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 بياف صحفي 

 اإلسرائيلي-طباعات اجلمهور  الفلسطيين حوؿ أدلانيا وسياساهتا جتاه الصراع الفلسطيينان
 

 2016( فرباير) شباط 10-14 

رغم االعًتاف بتأييدىا إلسرائيل فإن للفلسطينيني انطباعات إجيابية جتاه أدلانيا 
نيا، أعظم من انطباعاهتم اإلجيابية جتاه الوالايت ادلتحدة ويرغبون يف رؤية أدلا

ومعها االحتاد األورويب، تلعب دوراً أكرب يف السياسية الدولية ويف صنع سالم 
 اسرائيلي-فلسطيين

 
ىذه ىي نتائج االستطالع الثاين حوؿ أدلانيا الذي أجراه ادلركز الفلسطيين للبحوث السياسية   

. 2016( شباط )فرباير 14-10وادلسحية يف الضفة الغربية  وقطاع غزة يف الفًتة ما بني 
يتناوؿ ىذا االستطالع رلموعة من القضااي منها انطباعات اجلمهور حوؿ أدلانيا ومكانتها 
ودورىا يف السياسة الدولية ويف عملية السالـ وحوؿ عالقتها بفلسطني وإسرائيل مع مقارنة كل 

لسياسة ذلك مبكانة ودور كل من الوالايت ادلتحدة واالحتاد األورويب. كما يتناوؿ االستطالع ا
األدلانية جتاه موجة اذلجرة الراىنة من الشرؽ األوسط ومحلة االنتخاابت الرائسية األمريكية. مت 

 . 2014إجراء االستطالع األوؿ حوؿ أدلانيا يف كانوف أوؿ )ديسمرب( 
ابتدأ التحضري إلجراء االستطالع بنقاش يف رلموعتني بؤريتني عقده ادلركز الفلسطيين للبحوث 

. شارؾ عشرة رجاؿ يف اجملموعة األوىل 2016كانوف اثين )يناير(   31وادلسحية يف السياسية 
وشاركت عشرة نساء يف اجملموعة الثانية. اشتملت اجملموعتاف على فئات عمرية سلتلفة تراوحت 

سنة ومن مستوايت تعليمية سلتلفة. كما اشتملت على معلمني  50إىل  20بني األعمار من 
وسائق تكسي وموظفني من القطاعني اخلاص والعاـ وموظفني من قطاع  ورابت بيوت ومهنيني

ادلنظمات غري احلكومية. ىدؼ النقاش يف اجملموعتني البؤريتني إىل حتديد طبيعة األسئلة اليت 
تدور يف أذىاف الناس حوؿ أدلانيا وسياساهتا اخلارجية وسياستها جتاه الالجئني وموقفها من 

ئيلي. كما ىدؼ النقاش لسماع أفكار اجلمهور حوؿ محلة اإلسرا-الصراع الفلسطيين
االنتخاابت األمريكية الراىنة. أسفر ىذا النقاش عن بلورة رلموعة من األسئلة اليت مت درلها يف 
ىذا االستطالع. كما ساىم النقاش يف إلقاء الضوء الحقًا على بعض النتائج اليت أظهرىا 

 االستطالع. 
 ىذا االستطالع اجلمهور يف ادلناطق الفلسطينية ويبل  حجمها دتثل العينة ادلستخدمة يف

منطقة مت اختيارىا عشوائياً.  127فرادًا ابلغًا . مت إجراء ادلقابالت وجهًا لوجو يف  1270
%. تتوزع العينة ابلتساوي بني الرجاؿ والنساء وتشمل على مخس فئات 3بلغت نسبة اخلطأ 

عاماً  39-30%(، 19عامًا ) 29-23%( 13) عاماً  22-18عمرية موزعة كما يلي: 
%(. تعكس العينة التوزيع 21%( ومخسني عامًا أو أكثر )20عامًا ) %40-49( 26)

%(، كما تعكس التوزيع يف ادلدف 38%( وقطاع غزة )62الفعلي النسيب للسكاف يف الضفة )
لوف بني %(. بلغت نسبة الذين ال يعم12%( وادلخيمات )17%( والقرى والبلدات )71)

%  والعاملني يف القطاع العاـ 30% وبلغت نسبة العاملني يف القطاع اخلاص 58أفراد العينة 
 %(،13مشلت العينة على ثالث مراحل تعليمية: األميني ومحلة الشهادة االبتدائية )%(. 12)
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أتسس ادلركز الفلسطيين للبحوث السياسية وادلسحية  
بحوث كمركز مستقل لل  2000يف مطلع عاـ 

األكادديية ودراسات السياسات العامة. يهدؼ ادلركز 
لتطوير وتقوية ادلعرفة الفلسطينية يف رلاالت ثالث: 
السياسات الفلسطينية الداخلية، التحليل االسًتاتيجي 
والسياسة اخلارجية، البحوث ادلسحية واستطالعات 
الرأي العاـ.  يقـو ادلركز ابلعديد من النشاطات 

د الدراسات واألحباث األكادديية ذات البحثية: إعدا
العالقة ابلسياسات الفلسطينية الراىنة، إجراء حبوث 
مسحية حوؿ ادلواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع 
الفلسطيين، تشكيل رلموعات عمل لدراسة قضااي 
ومشاكل تواجو اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع 

ت وادلوجزات حلوؿ ذلا، وعقد ادلؤدترات واحملاضرا
ادلتعلقة بشؤوف الساعة. إف ادلركز الفلسطيين للبحوث 
ملتـز ابدلوضوعية والنػزاىة العلمية ويعمل على تشجيع 
وبلورة تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئة 

 الدولية يف أجواء من حرية التعبري وتبادؿ اآلراء.
ىو الثاين ضمن سلسلة   ىذا االستطالع

-حول أدلانيا والصراع الفلسطييناستطالعات 
اإلسرائيلي، وقد مت إجراء االستطالع ابلتعاون مع 

 مؤسسة كونراد أديناور يف رام هللا
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% أبهنا تستخدـ 52%(. قالت نسبة من 37%(، وحاملي شهادات من الكليات واجلامعات )51اإلعدادية والثانوية ) تاحلاملني للشهادا
، % أهنا تستخدمها على األقل مرة يف األسبوع17االنًتنت ووسائل التواصل االجتماعي مثل فيس بوؾ وتويًت بشكل يومي، وقالت نسبة من 

 %( أهنا ال تستخدـ االنًتنت أو تستخدمها أحياانً فقط. 31قالت النسبة ادلتبقية )و 
 

 تائج:  استنتاجات وملخصات للن
  4102وشباط )فرباير(  4102مقارنة بني كانون أول )ديسمرب( 

- الصراع الفلسطيينيفها ودورىا يف السياسة الدولية و تشري النتائج إىل ارتفاع ملموس يف االنطباعات اإلجيابية عن أدلانيا وعن مكانت
التحول اإلجيايب يف  اىي ادلسؤولة عن ىذراىنة من الشرق األوسط اذلجرة الن من احملتمل أن تكون ادلعاملة األدلانية دلوجة اإلسرائيلي. إ

 .ادلانيإلالنظرة 
لكن ابلرغم من ىذا تشري النتائج إىل أف الغالبية العظمى من اجلمهور لديها انطباعاً إجيابيًا عن أدلانيا وأف ربع اجلمهور فقط لديو انطباعاً سلبياً. و 

يد من سياساهتا فإف نظرة اجلمهور للمستشارة األدلانية مريكل ليست بنفس القدر من اإلجيابية حيث أف االنطباع اإلجيايب عن الدولة وعن العد
من الفلسطينيني يعتربوهنا مؤيدة إلسرائيل.  أكثر من الثلث بقليل لديهم انطباعًا إجيابيًا عنها. وكانت اجملموعات البؤرية قد أظهرت أف العديد 

اإلسرائيلية ويرى حوايل النصف أف السياسة األدلانية -اجلمهور حتفظات حوؿ بعض جوانب العالقة األدلانية كذلك تشري النتائج إىل أف لدى
 إىل منحازة إلسرائيل. ومع ذلك، فإف مقارنة للنتائج الراىنة مع تلك اليت حصلنا عليها يف االستطالع األوؿ قبل حوايل أربعة عشر شهرًا تشري

اإلسرائيلي. إف من ادلرجح أف -طينيني حوؿ أدلانيا ومكانتها ودورىا يف السياسة الدولية ويف الصراع الفلسطيينحتسن واضح يف انطباعات الفلس
 ىي ادلسؤولة عن ىذا التغيري اإلجيايب. ،السياسة األدلانية جتاه موجة اذلجرة الراىنة من الشرؽ األوسط، كما نشري أدانه

ات اإلجيابية عن أدلانيا من حوايل النصف إىل أكثر من الثلثني. وجدان يف اإلجاابت على أسئلة أخرى تشري النتائج إىل زايدة كبرية يف االنطباع
 ةطاً يف السياسانشأكثر ( يف نسبة الذين يرغبوف يف رؤية أدلانيا تلعب دوراً 1سألناىا يف اجلولتني ارتفاعاً يف ادلواقف اإلجيابية يف ستة موضوعات: )

( يف نسبة االعتقاد أبف أدلانيا 3العتقاد أبف احلكومة األدلانية ملتزمة ابلعمل ضلو سالـ دائم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني، )يف نسبة ا( 2الدولية، )
( يف نسبة الذين اختاروا أدلانيا 5( يف نسبة ادلعتقدين أبف عالقة أدلانيا بفلسطني ىي األفضل، )4وسيط نزيو بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، )

د حق الفلسطينيني يف دولة ( يف نسبة االعتقاد أبف احلكومة األدلانية تؤي6)و أف تكوف عالقتها بفلسطني ىي األقوى،يف لتكوف الدولة اليت يرغبوف 
( االعتقاد 1) إىل اطلفاض بسيط يف نسبة االنطباع اإلجيايب عن ادلستشارة مريكل. وبقيت ثالثة أمور بدوف تغيري: أيضاً  النتائج تشري لكن. مستقلة

( االعتقاد أبف 3( االعتقاد أبنو بسبب احملرقة فإف العالقة بني أدلانيا وإسرائيل ستبقى عالقة خاصة، و)2أبف أدلانيا تؤيد حق اسرائيل يف الوجود، )
 أدلانيا ستؤيد إسرائيل دائماً بسبب احملرقة.

 
 أدلانيا وفلسطني

 ون حوايل الثلثني يوافقون على القول أبنو بسبب احملرقة فإنإالفلسطينية أبهنا قوية بل -يةتصف النسبة األكرب من اجلمهور العالقة األدلان
 ينبغي أن تكون العالقة بني أدلانيا وفلسطني عالقة خاصة.

ظر األغلبية إبجيابية للدعم يرتكز االنطباع الفلسطيين اإلجيايب عن أدلانيا والشعب األدلاين إىل عدة منطلقات. ترى األغلبية أف أدلانيا دولة راقية وتن
ف حوايل الثلثني يوافقوف إالفلسطينية أبهنا قوية، بل -ادلايل والفين األدلاين للسلطة وللشرطة الفلسطينية. كذلك تصف النسبة األكرب العالقة األدلانية

 على القوؿ أبنو بسبب احملرقة ينبغي أف يكوف لفلسطني وأدلانيا عالقات خاصة. 
ر إبجيابية لألقواؿ ادلنسوبة للمستشارة مريكل اليت ترى يف ادلستوطنات عماًل مضرًا ومناقضًا للتسوية القائمة على حل الدولتني.  إف اجلمهور ينظ

 ة أبدلانياكذلك تعتقد نسبة تبل  الثلثني أبف أدلانيا تؤيد حق الفلسطينيني يف دولتهم ادلستقلة وترى األغلبية أنو ديكن للسلطة الفلسطينية الثق
 واالعتماد عليها.

 
 اإلسرائيلية-العالقات األدلانية

 اإلسرائيلية أبهنا قوية.-يعتقد معظم الفلسطينيني أن أدلانيا تؤيد حق إسرائيل يف الوجود وتصف نسبة تفوق الثلثني العالقة األدلانية
اإلسرائيلية تقـو على أساس ادلصاحل ادلشًتكة. -عالقات األدلانيةف أغلبية كبرية تعتقد أف الإترى األغلبية أف أدلانيا تؤيد حق اسرائيل يف الوجود، بل 

اإلسرائيلية( -أصغر بكثري )شلا ىي يف احلالة األدلانيةالفلسطينية أبهنا قوية؛ كما أف نسبة -قل بكثري تصف العالقات األدلانيةيف ادلقابل، فإف نسبة أ
 دلصاحل ادلشًتكة.الفلسطينية تقـو على أساس ا-تعتقد أف العالقات األدلانية
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 أدلانيا وإسرائيل

ل تعتقد نسبة تقًتب من النصف أن السياسة األدلانية منحازة لصاحل إسرائيل. كما أن نسبة مشاهبة تنتقد ادلساعدات األدلانية إلسرائيل، ب
 وترى أهنا تساىم يف تقوية االحتالل اإلسرائيلي.

انية جتاه اسرائيل. تعتقد نسبة تبل  حوايل النصف أف السياسة األدلانية منحازة إلسرائيل الفلسطيين من بعض أوجو السياسة األدل يتحفظ اجلمهور
تنظر بعدـ  وترى نسبة مشاهبة أف ادلساعدات األدلانية إلسرائيل تساىم يف تقوية االحتالؿ اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية؛ بل إف الغالبية العظمى

إىل اسرائيل. يرى حوايل نصف اجلمهور أنو نظراً للمحرقة فإف عالقة أدلانيا إبسرائيل ستبقى  ،يف ذلك الغواصاتارتياح لنقل األسلحة األدلانية، مبا 
 عالقة خاصة أو متميزة.

ثالث  تناوؿ االستطالع انطباعات اجلمهور حوؿ الوالايت ادلتحدة والشعب األمريكي وقارف بني مواقف اجلمهور من أدلانيا والوالايت ادلتحدة يف
على عشرة مسألة. تشري النتائج إىل أف موقف اجلمهور دييل إلعطاء األفضلية ألدلانيا يف عشرة من ىذه ادلسائل فيما حتصل الوالايت ادلتحدة 

 عالمة أعلى يف مسألتني وتتعادؿ الدولتاف يف مسألة واحدة.

 أدلانيا والوالايت ادلتحدة

من  عاليةتعتقد نسبة كما ارجية األدلانية مقارنة ابلسياسة اخلارجية للوالايت ادلتحدة.  أكرب جتاه السياسة اخل للفلسطينيني انطباع إجيايب
لكن نسبة أكرب ترى اإلسرائيلي. -السالم الفلسطيينابلعمل من أجل احلكومة األمريكية  أكثر من الفلسطينيني أن احلكومة األدلانية ملتزمة

 بة االعتقاد أن أدلانيا مؤيدة إلسرائيل.أن الوالايت ادلتحدة مؤيدة إلسرائيل مقارنة بنس
شعب تشري النتائج إىل أف نسبة االنطباعات الفلسطينية اإلجيابية جتاه الشعب األدلاين تبل  حوايل ضعف نسبة االنطباعات اإلجيابية جتاه ال

 وففلسطينيني واإلسرائيليني فإف النصف فقط يعتقداألمريكي، وفيما تعتقد نسبة تبل  حوايل الثلثني أف الشعب األدلاين يؤيد عملية السالـ بني ال
اإلسرائيلي -أف الشعب األمريكي يؤيد عملية السالـ. تعتقد نسبة أكرب بكثري أف احلكومة األدلانية ملتزمة ابلعمل من أجل السالـ الفلسطيين

 تعتقد أف أدلانيا ووسيط نزيوو مقارنة ابلوالايت ادلتحدة. مقارنة بنسبة االعتقاد أبف احلكومة األمريكية ملتزمة بذلك. كذلك، فإف نسبة أعلى بكثري
حلكومة األمريكية. وعندما طلبنا من اجلمهور انتقاء اب يف دولتهم ادلستقلة مقارنة تعتقد نسبة أعلى أف احلكومة األدلانية تؤيد حق الفلسطينيني

نشاطًا يف الوساطة بني الفلسطينيني األورويب وأدلانيا( للعب دور أكثر طرؼ من بني أربعة أطراؼ )الوالايت ادلتحدة واألمم ادلتحدة واالحتاد 
األدلانية أبهنا قوية مقارنة ابلعالقات -واإلسرائيليني حصلت أدلانيا على مرتبة أفضل من الوالايت ادلتحدة. تصف نسبة أعلى العالقات الفلسطينية

أنو ديكن  وفكن للسلطة الفلسطينية الثقة أبدلانيا واالعتماد عليها فإف الربع فقط يعتقداألمريكية. كذلك، بينما تعتقد األغلبية أنو دي-الفلسطينية
 أكثرالفلسطينية غري مستقرة، فإف نسبة -الثقة ابلوالايت ادلتحدة أو االعتماد عليها. أخرياً، فيما ترى نسبة تبل  الربع فقط أبف العالقات األدلانية

 األمريكية غري مستقرة.-لفلسطينيةمن الثلث بكثري ترى أف العالقات ا
 لكن رأي اجلمهور يف مسألتني أخريتني اختذ منحى آخر حيث رأت نسبة أعلى بكثري أف الوالايت ادلتحدة تؤيد حق اسرائيل يف الوجود مقارنة

اإلسرائيلية أبهنا قوية مقارنة -يكيةبنسبة االعتقاد أبف أدلانيا تؤيد حق اسرائيل يف الوجود. كذلك، فإف نسبة أعلى بكثري تصف العالقات األمر 
فرؽ يف رأي اجلمهور من حيث حتديد اجلهة اليت تلعب الدور األكرب يف  اإلسرائيلية قوية. أخريًا نرى أنو ال-ابلنسبة اليت ترى العالقات األدلانية

 تلعب الدور األساس.  اليت ة أف احلكومة ىيرى نسبة مشاهبتتشكيل السياسة بني فلسطني وكل من أدلانيا والوالايت ادلتحدة، ففي احلالتني 
 

 أدلانيا واالحتاد األورويب:

حتصل أدلانيا على تقدير أكثر إجيابية من االحتاد األورويب يف كافة ادلسائل، ولكن عند السؤال عن الوسيط ادلفضل بني إسرائيل 
 أوالً وأدلانيا اثنيا. والفلسطينيني من بني أربعة وسطاء فإن نسبة أكرب ختتار االحتاد األورويب

نيني أكثر أجرى االستطالع مقارنة بني انطباعات اجلمهور عن أدلانيا مقارنة ابالحتاد األورويب يف عدة مسائل. تظهر النتائج أف انطباعات الفلسطي
حتاد األورويب من حيث اختيار الفلسطينيني للدولة . أتيت أدلانيا يف مقدمة دوؿ االودولومقارنة مبعظم جتاه أدلانيا مقارنة ابالحتاد األورويب كلو  ةإجيابي

بكل من  األوروبية اليت يرغبوف أف تكوف ذلا العالقات األفضل مع فلسطني ويتبعها فرنسا. تعتقد نسبتني شبو متطابقتني أبنو ديكن لفلسطني الثقة
يا وسيط نزيو وذلك مقارنة بنسبة االعتقاد أبف االحتاد األورويب وسيط أدلانيا واالحتاد األورويب واالعتماد عليهما. وترى نسبة أكرب قلياًل أبف أدلان

اإلسرائيلي مشابو دلوقف االحتاد األورويب من حيث -نزيو. بينما تشري النتائج إىل أف النسبة األكرب تعتقد أف موقف أدلانيا من الصراع الفلسطيين
ضل من موقف االحتاد األورويب فيما تعتقد نسبة ضئيلة فقط أف موقف أدلانيا أسوء من عدالتو، فإف نسبة تفوؽ الثلث تعتقد أف ادلوقف األدلاين أف

فإف االحتاد األورويب أييت يف ادلقدمة  ،موقف االحتاد األورويب. ولكن عند السؤاؿ عن الوسيط ادلفضل بني اسرائيل وفلسطني من بني أربعة أطراؼ
 كرب للسياسة األدلانية جتاه الالجئني مقارنة بسياسة االحتاد األورويب.يتبعو أدلانيا. أخرياً ينظر اجلمهور إبجيابية أ
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 أدلانيا وادلوجو الراىنة من الالجئني:

ألغلبية أنو سيكون تقول الغالبية العظمى أن انطباعها عن أدلانيا اليوم أكثر إجيابية نتيجة للسياسة األدلانية الراىنة جتاه الالجئني؛ وترى ا
 جيايب على أدلانيا كدولة.ا لالجئني أتثري

اسة األدلانية سألنا اجلمهور عن رأيو يف السياسة األدلانية جتاه الالجئني من بلداف الشرؽ األوسط. تشري النتائج إىل أف الغالبية العظمى تؤيد السي
طباعها عن أدلانيا قد أصبح أكثر إجيابية اليت تسمح بدخوؿ الالجئني إليها من سوراي وغريىا من بلداف الشرؽ األوسط وتقوؿ نسبة مشاهبة اف ان

مسؤولية أخالقية لقبوؿ الالجئني من تلك ادلنطقة. وترى  دلانياألنتيجة لذلك. تعتقد نسبة تبل  الثلثني أنو بسبب دورىا يف الشرؽ األوسط فإف 
رب عن موقف أكثر إنسانية من موقف معظم الدوؿ أغلبية كبرية أف السياسة األدلانية ىذه )وكذلك سياسة االحتاد األورويب( جتاه الالجئني يع

أثر إجيايب على . وتعتقد األغلبية أف الالجئني سيًتكوف أثراً إجيابياً على أدلانيا وترى األغلبية أيضاً اف استيعاب الالجئني يف أدلانيا سيكوف لو ربيةعال
عتقد أف استيعاب الالجئني سيكوف لو أثر إجيايب شلاثل على العالقات الفلسطينية. يف ادلقابل، فإف نسبة تقل عن الربع ت-العالقات األدلانية

 اإلسرائيلية، بل تعتقد النسبة األكرب أنو سيكوف ذلذا االستيعاب أثر سليب على تلك العالقة.-األدلانية
 

 االنتخاابت الرائسية األمريكية:

افسني يف االنتخاابت الرائسية األمريكية وأن األغلبية ترى أنو ال يوجد تشري النتائج إىل أن نسبة من اجلمهور ال تعرف معظم ادلرشحني ادلتن
 اإلسرائيلية.-فرق بني رئيس أمريكي دديقراطي أو مجهوري عندما يتعلق األمر بعملية السالم أو ابلعالقة الفلسطينية

ىيالري كلينتوف ىي  تضئيلة مبعظم ادلرشحني حيث كان سألنا اجلمهور عن رأيو يف االنتخاابت الرائسية األمريكية. أظهرت النسبة األكرب معرفة
رة األكثر شهرة يتبعها يف ذلك جيب بوش. ينظر حوايل مخس اجلمهور إبجيابية إىل كلينتوف فيما حيصل بقية ادلرشحني على نسبة ضئيلة من النظ

الدولة اإلسالمية )أو داعش( يتبعها  ستكوفايت ادلتحدة اإلجيابية. ترى النسبة األكرب أف القضية الرئيسية األوىل يف السياسة اخلارجية للوال
الفلسطيين وادلوضوع النووي اإليراين. لكن معظم الفلسطينيني يفضلوف أف يضع الرئيس األمريكي اجلديد بعد انتخابو ادلسألة -ادلوضوع اإلسرائيلي

األمريكية فإنو -و عندما يتعلق األمر بعملية السالـ وابلعالقات الفلسطينيةاألغلبية أناإلسرائيلية وعملية السالـ على قمة أولوايتو. ترى -الفلسطينية
عندما يتعلق ال فرؽ بني رئيس دديقراطي وآخر مجهوري. مع ذلك، ترى نسبة تبل  الربع أف رئيسًا دديقراطيًا سيكوف أفضل من رئيس مجهوري 

رفض األغلبية الساحقة ادلوقف الذي عرب عنو ادلرشح دوانلد ترامب والذي يدعو الفلسطينية. ت-عملية السالـ والعالقات األمريكية األمر مبسأليت
األغلبية على ادلوقف الذي عربت عنو ادلرشحة كلينتوف الذي يدعو لبذؿ جهد  توافقإىل منع ادلسلمني من دخوؿ الوالايت ادلتحدة. يف ادلقابل، 

لنتيجة ادلفضلة لذلك ىي حل الدولتني. أخرياً، ترى األغلبية الساحقة أف للجالية اإلسرائيلي والقائل أبف ا-مستمر لتحقيق السالـ الفلسطيين
األمريكية نفوذ العربية األمريكية نفوذ ضئيل يف السياسة اخلارجية للوالايت ادلتحدة فيما تقوؿ نسبة تفوؽ ثالثة أرابع اجلمهور أف للجالية اليهودية 

 فعاؿ. 

 

 قطاع غزة والضفة الغربية:

ن الضفة الغربية انطباعًا إجيابيا جتاه أدلانيا أكثر مما يظهره سكان قطاع غزة، لكن نسبة أكرب يف قطاع غزة مقارنة ابلضفة الغربية يظهر سكا
 تعتقد أن ادلانيا وسيط نزيو.

يل سكاف الضفة أكثر من سكاف أدلانيا شلا لدى سكاف قطاع غزة. كما دي سكاف الضفة الغربية انطباعًا أكثر إجيابية جتاهلتشري النتائج إىل أف 
 بني أف نسبة أكرب من ادلفاجئاإلسرائيلي أفضل من موقف دوؿ أوروبية أخرى. لكن -القطاع لالعتقاد أبف ادلوقف األدلاين من الصراع الفلسطيين

نساء. كذلك للرجاؿ انطباع أكثر إجيابية شلا ر إجيابية جتاه أدلانيا شلا تظهر الثسكاف القطاع تعتقد أف أدلانيا وسيط نزيو. ويظهر الرجاؿ انطباعًا أك
وىم أكثر اعتقادًا أبف احلكومة األدلانية  لدى النساء جتاه ادلستشارة مريكل. كذلك يظهر الرجاؿ موقفًا إجيابيًا أكرب جتاه السياسة اخلارجية األدلانيا

ؿ دييلوف أكثر من النساء لالعتقاد أبف أدلانيا منحازة إىل جانب أف الرجا ادلفاجئلكن  .تعمل جبد من أجل سالـ دائم وأف أدلانيا ووسيط نزيوو
انيا إسرائيل. كما تظهر النتائج أف الذين يستخدموف اإلنًتنت ووسائل التواصل االجتماعي بشكل يومي يظهروف انطباعًا اكثر إجيابية جتاه ادل

جيابية أكرب للسياسة اخلارجية األدلانية ودلوقف أدلانيا من الدولة وادلستشارة مريكل من الذين ال يستخدموف اإلنًتنت. كما أهنم ينظروف إب
األقل تعليماً، لكنهم يف الوقت ذاتو دييلوف أقل من األقل تعليماً  اكثر شلا حيملإجيابية جتاه أدلانيا ومريكل  اً الفلسطينية. حيمل األكثر تعليمًا مواقف
كثر تعليماً دييلوف لالعتقاد أبف سياسة أدلانيا منحازة لصاحل اسرائيل. ال يبدو أف العمر يلعب دوراً بل إف األ ؛للنظر ألدلانيا على أهنا ووسيط نزيوو

دييلوف أكثر من غريىم الختيار أدلانيا بداًل من االحتاد األورويب أو الوالايت  ،ىاما يف تشكيل ادلواقف من أدلانيا مع أف األصغر سناً، أو الشباب
. مع ذلك، فإف الشباب دييلوف أقل من كبار السن لالعتقاد أبنو بسبب احملرقة فإف واإلسرائيليني رب كوسيط بني الفلسطينينيادلتحدة لتلعب دوراً أك

 أدلانيا ستؤيد إسرائيل دائماً. 
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  :ابلتفصيلالنتائج 
 ( انطباعات اجلمهور عن أدلانيا والشعب األدلاين:0)

 69%  أف لديهم انطباع إجيايب  %53ديهم انطباع غري إجيايب. يف ادلقابل، تقوؿ نسبة من % ل26لديهم انطباع إجيايب عن أدلانيا و
% أف 49(  قالت نسبة من 2014يف كانوف أوؿ )ديسمرب  ،% تقوؿ أف لديهم انطباع غري إجيايب41عن االحتاد األورويب ونسبة من 

% أف لديهم انطباع إجيايب عن 53ري إجيايب وقالت نسبة من % أف لديهم انطباع غ33لديهم انطباع إجيايب عن أدلانيا وقالت نسبة من 
 % أف لديهم انطباع غري إجيايب.35االحتاد األورويب وقالت نسبة من 

 70أف لديهم انطباع 35من  ةيف ادلقابل، تقوؿ نسب .% لديهم انطباع غري إجيايب19% لديهم انطباع إجيايب عن الشعب األدلاين و %
% فقط أف لديهم انطباع إجيايب عن 11% يقولوف أف لديهم انطباع غري إجيايب. تقوؿ نسبة من 62كي وإجيايب عن الشعب األمري

 % أف لديهم انطباع غري إجيايب.88الشعب اإلسرائيلي وتقوؿ نسبة من 

  اع غري % أف لديهم انطب36% فقط أف لديهم انطباع إجيايب عن أصليال مريكل وتقوؿ نسبة من 35من جانب آخر تقوؿ نسبة من
يف كانوف أوؿ )ديسمرب(  .انطباعها لعدـ معرفتها الكافية ابدلستشارة األدلانية أو رفضها اإلجابةعن % 30نسبة من  تعربإجيايب فيما مل 

% أف لديهم انطباع غري إجيايب فيما مل تعرب 32% أف لديهم انطباعًا إجيابيًا عن مريكل وقالت نسبة من 37قالت نسبة من  2014
 % عن انطباعها.32 نسبة من

 أهنا توافق مع العبارة القائلة أبف وأدلانيا دولة راقيةو  وقالت نسبة 51قالت نسبة من  :عندما طلبنا من اجلمهور االختيار بني عبارتني %
ع اجلملتني فيما % أهنا توافق م26% أهنا توافق مع العبارة القائلة أبنو ويوجد الكثري من العنصرية يف أدلانياو وقالت نسبة من 16من 

 % أهنا ال توافق مع اجلملتني.3قالت نسبة من 

 أهنا توافق مع العبارة القائلة أبف وادلنتجات األدلانية ىي29قالت نسبة من  :طلبنا من اجلمهور االختيار بني عبارتني أخريتني % 
% أهنا توافق مع العبارتني وقالت 36نسبة من  % أف وادلنتجات األدلانية ىي األغلىو  وقالت19ن األفضل يف العاملو وقالت نسبة م

 % أهنا ال توافق مع العبارتني.8نسبة من 

  وجاءت بعدىا ميونخ 38% من اجلمهور اسم مدينة أدلانية واحدة على األقل حيث ذكرت برلني نسبة بلغت 70يعرؼ حوايل %
 .%6بلغت % مث فرانكفورت وىامبورغ حيث ذكرت كل منها نسبة 12حيث ذكرهتا نسبة من 

 

 اإلسرائيلي:-( مكانة ودور أدلانيا يف السياسة الدولية ويف الصراع الفلسطيين4)

 45فقط لديهم انطباع إجيايب 12% لديهم انطباع غري إجيايب. يف ادلقابل 42% لديهم انطباع إجيايب عن سياسة أدلانيا اخلارجية و %
 إجيايب.% لديهم انطباع غري 84عن السياسة اخلارجية األمريكية و

  أهنا تريد أف تلعب 20% يرغبوف يف رؤية أدلانيا تلعب دوراً أكثر نشاطاً يف السياسة الدولية فيما تقوؿ نسبة من 60رغم ذلك فإف %
% فقط أهنا ترغب يف رؤية أدلانيا تلعب دورًا أكثر نشاطًا يف 52قالت نسبة من  2014دورًا أقل نشاطاً. يف كانوف أوؿ )ديسمرب( 

 % أهنا تريد أف تلعب دوراً أقل نشاطاً.17لدولية وقالت نسبة من السياسة ا

 59سالـ دائم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني.  أجل % ال يوافقوف على القوؿ أبف احلكومة األدلانية ملتزمة ابلعمل من34% يوافقوف و
كومة األمريكية ملتزمة ابلعمل من أجل التوصل % على القوؿ أبف احل64نسبة من وال توافق % فقط 33يف ادلقابل، توافق نسبة من 

% ال توافق على القوؿ أبف احلكومة 78% فقط توافق ونسبة 20لسالـ دائم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، كما أف نسبة من 
ؿ أبف السلطة % على القو 29ال توافق نسبة من و % 69اإلسرائيلية ملتزمة ابلعمل من اجل سالـ دائم؛ وأخرياً، توافق نسبة من 

أف احلكومة األدلانية  % فقط46اعتقدت نسبة من  2014يف كانوف أوؿ )ديسمرب(  .الفلسطينية ملتزمة ابلعمل من أجل سالـ دائم
 % أهنا ال تعتقد بذلك.37واإلسرائيليني وقالت نسبة من  عمل من أجل سالـ دائم بني الفلسطينينيملتزمة ابل

 68ى أف معظم الشعب األدلاين يؤيد السالـ بني الفلسطينيني واإلسرائيليني. يف ادلقابل توافق نسبة % ال يوافقوف عل24% يوافقوف و
% يوافقوف 30واإلسرائيليني؛ و % على أف الشعب األمريكي يؤيد السالـ بني الفلسطينيني48% فقط وال توافق نسبة من 47من 
% على أف 41% وال توافق نسبة من 65ـ؛ وأخرياً توافق نسبة من % ال يوافقوف على أف معظم الشعب اإلسرائيلي يؤيد السال66و

 معظم الشعب الفلسطيين يؤيد السالـ.

  واإلسرائيليني. يف ادلقابل، توافق نسبة  وسيط نزيوو بني الفلسطينيني% على أف أدلانيا و41% وال توافق نسبة من 49توافق نسبة من
%  47%  وال توافق نسبة من 46وتوافق نسبة من  ،ت ادلتحدة ووسيط نزيوو% على أف الوالاي75% وال توافق نسبة من 21من 

% على أف 68% ومل توافق نسبة من 28وافقت نسبة من  2014على األف االحتاد األورويب ووسيط نزيوو. يف كانوف أوؿ )ديسمرب( 
 واإلسرائيليني. أدلانيا ووسيط نزيوو بني الفلسطينيني
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 ( 31نسبة األكرب )أي الواإلسرائيليني، اختارت  و فيمن يريد أف يلعب دور الوسيط بني الفلسطينينيعندما سألنا اجلمهور عن رأي%
% فقط الوالايت 8% األمم ادلتحدة، واختارت نسبة من 24% أدلانيا، واختارت نسبة من 26االحتاد األورويب، واختارت نسبة من 

 ادلتحدة.

 مع العبارة القائلة أبف و اإلحساس األدلاين ابلذنب جتاه اليهود 34وافقت نسبة من  :نيعندما طلبنا من اجلمهور االختيار بني عبارت %
األدلاين ابلذنب جتاه اليهود يزيد  % مع العبارة القائلة أبف واإلحساس18يؤثر على سياسة أدلانيا جتاه اسرائيلو فيما وافقت نسبة من 

% 15% أهنا توافق مع العبارتني، وقالت نسبة من 22وقالت نسبة من و سرائيليني واإل من رغبة أدلانيا يف التوصل لسالـ الفلسطينيني
 أهنا ال توافق مع العبارتني.

 مع العبارة القائلة ابف وادلساعدات األدلانية إلسرائيل 47وافقت نسبة من  :وعندما طلبنا من اجلمهور االختيار بني عبارتني اخريتني %
% مع العبارة القائلة أبف وادلساعدات األدلانية لفلسطني تعزز من فرص إهناء االحتالؿو 15من  تعزز االحتالؿو فيما وافقت نسبة

 % أهنا ال توافق مع العبارتني.11% أهنا توافق مع العبارتني، وقالت نسبة من 20وقالت نسبة من 

 48أف السياسة األدلانية 38ا تقوؿ نسبة من صاحل إسرائيل فيمجتاه إسرائيل وفلسطني منحازة ل % يعتقدوف أبف السياسة األدلانية %
 % أهنا منحازة لصاحل فلسطني. 8زلايدة جتاه الطرفني وقالت نسبة من 

 48أف السياسة األدلانية 38صاحل إسرائيل فيما تقوؿ نسبة من جتاه إسرائيل وفلسطني منحازة ل % يعتقدوف أبف السياسة األدلانية %
 % أهنا منحازة لصاحل فلسطني.8 زلايدة جتاه الطرفني وقالت نسبة من

  ث عدالتها جتاه الصراع % أف ادلوقف األدلاين مشابو للمواقف اليت يتخذىا دوؿ االحتاد األورويب األخرى من حي44تعتقد نسبة من
نسبة من أف ادلوقف األدلاين أكثر عدالة من مواقف دوؿ االحتاد األخرى وتقوؿ تعتقد % 36اإلسرائيلي، لكن نسبة من -الفلسطيين

 % أف موقف أدلانيا أقل عدالة من مواقف دوؿ االحتاد األخرى.12

 ىقالت الغالبية العظم .قدمنا للمجيبني بضعة حقائق عن أدلانيا وسألناىم عما إذا جعلتهم تلك احلقائق أكثر أـ أقل قبواًل ألدلانيا 
د سلمت إلسرائيل مخس غواصات خالؿ العقد ادلاضي انيا ق%( أف انطباعها عن أدلانيا قد أصبح أقل إجيابية عند مساعهم أبف أدل89)

% اف انطباعها قد أصبح أكثر إجيابية جتاه 86% اف انطباعها قد أصبح أكثر إجيابية. يف ادلقابل، قالت نسبة من 8وقالت نسبة من 
مبل   2015ة الفلسطينية يف عاـ أنو قد أصبح أقل إجيابية عند مساعهم أبف أدلانيا قد قدمت للسلط %12من  أدلانيا وقالت نسبة

% أكثر إجيابية 86مليوف يورو مت إنفاؽ معظمها على مشاريع تطويرية كبناء ادلدارس والبنية التحتية. كذلك أصبح انطباع  215
ور مثل قراءة % أقل إجيابية بعد مساعهم أبف ادلانيا تدعم عمل الشرطة الفلسطينية من خالؿ التدريب وادلعونة الفنية يف أم11وانطباع 

% أقل إجيابية بعد مساعهم أبف 40% أصبح أكثر إجيابية وأصبح انطباع نسبة من 53البصمات وغريىا. كما أف انطباع نسبة من 
 أدلانيا قد وافقت على خطط لتقدمي دعم عسكري حملاربة الدولة اإلسالمية )أو داعش(.

 ألناىم إف كانت ىذه التصرحيات قد جعلت انطباعهم أكثر أو أقل إجيابية. قرأان للمجيبني أيضاً بعض التصرحيات للمستشارة مريكل وس
% أنو قد أصبح أكثر إجيابية بعد مساعهم 10% أف انطباعها عن مريكل قد أصبح أقل إجيابية وقالت نسبة من 86قالت نسبة من 

% أف انطباعها قد 81ودىا. كذلك، قالت نسبة من لقوذلا أبف أتييد أدلانيا ألمن إسرائيل ىو جزء من إدياف أدلانيا الوطين وسبب لوج
% أنو قد أصبح أكثر إجيابية بعد مساعهم لقوذلا أبف أدلانيا تقـو ببيع السالح إلسرائيل وأف لديها 15أصبح أقل إجيابية وقالت نسبة من 

% أف 71دلقابل، قالت نسبة من يف ا .التزاـ خاص بتأييد إسرائيل ولكنها يف نفس الوقت مصممة على ضرورة قياـ دولة فلسطينية
% أنو قد أصبح أقل إجيابية بعد مساعهم لتصريح مريكل أبف ادلستوطنات 25انطباعها قد أصبح أكثر إجيابية وقالت نسبة من 

 اإلسرائيلية ضارة حلل الدولتني.

 

 :أدلانيا وإسرائيل( 3)

 54% وال توافق نسبة من 69لوجود. يف ادلقابل، توافق نسبة من % ال يوافقوف على أف أدلانيا تؤيد حق إسرائيل يف ا41يوافقوف و %
% أف ادلانيا 55اعتقدت نسبة من  2014% على أف الوالايت ادلتحدة تؤيد حق اسرائيل يف الوجود. يف كانوف أوؿ )ديسمرب(  30

 %.32تؤيد حق اسرائيل يف الوجود ومل تعتقد بذلك نسبة بلغت آنذاؾ 

  أبهنا10 % أبهنا ضعيفة وقالت نسبة من16 اإلسرائيلية أبهنا قوية فيما تصفها نسبة من-دلانية% العالقة األ68تصف نسبة من % 
% أبهنا 3من  اإلسرائيلية أبهنا قوية وتصفها نسبة-% العالقة األمريكية94ضعيفة. يف ادلقابل، تصف نسبة من  ليست قوية وليست

 ة.% أبهنا ليست قوية وليست ضعيف2ضعيفة؛ وقالت نسبة من 

  أف 43% أنو بسبب احملرقة فإف العالقة بني إسرائيل وأدلانيا ستكوف دائمًا عالقة خاصة فيما تعتقد نسبة من 47تعتقد نسبة من %
% 47قالت نسبة من  2014ادلاضي ليس لو عالقة ابدلستقبل ولن يكوف لو أتثري على العالقة بني البلدين. يف كانوف أوؿ )ديسمرب( 

% أف ادلاضي 34 نلتارخيية ادلاضية فإف العالقة بني أدلانيا وإسرائيل ستبقى دائماً عالقة خاصة فيما قالت نسبة مأنو بسبب األحداث ا
 ليس لو عالقة ابدلستقبل ولن يكوف لو أتثري على العالقة بني البلدين.
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  أف احملرقة ليست السبب الرئيسي لتأييد % 48% أف أدلانيا ستؤيد إسرائيل دائماً بسبب احملرقة فيما تقوؿ نسبة من 43تقوؿ نسبة من
فيما قالت نسبة  احملرقة% أف ادلأنيا ستؤيد إسرائيل دائماً بسبب 42قالت نسبة من  2014أدلانيا إلسرائيل. يف كانوف أوؿ )ديسمرب( 

 % أف احملرقة ليست السبب الرئيسي للتأييد األدلاين إلسرائيل.38من 

  أهنا تقـو على أساس 15األدلانية قائمة على مصاحل مشًتكة فيما تعتقد نسبة من -ةرائيلياإلس% أف العالقة 70تعتقد نسبة من %
 % أهنا تقـو على اساس قيم مشًتكة.3% أهنا تقـو على أساس مستقبل مشًتؾ، وتعتقد نسبة من 8اتريخ مشًتؾ، وتعتقد نسبة من 

  العالقة أبهنا قوية، وتصفها نسبة من 17ة فيما تصف نسبة من األدلانية غري مستقر -% أف العالقة اإلسرائيلية24تعتقد نسبة من %
 % أبهنا ىشة.6% أبهنا عالقة صداقة، وتصفها نسبة من 14

 
 ( أدلانيا وفلسطني:2)

  أبهنا 21% أبهنا ضعيفة وتصفها نسبة من 33% العالقة بني أدلانيا وفلسطني أبهنا قوية وتصفها نسبة من 42تصف نسبة من %
% فقط العالقة بني الوالايت ادلتحدة وفلسطني أبهنا قوية فيما تصفها 16يست ضعيفة. يف ادلقابل، تصف نسبة من ليست قوية ول

-% العالقة الفلسطينية7% أبهنا ليست قوية وال ضعيفة. وتصف نسبة من 17% أبهنا ضعيفة، وتصفها نسبة من 65نسبة من 
 % أبهنا ليست قوية وال ضعيفة.12ضعيفة وتصفها نسبة من % أبهنا 80اإلسرائيلية أبهنا قوية وتصفها نسبة من 

  أفضل العالقات مع فرنسا وقالت نسبة من  % أنو من بني دوؿ االحتاد األورويب فإف لفلسطني15يف سؤاؿ مفتوح قالت نسبة من
الحتاد األورويب ينبغي % أنو من دوؿ ا30ولكن يف سؤاؿ مغلق قالت نسبة من  .% أف أفضل العالقات ىي بني فلسطني وأدلانيا14

، 2014% أهنا ينبغي أف تكوف مع فرنسا. يف كانوف أوؿ )ديسمرب( 20أف تكوف عالقة فلسطني األفضل مع أدلانيا وقالت نسبة من 
% أنو ينبغي أف تكوف العالقة مع أدلانيا األفضل تتبعها 25% قالت أبف عالقة فلسطني األفضل ىي مع أدلانيا وقالت نسبة من 12
 %.20ا بنسبة فرنس

  على أف احلكومة األدلانية تؤيد حق الفلسطينيني يف دولة مستقلة. يف ادلقابل، وافقت 28% ومل توافق نسبة من 66وافقت نسبة من %
مستقلة. كذلك وافقت % على أف احلكومة األمريكية تؤيد حق الفلسطينيني يف دولة 63% فقط ومل توافق نسبة من 34نسبة من 
% على أف اسرائيل تؤيد حق الفلسطينيني يف دولة مستقلة. يف كانوف أوؿ )ديسمرب( 75ط ومل توافق نسبة من % فق23نسبة من 
% فقط على أف احلكومة األدلانية تؤيد حق الفلسطينيني يف دولة مستقلة ومل توافق على ذلك نسبة من 53قالت نسبة من  2014

32.% 

  ى أنو ديكن للسلطة الفلسطينية الثقة أبدلانيا واالعتماد عليها. كذلك، وافقت % عل38% ومل توافق نسبة من 54وافقت نسبة من
% على أنو ديكن للسلطة الفلسطينية الثقة ابالحتاد األورويب واالعتماد عليو. يف ادلقابل، وافقت 41% ومل توافق نسبة من 53نسبة من 
 فلسطينية الثقة أبدلانيا واالعتماد عليها.% على أنو ديكن للسلطة ال69% فقط ومل توافق نسبة من 26نسبة من 

  فإنو ينبغي أف يكوف لفلسطني وأدلانيا عالقات خاصة.  احملرقة% على القوؿ أبنو بسبب 21% وال توافق نسبة من 73توافق نسبة من 

  أهنا تقـو على أساس 20األدلانية تقـو على ادلصاحل ادلشًتكة فيما تعتقد نسبة من -% أف العالقات الفلسطينية42تعتقد نسبة من %
% أهنا تقـو على أساس اتريخ 11% أهنا تقـو على أساس القيم ادلشًتكة، وتقوؿ نسبة من 16من ادلستقبل ادلشًتؾ، وتقوؿ نسبة من 

 مشًتؾ.

  قة ف أفضل وصف ىو أهنا عالأاألدلانية أهنا غري مستقرة فيما ترى نسبة -ة% أف أفضل وصف للعالقة الفلسطيني25ترى نسبة من
-% أف العالقة الفلسطينية38% أهنا قوية. يف ادلقابل ترى نسبة من 4% أهنا عالقة ىشة، وترى نسبة من 9صداقة، وترى نسبة من 

 % أهنا قوية.2% أهنا عالقة صداقة، وترى نسبة من 5% أهنا ىشة، وترى نسبة من 34األمريكية غري مستقرة، وترى نسبة من 

  أف 14األدلانية ىو احلكومة، فيما ترى نسبة من -ةيف تشكيل العالقة الفلسطيني ادلساىم ئيسي% أف الطرؼ الر 39ترى نسبة من %
% أنو اللويب )مجاعة ادلصاحل(. كذلك تعتقد 10% أنو الربدلاف، وترى نسبة من 11الشعب ىو الطرؼ الرئيسي، وترى نسبة من 

% أنو اللويب، وتقوؿ 13ألمريكية ىو احلكومة وتقوؿ نسبة من ا-% أف الطرؼ الرئيسي يف تشكيل العالقة الفلسطينية43نسبة من 
 % أنو الربدلاف.11% أنو الشعب، وتقوؿ نسبة من 11نسبة من 

 

 ( موجات الالجئني:5)

   86% قرار أدلانيا بقبوؿ حوايل مليوف الجىء معظمهم من سوراي، وتقوؿ نسبة من 11% وتعارض نسبة من 88تؤيد نسبة تبل %
 % أف انطباعها قد أصبح أقل إجيابية.11أدلانيا قد أصبح أكثر إجيابية نتيجة ذلذا القرار فيما تقوؿ نسبة من  أف انطباعها عن

  أنو 26% أف استيعاب أدلانيا دلليوف الجىء سيكوف لو أتثري إجيايب على الدولة األدلانية فيما تقوؿ نسبة من 59تعتقد نسبة من %
% فقط تعتقد أنو سيكوف 22% أنو لن يكوف لذلك أتثري إجيايب أو سليب. لكن نسبة من 10 سيكوف لو أتثري سليب، وتقوؿ نسبة من
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% أنو سيكوف لذلك أتثري سليب على ىذه العالقة 41اإلسرائيلية فيما تقوؿ نسبة من -ذلذا االستيعاب أتثري إجيايب على العالقة األدلانية
% أف استيعاب الالجئني يف أدلانيا 57نسبة من  يف ادلقابل تقوؿجيايب. % أنو لن يكوف لذلك أتثري سليب أو إ30وتقوؿ نسبة من 

أنو  %28% أف التأثري سيكوف سلبياً فيما تقوؿ نسبة من 9األدلانية وتقوؿ نسبة من -سيكوف لو أتثري إجيايب على العالقة الفلسطينية
 ذلك أتثري سليب أو إجيايب.للن يكوف 

  ( أف ألدلانيا، بسبب انشغاذلا أبمور الشرؽ األوسط66لالجئني تعتقد نسبة تبل  الثلثني )يف تعليق على سياسة الباب ادلفتوح%، 
% أف أدلانيا اليـو دولة عصرية غري ملزمة بقبوؿ الالجئني 26فيما تقوؿ نسبة من  من تلك ادلنطقة مسؤولية أخالقية يف قبوؿ الالجئني

 بسبب اترخيها.

  أهنا أقل 4اه الالجئني أكثر انسانية من سياسة معظم الدوؿ العربية فيما ترى نسبة من % أف سياسة أدلانيا جت70ترى نسبة من %
أف سياسة  %56معظم الدوؿ العربية. كذلك ترى نسبة من  % أف ىذه السياسة شبيهة بسياسات21إنسانية، وتقوؿ نسبة من 

% أهنا أقل إنسانية، وتقوؿ نسبة من 8ربية فيما ترى نسبة من جتاه الالجئني اكثر إنسانية من سياسة معظم الدوؿ الع االحتاد األورويب
 % أف ىذه السياسة شبيهة بسياسات معظم الدوؿ العربية.30

 
 ( االنتخاابت الرائسية األمريكية:2)

  ل جيب % ىيالري كلينتوف كمرشحها األفضل يف احلملة االنتخابية األمريكية الراىنة، فيما حص20يف سؤاؿ مفتوح اختارت نسبة من
% أهنا ال 63% لكل منهما، وقالت نسبة من 2% لكل منهما، وحصل بريين ساندرز وتيد كروز على 3بوش ودوانلد ترامب على 

جتد بني ادلرشحني شخصًا مفضاًل أو رفضت اإلجابة. كذلك سألنا اجلمهور أف كاف لديو انطباع إجيايب عن أي من ادلرشحني. قالت 
 % أهنا مل تسمع هبا. حصل جيب بوش على انطباع19ع إجيايب عن كلينتوف فيما قالت نسبة من % أف لديها انطبا 25نسبة من 

% أهنا مل 66% وقالت نسبة من 4% أهنا مل تسمع بو. حصل كروز على انطباع إجيايب من 47% وقالت نسبة من 5من  إجيايب
مل تسمع بو. حصل ترامب على انطباع إجيايب من  % أهنا68% وقالت نسبة من 3تسمع بو. حصل ساندرز على انطباع إجيايب من 

% أهنا مل تسمع 63% وقالت نسبة من 2% أهنا مل تسمع بو. وأخرياً، حصل روبيو على انطباع إجيايب من 59وقالت نسبة من  3%
 بو.

  ديد سيكوف الدولة اإلسالمية % أنو فيما يتعلق ابلسياسة اخلارجية األمريكية فإف ادلوضوع األكثر أمهية للرئيس اجل28تعتقد نسبة من
، واختارت نسبة االسرائيلي-% أنو سيكوف عملية السالـ الفلسطيين18)أو داعش( واحلرب ضد اإلرىاب العادلي فيما قالت نسبة من 

سبة من وقالت ن ،% أف الرئيس اجلديد سريكز على ىذه األمور الثالثة معاً 26%  التهديد النووي اإليراين فيما قالت نسبة من 16من 
% أف الًتكيز سيكوف على أمور اخرى غري ىذه الثالثة. ولكن عندما سألنا اجلمهور عما يفضل أف يكوف الًتكيز عليو لو عاد األمر 7

% 11اإلسرائيلية، وقالت نسبة من -ةالفلسطيني% أهنا تريد أف يضع الرئيس اجلديد تركيزه على عملية السالـ 59ذلا قالت نسبة  من 
 % أهنا تريد الًتكيز على ادلوضوع النووي اإليراين.4لًتكيز على الدولة اإلسالمية وقالت نسبة من أهنا تريد ا

  أف رئيسًا مجهورايً 16وقالت نسبة من  ،% من اجلمهور أف رئيسًا دديقراطيًا سيكوف أفضل لعملية السالـ27تعتقد نسبة من %
أف رئيساً دديقراطياً سيكوف أفضل  %26كذلك، تعتقد نسبة من   .االثنني% تعتقد أنو ال فرؽ بني 52سيكوف أفضل، لكن أغلبية من 

% تعتقد أنو ال فرؽ 51ولكن أغلبية من  ،% أف رئيساً مجهورايً سيكوف أفضل17وقالت نسبة من  ،األمريكية-للعالقات الفلسطينية
 بني االثنني.

  الداعي دلنع دخوؿ ادلسلمني للوالايت ادلتحدة حىت  % على تصريح ادلرشح ترامب16% وتوافق نسبة من 79ال توافق نسبة من
تصبح الدولة قادرة على فهم طبيعة ادلشكلة ادلتمثلة يف اعتداءات ادلسلمني عليها وعلى فهم طبيعة التهديد الذي تشكلو ىذه 

 التهديدات على أمريكا.

  بضرورة استمرار اجلهود لتحقيق سالـ  % على تصريح ادلرشحة كلينتوف القائل37% وال توافق نسبة من 59توافق نسبة من
 اسرائيلي وأف أفضل تسوية للطرفني ىي القائمة على أساس حل الدولتني.-فلسطيين

  األمريكية يف الوالايت ادلتحدة أتثري كبري على السياسة اخلارجية األمريكية وتقوؿ نسبة -% فقط أف للجالية العربية12تعتقد نسبة من
% أف للجالية اليهودية األمريكية يف الوالايت ادلتحدة أتثري كبري 76لية ضئيل. يف ادلقابل، تعتقد نسبة من % أف أتثري ىذه اجلا82من 

  % أف أتثري ىذه اجلالية ضئيل.19على السياسة اخلارجية للوالايت ادلتحدة وتعتقد نسبة من 
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 6102استطالع أدلانيا 
 

 2016( فرباير) شباط 10-14 
 قطاع غزة لغربيةالضفة ا اجملموع 

Q00من بني احملطات الفضائية اإلخبارية التالية، أيها كانت احملطة اليت شاىدهتا أكثر من احملطات األخرى خالل الشهرين ادلاضيني؟ ) 
 %12.8 %4.3 %7.5 العربية -1 

 %29.0 %15.6 %20.7 اجلزيرة  -2
 %2.5 %8. %1.4 احلرة -3
 %1.2 %1.8 %1.6 ادلنار -4
 %14.9 %23.1 %20.0 فضائية فلسطني-5
 %23.4 %17.9 %20.0 فضائية االقصى -6
 %8.7 %19.7 %15.5 معا مكس -7
 %4.0 %5.7 %5.0 ال اشاىد التلفاز -8
 %2.7 %10.0 %7.3 اخرى-9

 %4. %0.0 %2. ال يوجد صحن القط -10
 %5. %1.1 %9. ال راي /ال اعرؼ -11

Q01 وضع الفلسطينيني يف قطاع غزة اليوم؟ بشكل عام، كيف تصف 
 %1.8 %2.0 %1.9 جيد جدا -1 

 %7.4 %9.0 %8.4 جيد -2

 %13.7 %14.7 %14.3 وسط -3

 %24.6 %43.1 %36.1 سيء -4

 %52.5 %29.9 %38.4 سيء جدا -5

 %0.0 %1.3 %8. ال راي -6

Q02 ليوم؟بشكل عام، كيف تصف وضع الفلسطينيني يف الضفة الغربية ا 
 %6.4 %3.1 %4.4 جيد جدا -1 

 %18.8 %17.4 %17.9 جيد -2
 %24.2 %25.9 %25.3 وسط -3

 %28.5 %33.9 %31.8 سيء -4

 %21.0 %18.8 %19.6 سيء جدا -5

 %1.2 %9. %1.0 ال راي -6
Q3تدايت وغريىا أو الستخدام وفتح بريدك اذا كنت تستخدم االنًتنت للمشاركة يف الصفحات االجتماعية مثل فيس بوك أو تويًت وادلن

 اإللكًتوين، كم مرة تقوم ابدلشاركة ابلصفحات االجتماعية وادلنتدايت أو تستخدم بريدك االلكًتوين؟
 %20.3 %28.0 %25.1 (أكثر من مرة يف اليـو1 

 %33.1 %23.6 %27.2 (يوميا2

 %16.6 %8.7 %11.7 مرات أسبوعيا 5-2(بني 3
 %8.3 %3.4 %5.3 سبوع(مرة يف األ4

 %3.8 %1.4 %2.3 ( مرة يف الشهر5
 %4. %0.0 %2. ( أخرى6

 %17.4 %34.9 %28.3 ( ال ينطبق، ال أشارؾ يف الصفحات وادلنتدايت وليس لدي بريد الكًتوين7

G1)( أي دولة أوروبية ذلا العالقات األفضل مع فلسطني؟ )ال تقرأ اإلجاابت 
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 %15.6 %13.3 %14.2 ( ادلانيا1 

 %8.3 %3.9 %5.6 ( بريطانيا2

 %15.4 %15.1 %15.3 ( فرنسا3

 %11.5 %1.2 %5.1 ( سويسرا4
 %6.6 %1.4 %3.3 ( النمسا5

 %3.9 %3.2 %3.5 ( اسبانيا6
 %1.4 %1. %6. ( مجهورية التشيك7
 %6.7 %2.9 %4.3 ( إيطاليا8

 %7.8 %1.5 %3.9  ( بلجيكا9

 %3.2 %7. %1.6  ( ىولندا10
 %7.0 %18.3 %14.0 ( أخرى11
 %12.6 %38.3 %28.6 ( ال أعرؼ/ رفض اإلجابة )ال تقرأ(12

G2من بني الدول التالية، أيهما تفضل أن يكون ذلا العالقات األقوى مع فلسطني؟ إقرأ اإلجاابت مع تبديل الًتتيب) 
 %29.6 %31.1 %30.5 ( ادلانيا1 

 %10.6 %7.4 %8.6 ( إيطاليا2

 %18.8 %19.9 %19.5 ( فرنسا3

 %10.0 %7.8 %8.6 ( بريطانيا4

 %5.9 %6.3 %6.1 ( اسبانيا5

 %1.4 %1.3 %1.3 ( مجهوية التشيك6
 %3.8 %8.8 %6.9 ( ال أحد )ال تقرأ(7

 %10.3 %6.0 %7.6 ( أخرى8

 %9.7 %11.4 %10.8 (  ال أعرؼ/ رفض اإلجابة )ال تقر(9

G3 عض األسئلة عن اورواب. قل لنا ىل انطباعك عن االحتاد األورويب اجيايب ام غري اجيايب؟(سنسألك ب 
 %13.8 %19.6 %17.4 (إجيايب1 

 %39.8 %33.3 %35.7 (إجيايب نوعاً ما2

 %26.8 %17.1 %20.8 ( غري إجيايب نوعاً ما3

 %16.5 %22.6 %20.3 ( غري إجيايب ابدلرة4

 %3.1 %7.4 %5.8  تقرأ(( ال أعرؼ/ مل جيب )ال5

G4(ما الذي جيول خباطرك عند التفكري يف أدلانيا )مفتوح(؟ 
 %7.0 %14.9 %11.5 ىتلر -( احملرقة 1 

 %5. %5.3 %3.2 ( تدعم فلسطني2

 %3.1 %4.9 %4.1 ( تدعم اسرائيل3

 %52.4 %45.1 %48.3 ( جوانب التعليم احلديث، متحضرة، تعليم، تكنولوجيا، صناعة، سياحة4

 %0.0 %9. %5. ( قبوؿ الالجئني5

 %6.6 %9.5 %8.2 ( دولة قوية ومستقلة 6

 %2.1 %3.2 %2.7 ايرة للدراسة أو العمل أو اذلجرة( الز 7
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 %9.1 %8. %4.4 ة وحرة( دديقراطي8

 %6.0 %7.8 %7.0 ( منعزلة وعنصرية وغري عادلة9

 %12.9 %3.6 %7.7 ( دولة أوروبية وغنية10

 %3. %4.0 %2.4 ( طبيعة مجيلة11

(G5 ىل لديك انطباع إجيايب أم غري إجيايب عن أدلانيا؟ 
 %15.7 %19.9 %18.3 (إجيايب1 

 %48.7 %51.8 %50.6 (إجيايب نوعاً ما2

 %20.9 %12.3 %15.5 ( غري إجيايب نوعاً ما3

 %10.9 %10.0 %10.3 ( غري إجيايب ابدلرة4

 %3.8 %6.0 %5.2 )ال تقرأ(( ال أعرؼ/ مل جيب 5

(G6وىل لديك انطباع إجيايب ام غري اجيايب عن الشعب األدلاين؟ 
 %19.0 %19.4 %19.2 (إجيايب1 

 %51.7 %49.9 %50.6 (إجيايب نوعاً ما2

 %16.4 %9.8 %12.3 ( غري إجيايب نوعاً ما3

 %7.9 %6.3 %6.9 ( غري إجيايب ابدلرة4

 %5.0 %14.6 %10.9 تقرأ( ( ال أعرؼ/ مل جيب )ال5

G7ما ىو انطباعك عن ادلستشارة األدلانية أجنيال مريكل؟ ىل ىو إجيايب أم غري إجيايب؟ ) 
 %9.6 %10.9 %10.4 (إجيايب1 

 %26.1 %23.5 %24.5 (إجيايب نوعاً ما2

 %27.7 %12.0 %18.0 ( غري إجيايب نوعاً ما3

 %20.8 %15.7 %17.6 ( غري إجيايب ابدلرة4

 %15.7 %37.9 %29.5 ( ال أعرؼ/ مل جيب )ال تقرأ(5

G8( أذكر لنا إسم أي مدينة يف أدلانيا )مفتوح، ال تقرأ اإلجابة التالية(؟ 
 %44.8 %34.3 %38.3 ( برلني1 

 %7.5 %4.4 %5.6 ( ىا مبورج2

 %14.5 %10.5 %12.0 ( موينخ3

 %5.1 %9. %2.5 ( كولوف4

 %7.6 %4.4 %5.6 ( فرانكفورت5

 %1.4 %3. %7. ( شتوجترات6

 %2. %1. %2. ( المربج7

 %2. %3. %3. ( وسًتلدروؼ8

 %1.4 %3. %7. ( درسداف9

 %1.4 %0.0 %5. ( بورمربج10

 %1.4 %1. %6. ( بوب11

 %2.3 %0.0 %9. ( ىانوفر12
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 %2. %2.0 %1.3 ( غريىا13

 %12.0 %42.3 %30.8 ( الأعرؼ14

(G9  لديك انطباع إجيايب ام غري اجيايب عن الشعب األمريكي؟وىل 
 %3.3 %4.6 %4.1 (إجيايب1 

 %29.2 %32.4 %31.2 (إجيايب نوعاً ما2

 %33.5 %19.3 %24.7 ( غري إجيايب نوعاً ما3

 %32.5 %39.9 %37.1 ( غري إجيايب ابدلرة4

 %1.4 %3.9 %2.9 ( ال أعرؼ/ مل جيب )ال تقرأ(5

(G10  لديك انطباع إجيايب ام غري اجيايب عن الشعب اإلسرائيلي؟وىل 
 %1.8 %1.0 %1.3 (إجيايب1 

 %6.8 %10.8 %9.3 (إجيايب نوعاً ما2

 %16.7 %11.6 %13.5 ( غري إجيايب نوعاً ما3

 %74.1 %74.8 %74.5 ( غري إجيايب ابدلرة4

 %7. %1.8 %1.4 ( ال أعرؼ/ مل جيب )ال تقرأ(5

(G11 يك انطباع إجيايب أم غري إجيايب عن السياسة اخلارجية للوالايت ادلتحدة؟ىل لد 
 %2.5 %9. %1.5 (إجيايب1 

 %12.4 %8.6 %10.0 (إجيايب نوعاً ما2

 %37.7 %22.8 %28.4 ( غري إجيايب نوعاً ما3

 %44.9 %62.5 %55.9 ( غري إجيايب ابدلرة4

 %2.5 %5.2 %4.2 ( ال أعرؼ/ مل جيب )ال تقرأ(5

(G12 ىل لديك انطباع إجيايب أم غري إجيايب عن السياسة اخلارجية األدلانية؟ 
 %5.1 %4.8 %4.9 (إجيايب1 

 %38.9 %41.0 %40.2 (إجيايب نوعاً ما2

 %30.8 %15.6 %21.3 ( غري إجيايب نوعاً ما3

 %17.6 %23.0 %21.0 ( غري إجيايب ابدلرة4

 %7.6 %15.5 %12.5 ( ال أعرؼ/ مل جيب )ال تقرأ(5

G13ىل ترغب يف رؤية أدلانيا تلعب دوراً أكرب أم دوراً أقل يف الشؤون الدولية؟ ) 
 %19.6 %26.9 %24.1 ( أكرب بكثري1 

 %39.0 %34.3 %36.1 ( أكرب نوعاً ما2

 %17.0 %12.2 %14.0 ( أقل نوعاً ما3

 %8.4 %4.3 %5.9 ( أقل بكثري4

 %13.0 %16.6 %15.2 ( ليس مهماً 5

 %3.0 %5.7 %4.7 ( ال أعرؼ/ رفض اإلجابة )ال تقرأ(6

G14سنقرأ لك اآلن رلموعة من العبارات اليت تصف أدلانيا أو سياساهتا مرتبة كل مجلتني لوحدمها ونريد منك أن تقول لنا أي من اجلملتني  ) 
 أبدلانيا أو قد جتد أن اجلملتني بنظرك يتمتعان بنفس الصحة؟ ىي األصح أو األكثر صحة يف التعبري عن رأيك يف ىذه اجلوانب ادلتعلقة
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G14_1 
 %47.9 %53.5 %51.4 ( أدلانيا دولة راقية1 

 %19.8 %13.9 %16.1 ( أدلانيا دولة فيها الكثري من العنصرية2

 %27.5 %24.3 %25.5 ( اجلملتني صحيحتني3

 %2.1 %3.0 %2.7 ( اجلملتني خطأ4

 %2.7 %5.2 %4.3 أعرؼ( ال رأي / ال 5

G14_2 
 %23.2 %31.8 %28.6 ( ادلنتجات األدلانية ىي األفضل يف العامل1 

 %16.7 %19.6 %18.5 ( ادلنتجات األدلانية ىي األكثر غالءاً مقارنة ابدلنتجات العادلية األخرى2

 %46.6 %28.8 %35.5 ( اجلملتني صحيحتني3

 %8.6 %6.9 %7.6 ( اجلملتني خطأ4

 %4.9 %12.8 %9.8 ( ال رأي / ال أعرؼ5

G14_3 
 %46.5 %46.5 %46.5 ( ادلساعدات األدلانية إلسرائيل تقوي االحتالؿ اإلسرائيلي 1 

 %13.6 %15.4 %14.7 ( ادلساعدات ادلالية للسلطة الفلسطينية تقوي فرص إهناء االحتالؿ2

 %23.3 %18.0 %20.0 4( اجلملتني صحيحتني3

 %9.3 %11.5 %10.7 5ملتني خطأ  ( اجل   4

 %7.3 %8.6 %8.1 ( ال رأي / ال أعرؼ5

G14_4 
 %31.4 %36.0 %34.2 ( عقدة الذنب جتاه اليهود تؤثر بقوة على السياسة األدلانية جتاه اسرائيل 1 

-عقدة الذنب جتاه اليهود تزيد من اىتماـ أدلانيا يف التوصل لسالـ فلسطيين
 اسرائيلي

17.6% 19.0% 15.3% 

 %31.0 %15.8 %21.5 ( اجلملتني صحيحتني3

 %12.3 %15.9 %14.5 ( اجلملتني خطأ4

 %10.0 %13.4 %12.1 ( ال رأي / ال أعرؼ5

G15وامريكا جتاه فلسطني وادلنطقة. قل لنا من فضلك إن كنت توافق أو ال توافق  (سأقرأ اآلن رلموعة من اجلمل اليت تعرب عن موقف أدلانيا
 كل واحدة منها؟  على

G15-A1تؤيد أدلانيا حق إسرائيل يف الوجود 
 %25.2 %27.4 %26.6 ابلتأكيد اوافق 

 %25.2 %28.7 %27.4 اوافق نوعا ما

 %31.4 %28.8 %29.8 ال اوافق نوعا ما

 %12.9 %9.5 %10.8 ال اوافق ابدلرة

 %5.2 %5.7 %5.5 ال راي / ال اعرؼ

G15-A2حدة حق إسرائيل يف الوجودتؤيد الوالايت ادلت 
 %38.0 %43.3 %41.3 ابلتأكيد اوافق( 1 

 %23.9 %30.6 %28.0 اوافق نوعا ما( 2
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 %25.0 %17.6 %20.4 ال اوافق نوعا ما( 3

 %12.7 %7.2 %9.3 ال اوافق ابدلرة( 4

 %5. %1.3 %1.0 ال راي / ال اعرؼ( 5

G15-A3الوجود تؤيد السلطة الفلسطينية حق اسرائيل يف 
 %10.5 %19.0 %15.8 ابلتأكيد اوافق( 1 

 %24.8 %23.4 %23.9 اوافق نوعا ما( 2

 %40.1 %35.7 %37.4 ال اوافق نوعا ما( 3

 %24.3 %18.9 %21.0 ال اوافق ابدلرة( 4

 %2. %3.0 %1.9 ال راي / ال اعرؼ( 5

G15-B1ذلم تؤيد احلكومة األدلانية حق الفلسطينيني يف قيام  دولة 
 %27.1 %26.0 %26.4 ابلتأكيد اوافق( 1 

 %40.0 %40.0 %40.0 اوافق نوعا ما( 2

 %17.3 %22.2 %20.4 ال اوافق نوعا ما( 3

 %11.1 %4.7 %7.1 ال اوافق ابدلرة( 4

 %4.5 %7.1 %6.1 ال راي / ال اعرؼ( 5

G15-B2متؤيد احلكومة اإلسرائيلية حق الفلسطينيني يف قيام  دولة ذل 
 %13.8 %7.5 %9.8 ابلتأكيد اوافق( 1 

 %17.2 %10.5 %13.0 اوافق نوعا ما( 2

 %36.2 %39.3 %38.1 ال اوافق نوعا ما( 3

 %30.6 %40.9 %37.0 ال اوافق ابدلرة( 4

 %2.3 %1.9 %2.0 ال راي / ال اعرؼ( 5

G15-B3تؤيد احلكومة األمريكية حق الفلسطينيني يف قيام  دولة ذلم 
 %13.3 %11.8 %12.4 ابلتأكيد اوافق( 1 

 %28.4 %17.9 %21.9 اوافق نوعا ما( 2

 %29.0 %37.3 %34.2 ال اوافق نوعا ما( 3

 %28.1 %29.5 %29.0 ال اوافق ابدلرة( 4

 %1.2 %3.4 %2.5 ال راي / ال اعرؼ( 5

G15-C1يليني والفلسطينينيتعمل احلكومة األدلانية من أجل التوصل لسالم دائم بني اإلسرائ 
 %15.3 %21.3 %19.0 ابلتأكيد اوافق( 1 

 %44.8 %37.0 %39.9 اوافق نوعا ما( 2

 %22.0 %26.0 %24.5 ال اوافق نوعا ما( 3

 %11.8 %7.6 %9.2 ال اوافق ابدلرة( 4

 %6.2 %8.1 %7.4 ال راي / ال اعرؼ( 5

G15-C2م دائم بني اإلسرائيليني والفلسطيننيتعمل احلكومة األمريكية من أجل التوصل لسال 
 %10.5 %12.0 %11.4 ابلتأكيد اوافق( 1 

 %27.6 %18.4 %21.9 اوافق نوعا ما( 2
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 %38.7 %42.0 %40.8 ال اوافق نوعا ما( 3

 %21.9 %23.6 %22.9 ال اوافق ابدلرة( 4

 %1.3 %4.0 %3.0 ال راي / ال اعرؼ( 5

G15-C3ية من أجل التوصل لسالم دائم بني اإلسرائيليني والفلسطيننيتعمل احلكومة اإلسرائيل 
 %6.4 %6.3 %6.3 ابلتأكيد اوافق( 1 

 %18.1 %10.6 %13.5 اوافق نوعا ما( 2

 %46.7 %41.9 %43.7 ال اوافق نوعا ما( 3

 %27.7 %38.3 %34.3 ال اوافق ابدلرة( 4

 %1.1 %2.9 %2.2 ال راي / ال اعرؼ( 5

G15-C4السلطة الفلسطينية من أجل التوصل لسالم دائم بني اإلسرائيليني والفلسطينني تعمل 
 %20.3 %28.9 %25.7 ابلتأكيد اوافق( 1 

 %41.9 %43.5 %42.9 اوافق نوعا ما( 2

 %20.2 %19.0 %19.4 ال اوافق نوعا ما( 3

 %16.1 %4.8 %9.1 ال اوافق ابدلرة( 4

 %1.6 %3.8 %2.9 ال راي / ال اعرؼ( 5

G15-D1يؤيد معظم األدلان السالم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني 
 %20.4 %26.1 %24.0 ابلتأكيد اوافق( 1 

 %42.5 %44.2 %43.6 اوافق نوعا ما( 2

 %20.8 %15.2 %17.3 ال اوافق نوعا ما( 3

 %10.5 %4.1 %6.5 ال اوافق ابدلرة( 4

 %5.8 %10.3 %8.6 ال راي / ال اعرؼ( 5

G15-D2يؤيد معظم األمريكيني السالم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني 
 %13.7 %16.6 %15.5 ابلتأكيد اوافق( 1 

 %34.3 %29.9 %31.6 اوافق نوعا ما( 2

 %30.1 %31.2 %30.8 ال اوافق نوعا ما( 3

 %18.3 %17.0 %17.5 ال اوافق ابدلرة( 4

 %3.6 %5.3 %4.7 ال راي / ال اعرؼ( 5

G15-D3يؤيد معظم اإلسرائيليني السالم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني 
 %7.6 %10.5 %9.4 ابلتأكيد اوافق( 1 

 %25.5 %18.3 %21.0 اوافق نوعا ما( 2

 %40.4 %37.2 %38.5 ال اوافق نوعا ما( 3

 %24.1 %30.2 %27.9 ال اوافق ابدلرة( 4

 %2.3 %3.7 %3.2 ال راي / ال اعرؼ( 5

G15-D4يؤيد معظم الفلسطينيني السالم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني 
 %16.6 %23.7 %21.0 ابلتأكيد اوافق( 1 
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 %35.2 %35.1 %35.1 اوافق نوعا ما( 2

 %26.2 %28.5 %27.6 ال اوافق نوعا ما( 3

 %20.0 %9.8 %13.7 ال اوافق ابدلرة( 4

 %2.0 %2.9 %2.6 ال راي / ال اعرؼ( 5

G15-G1أدلانيا وسيط نزيو بني اإلسرائيليني والفلسطينيني 
 %17.1 %16.3 %16.6 ابلتأكيد اوافق( 1 

 %37.9 %29.5 %32.7 اوافق نوعا ما( 2

 %24.9 %32.3 %29.5 ال اوافق نوعا ما( 3

 %14.7 %9.5 %11.5 ال اوافق ابدلرة( 4

 %5.4 %12.4 %9.8 ال راي / ال اعرؼ( 5

G15-G2لوالايت ادلتحدة وسيط نزيو بني اإلسرائيليني والفلسطينينيا 
 %6.3 %6.3 %6.3 ابلتأكيد اوافق( 1 

 %22.3 %9.7 %14.4 اوافق نوعا ما( 2

 %41.8 %48.6 %46.0 ال اوافق نوعا ما( 3

 %27.1 %30.2 %29.0 ال اوافق ابدلرة( 4

 %2.6 %5.3 %4.3 ال راي / ال اعرؼ( 5

G15-G3د األورويب وسيط نزيو بني اإلسرائيليني والفلسطينينياالحتا 
 %14.9 %15.5 %15.3 ابلتأكيد اوافق( 1 

 %40.2 %25.3 %30.9 اوافق نوعا ما( 2

 %29.7 %33.6 %32.1 ال اوافق نوعا ما( 3

 %12.6 %17.0 %15.3 ال اوافق ابدلرة( 4

 %2.6 %8.6 %6.4 ال راي / ال اعرؼ( 5

G15-H1سلطة الفلسطينية الثقة أبدلانيا واالعتماد عليهاديكن لل 
 %16.6 %19.8 %18.6 ابلتأكيد اوافق( 1 

 %41.2 %32.1 %35.6 اوافق نوعا ما( 2

 %26.8 %28.6 %27.9 ال اوافق نوعا ما( 3

 %11.8 %9.7 %10.5 ال اوافق ابدلرة( 4

 %3.6 %9.8 %7.5 ال راي / ال اعرؼ( 5

G15-H2 الفلسطينية الثقة ابلوالايت ادلتحدة  واالعتماد عليهاديكن للسلطة 
 %7.0 %10.2 %9.0 ابلتأكيد اوافق( 1 

 %22.6 %13.3 %16.8 اوافق نوعا ما( 2

 %40.7 %45.4 %43.6 ال اوافق نوعا ما( 3

 %27.8 %25.0 %26.0 ال اوافق ابدلرة( 4

 %2.0 %6.2 %4.6 ال راي / ال اعرؼ( 5

G15-H3لطة الفلسطينية الثقة ابالحتاد األورويب واالعتماد عليوديكن للس 
 %13.5 %17.4 %15.9 ابلتأكيد اوافق( 1 
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 %45.6 %32.1 %37.2 اوافق نوعا ما( 2

 %24.7 %28.5 %27.0 ال اوافق نوعا ما( 3

 %14.0 %14.3 %14.2 ال اوافق ابدلرة( 4

 %2.2 %7.7 %5.6 ال راي / ال اعرؼ( 5

G16األطراف التالية، من ترغب يف أن يلعب دوراً أكرب كوسيط بني اإلسرائيليني والفلسطينيني؟( من بني  
 %24.9 %25.9 %25.5 (أدلانيا1 

 %7.3 %8.8 %8.3 ( الوالايت ادلتحدة2

 %36.9 %27.8 %31.3 (االحتاد األورويب3

 %22.8 %24.2 %23.7 ( األمم ادلتحدة4

 %8.0 %13.3 %11.3 رأ(( ال أعرؼ/ مل جيب )ال تق5

G17:نظراً لألحداث التارخيية ادلاضية كاحملرقة، فإن ألدلانيا وإسرائيل عالقات جيدة خاصة، ىل تعتقد أنو ) 
 %48.1 %45.5 %46.5 ( دائما سيكوف ألدلانيا وإسرائيل عالقة جيدة )خاصة( يف ادلستقبل1 

لو أتثري على العالقة بني  ( ادلاضي ليس لو عالقو ابدلستقبل وينبغي أال يكوف2
 الطرفني

42.9% 45.7% 38.4% 

 %13.5 %8.9 %10.6 ( ال أعرؼ/ مل جيب )ال تقرأ(3

G18نظراً للمحرقة، ىل توافق أو ال توافق على القول أبنو ينبغي أن يكون ألدلانيا وفلسطني عالقات جيدة خاصة؟ ) 
 %28.6 %22.6 %24.9 ابلتأكيد اوافق 

 %43.9 %51.3 %48.5 اوافق نوعا ما

 %16.7 %13.9 %14.9 ال اوافق نوعا ما

 %4.1 %6.6 %5.6 ال اوافق ابدلرة

 %6.8 %5.7 %6.1 ال راي / ال اعرؼ

G19كيف تصف العالقات التالية، ىل ىي قوية أم ضعيفة؟) 
G19-1اإلسرائيلية-األدلانية 

 %34.3 %29.1 %31.1 ( قوية جداً 1 

 %43.5 %33.0 %37.0 ( قوية بعض الشيء2

 %9.7 %14.5 %12.7 ( ضعيفة بعض الشيء3

 %4. %5.0 %3.2 ( ضعيفة جداً 4

 %8.4 %11.1 %10.1 ( ليست قوية وال ضعيفة5

 %3.6 %7.3 %5.9 (الراي/ال اعرفرفض اإلجابة )ال تقرأ(6

G19-2اإلسرائيلية-األمريكية 
 %79.4 %84.4 %82.5 ( قوية جداً 1 

 %13.6 %10.5 %11.7 الشيء( قوية بعض 2

 %2.3 %1.5 %1.8 ( ضعيفة بعض الشيء3

 %1.1 %1.1 %1.1 ( ليست قوية وال ضعيفة4

 %3.3 %1.1 %1.9 ( ضعيفة جداً 5

 %2. %1.4 %1.0 (الراي/ال اعرفرفض اإلجابة )ال تقرأ(6
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G19-3الفلسطينية-األمريكية 
 %5.2 %1.7 %3.0 ( قوية جداً 1 

 %10.5 %14.8 %13.2 لشيء( قوية بعض ا2

 %37.3 %33.4 %34.9 ( ضعيفة بعض الشيء3

 %23.9 %34.0 %30.1 ( ليست قوية وال ضعيفة4

 %22.3 %14.4 %17.4 ( ضعيفة جداً 5

 %9. %1.7 %1.4 (الراي/ال اعرفرفض اإلجابة )ال تقرأ(6

G19-4الفلسطينية-األدلانية 
 %3.8 %8.0 %6.4 ( قوية جداً 1 

 %33.1 %36.6 %35.3 ية بعض الشيء( قو 2

 %26.7 %21.1 %23.2 ( ضعيفة بعض الشيء3

 %10.1 %9.3 %9.6 ( ليست قوية وال ضعيفة4

 %24.3 %18.6 %20.7 ( ضعيفة جداً 5

 %2.0 %6.4 %4.8 (الراي/ال اعرفرفض اإلجابة )ال تقرأ(6

G19-5الفلسطينية -اإلسرائيلية 
 %2.3 %1.9 %2.1 ( قوية جداً 1 

 %3.8 %5.8 %5.0 ( قوية بعض الشيء2

 %15.3 %12.5 %13.6 ( ضعيفة بعض الشيء3

 %63.8 %68.7 %66.8 ( ليست قوية وال ضعيفة4

 %14.4 %10.3 %11.8 ( ضعيفة جداً 5

 %5. %8. %7. (الراي/ال اعرفرفض اإلجابة )ال تقرأ(6

G20الفلسطينية؟ ىل ىي:-األدلانية-(  بنظرك من الذي حيدد طبيعة العالقات 
 %35.6 %40.6 %38.7 ( احلكومات1 

 %12.2 %10.3 %11.0 ( الربدلاف )اجمللس التشريعي((2

 %6.5 %4.1 %5.0 ( الصحافة3

 %11.0 %16.4 %14.3 ( الشعب4

 %10.9 %9.2 %9.8 ( اللويب )أو اجتماعات ادلصاحل5

 %17.7 %11.5 %13.9 ( كل شلا سبق6

 %2.9 %3.8 %3.4 ا سبق( ال شيء شل7

 %3.3 %4.1 %3.8 (  ال رأي/ ال  أعرؼ/ رفض اإلجابة8

G21الفلسطينية. ىل ىي:-األمريكية-(  بنظرك من الذي حيدد طبيعة العالقات 
 %32.5 %49.1 %42.8 ( احلكومات1 

 %13.5 %9.9 %11.3 ( الربدلاف )اجمللس التشريعي(2

 %5.4 %2.1 %3.4 ( الصحافة3
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 %7.9 %12.3 %10.6 الشعب( 4

 %17.1 %10.2 %12.8 ( اللويب )أو اجتماعات ادلصاحل5

 %17.4 %9.6 %12.6 ( كل شلا سبق6

 %2.7 %2.6 %2.6 ( ال شيء شلا سبق7

 %3.6 %4.1 %3.9 (  ال رأي/ ال  أعرؼ/ رفض اإلجابة8

G22ة التالية تعتقد أن العالقة بينهما قائمة ؟( عند التفكري يف أدلانيا وإسرائيل، على أي من األمور ادلشًتك 
 %2.5 %3.6 %3.2 ( القيم (1 

 %71.9 %68.8 %70.0 ( ادلصاحل2

 %11.2 %6.7 %8.4 (ادلستقبل3

 %11.2 %16.8 %14.7 ( التاريخ4

 %3.2 %4.1 %3.7 ( ال أعرؼ/ مل جيب )ال تقرأ5

G23مور ادلشًتكة التالية تعتقد أن العالقة بينهما قائمة ؟( عند التفكري يف أدلانيا وفلسطني، على أي من األ 
 %22.0 %12.2 %15.9 ( القيم 1 

 %33.7 %46.5 %41.7 ( ادلصاحل2

 %20.6 %19.3 %19.8 (ادلستقبل3

 %9.9 %12.1 %11.3 ( التاريخ4

 %13.9 %9.8 %11.3 ( ال أعرؼ/ مل جيب )ال تقرأ5

G24إسرائيل دائما وذلك بسبب احملرقة. ما رأيك أنت؟ ( يقول البعض أن أدلانيا ستؤيد 
 %51.7 %45.4 %47.8 ( احملرقة ليست السبب الرئيسي لتأييد أدلانيا إلسرائيل1 

 %38.3 %45.8 %42.9 ( ادلانيا ستؤيد إسرائيل دوماً بسبب احملرقة2

 %10.0 %8.8 %9.3 ( ال أعرؼ/ رفض اإلجابة )ال تقرأ(3

G25التالية تصف بشكل أفضل العالقة بني أدلانيا وإسرائيل؟ ( أي من الكلمات 
 %5.6 %4.3 %4.8 ( نزيهة1 

 %21.5 %6.8 %12.4 ( اثبتة2

 %12.1 %15.1 %13.9 ( صداقة3

 %16.5 %6.9 %10.6 ( عميقة4

 %21.6 %14.2 %17.0 ( قوية5

 %12.3 %31.1 %24.0 ( غري مستقرة6

 %2.8 %8.0 %6.0 ( ىشة7

 %9. %4.9 %3.4 حًتاـ( ا8

 %2.2 %1.7 %1.9 ( طيبة9

 %4.4 %7.0 %6.0 (( ال أعرؼ/ رفض اإلجابة )ال تقرأ10

G26أي من الكلمات التالية تصف  بشكل أفضل العالقة بني أدلانيا وفلسطني؟ ) 
 %12.3 %5.9 %8.4 ( نزيهة1 

 %11.7 %5.9 %8.1 ( اثبتة2
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 %17.7 %19.7 %18.9 ( صداقة3

 %3.7 %1.5 %2.4 عميقة (4

 %3.1 %3.9 %3.6 ( قوية5

 %17.4 %29.7 %25.0 ( غري مستقرة6

 %9.1 %9.5 %9.3 ( ىشة7

 %11.2 %11.2 %11.2 ( احًتاـ8

 %10.1 %6.4 %7.8 ( طيبة9

 %3.8 %6.3 %5.4 (( ال أعرؼ/ رفض اإلجابة )ال تقرأ10

G27ن غريىا العالقة بني الوالايت ادلتحدة وفلسطني؟( أي من الكلمات التالية تصف بشكل أفضل م 
 %5.5 %2.6 %3.7 ( نزيهة1 

 %10.3 %3.3 %5.9 ( اثبتة2

 %5.4 %4.9 %5.1 ( صداقة3

 %3.7 %8. %1.9 ( عميقة4

 %2.3 %1.4 %1.8 ( قوية5

 %31.8 %42.1 %38.2 ( غري مستقرة6

 %31.2 %35.6 %33.9 ( ىشة7

 %3.4 %2.8 %3.0 ( احًتاـ8

 %3.8 %1.5 %2.4 ( طيبة9

 %2.5 %5.1 %4.1 (( ال أعرؼ/ رفض اإلجابة )ال تقرأ10

G28:عند النظر إىل سياسة أدلانيا جتاه فلسطني وإسرائيل، جند أن أدلانيا تتخذ سياسة  ) 
 %36.7 %38.1 %37.5 ( زلايدة بني الطرفني1 

 %49.4 %46.6 %47.7 ( منحازة إلسرائيل2

 %6.7 %9.3 %8.3 حازة لفلسطني( من3

 %7.2 %6.0 %6.5 ( ال رأي / ال أعرؼ4

G29 ع (  مقارنة مبواقف دول أوروبية أخرى مثل بريطانيا وفرنسا وىولندا وإيطاليا وغريىا كيف تقيم موقف أدلانيا من حيث عدالتو جتاه ادلوضو
 اإلسرائيلي ؟-الفلسطيين

 %47.2 %42.5 %44.3 يف أورواب( موقف أدلانيا مشابو دلواقف غريىا 1 

 %31.9 %38.8 %36.2 ( موقف أدلانيا أفضل من غريىا يف أورواب2

 %14.2 %10.6 %12.0 ( موقف أدلانيا أسوء من مواقف غريىا يف اورواب3

 %6.7 %8.0 %7.5 ( ال رأي / ال أعرؼ4

G30-1فع عن نفسها ألهنا تتعرض مراراً للهجوم. كذلك، فإننا نعتقد أن على "إننا نقوم ببيع السالح إلسرائيل ألننا نعتقد أن عليها أن تدا
 أدلانيا التزام خاص بتأييد إسرائيل. يف نفس الوقت، فإننا نصر بنفس القوة على ضرورة قيام دولة فلسطينية".

 %3.1 %2.3 %2.6 ( إجيايب أكثر بكثري1 

 %15.5 %10.8 %12.6 ( إجيايب أكثر بعض الشيء2

 %36.5 %26.5 %30.3  أكثر بعض الشيء( سليب3
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 %40.8 %55.9 %50.2 ( سليب أكثر  بكثري4

 %4.2 %4.4 %4.3 (  ال رأي/ ال  أعرؼ/ رفض اإلجابة5

G30-2"إن أتييد أدلانيا ألمن إسرائيل ىو جزء من إدياننا الوطين وسبب لوجودان" 
 %3.3 %1.0 %1.9 ( إجيايب أكثر بكثري1 

 %8.1 %7.7 %7.9 بعض الشيء ( إجيايب أكثر2

 %39.0 %30.9 %34.0 ( سليب أكثر بعض الشيء3

 %45.9 %55.3 %51.8 ( سليب أكثر  بكثري4

 %3.6 %5.0 %4.5 (  ال رأي/ ال  أعرؼ/ رفض اإلجابة5

G30-3"لقد قلت مراراً كثرية أنو ابلنسبة حلل الدولتني فإننا نرى أن بناء ادلستوطنات عمل ضار" 
 %19.2 %27.5 %24.4 إجيايب أكثر بكثري( 1 

 %47.1 %46.0 %46.4 ( إجيايب أكثر بعض الشيء2

 %14.8 %11.6 %12.8 ( سليب أكثر بعض الشيء3

 %13.6 %11.0 %12.0 ( سليب أكثر  بكثري4

 %5.3 %3.9 %4.4 (  ال رأي/ ال  أعرؼ/ رفض اإلجابة5

G31-1جندي؟ 0011احلرب ضد داعش مبا يف ذلك طائرات استطالع وسفن حربية وحوايل  تنوي أدلانيا تقدمي مساعدة عسكرية يف 
 %19.6 %22.6 %21.5 ( إجيايب أكثر بكثري1 

 %29.3 %32.8 %31.5 ( إجيايب أكثر بعض الشيء2

 %22.4 %20.6 %21.2 ( سليب أكثر بعض الشيء3

 %21.9 %17.2 %19.0 ( سليب أكثر  بكثري4

 %6.7 %6.9 %6.8 أعرؼ/ رفض اإلجابة (  ال رأي/ ال 5

G31-2 قامت أدلانيا خالل السنوات العشرة ادلاضية إبعطاء إسرائيل أو بتقدمي الدعم ادلايل الكبري ذلا لكي تشًتي مخس غواصات أدلانية من
اإلسرائيلية ميزة عسكرية تكنولوجية يف  نوع دولفن قادرة على محل صواريخ نووية. إن ىذه الغواصات من األكثر تقدماً يف العامل وتعطي البحرية

 مياىها اإلقليمية وبعيداً جداً عنها.
 %2.7 %7. %1.5 ( إجيايب أكثر بكثري1 

 %6.4 %6.6 %6.5 ( إجيايب أكثر بعض الشيء2

 %35.5 %30.7 %32.5 ( سليب أكثر بعض الشيء3

 %52.0 %59.1 %56.4 ( سليب أكثر  بكثري4

 %3.4 %2.8 %3.0 رؼ/ رفض اإلجابة(  ال رأي/ ال  أع5

G31-3 مليون يورو مساعدة للفلسطينيني يف مشاريع متعلقة ابلتنمية   002للسلطة الفلسطينية مبلغ  0102قدمت احلكومة األدلانية يف عام
 كادلدارس والبنية التحتية وادلساعدات اإلنسانية وغريىا؟

 %38.0 %39.1 %38.7 ( إجيايب أكثر بكثري1 

 %47.2 %46.8 %46.9 إجيايب أكثر بعض الشيء( 2

 %8.1 %6.5 %7.1 ( سليب أكثر بعض الشيء3

 %4.4 %5.6 %5.1 ( سليب أكثر  بكثري4

 %2.2 %2.1 %2.2 (  ال رأي/ ال  أعرؼ/ رفض اإلجابة5

G31-4صمات والتعرف على جواز السفر أو العمالت تساىم أدلانيا يف تقدمي الدعم والتدريب للشرطة الفلسطينية يف أمور فنية مثل قراءة الب
 ادلزيفة؟
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 %39.6 %41.7 %40.9 ( إجيايب أكثر بكثري1 

 %45.3 %45.6 %45.5 ( إجيايب أكثر بعض الشيء2

 %7.2 %6.3 %6.6 ( سليب أكثر بعض الشيء3

 %5.7 %4.2 %4.8 ( سليب أكثر  بكثري4

 %2.2 %2.2 %2.2 (  ال رأي/ ال  أعرؼ/ رفض اإلجابة5

G32 قامت أدلانيا مؤخراً بقبول حوايل مليون الجىء أو مهاجر، معظمهم من سوراي. ىل أنت مؤيد أم غري مؤيد ذلذه اخلطوة األدلانية يف  )
 قبول ىؤالء الالجئني ؟

 %42.4 %54.6 %50.0 ( مؤيد بقوة1 

 %45.0 %33.0 %37.6 ( مؤيد نوعاً ما2

 %8.2 %5.9 %6.7 ( معارض نوعاً ما3

 %3.1 %5.4 %4.5 ( معارض بقوة4

 %1.4 %1.1 %1.2 (  ال رأي/ ال  أعرؼ/ رفض اإلجابة5

G33بعد أن قامت أدلانيا بقبول حوايل مليون الجىء أو مهاجر، معظمهم من سوراي، ىل لديك انطباع إجيايب أكثر ام سليب أكثر عنها؟  ) 
 %36.4 %42.0 %39.8 ( أكثر إجيابية بكثري1 

 %48.7 %44.8 %46.3 أكثر إجيابية نوعاً ما (2

 %7.9 %8.1 %8.1 ( أكثر سلبية نوعاً ما3

 %2.3 %3.3 %2.9 ( أكثر سلبية بكثري4

 %4.7 %1.8 %2.9 (  ال رأي/ ال  أعرؼ/ رفض اإلجابة5

G34ياً أم سلبيًا على ادلانيا كدولة؟(  بنظرك، ىل تعتقد أن وجود مليون الجىء أو مهاجر يعيشون يف أدلانيا سيًتك أثراً إجياب 
 %24.5 %23.4 %23.8 (إجيايب جداً 1 

 %38.2 %32.7 %34.8 ( إجيايب بعض الشيء2

 %14.8 %18.5 %17.1 ( سليب بعض الشيء3

 %12.0 %6.7 %8.7 ( سليب جداً 4

 %3.9 %14.3 %10.4 ( ال سليب وال إجيايب5

 %6.5 %4.4 %5.2 ( ال أعرؼ/ مل جيب )ال تقرأ(6

G35اإلسرائيلية؟-(  وىل تعتقد أنو وجود مليون الجىء أو مهاجر يعيشون يف أدلانيا سيًتك أثراً إجيابياً أم سلبياً على العالقات األدلانية 
 %8.9 %5.1 %6.5 (إجيايب جداً 1 

 %14.9 %15.8 %15.5 ( إجيايب بعض الشيء2

 %29.6 %28.3 %28.8 ( سليب بعض الشيء3

 %8.6 %13.5 %11.7  جداً ( سليب4

 %29.5 %30.3 %30.0 ( ال سليب وال إجيايب5

 %8.5 %7.1 %7.6 ( ال أعرؼ/ مل جيب )ال تقرأ(6

G36الفلسطينية؟-(  بنظرك، ىل تعتقد أن وجود مليون الجىء أو مهاجر يعيشون يف أدلانيا سيًتك أثراً إجيابياً أم سلبيًا على العالقات األدلانية 
 %25.0 %19.1 %21.3 يب جداً (إجيا1 

 %39.0 %33.4 %35.5 ( إجيايب بعض الشيء2
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 %6.1 %7.4 %6.9 ( سليب بعض الشيء3

 %9. %3.5 %2.5 ( سليب جداً 4

 %22.1 %31.5 %27.9 ( ال سليب وال إجيايب5

 %6.8 %5.0 %5.7 ( ال أعرؼ/ مل جيب )ال تقرأ(6

G37 بدور قيادي يف الًتحيب ابلالجئني أو ادلهاجرين وشجعت دول االحتاد األورويب على القيام بذلك، أايً (  قامت ادلستشارة األدلانية مريكل
 من اجلمل التالية تعرب أكثر عن رأيك ابلنسبة للسياسة األدلانية بفتح الباب أمام ادلهاجرين؟

(  أدلانيا  اليـو دولة حديثة وليست رلربة على قبوؿ الجئني أو مهاجرين 1 
 ب اترخيهابسب

26.1% 23.9% 29.7% 

(  بسبب اىتمامها يف منطقة الشرؽ األوسط فإف على أدلانيا مسؤولية 2
 اخالقية يف قبوؿ الجئني ومهاجرين منها

66.2% 68.8% 61.8% 

 %8.5 %7.3 %7.8 ( ال أعرؼ/ مل جيب )ال تقرأ(3

G38فإنين أجد أن سلوك أدلانيا مع الالجئني:(  مقارنة مبواقف معظم الدول العربية جتاه الالجئني السوريني  
 %6.0 %2.8 %4.0 ( أسوأ بكثري من مواقف معظم الدوؿ العربية1 

 %61.6 %75.2 %70.1 ( أفضل بكثري من مواقف معظم الدوؿ العربية2

 %25.4 %18.4 %21.1 ( ال خيتلف عن مواقف معظم الدوؿ العربية3

 %6.9 %3.5 %4.8 ( ال رأي / ال أعرؼ4

G39:مقارنة مبواقف معظم الدول العربية جتاه الالجئني السوريني فإنين أجد أن سلوك االحتاد األورويب مع الالجئني  ) 
 %10.4 %6.9 %8.2 ( أسوأ بكثري من مواقف معظم الدوؿ العربية1 

 %51.6 %58.8 %56.0 ( أفضل بكثري من مواقف معظم الدوؿ العربية2

 %30.6 %29.0 %29.6 قف معظم الدوؿ العربية( ال خيتلف عن موا3

 %7.4 %5.3 %6.1 ( ال رأي / ال أعرؼ4

G40 )إجراء انتخاابت لرئيس الوالايت ادلتحدة، أي من ادلرشحني ادلتنافسني حالياً تفضل ،  0102(  سيتم يف شهر تشرين اثين )نوفمرب
  ال تقراً اخليارات(سواء كانوا من احلزب الدديقراطي أو اجلمهوري؟ )سؤال مفتوح 

 %25.9 %16.7 %20.2 ( ىيالري كلينتوف1 

 %3.4 %9. %1.8 ( بريين ساندرز2

 %3.0 %8. %1.7 ( تيد كرووز3

 %4.7 %1.5 %2.7 (جيب بوش4

 %2.3 %1. %9. ( راند بوؿ5

 %1.3 %1. %6. (  بن كارسوف6

 %2.4 %2.6 %2.5 ( دوانلد ترمب7

 %1.2 %0.0 %4. ( كاريل فيورينا8

 %1.6 %3. %8. ( ماركو روبري9

 %1.8 %1. %7. ( كرس كريستني10

 %5.6 %3.5 %4.3 ( أخرى11

 %46.9 %73.4 %63.4 ( ال رأي/ ال  أعرؼ12

G41 أو سليب عنهم. (  سوف أقرأ اآلن لك  أمساء بعض ادلرشحني األمريكيني للرائسة يف االنتخاابت القادمة. قل لنا إن كان لك انطباع إجيايب
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 أذا مل تسمع عنهم من قبل قل لنا ذلك:
 G41-1ىيالري كلينتون 

 %6.3 %1.5 %3.3 (إجيايب جداً 1 

 %25.4 %19.3 %21.6 (إجيايب نوعاً ما2

 %17.3 %9.9 %12.7 (غري إجيايب نوعاً ما3

 %31.7 %39.7 %36.7 ( غري إجيايب ابدلرة4

 %13.3 %22.6 %19.1 ( مل أمسع عنهم5

 %5.9 %7.0 %6.5 (الراي/ال اعرفرفض اإلجابة )ال تقرأ(6

G41-2جيب بوش 
 %4. %3. %3. (إجيايب جداً 1 

 %6.6 %2.8 %4.3 (إجيايب نوعاً ما2

 %16.0 %7.8 %10.9 (غري إجيايب نوعاً ما3

 %30.4 %29.5 %29.8 ( غري إجيايب ابدلرة4

 %38.6 %52.4 %47.2 ( مل أمسع عنهم5

 %8.0 %7.3 %7.6 راي/ال اعرفرفض اإلجابة )ال تقرأ((ال6

G41-3ماركو روبري 
 %2. %0.0 %1. (إجيايب جداً 1 

 %4.0 %1.1 %2.2 (إجيايب نوعاً ما2

 %13.8 %3.7 %7.5 (غري إجيايب نوعاً ما3

 %20.2 %17.1 %18.3 ( غري إجيايب ابدلرة4

 %52.6 %69.3 %63.0 ( مل أمسع عنهم5

 %9.1 %8.7 %8.9 ي/ال اعرفرفض اإلجابة )ال تقرأ((الرا6

G41-4بريين ساندرز 
 %9. %0.0 %4. (إجيايب جداً 1 

 %5.6 %1.0 %2.8 (إجيايب نوعاً ما2

 %11.5 %2.1 %5.7 (غري إجيايب نوعاً ما3

 %13.4 %13.3 %13.3 ( غري إجيايب ابدلرة4

 %57.4 %73.7 %67.5 ( مل أمسع عنهم5

 %11.1 %9.8 %10.3 ال اعرفرفض اإلجابة )ال تقرأ((الراي/6

G41-5دوانلد ترمب 
 %6. %1. %3. (إجيايب جداً 1 

 %4.4 %1.4 %2.5 (إجيايب نوعاً ما2

 %9.0 %3.3 %5.4 (غري إجيايب نوعاً ما3

 %23.1 %22.7 %22.8 ( غري إجيايب ابدلرة4

 %52.5 %63.0 %59.0 ( مل أمسع عنهم5
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 %10.4 %9.5 %9.8 اعرفرفض اإلجابة )ال تقرأ((الراي/ال 6

G41-6تيد كرووز 
 %1.1 %1. %5. (إجيايب جداً 1 

 %4.5 %2.0 %3.0 (إجيايب نوعاً ما2

 %8.6 %3.1 %5.2 (غري إجيايب نوعاً ما3

 %15.7 %14.9 %15.2 ( غري إجيايب ابدلرة4

 %58.0 %70.3 %65.6 ( مل أمسع عنهم5

 %12.0 %9.6 %10.5 فض اإلجابة )ال تقرأ((الراي/ال اعرفر 6

G42ابلنسبة لقضااي السياسة اخلارجية األمريكية بنظرك، ما ىي القضية األوىل األكثر أمهية اليت سريكز عليها الرئيس األمريكي اجلديد؟  ) 
 %26.7 %28.0 %27.5 ( الدولة اإلسالمية/ داعش وزلاربة اإلرىاب العادلي1 

 %14.5 %17.3 %16.2 ين( النووي اإليرا2

 %15.8 %19.1 %17.9 اإلسرائيلية-( عملية السالـ الفلسطينية3

 %36.3 %20.4 %26.4 ( كل ما سبق4

 %3.9 %8.3 %6.6 ( ال شيء شلا سبق5

 %2.3 %4.5 %3.7 ( ال رأي/ ال  أعرؼ6

 %5. %2.3 %1.6 ( أخرى7

G43جلديد أن يرتكز عليها؟(  لو عاد األمر لك أي قضية تريد من الرئيس ا 
 %12.0 %9.9 %10.7 ( الدولة اإلسالمية/ داعش وزلاربة اإلرىاب العادلي1 

 %3.8 %4.3 %4.1 ( النووي اإليراين2

 %48.5 %65.5 %59.1 اإلسرائيلية-( عملية السالـ الفلسطينية3

 %25.1 %12.9 %17.5 ( كل ما سبق4

 %6.0 %3.6 %4.5 ( ال شيء شلا سبق5

 %3.9 %2.6 %3.1 ( ال رأي/ ال  أعرؼ6

 %7. %1.3 %1.1 ( أخرى7

G44:من بنظرك الرئيس األفضل ابلنسبة دلستقبل السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني؟ ىل ىو رئيس  ) 
 %22.7 %28.7 %26.5 ( دديقراطي1 

 %17.8 %14.0 %15.5 ( مجهوري2

 %48.7 %53.2 %51.5 ( ال فرؽ3

 %10.8 %4.1 %6.6 رأي/ ال  أعرؼ(  ال 4

G45األمريكية؟  ىل ىو رئيس:-(  من بنظرك الرئيس األفضل من حيث حتسني العالقات الفلسطينية 
 %20.8 %28.6 %25.6 ( دديقراطي1 

 %21.2 %13.7 %16.5 ( مجهوري2

 %47.7 %53.4 %51.3 ( ال فرؽ3

 %10.3 %4.3 %6.6 (  ال رأي/ ال  أعرؼ4

G46عا قبل فًتة ادلرشح اجلمهوري للرائسة دوانلد ترمب إىل منع مؤقت لدخول ادلسلمني للوالايت ادلتحدة وذلك بعد حصول عملية (  د
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 ضها علينا،إرىابية يف الوالايت ادلتحدة يف بلدة سان براندينو يف والية كاليفورنيا وأضاف ادلرشح انو حىت نفهم ادلشكلة وحندد ادلخاطر اليت تفر 
 %3.8 %2.1 %2.7 افق بشده( أو 1 

 %20.6 %8.1 %12.9 ( أوافق بعض الشيء2

 %31.9 %16.3 %22.2 ( أعارض بعض الشيء3

 %37.9 %68.1 %56.7 ( أعارض بقوة4

 %5.9 %5.3 %5.5 (  ال رأي/ ال  أعرؼ5

G47حدة أهنا تعتقد أن ىناك ضرروة لالستمرار يف زلاولة (  قالت مؤخراً السيدة ىيالري كلينتون ادلرشحة اجلمهورية للرائسة يف الوالايت ادلت
 ؟ىل توافق أو تعارض رأيها إجياد تسوية بني إسرائيل والفلسطينيني وأن التسوية األمثل للطرفني ىي حل الدولتني.

 %13.2 %16.1 %15.0 ( أوافق بشده1 

 %47.2 %41.7 %43.8 ( أوافق بعض الشيء2

 %20.5 %15.7 %17.5 ( أعارض بعض الشيء3

 %15.9 %21.7 %19.5 ( أعارض بقوة4

 %3.2 %4.8 %4.2 (  ال رأي/ ال  أعرؼ5

 ىل تعتقد أن للجالية العربية األمريكية نفوذ وأتثري كبري  أم صغري على السياسة األمريكية
 %4.8 %2.5 %3.4 (كبري جدا1 

 %8.6 %8.9 %8.8 ( كبري بعض الشيء2

 %26.9 %19.2 %22.1 (صغري نوعاً ما3

 %17.6 %14.5 %15.7 (صغري بعض الشي4

 %36.4 %49.7 %44.7 (صغري جدا5
 %5.7 %5.2 %5.3 (  ال رأي/ ال  أعرؼ6

G49ىل تعتقد أن للجالية اليهودية األمريكية نفوذ وأتثري كبري  أم صغري على السياسة األمريكية  ) 
 %36.2 %56.6 %48.9 (كبري جدا1 

 %34.1 %22.6 %26.9 الشيء( كبري بعض 2
 %12.9 %8.0 %9.9 (صغري نوعاً ما3
 %5.2 %3.4 %4.1 (صغري بعض الشي4
 %5.0 %4.6 %4.8 (صغري جدا5
 %6.6 %4.7 %5.4 (  ال رأي/ ال  أعرؼ6

    


