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نبض الرأي العام الفلسطيين -اإلسرائيلي :استطبلع مشرتك
ملخص االستطبلع

حزيران (يونيو)-متوز

(يوليو) 7117

ترتفع نسبة أتييد حل الدولتني بني الفلسطينيني وتنخفض بني اإلسرائيليني اليهود ،وتبقى نسبة
أتييد رزمة شاملة مفصلة للحل الدائم بدون تغيري بني الفلسطينيني وتنخفض بني اإلسرائيليني
اليهود ،لكن رلموعة من احلوافز تظهر وجود درجة من ادلرونة يف ادلواقف وحتدث تغيرياً ملموساً
مؤيداً لرزمة السبلم مؤدية لبلورة أغلبية من ادلؤيدين لدى الطرفني حيث يبدو أن اعرتافاً
ابدلطالب القومية لكل طرف هو من أكثر احلوافز أتثرياً على الطرفني لكن االعتقاد أبن حل
الدولتني ليس واقعياً يبقى األكثر دفعاً لرفض رزمة احلل الدائم
ىذه ىي نتائج أحدث استطالع مشرتك للررأ الارام السليرطيي-اإلسررائيلي أررراه رن مرر ادلر رز السليرطيي لللسروث اليياسري
وادلي ررسي ا ام ومر ررز م رري ررتااتز م رراث الي ررالم ا راما ر ررن ا ي ر تموي ررن م ررر األو ررا امو وي ومكت ر ادلمثلي ر
اذلولندي ا ام .
 أغللي ر مررر اإلس ررائيلي ( )%53والسليررطيني ( )%52ؤيررد حررن الرردولت  .ير سررا التيييررد ا ىررذا األسررتطالع
السليرطيني ماا نر كرانون أول ( ييرم )  6102عنردما لترن نيرل التيييرد كنرذاك ،%44
حلن الدولت
ويررنضسب ر اإلس ررائيلي اليلررو اررالل نسررت السرررتة حي ر لل ر اليرروم  %44ماا ن ر ر ر  %01ا ررانون أول
( ييم ).
 التيييد للدائن ثالث حلن الدولت أضاف كثري مر التيييد حلن الدولت  ،وىذه اللدائن ىري حرن الدولر الواحردة
اليت يتمتا فيلا الطرفان اوق متياوي  ،وحن الدول الواحدة اليت أل يتمتا فيلا الطرفان اوق متياوي  ،والطرر
أو التلجري.
 %44 فاط مر السليطيني (ماا ن ر  %46قلن ست أ لر) و %46مر اإلسرائيلي اليلو (ابخنسرا قرد ه
 9ناررائ مةوي ر ماا ن ر ابلوضررا قلررن سررت ررلو ) يؤيرردون زم ر ررامل للسررن الرردائ  ،فيمررا يؤيرردىا  %34مررر
اإلسرائيلي الارب ،وىذه نيل متاا مر حج أتييدى اليا ق ذلذه الرزم  .يلل حج التيييد للرزم ر افر
اإلس ررائيلي  ،ررا ا الررب الارررب .%40 ،شررمن ىررذه الرزم ر قيررام ول ر فليررطيني غررري ميررلس  ،وانيررساب
إسرائيلي للضط اماضر (أو حدو  )0924ما لا ل أ اضي متياو  ،ومجا مشن دلائر ألرف ألررفل فليرطيي
ياو ون إلسرائين ،والادس التر ير عاصرم إلسررائين والاردس الشررقي عاصرم لسليرط  ،واحلري اليلرو وحرائط
ادللكررف ا الللرردة الادار وررن اليرريا ة اإلسررائيلي وامحيررال ادليرريسي واإلسررالمي واحلرررم الشرريف (رلررن اذليكررن)
وررن اليرريا ة السليررطيني  ،وااي ر لل .رراع وادلطال ر  .لل ر نيررل ماا ض ر ى ررذه الرزم ر  %04ر اإلس ررائيلي
و %04السليطيني .
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 ررر لط الشرركوك رزا زمر احلررن الرردائ ورررو رر عالير مررر الشررب حررول واقاير ىررذا احلرن حير أن الطرررف
السليطيي واإلسرائيلي منايمون إىل قيرم رلو متيراوي حرول مرا ااا ران حرن الردولت أل يرزال شلكنرا أم أن
التوسا األستيطاين قد رالو غري شلكر .اول نيل للر  %49مرر اإلسررائيلي أن حرن الردولت أل يرزال عمليرا
و اررول نيررل مررر  %44أن األسررتيطان قررد رالررو غررري عملرري .أمررا ر السليررطيني فر ن  %06ياولررون أن حررن
الدولت مل ياد عمليا فيما اول نيل مر  %44أنو أل يزال عمليرا .لكرر  %40مرر السليرطيني و %49مرر
اإلسرائيلي اليلو أل يتوقاون قيام ول فليطيني االل الينوات اخلمت الاا م .
 غ فب امغللير لرزمر احلرن الردائ لتطليرق حرن الردولت ف نرو اكرر تيرري مواقرف ادلاا ضر عنرد ارد احلروافز
ذل  .فمثال اول نيل مر  %44مر اإلسرائيلي اليلو ادلاا ض للرزم أا سيتريوا أيل وياللوا هبا فيمرا لرو
اعرتف السليطينيون إبسرائين دول يلو ير را ا الرب األعررتاف ابلرروا ط التا اير والدينير لليلرو  .ر سرا نيرل
أتييد اإلسرائيلي اليلو للرزم إىل أغللي مر  %03فيما لو متن إضاف ىذا احلافز ذلا .مرا أن نيرل فليرطيني
رلو متطا ا ر ( )%46مررر ادلاا ض ر ميررتادة لتتيررري موقسلررا والالررول ابلرزم ر فيمررا لررو اعرتفررن إس ررائين ابلطررا ا
السليطيني ا ىذه احلال .%22
الاري واإلسالمي للدول السليطيني ي .لح نيل أتييد الرزم
 عنرد عرر رلموعر مرر اخليرا ات دلررا ينلتري أن يفردث اان ا ال.رراع السليرطيي اإلسررائيلي ،فر ن النيرل ام ر
مر ال الطرف ختتا اخليا الاائن ابلتوصن أل ساق سالم حي لل نيل ااتيا الب  %44السليطيني
و %40اإلسرائيلي  .لكر حوايل مخت السليطيني ااتا وا ايا ا كارر ىرو رر صرراع ميرلح ضرد إسررائين
وااتا ت نيل مر  %06مر اإلسرائيلي ايا ر حرب حامس ضد السليطيني .
لر حج ر الاين ر ا الطرررف السليررطيي  1200ابلتررا متررن ماررا لتل ورلررا لورررو ا الضررس التر ي ر وقطرراع غررزة والارردس الشرررقي
والررب ا  061موقاررا سرركانيا ت ااتيا ىررا عشروائيا ا السرررتة مررا ر  69حزيرران (يونيررو) و 0مترروز (يوليررو)  .6104لر عررد
ادلاررا الت ا الضررس التر ي ر ( ررا ا الررب الارردس الشرررقي )  431وا قطرراع غررزة 461؛ و لتررن نيررل اخلطرري  .%4أمررا الاين ر
اإلس ررائيلي فللتررن  916ابلتررا ت احلرردي مال ر عررر يريررق اذلررا ف ابلا ي ر والروسرري والار ي ر والررب اررالل السرررتة مررا ر 00
حزيران (يونيو) و 2متوز (يوليو) .6104ل عد ادلاا الت اليلو اان إسرائين  ،201و ادليتوين ا الضرس التر ير
 ،011و الارب اإلسررائيلي  .001مترن ز ة عرد ادلارا الت ر ادليرتوين والاررب اإلسررائيلي شركن ما.رو لتيرلين
عملير وليررن الليررالت شرركن س.رريلي .لكررر ا المرروع الكلرري للليررالت ت إعررا ة وزن ادلاررا الت مررر ىررا المرروعت شرركن
ياكررت حجملررا احلايارري ر اليرركان ا التمررا اإلسررائيلي .ررذلب متررن إعررا ة وزن الليررالت اإلسررائيلي افر لررتاكت التوزيررا
الرراىر للمجموعرات اليركاني مرر حير الالمانير والتردير .لترن نيرل اخلطري  .%4ت إعردا األسرتطالع واإل رراف عليرو مرر
قلن  .الين الشااقي ووليد لردا وه مرر ادلر رز السليرطيي لللسروث اليياسري وادليرسي و  .اليرا رايندل و .إفررا ألا مردير
مر ز مي تااتز م اث اليالم ا راما ن أ ي .

النتائج الرئيسية
سناوم فيما يلي إبررال ماا ن ظلر التلراير أو التارا ب ا الررأ ر ارملرو ير السليرطيي واإلسررائيلي .مرا أننرا سرناوم أحيرال
رلموعات سلتلس اان ن مر ارملو ير ،فمثال سناا ن أحيال اليلو والارب أو اليلو اان اخلرط
إبررال ماا ن
اماضر وادليتوين ا الضس التر ي  ،أو سكان الضس التر ي وقطاع غزة والب عندما كون ىناك فروقات اب زة ر ىرذه
ادلكولت أو الموعات.

( )1عملية السبلم الفلسطينية-اإلسرائيلية:
حل الدولتني أغللي ضةيل مر السليطيني واإلسررائيلي ؤيرد فكررة حرن الردولت مرر حير ادللردأ ردون اإل را ة إىل ساصرين
ى ررذا احل ررن  %06م ررر السلي ررطيني و %04م ررر اإلس ررائيلي  .لك ررر نت ررائج ى ررذا األس ررتطالع ش ررري إىل أن أق ررن م ررر ن .ررف
اإلسررائيلي اليلررو يؤيرردون ملرردأ حررن الرردولت  .%44ويشررري الررب ألنايررام ررلو متيرراو ر التيييررد وادلاا ضر حلررن الرردولت
حي لل ادلاا ض ( %42وقالن نيل مر  %3أاا أل ارف أو فضن إعطال أيلا).
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شررري نيررل التيييررد حلررن الرردولت ر اإلس ررائيلي اليلررو ألخنسررا متررد ج منررذ حزي رران (يونيررو)  6102عنرردما لتررن %04
و رانون أول ( ييرم )  6102عنردما لترن  .%01مرا رلدت نسرت السررتة رارارا ا أتييرد حرن الردولت ر اإلسررائيلي
الارب لكر نيل التيييد لاف عالي ردا حي لل اان  %30شلا يؤ لرفا نيل أتييد ىذا احلرن ر اإلسررائيلي افر إىل
 .%04أمررا ر السليررطيني ف ر ن نيررل التييي رد ا ساررن ثمرراين ناررائ مةوي ر منررذ ررانون أول ( ييررم )  6102عنرردما لتررن
 %44فاررط .اررا نيررل مررر  %40مررر السليررطيني حررن الرردولت  .لكررر ىنرراك فروقررا واضررس ر منطارريت الضررس التر ي ر
وقطاع غزة  %43مر سكان الضس يؤيدون ىذا احلن ماا ن  %20سكان الاطاع.
التأييد حلل الدولتني من حيث ادلبدأ :تراجع ضئيل مستمر بني اليهود وارتفاع بني الفلسطينيني (استقرار عام)
"هل تؤيد أم تعارض احلل القائم على أساس حل الدولتني"
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االنطباعات عن أتييد الرأي العام عند سؤاذل عما إاا انوا ياتادون أن رلتمال يؤيرد حرن الردولت قالرن نيرل مرر %63
مرر اإلسررائيلي اليلرو أن أغللير اإلسررائيلي ؤيررد ىرذا احلررن ،وىري نسررت النيرل الرريت ح.رلنا عليلررا ا رانون أول ( ييررم )،
وقالن نيرل مرر  %04أن امغللير اا ضرو .شرري ىرذه النترائج إىل أن انطلاعرات ارملرو اليلرو عرر موقرف رلرتمال متيرن
لرؤيتو ماا حلن الدولت  ،وىذا انطلاع اايئ حير أن الواقرا يشرري إىل انايرام رلو متيراو ا التيييرد وادلاا ضر  .أمرا ر
اإلسرائيلي الارب ف ن  %00ياتادون أن أغللي اليلو ؤيد ملدأ حن الدولت .
أمررا انطلاعررات السليررطيني عررر مواقررف اإلس ررائيلي مررر حررن الرردولت فتشررري ا ادلتوسررط إىل انايررام ياكررت حايا ر ادلواقررف
السالي ادلنايم  .ارول نيرل للر حروايل الن.رف ( )%43أن أغللير السليرطيني ؤيرد حرن الردولت و ارول نيرل مرر %44
أن امغللي اا ىذا احلن .ذلب ،اتاد نيل مر  %46مر السليطيني أن أغللي اإلسرائيلي اليلو ؤيد حرن الردولت
و اتاد نيل مر  %40أاا اا ضو.
واقعيةةة حةةل الةةدولتني :لسلر األنايررامات ا الررأ حررول حررن الرردولت مررر ادلسيررد مرارار نتررائج األسررتطالع ادلتالار توقاررات
ارملو حول واقاي وإمكاني طليق ىذا احلن .ياى ىذه النتائج ا سيري امسلاب اليت دعو الكثرريير دلاا ضر ىرذا احلرن.
عند سؤال ارملو عر فرص قيام ول فليطيني االل اليرنوات اخلمير ادلاللر  ،قالرن نيرل مرر  %0فارط مرر السليرطيني
أن السرص عالي أو عالي ردا وقالن نيل مر  %40أن السرص منضسض أو منادم .
أمررا ر اإلس ررائيلي اليلررو ف ر ن نيررل األعتاررا ن السرررص منضسض ر أو منادم ر للر  %49فيمررا تسررق م را الررب ني رل مررر
 %44مر اإلسرائيلي الارب ،و ر سا ىذه النيل إىل  %46ر افر اإلسررائيلي  .أمرا اللراقي ،أ حروايل مخرت اإلسررائيلي
وما يزيد قليال عر مخت السليطيني  ،فياتادون أن السرص متوسط .
ىناك ابلسان حدي متزايد ا وسائن اإلعالم والتواصن األرتماعي شين انتالق اافاق أمام حن الدولت  .ذلرذا قمنرا سسر
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مواقف ارملو مر ىذه امحا ي حي سريلناه عمرا إاا ران التوسرا األسرتيطاين قرد لر رر أصرلسن مالرا إمكانير احلرن
منادم أم أن ادليتوينات قا ل للتسكيب واإلاالل وأن احلرن ابلترايل يلارف واقايرا أو شلكنرا .قالرن أغللير ضرةيل مرر  %06مرر
السليررطيني أن حررن الرردولت مل ياررد عمليررا أو شلكنررا (حير قالررن الررب نيررل مررر  %02ا الضررس التر ير ماا ررن  %42قرري
قطاع غزة).
أما اإلسرائيليون فكانوا منايم حي قالن نيل مر  %49مر اليلو ونيل متطا ا مر الارب أن ىذا احلن أل يزال عمليا
ماا ن ما  %44مر اليلو و %49مر الارب الذير اعتادوا أنو مل ياد عمليا.
ابلنظررر لورررو انطلاعررات ن ادليررتوينات شرركن عال ر أساسرري أمررام حررن الرردولت فاررد سرريلنا اإلس ررائيلي عمررا إاا ررانوا مررر
ادلؤيدير أو ادلاا ض إلاالل ادليتوينات .يرحنا ا اليؤال امقوال اليت أوضسن أنو حير ماظر اخلطرط فر ن ىنراك حارر
إلاررالل م ررا ر  41أل ررف إىل  91ألررف مي ررتوير م ررر ادلايم ر ا ررا ج الكتررن األس ررتيطاني  .ش ررري النت ررائج إىل أن  %04م ررر
اإلسرائيلي اليلو ياا ضون ىذا اإلاالل .ر سا نيل ادلاا ض لإلاالل ادليتوين حي لل  %34ما ر عالير مرر
التشررد حي ر قالررن نيررل مررر  %23مررنل أا ر ياا ضررون الررب ارروة و %02ياا ضررون الررب اىل حررد مررا .أمررا ر اليلررو
ادلايم اان اخلط اماضر فكانن نيل ادلاا ض لإلاالل  .%06أمرا ر اإلسررائيلي الاررب فكانرن نيرل أتييرد اإلارالل
لل حوايل ثالث أ ابع (.)%44
سيلنا اإلسرائيلي اليلو عر ادلاايا الثاافي واألقت.ا ي إلسرائين وعر أيل ا أتثريىا علف سياس احلكوم اإلسرائيلي جتاه حن
الدولت فاالن نيل لتن حوايل الثل نو لو أصلسن ىذه ادلاايا أسوأ شلا ىي عليو اان ف نو ينلتي علف إسرائين ا ىذه احلال
تيري سياستلا والامن إلصلاح حن الدولت .

التوجةةحن ةةو السةةبلم هةةو األقةةوى :ابلرررغ مررر األنايررام حررول حررن الرردولت ف ر ن ارملررو لرردم الطرررف يسضررن اليررالم علررف
الانف .عرضنا علف ارملرو أ ار ايرا ات للتورلرات الريت قرد تطرو ا ادليرتالن آليرات حلرن ال.رراع السليرطيي-اإلسررائيلي
فاال حوايل ن.ف السليطيني ( )%40أا يسضلون التورو الاائن ابلتوصن أل سراق سرالم مرا اإلسررائيلي وىرذه النيرل ىري
أ ثررر مررر ضرراسي الررذير فضررلوا ايررا ال.رراع ادليررلح ( .)%60وىررذه النتررائج قريلر شلررا وررردل ر اإلسررائيلي حير ااتررا ت
نيررل مررر  %40ايررا اليررالم وىرري نيررل شرركن حروايل أ ار اضررااف مررر ااتررا وا ايررا ياحلرررب احلامسر ي ضررد السليررطيني
الذير لتن نيلتل  %06فاط.
ثبلثةة بةةدائل حلةةل الةدولتني :حةةل الدولةةة الواحةدة واحلقةةوو ادلتسةةاوية ،وحةل الدولةةة الواحةةدة بةدون حقةةوو متسةةاوية (نظةةام
التمييز العنصةري) ،والطةرد أو التهجةري :قمنرا ا ىرذا األسرتطالع إبرررال ايري لررأ رن مرر الطررف حرول اللردائن ادلضتلسر
حلن الدولت  .عرضنا علف الاين مر الطرف اللدائن التالي ( )0حن الدولة الواحدة حي يتمتا السليطينيون واليلو اروق
متيرراوي  )6( ،حررن الدول ر الواحرردة حي ر أل يتمتررا أحررد مررر الطرررف ارروق متيرراوي  ،وىررو النظررام ادلاررروف عادليررا ابلتمييررز
الان.ر  ،و( )4قيام ول واحدة فاط ي يت هتجري أو طرد الطرف ااار مر اف أ اضي فليط التا اي  .مر الضرو
اإل ا ة ىنا إىل أننا عرضنا علف اإلسرائيلي الارب نست اللدائن اليت عرضرناىا علرف السليرطيني  ،شلرا ياري أن الطررف الرذ أل
يتمتا ابحلاوق ا اللدين الثاين سيكون الطرف اليلو والطرف الرذ يرت يرر ه أو هتجرريه مرر أ اضري فليرط التا اير  ،مرا
ا اللدين الثال  ،ىو الطرف اليلو .
مررا ىررو متوقررا ،وررردل ر ر عالير مررر التررداان ا ادلواقررف ير قررام ررن مشرا ك ا األسررتطالاع اباتيررا أ ثررر مررر رردين.
لذلب قمنا فيما يلي تسديد الموع ادلر زي ادلؤيدة لكن ايا  ،أ الاد ام مر ارملو الذ يؤيرد احلرن ام ثرر سضريال
ا ىررذا األسررتطالع ،وىررو حررن الرردولت  ،حررؤ لررو أن اررب ىررؤألل قررد قرراموا اباتيررا رردائن أارررم .قمنررا اررد الررب تسديررد
الموع ادلر زي لللدائن امول والثاين والثال وىي امقن سضيال ا ىذا األستطالع.
سناوم فيما يلي شرح الطريا الريت اسرتضدمناىا لتسديرد الموعر ادلر زير لكرن ردين قمنرا ا ادلرحلر اموىل مرر التسليرن الترايل
إبارراج افر مؤيررد حررن الرردولت مررر ر ارملررو ررا ا الررب أولةررب الررذير أعر ررو عررر أتييرردى لللرردائن امارررم ،قمنررا ا
مرحل اثني إباراج مؤيد حرن الدولر الواحردة ،أ اللردين امول ،مرر ر ارملرو الرذ أيرد أحرد أو رال اللرديل ادلتلاير ،
نظام التسرق الان.ري والطر  .قمنا أاريا س.ن الموعت ادلتلايت عر اضلما والب إباراج مؤيد الس.ن الان.رر مرر
ارملو ادلؤيد للدين الطر .
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مررا يظلررر الشرركل الترراليي فر ن الموعر ادلر زير ام ر ىرري ادلؤيرردة حلررن الرردولت  .عنررد إارراج ىررؤألل مررر الاينر و اررد وزيررا
ادلتلا علف اللدائن الثالث  ،ما أوضسنا أعاله ،ف ن ارملرو لردم رن يررف يناير إىل رلموعرات مر زير متيراوي ا احلجر
دون روز للدين علف كار .ينلتي اماذ ا األعتلا أن الموع ادليرماه يأاررمي شرمن أولةرب الرذير فضروا حرن الردولت
واللدائن الثالث ادلاروض عليل أو أن إرا تل قد انن يأل أعرفي.
التأييد حلل الدولتني والبدائل الثبلث لدى الفلسطينيني واإلسرائيليني اليهود
فلسطينيون
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ترحيل
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إن مرارار سرريا للتورلررات ر الاينر السليررطيني ظلررر أنررو ابسررتثنال حجر التيييررد حلررن الرردولت أل ر ز أ ااتالفررات اات
أمهي ا مواقف سكان الضس التر ي ماا ن اطاع غزة .لكر السروقات ز عند النظرر ا األنتمرالات اليياسري للجملرو مرا
يلدو أ له .وما الب ،ف نو حؤ مؤيد حر محاس ف ن التيييد حلن الدولت ىو امعظ ويليو التيييد للطر .
التأييد حلل الدولتني والبدائل الثبلث حسب ادلنطقة
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الضفة الغربية
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حل الدولة الواحدة

حل الدولتني
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التأييد حلل الدولتني والبدائل الثبلث حسب االنتماء السياسي

فلسطينيون
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ررذلب ،ف ر ن مرارا ر س رريا دلواقررف ارملررو اإلس ررائيلي اليلررو  ،مررا يلرردو ا الشرركل التررالي  ،شررري إىل أن أتييررد حررن
الرردولت ىررو امعلررف ولكررر فاررط ر الالمرراني والتاليرردي  .أمررا ر ادلترردين فالتيييررد ام ر يررذى للس.ررن الان.ررر  ،و ر
احلر يذى التيييد ام للطر  .عند النظر إىل ادلواقف حير التورلرات اليياسري واميديولورير ف ننرا صلرد أن التيييرد حلرن
يارفون أنسيل ابليم .
الدولت ىو امعلف
اف الموعات ابستثنال أولةب الذير ّ
التأييد بني اإلسرائيليني اليهود حلل الدولتني والبدائل الثبلث حسب التدين
اسرائيليون يهود
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التأييد بني اإلسرائيليني اليهود حلل الدولتني والبدائل الثبلث حسب اإليديولوجية السياسية
اسرائيليون يهود
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أاريا عند ولين مواقف اإلسرائيلي الارب ما يظلر ا الشكن الترايل فر ن التيييرد حلرن الردولت يلردو حامسرا يتلارو التيييرد حلرن
الدولر الواحرردة .مررا انيررو ىررذه النتيجر ىررو أنررو عنررد إزالر التررداان ا عينر اإلسررائيلي الارررب فر ن أل يتلاررف ىنرراك أتييررد يررذ ر
لللديل الثاين والثال .
التأييد حلل الدولتني والبدائل الثبلث بني العرب االسرائيليني
اسرائيليون عرب
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الكونفدراليةةة قمنررا للمرررة الثاني ر ابلي رؤال عررر رردين كاررر حل رن الرردولت التاليررد وىررو قيررام ونسد الي ر ر ولرريت فليررط
وإسرائين .سريلنا أول مررة ا رانون أول ( ييرم )  6102ردون إعطرال وصرف س.ريلي للسكررة .أمرا ا ىرذا األسرتطالع فارد
عرضنا علف ارملو اب التساصين والب ما يلي
"يقةةرتا الةةبعض احلةةل التةةاي :قيةةام دولتةةني ،فلسةةطني وإسةرائيل ،تقومةةان ابلةةدخو يف احتةاد كونفةةدراي يةةث أن مةةواطين كةةل
دولة ديكنهم السكن كمواطنني دائمةني يف أراضةي الدولةة األخةرى ولكةن تقةوم كةل رلموعةة وطنيةة ابلتصةوي يف انتخةاابت
دولتهةةا فقةةتم سةةيتمتع الطرفةةان ريةةة احلركةةة ولةةن يةةتم تقسةةيم القةةدس ال ة سةةتكون عا ةةمة للةةدولتنيم سةةتقوم إس ةرائيل
وفلسطني ابلتعامل بشكل مشرتك مع قضااي األمن واالقتصادمممم "
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أل يفوز ىذا اللدين علف أتييرد أغللير اليلرو حير ارول نيرل مرر  %62مرنل أارا ؤيرده وا ىرذا از
مةوي عما ان عليو احلال قلن ست لو عندما ان اليؤال سلت.را

قرد ه سرن ررات

"كونفدرالية بني دولة إسرائيل ودولة فلسطني يث يتمتع مواطنو كل دولة رية اإلقامة يف أراضي الدولة األخرى واحليةا
يف ظل قوانينها و يث يقوم الطرفان ابختاذ القرارات بشكل مشرتك يف السياسات السياسية واألمنية واالقتصادية"
ير سا ا ىذا األسرتطالع أتييرد السليرطيني ذلرذا اللردين رثالث نارائ مةوير ماا نر ابلوضرا ا رانون أول ( ييرم ) ،6102
حي ر يلل ر اان  %44فيم ررا لل ر ادلاا ض ر ل ررو  .%03م ررا ى رري احل ررال ابلني ررل حلل ررول أا رررم ف ر ن أتيي ررد الكونسد الي ر ر
اإلسرائيلي الارب ىو امعلف حي ي.ن إىل  %20فيما لل ادلاا ض .%40
رزمة احلل الدائم عرضنا علف السليرطيني واإلسررائيلي زمر حرن ائر مس.رل ملنير علرف نترائج رروألت ادلساوضرات اليرا ا
وسرريلناى إن ررانوا يؤيرردون أو ياا ضررون أ مررر نررو مكررولت احلررن الرئييرري ومررر الرزمر املر  .شررري النتررائج إىل أن ميررتوم
التيييررد للرزمر الكاملر ياكررت التترريات ا مواقررف الطرررف مررر حررن الرردولت  ،أ أنررو قررد از ا شرركن يسيررف ر السليررطين
واخنسررب ر اإلسررائيلي  %44 .مررر السليررطيني ( %41ا الضررس التر ي ر وىرري نسررت النيررل الرريت ح.ررلنا عليلررا قلررن سررت
لو  ،و %01ا قطاع غزة ز قد ه  4ناائ مةوي عما ان عليو احلال ا حزيران (متوز)  6102و رانون أول ( ييرم )
 ،6102شلررا أ م لال سرراع الطسيررف ا نيررل التيييررد الرراىر ر السليررطيني ) .أمررا ر اإلسررائيلي فتللر نيررل التيييررد %40
( %46اليلو و %34الارب) .قلن سرت أ رلر أيردت ىرذه الرزمر نيرل مرر  %40مرر اليلرو اإلسررائيلي و%33
مر اإلسرائيلي الارب.
التأييد اإلسرائيلي والفلسطيين للرزمة الكاملة يف الفرتة 7117-7116
اآلن بعد أن علم ابلبنود الرئيسية حلل الدولتني الذي يشكل تسوية دائمة تشمل دولة فلسطينية منزوعة السبلا وتباد أراضي متساوي ،ومجع مشل دلائة ألف الجىء فلسطيين،
وجعل القدس الشرقية عا مة لفلسطني والقدس الغربية عا مة إلسرائيل ،وهناية الصراع ،قل لنا من فضلك إىل أي درجة تؤيد أو تعارض هذ التسوية الدائمة كرزمة واحدة؟
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شررري النتررائج الراىن ر إىل أن أغللي ر مررر ررال الطرررف  %21 ،مررر اليلررو اإلس ررائيلي و %31مررر ادليررتوين ( %20لكاف ر
اليلو ) و %04مر السليطيني ياا ضون الرزم الكامل  .جتدون أ له س.يال للمواقف جتاه نو الرزم التيا اليت عرضرناىا
علف ارملو ير
1م اعةرتاف متبةةاد مةةن قبةةل الطةةرفني بفلسةةطني وإس ةرائيل كةةوطنني لشةةعبيهما وأن حةةل الةةدولتني هةةذا يعةةين هنايةةة الصةراع ،وتلتةةزم اس ةرائيل
مبحاربة اإلرهاب ضد الفلسطينيني ويلتزم الفلسطينيون مبحاربة اإلرهاب ضد اسرائيل ،وهناية ادلطالةب مةن كةل طةرف :أيردت ىرذا اللنرد

أغللي مر  %22مر اإلسرائيلي اليلو ا ا الب  %40مر ادليتوين  .ما أيد رو نيرل مرر  %49مرر السليرطيني
ا ا الب  %02ا قطاع غزة و %40ا الضس التر ي  .ما أيد و نيل لتن  %42مر اإلسرائيلي الارب.

7م قيةةام دولةةة فلسةةطينية منزوعةةة السةةبلا يف الضةةفة الغربيةةة وقطةةاع غةةزة :أيرردت ىررذا اللنررد أقلير مررر  %64فاررط مررر السليررطيني
وأغللي مر  %20مر اإلسرائيلي اليلو ون.ف اإلسرائيلي الارب.
3م تشكيل قوة متعددة اجلنسية ووضعها يف الدولة الفلسةطينية لضةمان األمةن والسةبلمة للطةرفني :أيردت ىرذا اللنرد أقلير مرر %49
8

مر السليطيني ( ا ا الب  %06ا قطاع غزة والثل ا الضس التر ي ) .أما ر اإلسررائيلي اليلرو فتللر نيرل التيييرد
 %44وادلاا ض  ،%49وأيد و نيل مر  %24مر اإلسرائيلي الارب.
4م يكون للدولة الفلسطينية سيادة على مسائها وأرضها ومصادرها ادلائية ولكةن سةيكون إلسةرائيل زلطتةا مراقبةة لئلنةذار ادلبكةر يف الضةفة
الغربية دلدة  15سنة :أيدت ىذه اللنرد أقلير فارط مرر الطررف حير لترن نيرل التيييرد الثلر ر السليرطيني ( %60ا

الضس التر ي و %44ا قطاع غزة) و لتن نيل التيييد

اإلسرائيلي اليلو  %40و%09

اإلسرائيلي الارب.

5م تقوم الدولةة الفلسةطينية يف كافةة اراضةي الضةفة الغربيةة وقطةاع غةزة مةا عةدا بعةض الكتةل االسةتيطانية الة سةيتم ضةمها إلسةرائيل مةن
خةةبل تبةةاد لؤلراضةةي ،وتقةةوم اس ةرائيل اخةةبلء كافةةة ادلسةةتوطنات األخةةرى :أيرردت ىررذه اللنررد أقلي ر مررر  %44مررر السليررطيني

( %62ا الضس التر ي و %00ا قطاع غرزة) وأيد رو نيرل مرر  %44مرر اإلسررائيلي اليلرو و %09مرر اإلسررائيلي
الارب.

 .2تكةةون األراضةةي ال ة ستحصةةل عليهةةا الدولةةة الفلسةةطينية يف تبةةاد األراضةةي مسةةاوية حلجةةم الكتةةل االسةةتيطانية ال ة سةةيتم ضةةمها
إلس ةرائيل :أيرردت ىررذه اللنررد نيررل لتررن أقررن مررر الثل ر و انررن نيررل التيييررد ا قطرراع غررزة ضرراف نيررل التيييررد ا الضررس

التر ي  .وأيد و نيل مر %44

اإلسرائيلي اليلو و %09مر اإلسرائيلي الارب.

7م تكون القدس الشةرقية عا ةمة للدولةة الفلسةطينية وتكةون القةدس الغربيةة عا ةمة إلسةرائيل :أيردت ىرذه اللنرد نيرل لترن أ ثرر
قلرريال مررر اخلُمررت ( )%66ر اإلسررائيلي اليلررو و %3ر ادليررتوين وحروايل ثلثرري ( )%24اإلسررائيلي الارررب .أمررا
الضس والاطاع.
السليطيني فييد و نيل مر  %69سروقات ييط
8م يف البلدة القددية من القدس يكون احلي اإلسبلمي واحلي ادلسيحي واحلةرم الشةريف (جبةل اذليكةل) حتة السةيادة الفلسةطينية ويكةون
احلي اليهودي وحائت الرباو/ادلبكى حت السيادة اإلسرائيلية :أيدت ىذا اللنرد نيرل لترن أ ثرر مرر الر را قلريال ر اإلسررائيلي

اليلررو وعا ضررتو نيررل مررر  .%29و ررذلب احلررال ر السليررطيني حير أيد ررو نيررل لتررن أ ثررر مررر الر ررا اليررن و انررن
السروقات الضس والاطاع قليل  ،و انن نيل ادلاا ض  .%29لكر نيل مر  %04مر اإلسرائيلي الارب أيد و.
9م يكون لبلجئني الفلسطينيني حق العودة دلوطنهم يث تقوم الدولة الفلسطينية ابستيعاب كافة البلجئني الةذين يرغبةون يف العةيي فيهةا
وستسةمح اسةرائيل بعةودة حةواي مائةة ألةف الجة ضةمن بةرجمج جلمةع مشةةل العةائبلت وسةيتم تعةويض كافةة البلجئةني :أيردت ىرذا اللنررد

أغللي مر  %00مر السليطيني وعا ضتو نيل مر  %44( %41ا الضس التر ي و %46ا قطاع غزة) وأيد و نيل
مررر  %03مررر اإلسررائيلي اليلررو  ،وىرري نيررل التيييررد امقررن م مررر نررو الرزم ر  ،وعا ضررو  .%44أمررا ر اإلس ررائيلي
الارب فللتن نيل التيييد  %30وادلاا ض .%03

انطباعةةات اجلمهةةور حةةو التأييةةد اجملتمعةةي للرزمةةة الكاملةةة ظلررر النتررائج أن ارملررو لرردم الطرررف ياتاررد أن التيييررد للرزم ر
أفرا رلتمال منضسض  .اول نيل مر  %49مر السليطيني أن امغللي السليطيني ؤيرد الرزمر الكاملر والرب
الكامل
ماا ن ما الواقا الذ يظلر أن  %44يؤيدواا .اول نيل مر  %00مر السليطيني أن أغللي السليرطيني ارا الرزمر
والب ماا ن ما  %04ا الواقا .أمرا ر اإلسررائيلي اليلرو فر ن نيرل أ ر ( )%40اتارد أن امغللير اليلو ير اا ضرلا،
وا الواقا ف ن نيل مرر  %20مرر اإلسررائيل اليلرو ارا الرزمر  .ارول نيرل مرر  %00فارط مرر اإلسررائيلي اليلرو أن
امغللي ؤيدىا.
مررر ادلسيررد اإل ررا ة إىل أن النتررائج شررري إىل أنررو ر اإلسررائيلي اليلررو فر ن نيررل ادلاتارردير أن امغللير السليررطيني ؤيررد الرزمر
الكامل أعلف مر نيل ادلاتادير أن امغللي اليلو ي ؤيدىا ،حي اول نيل مر  %40أن أغللي السليطيني ؤيرد الرزمر .
أمررا ر السليررطيني ف ر ن نيررل م ررر  %42ا ررول أن أغللي ر اإلس ررائيلي اليلررو ؤي ررد الرزم ر  ،وىررذه الني ررل أعلررف م ررر ني ررل
ادلاتاررد ير أن أغللير السليررطيني ؤيرردىا .قررد يارري ىررذا أن ررن يرررف ياتاررد أن الرزمر متيررن ل.ررا الطرررف اااررر شلررا قررد يارردم
سيريا محد امسلاب و ال ماا ض الرزم لدم الطرف .
فروقات مناطقية ودديغرافية يتوافق أتييد سكان قطاع غزة ام للرزم الكامل ما أتييردى ام ر لكرن نرد مرر اللنرو وىرذا
مررا وررردله ا األسررتطالع اليررا ا رردلا مررر حزي رران (يونيررو)  .6102ررذلب مررر ادلسيررد اإل ررا ة لارردم ورررو فروقررات ر
الالرة ر وغررري الالرة ر ( %44و %44علررف الت روايل) .لكررر التيييررد للرزم ر الكامل ر يررنضسب إىل  %44ر الررذير ررتاوح
أعمررا ى ر  66-03سررن ماا ن ر مررا اف ر السةررات الامري ر امارررم الرريت ررتاوح نيررل أتييرردىا للرزم ر ر  %44و.%40
رذلب ،فر ن التيييررد يرز ا ر الررذير ي.رسون أنسيررل تررري ادلترديني ومتوسررطي الترردير ( %21و %44علرف التروايل ) ماا نر
9

ابدلتررديني ( .)%41يررز ا التيييررد أيضررا ر مؤيررد فررتح والارروم الثالثر ( %03و %04علررف التروايل) ماا نر ر ر  %63فاررط
مؤيد محاس.
نسبة التأييد للرزمة الكاملة للحل الدائم بني الفلسطينيني حسب مؤشرات سلتارة
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قوى اثلثة محاس

فتح

متدين

غري متدين متوست

غري الجيء الجيء

قطاع غزة الضفة
الغربية

التدين

أمررا ر اإلس ررائيلي ف ر ن  %03فاررط مررر ادليررتوين يؤيرردون الرزم ر الكامل ر  ،و ررنضسب نيررل التيييررد إىل %4
و %06احلر وام ثوا ت .اكت النتائج األنايام الديي-الالماين حي لل نيرل التيييرد ر الالمراني
ر اإلس ررائيلي الارررب فلر صلررد فروقررا مر لط ر د رر الترردير .ررذلب وررردل انايرراما اترافيررا يتالررق ابلامرر حي ر
التيييد الشرلاب الرذير ررتاوح أعمرا ى ر  03و 44سرن الر را فارط ماا نر مرا نيرل أتييرد لترن  %44ر
عمرررى عررر  00سررن  .لكررر مررر ادللسررن أن التيييررد ر الشررلاب الالمرراين ( )%40أل اتلررف عررر نيررل التيييررد ر
عام .

ر ادلترردين
 .%42أمرا
لل ر نيررل
الرذير يزيرد
الالمرراني

أما اإلسررائيلي افر  ،يلرو ا وعرراب رلتمار  ،فر ن نيرل التيييرد تسراوت حير األنايرام اليياسري لليمر أو الييرا  .ؤيرد
نيررل مررر  %43شلررر يات ر ون أنسيررل مررر الييررا الرزم ر الكاملر و ؤيرردىا نيررل مررر  %00شلررر يات ر ون أنسيررل مررر الوسررط
ماا ن ما  %66فاط اليميني .
نسبة التأييد للرزمة الكاملة للحل الدائم بني االسرائيليني حسب مؤشرات سلتارة
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الشكوك حو واقعية حل الدولتني شري النتائج إىل أنو ابإلضاف للتلاير الاائ علف اعتلا ات اترافي أو سياسي ف ن ىنراك
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اعتلرا ات تالررق ابألعتاررا ات واألنطلاعرات الشض.رري  .مررا رلررر ا األسرتطالعات اليررا ا  ،فر ن الثار ابلطررف اااررر ىررو مررر
أىر الاوامررن ادلررؤثرة علررف ادلواقررف ،و ررذلب احلررال ابلنيررل لالعتاررا ات حررول غلر الطرررف اااررر تسايررق اليررالم .ررذلب شررري
النتائج إىل أن األنطلاعات حول مدم واقاي احلن الدائ ىو مر الاوامن اات اممهي اللالت ا التيثري علف ادلواقف.
ورررد األسررتطالع أن نيررل أتييررد الرزم ر الكامل ر ر سررا لت.ررن إىل  %04ر الررذير ياتارردون أن حررن الرردولت شلكررر .ررذلب،
وردل أن التيييد للرزم ير سا رزئيا اإلسرائيلي اليلو الذير ياتادون أن فرص قيام ولر فليرطيني ارالل اليرنوات اخلمرت
ادلالل متوسط أو عالي .

اإلسرائيليون اليهود واقعية وعملية حل الدولتني وارتباطها بتأييد الرزمة
اآلن بعد أن علم ابلبنود الرئيسية حلل الدولتني الذي يشكل تسوية دائمة تشمل دولة فلسطينية منزوعة السبلا وتباد أراضي متساوي ،ومجع مشل دلائة ألف الجىء
فلسطيين ،وجعل القدس الشرقية عا مة لفلسطني والقدس الغربية عا مة إلسرائيل ،وهناية الصراع ،قل لنا من فضلك إىل أي درجة تؤيد أو تعارض هذ التسوية
الدائمة كرزمة واحدة؟
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64%
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53%

50%
44%

42%
29%
14%

فرص قيام ول فليطيني االل الينوات اخلمت الاا م

حن الدولت ما زال شلكر أم مل ياد شلكنا

أما السليطيني الذير ياتادون أن حن الدولت أل يزال عمليا ف ن  %24يؤيدون الرزم الكامل  .ذلب ،ف ن التيييد للرزم
ير سا لما اعتاد السر ن فرص قيام ول فليطيني االل الينوات اخلمت ادلالل متوسط أو عالي .

الفلسطينيون واقعية وعملية حل الدولتني وارتباطها بتأييد الرزمة
اان اد أن علمن ابللنو الرئييي حلن الدولت الذ يشكن يوي ائم شمن ول فليطيني منزوع اليالح و لا ل أ اضي متياو ،
ومجا مشن دلائ ألف ألرفل فليطيي ،وران الادس الشرقي عاصم لسليط والادس التر ي عاصم إلسرائين ،وااي ال.راع ،قن لنا مر
فضلب إىل أ ر ؤيد أو اا ىذه التيوي الدائم رزم واحدة
80%
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61%

59%

38%

36%

64%

34%
27%

18%

فر عالية

فليطيني

فر متوسطة

فر منخفضة

حل الدولتني ال يزا شلكن حل الدولتني مل يعد شلكنا
الدولت

حوافز السبلم :عمن األستطالع ادلشرتك علف استكشاف ر التشرد ماا رن ادلرونر ا ادلاا ضر للرزمر الكاملر  .ذلرذه التاير
11

قمنا طرح رلموعر مرر احلروافز ادلضتلسر علرف ادلاا ضر للرزمر ا زلاولر لسلر م.رد الررفب وإمكانيرات التضسيرف مرر حد رو.
عرضررنا علررف ادلاا ض ر مررر الطرررف اإلسررائيلي اليلررو (أ علررف  %20مررر اإلسررائيلي اليلررو ) سررلا ح روافز وعرض رنا عل رف
السليرطيني والارررب اإلسررائيلي ادلاا ضر للرزمر املر (أ  %04مرر السليررطيني و %00مررر الارررب اإلسررائيلي ) سررلا
حوافز .انن ارب ىرذه احلروافز متشراهب  ،فمرثال عكيرن ثرالث منلرا سياسر متماثلر را ا الرب رارن اليرالم السليرطيي-
اإلسرائيلي رزلا مر ملا ة اليالم الار ي  ،وقيام مشا يا اقت.ا ي مشرت  ،أو الطل مر ن يرف إزال أي موا وريضي ضد
الطررف اااررر مررر تلرو ادلد سرري  .صررم واحرد مررر احلروافز ليكررون ا صرا يرررف واحررد ،اليرماح ليررالح الطرريان اإلسررائيلي
استضدام الال ارو السليطيي أو اإلفراح عر اف ادلاتال السليطيني ا اليرجون اإلسررائيلي  .ررال ا حرافز ارامت قيرام
ررن يرررف ابخترراا اطرروة .رراحلي جترراه الطرررف اماررر ا قضرري حياس ر األعتررذا عررر ماررالة الالرة ر السليررطين واع ررتاف
ابدلواقررا الدينير اليلو ير ا الضررس التر ير  .أارريا ،قلنررا لكررن يرررف أن الطرررف اماررر سررياوم ابألعررتاف ابلطررا ا الاررومي والررديي
لدولتو.
فيما يلي استعراض لكافة احلوافز ،مع التذكري أبهنا قد قد مدم لؤلولئك الذين اعرتضوا على الرزمة الكاملة فقت:
 )1مةةاذا لةةو جةةاء ابالتفةةاو ابإلضةةافة للبنةةود ادلةةذكورة أن اس ةرائيل توافةةق علةةى ادلبةةادرة العربيةةة ويف ادلقابةةل تؤيةةد كافةةة الةةدو العربيةةة معاهةةدة
السبلم هذ ؟

 أ رردم  %64مررر اإلسررائيلي اليلررو الررذير فضروا الرزمر الكامل ر اسررتادا ا لتتيرري مرروقسل والالررول ابلرزمر إاا رران ىررذا
احلافز رزلا منلا .لرو أضريف ىرؤألل للنيرل الريت قللرن الرزمر سرا اا ،أ  %46فر ن نيرل الالرول ابلرزمر ر سرا للن.رف
اريلا.
 أ دم  %64مر السليطيني الرذير فضروا الرزمر الكاملر اسرتادا ا تتيرري مروقسل والالرول ابلرزمر الكاملر إاا ران ىرذا
احلافز رزلا منلا.

 )7وماذا لو مسح االتفاو بقيام مشاريع اقتصادية مشرتكة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني؟

 أ دم ا اإلسرائيلي اليلو ادلاا ض استادا ا لتتيري موقسل والالول ابلرزم الكامل
 أ دم  %64مر السليطيني ادلاا ض استادا ا لتتيري موقسل والالول ابلرزم الكامل

 )3ماذا لو وافق الفلسطينيون على تغيري كتبهم ادلدرسية يث يتم إزالة التحريض ضد اليهود منها؟

 أ دم أ ثر مر الثل
رزلا منلا

الين مر

اإلسرائيلي اليلو ادلاا ضر اسرتادا ى للالرول ابلرزمر الكاملر لرو ران ىرذا احلرافز

وماذا لو وافق إسرائيل على تغيري مناهجها يث يتم أزالة التحريض ضد الفلسطينيني منها؟

 أ دم  %46مر السليطيني ادلاا ض استادا ا للالول ابلرزم لو ان ىذا احلافز رزلا منلا

 )4وماذا لو مسح االتفاو لسبلا اجلو اإلسرائيلي ابلو و الكامل للمجا اجلوي الفلسطيين؟

 أ دم  %41مر اإلسرائيلي اليلو ادلاا ض استادا ا للالول ابلرزم لو ان ىذا احلافز رزلا منلا

وماذا لو جاء يف االتفاو إطبلو سراا كافة األسرى الفلسطينيني؟

 أ دم  %02مر السليطيني ادلاا ض استادا ا لتتيري موقسل والالرول ابلرزمر الكاملر لرو ران ىرذا احلرافز حرزلأ منلرا.
عند إضاف ىؤألل للمؤيدير امصلي للرزم الكامل ف ن نيل التيييد للرزم ر سا لت.ن إىل .%44
 )5ومةةاذا لةةو جةةاء يف االتفةةاو اعةرتاف ابألمةةاكن اليهوديةةة ادلقدسةةة يف الضةةفة الغربيةةة (يهةةودا والسةةامرة) وضةةمان حةةق اليهةةود الكامةةل يف زايرة
هذ األماكن مع ضمان أمنحن؟

 أ دم ثل اإلسرائيلي اليلو ادلاا ض استادا ا لتيييد الرزم لو رال فيلا ىذا احلافز

وماذا لو قدم إسرائيل اعتذاراً عن ادلعاجة ال أحلقها الصراع ابلبلجئني الفلسطينيني؟

 أ دم  %46مر السليطيني ادلاا ض استادا ا لتتري موقسل والالول ابلرزم الكامل

 )6ماذا لو تضمن االتفاو اعرتافاً فلسطينيا رحياً اسرائيل كدولة يهودية واعرتافاً ابلروابت التارخية والدينية-اليهودية أبرض إسرائيل؟

 أ رردم  %44مررر اإلسررائيلي اليلررو ادلاا ضر اسررتادا ا لتتيررري مرروقسل والالررول ابلرزمر لررو رران ىررذا احلررافز رررزلا منلررا.
عند إضاف ىؤألل للمؤيدير اإلصلي للرزم الكامل ف ن نيل التيييد ذلا ر سا لت.ن إىل  %03مر اإلسرائيلي اليلو
12

وماذا لو جاء ابالتفاو اعرتاف إسرائيل ابذلوية العربية واإلسبلمية لدولة فلسطني؟

 أ ردم  %46مررر السليرطيني ادلاا ضر للرزمر اسررتادا ا لتتيرري مرروقسل والالررول ابلرزمر لررو ران ىررذا احلرافز رررزلا منلررا.
عند إضاف ىؤألل للمؤيدير امصلي للرزم ف ن نيل التيييد ذلا ر سا لت.ن إىل .%22
 )7وماذا لو أعلن رئيس الوزراء نتنياهو أتييد لبلتفاو؟
 أ دم  %69مر اإلسرائيلي اليلو ادلاا ض استادا ا لتتيري موقسل والالول ابلرزم لو ان ىذا احلافز رزلا منلا.
وماذا لو اعلن مروان الربغوثي من السجن أتييد ذلذ الرزمة؟ هل كن يف هذ احلالة ستؤيد أم ستعارض هذ الرزمة؟

 أ دم  %44مر السليطيني ادلاا ض استادا ا لتتيري موقسل والالول ابلرزم لو ان ىذا احلافز رزلا منلا.

عرضنا علف اإلسرائيلي الارب نست احلوافز اليت عرضناىا علف السليطيني  .وحير ان نيرل اإلسررائيلي الاررب الرذير عا ضروا
احلزم الكامل قد انن ضةيل ي مل يتجاوز عد األفرا ادلاا ض  64فر ا  ،ف ن أ اييمات إضافي يرنل لرر يكرون ذلرا
متررزم اح.ررائيا .مررا الررب ،مررر ادلسيررد اإل ررا ة ايل ان احلررافز ام ثررر فاعلير (حير صلررح ا تيررري موقررف ثررالث ا ابع ادلاا ضر
الارب) ىو احلافز الذ يضمر الايام شا يا اقت.ا ي فليطيني -إسرائيلي مشرت  .ذلب صلح احلافز ادلتالرق تسردي ادلنراىج
الد اسي اإلسرائيلي إلزال التسريب منلا ا اقناع ثلثي ادلاا ض الارب لتتيري موقسل والالول ابلرزم الكامل .
يظلر الشكل التالي نيل التتيري ا مواقف اإلسرائيلي والسليطيني حي ن حافز
ادلعارضون اإلسرائيليون الذين أبدو استعدادهم لتغيري موقفهم والقبو ابلرزمة الكاملة
حسب احلوافز ادلختلفة
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اتفاقية سبلم مع
الدو العربية

ا المررن ،ف ر ن نيررل ررتاوح ر الر ررا و %44مررر اإلس ررائيلي اليلررو ادلاا ض ر للرزمر الكامل ر أ رردوا اسررتادا ا لتتيررري مرروقسل
وأتييررد الرزمر نررالا علررف إ مرراج حررافز واحررد مررر ر احلروافز ادلاروضر علرريل  .أمررا ر السليررطيني  ،فر ن نيررل رررتاوح ر الر ررا
و %02مر ادلاا ض للرزم الكامل أ دو استادا ا لتتيري موقسل وأتييدىا نالا علف إ ماج حافز واحرد فيلرا .عنرد إضراف ىرذا
التيييررد النررا ج عررر إضرراف احلروافز أو اررب منلررا فر ن أغللير  ،ررن أغللير لرررية ،تللررو ل.ررا الرزمر الكاملر مررا احلروافز .إن ىررذه
النت يج ر شررري إىل ورررو ر ر عالي ر مررر ادلرون ر واألنسترراح ا ادلواقررف لرردم الطرررف و ارري أن فررب الرزم ر الكامل ر لتطليررق حررن
الردولت لرريت فضرا أيررديولوريا ابلكامررن ،رن ىررو فررب قا رن للتتيررري .مرا شررري النتررائج علرف أن األعررتاف ادلتلررا ل ىرو مررر أىر
احلوافز ادلشجا علف التتيري لدم الطرف فيما ز شكن ااص مييل ادلاتال واإلفراج عنل لدم الطرف السليطيي.

( )7مناهج حلل الصراع:
إطةةار ادلفاوضةةات ودور األطةراف الثالثةةة:أ ررا ت نتررائج األسررتطالع ادلشرررتك اليررا ا ا ررانون أول ( ييررم )  6102إىل أن
أغللي ر لرررية مررر الطرررف السليررطيي واإلس ررائيلي ياتارردون أن اإل ا ة اممريكي ر احلالي ر متيررن ل.ررا إس ررائين ولييررن زلايرردة أو
مؤيدة للسليطيني  ،حي اعتاد ذلب ثلثي اإلسرائيلي وأ ثر مر ثالث أ ابع السليطيني .
ا ىذا اليرياق ،مرر الضررو النظرر ا ردائن لاملير اليرالم أل لار فيلرا الروأل ت ادلتسردة الردو الرئييري وىرو الردو الرذ
لالتو الوأل ت ادلتسدة االل الاادير ادلاضي  .قمنا ا األستطالع اليا ا سس مخير ارااج دلنراىج متارد ة اميرراف
 )0إيا عري لا فيو الدو الرئيت ن مر الياو ي وم.ر وام ن )6 ،قيا ة أمريكي  )4 ،قيا ة مر األورا امو وي)4 ،
قيررا ة مررر قلررن امم ر ادلتسرردة ،وأا رريا  ) 0قيررا ة لاملي ر اليررالم شررا ك فيلررا الرروأل ت ادلتسرردة و وسرريا .شررري النتررائج ا ررال
األسرتطالع إىل أن السليرطيني أ ثرر قلروأل ابلنمرواج امول ،أ اإليررا الارري (حير أيد رو نيرل مرر  %40ا ررانون أول
( ييررم ) وا األسررتطالع الرراىر) يتلاررو اررواج الايررا ة الدولي ر قيررا ة األوررا امو وي ( %04و %01علررف الت روايل) ،فيمررا
ااتا ت نيل مر  %4الايا ة اممريكي  ،وااتا ت نيل مر  %0قيا ة أمريكي  -وسي مشرت .
أمررا ر اإلس ررائيلي اليلررو ف ر ن النمررواج ادلسضررن ىررو الايررا ة اممريكي ر لاملي ر اليررالم ا ررال األسررتطالع ( ،)%46يتلاررو
النمواج اممريكي-الروسي ،الذ ؤيده نيل مر  ،%09اإليا الاري ( .)%04ااتا ت نيل مر  %0قيا ة ولير مرر
امم ادلتسدة وااتا ت نيل مر  %6قيا ة مر قلرن األورا امو وي .اكرت ىرذه النترائج وررو انطلاعرات سرللي لردم الررأ
الاام اإلسرائيلي جتاه امم ادلتسدة واألوا امو وي.
أمررا ر اإلس ررائيلي الا رررب ،ف ر ن اإلي ررا الا ررري ى ررو ادلسضررن تييي ررد يلل ر  ،%62واات ررا ت نيررل م ررر  %03قي ررا ة األو ررا
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امو وي ،وااتررا ت نيررل متطا ار قيررا ة الرروأل ت ادلتسرردة ،فيمررا ااتررا ت نيررل مررر  %00اممر ادلتسرردة ،وااتررا ت نيررل مرر
 %9النمواج اممريكي-الروسي.
عند النظر ا مواقف اإلسرائيلي عموما ،ف ننا صلد أن اإليا الاري أييت ا ادلر ل الثانير حير ااتا رو نيرل مرر  %09وىرذا
ىو النمواج ادلسضن لدم السليطيني واإلسرائيلي الارب.

( )3كيف ينظر كل طرف لآلخر
سةةألنا الط ةرفني عةةن انطباعاهتمةةا عةةن الطةةرف اآلخةةر :ىررن ياتارردون أن الطرررف اااررر يريررد اليررالم ،وىررن يثاررون ابااررر أو
اافونو ،ومرا ىرو أيلر ىرداف يررفل والطررف ااارر ايردة ادلردم مرا فس.رنا مردم األعتارا ن ال.رراع ر الطررف ىرو
صراع يصسر ي .شري النتائج إىل صو ة شلاثل ا امغل دلا وردله ا األستطالع اليا ا .
هةةل يريةةد الطةةرف اآلخةةر السةةبلم؟  %44مررر السليررطيني يوافاررون علررف الاررول ن أغلر اإلسررائيلي يريرردون اليررالم ،وىررذا
يشكن ا ساعا عما انرن عليرو احلرال ا رانون أول ( ييرم ) ادلاضري عنردما لترن ىرذه النيرل  .%43أمرا ر اإلسررائيلي
اليلررو فر ن الثلر ( )%44ياتارردون أن السليررطيني يريرردون اليررالم ،وىررذا يشرركن اخنساضررا عمررا انررن عليررو احلررال ا ررانون
أول ( ييرم ) عنرردما لتررن ىرذه النيررل  .%40أمررا ر اإلسررائيلي الارررب فر ن النيررل للر  %04مرر حير األعتاررا ن
السليطيني يريدون اليالم و %06مر حي األعتاا ن اإلسرائيلي اليلو يريدون اليالم.
غاايت الطرف األخر؟ اتاد التاللي لدم الطرف أن للطرف ااار أىدافا متطرف ومدمرة جتاه ااار اول نيل مر %64
مر اإلسرائيلي اليلو أن اذلدف السليطيي ايد ادلردم ىرو اليريطرة علرف افر أ ررال الدولر ردو عرام  ،0943و ررم نيرل
مر  %43أن السليطيني يريدون الييطرة علف إسرائين وقتن ماظ سركااا .ابلمرن  %26مرر اإلسررائيلي اليلرو ياتاردون
أن للسليطيني أىدافا متطرف .
لكر أغللي السليرطيني اتارد أن ىرذه األنطلاعرات اإلسررائيلي غرري صرسيس حير ارول نيرل مرر  %46أن ىردف اليرلط
السليررطيني ومنظم ر التسريررر ىررو اسررتاا ة اررب ادلنررايق الرريت ت احتالذلررا عررام  0924و اررول نيررل مررر  %09أن اذلرردف ىررو
اسررتاا ة اليرريطرة علررف اف ر ام اضرري الرريت ت احتالذلررا عررام  ،0924أ أن  %20ياتارردون أن السليررطيني ييرراون لتسايررق
أىداف ماتدل  .ا ادلاا ن ،اول نيرل مرر  %00فارط أن لليرلط وادلنظمر أىرداف متطرفر مثرن اليريطرة علرف إسررائين وقترن
سكااا فيما اول نيل مر  %04أن اذلدف ىو الييطرة علف إسرائين ،أ أن الر ا فارط ياتاردون وررو أىرداف فليرطيني
متطرف .
اول نيل مرر  %04مرر السليرطيني أن إسررائين ريرد وسريا حردو ىا لتشرمن افر ادلنرايق ر ارر ام ن واللسرر ادلتوسرط
ويررر السليررطيني منلررا .ررذلب ،اررول نيررل مررر  %60أن ىرردف إسررائين ىررو ض ر الضررس التر ي ر وحرمرران السليررطيني مررر
حارروقل اليياسرري  .أ أن أغللي ر مررر  %43اتاررد أن إلس ررائين أىرردافا متطرف ر  .شررري النتررائج ورررو ااتالفررات ر سرركان
الضس التر ي وقطاع غزة حول ىذه األنطلاعات اول نيل مر  %46مر سكان الاطاع أن لإلسرائيلي أىردافا ماتدلر  ،أ
األنيساب مر اف أو ررزل مرر ادلنرايق اةتلر ( %60لكرن واحرد مرر ىرذير اذلردف ) ،لكرر النيرل ذلرذير اذلردف ا الضرس
التر ير أل زيررد عرر  .%9و اررول نيرل مررر  %29مرر سرركان الضررس التر ير أن أىررداف إسررائين متطرفر  ،الضر والتوسررا ويررر
اليكان أو حرماا مر حاوقل اليياسي  ،أما ا قطاع غزة فترتارا ىذه النيل إىل الثل .
الثقة والصراع الصفري :ورد ىرذا األسرتطالع ،مرا ا األسرتطالع اليرا ا  ،أن ميرتوم الثار ر الطررف مرنضسب رردا
حي قالن امغللي الياحا مرر السليرطيني ( )%34أارا أل ثرق ابإلسررائيلي اليلرو  ،وىري نسرت النيرل اريلرا مرا انرن
ا انون أول ( ييم ) ادلاضي عندما لتن  .%32وقالن نيل مر  %01مر اإلسرائيلي الارب أاا أل ثرق ابإلسررائيلي
اليلو وقالن نيل مر  %49أاا ثق هب .
أما اإلسرائيلي اليلو ف ن نيل عدم الثا ابلسليطيني لل  %44ابز عما ان عليو احلال ا رانون أول ( ييرم )
ادلاضي عندما لتن ىذه النيل  %40و اول نيل مر  %03فاط أاا ثق ابلسليطيني .
تامق مييل انادام الثا ورو انطلاعات لدم الطرف

رم ن لل.راع السليطيي-اإلسرائيلي ااصري صرسري  ،وادلا.رو ىنرا
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ىو األعتاا
اإلسررائيلي
ناائ مةوي
علف الاول

ن ن ما فيو اري أو م.لس لطرف ما ىرو لاائيرا سريل وضرا للطررف ااارر .شرري النترائج إىل أن  %04مرر
اليلررو (ماا ن ر مررا  %00ا ررانون أول ( ييررم ) ادلاضرري) و %44مررر اإلسررائيلي الارررب (ابز قررد ه أ ررا
ا ناائ مةوي أيضرا عرر األسرتطالع اليرا ق) وافرق
عر األستطالع اليا ق) و %46مر السليطيني (ابز
ن لل.راع ااصي صسري .

اخلةةوف مةةن األخةةر :اشررف السليررطينيون ارنررو وادليررتوين ادليررلس أ ثررر شلررا اشررون اإلسررائيلي اليلررو  .اررول نيررل للر
الن.ف أاا وافق علف الاول اا ختاف مر ارنو وادليتوين فيما اول نيل مر  %41أاا ختاف مر اإلسرائيلي اليلو .
مل شررلد ىررذه الني ر ت رريا منررذ األسررتطالع اليررا ق .لكررر ىنرراك فروقررا ر الضررس التر ي ر وقطرراع غررزة حي ر اررول نيررل مررر
 % 04مر سركان الضرس التر ير أارا ختراف مرر ارنرو وادليرتوين ينمرا ارول الرب نيرل مرر  %42فارط مرر سركان قطراع
الطرف .
غزة .قد اكت ىذه النتيج حايا األحتكاك اليومي ا الضس التر ي
أما اإلسرائيلي ف ن أغللي أ لل الثلث وافق علف الاول ارا ختراف مرر السليرطيني  ،وىري نسرت النيرل الريت ح.رلنا
عليلررا ا األسررتطالع اليررا ق .أمررا ر ادليررتوين فر ن ىررذه النيررل ر سررا لت.ررن لثالثر أ ابع .و اررول نيررل للر حروايل ن.ررف
اإلسرائيل اليلو أاا ختاف اإلسررائيلي الاررب ،لكرر را اإلسررائيلي الاررب ياولرون أار ارافون اليلرو فيمرا ارول نيرل مرر
 %44منل أاا أل ختافل .
األوضةةاع العامةةة للطةةرفني %00 :مررر السليررطيني ي.ررسون اموضرراع الاامر ا ادلنررايق السليررطيني اررا سررية أو سررية ررردا،
و شررري النتررائج أن ا ساعررا قررد ه  01ناررائ مةوي ر قررد ي ررأ علررف ايرري سرركان قطرراع غررزة موضرراعل اررا سررية لتلل ر ا ىررذا
األستطالع  .%46أما اإلسرائيلي اليلو ف ن ادليتوين ى ام ثر ضا عر اموضاع ا إسرائين حي اول نيل مرر
 %24مررنل أن ىررذه اموضرراع ريرردة أو ريرردة ررردا ينمررا لل ر ىررذه النيررل  %04ر اليلررو عامر و ر اإلس ررائيلي اف ر .
و ارول نيرل مررر ن.رف الاررب اإلسررائيلي أن اموضراع الاامر ا إسررائين ريردة أو ريرردة رردا .مرا اررول نيرل مررر %41
مر اإلسرائيلي اف وحوايل ا السليطيني أن اموضاع و .

( )4القيم واألهداف
القة ة ةةيم واألهة ة ةةداف :س ر رريلنا السلي ر ررطيني واإلسر ر ررائيلي ع ر ررر التيلي ر ررن اذلرم ر رري لا ر رريمل أو ع ر ررر امى ر ررداف ال ر رريت يتطلا ر ررون
لتسايالا.عرضنا علف اإلسرائيلي أ ا قي ىي ( )0احلساظ علف امغللي اليلو ير ( )6إسررائين الكر م ( )4الداارايير ()4
اليالم .شري النتائج إىل أن النيل ام ر ( )%40مرر اإلسررائيلي ررم ا احلسراظ علرف أغللير يلو ير اذلردف ام ثرر أمهير ،
حزيران (يونيو) و انون
يتلاو الداارايي حي ح.ن ىذا اذلدف علف  ،%09وقد ا سان نيل الذير ااتا وا الداارايي
أول ( ييررم )  6102عررا ت للللرروئ ا ىررذا األسررتطالع للميررتوم اليررا ق .لكررر نيررل الررذير ااتررا وا اليررالم ا ساررن
ماا ن ر ابألسررتطالع اليررا ق مررر  %64إىل  %69ا األسررتطالع احلررايل ،وىررذه نيررل قريل ر دلررا انررن عليررو احلررال قلررن سررن
عنرردما ااتررا ت نيررل مررر  %46ىررذه الايم ر  .رررالت يإس ررائين الك ر مي ا أ الاائم ر مررر ر ام ا ر لكررر النيررل الرريت
ااتا هتررا ررلدت زايرردا ميررتمرا منررذ سررن عنرردما لتررن  %01ا ساررن إىل  %04ا ررانون أول ( ييررم ) وصررلن إىل
 %04ا ىذا األستطالع.
عرضررنا علررف السليررطيني أ ار أىررداف  )0األنيررساب اإلسررائيلي وقيررام ولر فليررطيني  )6 ،احل.ررول علررف حررق الاررو ة)4 ،
نررال نظررام سياسرري اارايرري ،و )4نررال فررر صررا ورلتمررا مترردير .ااتررا ت نيررل مررر  %44ياألنيررساب اإلس ررائيلي حلرردو
 0924وقيام ول فليطيني ا الضس والاطاع وعاصمتلا الادس الشرقي ي يول وأى ىدف ،فيمرا ااترا ت نيرل مرر %69
ياحل.رول علرف حرق الارو ة لالرةر لللررداهت وقرراى الريت عا روا فيلرا قلرن عررام 0943ي ،وااترا ت نيرل مرر  %02ي نرال فررر
صا ورلتما متديري .وااتا ت نيل مر  %04نال نظام سياسي اارايي.
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