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 نبض الرأي العام الفلسطيني / اإلسرائيلي: استطالع مشترك   

6102( ديسمبر) كانون اول نتائج    
V: سؤال مشترك متطابق بالكامل    I :  فقط للنسرايل لإلسؤال 

PV: ،نسخة ف سطلنلة سؤال مشترك شبه متطابق     P:   فقط نللف سطلنل سؤال 
IV: سؤال مشترك شبة متطابق، نسخة إسرايل لة    IVxxP : سؤال ل عرب اإلسرايل للن فقط 

المجموع  
 الفلسطيني

 العرب اليهود المجموع اإلسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية

1-PV2  اليوم؟ فلسطينبشكل عام، كيف تصف األوضاع في 
IV1  اليوم؟ إسرائيلبشكل عام، كيف تصف األوضاع في 

 %5.0 %14.0 %12.6 %1.9 %1.6 %1.7 ( جلد جدا1

 %19.4 %28.2 %26.9 %15.2 %25.3 %21.5 ( جلد2

 %41.1 %34.6 %35.6 %20.5 %23.6 %22.4 ( وسط3

 %16.7 %10.4 %11.3 %30.4 %34.2 %32.8 سيء ( 4

 %17.2 %11.9 %12.7 %32.0 %15.0 %21.4 سيء جدا (5

 %6. %1.0 %9. %0.0 %2. %1. ال راي (6

 P20 يواجه المجتمع الفلسطيني اليوم العديد من المشاكل مثل استمرار االحتالل واالستيطان، وتفشي البطالة والفقر ، واستمرار
قطاع غزة وإغالق معابره، وتفشي الفساد في بعض المؤسسات العامة، وغيرها. قل لنا برأيك ما هي المشكلة االساسية التي  حصار

 يجب ان تحظى باالولوية للسلطة الفلسطينية؟
    %24.6 %29.6 %27.7 ( استمرار االحتالل واالستلطان1
    %27.0 %34.0 %31.3 (  تفشي البطالة والفقر2
    %6.9 %4. %2.9 غلاب الوحدة الوطنلة(  3
(  استمرار حصار قطاع غزة واغالق 4

 معابره
15.3% 8.5% 26.5% 

   

 (  تفشي الفساد في بعض المؤسسات5
 العامة

21.0% 25.6% 13.5% 

   

    %1.5 %7. %1.0 (  اخرى6
    %1. %1.2 %8. ( ال راي7

V4  قيام دولة فلسطين الى جانب دولة إسرائيل و هو ما يعرف بحل الدولتين؟هل تؤيد أم تعارض الحل القائم على أساس 
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المجموع  
 الفلسطيني

 العرب اليهود المجموع اإلسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية

 %39.4 %14.5 %18.3 %10.0 %7.5 %8.4 ( بالتأكلد اؤيد1

 %42.2 %35.4 %36.4 %31.7 %38.5 %35.9 ( اؤيد2

 %11.1 %24.1 %22.1 %30.8 %42.9 %38.3 ( اعارض3

 %4.4 %20.2 %17.8 %26.1 %9.4 %15.7 بالتأكلد اعارض ( 4

 %2.8 %5.7 %5.3 %1.4 %1.8 %1.6 ال رأي/ ال أعرف ( 5

PV5  حل الدولتين؟ الفلسطينيينبرأيك، ما هو رأي األغلبية بين الفلسطينيين اليوم؟ هل يؤيد أم يعارض معظم 
IV5  ن؟اليهود حل الدولتي-اإلسرائيليينبرأيك، ما هو رأي األغلبية اليهودية في اسرائيل أليوم هل يؤيد أم يعارض معظم 

 %21.1 %26.5 %25.7 %34.6 %44.6 %40.8 تؤيد األغ بلة ذلك ( 1

 %66.1 %62.1 %62.7 %60.5 %48.4 %53.0 تعارض اإلغ بلة ذلك (2

 %12.8 %11.4 %11.6 %4.8 %7.0 %6.2 ال رأي / ال أعرف (3

PV6  تين هذا؟حل الدول اليهود اإلسرائيليينبرأيك، ما هو رأي األغلبية اليهودية في اسرائيل اليوم؟ هل يؤيد أم يعارض معظم 
IV6  حل الدولتين هذا؟ الفلسطينيينبرأيك، ما هو رأي األغلبية بين الفلسطينيين أليوم هل يؤيد أم يعارض معظم 

 %68.9 %32.7 %38.2 %43.2 %27.4 %33.3 تؤيد األغ بلة ذلك (1

 %23.3 %52.9 %48.4 %44.0 %62.0 %55.2 تعارض اإلغ بلة ذلك (2

 %7.8 %14.4 %13.4 %12.8 %10.6 %11.4 ال رأي / ال أعرف (3

V8   عند عودة أو في حالة عودة الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي لمفاوضات الحل الدائم قد تطرح البنود التالية على المفاوضين
 كبنود لحل دائم. سوف أقرأ لك اآلن مجموعة من هذه البنود. قل لنا من فضلك ما إذا كنت تؤيد أو تعارض على كل منها:

PV8-1  اعتراف متبادل من قبل الطرفين بفلسطين وإسرائيل كوطنين لشعبيهما وأن حل الدولتين هذا يعني نهاية الصراع،  وتلتزم
 اسرائيل بمحاربة اإلرهاب ضد الفلسطينيين ونهاية المطالب من كل طرف. هل تؤيد أم تعارض ذلك؟

IV8-1  لتزام لشعبيهما وأن حل الدولتين هذا يعني نهاية الصراع،  وااعتراف متبادل من قبل الطرفين بفلسطين وإسرائيل كوطنين
 دولة فلسطينيين بمحاربة اإلرهاب ضد اسرائيل ونهاية المطالب من كل طرف. هل تؤيد أم تعارض ذلك؟

 %83.9 %66.3 %68.9 %39.1 %44.8 %42.6 ( اؤيد1

 %12.8 %29.5 %26.9 %58.9 %52.9 %55.2 اعارض ( 2

 %3.3 %4.3 %4.1 %2.0 %2.3 %2.2 ( ال راي3

V8-2قيام دولة فلسطينية منزوعة السالح )دون سالح ثقيل( في الضفة الغربية وقطاع غزة. هل تؤيد أم تعارض ذلك؟ 
 %51.7 %57.2 %56.4 %29.0 %17.1 %21.6 ( اؤيد1

 %45.0 %38.9 %39.8 %69.5 %81.3 %76.8 اعارض ( 2

 %3.3 %3.9 %3.8 %1.5 %1.7 %1.6 ( ال راي3

V8-3 تشكيل قوة متعددة الجنسية ووضعها في الدولة الفلسطينية لضمان األمن والسالمة للطرفين هل تؤيد أم تعارض ذلك؟ 
 %71.7 %49.4 %52.8 %43.5 %40.2 %41.5 ( اؤيد1

 %26.1 %47.9 %44.6 %54.6 %57.3 %56.3 اعارض ( 2

 %2.2 %2.7 %2.6 %1.9 %2.5 %2.3 ( ال راي3
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المجموع  
 الفلسطيني

 العرب اليهود المجموع اإلسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية

 V8-4 يكون للدولة الفلسطينية سيادة على سمائها وأرضها ومصادرها المائية ولكن سيكون إلسرائيل محطتا مراقبة لإلنذار المبكر
 سنة. هل تؤيد أم تعارض ذلك؟ 01في الضفة الغربية لمدة 

 %56.7 %41.7 %43.9 %46.0 %28.5 %35.1 ( اؤيد1

 %40.6 %52.9 %51.0 %50.8 %67.9 %61.4 اعارض ( 2

 %2.8 %5.4 %5.0 %3.3 %3.6 %3.5 ( ال راي3

V8-5  تقوم الدولة الفلسطينية في كافة اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ما عدا بعض الكتل االستيطانية التي سيتم ضمها إلى
 اسرائيل من خالل تبادل لألراضي، وتقوم اسرائيل بإخالء كافة المستوطنات األخرى. هل تؤيد أم تعارض ذلك؟

 %62.8 %47.8 %50.1 %44.9 %32.9 %37.4 ( اؤيد1

 %32.2 %48.6 %46.1 %51.6 %63.7 %59.1 اعارض ( 2

 %5.0 %3.6 %3.8 %3.4 %3.4 %3.4 ( ال راي3

V8-6  تكون األراضي التي ستحصل عليها الدولة الفلسطينية في تبادل األراضي مساوية لحجم الكتل االستيطانية التي سيتم ضمها
 إلسرائيل. هل تؤيد أم تعارض ذلك؟

 %57.8 %45.4 %47.3 %34.4 %29.3 %31.2 ( اؤيد1

 %32.8 %47.9 %45.6 %62.7 %66.9 %65.4 اعارض ( 2

 %9.4 %6.7 %7.1 %2.8 %3.8 %3.4 ( ال راي3

V8-7 تكون القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية وستكون القدس الغربية هي عاصمة اسرائيل. هل تؤيد أم تعارض ذلك؟ 
 %75.6 %28.8 %36.0 %26.6 %27.0 %26.9 ( اؤيد1

 %17.8 %67.2 %59.7 %71.4 %69.7 %70.4 اعارض ( 2

 %6.7 %3.9 %4.3 %2.0 %3.3 %2.8 ( ال راي3

V8-8  في البلدة القديمة من القدس يكون الحي اإلسالمي والحي المسيحي والحرم الشريف تحت السيادة الفلسطينية ويكون
 الحي اليهودي وحائط البراق/المبكى تحت السيادة اإلسرائيلية. هل تؤيد أم تعارض ذلك؟

 %62.8 %32.5 %37.1 %28.6 %27.7 %28.0 ( اؤيد1

 %30.0 %63.7 %58.6 %68.8 %69.6 %69.3 اعارض ( 2

 %7.2 %3.8 %4.3 %2.6 %2.7 %2.7 ( ال راي3

V8-9  يكون لالجئين الفلسطينيين حق العودة لموطنهم بحيث تقوم الدولة الفلسطينية باستيعاب كافة الالجئين الذين يرغبون في
ضمن برنامج لجمع شمل العائالت وسيتم تعويض كافة الالجئين. هل  العيش فيها وستسمح اسرائيل بعودة حوالي مائة ألف الجىء

 تؤيد أم تعارض ذلك
 %80.6 %20.3 %29.5 %55.8 %50.2 %52.3 ( اؤيد1

 %13.9 %77.3 %67.6 %41.3 %45.9 %44.2 اعارض ( 2

 %5.6 %2.4 %2.9 %2.9 %3.8 %3.5 ( ال راي3
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المجموع  
 الفلسطيني

 العرب اليهود المجموع اإلسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية

 V8-10 اآلن بعد أن علمت بالبنود الرئيسية لحل الدولتين الذي يشكل تسوية دائمة تشمل دولة فلسطينية منزوعة السالح وتبادل
أراضي متساوي، وجمع شمل لمائة ألف الجىء فلسطيني، وجعل القدس الشرقية عاصمة لفلسطين والقدس الغربية عاصمة 

 أي درجة تؤيد أو تعارض هذه التسوية الدائمة كرزمة واحدة؟ونهاية الصراع، قل لنا من فضلك إلى   إلسرائيل،
)اجب  ( أؤيدها إلى درجة كبلرة1

v10,v9   وانتقل الىv12   ) 
9.6% 6.5% 14.6% 14.8% 11.1% 35.6% 

وانتقل الى   v10,v9)اجب   ( اؤيدها2
v12   ) 

32.7% 33.6% 31.1% 33.2% 29.7% 52.8% 

 %7.2 %29.7 %26.3 %29.5 %35.7 %33.3 ( اعارضها3

 %1.7 %26.4 %22.6 %22.2 %21.3 %21.7 أعارضها إلى درجة كبلرة ( 4

 %2.8 %3.1 %3.1 %2.5 %2.9 %2.8 ال رأي/ ال أعرف ( 5

[ حيث أنك عارضت رزمة الحل الدائم المقترح، نريد أن نعرف منك ما إذا كان V8-10]تسأل فقط لمن عارض الرزمة في سؤال 
 يجعلك تغير رأيك من المعارضة للقبول لهذا الحل:أي مما يلي قد 

PV11.1  ماذا لو جاء باالتفاق باإلضافة للبنود المذكورة أن اسرائيل توافق على المبادرة العربية وفي المقابل تؤيد كافة الدول العربية
 معاهدة السالم هذه؟ هل كنت في هذه الحالة ستؤيد أم ستعارض هذه الرزمة؟

IV11.1  لو جاء باالتفاق باإلضافة للبنود المذكورة أعاله أن اتفاق السالم سيشمل سالماً مع الدول العربية حسب مبادرة  ماذا
 السالم العربية؟

 %12.5 %29.6 %29.1 %30.7 %25.7 %27.5 ( اؤيد1

 %87.5 %63.1 %63.8 %66.4 %71.5 %69.7 اعارض ( 2

 %0.0 %7.3 %7.1 %2.9 %2.8 %2.8 ( ال راي3

V11-2ضم لجنة دولية ت وصاية وماذا لو لم تكن األماكن المقدسة في القدس تحت سيادة فلسطينية أو إسرائيلية ولكن تحت
 إسرائيل وفلسطين والسعودية واألردن والواليات المتحدة؟ هل كنت في هذا الحالة ستؤيد أم ستعارض هذه

 %31.3 %9.6 %10.2 %24.8 %15.1 %18.5 ( اؤيد1

 %62.5 %89.1 %88.3 %74.3 %83.7 %80.4 اعارض ( 2

 %6.3 %1.3 %1.5 %9. %1.2 %1.1 ( ال راي3

 PV11-3 وماذا لو تمكن العمال الفلسطينيين من العمل في إسرائيل بحرية بعد قيام الدولة الفلسطينية؟ هل كنت في هذه الحالة
 ستؤيد أم ستعارض هذه الرزمة؟

IV11.3.P  الفلسطينيين من العمل في إسرائيل بحرية بعد قيام الدولة الفلسطينية؟ هل كنت في هذه الحالة وماذا لو تمكن العمال
 ستؤيد أم ستعارض هذه الرزمة؟

 %46.7   %38.0 %47.4 %44.0 ( اؤيد1

 %53.3   %60.4 %50.2 %53.8 اعارض ( 2

 %0.0   %1.5 %2.5 %2.1 ( ال راي3

3-IV11  د أم هل كنت في هذه الحالة ستؤيوماذا لو جاء في االتفاق ان الدولة الفلسطينية تعترف بإسرائيل كدولة يهودية ؟
 ؟ستعارض هذه الرزمة 

  %31.9     ( اؤيد1
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المجموع  
 الفلسطيني

 العرب اليهود المجموع اإلسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية

  %63.0     اعارض ( 2

  %5.0     ( ال راي3

4-PV11 طينية يتم تزويدهم بأراضي ومنازل في الدولة الفلسوماذا لو تم تعويض الالجئين المقيمين في مخيمات الالجئين بحيث
 من أجل تسهيل استيعابهم فيها؟ هل كنت في هذه الحالة ستؤيد أم ستعارض هذه الرزمة؟

IV11.4.P وماذا لو تم تعويض الالجئين المقيمين في مخيمات الالجئين بحيث يتم تزويدهم بأراضي ومنازل في الدولة الفلسطينية
 يعابهم فيها؟ هل كنت في هذه الحالة ستؤيد أم ستعارض هذه الرزمة؟من أجل تسهيل است

 %56.3   %40.4 %42.2 %41.5 ( اؤيد1

 %31.3   %57.4 %56.1 %56.5 اعارض ( 2

 %12.5   %2.2 %1.7 %1.9 ( ال راي3

IV11-4  يلية وان تضمن بجنسيتهم اإلسرائسمح للمستوطنين بالبقاء في بيوتهم بعد االنسحاب اإلسرائيلي وان يحتفظوا وماذا لو
 هل كنت في هذه الحالة ستؤيد أم ستعارض هذه الرزمة؟ الدولة الفلسطينية في الوقت ذاته سالمتهم؟

  %21.0     ( اؤيد1

  %74.9     اعارض ( 2

  %4.1     ( ال راي3

 PV11 -5 ل  مبني على أساس هدنة طويلة األمد بين الطرفين؟ هوماذا لو كان اتفاق السالم بين الدولة الفلسطينية ودولة إسرائيل
 كنت في هذه الحالة ستؤيد أم ستعارض هذه الرزمة؟

IV11.5.P   وماذا لو كان اتفاق السالم بين الدولة الفلسطينية ودولة إسرائيل مبني على أساس هدنة طويلة األمد بين الطرفين؟ هل
 كنت في هذه الحالة ستؤيد أم ستعارض هذه الرزمة؟

 %31.3   %41.5 %30.4 %34.4 ( اؤيد1

 %62.5   %55.7 %67.5 %63.3 اعارض ( 2

 %6.3   %2.8 %2.0 %2.3 ( ال راي3

5-IV11  ه ؟ هل كنت في هذلإلسرائيليين حرية الوصول لالماكن المقدسة في القدس وفي أماكن أخرى  ضمن االتفاقوماذا لو
 الحالة ستؤيد أم ستعارض هذه الرزمة؟

  %23.2     اؤيد( 1

  %73.3     اعارض ( 2

  %3.4     ( ال راي3

PV11.6  وماذا لو اعترفت دولة إسرائيل بالروابط والجذور التاريخية والدينية بين الفلسطينيين وأراضي فلسطين التاريخية؟ هل كنت
 في هذه الحالة ستؤيد أم ستعارض هذه الرزمة؟

IV11.6P  إسرائيل بالروابط والجذور التاريخية والدينية بين الفلسطينيين وأراضي فلسطين التاريخية؟ هل  وماذا لو اعترفت دولة
 كنت في هذه الحالة ستؤيد أم ستعارض هذه الرزمة؟

 %37.5   %43.7 %43.7 %43.7 ( اؤيد1

 %56.3   %55.2 %54.2 %54.6 اعارض ( 2

 %6.3   %1.1 %2.1 %1.7 ( ال راي3



 
 

6 
 

المجموع  
 الفلسطيني

 العرب اليهود المجموع اإلسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية

IV11.6  ليهود وفلسطين يعترفون بالروابط التاريخية والدينية بين ا نالفلسطينييوماذا لو جاء في االتفاق باإلضافة للبنود المذكورة أن
 ؟ هل كنت في هذه الحالة ستؤيد أم ستعارض هذه الرزمة؟التاريخية 

  %34.4     ( اؤيد1

  %61.6     اعارض ( 2

  %4.1     ( ال راي3

 V11.7 لو كان مضموناً للمواطنين من كال الطرفين حرية الحركة في كافة أرجاء أراضي الدولتين بدون قيود؟ هل كنت في هذا  وماذا
 الحالة ستؤيد أم ستعارض هذه الرزمة؟

 %50.0 %24.3 %25.0 %34.5 %42.9 %39.9 ( اؤيد1

 %43.8 %72.3 %71.5 %63.1 %54.9 %57.8 اعارض ( 2

 %6.3 %3.5 %3.5 %2.4 %2.2 %2.3 ( ال راي3

 IV11-8 0491تم تعويض اليهود الذين تركوا بيوتهم وممتلكاتهم في الدول العربية عندما كان عليهم تركها بعد حرب وماذا لو 
 ؟ هل كنت في هذه الحالة ستؤيد أم ستعارض هذه الرزمة ؟وقيام دولة اسرائيل

  %40.4     ( اؤيد1

  %56.5     اعارض ( 2

  %3.1     راي( ال 3

V12  يقترح البعض دخول دولة فلسطين ودولة إسرائيل في اتحاد كونفدرالي بحيث يستطيع مواطنو الدولتين
العيش في أراضي الدولة األخرى وتحت سلطتها وقوانينها وبحيث يقرر الطرفان بشكل مشترك السياسة األمنية 

 ؟حواالقتصادية لهذا االتحاد. هل تؤيد أم تعارض هذا االقترا
 %74.4 %19.7 %28.0 %32.5 %34.6 %33.8 ( اؤيد1

 %22.8 %76.2 %68.1 %57.4 %57.8 %57.7 اعارض ( 2

 %2.8 %4.1 %3.9 %10.0 %7.6 %8.5 ( ال راي3

V13 اإلسرائيلية، أيها -لو كان لك أن تختار من بين الوسيلتين الممكنتين التاليتين من أجل إعادة الحياة للمفاوضات الفلسطينية
 األكثر قدرة على النجاح في تحقيق هذا الهدف؟

مفاوضات ثنايلة بلن الحكومة  (1
 اإلسرايل لة والطرف الف سطلني

28.6% 28.5% 28.8% 58.3% 61.1% 42.8% 

مفاوضات متعددة األطراف تقودها  ( 2
 الدول الكبرى

51.0% 50.8% 51.5% 30.9% 27.1% 51.7% 

 %5.6 %11.7 %10.8 %19.7 %20.8 %20.4 ال رأي/ ال أعرف ( 3

V14  ها اإلسرائيلية. من بين األفكار التالية، أي-اآلن مجموعة من األفكار المقترحة إلعادة الحياة للمفاوضات الفلسطينية هناك
 بنظرك األكثر فائدة أو األقل ضررًا؟

عم لة سالم بمشاركة عربلة موسعة  (1
 تشمل السعودية ومصر واألردن

31.1% 32.2% 29.2% 17.9% 18.3% 16.1% 

 %12.2 %32.2 %29.2 %5.8 %2.5 %3.8 سالم تحت إشراف أمريكيعم لة ( 2



 
 

7 
 

المجموع  
 الفلسطيني

 العرب اليهود المجموع اإلسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية

عم لة سالم تحت إشراف االتحاد ( 3
االوروب عم لة سالم تحت إشراف األمم 

 المتحدة

12.7% 11.7% 14.4% 5.6% 3.5% 17.2% 

عم لة سالم تحت إشراف األمم ( 4
 المتحدة

13.5% 12.6% 14.8% 6.4% 4.5% 17.2% 

-إشراف أمريكي عم لة سالم تحت( 5
 روسي

6.6% 6.1% 7.4% 16.7% 17.9% 10.0% 

 %18.3 %8.3 %9.8 %3. %8. %6. أخرى ( 6

 %5.6 %10.4 %9.6 %23.1 %29.4 %27.1 ال شيء مما سبق( 7

 %3.3 %5.0 %4.7 %4.9 %4.6 %4.7 ال رأي/ ال أعرف( 8

15Vاإلسرائيلي؟–بخصوص الصراع الفلسطيني  ماذا تتوقع أن يفعل الرئيس األمريكي الجديد دونالد ترمب 
 %25.0 %18.3 %19.4 %27.6 %32.0 %30.4 ال شيء( 1

 %10.0 %27.5 %24.8 %17.6 %5.6 %10.1 سلعمل ع ى العودة لمفاوضات السالم( 2

 %6.7 %15.8 %14.4 %13.4 %4.1 %7.6 سلعمل ع ى فرض تسوية ع ى الطرفلن( 3

 %41.1 %24.3 %26.8 %36.5 %53.5 %47.1 سلقف الى جانب اسرايلل( 4

 %17.2 %14.1 %14.6 %4.9 %4.8 %4.8 ال رأي/ ال أعرف( 5

V16 :مما سمعت عنه، برأيك، هل دونالد ترمب 
 %61.1 %69.1 %67.8 %68.6 %82.1 %77.0 مؤيد السرايلل( 1

 %0.0 %1.5 %1.2 %4.4 %8. %2.2 مؤيد ل ف سطلنللن( 2

 %11.1 %18.3 %17.2 %12.7 %4.8 %7.8 محايد( 3

 %19.4 %0.0 %3.0 %10.9 %9.1 %9.8 لم اسمع عنه( 4

 %8.3 %11.2 %10.8 %3.4 %3.1 %3.2 ال رأي/ ال أعرف( 5

IV34   ,؟حزب كنت تصوت  أليلو اجريت االنتخابات اليوم 
 %1.7 %19.0 %16.4    برياسة بنلاملن نتنلاهو ال لكود ( 1

: حزب العمل  لمعسكر الصهلونيا ( 2
 برياسةوالحركة في قايمة مشتركة 

  ايتسحاق هرتسوغ وتستبي للبني.
   

7.2% 7.8% 3.9% 

 %1.7 %3.8 %3.5    ك نا برياسة موشله كح ونحزب   ( 3

ة يايلر برياس يش عتلد )يوجد مستقبل( ( 4
    لبلد.

14.3% 16.6% 1.7% 

 %1.1 %2.3 %2.1    اريله درعي برياسةشاس  ( 5

 %0.0 %1.1 %9.     يشاي( 6

http://knesset.gov.il/faction/arb/FactionPageCurrent_arb.asp?PG=215
http://knesset.gov.il/faction/arb/FactionPageCurrent_arb.asp?PG=215
http://knesset.gov.il/faction/arb/FactionPageCurrent_arb.asp?PG=219
http://knesset.gov.il/faction/arb/FactionPageCurrent_arb.asp?PG=219
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 العرب اليهود المجموع اإلسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية

 %0.0 %6.1 %5.2    اغودات إسرايلل يهدوت هتوراة| ( 7

 %5.6 %7.8 %7.4    برياسة زهافا جال أونملرتس  ( 8

 %0.0 %9.1 %7.7    تبرياسة نفتالي بلن البلت اللهودي ( 9

 %6. %3.2 %2.8    أفلغدور للبرمان برياسة إسرايلل بلتنا ( 11

 )األحزاب القايمة العربلة المشتركة( 11
    العربلة(

6.0% .6% 36.1% 

 %0.0 %2.4 %2.0    اخر: ______________ ( 12

االحتجاجي )الصوت التصويت  ( 13
    األبلض أو الصوت الفارغ(

10.9% 8.1% 26.7% 

 %20.6 %5.5 %7.8    لن اصوت ( 14

 %6. %6.6 %5.7    ال رأي/ ال أعرف ( 15

 PV34  لو جرت انتخابات جديدة اليوم بموافقة جميع القوى السياسية وترشحت نفس القوائم التي شاركت في االنتخابات
 ، لمن ستصوت؟6112كانون ثاني )يناير(   61جرت في التشريعية التي 

ايتالف الجبهة )( قايمة البديل 1
  الديمقراطلة وحزب الشعب وفدا

 (ومستق لن

1.0% .6% 1.6% 

   

مصطفى  "قايمة ف سطلن المستق ة  ( 2
 البرغوثي والمستق ون

3.3% 4.2% 2.1% 

   

    %3.3 %2.5 %2.9 قايمة الشهلد أبو ع ي مصطفى (3
    %3. %4. %4. ( قايمة الشهلد أبو العباس4
    %6. %2. %4. قايمة الحرية والعدالة االجتماعلة ( 5
    %37.6 %28.5 %32.3 قايمة التغللر واالصالح (6
االيتالف الوطني ل عدالة والديمقراطلة  (7

 ))وعد
.4% .6% .2% 

   

    %3. %1.2 %8. قايمة الطريق الثالث برياسة سالم فلاض (8
    %4. %8. %6. قايمة الحرية واالستقالل (9

    %3. %2. %3. قايمة العدالة الف سطلنلة (11
    %40.2 %41.3 %40.9 حركة فتح (11
ال رأي / الأعرف  /ال أحد مما سبق (12

 / ال أذكر
16.8% 19.5% 13.0% 

   

 PV30 هي بنظرك الغاية األولى وماهي الغاية الثانية التي ينبغي للشعب من بين الغايات واألهداف الوطنية العليا التالية، ما
 الفلسطيني العمل على تحقيقها؟

 الغاية األولى:

http://knesset.gov.il/faction/arb/FactionPageCurrent_arb.asp?PG=101
http://knesset.gov.il/faction/arb/FactionPageCurrent_arb.asp?PG=101
https://knesset.gov.il/mk/arb/mk.asp?mk_individual_id_t=214
https://knesset.gov.il/mk/arb/mk.asp?mk_individual_id_t=214
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المجموع  
 الفلسطيني

 العرب اليهود المجموع اإلسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية

 67انسحاب إسرايل ي لحدود عام  (1
وإقامة دولة ف سطلنلة مستق ة في الضفة 

 والقطاع وعاصمتها القدس الشرقلة

46.4% 46.6% 46.2% 

   

لالجئلن الحصول ع ى حق العودة  ( 2
وعودتهم لقراهم وب داتهم التي خرجوا منها 

 1948في عام 

30.2% 30.6% 29.5% 

   

( إقامة نظام حكم ديمقراطي يحترم 3
 حريات وحقوق اإلنسان الف سطلني

10.8% 10.8% 10.7% 

   

( بناء فرد صالح ومجتمع متدين ي تزم 4
 بتعاللم اإلسالم كام ة

12.6% 12.1% 13.5% 

   

IV30 ) ،ية في أربعة قيم أساسية التي قد تتعارض بعضها البعض: أغلبية يهود هنالكإذا كنت تفكر في التطورات المحتملة إلسرائيل
الدولة, ارض إسرائيل الكبرى، الديمقراطية )حقوق سياسية متساوية للجميع( والسالم. أي من هذه القيم األربع األكثر أهمية بالنسبة 

 لك؟ أي من هذه القيم هي الثانية بأهميتها؟  ايها الثالثة؟ والرابعة؟
 ر أهمية بالنسبة لي ________األكث

  %33.8     ( أغ بلة يهودية في الدولة1
 

  %13.7     (  ارض إسرايلل الكبرى2

  %26.6     الديمقراطلة  ( 3

  %23.0     السالم  ( 4

  %3.0     ال أعرف/ارفض اإلجابة (5

2-PV19   السالم اإلسرائيليينيريد معظم 
2 -IV19  السالم الفلسطينيونيريد معظم 
 %1.7 %28.9 %24.8 %20.9 %12.6 %15.7 ( بالتأكلد ال اوافق1

 %17.8 %28.4 %26.8 %36.0 %47.7 %43.3 ( ال اوافق2

 %51.1 %29.6 %32.9 %33.2 %32.0 %32.5 اوافق ( 3

 %28.3 %11.5 %14.1 %7.3 %4.4 %5.5 اوافق  بالتأكلد ( 4

 %1.1 %1.6 %1.5 %2.6 %3.3 %3.0 ( ال رأي/ ال أعرف5

2P-V19I   السالم اإلسرائيليينيريد معظم 
 %8.3      ( بالتأكلد ال اوافق1

 %37.2      ( ال اوافق2

 %40.6      اوافق ( 3

 %12.2      اوافق  بالتأكلد ( 4

 %1.7      ( ال رأي/ ال أعرف5

3-PV19  اليهود اإلسرائيلييناشعر بالخوف من 
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 العرب اليهود المجموع اإلسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية

3 -IV19  الفلسطينييناشعر بالخوف من 
  %9.6  %22.2 %11.0 %15.3 ( بالتأكلد ال اوافق1

  %23.2  %41.7 %40.5 %41.0 ( ال اوافق2

  %35.9  %30.9 %39.8 %36.4 اوافق ( 3

  %30.3  %5.2 %8.1 %7.0 اوافق  بالتأكلد ( 4

  %9.6  %0.0 %6. %3. ( ال رأي/ ال أعرف5

P19-3.1 من الجنود اإلسرائيليين والمستوطنين المسلحيناشعر بالخوف 
    %23.5 %10.4 %15.4 ( بالتأكلد ال اوافق1

    %31.4 %33.3 %32.6 ( ال اوافق2

    %34.3 %45.1 %41.0 اوافق ( 3

    %10.3 %10.8 %10.6 اوافق  بالتأكلد ( 4

    %4. %4. %4. ( ال رأي/ ال أعرف5

3P-IV19  اليهود اإلسرائيلييناشعر بالخوف من 
 %38.9      ( بالتأكلد ال اوافق1

 %43.3      ( ال اوافق2

 %14.4      اوافق ( 3

 %3.3      اوافق بالتأكلد ( 4

 %0.0      ( ال رأي/ ال أعرف5

3-I19  اإلسرائيليينالعرب اشعر بالخوف من  
  %20.4     ( بالتأكلد ال اوافق1

  %30.6     ( ال اوافق2

  %29.9     اوافق ( 3

  %18.2     اوافق بالتأكلد ( 4

  %9.     ( ال رأي/ ال أعرف5

4 -PV19  اليهود باإلسرائيليينمن الممكن الثقة 
4) -IV19  بالفلسطينيينمن الممكن الثقة 

 %6.1 %41.7 %36.3 %44.7 %34.7 %38.5 ( بالتأكلد ال اوافق1

 %23.9 %28.8 %28.0 %37.3 %53.0 %47.0 ( ال اوافق2

 %55.6 %21.3 %26.5 %11.7 %9.3 %10.2 اوافق ( 3

 %11.1 %5.7 %6.5 %5.6 %2.7 %3.8 اوافق  بالتأكلد ( 4

 %3.3 %2.5 %2.7 %7. %3. %4. ( ال رأي/ ال أعرف5
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 العرب اليهود المجموع اإلسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية

V19-5  الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ليس هناك شيء فيه مصلحة مشتركة للطرفين، كل ما هو جيد لطرف يكون سيء لطرف  في
 آخر؟

 %8.3 %22.0 %19.9 %9.7 %5.6 %7.2 ( بالتأكلد ال اوافق1

 %32.8 %26.1 %27.1 %20.5 %20.1 %20.2 ( ال اوافق2

 %31.1 %30.4 %30.5 %46.7 %56.7 %52.9 اوافق ( 3

 %17.2 %20.3 %19.9 %18.5 %13.6 %15.5 اوافق  بالتأكلد ( 4

 %10.6 %1.2 %2.6 %4.7 %4.0 %4.2 ( ال رأي/ ال أعرف5

V21   ما هي بنظرك فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل خالل السنوات الخمسة القادمة؟ هل هي عالية أم
 متوسطة أم ضئيلة؟

 %50.0 %53.9 %53.3 %35.1 %36.7 %36.1 ( ضئل ة جدا1

 %25.0 %27.6 %27.2 %34.8 %36.4 %35.8 ضئل ة ( 2

 %15.0 %13.6 %13.8 %23.1 %21.3 %22.0 ( متوسطة3

 %4.4 %1.9 %2.3 %5.6 %4.0 %4.6 عاللة ( 4

 %1.1 %9. %9. %5. %1. %3. ( عاللة جدا5

 %4.4 %2.2 %2.6 %9. %1.4 %1.2 ال رأي / ال أعرف ( 6

 V22  بالنظر إلى االعتقادات المتزايدة بأن حل الدولتين لم يعد عملياً أو واقعيًا، تزداد شعبية فكرة قيام دولة واحدة لشعبين يكون
 هذا؟  فيها الفلسطينيون واإلسرائيليون مواطنون في دولة واحدة ويتمتعون فيها بحقوق متساوية. هل تؤيد أم تعارض حل الدولة الواحدة

 %55.6 %18.7 %24.3 %36.1 %36.3 %36.2 اؤيد (1

 %41.7 %78.1 %72.5 %62.0 %60.8 %61.2 ( اعارض2

 %2.8 %3.3 %3.2 %2.0 %2.8 %2.5 ( ال رأي/ ال أعرف3

 I23 لليهود فقط : هل انت مع او ضد ضم الضفة الغربية إلسرائيل ولكن بدون إعطاء الفلسطينيين حقوقهم الكاملة كمواطنيين ؟ 
  %30.6     مع( 1

  %64.2     ضد( 2

  %5.2     ( ال رأي/ ال أعرف3

 V24 برأيك، هل قيام الفلسطينيين واإلسرائيليين بالعمل معاً للترويج لجهود السالم على المستوى الشعبي كما تفعل المجموعة
 من أجلالمسماة "نساء من أجل السالم" يساهم في وضع ضغوط من الجمهور على القادة للعمل 

 %68.3 %27.7 %33.9 %37.9 %43.3 %41.2 نعم( 1

 %27.8 %68.7 %62.4 %52.0 %47.6 %49.3 ال( 2

 %3.9 %3.6 %3.7 %10.0 %9.2 %9.5 ال راي / ال اعرف( 3

 V25 ماذا بالنسبة لدور رجال الدين؟ هل تعتقد أن رجال دين مسلمين ويهود ومسيحيين يمكنهم أن يكونوا فعالين في العمل من
 السالم؟أجل 

 %61.1 %52.8 %54.0 %41.6 %48.5 %45.9 نعم( 1
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 العرب اليهود المجموع اإلسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية

 %35.0 %43.4 %42.1 %51.9 %44.3 %47.1 ال( 2

 %3.9 %3.8 %3.8 %6.5 %7.3 %7.0 ال راي / ال اعرف( 3

PV26 هل تؤيد أم تعارض هجمات على مدنيين إسرائيليين مثل عمليات الطعن بالسكين؟ 
    %67.0 %34.5 %46.8 اؤيد( 1

    %30.4 %59.5 %48.5 اعارض( 2

    %2.6 %6.0 %4.7 ال راي( 3
 IV26 هل تؤيد ام تعارض السياسات القاسية )مثل فرض االغالقات ومنع التجول طويل األمد ( ضد سكان القرى والبلدات التي

 ؟ عنف أخرى ضدهمباستخدام السكين أو قاموا بأعمال  نجاء منها الفلسطينيون الذين هاجموا إسرائيليي
  %58.1     اؤيد( 1

  %37.7     اعارض( 2

  %4.2     ال راي( 3

V27وماذا برأيك هو رأي أغلبية الفلسطينيين؟ هل تؤيد  األغلبية أم تعارض الهجمات ضد اإلسرائيليين مثل الهجمات بالسكين؟ 
  %52.1  %70.7 %41.5 %52.5 اؤيد( 1

  %32.3  %26.5 %49.5 %40.8 اعارض( 2

  %15.6  %2.8 %9.1 %6.7 ال راي( 3

 P27.1 تقوم إسرائيل بهدم منازل عائالت الفلسطينيين المتهمين بطعن إسرائيليين أو القيام بأعمال مسلحة. هل ترى في هذه
 السياسة وسيلة فعالة أو غير فعالة في التأثير على قرارات األفراد الذين يقومون بعمليات الطعن أو

    %9.5 %2.8 %5.3 بالتأكلد تردعهم( 1

    %19.2 %10.8 %14.0 تردعهم( 2

    %37.5 %56.0 %49.0 ال تردعهم( 3

    %31.4 %27.7 %29.1 بالتأكلد ال تردعهم ( 4

    %2.5 %2.6 %2.6 ال رأي/ ال أعرف( 5

V28 بل كل تنظر إليهم أواًل وق( في عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين هل 91عند التفكير في دور عرب الداخل )عرب
 شيء كفلسطينيين أم كإسرائيليين؟

 %26.7 %40.6 %38.4 %6.4 %11.5 %9.6 إسرايل للن ( 1

 %30.6 %23.4 %24.5 %60.1 %64.9 %63.1 ف سطلنللن ( 2

 %36.7 %34.0 %34.4 %28.5 %21.7 %24.2 االثنان معا  ( 3

 %6.1 %2.0 %2.6 %4.9 %1.9 %3.1 ال رأي/ ال أعرف (4

V29 (دور منظمة التحرير الفلسطينية؟ هل يرونها تمثلهم 91وعندما يتعلق األمر بمفاوضات السالم، كيف يرى عرب الداخل )عرب
 وتمثل بقية الفلسطينيين األخرين أم يرونها تمثل الفلسطينيين األخرين فقط؟

يرونها تمث هم وتمثل الف سطلنللن  ( 1
 األخرين

49.4% 48.6% 50.7% 30.3% 32.0% 21.1% 
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 %63.3 %49.0 %51.2 %41.3 %40.5 %40.8 يرونها تمثل الف سطلنللن األخرين فقط ( 2

 %15.6 %19.0 %18.5 %8.0 %10.9 %9.8 ال رأي/ ال أعرف ( 3

PV31هل قابلت أو تحدثت خالل األشهر القليلة الماضية مع إسرائيلياً )ما عدا المستوطنين والجنود(؟ 
IV31  ؟فلسطينياً هل قابلت أو تحدثت خالل األشهر القليلة الماضية مع 

 %77.8 %23.1 %31.4 %5.7 %15.0 %11.5 نعم( 1

 %22.2 %76.5 %68.2 %90.9 %83.2 %86.1 ال( 2

 %0.0 %4. %4. %3.4 %1.8 %2.4 ال راي / ال اعرف( 3

V32هل كانت المقابلة أو الحديث جيداً /إيجابياً ؟ 
 %94.3 %94.8 %94.6 %43.2 %77.3 %71.1 نعم( 1

 %5.0 %4.5 %4.7 %54.6 %22.7 %28.5 ال( 2

 %7. %7. %7. %2.1 %0.0 %4. ال راي / ال اعرف( 3

I33  ؟من حيث مواقفك السياسية واألمنية ، كيف تعرف نفسك 

 %3.3 %45.2 %38.8    يملن( 1

 %39.4 %36.0 %36.5    وسط( 2

 %25.6 %16.2 %17.6    يسار( 3

 ال رأي/ ال أعرف( 4
   7.1% 2.6% 31.7% 

PV 109  ما هو المصدر الرئيسي الذي تلجأ إليه للحصول على المعلومات الجديدة أو الحديثة حول التطوارات الجارية؟ 
IV109P  ما هو المصدر الرئيسي الذي تلجأ إليه للحصول على المعلومات الجديدة أو الحديثة حول التطوارات الجارية؟  

 %37.2   %40.3 %44.6 %43.0 الت فزيون ( 1

 %5.0   %5.4 %3.8 %4.4 ( الراديو2

 %7.2   %1.8 %9. %1.2 ( الجرايد المطبوعة3

 %17.8   %14.7 %4.4 %8.3 الجرايد ع ى االنترنت  ( 4

( الوسايل االجتماعلة مثل فلسبوك توتر 5
 وغلرها

41.9% 44.6% 37.5% 

  
27.8% 

 %5.0   %2. %1.7 %1.1 ( ال رأي/ ال أعرف6

PV35  اذا كنت تستخدم االنترنت للمشاركة في الصفحات االجتماعية مثل فيس بوك أو تويتر والمنتديات وغيرها أو الستخدام
 وفتح بريدك اإللكتروني، كم مرة تقوم بالمشاركة بالصفحات االجتماعية والمنتديات أو تستخدم بريدك االلكتروني؟

    %22.8 %36.2 %31.1 ( أكثر من مرة في اللوم1

    %34.5 %24.4 %28.2 ( يوملا2

    %16.4 %8.0 %11.2 مرات أسبوعلا 5-2( بلن 3

    %6.0 %3.8 %4.6 ( مرة في األسبوع4
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المجموع  
 الفلسطيني

 العرب اليهود المجموع اإلسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية

    %4.2 %1.1 %2.3 ( مرة في الشهر5

    %0.0 %5. %3. أخرى (6

ال ينطبق، ال أشارك في الصفحات  ( 7
 والمنتديات وللس لدي بريد الكتروني

22.3% 26.1% 16.1% 

   

I105-1 لليهود اإلسرائيليين فقط( هل انت(: 
  %10.1     الحريديم \أرثوذكسي ( 1

  %13.2     متدين( 2
  %30.3     محافظ( 3
  %46.4     علماني( 4
  %0.0     ال يعرف/يرفض  (ي/ال تقرأ)( 5

I105-2  ؟)للعرب اإلسرائيليين فقط(  ما هي ديانتك 
 %71.1      مس م (1

 %11.1      درزي( 2

 %12.8      مسلحي( 3

 %0.0      آخر( 4

 %5.0      ال يعرف/يرفض  (ي/ال تقرأ)( 5

 P02 بشكل عام، هل تصف نفسك على أنك............ 
    %52.0 %39.3 %44.1 متدين (1
    %39.0 %55.8 %49.5 متوسط التدين ( 2
    %8.5 %4.8 %6.2 ( غلر متدين3
    %4. %1. %2. ال راي ( 4

P03  يقول البعض أن الممارسات الدينية هي ممارسات خاصة يجب تفريقها عن الحياة االجتماعية والسياسية. هل توافق أو ال توافق
 على هذا القول؟

    %8.1 %6.0 %6.8 ( اوافق بشدة1

    %29.3 %30.7 %30.2 ( اوافق2

    %37.6 %46.0 %42.8 ( اعارض3

    %22.3 %14.5 %17.4 بالتأكلد اعارض (4

    %2.8 %2.8 %2.8 ال رأي/ ال أعرف (5
 


