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( 33)نتائج استطالع الرأي العام رقم 

 

 %قطاع غزة %الضفة الػربية %اجملموع  

َٔ بني احملطات ايفطا١ٝ٥ اإلخباز١ٜ ايتاي١ٝ، أٜٗا ناْت احملط١ اييت غاٖدتٗا أنجس َٔ احملطات األخس٣ خالٍ ايػٗسٜٔ  (00 

 املاضٝني؟

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  .    

     
 بػهٌ عاّ، نٝف تصف ٚضع ايفًططٝٓٝني يف قطاع غص٠ ايّٝٛ؟ (1

  2.6 2.6 2.6 

  11.3 11.3 11.2 

  15.4 17.4 11.9 

  35.3 36.7 32.7 

  32.8 27.8 41.6 

   2.7 4.3   

     

     بػهٌ عاّ، نٝف تصف ٚضع ايفًططٝٓٝني يف ايطف١ ايػسب١ٝ ايّٝٛ؟ (2

  7.6 5.1 12.0 

  26.4 23.6 31.3 

  26.5 31.8 17.4 

  24.5 26.8 20.5 

  10.9 11.7 9.5 

  4.0 0.9 9.3 

     
.......بػهٌ عاّ، ٌٖ تصف ْفطو ع٢ً أْو (3  

  47.1 38.0 63.0 

  49.7 58.1 34.9 

  2.9 3.3 2.1 

  0.4 0.6   

     
  ...........بػهٌ عاّ، ٌٖ تصف ْفطو ع٢ً أْو  (4

  65.9 59.2 77.6 

  18.5 21.5 13.2 

  14.3 17.9 7.9 

 1.2 1.4 1.3 ال أعرف/ ال رأي (4 

     

ٌٖ تعتكد بٛدٛد فطاد يف َؤضطات ٚأدٗص٠ ايطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ ايتابع١ يس٥ٝظ ايطًط١ أبٛ َاشٕ؟ (5  

  67.5 71.1 61.2 

  20.3 16.6 26.7 

  12.3 12.4 12.1 
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 %قطاع غزة %الضفة الػربية %اجملموع  

َع َسٚز األٜاّ، ٌٖ ضٝصٜد ايفطاد أّ ضٝٓكص يف َؤضطات ٚأدٗص٠ ايطًط١ ايتابع١ يس٥ٝظ ايطًط١ أبٛ َاشٕ؟ (6  

  50.5 57.0 37.5 

  17.6 17.9 16.9 

  25.5 19.2 38.2 

  6.4 5.8 7.4 

    

:يٛ أزدت تكِٝٝ أحٛاٍ ايدميكساط١ٝ ٚحكٛم اإلْطإ يف ظٌ ايطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ بس٥اض١ ايس٥ٝظ أبٛ َاشٕ، فإْو تساٖا (7  

  6.9 5.5 9.4 

  29.5 26.7 34.4 

  24.7 26.1 22.3 

  22.2 24.2 18.8 

  12.9 13.8 11.4 

  3.8 3.7 3.8 

     
يٛ أزدت تكِٝٝ أحٛاٍ ايدميكساط١ٝ ٚحكٛم اإلْطإ يف قطاع غص٠ يف ظٌ حه١َٛ امساعٌٝ ١ٖٝٓ، فإْو تساٖا (8  

  5.7 4.6 7.4 

  22.7 20.9 25.9 

  19.1 18.8 19.6 

  23.8 25.8 20.2 

  19.3 16.5 24.2 

  9.5 13.3 2.8 

     

  ٌٖ تػعس ٖرٙ األٜاّ بإٔ األَٔ ٚ ايطال١َ ايػدص١ٝ يو ٚألفساد أضستو َتٛفسٜٔ أّ غري َتٛفسٜٔ؟ (9

  8.7 5.8 13.7 

  51.1 52.1 49.4 

  32.8 35.8 27.6 

  7.2 6.2 9.0 

  0.2 0.1 0.4 

     

َا ٖٛ تكُٝٝو ألدا٤ حه١َٛ امساعٌٝ ١ٖٝٓ املكاي١ يف قطاع غص٠؟ ٌٖ ٖٛ دٝد أّ ض٤ٞٝ؟ ( 10  

  7.6 6.9 8.9 

  29.7 26.2 35.8 

  22.3 21.4 23.8 

  21.9 22.5 20.7 

  7.7 6.3 10.3 

  10.8 16.7 0.5 

     

ٚقٌ يٓا َا ٖٛ تكُٝٝو ألدا٤ احله١َٛ اييت تسأضٗا ضالّ فٝاض حت٢ تػهٌٝ حهَٛت٘ اجلدٜد٠ َؤخسا؟ ٌٖ ٖٛ دٝد اّ  (11

 ض٤ٞ؟

  6.3 6.3 6.3 

  31.4 31.3 31.4 

  24.1 23.1 25.8 

  22.6 22.5 22.7 

  8.0 8.0 8.2 

  7.6 8.8 5.5 
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 %قطاع غزة %الضفة الػربية %اجملموع  

ٌٖ أْت زاض أّ غري زاض عٔ أدا٤ أبٛ َاشٕ َٓر اْتداب٘ ز٥ٝطا ؟ (12  

  5.4 4.3 7.5 

  42.6 42.0 43.6 

  34.0 33.6 34.6 

  14.7 15.8 12.7 

  3.3 4.3 1.6 

     

يٛ دست اْتدابات ز٥اض١ٝ ددٜد٠ يًطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ، ٚتسغح ذلُٛد عباع عٔ حسن١ فتح، ٚإمساعٌٝ ٖٓٝ٘ عٔ حسن١  ( 13

 محاع، ملٔ تصٛت؟

  52.4 52.8 51.9 

  38.3 36.4 40.8 

  9.3 10.9 7.3 

     

ٚيٛ نإ ايتٓافظ بني َسٚإ ايربغٛثٞ عٔ حسن١ فتح، امساعٌٝ ١ٖٝٓ عٔ محاع، ملٔ تصٛت؟ (14  

    62.2 66.4 56.1 

  31.2 26.7 37.6 

  6.6 6.9 6.3 

     

يٛ دست اْتدابات ددٜد٠ ايّٝٛ مبٛافك١ مجٝع ايك٣ٛ ايطٝاض١ٝ ٚتسغحت ْفظ ايكٛا٥ِ اييت غازنت يف االْتدابات  (16

  ، ملٔ ضتصٛت؟2006 (ٜٓاٜس) نإْٛ ثاْٞ 25ايتػسٜع١ٝ اييت دست يف 

 
 

1.3 0.9 1.8 

 
 

3.2 3.7 2.6 

  4.1 5.2 2.6 

  0.2 0.0 0.4 

  0.4 0.5 0.3 

  28.0 24.6 33.2 

  0.0 0.0 0.0 

  1.0 1.4 0.3 

  0.2 0.4 0.0 

  0.4 0.7 0.0 

  44.2 41.4 48.5 

  16.9 21.2 10.2 

     

بعد فصٌ ايطًط١ يف ايطف١ ٚايكطاع متطهت محاع ٚحه١َٛ امساعٌٝ ٖٓٝ٘ بايطًط١ يف غص٠، حٝح اعتربت ْفطٗا  ( 17

. احله١َٛ ايػسع١ٝ فُٝا غهٌ ايس٥ٝظ أبٛ َاشٕ حه١َٛ ددٜد٠ بس٥اض١ ضالّ فٝاض تعترب ْفطٗا أْٗا ٖٞ صاحب١ ايػسع١ٝ

 أٟ َٔ احلهَٛتني تساٖا أْت صاحب١ ايػسع١ٝ، حه١َٛ ٖٓٝ٘ أّ حه١َٛ أبٛ َاشٕ ٚضالّ فٝاض؟

  28.1 27.4 29.1 

  27.6 25.5 31.4 

  10.9 11.4 10.0 

  28.2 29.6 25.7 

  5.3 6.1 3.7 

     

            َٔ بني األٚيٜٛات ايفًطط١ٝٓٝ ايجالث١ ايتاي١ٝ، َا ٖٞ بٓظسى األٚي١ٜٛ األنجس أ١ُٖٝ؟ ( 18

  16.4 17.2 15.0 

  56.6 57.6 54.9 

  26.1 23.9 29.9 

  0.9 1.3 0.2 
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 %قطاع غزة %الضفة الػربية %اجملموع  

إذا مل جتس اْتدابات  . 2010 (ٜٓاٜس)تٓتٗٞ ٚال١ٜ ايس٥ٝظ ذلُٛد عباع نس٥ٝظ يًطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ يف نإْٛ ايجاْٞ  ( 19

 ز٥اض١ٝ ددٜد٠ يف ذيو ايتازٜخ، ٌٖ ٜفكد أّ ال ٜفكد ايس٥ٝظ عباع غسعٝت٘ نس٥ٝظ يًطًط١؟

  17.4 16.1 19.5 

  42.3 44.2 38.9 

  26.9 25.3 29.6 

  3.5 2.8 4.8 

  10.0 11.6 7.2 

     
 إذا مل جتسٟ اْتدابات تػسٜع١ٝ ددٜد٠ يف ذيو ايتازٜخ، ٌٖ ٜفكد أّ ال 2010نريو تٓتٗٞ ٚال١ٜ اجملًظ ايتػسٜعٞ يف ٜٓاٜس  (20

 ٜفكد اجملًظ ايتػسٜعٞ احلايٞ غسعٝت٘؟

  15.6 13.8 18.6 

  43.2 44.4 41.1 

  27.7 26.9 29.1 

  2.6 2.2 3.3 

  10.9 12.7 7.8 

     
 ٚيهٔ 2010َطًع  يٛ دعا ايس٥ٝظ عباع إلدسا٤ اْتدابات ز٥اض١ٝ ٚتػسٜع١ٝ يف ايطف١ ٚغص٠ يف َٛعدٖا ايدضتٛزٟ يف  (21

حه١َٛ محاع املكاي١ زفطت ايطُاح بإدسا٥ٗا يف قطاع غص٠، ٌٖ تؤٜد أّ تعازض إدسا٤ ٖرٙ االْتدابات يف ايطف١ ايػسب١ٝ 

 فكط؟

  3.9 3.2 5.2 

  21.5 24.4 16.5 

  52.0 53.9 48.7 

  20.0 15.6 27.9 

  2.5 2.9 1.7 

     

َٚاذا يٛ دعت حه١َٛ محاع املكاي١ إلدسا٤ االْتدابات ز٥اض١ٝ ٚتػسٜع١ٝ يف قطاع غص٠ ٚايطف١ يف َٛعدٖا ايدضتٛزٟ يف  (22

 ٚيهٔ حه١َٛ فٝاض زفطت ايطُاح بإدسا٥ٗا يف ايطف١ ايػسب١ٝ، ٌٖ تؤٜد أّ تعازض إدسا٤ ٖرٙ االْتدابات يف 2010َطًع 

 قطاع غص٠ فكط؟

  2.7 2.0 3.9 

  15.9 16.6 14.6 

  58.2 61.7 52.0 

  20.3 15.9 28.1 

  2.9 3.8 1.4 

     
إذا فػٌ احلٛاز يف ايتٛصٌ التفام ع٢ً تػهٌٝ حه١َٛ ٚحد٠ ٚط١ٝٓ، ٌٖ تؤٜد إدسا٤ اْتدابات تػسٜع١ٝ ٚز٥اض١ٝ يف  (23

 باتفام بني ايطسفني حبٝح تػسف عًٝ٘ جل١ٓ اْتدابات ٚاحد٠ ٚيهٔ تهٕٛ حه١َٛ 2010َٛعدٖا ايدضتٛزٟ يف َطًع 

محاع املكاي١ ٖٞ املطؤٚي١ عٔ ايتٓفٝر يف قطاع غص٠ ٚتهٕٛ حه١َٛ ضالّ فٝاض ٖٞ املطؤٚي١ عٔ ايتٓفٝر يف ايطف١ 

 ايػسب١ٝ؟

  6.5 6.9 5.8 

  34.1 34.0 34.4 

  37.2 39.1 33.9 

  17.0 14.3 21.5 

  5.1 5.6 4.3 

     
ع٢ً ض٤ٛ عدّ جناح احلٛاز ايٛطين بني فتح ٚمحاع حت٢ اآلٕ، ٖٓاى حدٜح عٔ إدسا٤ تأدٌٝ يالْتدابات ايتػسٜع١ٝ  (24

 ٌٖ تؤٜد أّ تعازض ٖرا ايتأدٌٝ؟. ٚايس٥اض١ٝ يفرت٠ قد تصٜد عٔ ايط١ٓ

  4.5 5.0 3.6 

  31.0 34.1 25.7 

  46.8 44.8 50.1 

  13.2 10.8 17.3 

  4.6 5.3 3.4 
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 %قطاع غزة %الضفة الػربية %اجملموع  

بايٓظس إىل ايصساع ع٢ً ايطًط١ ٚاالقتتاٍ حٍٛ ايصالحٝات ٚيًفًتإ األَين ايرٟ تبع اْتدابات اجملًظ ايتػسٜعٞ ايطابك١  (25

، َا ٖٞ تٛقعاتو ملا ضٝحصٌ يٛ دست اْتدابات تػسٜع١ٝ ٚز٥اض١ٝ حس٠ ْٚص١ٜٗ ددٜد٠، ٌٖ تعتكد إٔ فتح 2006يف عاّ 

 ٚمحاع ضتكبالٕ أّ ضرتفطإ ْتا٥ذٗا يٛ دا٤ت ملصًح١ ايطسف اآلخس؟

  21.8 22.2 21.1 

  54.4 53.6 55.8 

  6.3 6.2 6.4 

  9.2 9.0 9.4 

  8.4 8.9 7.4 

     

َٚاذا بايٓطب١ يو أْت؟ ٌٖ ضتكبٌ بٓتا٥ر االْتدابات ايتػسٜع١ٝ ٚايس٥اض١ٝ ايكاد١َ فُٝا يٛ ناْت حس٠ ْٚص١ٜٗ، حت٢ يٛ  (26

 دا٤ت ٖرٙ ايٓتا٥ر ملصًح١ ايطسف ايرٟ مل تصٛت ي٘؟

  47.7 49.3 45.0 

  35.5 34.5 37.2 

  9.3 8.1 11.4 

  3.6 4.2 2.6 

  3.9 3.9 3.7 

     

 :بعد إدسا٤ اْتدابات تػسٜع١ٝ ٚز٥اض١ٝ ددٜد٠، بسأٜو جيب إٔ ٜتُتع اجملًظ ايتػسٜعٞ املٓتدب اجلدٜد بطًطات (27

  32.9 34.0 31.0 

  38.0 40.1 34.2 

  21.5 17.6 28.4 

  7.6 8.3 6.4 

    

إىل أٟ دزد١ أْت قًل إٔ تتعسض يف حٝاتو اي١َٝٛٝ أْت أٚ أحد أفساد أضستو يألذ٣ ع٢ً أٜدٟ طسف فًططٝين َجٌ فتح اٚ  (28

 محاع

  18.1 14.9 23.7 

  34.8 38.5 28.3 

  30.9 29.4 33.4 

  15.3 15.9 14.4 

  0.9 1.3 0.2 

     

يف اعتكادى، ٌٖ ميهٔ ألحد ايطسفني، فتح أٚ محاع، إْٗا٤ ايصساع بُٝٓٗا َٔ طسف ٚاحد ملصًحت٘ ضٛا٤ بٛضا٥ٌ عطهس١ٜ  (29

 أٚ ضٝاض١ٝ أٚ ٚضا٥ٌ أخس٣؟

  7.0 5.8 9.3 

  7.3 6.8 8.3 

 
 

58.6 58.3 59.1 

 
 

22.1 23.9 19.0 

  5.0 5.3 4.4 

     

ٌٖ تتٛقع إٔ ٜٓذح املتحاٚزٕٚ يف ايكاٖس٠ َٔ ايفصا٥ٌ ايفًطط١ٝٓٝ يف إْٗا٤ حاي١ االْكطاّ بني ايطف١ ايػسب١ٝ ٚقطاع  (30

 غص٠؟

  2.6 2.2 3.2 

  34.6 32.9 37.5 

  43.4 43.6 43.1 

  14.1 14.2 13.8 

  5.4 7.1 2.5 
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 ايكط١ٝ االصعب يف احلٛاز بني فتح ٚ محاع ٖٞ بسْاَر حه١َٛ ايٛحد٠ ايٛط١ٝٓ حٝح تطايب فتح بتػهٌٝ حه١َٛ  (31

َا زأٜو اْت؟ٌٖ . تٛافل ع٢ً قبٍٛ ناف١ االتفاقات اييت عكدتٗا َٓظ١ُ ايتحسٜس َع اضسا٥ٌٝ فُٝا تعازض محاع ذيو

 تٛافل اّ تعازض َطًب فتح ٖرا؟

  8.5 6.9 11.1 

  40.5 39.1 43.0 

  37.3 39.6 33.1 

  8.0 7.2 9.5 

  5.7 7.1 3.3 

    

يف احلٛاز حٍٛ دخٍٛ حسن١ محاع يف َٓظ١ُ ايتحسٜس، تطايب فتح إٔ تٛافل محاع ع٢ً قبٍٛ ناف١ االتفاقات اييت  ( 32

َا زأٜو أْت؟ ٌٖ ٜٓبػٞ أّ ال ٜٓبػٞ ع٢ً محاع قبٍٛ َطًب فتح . عكدتٗا املٓظ١ُ َع إضسا٥ٌٝ فُٝا تعازض محاع ذيو

 ٖرا َٔ أدٌ دخٍٛ َٓظ١ُ ايتحسٜس؟

  46.1 43.2 51.1 

  44.4 45.9 41.7 

  9.5 10.9 7.2 

     

 يف ظٌ تعجس احلٛاز بني حسنيت محاع ٚفتح َا ٖٞ تٛقعاتو ملطتكبٌ ايطف١ ٚايكطاع؟ (33

  11.5 9.0 15.9 

 
 53.2 54.2 51.6 

 
 32.1 33.4 29.7 

  3.2 3.5 2.7 

     

  اآلٕ ٚبعد اْعكاد َؤمتس حسن١ فتح ايطادع بعد تأخس بًؼ عػسٜٔ عاَا، َا ٖٞ تٛقعاتو ملطتكبٌ ٖرٙ احلسن١؟ (34

  39.0 34.0 47.6 

  21.9 23.7 18.8 

  33.9 37.2 28.0 

  5.3 5.0 5.6 

     

َا ٖٛ زأٜو بايكٝاد٠ اجلدٜد٠ يفتح، ٌٖ . قاّ املؤمتس ايطادع حلسن١ فتح باْتداب جل١ٓ َسنص١ٜ ٚدلًظ ثٛزٟ ددٜدٜٔ (35

 :ضتهٕٛ أنجس أّ أقٌ قدز٠ َٔ ايكٝاد٠ ايطابك١ ع٢ً ايكٝاّ مبا ًٜٞ

 35-1  إدسا٤ َصاحل١ َع محاع ( 

  40.1 36.2 46.9 

  21.7 21.1 22.8 

  32.4 36.7 24.9 

  5.8 6.0 5.5 

  ذلازب١ ايفطاد داخٌ فتح (35-2 

  43.4 40.6 48.3 

  21.3 20.8 22.3 

  29.5 33.0 23.5 

  5.8 5.7 5.9 

 ايعٌُ ع٢ً اْٗا٤ االحتالٍ االضسا٥ًٝٞ (35-3 

  27.3 24.1 33.0 

  28.4 27.2 30.5 

  38.0 42.4 30.2 

  6.3 6.3 6.4 
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 ٌٖ تعسضت أْت أٚ أحد أفساد أضستو العتدا٤ دطدٟ أٚ ٌٖ تعسض بٝتو أٚ أزضو أٚ ضٝازتو أٚ ذلًو يطسق١ أٚ العتدا٤  (36

 َٔ قبٌ فًططٝين آخس خالٍ ايط١ٓ املاض١ٝ؟

  9.1 8.1 10.8 

  90.5 91.6 88.7 

   0.4 0.3 0.4 

     

  إذا نإ اجلٛاب ْعِ، ٌٖ تكدَت بػه٣ٛ يًػسط١ ايفًطط١ٝٓٝ أٚ أدٗص٠ األَٔ األخس٣؟ (37

  40.2 52.2 24.9 

  58.3 46.7 72.9 

   1.6 1.1 2.2 

     

 إذا نإ اجلٛاب ال، َا ٖٛ ايطبب ايرٟ دفعو يعدّ ايتكدّ بػه٣ٛ؟ (38

  40.8 21.8 56.9 

  43.4 50.6 37.4 

  10.6 16.3 5.7 

  5.1 11.2  

     

 إذا نإ اجلٛاب ْعِ، ٌٖ أْت زاضٞ عٔ أدا٤ ايػسط١ ٚأدٗص٠ األَٔ يف ايتحكٝل يف االعتدا٤ ٚنػف ظسٚف٘؟ (39

  25.8 27.5 21.2 

  72.5 70.0 78.8 

  1.8 2.5 0.0 

     

ٖٓاى اقرتاح أْ٘ بعد قٝاّ دٚي١ فًطط١ٝٓٝ َطتك١ً ٚايتٛصٌ حلٌ دا٥ِ يهاف١ َػانٌ ايصساع َع إضسا٥ٌٝ، مبا يف ذيو  (40

. ايكدع ٚايالد٦ني، إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى اعرتاف َتبادٍ بإضسا٥ٌٝ ندٚي١ يًػعب ايٝٗٛدٟ، ٚفًططني ندٚي١ يًػعب ايفًططٝين

   ٌٖ تٛافل أّ ال تٛافل ع٢ً ٖرا االقرتاح ؟

  6.8 6.3 7.6 

  42.5 43.3 41.2 

  35.0 35.1 34.8 

  14.3 13.4 15.8 

  1.4 2.0 0.5 

     

َٚاذا عٔ زأٟ أغًب١ٝ ايفًططٝٓٝني يف ٖرا املٛضٛع؟ ٌٖ تؤٜد أّ تعازض أغًب١ٝ ايفًططٝٓٝني يف ايطف١ ٚ ايكطاع اعرتافا  ( 41

 بإضسا٥ٌٝ ندٚي١ يًػعب ايٝٗٛدٟ، ٚفًططني ندٚي١ يًػعب ايفًططٝين عٓد ايتٛصٌ يتط١ٜٛ ْٗا١ٝ٥ يًصساع؟

  47.3 45.3 50.7 

  46.7 48.5 43.5 

  6.0 6.2 5.8 

     

َٚاذا عٔ زأٟ األغًب١ٝ يف إضسا٥ٌٝ، ٌٖ تعتكد أْٗا تؤٜد أّ تعازض االعرتاف بفًططني ندٚي١ يًػعب ايفًططٝين، ٚإضسا٥ٌٝ  (42

 ندٚي١ يًػعب ايٝٗٛدٟ عٓد ايتٛصٌ يتط١ٜٛ ْٗا١ٝ٥ يًصساع؟

  37.3 35.9 39.7 

  56.0 57.2 53.7 

  6.7 6.8 6.6 

     
 عاَا ع٢ً االحتالٍ االضسا٥ًٝٞ يًطف١ ٚايكطاع، َا ٖٞ بٓظسى فسص قٝاّ دٚي١ فًطط١ٝٓٝ َطتك١ً اىل 40 االٕ ٚبعد َسٚز  (43

 داْب دٚي١ اضسا٥ٌٝ خالٍ ايطٓٛات اخلُظ ايكاد١َ؟ ٌٖ ٖٞ عاي١ٝ أّ َتٛضط١ أّ ض١ًٝ٦ أّ غري َٛدٛد٠

  29.3 32.2 24.1 

  39.3 38.5 40.8 

  25.8 23.6 29.6 

  3.8 3.7 4.0 

  1.8 2.0 1.6 
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اآلٕ ٚبعد َسٚز حٛايٞ مثا١ْٝ أغٗس ع٢ً تٛيٝ٘ ايس٥اض١ يف ايٛالٜات املتحد٠، َا ٖٛ تكدٜسى يطٝاض١ أٚباَا؟ ٌٖ تساٖا  ( 44

 َؤٜد٠ إلضسا٥ٌٝ أّ يًفًططٝٓٝني أّ يالثٓتني َعًا؟

  63.8 63.4 64.6 

  6.9 5.6 9.0 

  23.3 23.8 22.5 

  6.0 7.2 3.9 

     

اإلضسا١ًٝٝ٥ أّ تسٜد -َاذا تسٜد َٔ ايس٥ٝظ أٚباَا إٔ ٜفعٌ؟ ٌٖ تسٜد َٓ٘ إٔ ًٜعب دٚزًا أق٣ٛ يف ع١ًُٝ ايطالّ ايفًطط١ٝٓٝ ( 45

 َٓ٘ عدّ ايتدخٌ يف ع١ًُٝ ايطالّ

  60.7 60.5 61.1 

 
 

6.1 4.8 8.4 

 
 

29.4 29.3 29.6 

  3.8 5.5 1.0 

     

يٛ يعبت ايٛالٜات املتحد٠ بس٥اض١ أٚباَا دٚزًا أق٣ٛ يف ع١ًُٝ ايطالّ، ٌٖ ضٝؤدٟ ذيو بٓظسى إىل إجناح أّ إفػاٍ ع١ًُٝ  (46

 اإلضسا١ًٝٝ٥؟-ايطالّ ايفًطط١ٝٓٝ

  26.2 22.1 33.5 

  29.7 31.9 25.9 

  14.9 17.6 10.2 

  17.8 14.6 23.3 

  7.9 9.3 5.3 

  3.5 4.5 1.9 

     

اإلضسا١ًٝٝ٥، إضسا٥ٌٝ أّ -َٔ بٓظسى ضٝطتفٝد أنجس يٛ تدخًت ايٛالٜات املتحد٠ بك٠ٛ يف ع١ًُٝ ايطالّ ايفًطط١ٝٓٝ ( 47

 ايفًططٝٓٝني ؟

  61.3 61.1 61.7 

  9.7 9.4 10.2 

  4.0 4.4 3.3 

  22.4 22.2 22.8 

  2.6 2.8 2.1 

     

 ٖٚٞ قطاع غص٠ ٚايطف١ ايػسب١ٝ 1967تكٍٛ املبادز٠ ايطعٛد١ٜ إٔ ع٢ً إضسا٥ٌٝ االْطحاب َٔ ناف١ املٓاطل اييت احتًتٗا عاّ  (48

ٜتِ حٌ قط١ٝ ايالد٦ني حاًل عاداًل َٚتفكًا عًٝ٘ َٔ خالٍ . ٚايكدع ٖٚطب١ اجلٛالٕ ٜٚتِ إقا١َ دٚي١ فًطط١ٝٓٝ

يف املكابٌ تعرتف ناف١ ايدٍٚ ايعسب١ٝ بإضسا٥ٌٝ ٚحبكٗا يف ايعٝؼ يف . 194َفاٚضات َب١ٝٓ ع٢ً قساز األَِ املتحد٠ زقِ 

ٌٖ تٛافل أٚ ال تٛافل ع٢ً ٖرٙ . حدٚد آ١َٓ ٚتكّٛ بتٛقٝع اتفاقات ضالّ ٚبإقا١َ عالقات دبًَٛاض١ٝ طبٝع١ٝ َعٗا

 املبادز٠؟

  10.6 8.5 14.2 

  53.2 52.5 54.3 

  23.3 25.3 19.8 

  10.8 10.9 10.6 

  2.1 2.7 1.1 

     

يٛ قسزت ايٛالٜات املتحد٠ بس٥اض١ أٚباَا دفع ايطسفني ايفًططٝين ٚاإلضسا٥ًٝٞ بك٠ٛ يكبٍٛ ٚتٓفٝر املبادز٠ ايعسب١ٝ أٚ  (49

 املبادز٠ ايطعٛد١ٜ يًطالّ َع إضسا٥ٌٝ، ٌٖ تعتكد إٔ ع٢ً ايطسف ايفًططٝين قبٍٛ أٚ زفض ٖرا ايتدخٌ األَسٜهٞ؟

  57.9 57.1 59.3 

  38.7 39.0 38.1 

  3.5 3.9 2.6 
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 َاذا بٓظسى ضٝهٕٛ َٛقف غايب١ٝ اإلضسا٥ًٝٝني، ٌٖ ضٝكبًٕٛ أّ ضريفطٕٛ ٖرا ايتدخٌ األَسٜهٞ؟ ( 50

  45.9 45.4 46.7 

  49.2 49.6 48.5 

  4.9 5.0 4.8 

     

عٓد عٛد٠ ايطسفني ايفًططٝين ٚاإلضسا٥ًٝٞ يًُفاٚضات ايٓٗا١ٝ٥ قد تطسح ايبٓٛد ايتاي١ٝ ع٢ً املفاٚضني نبٓٛد حلٌ ٚضط  (51

أْظس ايبطاق١ املسفك١، ٚبعد قسا٠٤ نٌ بٓد ٜتِ ضؤاٍ ]دا٥ِ؟ قٌ يٓا َا زأٜو يف نٌ بٓد فٝٗا ثِ َا زأٜو يف ايبٓٛد دلتُع١ 

 ؟[املبحٛخ عٔ زأٜ٘ يف ذيو ايبٓد

أِب فٍ اٌعفخ اٌغشثُخ فزٕسحت إسشائًُ ورخٍٍ .  إسشائًُ ِٓ وبًِ لطبع غضح وإخالء جُّع اٌّسزىطٕبد فٍ اٌمطبعأسحبة    .1

ِٓ اٌعفخ % 3  ِب عذا ثعط إٌّبطك االسزُطبُٔخ اٌزٍ رجٍغ ألً ِٓ 1967اٌّسزىطٕبد ِٓ وبفخ ِٕبطمهب اٌّحزٍخ ِٕز عبَ 

 .حُذ َزُ رجبدي أساٍض ِع إسشائًُ رٕمً ثّىججه ِسبحخ ِّبصٍخ ِٓ إسشائًُ ٌفٍسطُٓ ورٌه حست اٌخشَطخ اٌّشفمخ

 ِسزمٍخ فٍ إٌّبطك اٌزٍ رٕسحت ِٕهب إسشائًُ فٍ اٌعفخ واٌمطبع وال َىىْ ٌذي دوٌخ فٍسطُٓ جُش وٌىٓ دوٌخ فٍسطُُٕخرمبَ .    2

رحزفظ ثمىاد أِٓ لىَخ ورمىَ لىاد دوٌُخ ِزعذدح اٌجٕسُبد ثحّبَخ سالِخ وأِٓ دوٌخ فٍسطُٓ، وَمىَ اٌطشفبْ ثبالٌزضاَ ثإَمبف 

 . وبفخ أشىبي اٌعٕف ظذ ثععهّب

 عبصّخ ٌذوٌخ فٍسطُٓ ورصجح األحُبء اٌعشثُخ رحذ اٌسُبدح اٌفٍسطُُٕخ واألحُبء اٌُهىدَخ رحذ اٌسُبدح اٌمذط اٌششلُخرىىْ     .3

 اٌّجىً اٌزٍ وحبئطاإلسشائٍُُخ ورصجح اٌجٍذح اٌمذَّخ ثّب فٍ رٌه اٌحشَ اٌششَف رحذ اٌسُبدح اٌفٍسطُُٕخ ِب عذا اٌحٍ اٌُهىدٌ 

 . رصجح رحذ اٌسُبدح اإلسشائٍُُخ

 
 
 
 
 
 

 وِجبدسح اٌسالَ 242 وسلُ 194 ثإلشاس اٌطشفُٓ ثأْ اٌحً سُزُ عًٍ أسبط لشاسٌ األُِ اٌّزحذح سلُ اٌالجئَُٓزُ حً ِشىٍخ .    4

وإٌّبطك فٍ إسشائًُ اٌزٍ َزُ ٔمٍهب ٌذوٌخ  (2)دوٌخ فٍسطُٓ،  (1)اٌعشثُخ وَعطً اٌالجئىْ خّسخ خُبساد ٌإللبِخ اٌذائّخ هٍ 

أِب إٌّبطك اٌضالس األخشي  (4. )وال َىىْ هٕبن لُىد عًٍ عىدح اٌالجئُٓ ٌهبرُٓ إٌّطمزُٓ (3)فٍسطُٓ فٍ رجبدي األساظٍ، 

دوي أخشي فٍ اٌعبٌُ رجذٌ اسزعذادًا ٌمجىي اٌالجئُٓ، ودوٌخ إسشائًُ، واٌذوي : فزىىْ اإللبِخ فُهب خبظعخ ٌمشاس ِٓ دوٌهب وهٍ

 َعىدوْ إًٌ إسشائًُ ِجًُٕب عًٍ أسبط ِزىسط عذد اٌالجئُٓ اٌزَٓ َزُ لجىٌهُ فٍ ِٕبطك َْىىْ عذد اٌالجئُٓ اٌزٌ (5). اٌّعُفخ

  .وَحك ٌالجئُٓ وبفخ اٌحصىي عًٍ رعىَط عٓ ٌجىئهُ وعٓ فمذأهُ ٌٍّّزٍىبد. أخشي ِضً اسزشاٌُب ووٕذا وأوسوثب وغُشهب

 وال َجىص ألٌ طشف اٌزمذَ وإٔهبء اٌصشاععٕذ االٔزهبء ِٓ رٕفُز ارفبلُخ اٌحً اٌذائُ فإْ رٌه َعٍٕ رسىَخ جُّع ِطبٌت اٌطشفُٓ .    5

  .ثّطبٌت إظبفُخ وَمش اٌطشفبْ ثأْ فٍسطُٓ وإسشائًُ هّب وطٕب شعجُهّب

 عًٍ أسظهب وُِبههب اإللٍُُّخ وسّبئهب، ٌىٓ َسّح إلسشائًُ ثبسزخذاَ اٌّجبي اٌجىٌ سُبدحَىىْ ٌٍذوٌخ اٌفٍسطُُٕخ     .6 

 سٕخ، ورجمً لىاد 15اٌفٍسطٍُٕ ألغشاض اٌزذسَت، وّب رحزفظ إسشائًُ ثّحطزٍ ساداس ٌإلٔزاس اٌّجىش فٍ اٌعفخ اٌغشثُخ ٌّذح 

دوٌُخ ِزعذدح اٌجٕسُبد فٍ اٌذوٌخ اٌفٍسطُُٕخ ٌفزشح صُِٕخ غُش ِمُذح ثحُش رىىْ ِهّخ اٌمىاد اٌذوٌُخ هٍ ظّبْ رٕفُز االرفبق 

 .وِشالجخ اٌحذود اٌجشَخ واٌجحشَخ ٌٍذوٌخ اٌفٍسطُُٕخ ثّب فٍ رٌه اٌزىاجذ فٍ اٌّعبثش اٌحذودَخ اٌفٍسطُُٕخ

 
  َع تبادٍ يألزاض1967ٞاْطحاب حلدٚد  - (1)بٓد زقِ  (1-51

  5.4 4.5 6.9 

  43.2 39.2 50.2 

  35.4 39.6 28.3 

  14.6 15.0 13.9 

  1.3 1.6 0.7 

   دٚي١ بدٕٚ دٝؼ يهٔ َع قٛات دٚي١ٝ حلُاٜتٗا–( 2) بٓد زقِ  (2-51 

  1.2 1.0 1.6 

  22.3 21.5 23.7 

  53.3 54.4 51.5 

  22.2 21.9 22.8 

  1.0 1.2 0.5 
ايكدع ايػسق١ٝ عاص١ُ يدٚي١ فًططني بعد تكطُٝٗا - (3)بٓد زقِ  (3-51  

   1.6 1.4 2.1 

  29.2 28.7 29.9 

  45.5 47.7 41.8 

  22.5 20.7 25.7 

  1.1 1.5 0.5 
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  ايالد٦ٕٛ َع مخط١ خٝازات يإلقا١َ ايدا١ُ٥–( 4)بٓد زقِ  (4-51 

  2.5 1.4 4.5 

  34.2 32.0 38.1 

  40.7 45.3 32.8 

  20.0 18.1 23.2 

  2.5 3.1 1.4 

   إْٗا٤ ايصساع–( 5)بٓد زقِ  (5-51 

  6.8 5.5 9.1 

  47.9 43.5 55.5 

  29.9 35.7 19.8 

  13.9 13.6 14.4 

  1.5 1.7 1.2 

  دٚي١ ذات ضٝاد٠ َع تستٝبات أ١َٝٓ ( -6)بٓد زقِ  (6-51 

  3.1 1.7 5.5 

  31.2 24.5 42.7 

  45.3 54.0 30.2 

  19.1 18.3 20.4 

  1.4 1.5 1.2 

 
ايبٓٛد دلتُع١ نحٌ دا٥ِ (7-51  

  2.4 1.3 4.4 

  35.4 28.6 47.1 

  43.0 49.9 31.0 

  17.8 18.6 16.4 

  1.4 1.6 1.2 

     

 َٚاذا عٔ زأٟ أغًب١ٝ ايفًططٝٓٝني يف ٖرا احلٌ ايٛضط ببٓٛدٙ دلتُع١ نحٌ دا٥ِ؟ ٌٖ ٜؤٜد أّ ٜعازض  ( 52
  ايفًططٝٓٝني ٖرا احلٌ ايٛضط؟ َعظِ

  43.1 37.7 52.5 

  49.6 54.7 40.9 

  7.2 7.6 6.6 

     

 َٚاذا عٔ زأٟ األغًب١ٝ يف إضسا٥ٌٝ، ٌٖ ٜؤٜد أّ ٜعازض َعظِ اإلضسا٥ًٝٝني ٖرا احلٌ ايٛضط ببٓٛدٙ دلتُع١ نحٌ دا٥ِ؟ ( 53

  41.3 39.5 44.3 

  51.5 52.9 49.0 

  7.3 7.5 6.8 

     

يٛ قسزت ايٛالٜات املتحد٠ بس٥اض١ أٚباَا دفع ايطسفني ايفًططٝين ٚاإلضسا٥ًٝٞ بك٠ٛ بكبٍٛ ٚتٓفٝر ٖرا احلٌ ايٛضط  ( 54

 ايدا٥ِ نُا دا٤ يف بٓٛدٙ ايطت١ ايطابك١، ٌٖ تعتكد إٔ ع٢ً ايطسف ايفًططٝين قبٍٛ أٚ زفض ٖرا ايتدخٌ األَسٜهٞ؟

  44.5 42.7 47.7 

  51.8 53.2 49.3 

  3.7 4.0 3.0 

     

  بٓظسى ضٝهٕٛ َٛقف غايب١ٝ اإلضسا٥ًٝٝني، ٌٖ ضٝكبًٕٛ أّ ضريفطٕٛ ٖرا ايتدخٌ األَسٜهٞ؟ َٚاذا ( 55

  47.8 46.2 50.6 

  46.7 48.2 44.0 

  5.5 5.6 5.4 
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ٖٓاى حدٜح عٔ تفعٌٝ املبادز٠ ايعسب١ٝ يًطالّ حٝح تطايب اإلداز٠ األَسٜه١ٝ بعض ايدٍٚ ايعسب١ٝ باختاذ خطٛات بٓا٤  (56

ٚذيو يتػذٝع إضسا٥ٌٝ  ( ايتبادٍ ايتذازٟ ٚايطُاح مبسٚز طا٥ساتٗا املد١ْٝ يف أدٛا٤ دٍٚ عسب١ٝ َجٌ)ثك١ جتاٙ إضسا٥ٌٝ 

ٌٖ تعتكد إٔ اختاذ دٍٚ . (َجٌ جتُٝد االضتٝطإ ٚإشاي١ احلٛادص ٚٚقف ٖدّ املٓاشٍ)ع٢ً تكدِٜ تٓاشالت يًفًططٝٓٝني 

 عسب١ٝ خطٛات نٗرٙ ضتػذع إضسا٥ٌٝ فعال ع٢ً تكدِٜ تٓاشالت يًفًططٝٓٝني؟

  5.4 4.2 7.4 

  29.9 29.0 31.4 

  41.0 42.3 38.7 

  20.3 21.5 18.3 

  3.4 3.0 4.2 

     
إذا ثبت فعاًل إٔ اختاذ خطٛات بٓا٤ ثك١ عسب١ٝ َجٌ ٖرٙ اييت ذنسْاٖا أعالٙ ضسٚزٟ يدفع إضسا٥ٌٝ يتكدِٜ تٓاشالت  (57

 يًفًططٝٓٝني، ٌٖ ٜٓبػٞ بٓظسى يف ٖرٙ احلاي١ ع٢ً ايدٍٚ ايعسب١ٝ اختاذ خطٛات بٓا٤ ثك١ نٗرٙ؟

  5.1 4.1 6.8 

  35.5 35.3 35.8 

  42.7 45.3 38.1 

  13.0 11.8 15.0 

  3.7 3.4 4.4 

     
َاذا تتٛقع إٔ حيدخ بني ايطسفني اإلضسا٥ًٝٞ ٚايفًططٝين اآلٕ بايٓظس إىل ايدٚز األَسٜهٞ املتحدد يف األغٗس األخري٠ يف دفع  (58

 ع١ًُٝ ايطالّ؟

 
 

20.5 21.1 19.6 

 
 

46.5 45.1 48.9 

 
 

28.5 28.5 28.5 

  4.5 5.3 3.0 

     

 يٛ أزدت إٔ ختتاز ْا٥بًا يس٥ٝظ ايطًط١ ايفًطط١ٝٓٝ، َٔ ختتاز؟ (59

  21.1 16.8 28.7 

  6.8 5.8 8.4 

  36.5 37.6 34.7 

  9.3 9.9 8.3 

  4.1 3.9 4.4 

  6.8 7.0 6.5 

  15.3 18.9 9.1 

     
 [اخرت ٚاحدًا فكط]أٜا َٔ االجتاٖات ٚاألحصاب ايتاي١ٝ تؤٜد ؟  ( 60

   0.9 1.0 0.7 

  4.7 5.2 3.8 

   33.7 30.7 38.8 

  18.9 15.2 25.4 

   0.2 0.4 0.0 

   1.8 2.4 0.9 

   0.1 0.1 0.0 

  1.7 2.4 0.5 

   2.9 2.7 3.3 

  3.1 3.8 1.8 

   31.7 36.0 24.2 

    0.4 0.3 0.7 
 


