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 61/2/2162التاريخ: 
 

 : استطالع مشتركاإلسرائيلي -الفلسطيني الرأي العامنبض 
 ملخص االستطالع

 2161( ديسمبر) كانون أول
 

ن حيث الفلسطينيين يؤيدون حل الدولتين موأقل من النصف بقليل من أغلبية من اإلسرائيليين 
المبدأ، لكن أقل من النصف من الطرفين يؤيدون رزمة شاملة مفصلة لتطبيق هذا الحل. ومع 
ذلك، وبالرغم من الخوف المتبادل وانعدام الثقة وازدياد التشاؤم بخصوص فرص وإمكانات 

امل ينهي ؤيدون اتفاق سالم شحل الدولتين، فإن أغلبية من الفلسطينيين واإلسرائيليين قد ي
 الصراع فيما لو اشتمل على حوافز إضافية رمزية أو ملموسة

 
ناسنة اإلسكائنري أجكاه كل من المككز اللرط نيي لربحوث الط-الع مشتتك  لركأ  الاا  اللرط نييهذه هي نتائج أحدث استت 

 .تمويل من االتحاد األوروبيبو  ،ألبحاث الطال  في جاماة تل ابنب ومككز تامي شتايمتزوالمطحنة في را  الره 

  تؤيد حل الدولتنن. في المقابل، فإن %44( وأقرنة كبنكة من اللرطتتتتتتتتتت نيننن  %55من اإلستتتتتتتتتتكائنرننن  أغربنة )
بنن الاكب  %53د اإلستتتتتتتتتتتتكائنرننن وبنن النهو  %91بنن اللرطتتتتتتتتتتتت نيننن و %63تأيند حل الدولة الواحدة يبرغ 

 .اإلسكائنرننن
 حنث أن  ،التأيند لكزمة حل دائم عرى أستتتتتات جوالف الملاولتتتتتاف الطتتتتتابقة يقل عن نطتتتتتبة تأيند حل الدولتنن

تؤيد رزمة اتلاق ستتال   من الاكب اإلستتكائنرننن %88، ومن اإلستتكائنرننن %41فقط من اللرطتت نيننن و 44%
مع تبادل ( 9131دود  أو ح لرخط األخضك دولة فرط نينة غنك مطرحة، وانطحاب إسكائنري قنا تشمل عرى 

أرالتي متطتاو ، وجمع شتمل لمائة ألج الجىل فرطت نيي ياودون إلستكائنل، والقدت ال كبنة عاستمة إلستكائنل 
دة اإلسكائنرنة اوالقدت الشتكقنة عاستمة للرط نن، والحي النهود  وحائط المب ى في البردة القديمة تحا الطن

تحا الطتتتتتتنادة اللرطتتتتتت نينة، ونهاية لر تتتتتتكاع   جبل الهن ل( واألحنال المطتتتتتتنحنة واإلستتتتتتالمنة والحك  الشتتتتتتكيج
 والم الب. 

  ما بنن ربع وثرث الماارلتنن لكزمة اتلاق الطتال  من اللرط نيننن واإلسكائنرننن يبدون استاداداإل إلعادة الي ك في
ماارلتتتتتتتتتتهم لالتلاق فنما لو كان م تتتتتتتتتاحباإل له اتلاق ستتتتتتتتتال  مع الدول الاكبنة بيالاإل عرى مبادرة الطتتتتتتتتتال  الاكبنة 

. يزيد هذا (بادرة  باليطتتبة لرهمهور اللرطتت نييعرى هذه الم( أو موافقة إستتكائنرنة ي باليطتتبة لرهمهور اإلستتكائنر
 أولئكعيدما يتم إلافة  %51وحتى  %51لى إ لت ل ه نطتبة التأيند لركزمة ال امرة لد  ال كفنندالحافز لوح

المقدمة  خك األ الذين قاموا بت ننك موقلهم إلى نطتتتتتتتتتتتتبة التأيند األستتتتتتتتتتتترنة لركزمة ال امرة. نهحا با  الحوافز
فز أخك  حوا نهحا ،فمثالإل  .من ال كفنن بيطب أقل وباضها بيطب أكبكلر كفنن في ت ننك مواقج الماارلنن 
مع م تتتتتتتترحة ال ك  تتياق  مهموعة من الحوافز التي ال  ذلك بما في  قدما بشتتتتتتتت ل ميل تتتتتتتتل ل ل  ك 

ع نطتتبة تأيند الكزمة ال امرة مما رف ،أو أكثك من ذلك %44، في ت ننك مواقج الماارلتتة بيطتتب بر ا (اآلخك
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 لد  ال كفنن. %35إلى نطب أعرى ب ثنك بحنث وسرا هذه اليطبة إلى 
  فإن  ،كالملاولتتتتتتاف الثيائنة، أو المتاددة، أو أحادية الهانب،عيد االختنار بنن مياهج مخترلة ل تتتتتتيع الطتتتتتتال

(. من بنن %39اإلستتتتتتتكائنري الثيائنة   هورميلضتتتتتتتل اله( فنما %59الهمهور اللرطتتتتتتت نيي يلضتتتتتتتل المتاددة  
فإن مطتتتتاراإل عكبناإل تشتتتتار  فنه الطتتتتاودية وم تتتتك واألردن هو الوحند ، المخترلة لرملاولتتتتاف المتاددة المطتتتتاراف

ار . أما المطتتتتتاراف األخك ، مثل مطتتتتتيواإلستتتتتكائنر ياللرطتتتتت ني ينالذ  يالقي نطتتتتتبة الكف  األقل بنن الهمهور 
فهي مقبولتتة من  ك  ومكفولتتتتتتتتتتتتتتة من  ،تحتتاد األوروبي، أو بقنتتادة األمم المتحتتدةبقنتتادة أمكي نتتة، أو بقنتتادة اال

 اآلخك.
  ثرثا اإلسكائنرننن وأكثك من ثالثة أرباع اللرط نيننن يي كون لركئنس األمكي ي الهديد دونالد تكامب عرى أنه مؤيد

تاتقد أنه  ،اللرطتتتتتت نيننن من %94من النهود اإلستتتتتتكائنرننن و %48إلستتتتتتكائنل. كذلك، فإن أقرنة من ال كفنن، 
 سنامل عرى تهديد ملاولاف الطال  .

  أغربنة كبنكة من اللرطتت نيننن واإلستتكائنرننن تاتقد أن فكا قنا  دولة فرطتت نينة مطتتتقرة خالل الطتتيواف الخمطتتة
 المقبرة لئنرة.

 
الشتتتتكقنة  والقدت غزة ال كبنة وق اعبال اإل تما مقابرتهم وجهاإل لوجه في الضتتتتلة  9414برغ حهم الانية في ال ك  اللرطتتتت نيي 

برغ عدد  .4493( ديطتتتتتتتتمبك كانون أول  94إلى  8موقااإل ستتتتتتتت انناإل تم اختنارها عشتتتتتتتتوائناإل في اللتكة ما بنن  941وذلك في 
أما الانية  .%6وبر ا نطتتتبة الخ أ  ؛444وفي ق اع غزة  864المقابالف في الضتتتلة ال كبنة  بما في ذلك القدت الشتتتكقنة( 

 91بالابكية والكوستتتتتنة والاكبنة وذلك خالل اللتكة ما بنن  عن  كيق الهاتج بال اإل تم الحديث ماهم 9441رنة فبر ا اإلستتتتتكائن
، وبنن المطتو ينن في الضلة ال كبنة 141برغ عدد المقابالف بنن النهود داخل إسكائنل  .4493( ديطمبك  كانون اول 64و

. تما زيادة عدد المقابالف بنن المطتتتتتتتتو ينن والاكب اإلستتتتتتتكائنرننن بشتتتتتتت ل مق تتتتتتتود 984وبنن الاكب اإلستتتتتتتكائنرننن  ،644
 اتننهلتطتتتتتتتتتتتتتتهنتل عمرنتة تحرنل البناناف بشتتتتتتتتتتتتتت ل تل تتتتتتتتتتتتتتنري. ل ن في المهموع ال ري لربناناف تم إعادة وزن المقابالف من 

  إلسكائنرنةا تمع اإلسكائنري. كذلك تما إعادة وزن البنانافالمهموعتنن بش ل يا س حهمها الحقنقي بنن الط ان في المه
تم إعداد االست الع . %6الطت اننة من حنث الارماننة والتدين. بر ا نطتبة الخ أ  افكافة لتا س التوزيع الكاهن لرمهموع

. دالنا شاييدلنن طحنة ودالمككز اللرطت نيي لربحوث الطتناستنة والممن  وولند لدادوه واإلشتكا  عرنه من قبل د. خرنل الشتقاقي
 بحاث الطال  في جاماة تل أبنب.مديك مككز تامي شتايمتز ألد.إفكايم الفي  و
 

 النتائج الرئيسية
   

يقو  أحناناإل س ياا أناللرطت نيي واإلسكائنري. كم ينستيقو  فنما يري بإجكال مقارنة ت هك التباين أو التقارب في الكأ  بنن الهمهور 
لنهود داخل ا أحناناإل بنن النهود والاكب أو بنن ستتتتتتتتتتيقارنبإجكال مقارنة بنن مهموعاف مخترلة داخل كل من الهمهورين، فمثالإل 

ا  فكوقاف بارزة ت ون هيستت ان الضتتلة ال كبنة وق اع غزة وذلك عيدما  الخط األخضتك والمطتتتو ينن في الضتلة ال كبنة، أو بنن
 .أو المهموعاف بنن هذه الم وناف

 
 اإلسرائيلية:-عملية السالم الفلسطينية (6)
 

 – نيننن اإلستتتتتتتتتتتتتكائنرننن وأقرنة كبنكة من اللرطتتتتتتتتتتتتت من : أغربنة، وحل الدولة الواحدة، والكونفدرالية بين دولتينحل الدولتين
من اللرطتتتتت نيننن يؤيدون  %44من الاكب اإلستتتتتكائنرننن( و %84من النهود اإلستتتتتكائنرننن و %54من اإلستتتتتكائنرننن   55%

قالا  4493ف كة حل الدولتنن من حنث المبدأ بدون اإلشتتارة إلى تلاستتنل هذا الحل. قبل ستتتة أشتتهك، في حزيكان  يوننو( 
من اللرطتتت نيننن  %59من الاكب اإلستتتكائنرننن( و %81ستتتكائنرننن ومن النهود اإل %56من اإلستتتكائنرننن   %51نطتتتبة من 

هما لو  فكيقهما لكأ  األغربنة بنن ستتتتتأنهم يؤيدون هذا الحل.  ربيا من ال كفنن، اللرطتتتتت نيي واإلستتتتتكائنري، أن يا نانا تقديك 
التأيند لهذا الحل  نل من مطتتتتتتو تهاه هذا الحل. تشتتتتتنك اليتائج إلى أن اإلستتتتتكائنرننن يمنرون لرتقر اآلخكوبنن ستتتتتلو  اللكيق 

فقط من  %43بنن أبيال شتتتتتتتتتتتابهم فنما يا ي اللرطتتتتتتتتتتت نينون تقديكاإل ستتتتتتتتتتتحنحاإل لمطتتتتتتتتتتتتو  التأيند لهذا الحل في ستتتتتتتتتتتلوفهم: 
أن األغربنة تاارلتتتته، وبنن اللرطتتتت نيننن تقول  %36اإلستتتتكائنرننن يقولون أن األغربنة في ستتتتلوفهم تؤيده فنما تقول نطتتتتبة من 
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درون اليتائج إلى أن اإلستتتتكائنرننن يقتشتتتتنك  بنيما ول ن .تقول أن األغربنة تاارلتتتته %56تؤيده واألغربنة  أن %49نطتتتتبة من 
ئنرننن خك، فإن اللرطتت نيننن يمنرون لرتقرنل من مطتتتو  تأيند اإلستتكااآلبشتت ل ستتحنت مطتتتو  التأيند لهذا الحل لد  ال ك  

من اإلستتتتكائنرننن ياتقدون أن أغربنة  %68كائنرننن تؤيد هذا الحل وفقط من اللرطتتتت نيننن ياتقدون أن أغربنة اإلستتتت %66له: 
من النهود  %84اللرطتتتتتتتتت نيننن تؤيده. ل ن أغربنة واستتتتتتتتتاة لد  ال كفنن تشتتتتتتتتتك كثنكاإل في إم اننة ت بنق هذا الحل حنث أن 

 برة.لخمطة المقامن اللرط نيننن ال ياتقدون أن دولة فرط نينة مطتقرة ستقو  خالل الطيواف  %14اإلسكائنرننن و
وا ينن في نلس ن والنهود مو ي ون فنها اللرطتتتت نين"التي  لحل الدولة الواحدةفحص االستتتتت الع أيضتتتتاإل مطتتتتتو  التأيند الكاهن 

( توجد بنن الاكب %53الدولة ويح تتتتتتتتترون عرى حقوق متطتتتتتتتتتتاوية." تشتتتتتتتتتتنك اليتائج إلى أن نطتتتتتتتتتتبة التأيند األكبك لهذا الحل  
بنن  %43  %91فنما تبرغ نطتتتتبة التأيند بنن النهود اإلستتتتكائنرننن  ،%63اللرطتتتت نيننن فتؤيده أقرنة من اإلستتتتكائنرننن. أما بنن 

دون ميت إلستتتتتتتتكائنل ول ن بالضتتتتتتتتلة ال كبنة  لفكرة ضمممممممالمطتتتتتتتتتو ينن(. وعيدما ستتتتتتتتأليا النهود اإلستتتتتتتتكائنرننن عن مد  تأيندهم 
أنها تؤيدها. قالا نطبة من  %69ماارلتهم فنما قالا نطبة من  اللرط نيننن حقوق الموا ية ال امرة، فإن الثرثنن أعكبوا عن

من المطتتتتتتو ينن أنها تؤيد ف كة الضتتتتتتم بدون ميت حقوق الموا ية لرلرطتتتتت نيننن فنما أعكبا نطتتتتتتبة شتتتتتتبه مت ابقة ميهم  43%
 ( عن ماارلتها لذلك.45% 

 موا ييفرطتتتتتتتتت نن بحنث ي ون مم ياإل لل ودولة كذلك ستتتتتتتتتأليا ال كفنن عن مد  تأيندهم لل كة ال ونلدرالنة بنن دولة إستتتتتتتتتكائن
الدولتنن الطتتتتتتتت ن في أرالتتتتتتتتي الدولة األخك  وتحا قواننيها وحنث تقو  الدولتان مااإل بتقكيك الطتتتتتتتتناستتتتتتتتاف المتارقة بالشتتتتتتتتؤون 

رالنة هو دالطتتتتتتناستتتتتتنة واألمينة واالقت تتتتتتادية لهما. كما كان الحال باليطتتتتتتبة لحل الدولة الواحدة، وجدنا أن التأيند لل كة ال ونل
وهو أعرى ب ثنك من تأيند الاكب اإلستتتتتتتتتتكائنرننن لحل الدولة الواحدة(. ل ن  %14اإلستتتتتتتتتتكائنرننن  حنث برغ األعرى بنن الاكب 

 ( تؤيد هذه الل كة.  %44( ومن النهود اإلسكائنرننن  %64أقرنة من اللرط نيننن  
مبينة عرى  رةل دائم مل تتتتترطتتتتت نيننن واإلستتتتتكائنرننن رزمة حعكلتتتتتيا عرى الللرمكة الثاننة خالل ستتتتتتة شتتتتتهور  :رزمة الحل الدائم

يؤيدون أو ياارلتتتتون أ  من بيود م وناته الكئنطتتتتنة ومن الكزمة كامرة. وستتتتألياهم إن كانوا  نتائج جوالف الملاولتتتتاف الطتتتتابقة
بنن النهود  %49اإلستتتتتتتكائنرننن   من  %48مطتتتتتتتتو  التأيند لركزمة ال امرة قد ازداد قرنالإل بنن ال كفنن:  أن تشتتتتتتتنك اليتائج إلى
في ق اع غزة(  %43في الضتتتتتتلة ال كبنة و %44من اللرطتتتتتت نيننن   %44بنن الاكب اإلستتتتتتكائنرننن( و %88اإلستتتتتتكائنرننن و

من  %61فقط من النهود اإلستتتتتتتتتتتتتتكائنرننن و %61يؤيدون الكزمة ال امرة. قبل ستتتتتتتتتتتتتتتة أشتتتتتتتتتتتتتتهك أيدف هذه الكزمة نطتتتتتتتتتتتتتتبة من 
ال  ،من اللرطتت نيننن %55من النهود اإلستتكائنرننن و %53أغربنة من كال ال كفنن، الكاهية إلى أن  اللرطتت نيننن. تشتتنك اليتائج

تهدون أدناه  .فنما لو عكلا عرنهم بدون أية حوافز إلافنة  أن ك أدناه لرقطم المتارق بالحوافز( تاارض الكزمة ال امرة زالا
 ها عرى الهمهورين:تل نالإل لرمواقج تهاه بيود الكزمة التطاة التي عكليا

اسمممرائيل  راع، وتلتزمالصممماعتراف متبادل من قبل الطرفين بفلسمممطين وإسمممرائيل كوشنين لشمممعبيهما وأن حل الدولتين هذا يعني نهاية . 6
أيدف هذا  :ونهاية المطالب من كل شرف ،ن بمحاربة اإلرهاب ضمممد اسمممرائيلو الفلسمممطيني ويلتزمبمحاربة اإلرهاب ضمممد الفلسمممطينيين 

بنن  %84بنن النهود اإلستتتتتتكائنرننن و %33ن  نمن اإلستتتتتتكائنرن %31من اللرطتتتتتت نيننن وأغربنة من  %46البيد أقرنة من 
 الاكب اإلسكائنرننن(.

فقط من اللرطتتتتت نيننن  %44أيدف هذا البيد أقرنة من  :قيام دولة فلسممممطينية منزوعة السممممالف في البممممفة الغربية وقطاع غزة. 2
 من اإلسكائنرننن. %53في الضلة ال كبنة( وأغربنة من  %91غزة و في ق اع 41% 
 %44البيد أقرنة من  اأيدف هذ :تشمكيل قوة متعددة الننسمية ووضمعها في الدولة الفلسطينية لبمان ا من والسالمة للطرفين. 3

 من اإلسكائنرننن. %56وأيدته أغربنة من من اللرط نيننن 
سمميادة على سمممائها وأرضممها ومصممادرها المائية ولكن سمميكون إلسممرائيل محطتا مراقبة ل نذار المبكر في يكون للدولة الفلسممطينية . 4

بنن اللرطتتتتتتتت نينن  %65أيدف هذه البيد أقرنة فقط من ال كفنن حنث بر ا نطتتتتتتتتبة التأيند  :سمممممممنة 61البممممممفة الغربية لمدة 
بنن النهود  %44  %44نن اإلستتتتتتتتتتتتتكائنرننن في ق اع غزة( وبر ا نطتتتتتتتتتتتتتبة التأيند ب %43في الضتتتتتتتتتتتتتلة ال كبنة و 41% 

 بنن الاكب اإلسكائنرننن(. %51اإلسكائنرننن و
تقوم الدولة الفلسمطينية في كافة اراضمي البمفة الغربية وقطاع غزة ما عدا بعض الكتل االستيطانية التي سيتم ضمها إلى اسرائيل من . 1

من اللرطتتتتتتتت نيننن  %61أيدف هذه البيد أقرنة من  :المسممممممتوشنات ا خر خالل تبادل لألراضممممممي، وتقوم اسممممممرائيل بإخال  كافة 
بنن النهود  %48اإلستتتتتتتتتتتتتتكائنرننن   من %54من  نطتتتتتتتتتتتتتتبتتة وأيتتدتتته غزة(في ق تتاع  %45في الضتتتتتتتتتتتتتتلتتة ال كبنتتة و 66% 

 اإلسكائنرننن(.
ي سمميتم ضممممها االسممتيطانية التتكون ا راضممي التي سممتحصممل عليها الدولة الفلسممطينية في تبادل ا راضممي مسمماوية لحنم الكتل . 3 
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  في ق اع غزة  %64بنن اللرطتتتتتتت نيننن   %69التأيند بر ا نطتتتتتتتبة  ال كفنن حنثأيدف هذه البيد أقرنة من  :إلسممممممرائيل
اإلستتتتتتتكائنري إلى  النهود  بنن اإلستتتتتتتكائنرننن  حنث انقطتتتتتتتم الهمهور %41في الضتتتتتتتلة ال كبنة( وأيدته نطتتتتتتتبة من  %41و

 لد هذا البيد(. %48و مع %45: متطاوين شبهقطمنن 
أيدف هذه البيد أيضتتتتتتاإل أقرنة من  :سمممممرائيلإلتكون القدس الغربية عا مممممة لدولة الفلسمممممطينية و لتكون القدس الشمممممرقية عا مممممة . 2

 %13بنن النهود اإلستتتتتتكائنرننن و %41من اإلستتتتتتكائنرننن أنهم ماه   %63و اللرطتتتتتت نيننن من %41 قال ال كفنن حنث
 بنن الاكب اإلسكائنرننن(.

طينية تحت السمميادة الفلسمم)جبل الهيكل( في البلدة القديمة من القدس يكون الحي اإلسممالمي والحي المسمميحي والحرم الشممريف . 8
من اللرطتتتتتتتتتتتت نيننن   %48من  البيد أقرنةأيدف هذا  :ويكون الحي اليهودي وحائط البراق/المبكى تحت السممممممممميادة اإلسمممممممممرائيلية

 بنن الاكب اإلسكائنرننن(. %36بنن النهود اإلسكائنرننن و %66ئنرننن  من اإلسكا %61وأيدته كذلك أقرنة من 
يكون لالجئين الفلسمممطينيين حق العودة لموشنهم بحيث تقوم الدولة الفلسمممطينية باسمممتيعاب كافة الالجئين الذين يرغبون في العي  . 9

أيدف هذا  :ضممممن برنامج لنمع شممممل العائالت وسممميتم تعويض كافة الالجئين الجئفيها وسمممتسممممئ اسمممرائيل بعودة حوالي مائة ألف 
من  %64في ق اع غزة( وأيدته نطتتتتتتتبة من  %53في الضتتتتتتتلة ال كبنة و %54  اللرطتتتتتتت نيننن من %54أغربنة من البيد 

 بنن الاكب اإلسكائنرننن(. %89بنن النهود اإلسكائنرننن و %44اإلسكائنرننن  

بنن  %44مقارنة ب  %93لركزمة ال امرة  المطتتتتتو ينن د اإلستتتتكائنرننن بر ا نطتتتتبة تأيندنه بنن النهو من الهديك باإلشتتتتارة، أ
 لىإ غنك المطتتتو ينن. كما وجدنا أن نطتتبة التأيند تكتلع كثنكاإل بنن النهود الذين ي تتلون أنلطتتهم بأنهم عرماننون حنث وستترا

ديم أو يوالحك  ،(%1والمتدييون   ،%64حنث وستتتتتتتتتتتتتترا إلى  ي تتتتتتتتتتتتتتلون أنلطتتتتتتتتتتتتتتهم بأنهم "تقرنديون" مع منمقارنة  39%
يطتتتتتبة األكبك في المهتمع اإلستتتتتكائنري حنث يبر ون المن الملند اإلشتتتتتارة إلى أن الارمانننن يشتتتتت رون  .(%94المتشتتتتتددون  

كما أن قل من الكبع.  أ ديمنطتتتتتتتتتتبة التقرندينن حوالي الثرث وتبرغ نطتتتتتتتتتتبة المتديينن  األرثوذوكس( والحك فنما تبرغ  %45حوالي 
بنن الوستتتتتتتط  %41و بنن النطتتتتتتتار %81ي تتتتتتتلون أنلطتتتتتتتهم بالنطتتتتتتتارينن أو بالنمنيننن:  النهود الذيننطتتتتتتتبة التأيند متبايية بنن 

  .بنن النمنن %98و
 

 (: نسبة التأييد للرزمة الكاملة للحل الدائم بين اإلسرائيليين حسب مؤشرات مختارة6شكل رقم )

 
 

 ن من ل ، فإن تأيند الكزمة ال امرة أعرى في ق اع غزة ميه في الضتتتتلة ال كبنة.قبل ستتتتتة أشتتتتهكأما بنن اللرطتتتت نيننن، كما رأييا 
عرى التوالي(.  %44و %46الضكور  اإلشارة إلى أن اليتائج ال تشنك للكوقاف في تأيند الكزمة بنن الالجئنن وغنك الالجئنن  

 %68الالجئنن( تبرغ  كافة  من %34المقدرين بأقل من  خنماف الالجئنن كزمة بنن ستتتتتت ان من نطتتتتتتبة تأيند الرغم ذلك، فإ
تشتتنك اليتائج أيضتتاإل إلى أن التأيند  بنن ستت ان الميا ق الكيلنة. %41بنن ستت ان المدن و %44فقط مقارنة بيطتتبة تأيند تبرغ 

عرى التوالي(  %41و %34نهم "متوستتتتت ي التدين"  لهذه الكزمة يكتلع بنن الذين ي تتتتلون أنلطتتتتتهم بأنهم "غنك متديينن" أو أ
( مقارنة بم وتي %34الذين يقولون بأنهم ستن توتون للتت   وبنن(؛ %65مقارنة بالذين ي تلون أنلطتهم بأنهم "متديينن"  

   (.%49حمات  
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أيند أو ماارلتتتتة عمرنة ت وبانداإل عن التقطتتتتنماف الديم كافنة واللكوقاف الطتتتتناستتتتنة التي تشتتتتنك في الاادة إلى خرلنة المواقج في
طتتبة التأيند لركزمة ن . وجدنا مثالإل أنالطتتال ، فإن لرمواقج أو التقديكاف الطتتناستتنة دور في التأثنك عرى هذا التأيند أو الماارلتتة

ين ذال امرة أعرى ب ثنك بنن اإلستتتتتتتتتتتتكائنرننن الذين ياتقدون أن أغربنة اللرطتتتتتتتتتتتت نيننن تؤيد حل الدولتنن مقارنة باإلستتتتتتتتتتتتكائنرننن ال
رأييا في الحالة  وبش ل مماثل لما  .عرى التوالي( %66 بتتتمقارنة  %56ياتقدون أن أغربنة اللرط نيننن تاارض هذا الحل  

اإلستتتتتتتتتتكائنرنة، فإن التأيند لركزمة أعرى ب ثنك بنن اللرطتتتتتتتتتت نيننن الذين ياتقدن أن أغربنة اإلستتتتتتتتتتكائنرننن تؤيد حل الدولتنن وذلك 
 (. %64مقابل  %54أن أغربنة اإلسكائنرننن تاارض هذه الحل  مقارنة مع الذين ياتقدون 

 
 (: نسبة التأييد للرزمة الكاملة للحل الدائم بين الفلسطينيين حسب مؤشرات مختارة2شكل رقم )

 

 في الماارلتتتة لركزمة ال امرة. لهذه المكونةعمل االستتتت الع المشتتتك  عرى استتت شتتا  درجة التشتتدد مقابل  حوافز السممالم:
التخلنج  وإم انناف ال اية قميا ب كح مهموعة من الحوافز المخترلة عرى الماارلتتتتتنن لركزمة في محاولة للهم م تتتتتدر الكف 

( ثماننة حوافز نناإلستتتتتتكائنرنالنهود من  %53عرى الماارلتتتتتتنن من ال ك  النهود  اإلستتتتتتكائنري  أ  عرى من حدته. عكلتتتتتتيا 
من الاكب  %1من اللرطتتتتتتتتت نيننن و %55رى اللرطتتتتتتتتت نيننن والاكب اإلستتتتتتتتتكائنرننن الماارلتتتتتتتتتنن لركزمة كامرة  أ  وعكلتتتتتتتتتا ع

افز األخك  كانا متماثرة أو مت ابقة فنما تاامرا الحو   ال كفنن . ثالثة من الحوافز الماكولتتتتة عرىاإلستتتتكائنرننن( ستتتتباة حوافز
إلى أن الماارلتتنن من بنن الاكب اإلستتكائنرننن قد عكض  اإلشتتارةييب ي  .ل ل  ك  مع مطتتألة تشتت ل اهتماماف ذلك ال ك 

 هها: فنما يري تل نل بالحوافز ومواقج الماارلة من ال كفنن تها .ننعرنهم نلس الحوافز األرباة المخ  ة لرلرط نين
ذين أعكبوا عن ماارلتهم رننن الالاكب اإلسكائنعرى  وع كض باضها كلتا فقط عرى النهود اإلسكائنرننن ع   حوافز اإلسمرائيليين
 لركزمة ال امرة(: 

وقيام دولة  6948تم تعويض اليهود الذين تركوا بيوتهم وممتلكاتهم في الدول العربية عندما كان عليهم تركها بعد حرب وماذا لو . 6
من النهود اإلسكائنرننن أبدوا استاداداإل لت ننك موقلهم والقبول بالكزمة ال امرة اذا كان هذا الحافز جزل  %44: ؟اسرائيل
 ميها.
فلسطين يعترفون بالروابط التاريخية والدينية بين اليهود و  نالفلسطينييوماذا لو جا  في االتفاق باإلضافة للبنود المذكورة أن . 2

من النهود اإلسكائنرننن أبدوا استاداداإل لت ننك موقلهم والقبول بالكزمة ال امرة اذا كان هذا الحافز جزل  %64 :؟التاريخية 
 ميها.
من النهود اإلسكائنرننن أبدوا استاداداإل  %64 :وماذا لو جا  في االتفاق ان الدولة الفلسطينية تعترف بإسرائيل كدولة يهودية ؟. 3

 لت ننك موقلهم والقبول بالكزمة ال امرة اذا كان هذا الحافز جزل ميها.
ماذا لو جا  باالتفاق باإلضافة للبنود المذكورة أعاله أن اتفاق السالم سيشمل سالماً مع الدول العربية حسب مبادرة السالم . 4

أبدوا استاداداإل لت ننك موقلهم والقبول بالكزمة  من الاكب اإلسكائنرننن %96و ائنرنننمن النهود اإلسك  %64: العربية؟
 ال امرة اذا كان هذا الحافز جزل ميها.
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من النهود  %44 وماذا لو كان مبموناً للمواشنين من كال الطرفين حرية الحركة في كافة أرجا  أراضي الدولتين بدون قيود؟. 1
أبدوا استاداداإل لت ننك موقلهم والقبول بالكزمة ال امرة اذا كان هذا الحافز جزل  من الاكب اإلسكائنرننن %54و اإلسكائنرننن

 ميها.
من النهود  %46: ؟حرية الو ول لألماكن المقدسة في القدس وفي أماكن أخر  ل سرائيليينمن االتفاق ض  وماذا لو . 1

 اإلسكائنرننن أبدوا استاداداإل لت ننك موقلهم والقبول بالكزمة ال امرة اذا كان هذا الحافز جزل ميها.
سمئ للمستوشنين بالبقا  في بيوتهم بعد االنسحاب اإلسرائيلي وان يحتفظوا بننسيتهم اإلسرائيلية وان تبمن الدولة وماذا لو . 2

من النهود اإلسكائنرننن أبدوا استاداداإل لت ننك موقلهم والقبول بالكزمة ال امرة اذا   %49: هم؟الفلسطينية في الوقت ذاته سالمت
 كان هذا الحافز جزل ميها.

سرائيل لننة دولية تبم إ و اية وماذا لو لم تكن ا ماكن المقدسة في القدس تحت سيادة فلسطينية أو إسرائيلية ولكن تحت. 8
أبدوا  من الاكب اإلسكائنرننن %69و من النهود اإلسكائنرننن %94: الواليات المتحدة؟وفلسطين والسعودية وا ردن و 

 استاداداإل لت ننك موقلهم والقبول بالكزمة ال امرة اذا كان هذا الحافز جزل ميها.
لت ننك  ننماارلالمن  %44و %94تتكاوح بنن اإلسكائنري من دفع أقرنة تم يا الحوافز الطابقة لرهانب  ،بالمهمل إذاإل 

 %54و %96أما بنن الماارلنن من الاكب اإلسكائنرننن فقد غنكف نطبة تتكاوح بنن  .والقبول بها موقلهم من الكزمة ال امرة
 ميهم موقلها من الكزمة ال امرة وقبرا بها. 

 فةحسب الحوافز المختلالذين أبدوا استعداداً لتغيير موقفهم والقبول بالرزمة الكاملة  اإلسرائيليون معارضونال(: 3شكل رقم ) 

 
وا الكزمة الاكب اإلستتتتتتتتكائنرننن الذين عارلتتتتتتتتع كض باضتتتتتتتتها عرى عرى اللرطتتتتتتت نيننن و  عكلتتتتتتتتا فقط  حوافز الفلسممممممطينيين

 ال امرة(: 
 %41من اللرط نيننن و %44وماذا لو تمكن العمال الفلسطينيين من العمل في إسرائيل بحرية بعد قيام الدولة الفلسطينية؟ . 6
 كان هذا الحافز جزل ميها.  إذاالاكب اإلسكائنرننن أبدوا استاداداإل لت ننك موقلهم والقبول بالكزمة ال امرة  من
من  %44 :والنذور التاريخية والدينية بين الفلسطينيين وأراضي فلسطين التاريخية؟ وماذا لو اعترفت دولة إسرائيل بالروابط. 2

ذا الحافز جزل كان ه  إذاالاكب اإلسكائنرننن أبدوا استاداداإل لت ننك موقلهم والقبول بالكزمة ال امرة  من %38اللرط نيننن و
 ميها.
جل بحيث يتم تزويدهم بأراضي ومنازل في الدولة الفلسطينية من أ وماذا لو تم تعويض الالجئين المقيمين في مخيمات الالجئين. 3

الاكب اإلسكائنرننن أبدوا استاداداإل لت ننك موقلهم والقبول بالكزمة  من %53من اللرط نيننن و %44 تسهيل استيعابهم فيها؟
 كان هذا الحافز جزل ميها.  إذاال امرة 

من  %44 :الطرفين حرية الحركة في كافة أرجا  أراضي الدولتين بدون قيود؟وماذا لو كان مبموناً للمواشنين من كال . 4
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 كان هذا الحافز جزل ميها.  إذااللرط نيننن أبدوا استاداداإل لت ننك موقلهم والقبول بالكزمة ال امرة 
من  %64 :مد بين الطرفين؟وماذا لو كان اتفاق السالم بين الدولة الفلسطينية ودولة إسرائيل مبني على أساس هدنة شويلة ا . 1

ذا الحافز جزل كان ه  إذاأبدوا استاداداإل لت ننك موقلهم والقبول بالكزمة ال امرة اإلسكائنرننن  الاكب من %69و اللرط نيننن
  ميها.
 ةماذا لو جا  باالتفاق باإلضافة للبنود المذكورة أن اسرائيل توافق على المبادرة العربية وفي المقابل تؤيد كافة الدول العربية معاهد. 1

 جزل ميها.  كان هذا الحافز  إذامن اللرط نيننن أبدوا استاداداإل لت ننك موقلهم والقبول بالكزمة ال امرة  %48السالم هذه؟ 
سرائيل لننة دولية تبم إ و اية تكن ا ماكن المقدسة في القدس تحت سيادة فلسطينية أو إسرائيلية ولكن تحت وماذا لو لم. 2

من اللرط نيننن أبدوا استاداداإل لت ننك موقلهم والقبول بالكزمة  %91 :وفلسطين والسعودية وا ردن والواليات المتحدة؟
 كان هذا الحافز جزل ميها.  إذاال امرة 
لت ننك  %44و %91تتكاوح بنن  ننماارلال من دفع أقرنة منتم يا الحوافز الطابقة لرهانب اللرط نيي  ،إذاإل بالمهمل 

غنكف  %53و %69اإلسكائنرننن فإن نطبة تتكاوح بنن  الاكب والقبول بها. أما بنن الماارلننموقلهم من الكزمة ال امرة 
 موقلها وقبرا بالكزمة ال امرة.

 
 حسب الحوافز المختلفةالذين أبدوا استعداداً لتغيير موقفهم والقبول بالرزمة الكاملة  الفلسطينيون معارضونال(: 4شكل رقم )

 
 

الاالم الاكبي  المتماثرة يبكز الطتتتتال  اإلقرنمي بننأو كما تشتتتتنك اليتائج المل تتتترة أعاله، فإن من بنن الحوافز الثالث المت ابقة 
من اللرطتتتتتت نيننن الذين  %48ن وننمن النهود اإلستتتتتتكائنر %64حنث قالا نطتتتتتتبة من  ،اإلقياعوإستتتتتتكائنل كأكثكها قدرة عرى 

لت ننك موقلهم والموافقة عرى ترك الكزمة. إن تحول ربع الماارلتتتتتة إلى التأيند كلنل  أنهم عرى استتتتتتادادعارلتتتتوا الكزمة ال امرة 
بنن  %51إلى  %44اإلستتكائنرننن من أقرنة إلى أكثكية  أ  من  بزيادة مطتتتو  التأيند لركزمة ال امرة بنن اللرطتت نيننن والنهود

م يا ثالثة ت فقطمن بنن الحوافز المخ تتتت تتتتة لرلرطتتتت نيننن  .(بنن النهود اإلستتتتكائنرننن %58إلى  %49ومن  اللرطتتتت نيننن
اعاإل هو قيإكثك أن األ ويتضتتتتتتتتت بت ننك موقلهم والقبول بالكزمة، نمن الماارلتتتتتتتتن %44و %44 من إقياع أقرنة كبنكة تتكاوح بنن

والهذور  واعتكا  إستتتتتتكائنل بالكوابط بالدخول إلى ستتتتتتوق الامل في إستتتتتتكائنل، نيطتتتتتتمت لرامال اللرطتتتتتت نينن إلتتتتتتافة بيد لركزمة
أما في الهانب  .وإع ال الالجئنن أرض وبنوف في الدولة اللرطتتتتتتتتت نينة ،التاريخنة لرلرطتتتتتتتت نيننن في أرض فرطتتتتتتتت نن التاريخنة

 لنهود اإل تاويضتتتتتتت ميتيمن الماارلتتتتتتتنن لت ننك موقلهم كان البيد الذ   %44الذ  دفع  لحافز األكثك فاعرنةائنري، فإن ااإلستتتتتتتك 
ف مثل من الوالتتتتتتتتتتتتتت أنه باليطتتتتتتتتتتتتتبة لر كفنن فإن خ واالدول الاكبنة الذين فقدوا ممتر اتهم باد قنا  إستتتتتتتتتتتتتكائنل وانتقالهم لها. 

 رة.كلنرة بإع ال دافانة قوية لت ننك مواقلهم والقبول بالكزمة ال ام  االعتكا  الكمز  بالكوابط التاريخنة والهوية قد كانا
 
 :إدارة عملية حل الصراع (2)
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قميا باستتتت شتتتا  جوانب أخك  من عمرنة الطتتتال ، وبالذاف المطتتتار األكثك فاعرنة إلحنال عمرنة  دارة عملية حل الصممراع:إ

المتادد األ كا ، أظهكف اليتائج و الثيائي  :مطاريناإلسكائنرنة ودور األ كا  الخارجنة. عيد االختنار بنن -الطتال  اللرط نينة
يائي بنن ادد األ كا  فنما يلضتتتتل النهود اإلستتتتكائنرنون المطتتتتار الثأن اللرطتتتت نيننن والاكب اإلستتتتكائنرننن يلضتتتترون المطتتتتار المت

من الاكب اإلسكائنرننن مطار الملاولاف المتاددة  %54من اللرط نيننن و %59اختارف نطتبة من  استكائنل واللرطت نيننن.
ثك نهاعة من غنكه. لم من النهود اإلستتتتتتتتكائنرننن أك فقط %41األ كا  التي تشتتتتتتتار  فنها القو  الا مى فنما رأته نطتتتتتتتبة من 

من النهود  %39في الوقا الذ  أيدف نطتتتتتتبة من  %41لخنار الملاولتتتتتتاف الثيائنة عن تتهاوز نطتتتتتتبة تأيند اللرطتتتتتت نيننن 
 اإلسكائنرننن هذا المطار. 

 .وذلك في محاولة لروستتتتتتتتتتتول للهم أعمق لمواقلهم ،نماذج لرمطتتتتتتتتتتتار المتادد األ كا  خمطتتتتتتتتتتتةقدميا لرهمهور من ال كفنن 
خك آ( 6 تقوده الوالياف المتحدة، و نموذجا( 4 من الطتتتتتاودية وم تتتتتك واألردن، ومشتتتتتاركة عكبنة ( 9 شتتتتتمرا هذه اليماذج 

تشتتنك اليتائج  خك يقوده كالإل من الوالياف المتحدة وروستتنا.آ( و 5و  مم المتحدة.خك تقوده األآ( 4 التحاد األوروبي، ويقوده ا
، وتباه كل من اليموذج %69 طتتتتتبة مننالاكبي اإلقرنمي، حنث فضتتتترته يلضتتتتل اليموذج األول، إلى أن الهمهور اللرطتتتت نيي 

اليموذج الذ   %1عرى التوالي(، فنما اختارف نطتتتتتتتتتتتتتبة من  %96و %94الذ  تقوده األمم المتحدة أو االتحاد األوروبي  
المتحدة  ل اليموذج الذ  تقوده الواليافيقوده كل من الوالياف المتحدة وروستتتنا بشتتت ل مشتتتتك  فنما لم تتهاوز نطتتتبة تلضتتتن

، ثم اإلقرنمي الاكبي %64القنادة األمكي نة لرامرنة الطترمنة بيطتبة بر ا  وافقد أيد . أما باليطتبة لرنهود اإلستكائنرننن%4عن 
ثم اليموذج الذ  تقود فنه األمم المتحدة أو االتحاد  (،ل ل ميهما %98  بيطتتتتتتتتتتتبة الكوستتتتتتتتتتتنة المشتتتتتتتتتتتتككة-والقنادة األمكي نة

وقنادة األمم  ،نةالقنادة األوروب هوعرى التوالي(. أما بنن الاكب اإلسكائنرننن فإن اليموذج األكثك تلضنالإل  %4و %5األوروبي  
 .ل ل ميهما( %91  واإل ار اإلقرنمي الاكبي ،المتحدة

( وأكثك من ثالثتتة أربتتاع الهمهور %31أن ثرثي الهمهور النهود  اإلستتتتتتتتتتتتتتكائنري   تشتتتتتتتتتتتتتتنك اليتتتائج إلى :الرئيس ترامممب دارةإ
من النهود اإلستتتتتتتكائنرننن  %98( ياتقدون أن الكئنس دونالد تكامب مؤيد إلستتتتتتتكائنل فنما تقول نطتتتتتتتبة من %11اللرطتتتتتتت نيي  

-لرطتتتت نييامب بخ تتتتوا ال تتتتكاع المن اللرطتتتت نيننن أنه محايد بنن ال كفنن. ستتتتأليا ال كفنن عما يتوقاان من إدارة تك  %8و
من  %94من النهود اإلستتتتكائنرننن  وهي اليطتتتتبة األكبك من الخناراف المخترلة( و %48اإلستتتتكائنري. قالا نطتتتتبة لم تتهاوز 

من النهود  %93اللرطتت نيننن أن الكئنس األمكي ي الهديد ستتنامل عرى تهديد الملاولتتاف بنن ال كفنن، وقالا نطتتبة أقل  
( وربع %41من اللرطت نيننن( أنه سنامل عرى فكض حل عرى ال كفنن. ل ن حوالي ن ج اللرط نيننن   %8اإلستكائنرننن و
من  %91( ياتقدون أن الكئنس الهديد ستتتتتتتنقج بهانب  ك  لتتتتتتتد ال ك  األخك، وقالا نطتتتتتتتبة من %41اإلستتتتتتتكائنرننن  
 من اللرط نيننن أنه لن يلال شنئاإل. %64اإلسكائنرننن و

من أجل تقننم أفضتتتتل لدور الاكب اإلستتتتكائنرننن في عمرنة الطتتتتال  قميا بطتتتتؤال  :ليين في عملية السمممالمدور العرب اإلسمممرائي
نطتتتتتتتتتتتبة من الا قهل يكونهم إستتتتتتتتتتتكائنرننني أ  فرطتتتتتتتتتتت نيننني ا  االثينن مااإلي بنيما  :ال كفنن عن ال كيقة التي يي كون فنها إلنهم

من النهود اإلسكائنرننن قالا أنها تي ك إلنهم نلس  %46 نطبة من فإنلرطت نيننن. أنها تي ك إلنهم ك من اللرطت نيننن 36%
أنها تي ك ليلطتتتتتتها كمهموعة فرطتتتتتت نينة. في  %69الي كة، أ  كلرطتتتتتت نيننن. أما بنن الاكب اإلستتتتتتكائنرننن فقالا نطتتتتتتبة من 

ن أنهم إلستتكائنرنو من الاكب ا %41ئنرننن ومن اإلستتكا %49فقط من اللرطتت نيننن مقارنة مع  %94المقابل قالا نطتتبة من 
من الاكب  %61من النهود اإلستتتتتتكائنرننن و %64( من اللرطتتتتتت نيننن و%44إستتتتتتكائنرننن. وقالا نطتتتتتتبة بر ا حوالي الكبع  
الاكب  بهاتي يي ك ال نلنة ال إستتتتتتتتتتكائنرننن. كذلك  ربيا من ال كفنن ان يقدرا-اإلستتتتتتتتتتكائنرننن أنهم االثيان مااإل، أ  فرطتتتتتتتتتت نيننن

 نيننن أ  أنهم ممثرة لهم ول افة اللرطتترها في عمرنة الطتتال : هل يكونها التحكيك اللرطتت نينة من خالل دو اإلستتكائنرنون لمي مة 
كممثل   لرمي مة( أن الاكب اإلستتتكائنرننن يي كون %41فقطي ياتقد ن تتتج اللرطتتت نيننن   اآلخكينيكونها ممثرة لرلرطتتت نيننن 

خكين فقط. في المقابل، يقول ن تتتتج آليكونها ممثرة لرلرطتتتت نيننن اأنهم  %49لهم ولبقنة اللرطتتتت نيننن فنما تقول نطتتتتبة من 
( أن الاكب اإلستتكائنرننن ياتقدون أن المي مة تمثل اللرطتت نيننن اآلخكين فقط فنما تقول نطتتبة من %41النهود اإلستتكائنرننن  

طتتتتتتتتتتتتتتهم اكب اإلستتتتتتتتتتتتتتكائنرننن أنلمن النهود اإلستتتتتتتتتتتتتتكائنرننن أن الاكب اإلستتتتتتتتتتتتتتكائنرننن يكون المي متتة ممثرتتة لهم. أمتتا بنن ال 64%
خكين آلياتقدون أن الاكب اإلستتكائنرننن يكون المي مة ممثرة لرلرطتت نيننن ا %36 :فاالعتقاداف أقكب لكأ  النهود اإلستتكائنرننن

 ياتقدون أنها تمثرهم. فقط %49و
 ط عرى ستتاناي الديينة في الضتتاف الشتتابنة والقناداف عن تقديكهم للاعرنة أدال الحكك ستتأليا ال كفنن :جهود السممالم الشممعبية

( أن باضتتتتتتها مثل "نطتتتتتتال ي تتتتتتياون %31القكار لرتحك  تهاه الطتتتتتتال . قال ما يزيد عن ثرثي الهمهور النهود  اإلستتتتتتكائنري  
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( أن %38قالوا أن القناداف الديينة فاالة. أما الاكب اإلستتتتتتتكائنرننن فناتقدون ب البنتهم   %56فاالة، ل ن  االطتتتتتتال " لنطتتتتتت
أن القناداف الديينة فاالة أيضتتتاإل. أما بنن اللرطتتت نيننن فتقول  %39الطتتتال " هي حككة فاالة وقالا نطتتتبة من  "نطتتتال ي تتتيان

 %41أنها فاالة. كذلك تاتقد نطتتتبة من  %49أن حككاف الطتتتال  الشتتتابنة لنطتتتا فاالة وتقول نطتتتبة من  %41نطتتتبة من 
أنها فاالة في الضتتتتت ط عرى ستتتتتاناي القكار لرتقد   %43من  من اللرطتتتتت نيننن أن القناداف الديينة لنطتتتتتا فاالة وتقول نطتتتتتبة

 نحو الطال .
ذا كانوا يؤيدون الههماف لتتد المدنننن اإلستتكائنرننن، مثل عمرناف ال ان: إستتأليا اللرطتت نيننن عما  :العنف ومواجهة العنف

ارلة هذه الههماف في الضلة أنها تؤيدها. تزداد نطبة ما %41قالا نطبة من بنيهم أنها تاارلها و  %41قالا نطبة من 
. بالكغم من أن اللكق %64وهي لتتاج نطتتبة الماارلتتة لرههماف في ق اع غزة والتي تبرغ  %34ال كبنة، حنث ت تتل إلى 

بنن المي قتنن قد ي من جزئناإل في كون ستتتتتت ان الضتتتتتتلة ال كبنة عكلتتتتتتة لاجكالاف االنتقامنة اإلستتتتتتكائنرنة، فإن اللرطتتتتتت نيننن ال 
أ : عيدما ستتتتأليا الهمهور اللرطتتتت نيي عن رأيه في التأثنك الكدعي لاجكالاف االنتقامنة اإلستتتتكائنرنة، مثل هد  يأخذون بهذا الك 

في ق اع غزة( أجابوا بأن  %31في الضتتتتتتتتتتتلة ال كبنة و %84، %18بنوف المهاجمنن، فإن أكثك من ثالثة أرباع الهمهور  
هور اللرطتتتت نيي واإلستتتتكائنري عن رأيهما في موقج اللرطتتتت نيننن من هذه اإلجكالاف ال تشتتتت ل رادعاإل لرمهاجمنن. ستتتتأليا الهم

بنن النهود  %54بنن اللرطتت نيننن و %56هذه الههماف الموجهة لتتد المدنننن اإلستتكائنرننن. تقول األغربنة لد  ال كفنن  
اإلجكالاف  ا يؤيد أ  ياارضاإلستتتكائنرننن( أن غالبنة اللرطتتت نيننن يؤيدون هذه الههماف. كما ستتتأليا الهمهور النهود  عما اذ

القاستتتتتتتتتتتنة  مثل اإلغالقاف  ويرة األمد وميع التهول( التي تتخذها إستتتتتتتتتتتكائنل لتتتتتتتتتتتد ستتتتتتتتتتت ان القك  والبرداف التي يأتي ميها 
أنهم  %68( أنهم يؤيدون هذه اإلجكالاف القاستتتتنة ويقول %58المهاجمون اللرطتتتت نينون. تقول أغربنة النهود اإلستتتتكائنرنون  

 ياارلونها. 
 
 ؟ليون والفلسطينيون لبعبهم البعضكيف ينظر اإلسرائي (3)

 
 ك  خك. ستتتألياهم مثالإل عما إذا كان القابال أو تحدثا لباضتتتهما البا  وكنج يي ك كل ميهما لآ استتتأليا ال كفنن عما إذا كان

كتهم ل بناة ياهم عن ن وعن تقننمهم ل كوفهم الكاهية. كما ستتتأل اآلخكيكيد الطتتتال ، وعن الثقة والخو  من  اآلخكاللرطتتت نيي 
 أ  يكون مهاالإل فنه م الت مشتككة لر كفنن. بنيما ت هك اليتائج سورة غنك مشهاة، فإنها ال "سلكياإل "ال تكاع وهل يكونه ستكاعاإل 

 تخرو من ب نص من األمل. 
من  %94ستتتتتتتتتتتأليا ال كفنن عما إذا قد تحدثا مع باضتتتتتتتتتتتهما خالل األشتتتتتتتتتتتهك القرنرة: قالا نطتتتتتتتتتتتبة من  :الحديث مع ا خر

 %18من اإلستتكائنرننن و %46اللرطتت نيننن أنهم قد تحدثوا مع إستتكائنرننن  باستتتثيال الهيود والمطتتتو ينن( وقالا نطتتبة من 
من النهود  %15من اللرطتتتتتتتتتتت نيننن و %19من من الاكب اإلستتتتتتتتتتتكائنرننن أنهم قد تحدثوا مع اللرطتتتتتتتتتتت نيننن. وقالا نطتتتتتتتتتتتبة 

 اإلسكائنرننن ومن الاكب اإلسكائنرننن أن المحادثة كانا جندة.
د خك يكين يوافقون عرى القول بأن ال ك  اآلمن النهود اإلستتتتتتتتتكائنرنن %49ومن اللرطتتتتتتتتت نيننن  %68 هل يريدون السمممممممالم؟

يقولون أن اإلستتتتتتكائنرننن  %56و اللرطتتتتتت نيننن يكيدون الطتتتتتتال من الاكب اإلستتتتتتكائنرننن بأن  %11وتقول نطتتتتتتبة من  ؛الطتتتتتال 
  .يكيدون الطال 

ل ال البنة يتارق بالثقة بنن ال كفنن: تقو  ،، وإن لم ي ن ذلتك ملاجئاإل إقالقتاإل إن من أكثك اليتتائج  :الثقمة والصمممممممممممراع الصمممممممممممفري
( من %19  وتقول غالبنة أقل با  الشتتتتتيلود اإلستتتتتكائنرننن، نه نيننن أنها ال تطتتتتتت نع الثقة بال( من اللرطتتتتت%83الا مى  

من الاكب اإلستتتتتتتتتتتتتكائنرننن يقولون أنه يم ن الثقة  %31 ، ول نها ال تطتتتتتتتتتتتتتت نع الثقة باللرطتتتتتتتتتتتتت نينننالنهود اإلستتتتتتتتتتتتتكائنرننن أن
ة، اإلسكائنري خاسنة سلكي-يتااظم غناب الثقة المتبادل هذا بوجود ان باع لد  ال كفنن بأن لر كاع اللرط نيي باللرط نيننن.

يتائج إلى خك. تشتتنك الآلوالمق تتود هيا هو االعتقاد بأن كل ما فنه خنك أو م تترحة ل ك  ما هو ترقائناإل ستتيل ولتتار لر ك  ا
كما هي   من اللرطتتت نيننن يحمرون هذا االعتقاد. %38من الاكب اإلستتتكائنرننن، و %48النهود اإلستتتكائنرننن و نم %59أن 

 ، تشتتنك اليتائج إلى أن األكثك شتتباباإل بنن النهود اإلستتكائنرننن يمنرون التخاذ مواقجالحال في أستتئرة أخك  في هذا االستتت الع
بنن %51، فمثالإل تبرغ نطتتتتتبة االعتقاد بأن لر تتتتتكاع خاستتتتتنة ستتتتتلكية اآلخكأكثك تشتتتتتدداإل وتزداد بنيهم نطتتتتتبة عد  الثقة بال ك  

-65بنن الذين تتكاوح أعمارهم بنن  %46ة إلى ستتتتتية وتتكاجع هذه اليطتتتتتب 64-98النهود اإلستتتتتكائنرننن الذين تبرغ أعمارهم 
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من النهود  %33عما إذا كانوا يخافون ال ك  األخك. قالا نطتتتبة من اللرطتتت نيننن واإلستتتكائنرننن  ستتتأليا :الخوف من ا خر
اإلستتتتتكائنرننن. كذلك، من اللرطتتتتت نيننن أنهم يخافون النهود  %46اإلستتتتتكائنرننن أنهم يخافون اللرطتتتتت نينون وقالا نطتتتتتبة من 

ميهم أنهم  %54الهيود اإلستكائنرننن والمطتتو ينن المطترحنن، فقالا نطبة من  من ستأليا اللرطت نيننن عما إذا كانوا يخافون
من  %48اذا كانوا يخافون من باضتتهم البا : قالا نطتتبة من  اإلستتكائنرننن يخافوهم. كما ستتأليا النهود اإلستتكائنرننن والاكب

من الاكب اإلستتتتتتتتتكائنرننن قالوا بأنهم ال يخافون من النهود  %84ائنرننن أنهم يخافون الاكب اإلستتتتتتتتتكائنرننن ول ن النهود اإلستتتتتتتتتك 
ميهم أنهم يخافون من اللرطتتتت نيننن وقالا  %14 في الضتتتلة ال كبنة فقالا نطتتتتبة من اإلستتتكائنرننن. أما باليطتتتبة لرمطتتتتو ينن

 .  نننميهم أنهم يخافون الاكب اإلسكائنر %34نطبة من 
ة جداإل الميا ق اللرط نينة بأنها سنئة أو سنئمن اللرط نيننن ي لون األولاع الاامة في  %54  أوضاعنا العامة وأوضاعهم؟

من الاكب اإلستتكائنرننن ي تتلون األولتتاع الاامة في إستتكائنل بأنها ستتنئة أو ستتنئة  %64فقط من النهود اإلستتكائنرننن و %44و
  جداإل.
 
 القيم وا هداف  (4)

 
اللرطتتتت نيننن واإلستتتتكائنرننن عن التطتتتترطتتتتل الهكمي لقنمهم أو عن األهدا  التي يت راون لتحقنقها.  ستتتتأليا  وا هداف:القيم 

يتباه  ،( من اإلستتتكائنرننن تك  في الحلال عرى أغربنة يهودية الهد  األكثك أهمنة%64اليطتتتبة األكبك   أن تشتتتنك اليتائج إلى
(. أمتتا بنن %94(، ثم "إستتتتتتتتتتتتتتكائنتتل ال بك "  %46  الطتتتتتتتتتتتتتتال ، ثم %41عرى  هتتذا الهتتد  حنتتث ح تتتتتتتتتتتتتتل التتديمقكا نتتة

وقنا  دولة فرطتتتتت نينة في الضتتتتتلة والق اع  9131"االنطتتتتتحاب اإلستتتتتكائنري لحدود  %43اختارف نطتتتتتبة من فاللرطتتتتت نيننن، 
لبرداتهم  "الح تتتتتول عرى حق الاودة لالجئنن %64الشتتتتتكقنة" كأول وأهم هد ، فنما اختارف نطتتتتتبة من  توعاستتتتتمتها القد

واختارف نطتتبة من   ."بيال فكد ستتالت ومهتمع متدين" %96"، واختارف نطتتبة من 9148ا قبل عا  هوقكاهم التي عاشتتوا فن
  بيال ن ا  سناسي ديمقكا ي. 99%


