العرب ليكون اآلن 
نتني. يقتصـــر  كذلك اخنفض التأييد بشــــكل كبري بني الفلســــطينيني عما كان عليه احلال يف االســــتطالع الســــابق قبل ســــ •

%. كما يوضـــح 70، وعارضـــته أغلبية من  2018% يف منتصـــف  42% مقارنة بنســـبة أتييد بلغت  27على التأييد اليوم  
ــكل التايل، فإن نســـبة التأييد الراهنة هلذه اخلطة هي األضـــعف منذ أن عرضـــناها ــيغة  ابلصـــيغة احلالية أو ســـواء  الشـ   ابلصـ

 2016.حزيران )يونيو(  منذاألصلية وذلك 
 

 2020-2016 بني  التأييد اإلسرائيلي والفلسطيين للرزمة الكاملة ث الفرتة(: 8الشكل رقم )

ع مشل ملائة أل  الجىء فلسطيين، اآلن بعد أن علمن ابلبنود الرئيسية حلل الدولتني الذي يشكل تسوية دائمة تشمل دولة فلسطينية منزوعة السالح وتبادحب أراضي متساوي، وج 
  وهناية الصراع، قل لنا من فضلك تىل أي درجة تؤيد أو تعارض هذه التسوية الدائمة كرزمة واحدة؟ قية عا مة لفلسطني والقدس الغربية عا مة إلسرائيل،وجعل القدس الشر 

 

د كل  علرزمة احلل الدائم. تشــري األرقام املذكورة ب  الكاملة: جتدون أدانه تفصــيالً ملواقف الطرفني من البنود  بنود رزمة احلل الدائم
 بند من هذه البنود إىل نسبة التأييد للعينة الكاملة لدى كل طرف. 
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اسااارائيل رباربة   الصاااراع، وتلتزماعرتاف متبادحب من قبل الطرفني بفلساااطني وتسااارائيل كوطنني لشاااعبيهما وأن حل الدولتني هذا يعين هناية  . 1
من    أغلبيةأيدت هذا البند    :وهناية املطالب من كل طرف  ،ن رباربة اإلرهاب ضد اسرائيلو الفلسطيني ويلتزماإلرهاب ضد الفلسطينيني  

   اإلسرائيليني العرب. من%  58أيدته نسبة بلغت  ، و % من الفلسطينيني33من نسبة  . كما أيدته  اإلسرائيليني اليهود% من 68
%  10)  % فقط من الفلســطينيني12أيدت هذا البند أقلية من   :قيام دولة فلسااطينية منزوعة السااالح ث الضاافة الغربية وقطاع غزة. 2

  .اإلسرائيليني العربمن  %29واليهود  % من اإلسرائيليني53من  وأغلبية غزة(% يف قطاع 15ويف الضفة الغربية 
تكون الدولة الفلسااطينة املسااتقلة ذات نظام سااياسااي دميقراطي يقوم على أساااس حكم القانون، واالنتخاابت الدورية، والصاابافة احلرة،   .3

وبرملان قوي، وقضااء مساتقل، وحقوق متسااوية ليقليات الدينية والعرقية، ويتمتع منظمة قوية باربة الفسااد. وتكون دولة تسارائيل ذات 
  ميقراطي يضامن في  القانون املسااواة للمواطنني اإلسارائيليني العرب  يث تكون حقوقهم متاماح كبقوق اليهود اإلسارائيليني.  نظام ساياساي د

% هببوط كبري 43% وبني اإلســرائيليني العرب  66%. أما بني اإلســرائيليني اليهود فبلغت نســبة التأييد 43بلغت نســبة التأييد بني الفلســطينيني 
 ع قبل سنتني.مقارنة ابلوض

من    %35البند أقلية من   اأيدت هذ  :تشااكيل قوة متعددة اجلنسااية ووضااعها ث الدولة الفلسااطينية لضاامان األمن والسااالمة للطرفني. 4
ابرتفاع    %59أما بني اإلســـرائيليني اليهود فتبلغ نســـبة التأييد    .نقاط مقارنة ابالســـتطالع الســـابق 4ابرتفاع قدره   الفلســـطينيني

 % من اإلسرائيليني العرب.51وأيدته نسبة من  ،نقطة مقارنة ابالستطالع السابق 11مقداره 
لإلنذار املبكر ث الضاااافة  يكون للدولة الفلسااااطينية ساااايادة على رائها وأرضااااها ومصااااادرها املائية ولكن ساااايكون إلساااارائيل  طتا مراقبة  . 5

بني و   اليهود  وبلغت نســــــبة التأييد بني اإلســــــرائيليني% من الفلســــــطينيني  24نســــــبة من  أيدت هذه البند    :ساااانة 15الغربية ملدة 
 .% )لكل منهما(41 العرب اإلسرائيليني

ساارائيل من خالحب إلتقوم الدولة الفلسااطينية ث كافة اراضااي الضاافة الغربية وقطاع غزة ما عدا بعض الكتل االسااتيطانية ال  ساايتم ضاامها  . 6
يف   %16% من الفلســـطينيني )22من   نســـبةالبند  ا  أيدت هذ :تبادحب ليراضااي، وتقوم اساارائيل  خالء كافة املسااتوطنات األخرى

 % من اإلسرائيليني العرب.39و اليهود اإلسرائيليني من% 36من  نسبة وأيدته غزة(% يف قطاع 31الضفة الغربية و
 :تكون األراضاي ال  ساتبصال عليها الدولة الفلساطينية ث تبادحب األراضاي مسااوية حلتم الكتل االساتيطانية ال  سايتم ضامها إلسارائيل. 7 

وأيدته نســــــــبة من  % يف قطاع غزة(،24و% يف الضــــــــفة الغربية  16نيني )ســــــــطيل% بني الف19نســــــــبة بلغت  البند  ذا  أيدت ه
 .% من اإلسرائيليني العرب42و اليهوداإلسرائيليني  من% 35

% من  18من   نســــبةأيدت هذه البند   :سااارائيلإلتكون القدس الغربية عا ااامة لدولة الفلساااطينية و لتكون القدس الشااارقية عا ااامة . 8
% من 40واإلســــــرائيليني اليهود  % من  23وأيدته نســــــبة من  % يف قطاع غزة(، 16و% يف الضــــــفة الغربية  20الفلســــــطينيني )

 اإلسرائيليني العرب. 
نن السايادة الفلساطينية ويكون احلي )جبل اهليكل( ث البلدة القدمية من القدس يكون احلي اإلساالمي واحلي املسايبي واحلرم الشاري   . 9

% يف الضــفة  20بني الفلســطينيني )  %18نســبة بلغت  البند أيدت هذا   :اليهودي وحائط الرباق/املبكى نن الساايادة اإلساارائيلية
 من اإلسرائيليني العرب.%41من% يف قطاع غزة(، فيما أيدته نسبة 16والغربية 

يكون لالجئني الفلسااطينيني حق العودة ملوطنهم  يث تقوم الدولة الفلسااطينية ابسااتيعاب كافة الالجئني الذين يرغبون ث العي  فيها .  10 
نسبة  أيدت هذا البند  :ضامن برممج جلمع مشل العائالت وسايتم تعويض كافة الالجئني  الجئوساتساما اسارائيل بعودة حوايل مائة أل  

  ،2018% قد أيدت هذا البند يف 48وكانت نســـبة   % يف قطاع غزة(39و% يف الضـــفة الغربية  34)  الفلســـطينيني من%  36
العرب   اإلســــــرائيليني أما بني  .وهي نســــــبة التأييد األقل ألي من بنود الرزمة  ،% من اإلســــــرائيليني اليهود13وأيدته نســــــبة من 
 .%55 فبلغت نسبة التأييد

يشاامل االتفاق على ضاامامت ررية من الوالايت املتبدة ومصاار والسااعودية حيث يشااكل هؤالء جلنة مشاارتكة وتيفتها ضاامان تطبيق  .11
أما بني  ،(% يف قطاع غزة40و% يف الضــــــــفة الغربية  20% )28بلغت نســــــــبة التأييد بني الفلســــــــطينيني  اااااابيا لالتفاق من قبل الطرفني. 

أتييد هذا البند بني اإلســـــــــرائيليني اليهود مقارنة   يعين هذا ارتفاعاً يف نســـــــــبة %.47العرب% وبني اإلســـــــــرائيليني 53اإلســـــــــرائيليني اليهود فبلغت 
اتفاقية  %، ولعل ذلك يعود ألن االســــــتطالع أالجري خالل الفرتة اليت أالعلن فيها عن46ابلوضــــــع قبل ســــــنتني عندما بلغت نســــــبة التأييد آنذاك 
 تطبيع العالقات بني إسرائيل واإلمارات العربية املتحدة.

بلغت نســـــبة التأييد بني الفلســـــطينيني  ساااايكون هذا االتفاق جزءاح من اتفاق سااااالم مع كافة الدوحب العربية تطبيقاح ملبادرة السااااالم العربية.   .12
ــفة الغربية  %28 )32 ــطينيني   2018يف منتصـــــــــف عام  % يف قطاع غزة(.39و% يف الضـــــــ ــبة التأييد بني الفلســـــــ أما بني  .  %46بلغت نســـــــ
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تشـــــــــكل النتيجة بني اإلســـــــــرائيليني اليهود ارتفاعاً قدره مثاين نقاط مقارنة   %.53% وبني اإلســـــــــرائيليني العرب 59اإلســـــــــرائيليني اليهود فبلغت 
 ابالستطالع السابق.

بعد النظر يف كافة تفاصــــــيل اخلطة وبعد الســــــؤال عن التأييد للخطة    :كاملةالانطباعات اجلمهور حوحب التأييد اجملتمعي للرزمة 
أتييد أغلبية اجلمهور لديهم ويف الطرف اآلخر هلذه اخلطة. يف احلالتني كانت  من قبل اجمليبني سألنا الطرفني عن اعتقاداهتم بشأن  
 انطباعات اجمليبني أن التأييد هلا يف جمتمعهم ضئيل.

% فقط أن  18يعتقد أن أغلبية اإلســــــرائيليني اليهود يؤيدون هذه اخلطة. قالت نســــــبة من   إن كان  اإلســــــرائيلي    ســــــألنا اجلمهور 
%. هذه 22النســـبة    بلغتوبني اإلســـرائيليني العرب    ،% فقط11أغلبية اليهود يؤيدوهنا، بل وصـــلت النســـبة بني املســـتوطنني إىل  

% من اإلســـــرائيليني أهنا  23من   دما قالت نســـــبةالنتائج تشـــــري الخنفاض يف نســـــب االنطباعات مقارنة ابالســـــتطالع الســـــابق عن
كانت نتيجة التأييد   تعتقد أن أغلبية اإلســـرائيليني اليهود تؤيد اخلطة وتشـــري إىل تراجع مســـتمر خالل الســـنوات القليلة املاضـــية.  

 أييد. % بني اإلسرائيليني اليهود، أي ضعف نسبة انطباعات الت36أعلى من ذلك كما ذكران أعاله، حيث وصلت إىل 
% أن األغلبية تؤيدها. وعند ســؤاهلم عن 25وعند ســؤال الفلســطينيني عن موقف أغلبية الفلســطينيني من اخلطة قالت نســبة من  

%( أن أغلبية الطرف اآلخر ســــتؤيدها. يف املقابل، قالت  54موقف األغلبية اإلســــرائيلية اليهودية قالت أغلبية من الفلســــطينني )
 ائيليني أن أغلبية من الفلسطينيني تؤيد اخلطة.% فقط من اإلسر 18نسبة من 

تشري الفروقات بني سكان الطرفني إىل اجملموعات ذات االختالفات الواضحة يف االستجابة خلطة    فروقات مناطقية ودميغرافية:
الســالم. وجدان بني اجلمهور الفلســطيين فروقات تتعلق ابلدرجة األوىل ابملنطقة واالنتماء الســياســي ودرجة التدين )أنظر الشــكل  

 (. 9رقم 
%  31لتأييد اخلطة أكثر من ســكان الضــفة الغربية حيث أيدها    كما يف االســتطالعات الســابقة مييل ســكان قطاع غزة •

ــكان قطاع غزة مقارنة  25مقابل   % على التوايل. من املفيد اإلشــــــارة إىل أنه بينما يقل أتييد فكرة حل الدولتني بني ســــ
يف القطاع مما هي   ابلضــفة الغربية، كما أشــران ســابقاً، فإن التأييد لرزمة احلل الدائم، أي خطة الســالم التفصــيلية، أعلى

عليه احلال يف الضـــــفة. إضـــــافة لذلك، من املهم اإلشـــــارة إىل أن أتييد فكرة حل الدولتني يف املنطقتني أعلى من نســـــبة  
 أتييد خطة السالم.

درجة مئوية مقارنة بنسـبة    19%، أقل بــــــــــــــــ 38وجد االســتطالع أن نســبة أتييد اخلطة بني مؤيدي حركة فتح اليت تبلغ   •
. لكن املفاجئ أن التأييد بني مؤيدي محاس قد ارتفعت يف هذا االســـــتطالع  2018اخلطة يف منتصـــــف    أتييدهم لنفس

 % يف االستطالع الراهن. 25إىل  2018% يف منتصف 21من 
% بني غري املتدينني مقارنة بنســـبة  51مييل التأييد للخطة التفصــــيلية للســــالم لالرتفاع بني األقل تديناً حيث تصــــل إىل   •

 املتدينيني.% بني 23تزيد عن أتييد ال 
ســـنة فإن نســـبة التأييد بينهم ال ختتلف عن نســـبة التأييد بني اجملموعات العمرية األخرى   22-18أما بني الشـــباب من  •

  مما يشكل اختالفاً مع نتائجنا السابقة اليت كانت قد أظهرت أهنم أكثر تشدداً. 
 (2020) حسب مؤشرات خمتارة  ،للبل الدائمة الكامل ةللرزمنسبة التأييد بني الفلسطينيني (: 9الشكل رقم )
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( فإن الفروقات يف املواقف من خطة السالم التفصيلية تشبه تلك اليت  10ما بني اإلسرائيليني، كما يشري الشكل رقم )أ •
رأيناها عند مناقشــة املواقف من فكرة حل الدولتني. وهي كذلك متوافقة عرب الســنوات املاضــية من حيث وجود نســب  

بني اليهود العلمانيني فيما تنخفض بني اجملموعات   ارتفاعاً اهنا أكثر  و عالية للتأييد بني اليســـــار ومنخفضـــــة بني اليمني،  
وأن الفجوة األكرب هي بني العلمانيني والتقليديني. أما التأييد بني املواطنني العرب يف إســــــــــرائيل للخطة    الدينية املختلفة

ا يف منتصــــــف  التفصــــــيلية فأعلى مما هي احلال بني اليهود مع أهنا اخنفضــــــت كثرياً عن نســــــبة التأييد اليت حصــــــلنا عليه
2018 . 

%( من اإلســـرائيليني اليهود. أما بني اليمني اليهودي فإن  54%( والوســـط )70تؤيد خطة الســـالم أغلبية من اليســـار ) •
 % فقط يؤيدون اخلطة التفصيلية. 20

فض  % بني العلمانيني اليهود وتنخ 55يشـكل االنقسـام الديين أقوى العوامل املؤثرة على نسـب التأييد حيث ترتفع إىل   •
 % على التوايل(.16و% 14% بني التقليديني وأقل من ذلك بني املتدينيني واحلريدمي )28بقوة إىل 

  24- 18% الشــباب اإلســرائيلي اليهودي بني 35هناك فرق بســيط بني اجملموعات العمرية حيث تؤيد اخلطة نســبة من  •
 .سنة وأكثر 65% بني الذين يبلغ عمرهم 50 تبلغأتييد  بنسبةسنة مقارنة 

(2020) حسب مؤشرات خمتارة ،الدائمحلل اة لرزم االسرائيلينينسبة التأييد بني (: 10الشكل رقم )  

 
 

ــيلـية القـائمـة على ابإلضــــــــــــــاـفة    :الشاااااااااااكوك حوحب واقعياة حال الادولتني للفروـقات يف الـتأيـيد لفكرة حـل اـلدولتني واخلطـة التفصــــــــــــ
االختالفات الدميغرافية والسياسية فإن هناك اختالفات تعود أيضاً لالعتقادات حول واقعية حل الدولتني. فمثالً وجد االستطالع  

لكنها  %  82بة التأييد لفكرة هذا احلل تصــــــــــل إىل أنه بني اإلســــــــــرائيليني الذين يعتقدون أن حل الدولتني ال يزال ممكناً فإن نســــــــــ
% بني الذين يعتقدون أن حل الدولتني مل يعد عملياً بســـبب التوســـع االســـتيطاين. كذلك  13تنخفض بشـــكل ســـاحق لتصـــل إىل 

تســبة من   تؤثر االعتقادات بني اإلســرائيليني اليهود حول واقعية حل الدولتني على نســبة أتييد خطة الســالم التفصــيلية حيث تؤيد
% فقط من 18( أدانه. يف املقابل فإن 11% ممن يعتقدون بواقعية هذا احلل خطة الســالم هذه، كما يظهر يف الشــكل رقم )63

 املعتقدين بعدم إمكانية حل الدولتني يؤيدون هذه اخلطة التفصيلية للسالم.
بني الفلســطينيني الذين يعتقدون أن حل الدولتني ال يزال واقعياً، فإن نســبة التأييد خلطة الســالم التفصــيلية بينهم ترتفع لتصــل    أما
 % فقط بني املعتقدين أبن ذلك احلل مل يعد ممكناً.21% لكنها تنخفض إىل 78إىل 
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كانية حل الدولتنيأتييد خطة السالم وارتباطها ابالعتقادات حوحب تم (:11الشكل رقم )  

 

 
 

   :مزدوجة متبادلةحوافز  
هدفتا لفحص قدرة جمموعة من احلوافز على التأثري على مواقف اجلمهور لدى الطرفني   نياشــــــــتمل االســــــــتطالع الراهن على جتربت

خر ملصـــــلحة  ( قمنا  زاوجة حافزين اثنني من احلوافز "الصـــــفرية"، أي واحد ملصـــــلحة طرف واآل1من خطة الســـــالم التفصـــــيلية: )
حيث زايدة أو خفض نســــــــــــبة التأييد خلطة  خر، لكي نتعرف على الفائدة أو الضــــــــــــرر الذي قد يرتتب على ذلك من  الطرف اآل

ــألنا اجلمهور عن أولياته جتاه هذه املطالب وجتاه 2الســــالم املقرتحة، ) ( قمنا بتقدمي قائمة أبهم املطالب من كل طرف لآلخر وســ
ــركن ــيم العينة جملموعتني وأشـ ــوله على طلباته ذات األولوية. قمنا بتقسـ ا واحدة منها يف التنازالت اليت ميكن أن يقبل هبا مقابل حصـ

 يف اجلانب اإلسرائيلي شارك يف هاتني التجربتني اجلمهور اليهودي فقط.  الثانيةالتجربة األوىل واجملموعة الثانية يف التجربة 
يف االســــــــــــــتطالعـات األربعـة األوىل من نبض    املزدوجـة املتبـادـلة. كـاـنت هـذه هي املرة الثـانيـة اليت قمنـا فيهـا بفحص ـفاعليـة احلوافز

متـت بلورهتـا لالعتقـاد بقـدرهتـا اإلجيـابيـة على التـأثري على طرف واحـد    قـد  الرأي العـام اليت أجرينـاهـا كـانـت معظم احلوافز املقرتحـة
نا يف منتصف  وليس الطرف اآلخر. ملعاجلة التخوف من أن هذه احلوافز تزيد التأييد لدى طرف مقابل خفضه للطرف اآلخر، قم

. متت هذه املزاوجة تبعاً لألولوية اليت منهماويف االسـتطالع الراهن  زاوجة هذه احلوافز هبدف إظهار الفائدة املتبادلة لكل    2018
 يف استطالعاتنا السابقة.  زأعطاها الطرفان لتلك احلواف

موعة من أقوى احلوافز اليت مت فحصــــــــــــــها ســــــــــــــابقا يف بناءاً على ذلك قمنا ببلورة ســــــــــــــتة بنود ذات حوافز مزدوجة متبادلة متثل جم
اســتطالعات نبض الرأي العام. وجهنا ســؤاالً للمشــاركني حول كل زوج من احلوافز: هل يزيد هذه الزوح من أتييده خلطة الســالم  

املختارة وليس فقط أولئك الذين عارضــــــوا    العينةأم ينقصــــــه. وقد مت عرض هذه احلوافز املزدوجة على كافة املشــــــاركني يف نصــــــف  
اخلطة. كان اهلدف من هذه التجربة هو خلق وضـــــــع أقرب للواقعية ما أمكن من حيث معرفة اجلمهور بكافة احلوافز واملكاســـــــب 

رتاجع تغيري موقفه من رزمة احلل املقرتحة: هل ســـــــــــيلاملعروضـــــــــــة على اجلانبني ومعرفة ما إذا كانت هذه املعرفة ســـــــــــتدفع ابجلمهور  
ــحاً  ــبة للذين مل يكونوا قد اختذوا موقفاً واضـــ ــون ويقبلوا هبذه الرزمة  وابلنســـ ــون هذه الرزمة  وهل يرتاجع املعارضـــ املؤيدون ويعارضـــ

 ابلقبول أو الرفض للرزمة، فإننا هدفنا ملعرفة ما إذا كانت هذه احلوافز املزدوجة قد أقنعتهم ابلقبول أو الرفض.

 ال  عرضناها على اجلمهور الستةاملزدوجة املتبادلة هذه هي قائمة ابحلوافز 
ســــــتعرتف دولة فلســــــطني ابهلوية اليهودية لدولة إســــــرائيل وســــــتعرتف ابجلذور الدينية والتاروية  اهلوية اليهودية واألسااااارى الفلساااااطينيون:  

كافة املعتقلني الفلسـطينيني عندما يدخل اتفاق   اليهودية يف أراض فلسـطني التاروية )أرض إسـرائيل( وسـتقوم إسـرائيل اباللتزام ابإلفراج عن
 السالم حيز التنفيذ

تلتزم الدولة الفلســـــــطينية ابســـــــتمرار التعاون األمين مع قوى األمن اإلســـــــرائيلية وتوافق  :  التعاون األمين والتواجد العساااااكري اإلسااااارائيلي
 ةإسرائيل يف املقابل على سحب تواجدها العسكري يف أراضي الدولة الفلسطيني
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يف توجه لو املصــــاحلة ســــيتم الســــماح لليهود بزايرة احلرم الشــــريف وســــيتم الســــماح للفلســــطينيني بزايرة حائط الزايرة ليماكن املقدساااة:  
 الرباق/ املبكى وسيؤكد الطرفان يف نفس الوقت على التزامهما بعدم تغيري وضع األماكن املقدسة فيهم

ــتعرتف  االعرتاف ابلنكبة وابرقة:   ــيعرتف ســـــــ ــتعتذر عن املعاانة اليت تعرض هلا الفلســـــــــطينيون الالجئون وســـــــ ــرائيل ابلنكبة وســـــــ دولة إســـــــ
 الفلسطينيون ابحملرقة وسيعربوا عن تعاطفهم مع معاانة اليهود على يد أعدائهم

إبدخال تعديالت   ســــتقوم الدولتان، فلســــطني وإســــرائيل ابلعمل على منع التحريض ضــــد اآلخر وعند اللزوم ســــتقومان اربة التبريض:  
 على الكتب املدرسية إلزالة أي مواد حتريضية ضد اآلخر وبث روح التسامح واملصاحلة وحماربة العنف.

سـتسـمح إسـرائيل بعدد من العمال الفلسـطينيني متفق عليه بني الطرفني ابسـتمرار العمل يف العماحب الفلساطينيون واملصاانع اإلسارائيلية:  
 لك وستسمح فلسطني للمصانع اإلسرائيلية ابستمرار العمل يف أراضيها فيما لو رغبو يف ذلكإسرائيل فيما لو رغبوا يف ذ

يف هذا االســـتطالع قد عرضـــت عليهم هذه احلوافز املزدوجة فإن    يف نصـــف العينة التمثيلية املختارة  ابلنظر إىل أن كافة املشـــاركني
بقوا حيث  فقد ي أهنم كانوا أصــالً من املؤيدين خلطة الســالم املقدمة هلم(  الذين اجابوا أبن احلافز قد دفعهم للمزيد من التأييد )أ

حيث كانوا بني    اكانوا بني املؤيدين. كذلك احلال ابلنســـــــــــبة للمعارضـــــــــــني الذين دفعتهم احلوافز للمزيد من املعارضـــــــــــة حيث بقو 
ين قالوا  ذمنا بنقلهم للمعارضـــة؛ وكذلك احلال للقفقد املعارضـــني. أما الذين قالوا من بني املؤيدين أن احلوافز تدفعهم للمعارضـــة  

املعارضــــــــة  و من بني املعارضــــــــني أن احلوافز تدفعهم للتأييد فقد قمنا بنقلهم للمؤيدين. قمنا بعد ذلك ابحتســــــــاب نســــــــبيت التأييد  
 اجلديدتني ملعرفة أتثري كل حافز مزدوح على الطرفني الفلسطيين واإلسرائيلي.

 املتبادلة كانت كما يلي: السالم جند أن مواقفهم جتاه احلوافز املزدوجة  خطةعند النظر يف معارضي 
: أظهرت النتائج أن ردة فعل أولئك الذين كانوا قد عارضــــــوا خطة الســــــالم الدائم التفصــــــيلية  ث اجلانب اإلسااااارائيلي •

ــاهبة لردة فعل أولئك الذين أيدو خطة الســـــالم،   ــها عليهم قد كانت مشـــ ــاس حل الدولتني عند عرضـــ القائمة على أســـ
ــا هي األقل دفعاً للمؤيدين لتغيري   عىن أن احلوافز املزدوجة األكثر جناحاً يف إقناع املعارضــــــــني بتغيري رأيهم كان ت أيضــــــ

 رأيهم لو إبداء املعارضة. 
ــاهد يف اجلدول التايل فإن احلافز املزدوج املتعلق  حاربة التحريض وتغيري املناهنكما  • ــرورة جشـــ ــية عند الضـــ يف   ،الدراســـ

حيث ســــــــبعة من كل   كان هو األكثر قدرة على جذب املعارضــــــــني للتأييد  ،مناهج الطرفني الفلســــــــطيين واإلســــــــرائيلي
ــئيلة من أولئك الذين كانوا قد أيدوا اخلطة   عشــــرة قالوا أبن ذلك دفعهم لتأييد خطة الســــالم. يف املقابل فإن نســــبة ضــ

 %( قاموا بتغيري رأيهم وانضموا للمعارضة.12)
اإلســـــرائيلية املوجودة داخل فكان املتعلق ببقاء املصـــــانع    بني اإلســـــرائيليني اليهود أما احلافز املزدوج الثاين األكثر جناحاً  •

الضــفة الغربية مقابل الســماح للعمال الفلســطينيني ابالســتمرار ابلعمل داخل إســرائيل. هنا أيضــاً وجدان أن أغلبية من  
%( من املؤيدين  13%( حتولوا للتأييد فيما قامت نســــــبة قليلة )63أولئك الذين عارضــــــوا خطة الســــــالم يف البداية )

  لو املعارضة. األصليني للخطة ابلتحول
ن المؤيدين   من بي 
ن للخطة  األصليي 

ن  ن المعارضي  من بي 
ن للخطة  األصليي 

 اإلرسائيليون اليهود 

ن   أصحبوا اآلن بي 
ن   المعارضي 

ن   أصحبوا اآلن بي 
  المؤيدين

 / النكبة ابحملرقةاالعرتاف املتبادل  27% 42%

 وتطلق إسرائيل سراح السجناء  ييعرتف الفلسطينيون ابلطابع اليهودي  التارو 31% 50%

 استمرار التنسيق األمين وانسحاب اجليش اإلسرائيلي  39% 35%

 ألماكن املقدسة لالوصول املتبادل  43% 33%

 السماح للمصانع اإلسرائيلية والعمال الفلسطينيني  63% 13%

 تعليم السالم إزالة التحريض /  69% 12%

 
% من اإلســــرائيليني اليهود بتغيري موقفها من الرفض للموافقة على 45وابلتايل، تشــــري النتائج إىل أنه ابجململ قامت نســــبة معدهلا  

خطة الســــــــــالم بعد إضــــــــــافة احلوافز املزدوجة، لكن هذه املعدل ابلطبع حيوي العديد من الفروقات بني حافز وآخر، كما أشــــــــــار  
 أعاله.اجلدول 
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% مع فروقات  21يف اجلانب الفلســــــــــــــطيين تشــــــــــــــري النتائج إىل أن معدل اجملموعة اليت قامت بتغيري رأيها من الرفض للقبول هو 
ــئيلة من حافز % وذلك بناءاً على تلك احلوافز املزدوجة اليت عرضــــــــــــــناها عليهم  14مل يتجاوز هذا املعدل   2018. يف آلخر ضــــــــــــ

ــلـنا علـيه عـند فحص هـذه احلوافز   من  رييغالتمن  )% 41ن معـدل آـنذاك. وهـذا املعـدل أـقل بكثري م الرفض للقبول( اـلذي حصــــــــــــ
ألول مرة عند عرضــــها على اجلمهور الفلســــطيين بشــــكل منفرد )أي عند عرض اجلانب املقبول فلســــطينياً فقط بدون مزاوجة مع  

ــلـنا عليهـا بني    . يلخص اجلـدول2018-2016احلـافز املرفوض فلســــــــــــــطينـياً( وذـلك خالل الفرتة مـا بني  الـتايل النـتائج اليت حصــــــــــــ
 عرض احلوافز املزدوجة على من قبل ومن رفض خطة السالم التفصيلية:  عندالفلسطينيني 

 

ن  فلسطينيون ال ن األصليي  ن المعارضي  من بي 
 للخطة

ن   ن المؤيدين األصليي  من بي 
 للخطة

 
ن المؤيدين   أصحبوا اآلن بي 

ن  أصحبوا اآلن بي 
ن   المعارضي 

 %40 %16 / النكبة ابحملرقةاالعرتاف املتبادل 

 %44 %16 وتطلق إسرائيل سراح السجناء  ييعرتف الفلسطينيون ابلطابع اليهودي  التارو

 %31 %25 استمرار التنسيق األمين وانسحاب اجليش اإلسرائيلي 

 %47 %18 ألماكن املقدسة لالوصول املتبادل 

 %22 %31 اإلسرائيلية والعمال الفلسطينيني السماح للمصانع 

 %30 %21 إزالة التحريض / تعليم السالم 

 
خر لكنه يكون يف نفس الوقت مضــــــطراً  تعكس هذه النتائج حقيقة أن كل طرف حيصــــــل على مكســــــب أو تنازل من الطرف اآل

التنازالت. يف الوقت ذاته، ميكن االستنتاج أن جناح احلوافز  خر مما يقلل من االستعداد لتقدمي  لتقدمي مكسب أو تنازل للطرف اآل
ار املزيد من  باملزدوجة املتبادلة يف إحداث تغيريات إجيابية يف مواقف الطرفني تشـــــــــــري إىل اإلمكاانت املتاحة للعمل على بلورة واخت

 املتبادلة. املزدوجة هذه احلوافز
ســــتقوم اآلن  قارنة نســــب التأييد األولية اليت حصــــلنا عليها يف هذا االســــتطالع، مع نســــب التأييد اليت حصــــلنا عليها على أثر  

املتـبادـلة. بعـبارة أخرى، تظهر النـتائج الـتالـية احتســــــــــــــاابً لكـاـفة اـلذين خرجوا من الـتأيـيد األويل  املزدوجـة  تقـدمي كـل زوج من احلوافز 
ويشــــري  مقارنة مواقف اإلســــرائيليني اليهود    (12رقم )ين خرجوا من املعارضــــة األولية للتأييد. يظهر الشــــكل  للمعارضــــة واؤلئك الذ

اليت عرضــنا عليها هذه احلوافز وليس لكافة اإلســرائيليني اليهود الذين مل يكونوا ضــمن هذا فقط وهي خط األســاس لنصــف العينة  
  النصف.

بني اإلسرائيلني اليهود على ضوء احلوافز املزدوجة املتبادلة  خلطة السالم التفصيليةالتأييد واملعارضة (: 12الشكل رقم )  (2020)  
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من    متكنتقد    كافة احلوافز املزدوجة السـتةالنجاح النسـ  للحوافز املزدوجة يف حقيقة أن  مدى ا رؤية  نكنمي ث اجلانب اإلسارائيلي
% لنصــف العينة قيد 34اليت بلغت    التأييد األولية  ةنسـب لتفوق  التفصــيلية للسـالم نســبة التأييد بني اإلســرائيليني اليهود للخطة    رفع

 . %38البحث، كما أشران أعاله، ويف حقيقة أنه حىت احلافز املزدوج األقل جناحاً متكن من رفع نسبة التأييد لتصل إىل 
  2018يف نتائج    أيضـــاً   حصـــل على أعلى مســـتوايت النجاح، وهو ما شـــاهدانهشـــكل خاي موضـــوع وقف التحريض الذي بيربز  

  %.74%. أما اآلن فقد رفع هذا احلافز نســــــــــبة التأييد لتبلغ  61عندما رفع هذا احلافز املزدوج نســــــــــبة التأييد يف ذلك الوقت إىل  
تعلق ابلســــــــماح للمصــــــــانع اإلســــــــرائيلية ابلبقاء والعمل يف الدولة الفلســــــــطينية مقابل  كان احلافز املزدوج الثاين األكثر جناحاً هو امل

ــرائيل ــتمرار يف العمل يف إســـ ــطينيني ابالســـ ــماح للعمال الفلســـ ــبة من    ،الســـ ــرائيليني اليهود أن هذا 71حيث قالت نســـ % من اإلســـ
ني ابالعرتاف املتبـادل ابالرتبـاط التـاروي والـديين ابألرض  احلـافز يـدفعهم لقبول اخلطـة. أمـا احلـافزين املزدوجني األكثر رمزيـة، املتعلق

 % من التأييد. 38لكل طرف وكذلك االعرتاف املتبادل ابلنكبة واحملرقة حيث حصل كل منها على نسبة جناح بلغت 
أما احلافز املزدوج املتعلق ابلتنســيق األمين مقابل انســحاب اجليش اإلســرائيلي من أراضــي الدولة الفلســطيينة فرفع نســبة التأييد بني  

% أهنا ســـتؤيد اخلطة إذا مت الســـماح للطرفني بزايرة األماكن املقدســـة 50 منكذلك قالت نســـبة  .  %48اإلســـرائيليني اليهود لتبلغ  
 مع موافقة الطرفني على إبقاء الوضع الراهن بدون تغيري أو تدخل.  ،الشريف وحائظ املبكى احلرمأي لكل منهما، 

اإلســـرائيليني اليهود حيث أن ثالثة فقط من احلوافز الســتة   بنيكانت احلوافز املزدوجة أقل جناحاً مما كانت ف  أما بني الفلسااطينيني
% وهي النســــــبة اليت تنطبق فقط على 28اليت كانت تبلغ   ،املزدوجة متكنت من زايدة التأييد بشــــــكل ابرز فوق النســــــبة األســــــاس

افة اجلمهور الفلســــطيين قد لخطة لكل  األوليةتأييد  الوكما أشــــران أعاله، فإن نســــبة    ،عليها هذه احلوافز تنصــــف العينة اليت عرضــــ
%. كان احلافز املزدوج األكثر جناحاً من غريه هو الذي مسح للعمال الفلســــطينيني ابســــتمرار العمل يف إســــرائيل مقابل  27بلغت  

  ،% 46الســماح للمصــانع اإلســرائيلية ابســتمرار البقاء يف الدولة الفلســطينية حيث رفع نســبة التأييد للخطة التفصــيلية للســالم إىل  
  ءنقطـة مئوـية. أمـا احلـافز املزدوج الـثاين األكثر جنـاحـاً فكـان املتعلق ابســــــــــــــتمرار التنســــــــــــــيق األمين مقـاـبل إهنـا  18أي بزايدة ـقدرهـا 

نقطة مئوية،    11%، بزايدة قدرها 39التواجد العسـكري اإلسـرائيلي يف الدولة الفلسـطينية حيث رفع نسـبة أتييد خطة السـالم إىل  
 نقاط مئوية  8% بزايدة قدرها 36تعلق ابلتزام الطرفني  حاربة التحريض حيث ارتفعت نسبة التأييد إىل مث تبع ذلك احلافز امل

 
( 2020) بني الفلسطينيني على ضوء احلوافز املزدوجة املتبادلةخلطة السالم التفصيلية  التأييد واملعارضة (: 13الشكل رقم )  

  
أن أربعة من احلوافز األكثر جناحاً بني الفلســـطينيني   ،املتعلق هبذه التجربة مع احلوافز املزدوجة  ،ولعل أهم خالصـــة يف هذا القســـم 

حاً بني اإلســــرائيليني اليهود  ااملتبقية جن  احلوافز املزدوجةكما ذكران أعاله. حقق أحد ،  كانت أيضــــاً انجحة بني اإلســــرائيليني اليهود
الذي أدى لرفع نســــــــــــبة التأييد بني   إجيابياً بني الفلســــــــــــطينيني، وهو املتعلق ابالعرتاف ابلنكبة واحملرقةومل حيدث تغيرياً ســــــــــــلبياً أو 

 % بدون إحداث تغيري سل  على نسبة التأييد الفلسطينية.38اإلسرائيليني إىل 
على نصف العينة اليت مل تشارك  فاعلية احلوافز. عرضنا  لدراسةيف هذا االستطالع بفحص إمكانية أخرى   التتربة الثانيةقمنا يف 

يف التجربـة األوىل قـائمـة أبهم املطـالـب من جـانـب فريقهم التفـاوضــــــــــــــي ومن الطرف اآلخر وطلبنـا منهم حتـديـد أولوايهتم: مـا هي 
ــبـة هلم ومـا هي التنـازالت األكثر قبوالً منهم. يف اجلـدول التـايل قـائمـة   كـل    والتنـازالت من  ابملطـالـباملطـالـب ذات األولويـة ابلنســــــــــــ

 طرف. 
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 ن اليهودو اإلسرائيلي
 التنازالت املطالب

تعرتف القيادة الفلسطينية ابلوطن الديين والتاروي اليهودي يف أرض فلسطني  
 التاروية   

أن تعرتف إســـرائيل ابلوطن التاروي والديين للفلســـطينيني يف أراضـــي فلســـطني  
 التاروية

شـــــخص يشـــــارك يف أعمال عنف ضـــــد تلتزم القيادة الفلســـــطينية ابعتقال كل 
 إسرائيل

 أن تطلق إسرائيل سراح كافة املعتقلني الفلسطينيني   

ــطينيـة  عـاانة اليهود الـذين طردوا من الـدول العربيـة إىل  ـــ ـــ ـــ تعرتف القيـادة الفلســـ
 وةقهم يف احلصول على تعويض     1948إسرائيل يف عام  

أن تقدم إســـرائيل اعتذارا لالجئني الفلســـطينيني عن األمل واملعاانة اليت تعرضـــوا 
                 1948هلا خالل حرب عام  

ــية اليت تدعو للتحريض توافق القيادة الفل ـــ ــطينية على إزالة كل املواد املدرســـ ـــ ســـ
 ضد اليهود

أن تســــــمح احلكومة اإلســــــرائيلية ملواطنني فلســــــطينيني،  ا يف ذلك الالجئني،  
 ابلعيش يف إسرائيل بدون أن يتحولوا ملواطنني إسرائيليني

 
 الفلسطينيون

 التنازالت املطالب
تعرتف القيادة الفلسـطينية ابلوطن الديين والتاروي اليهودي يف أرض فلسـطني   أن تطلق إسرائيل سراح كافة املعتقلني الفلسطينيني   

 التاروية   
أن تقدم إســـرائيل اعتذارا لالجئني الفلســـطينيني عن األمل واملعاانة اليت تعرضـــوا  

                 1948هلا خالل حرب عام  
لقيادة الفلســـــطينية ابعتقال كل شـــــخص يشـــــارك يف أعمال عنف ضـــــد  تلتزم ا
 إسرائيل

أن تســــــمح احلكومة اإلســــــرائيلية ملواطنني فلســــــطينيني،  ا يف ذلك الالجئني،  
 ابلعيش يف إسرائيل بدون أن يتحولوا ملواطنني إسرائيليني  

ــطينيـة  عـاانة اليهود الـذين طردوا من الـدول العربيـة ـــ ـــ ـــ إىل    تعرتف القيـادة الفلســـ
 وةقهم يف احلصول على تعويض     1948إسرائيل يف عام  

أن تعرتف إســـرائيل ابلوطن التاروي والديين للفلســـطينيني يف أراضـــي فلســـطني 
 التاروية

ــية اليت تدعو للتحريض   ـــ ــطينية على إزالة كل املواد املدرســـ ـــ توافق القيادة الفلســـ
 ضد اليهود

 
ــألنا عن هذه املطالب و  ن  أب لتنازالت خالل هذه التجربة ابلطلب من الطرفني الرد على كل مطلب من مطالب الطرف اآلخر اســــــ

وميكن   ،أو تنـازالً واحـداً من بني أربعـة تنـازالت حمتملـة ميكن أن يطلبهـا من الطرف اآلخر  هيطلـب طلبـاً من الطرف اآلخر مقـابلـ
 ابلطبع للجمهور رفض تقدمي أي من هذه التنازالت.

اجلمهور نفســــه على الطرف اآلخر وطلبنا من اجلمهور أن   طرف  قمنا بعد ذلك بعرض الطلبات اليت ســــيقدمها مفاوضــــون منمث 
وتار التنازل الذي يفضـــــــــله مقابل موافقة الطرف اآلخر على كل طلب من الطلبات املقدمة من مفاوضـــــــــي اجلمهور، وقد عرض  

 كما أشران أعاله. النصف املشارك يف هذه التجربة فقط،   علىكل ذلك 
ثالثة. مقابل كل طلب إســـــرائيلي اختار الفلســـــطينيون طلبهم أو مطالبهم املقابلة من بني    يةمت تذكري الفلســـــطينني  طالب إســـــرائيل

كان املفاوضـــــــون الفلســـــــطينيون قد طلبوها يف مفاوضـــــــات ســـــــابقاً. رداً على الطلب    ، وهي طلباتأربعة طلبات عرضـــــــناها عليهم
قالت النســــــــــــبة األكرب من    ،ول، الذي طلب اإلســــــــــــرائيليون فيه ابالعرتاف إبســــــــــــرائيل كوطن للشــــــــــــعب اليهودياإلســــــــــــرائيلي األ
الطلب اإلســـــرائيلي. اختارت نســـــبة    هذا %( أهنا تريد إطالق ســـــراح املعتقلني الفلســـــطينيني مقابل املوافقة على33الفلســـــطينيني )

% فقط أن تســـمح  7واختارت نســــبة من    للفلســــطينيني،  اتروياً ودينياً   بلغت اخلمس أن تعرتف إســــرائيل بفلســــطني التاروية وطناً 
واختارت نسبة    ،ابلعيش يف إسرائيل ولكن بدون أن يصحبوا مواطنني إسرائيليني  ،إسرائيل ملواطنني فلسطينني،  ا يف ذلك الجئني

 . 1948انه اليت أوقعت هبم خالل حرب لالجئني الفلسطينيني بسبب األمل واملعااعتذاراً  تقدم% الطلب من إسرائيل أن 4من 
عند عرض الطلبني اإلســــرائيلني اآلخرين، الثاين والثالث. ففي رد   ، من حيث ترتيب األولوايت الفلســــطينية  ،تكررت نفس النتيجة
% أهنا تطلب  34قالت نســــبة من   ،املتمثل يف إزالة مواد من املناهج الفلســــطينية تشــــكل حتريضــــاً ضــــد اليهود  ،على الطلب الثاين

% أهنا تطالب يف املقابل ابالعرتاف اإلســــــرائيلي  19مقابل ذلك أن تفرج إســــــرائيل عن األســــــرى الفلســــــطينيني وقالت نســــــبة من  
% أهنا تطالب ابلســماح للفلســطينيني ابلســكن يف إســرائيل وقالت  6  ســبة منبفلســطني وطناً اتروياً ودينياً للفلســطينيني، وقالت ن

% أهنا تطالب ابالعتذار. ورداً على الطلب اإلســرائيلي الثالث، املتمثل يف الطلب اإلســرائيلي ابعتقال األشــخاي املشــاركني يف  5
%  7% الطلب الثاين و14ة من % إىل الطلب الفلســــــطيين األول واختارت نســــــب31نشــــــاطات عنيفة ضــــــد إســــــرائيل، نســــــبة من  
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% من املشــــــــاركني رفضــــــــت  37و%  30ترتاوح بني املالحظة انه يف احلاالت الثالث هذه فإن نســــــــبة   جيدر% للثالث.  6للرابع، و
مما يعين أهنم يرفضـــــــــون الطلب اإلســـــــــرائيلي بغض النظر مما يكن إلســـــــــرائيل تقدميه يف   ، اختيار أي طلبات لتقدميها لإلســـــــــرائيليني

 املقابل.
من األســــــــئلة اليت طلبنا فيها منهم تقدمي تنازالت إلســــــــرائيل مقابل موافقتها على   مت عرضــــــــنا على املشــــــــاركني الفلســــــــطينيني قائمة

%  20قالت نســـبة من    ،الذي طلب فيه الفلســـطينيون اإلفراج عن األســـرى  ،مطالب فلســـطينية ثالث. يف الرد على الســـؤال األول
% أهنا توافق على تقدمي تنازالت ثالث أخرى 9% إىل 5وقالت نســـــــــــبة من  ،واد التحريضـــــــــــية إن وجدتأهنا توافق على إزالة امل

ــطينيني ابلســـكن يف  طالب هبا اإلســـرائيليون. تكرر األمر ذاته مع الطلبني اآلخرين ا ملتعلقني ابالعتذار اإلســـرائيلي وابلســـماح لفلسـ
تنازالت مقابل    ةاختاروا عدم تقدمي أي  ،%62و%  55ما بني  أو  ، طينينياملالحظة هنا أن أغلبية اجمليبني الفلســـــــــــ جتدرإســـــــــــرائيل.  

 سرائيليني. لإلالطلبات اليت قدموها 
 : ما يليأما بني اإلسرائيليني اليهود فأظهرت النتائج 

عند إبالغهم ابلطلب الفلســـطيين ابإلفراج عن كافة األســـرى الفلســـطينيني كان الطلب اإلســـرائيلي الرئيســـي الذي اختاره   •
  ،% منهم 31حيث اختاره   ،لتزام الفلسـطينيني ابعتقال اؤلئك املشـاركني يف العنف ضـد إسـرائيلااإلسـرائيليون اليهود هو 

ري اليهود. اختارت نســـبة بلغت الربع الطلب من الفلســـطينيني االعرتاف وقد وجدان تشـــاهباً يف ذلك بني املســـتوطنني وغ
ورفضــت نســبة بلغت أقل بقليل من الربع اختيار أي من املطالب اإلســرائيلية    ،إبســرائيل كوطن اتروي للشــعب اليهودي

 مقابل الطلب الفلسطيين.
قالت النســـــبة األكرب من    1984انة نتيجة حلرب  عند إبالغهم أبن الطرف الفلســـــطيين يريد اعتذاراً من إســـــرائيل عن املعا •

رفض  %(  23اتروياً للشـــعب اليهودي. يف املرتبة الثانية )  اإلســـرائيليني اليهود بلغت الربع أهنا تريد اعرتافاً إبســـرائيل وطناً 
راوحت بني  نســـــب متقاربة تعلى اختيار أي من املطالب اإلســـــرائيلية، ويف املرتبة الثالثة حصـــــلت ثالث مطالب    وناجمليب
(  1948العرتاف ابليهود الــذين طردوا من الــدول العربيــة يف عــام  ل% )18و% )العتقــال املشــــــــــــــــاركني يف العنف(،  16
 % )إلزالة أي مواد حتريضية من املناهج الفلسطينية(.15و
الالجئني، ابلســــــكن يف  عند إبالغهم ابلطلب الفلســــــطيين الثالث املتمثل ابلســــــماح لعدد من الفلســــــطينيني  ا يف ذلك   •

إسرائيل بدون أن يصبحوا مواطنني، اختارت نسبة بلغت الربع املطالبة الرمزية ابالعرتاف إبسرائيل كوطن اتروي للشعب  
اليهودي. كذلك مل خترت نســـــــــبة زادت قليالً عن الربع أاي من املطالب اإلســـــــــرائيلية، لكن الطلب اإلســـــــــرائيلي الثاين كان  

 %(. 18الفلسطينية اعتقال املشاركني يف العنف ) املطالبة من القيادة
 

تظهر النـتائج هنجـاً اثبـتاً يف االعتقـاد أبن االعرتاف إبســــــــــــــرائـيل كوطن اتروي للشــــــــــــــعـب اليهودي هو األولوـية األوىل يف الطلبات  
ين واحد وذلك يف الرد على الطلبات الفلســــــطينية الثالث. لكن ذلك مل ينطبق على طلب فلســــــطي  ، اإلســــــرائيلية من الفلســــــطينيني

  قامتوهو املتعلق ابإلفراج عن األســـرى حيث طالب اإلســـرائيليون أبمر عملي هو اعتقال املشـــاركني يف العنف. يف كافة احلاالت  
ب لتقدميها للفلســــــــــــطينيني وجاء يف اإلجاابت املفتوحة لبعض  نســــــــــــبة بلغت الربع )أو أكثر أو أقل قلياًل( برفض اختيار أي مطال

 .اجمليبني مواقف متيل لليمينية متثلت ابلقول أبنه "ال حاجة لتقدمي تنازالت"
لكن هذا النهج تغري عند اســــــتعراض املطالب اإلســــــرائيلية من الفلســــــطينيني. فعند إبالي املشــــــاركني اإلســــــرائيليني اليهود بطلبات  

 فلسطينيني والطلب من املشاركني اختيار تنازالت مقابلها للفلسطينني أظهرت النتائج ميالً لو التشدد.مفاوضيهم من ال
اإلســــرائيليون على الفلســــطينيني رفضــــت النســــبة األكرب من اإلســــرائيليني اختيار أي    ونيف هذه احلالة، لكل طلب طرحه املفاوضــــ

عدم تقدمي أي   واحوايل النصــــــف اختار  أن  أي  ،%46و%  39نســــــب بني وقد تراوحت هذه ال  ،تنازالت ميكن إلســــــرائيل تقدميها
تنازالت للفلســطينيني. يعين هذا أنه ابلنســبة للمشــاركني اإلســرائيليني اليهود فإن الطلبات اإلســرائيلية هي طلبات ينبغي قبوهلا من  

 .الطرف اآلخر بدون أي اشرتاطات
اختيار أي تنازل ميكن  %  46مثاًل، ابلنسـبة للطلب من الفلسـطينيني اعتقال املشـاركني يف العنف ضـد إسـرائيل رفضـت نسـبة من  

ازالت اليت مت اختيارها قالت نســبة من  ن% بني املســتوطنني. من بني الت63بلغت هذه النســبة  و   ،تقدميه للفلســطينيني مقابل ذلك
 % أهنا تقبل بتقدمي االعتذار عن املعاانة لالجئني الفلسطينني. 14

ــرائيلي إبزالة مواد حتري • ــية من املناهج إن وجدتكذلك احلال عند احلديث عن الطلب اإلســـ ــبة من   حيث ،ضـــ قالت نســـ
عن املعاانة وكانت  % اختارت االعتذار 27% أنه ال ينبغي تقدمي أي من التنازالت املعروضـــــــــة. لكن نســـــــــبة بلغت  44

عرب املشــــــــاركون هنا أيضــــــــاً عن أ% فقط. بعبارة أخرى،  15هذه النســــــــبة بني املســــــــتوطنني أقل من ذلك حيث بلغت  
 لب غري مشروط. االعتقاد أبن هذه ط



19 
 

ــبة من   • ــعب اليهودي قالت نسـ ــرائيل كوطن اتروي للشـ ــطيين إبسـ ــرائيلي ابالعرتاف الفلسـ % بعدم  39مقابل الطلب اإلسـ
وقبلت نســبة مماثلة ابلســماح لعدد    ،% بتقدمي االعتذار لالجئني عن املعاانة21تقدمي أي تنازالت فيما قبلت نســبة من 

 من الفلسطينيني ابلسكن يف إسرائيل كمقيمني بدون مواطنة.
 

كان من بني التنازالت اليت حصـــلت على نســـبة من    1948من املالحظ أن االعتذار للفلســـطينيني عن املعاانة اليت ســـببتها حرب 
لة اختارت نســبة بلغت حوايل الربع هذا التنازل مما يعين وجود  القبول رغم احلســاســية لفرتة طويلة من هذا املوضــوع. ففي كل مســأ

 درجة من الرتدد بني اإلسرائيليني عندما يتعلق األمر بتقدمي تنازالت مقابل طلباهتم التفاوضية.
 
 خطة ترامب أو  فقة القرن( 2)

 من خالل بنود عشر هي:  ،أو صفقة القرن ، عرضنا على اجلمهور تفاصيل خطة ترامب
ساااانوات تعرتف سا تساااارائيل كدولة للشااااعب الفلسااااطيين   4 فرتة انتقالية متتد تقوم دولة فلسااااطينية منزوعة السااااالح بعد .1

 .وتعرتف فلسطني  سرائيل كدولة للشعب اليهودي
ام حكم دميقراطي  تقوم الدولة الفلسااااطينية فقط ث حاحب اسااااتتاب الفلسااااطينيون بنتاح لعدد من الشااااروط منها قيام نظ .2

يسااوده حكم القانون، بناء مؤسااسااات مالية، نزع للسااالح را ث ذلك نزع سااالح محاس واجلهاد اإلسااالمي، وتزالة كافة 
 .أنواع التبريض ضد تسرائيل ث املدارس

  صاااالالغربية، وحيإلساااارائيل على القدس الشاااارقية وعلى األغوار وعلى كافة املسااااتوطنات ث الضاااافة   اخلطة ساااايادةتعطي  .3
% 30، حوايل الفلساطينيون على معظم أراض الضافة املتبقية وعلى منطقتني ث النقب ابلقرب من احلدود مع قطاع غزة

 .من الضفة الغربية
تسااااما اخلطة  مكانية ضاااام بلدات منطقة املثلث مثل الطيبة وكفر قاساااام وقلنسااااوة ث الداخل ووضااااعها نن الساااايادة  .4

 الفلسطنية.
السايادة اإلسارائيلية را ث ذلك األحياء العربية ال  ضامتها تسارائيل ابساتثناء األماكن الواقعة   ننو تكون القدس موحدة   .5

وميكن هلذه األماكن أو ألبو ديس أن تصااابا    ،مثل كفر عقب  ،خل  اجلدار ال  تصااابا جزءاح من األراضاااي الفلساااطينية
 .عا مة للفلسطينيني

املساااااتد األقصاااااى وتبقى الرتتيبات القائمة و  احلرم  سااااارائيلية را ث ذلكتكون البلدة القدمية ث القدس نن السااااايادة اإل .6
لليهود   قحالياح سااارية املفعوحب ابلنساابة لو ااوحب املساالمني للصااالة ث املسااتد ونن تشااراف األوقاف وو اااية األردن وحي

 .أيضاح الصالة ث احلرم الشري  ث أوقات يتم ختصيصها هلم
ث الضااافة  املعابر الدولية و  كافة احلدود  ا على األمن ث كافة املناطق الفلساااطينية وعلىيكون إلسااارائيل سااايطرة أمنية علي .7

 .ويتم وضع ترتيبات أمنية على معرب رفا ابالتفاق بني مصر وتسرائيل 
ميكن لالجئني العي  ث املناطق الفلساااااااااااطينية أو البقاء ث أماكن اللتوء احلالية أو اهلترة لبلدان أخرى ولكن ال يعطي  .8

ملناطق الفلساااااطينية مقيداح ابعتبارات أمنية أو اقتصاااااادية ويتم تعويض الالجئني ودوحب ا  توطينهم ثهلم حق العودة ويكون 
 .اللتوء

املعتقلني الفلساااطينني الذين  ااادرت ضااادهم لساااطينيني ث تسااارائيل على دفعات ابساااتثناء املعتقلني الفيتم تطالق ساااراح   .9
 .لقتل تسرائيليني  التخطيطأحكام ابلقتل أو  اولة القتل أو 

ث حااحب قبال الفلساااااااااااطينيون ابخلطاة األمريكياة تقوم الوالايت املتبادة ودوحب عربياة وغري عربياة بتقادمي دعم اقتصاااااااااااادي  .10
 .ات امللياراتللفلسطينيني يبلغ عشر 

املختلفة فبلغ يف    للبنود%. أما التأييد  93% فيما بلغت املعارضــــــــة 5يف اجلانب الفلســــــــطيين، مل يزد حجم التأييد هلذه اخلطة عن 
الذي فتح اجملال أمام ضـــــــم ممكن لبعض البلدات العربية يف إســـــــرائيل مثل الطيبة وكفر قاســـــــم وقلنســـــــوة   ،% للبند الرابع15أعاله  

% للبند الثالث الذي أعطى إلسرائيل سيادة على القدس الشرقية وغور األردن واملستوطنات  4أدانه  يف  للسيادة الفلسطينية، وبلغ  
 % لبنود أربع.83% لبنود ثالث و94راوحت نسب املعارضة للبنود بني % من الضفة الغربية. ت30اإلسرائيلية، أي يف حوايل 

%( أهنا تعارضـها فيما قالت  89ى )معند السـؤال عن تقدير اجلمهور لرأي أغلبية الفلسـطينيني يف خطة ترامب قالت الغالبية العظ
قالت نســــــبة تزيد عن الثلثني  فيف اخلطة    % أن األغلبية تؤيدها. أما عند الســــــؤال عن رأي أغلبية اإلســــــرائيليني اليهود7نســــــبة من 

 ألغلبية تعارضها.ا%( أن 23%( أن األغلبية تؤيدها فيما قالت نسبة تقل عن الربع )69)
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ــبة من  ــألنا اجلمهور عن رأيه يف أتثري خطة ترامب على فري حل الدولتني: قالت نســـ ــر بفري  68ســـ ــتضـــ % أن خطة ترامب ســـ
  % أهنا لن تفيد ولن تضـــــر ةل الدولتني.21وقالت نســـــبة من    ســـــن هذه الفري% أهنا ســـــتح10حل الدولتني فيما نســـــبة من  

%( يف التأكيد على أن خطة ترامب تســـعى خللق دولة فلســـطينية غري مســـتقلة وبدون  91وتشـــري النتائح إىل إمجاع الفلســـطينيني )
 % عن رأي خمالف.6سيادة فيما أعربت نسبة من 

  للجمهور ككلم  ايد اختالفاً كبرياً حســــــب أيديولوجية اجمليبني وكذلك بني املعدل العيف اجلانب اإلســــــرائيلي اختلفت نســــــب التأي
 حيث ظهر تبايناً كبرياً يف التأييد من بند آلخر: 

 
لقيام دولة فلســــــطينية منزوعة الســــــالح بعد فرتة انتقالية من أربع ســــــنوات عندما    يف دعوهتا% يؤيدون خطة ترامب 47 •

هذا  واأيدمن املســـــــتوطنني    % فقط29% من اإلســـــــرائيليني اليهود ولكن  49تعرتف هبا إســـــــرائيل حيث أيد هذا البند  
 %.50خل اخلط األخضر وبلغ حجم أتييد اإلسرائيليني اليهود دا ،% من اجلمهور العريب يف إسرائيل33 وأيده البند

مثل قيام   حمددةأظهر اإلســــــرائيليون اليهود محاســــــة أكرب للبند املتعلق ابشــــــرتاط قيام الدولة الفلســــــطينية بتحقيق شــــــروط   •
ونزع ســـالح للمجموعات املســـلحة  ا يف ذلك   انجعة،  دميقراطية حتكم ابلقانون، ومؤســـســـات مالية   فلســـطينية  حكومة

ولكن بني اجلمهور العريب يف    ،% من املســــــتوطنني62واضــــــحة من الثلثني وأيده كذلك  محاس. أيدت هذا البند أغلبية  
 %(.32إسرائيل بلغت النسبة الثلث فقط )

% من الضــــــفة  30من املفارقة أن البند املتعلق بضــــــم إســــــرائيل للقدس الشــــــرقية وغور األردن واملســــــتوطنات )أي حوايل  •
%(  من بني كافة اإلسـرائيليني أيدوا هذا البند،  34ر من الثلث بقليل )الغربية( مل حيظ بنسـب أتييد عالية حيث أن أكث

لـــه،  % على التوايل. ولكن حىت بني  28% و23وكـــان املســــــــــــــتوطنون واجلمهور العريب يف إســــــــــــــرائيلهم األقـــل أتييـــداً 
ان من  %. كما ك36اإلســــــرائيليني اليهود داخل اخلط األخضــــــر فإن نســــــبة التأييد أظهرت قلة محاســــــة له حيث بلغت  

ـــبة عـالـية من اجمليبني )بلغـت   املفـيد كمـا أن من   %( اـلذين مل يعطو إجـاـبة على هـذا الســــــــــــــؤال.23املالحظ وجود نســــــــــــ
  ميينيةخطة الضـــــــم هذه، إذ كلما كانت املواقف أكثر    تاإلشـــــــارة إىل أن أقلية فقط بني مؤيدي اليمني يف إســـــــرائيل أيد

 % بني اليمني املعتدل.39% بني اليمني مقارنة بـ 20كلما كانت نسبة التأييد هلا أقل: 
%( إمكانية ضــم مناطق عربية يف املثلث للدولة الفلســطينية فيما حاز هذا البند  47أيدت نســبة بلغت حوايل النصــف ) •

يمني اليهودي تباينات يف الراي % فقط بني اجلمهور العريب يف إســـــــــــرائيل. كذلك أظهر ال19على نســـــــــــبة أتييد بلغت  
  كان ذلك  ر ا  ،% من اليمني أهنا تؤيده39% من بني اليمني املعتدل فيما قالت نســــــــــــــبة من  54حيث أيد هذا البند 

ملعارضــــتهم اإلشــــارة للســــيادة الفلســــطينية. تعتقد أغلبية قوية من اإلســــرائيليني أن الدولة الفلســــطينية اليت تدعو هلا خطة  
% فقط أهنا سـتكون ذات سـيادة فيما قالت نسـبة من  20ذات سـيادة حقيقية حيث قالت نسـبة من ترامب لن تكون  

ســيادة للفلســطينيني، حىت لو    ة% أهنا لن تكون ذات ســيادة. ولكن يبدو ابلنســبة لليمني املتشــدد اإلســرائيلي أن أي62
 كانت رمزية، هي أمر غري مقبول.

ســــــيادة اإلســــــرائيلية ابســــــتثناء بعض األحياء الواقعة خارج اجلدار على أتييد  قدس موحدة حتت ال  ببقاءحاز البند املتعلق   •
 % بني العرب اإلسرائيليني.24% بني اإلسرائيليني اليهود و54نصف اإلسرائيليني: 

ــالة فيه يف  54أيدت أغلبية   • ــماح لليهود ابلصـ ــريف مع السـ ــع الراهن يف احلرم الشـ ــرائيليني احلفاظ على الوضـ % من اإلسـ
ــبــة التــأييــد لتصــــــــــــــــل إىل  أوقــات حمــ %بني العرب  19خفض إىل  تنو % بني اإلســــــــــــــرائيليني اليهود 60ددة. ترتفع نســــــــــــ

 اإلسرائيليني.
أيد اليهود اإلسرائيليون داخل وخارج اخلط األخضر البند املتعلق ابحتفاظ إسرائيل ابلسيطرة األمنية الكاملة على الضفة   •

 %.27أرابعهم فيما بلغت نسبة التأييد بني اجلمهور العريب يف إسرائيل الغربية وكافة املعابر الدولية حيث أيده ثالثة 
% من اليهود اإلســرائيليني البند املتعلق ابلالجئني يف خطة ترامب فيما أيدته نســبة بلغت الربع بني  60أيدت نســبة من   •

خفض نســبة التأييد لتصــل إىل  نلكن النتائج تشــري إىل فروقات يف التأييد بني اليهود حيث ت  .اجلمهور العريب يف إســرائيل
% بني اليسار، ولعل السبب يف ذلك إشارة هذا البند لدولة فلسطينية ميكن لالجئني  69% بني اليمني مقارنة بــــــــــ 58

  العودة إليها بعد احلصول على موافقة إسرائيلية أمنية على ذلك.
صــــــل البند املتعلق ابإلفراج التدرجيي عن الســــــجناء الفلســــــطيين ابســــــتثناء احملكومني بقضــــــااي تتعلق بقتل أو حماولة قتل  ح •

% بني العرب مما جيعل هذا البند األكثر أتييداً بني  40% بني اليهود و44% من اإلســـــرائيليني:  44  بتأييدإســـــرائيليني  
 العرب. 

لفلســــــــــــــطينيني من الوالايت املتحـدة ودول عربـية وغري عربـية على أتيـيد نصــــــــــــــف اليهود  حاز البـند املتعلق ابلدعم املايل ل •
 العرب.  % من39مقابل 

من املالحظ أنه ابلنســبة لكافة بنود خطة ترامب فإن نســبة عالية من اإلســرائيليني مل يعطوا إجابة ابلتأييد أو املعارضــة وقالت نســبة  
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 بلغت حوايل اخلمس أهنا ال تعرف اإلجابة وارتفعت هذه النسبة للثلث وأكثر بني اجلمهور العريب اإلسرائيلي. 
% 47اءت موافقة اإلســــــرائيليني قريبة من مواقفهم من حل الدولتني حيث قالت نســــــبة من  بعد االطالع على كافة بنود اخلطة ج

التأييد    نســـــبة  وتزيد  اإلجابة. % أهنا ال تعرف 20% أهنا تعارضـــــها وقالت نســـــبة من  33أهنا تؤيد خطة ترامب وقالت نســـــبة من  
  %.38ببنودها اإلثين عشر واليت بلغت  ياإلسرائيل أتييد رزمة احلل الدائم اليت عرضناها على اجلمهور هذه عن نسبة

% أهنا ال تعرف 19وقالت نســــــبة من   ،%30املعارضــــــة بلغت  % بني اإلســــــرائيليني اليهود و 51بلغت نســــــبة أتييد خطة ترامب 
امب وتزيد نســـــبة التأييد هذه عن نســـــبة أتييد خطة احلل الدائم التقليدية خبمســـــة عشـــــر نقطة مئوية. لكن التأييد خلطة تر   .اإلجابة

% أهنا تعارضــــها وقالت البقية أهنا ال تعرف 46% وقالت نســــبة من  27بني اجلمهور العريب يف إســــرائيل منخفضــــة حيث بلغت  
ــبة من    .اإلجابة ــة للموقف من خطة احلل الدائم التقليدية اليت أيدهتا نســـــــــــ   منهم %49تشـــــــــــــري هذه النتيجة إىل مواقف معاكســـــــــــ

 %.25وعارضها 
 

 األطراف من خطة ترامب تقدير مواق  
% من كافة اإلســرائيليني أن األغلبية  46قالت نســبة من من خطة ترامب عند ســؤال اإلســرائيليني عن مواقف األغلبية اإلســرائيلية  

)وهو تقدير صــــحيح من الناحية الشــــكلية ألن النســــبة األكرب أيدت فعالً هذه اخلطة لكن نســــبة التأييد ليســــت أكثر من  ا  تؤيده
 فيما قالت نسبة بلغت اخلمس أهنا ال تعرف اإلجابة. % أهنا تعارضها 36الت نسبة من وق %(. 50

لكن اإلســرائيليني ال ودعوا أنفســهم حيث تقول نســبة بلغت الثلثني أن معظم الفلســطينيني يرفضــون خطة ترامب وتنخفض هذه  
%( من اإلســرائيليني يعتقدون أن خطة  26لقالئل )% بني اجلمهور العريب يف إســرائيل. كذلك، فإن ا58النســبة قليالً لتصــل إىل  

%( أن خطة ترامب لن  41تقول النســـبة األكرب )  املختلفة.ترامب ســـتدفع قدماً ةل الدولتني مع فروقات ضـــئيلة بني القطاعات  
 أ ية. يولن تضر ةل الدولتني، أي لن يكون هلا أتثري ذتفيد 

ولكن بدون إحداث أي اخرتاق يف    ،ديناميكيات اليمني واليســار يف إســرائيلليس هناك شــك أن خطة ترامب قد تركت أثراً على 
 املواقف. يدرك اإلسرائيليون اليهود أن خطة ترامب ختدم مصاحلهم لكنهم يدركون أيضاً أهنا ال تساهم يف تقدم فري السالم

 
 ( الضم: 3

بعد االنتخاابت اإلســـــــرائيلية األخرية وبعد اإلعالن عن خطة ترامب قامت احلكومة اإلســـــــرائيلية ابإلعالن عن نيتها البدء بتطبيق  
القسـم املتعلق بضـم األراضـي الفلسـطينية بشـكل أحادي اجلانب. مل تقم احلكومة إبعطاء تفاصـيل حول حدود املناطق اليت سـتقوم  

ــمها. ــتطال  بضـــ ــمقمنا يف هذا االســـ ــابقاً وخيارات أخرى قد تطفو على   ، اليتع بفحص اخليارات املخلتفة للضـــ ــتها ســـ متت مناقشـــ
 ." خمطط الضم(يقاف إاإلسرائيلي لبند خمتلف عليه حول "تعليق" أو "-السطح الحقاً )يشري االتفاق اإلمارايت

منها، مثل ضـم يقتصـر على غور األردن، او ضـم لبعض  مت إعطاء اجمليبني جمموعة من اخليارات والسـؤال عما إذا كانوا يفضـلون أايً  
%( أهنا ال تفضــل الضــم فيما انقســم اجلمهور اإلســرائيلي لعدة  29املســتوطنات، أو لكامل الضــفة الغربية. قالت النســبة األكرب )

ا ال % أهن24وقالت نســــبة من    ،%48وقد شــــكل جمموع هؤالء مجيعاً   ،فئات حســــب تفضــــيلهم خليار من خيارات الضــــم هذه
تعرف اإلجابة. هذه النتائج مشـــــــاهبة لتلك اليت مت احلصـــــــول عليها يف اســـــــتطالعات رأي بني اإلســـــــرائيليني ســـــــبقت املوعد احملدد 

حيث جاء جمموع نســــــب أتييد خيارات   ، وهو األول من متوز )يوليو(  ،لتطبيق الضــــــم الذي كانت احلكومة اإلســــــرائيلية قد أعلنته
يف احسن احلاالت أيدت هذه اخليارات جمتمعة أغلبية ضئيلة من اإلسرائيليني اليهود. تؤيد نتائج  الضم عند منتصف األربعينيات و 

 هذا االستطالع هذا التوجه لدى الرأي العام اإلسرائيلي. 
 الضم على جوانب خمتلفة من الصراع: أتثري واإلسرائيلي عن -كذلك، سألنا الطرفني الفلسطيين

 اإلسرائيلي -عملية السالم الفلسطيين •
 األمن اإلسرائيلي •
 طابع الدولة اليهودية  •
 يف إسرائيل الدميقراطيةمستقبل  •

% فقط  11أظهرت النتائج طبيعة املصــــات املتصــــارعة حول الضــــم. يدرك اإلســــرائيليون أن الضــــم ليس مدخالً للســــالم حيث أن 
% أنه لن يكون  28وترى نســــبة من    ،%( أنه ســــيعيق الســــالم47بة األكرب )يعتقدون أنه ســــيدفع الســــالم قدماً فيما تقول النســــ

والبقية ال يعرفون اإلجابة. ترى نســـبة أكرب بني املســـتوطنني أن الضـــم يدفع ابلســـالم قدماً لكن حىت بينهم ال تتجاوز    ،للضـــم أتثري
 يوجد للضم أتثري على عملية السالم. وترى نسبة مماثلة منهم أنه ال ،% فيما ترى نسبة تبلغ الثلث أنه يعيق السالم22
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يكون مفيداً ألمن إســـرائيل فيما تعتقد النســـبة األكرب ســـ% من اإلســـرائيليني تعتقد أن الضـــم  29 تزيد عنال من املفارقة أن نســـبة  
% من اإلســــــرائيليني اليهود داخل اخلط  29قول نســــــبة من ت%( أنه ســــــيضــــــر ابألمن. تظهر هنا فروقات واضــــــحة إذ بينما  39)
% بني املسـتوطنني. ال يبدو أن  54% بني اإلسـرائيليني العرب أنه سـيعزز األمن، فإن هذه النسـبة ترتفع لتصـل إىل  18ألخضـر وا

% منهم أن الســــلطة الفلســــطينية مل تقم بوقف  48ور ا يعود ذلك العتقاد نســــبة من    ،ن على األوضــــاع األمنيةو اإلســــرائيليني قلق
 % . 15وال تزيد نسبة الذين يعتقدون أهنا قد قامت فعالً بوقفه عن   ،دعت يف تصرحياهتا العلنيةالتنسيق األمين مع إسرائيل كما ا

ابلرغم من أن نصــــــف اجلمهور اإلســــــرائيلي يعتقد أن وقف التنســــــيق األمين ســــــيؤدي الندالع العنف إال ان الكثريين يعتقدون أن  
% أن وقف التنســـيق األمين قد يؤدي الهنيار الســـلطة  37الوضـــع مســـتقر بشـــكل عام وأن ذلك لن حيدث. كما تقول نســـبة من  

 % يعتقدون أنه حىت لو توقف التنسيق األمين فإن فري اهنيار السلطة الفلسطينية ضئيلة.40الفلسطينية ولكن 
%  39% من اإلســرائيليني و36قالت نســبة من    .ســألنا اجلمهور عما إذا كان يعتقد أن الضــم ســيقوي الطابع اليهودي إلســرائيل

% من اإلسرائيليني اليهود ومن اإلسرائيليني كافة أنه سيضعف  23قالت نسبة من    ن اليهود أهنم يعتقدون أنه سيفعل ذلك فيمام
% أن الضم سيقوي الطابع اليهودي للدولة. يف سؤال منفصل عما إذا  58املستوطنني فقالت نسبة من    الطابع اليهودي. أما بني

%( أنه ســــــيقوي اجلانبني  23رائيل كدولة يهودية ودميقراطية قالت النســــــبة األكرب )كان الضــــــم ســــــيقوي أم ســــــيضــــــعف هوية إســــــ
  بينمااليهودي والدميقراطي. عند إضــــــــــــــافة أولئك اجمليبني الذين قالوا أهنم يعتقدون أن الضــــــــــــــم ســــــــــــــيقوى اهلوية الدميقراطية للدولة  

 أي األقلية. ،% فقط31راطية تبلغ سيضعف اهلوية اليهودية فإن نسبة الذين اعتقدوا أن الضم سيعزز الدميق
ابختصــــار تعتقد أقلية فقط من اإلســــرائيليني أن الضــــم ســــيقوي أمن إســــرائيل أو هويتها اليهودية أو الدميقراطية أو يدفع ابلســــالم  

إسرائيلية. لكن املستوطنني  قدماً. تقول النسبة األكرب أنه سيضعف أو سيرتك أثراً سلبياً على كافة هذه األمور اليت تشكل مصات  
 رتك أثراً إجيابياً على هذه األمور.يهم اجملموعة الوحيدة بني اجمليبني اإلسرائيليني اليت اعتقدت فيها األغلبية أبن الضم س

فلسطينيني  إسرائيل للسيطرة املباشرة على ال  عودة  اجلمهور يؤيد  كان  أخرياً، كان السؤال املباشر املنطقي ملستقبل الضم هو عما إذا
%  31من   يف الضـــفة الغربية كما كان احلال قبل اتفاق أوســـلو. هنا أيضـــاً ســـاد نوع من االنقســـام وعدم اليقني حيث قالت أقلية

أهنا ال تعرف اإلجابة.   %20وقالت نســـبة من    % من كافة اإلســـرائيليني أهنا تعارض ذلك،49وقالت نســـبة من    تؤيد ذلكأهنا  
%( أهنا  57وبني اجلمهور العريب يف إسرائيل قالت األغلبية )  .% أهنا تؤيده34ود فقط فقالت نسبة من  أما بني اإلسرائيليني اليه

 % أهنا ال تعرف اإلجابة.32% فقط فيما قالت نسبة من 13باشرة فيما أيد ذلك املتعارض سيطرة اإلسرائيليني 
% فقط أنه ســيدفع به قدماً. من  6قالت نســبة من   % أن الضــم ســيعيق الســالم فيما78أما بني الفلســطينيني، فقالت نســبة من  

املفاجىء أنه على عكس اإلســرائيليني فإن أغلبية من الفلســطينيني تعتقد أن الضــم ســيكون مفيداً ألمن إســرائيل فيما قالت نســبة  
% عكس ذلك.  22% أنه ســــــــــيقوي اهلوية اليهودية وقالت نســــــــــبة من 53% عكس ذلك. كذلك، قالت نســــــــــبة من 29من  
ــبة األكرب )اخرياً  ــيقوي الطابع اليهودي والدميغرايف38، قالت النسـ ــم سـ ــبة من    ،%( أن الضـ ــيقوي الطابع  22وقالت نسـ % أنه سـ

ــعف الطابع الدميقراطي ــبة من    ،اليهودي ويضـــ ــعف الطابع اليهودي ويقوي الطابع الدميقراطي، وقالت  8وقالت نســـ ــيضـــ % أنه ســـ
ضـــــــم أتثري على طابع  لل% أنه لن يكون  12راطي، وقالت نســـــــبة من % أنه ســـــــيضـــــــعف اجلانبني اليهودي والديق15نســـــــبة من 
 إسرائيل. 

عند ســــؤال اجلمهور الفلســــطيين عما إذا كانت الســــلطة الفلســــطينية قد أوقفت التنســــيق األمين مع إســــرائيل رداً على خطة الضـــم  
لكن اجلمهور منقسـم يف تقديره    .% أهنا مل تفعل ذلك فيما قالت نسـبة بلغت الربع فقط أهنا قد أوقفته فعالً 64قالت نسـبة من  ف

% أن هذه الفري عالية أو عاليةجداً وقالت  49قالت نســــبة من ى فري اندالع أعمال عنف:  يقاف التنســــيق األمين علإلتأثري  
% أن وقف التنســـــــــيق األمين لن يؤدي الهنيار الســـــــــلطة  54تقول نســـــــــبة من % أن الفري ضـــــــــئيلة أو منعدمة.  48نســـــــــبة من  

يطرة اإلسرائيلية املباشرة للضفة  %( عودة الس81% عكس ذلك. عارضت الغالبية العظمى )41الفلسطنية فيما تقول نسبة من  
 % تلك العودة.16الغربية كما كانت قبل أوسلو فيما أيدت نسبة من 

يبدو من املفارقة أن املســـــــــتوطنني اإلســـــــــرائيليني واجلمهور الفلســـــــــطيين يتفقون حول اآلاثر احملتملة للضـــــــــم وهي اآلاثر اليت كانت  
 استعدادها لطرح خطة الضم قبل مطلع متوز )يوليو(.احلكومة اإلسرائيلية قد عرضتها أثناء 

 

 ( جتارب الصراع: 4
ــطيين ــراع الفلســــــ ــراع . تعكس هذه النتائج  -نظراً للطبيعة طويلة األمد للصــــــ ــرائيلي قمنا بفحض جتارب الطرفني يف هذا الصــــــ اإلســــــ

 حقيقة وجود مستوايت عالية للعنف يف هذا الصراع والتأثريات النفسية والسلبية له.
  ، وقد% من اجمليبني الفلسـطينيني أهنا مل تشـارك أبداً يف أحداث عنف سـياسـي أو مظاهرات61تقول نسـبة من    عرض للعن :الت
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% بني الذين زادت 53ســـــــنة فيما اخنفضـــــــت هذه النســـــــبة إىل   34-18% بني الذين بلغت أعمارهم  65بلغت هذه النســـــــبة  
% ابإلجياب.  53من األســــرة يف حوادث كهذه أجابت نســــبة من ســــنة. لكن عند الســــؤال عن مشــــاركة أفراد  55أعمارهم عن 

%  61لكن   ، اإلســـــرائيلي-% أهنم مل يتعرضـــــوا لألذى يف أحداث عنف مرتبطة ابلصـــــراع الفلســـــطيين60كذلك قالت نســـــبة من  
ان فجوة بني  %(. هنا أيضــــــاً وجد39%( أو أكثر من مرة )22قالوا أن فرداً قريباً من أفراد األســــــرة قد تعرض لذلك مرة واحدة )

% فقط  51% أهنا مل تتعرض لألذى فيما قالت ذلك نســـبة من 67ســـنة( حيث قالت نســـبة من   34-18األصـــغر ســـناً )بني  
% من الفلســــــــــــطينيني أهنم قد شــــــــــــاهدوا جرحى أو قتلى نتيجة  59ســــــــــــنة. أخرياً، قالت أغلبية من    55من زاد عمرهم عن بني 

%(. ارتفعت نسـبة أولئك الذين شـاهدوا اجلرحى والقتلى من  39ر من مرة )%( أو أكث20مرة واحدة )  وذلك  ألحداث الصـراع
ــباب من األعمار بني 43 ــنة إىل    24-18% بني الشـــ ــناً )أي فوق  56ســـ ــألنا    55% بني اجملموعة األكرب ســـ ــنة(. عندما ســـ ســـ

ا مل متر هبذه التجربة أبداً فيما  % أهن25الفلسـطينيني عما إذا كانوا قد احتجزوا لفرتة طويلة على حواجز إسـرائيلية قالت نسـبة من  
% إن الســـــؤال ال ينطبق عليها )أي من ســـــكان قطاع غزة(. إن  40قالت نســـــبة من و   ،% أهنا قد مرت هبا35قالت نســـــبة من  

ــراع   ــاركت يف هذا الصـــ ــلحة لفرتة طويلة تعين أنه كلما كان عمرك اكرب كلما مررت أو شـــ ــراعات مســـ احلياة يف جمتمع يعاين من صـــ
. وفوق كل ذلك، فإن فئات فلسـطينية كبرية تعاين من النتائج القاسـية للصـراع سـواء بشـكل مباشـر أو غري مباشـر مما بشـكل أكرب

 يرتك أثره على مواقفهم املتعلقة ابلصراع. 
بني  ســــــألنا اجلمهور اإلســــــرائيلي اليهودي عن املشــــــاركة يف أحداث عنف أو مشــــــاهدة الضــــــحااي. رغم أنه ال توجد فروقات كبرية 

املستوطنني وغري املستوطنني يف نسب املشاركة يف أحداث كهذه خالل اخلدمة يف اجليش )أو خالل خدمة األقرابء وأفراد العائلة(  
% من بني غري 69منها. وجد االســـــــتطالع أن    ركبرية بني هاتني الفئتني عندما يتعلق األمر بتعرضـــــــهم للضـــــــر   اتفإن هناك فروق

اإلسـرائيلي خالل مشـاركتهم يف اخلدمة العسـكرية وقالت  -يف أحداث عنف متعلقة ابلصـراع الفلسـطييناملسـتوطنني مل يشـاركوا قط 
أيضــــــاً مل يشــــــاركوا يف أحداث كهذه. كذلك كان احلال ابلنســــــبة للمســــــتوطنني حيث جاءت    ءهمأقراب% منهم أن  52نســــــبة من 

لألذى واإلصـــابة يف هذه األحداث فقالت نســـبة من  % على التوايل. أما عند الســـؤال عن التعرض  44% و70النتائج متقاربة: 
وذكرت    ،% من غري املستوطنني أهنا مل تتعرض لذلك85  من  وذكرت نسبة  ،% من غري املستوطنني أهنا مل تتعرض قط لذلك85

ســبة إىل  مل يتعرضــوا لذلك. أما بني املســتوطنني فكانت النتائج خمتلفة حيث اخنفضــت هذه الن  أيضــاً   ءهمأقراب% أن  74نســبة من  
ــبة أكرب منهم قد تعرضـــــت لألذى )54% و68 رة واحدة فيما قالت نســـــبة  مل% يف احلالتني(  16% على التوايل مما يعين أن نســـ
% من غري املستوطنني أهنم قد 38% لألقرابء( أهنم تعرضوا لألذى أكثر من مرة واحدة. أخرياً، قالت نسبة من 30% )16من  

ــاابت   ــاهدوا إصـــ ــطيين رحى أو قتلى يف جلشـــ ــراع الفلســـ ــرائيلي،  -حوادث عنف تتعلق ابلصـــ ــاهدوا ذلك مرة واحدة 13اإلســـ % شـــ
% من املســـتوطنني أهنم قد شـــاهدوا إصـــاابت كهذه ملرة واحدة 51أكثر من مرة واحدة، فيما قالت نســـبة من   شـــاهدوه  %25و
ضــــت أو شــــاهدت عنفاً مرتبطاً  فإن نســــبة أقل من غري املســــتوطنني تعر  ، %(. مقارنة ابلفلســــطينيني37%( أو عدة مرات )14)

 ابلصراع، أما بني املستوطنني فإن نسب التعرض أو املشاهدة مشاهبة للنسب بني الفلسطينيني.
 اليهود نيواإلسرائيلي واملستوطننياإلسرائيلي لكل من الفلسطينيني -والقتلى ث الصراع الفلسطيين نياملصاب ةمشاهدعدد مرات (: 14الشكل رقم )

 
 

واخلوف من أهنم أو أحد أفراد أســـــرهتم ســـــيتعرضـــــون لألذى من قبل    قابلقل  %(58)يشـــــعر معظم الفلســـــطينيني    القلق واخلوف:
اإلسـرائيليني أو أن أرضـهم سـيتم مصـادرهتا أو أن بيتهم سـيهدم أو أهنم سـيطرودون من أرضـهم أو سـيمنعون من الوصـول ألرضـهم 

%( من  81% أهنا غري قلقة أو خائفة. كذلك تقول الغالبية العظمى )40ن  الواقعة خلف جدار الفصـــــــــــــل فيما تقول نســـــــــــــبة م
 الفلسطينيني أهنم قلقون أو قلقون جداً على مستقبل الشعب الفلسطيين. 
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% من اليهود أبهنم يتفقون أو يتفقون متاماً مع القول أبهنم وافون من اإلصـابة يف عملية  42أما بني اإلسـرائيليني فتقول نسـبة من  
% أهنا توافق قليالً فقط أو ال 59فيما قالت نســـبة من   ،بية أو أعمال عنف يقوم هبا فلســـطينيون أو من الصـــواريحل أو احلربإرها

 توافق أبداً على ذلك. 
  % من اإلســـــــــرائيليني اليهود أبهنم قلقون أو قلقون جداً من فقدان األغلبية اليهودية يف إســـــــــرائيل أو56كذلك تقول نســـــــــبة من  

 % أهنا غري قلقة. 44ع اليهود للدولة فيما تقول نسبة من فقدان الطاب
 

 ومستوى الثقة بينهما   كي  ينظر الفلسطينيون واإلسرائيليون لبعضهما البعض(  5)
من الفلسطينيني يوافقون على القول أبن أغلب اإلسرائيليني يريدون السالم،   فقط %18هل يريد الطرف اآلخر السالم؟ 

%،  39عندما بلغت هذه النسبة  2018وهذا يشكل تراجعاً كبرياً عما كانت عليه احلال يف االستطالع السابق يف عام 
% أن معظم 76من  الع نسبة%. تقول يف هذا االستط 44عندما بلغت هذه النسبة   2017وتراجعاً لنتائج حزيران )يونيو( 

يعتقدون أن الفلسطينيني يريدون السالم،   فقط %19اإلسرائيليني اليهود ال يريدون السالم. أما بني اإلسرائيليني اليهود فإن 
% يف كانون أول 41وكانت هذه النسبة قد بلغت  ،2018اليت حصلنا عليها يف   %35 وهذا يشكل تراجعاً كبرياً عن نسبة

 .  2016مما جيعل النتائج الراهنة هي األسوء منذ عام  ،2017% فقط يف حزيران )يونيو( 33و ،2016)ديسمرب( 
: سألنا اإلسرائيليني اليهود عما إذا كانوا قد مسعوا خالل العام املاضي عن اعتقادات سلبية عن سلوك وأفعاحب الطرف اآلخر  •

% من اليهود غري املستوطنني أهنم قد مسعوا عن قيام مواطنني عرب  58فعال عدائية قام هبا الطرف اآلخر. قالت نسبة من أ
% بني املستوطنني. وجدان فروقات صغرية 76ابالستيالء على أراض بشكل غري قانوين، لكن هذه النسبة ارتفعت لتصل إىل 

قد مسعوا عن قيام الفلسطينيني ابختاذ إجراءات ضد إسرائيل يف احملافل الدولية أو  بني اجملموعتني عند السؤال عما إذا كانوا 
حتريض حكومات أجنبية ضد إسرائيل أو نزع الشرعية عن إسرائيل يف وسائل اإلعالم أو يف اجلامعات يف اخلارج. أجابت  

ؤال عن أعمال عنف قام هبا املستوطنني. عند الس % من88% من اليهود غري املستوطنني و87ابإلجياب نسبة من 
% على التوايل أبهنم قد مسعوا عن ذلك يف وسائل  97و% 89فلسطينيون ضد إسرائيليني أو ضد مدنيني قالت نسبة من 

% على 56% و43اإلعالم او من خالل االتصاالت الشخصية فيما قالت أغلبيتهم أهنم قد مسعوا عنها عدة مرات ) 
 التوايل(. 

آراء الطرفني يف نظامهما التعليمي والنظام التعليم عند الطرف اآلخر ويف الصورة اليت يقدمها عن   ا: فحصنالتعليميالنظام  •
% من الفلسطينني أنه يدعو لرؤية اإلسرائيليني من خالل  37الطرف اآلخر. عند النظر يف نظامهما التعليمي قالت نسبة من 
سنة وأكثر   55% ممن بلغ عمرهم 33قالت ذلك نسبة من  صور منطية سلبية )مع بعض الفروقات املتعلقة ابلعمر، حيث

% من  31سنة(. كذلك قالت نسبة من  34 -18% بني من تراوحت أعمارهم بني 42فيما قالت ذلك نسبة أكرب بلغت  
% أنه يدعو للنظر  16كافة الفلسطينيني أن النظام التعليمي الفلسطيين ينظر لإلسرائيلي بال مباالة، وقالت نسبة من 

%( قالوا أبن  54)  نصفهمسرائيليني بشكل إجيايب كبشر ذوي احتياجات وحقوق مشروعة. أما بني اإلسرائيليني اليهود فإن لإل
% أنه يدعو لرؤيتهم بشكل إجيايب كبشر 18النظام التعليمي اإلسرائيلي يظهر ال مباالة جتاه الفلسطينيني، وقالت نسبة من 

%  فقط أنه يدعو لرؤية الفلسطينيني من خالل صور منطية سلبية، ومل  9ة من وقالت نسب   ،ذوي احتياجات وحقوق مشروعة
يعرب الباقون عن رايهم. اما عند النظر يف النظام التعليمي لدى الطرف اآلخر فكانت النتائج خمتلفة متاماً حيث قالت نسبة من  

. من املفيد اإلشارة إىل أن الفلسطينيني  خر بشكل سل  لآل% من اإلسرائيليني اليهود أنه ينظر  79% من الفلسطينيني و72
اكثر انفتاحاً واستعداداً من الطرف اإلسرائيلي اليهودي للقول أبن نظامهم التعليمي متحيز ضد الطرف اآلخر. لكن الطرفني  

 متشاهبني يف االعتقاد األساسي أبن الطرف اآلخر متحيز ضدهم. 
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 الفلسطينيني واإلسرائيليني اليهود عن التبيز ث نظامهم التعليمي وث النظام التعليمي لدى الطرف اآلخر   ت(: انطباعا15الشكل رقم )

 االنطباعات لدى الطرفني عن النظام التعليمي للطرف اآلخر   االنطباعات لدى الطرفني عن نظامهما التعليمي 

 

 

 

 
ــئلة الثالث املتعلقة ابالنطباعات واألفعال عن الطرف  الثقة: يعتقد  نعدام  مقدمات حمتملة ال اآلخرتشــــــــكل اإلجاابت على األســــــ

ــلبية، ويعتقد الطرفان أن   ــطينيني أبفعال سـ ــمعون عن قيام الفلسـ ــرائيليون أهنم يسـ كل طرف أن اآلخر ال يريد الســـالم، ويقول اإلسـ
خر متحيز ضـــــدهم. من الطبيعي أن تســـــاهم هذه االنطباعات يف تشـــــكل مســـــتوايت ضـــــئيلة من  النظام التعليمي لدى الطرف اآل

 الثقة ابآلخر.
وجد هذا االستطالع، كما يف االستطالعات السابقة، أن مستوى الثقة بني الطرفني منخفض جداً الثقة والصراع الصفري: 

%( أهنا ال تثق ابإلسرائيليني اليهود، وهي تقريباً نفس النسبة كما كانت 90حيث قالت األغلبية الساحقة من الفلسطينيني )
% أهنا تثق ابإلسرائيليني اليهود وقالت 31تقول نسبة من  . لكن انطباعات اإلسرائيليني العرب أكثر إجيابية حيث2018عام 

% وهذه هي أسوأ  79% أهنا ال تثق هبم. أما بني اإلسرائيليني اليهود فإن نسبة عدم الثقة ابلفلسطينيني تبلغ 47نسبة من 
واألقرب   2018عام نقطة عن الوضع يف   11النسب اليت حصلنا عليها خالل السنوات القليلة املاضية.وتشكل زايدة  قدار 

عندما اعتقدت ذلك  2017وحزيران )يونيو(  ،عندما اعتقد ذلك نسبة من ثالثة أرابع  2017لنتائج كانون أول )ديسمرب( 
 % أهنا تثق ابلفلسطينيني.  15%. قالت يف هذا االستطالع نسبة بلغت 77نسبة من 

  ألهدافهم%( أن ذلك يعود 42ليهود قالت النسبة األكرب ) ابإلسرائيليني ا ثقتهمعند سؤال الفلسطينيني عن السبب وراء عدم 
% أنه يعود لداينتهم وثقافتهم، فيما قال اإلسرائيليون اليهود أن عدم الثقة ابلفلسطينيني يعود  24السياسية وقالت نسبة من 

اختار الفلسطينيون   م.% أن السبب يعود لعدم الثقة بقيادهت28%( وقالت نسبة من 37لوجود حتريض يف التعليم الفلسطيين )
%( أو التحريض يف املناهج  10أو التجارب الشخصية السلبية )   (%16) أسباابً أخرى مثل عدم الثقة ابلقيادة اإلسرائيلية  

%( عن  13% أن عدم الثقة ابلفلسطينيني يعود لدينهم وثقافتهم )13%(. وبني اإلسرائيليني قالت نسبة من 5اإلسرائيلية ) 
 % أنه يعود لعدم الثقة أبهدافهم السياسية. 11%( وقالت نسبة من 13طينيني يعود لدينهم وثقافتهم )عدم الثقة ابلفلس 

اإلســرائيلي خاصــية صــفرية، واملقصــود هنا  -تتعمق مســألة انعدام الثقة بوجود انطباعات لدى الطرفني ترى أبن للصــراع الفلســطيين
% من  58تلقائياً ســـــيء وضـــــار للطرف اآلخر. تشـــــري النتائج إىل أن  هو االعتقاد أبن كل ما فيه خري أو مصـــــلحة لطرف ما هو 

% من اإلســــــــــــــرائيليني العرب  46و  ،نقطة مئوية  11 ، أي ابرتفاع قدره2018% يف عام  47اإلســــــــــــــرائيليني اليهود )مقارنة مع 
الع السابق(  % يف االستط71% من الفلسطينيني )مقارنة مع 74( و2018% يف االستطالع السابق يف عام  64)مقارنة مع 

 توافق على القول أبن للصراع خاصية صفرية. 
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 2020-2017اإلسرائيليني اليهود والفلسطينيني عن الطرف اآلخر بني   ت(: انطباعا16الشكل رقم )

 ث تراجع  انطباعات الفلسطينيني عن اإلسرائيليني اليهود: سلبية و   انطباعات اإلسرائيليني اليهود عن الفلسطينيني: سلبية وث تراجع  

 

 

 
 

اجتماعية خمتلفة يف زايدة أو تقليص الثقة بني    أطراف فحصــــنا آراء الطرفني يف الدور الذي تلعبه    الثقة وعوامل اجتماعية خمتلفة:
الفلسـطينيني حول دور األطراف ذاهتا لديهم مقارنة  و اليهود  ني الشـعبني. كما هو متوقع، هناك فجوة كبرية يف اعتقادات اإلسـرائيلي

ائيل الختاذ مواقف  بدورها عندما يكون احلديث عن تلك األطراف ولكن لدى الطرف اآلخر فيما مييل اجلمهور العريب يف إســــــــــــــر 
وقالت    ،% من اإلســـرائيليني اليهود أن قيادهتم الســـياســـية الراهنة تســـاهم يف تقليص الثقة40تعتقد نســـبة من    وســـط بني الطرفني.

ــبة من   ــبة من   ،% أهنا ال تزيد وال تقلص الثقة29نســــــ ــاهم يف تعزيز الثقة )أنظر الشــــــــكل رقم 21وقالت نســــــ   .( 17% أهنا تســــــ
% منهم أن القيادة اإلســـرائيلية الراهنة تقلص الثقة وقالت  44جاءت النتائج بني اإلســـرائيليني العرب متشـــاهبة حيث قالت نســـبة  

ــبة من   ــطينيني17نســــــ %( تعتقد أن القيادة  78 فالغالبية العظمى )% أهنا تزيد الثقة )ومل يعرب الباقون عن رأيهم(. أما بني الفلســــــ
% من الفلســـــطينيني  34اإلســـــرائيلية الراهنة تقلص الثقة. اما عند الســـــؤال عن القيادة الفلســـــطينية الراهنة يف الضـــــفة الغربية، فإن 

عتقد  تزيد الثقة.  % أهنا ت27وتقول نســـــــبة من    ،% أهنا ال تقلص وال تزيد الثقة32وتقول نســـــــبة من    ،يعتقدون أهنا تقلص الثقة
% من اجلمهور  38فيما تقول نسـبة من    ،أن القيادة الفلسـطينية تقلص الثقة بني الطرفني  اليهودنسـبة من الثلثني من اإلسـرائيليني  

% تعتقد اهنا تزيد  10و  ،% يعتقدون أهنا ال تقلص وال تزيد الثقة22و  ،العريب يف إســـــــــرائيل أن القيادة الفلســـــــــطينية تقلص الثقة
   الثقة.

اإلسرائيليني اليهود والفلسطينيني عن دور قيادهتم السياسية والقيادة السياسية لدى الطرف اآلخر ث تعزيز أو تقليص    ت(: انطباعا17الشكل رقم )
 الثقة ابآلخر
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% من  44عند الســــــــــؤال عن دور الصــــــــــحافة الفلســــــــــطينية واإلســــــــــرائيلية يف تعزيز أو تقليص الثقة بني الطرفني قالت نســــــــــبة من  
% من الفلســطينيني أهنم يعتقدون أن الصــحافة اإلســرائيلية تقلص الثقة  67% من العرب اإلســرائيليني و39اإلســرائيليني اليهود و
التوايل أن الصـحافة الفلسـطينية تقلص الثقة. أما ابلنسـبة لدور مناهج التعليم  % على 39% و37و%  73فيما قالت نسـبة من 

% من الفلسطينيني  67% من العرب اإلسرائيليني و39% من اإلسرائيليني اليهود و17الفلسطينية واإلسرائيلية فقالت نسبة من  
على التوايل أن مناهج التعليم الفلسـطينية    %33% و38% و80أن مناهج التعليم اإلسـرائيلية تقلص الثقة فيما قالت نسـبة من 

% من  38% من الفلســـــــطينيني و44تقلص الثقة. أخرياً عند الســـــــؤال عن دور وســـــــائل التواصـــــــل االجتماعي قالت نســـــــبة من 
  % من اإلسـرائيليني اليهود أن وسـائل التواصـل االجتماعي الفلسـطينية تقلص الثقة بينما قالت نسـبة من70و  اإلسـرائيليني العرب

 % على التوايل أو وسائل التواصل االجتماعي اإلسرائيلية تقلص الثقة.46% و42و% 67

 
 ( القيم واألهداف  6)

 

لتحقيقها.  الفلســـــــطينيني واإلســـــــرائيليني عن التســـــــلســـــــل اهلرمي لقيمهم أو عن األهداف اليت يتطلعون    ســـــــألنا  واألهداف:القيم  
ــن ــرائيليني أربع قيم هي: ) اعرضـ ــرائيل الكربى )2( احلفاظ على األغلبية اليهودية )1على اإلسـ   ( الســـالم.4( الدميقراطية )3( إسـ

  األكثر أ ية اناهلدف والســــالم  ا  احلفاظ على أغلبية يهوديةاليهود ترى أن النســــبة األكرب من اإلســــرائيليني    أن تشــــري النتائج إىل
ــبـة من اختـاروا "األغلبـية    التقلـب% على التوايل(. تعكس هـذه النتـائج حـاـلة من 30% و39) حيـث تظهر زايدة كبرية يف نســــــــــــ

ــاً نســـــبة من    ،% فقط28لقيمة نســـــبة من عندما اختارت هذه ا  2018اليهودية" مقارنة مع عام  وكانت هذه النســـــبة هي أيضـــ
"إســــرائيل الكربى" ويف هذا تراجع  قدار ســــت نقاط  % قيمة  12اختاروا قيمة الســــالم. واختار يف هذا االســــتطالع نســــبة من  

فنجد أن الفروقات كانت    والذي شــكل آنذاك نســبة ارتفاع متتالية هلذه القيمة. أما بني املســتوطنني  ،2018مقارنة ابلوضــع يف 
لتصـبح يف املركز الثاين فيما تضـاعفت نسـبة من اختاروا "األغلبية  % 24إىل    أيضـاً كبرية حيث اخنفض اختيار "إسـرائيل الكربى"

% من  10ختارت نســــــبة من إ  .% يف هذا االســــــتطالع لتشــــــكل النســــــبة األكرب45إىل    2018% يف عام 21اليهودية" من  
 ة".املستوطنني "الدميقراطي

 2020-2016املتعلقة ابألولوايت القيمية بني اإلسرائيليني اليهود بني  ت(: التغريا18الشكل رقم )

اإلسرائيليون اليهود داخل اخلط األخضر: ارتفاع "تسرائيل  
 الكربى" مث هبوطها، وارتفاع "األغلبية اليهودية"

"األغلبية  املستوطنون: توجهات متقلبة حوحب "تسرائيل الكربى" و  
 اليهودية" 

 

 

 

( بناء  3( احلصـول على حق العودة،  2( االنسـحاب اإلسـرائيلي وقيام دولة فلسـطينية، 1عرضـنا على الفلسـطينيني أربعة أهداف: 
( بناء فرد صات وجمتمع متدين. تشري النتائج إىل أن ترتيب األهداف قد بقى تقريباً على حاله خالل  4نظام سياسي دميقراطي، و
"االنســــــحاب اإلســــــرائيلي حلدود    (2018% يف عام 43% مقارنة مع 34) األكربنســــــبة  الارت اختالســــــنوات القليلة املاضــــــية.  

  %28الشـــرقية" كأول وأهم هدف، فيما اختارت نســـبة من   سوقيام دولة فلســـطينية يف الضـــفة والقطاع وعاصـــمتها القد  1967
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"، واختارت  1948ا قبل عام هيت عاشـوا في"احلصـول على حق العودة لالجئني لبلداهتم وقراهم ال % قبل سـنتني(29)مقارنة مع 
ــبة من   ــبة من 2018يف % 14)مقارنة مع   %13نسـ ــي دميقراطي، واختارت نسـ ــياسـ % )بزايدة قدرها عشـــر  23( بناء نظام سـ

 . "بناء فرد صات وجمتمع متدين"( 2018نقاط عن عام 
 
 

 الفلسطينيني حوحب أهدافهم العليا     ت(: انطباعا19الشكل رقم )
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 . برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف فلسطني خالل من الياابنيةومن مكتب املمثلية  اهلولندية املمثلية مكتب بتمويل من 
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