
   
   

 

26/10/2020التاريخ:   

 

 : استطالع مشرتكاإلسرائيلي -الفلسطيين الرأي العامنبض 
 2020 ) سبتمرب(  أيلول-)أغسطس ( آب

V:   لكامل   فقط   ينيسرائيللإلسؤال  : I       سؤال مشرتك متطابق 
PV:   سؤال مشرتك شبه متطابق، نسخة فلسطينية       P:   فقط  نييفلسطين للسؤال  
IV:  ك شبة متطابق، نسخة إسرائيلية مشرت  سؤال     IVxxP  :  سؤال للعرب اإلسرائيليني فقط  

موع الفلسطيين    موع اإلسرائيلي  قطاع غزة الضفة الغربية  ا   العرب   اليهود   ا

V1  ديداً لك ولعائلتك.............  إىل أي درجة تشعر   أن فايروس كورو يشكل 
 %42.9 %16.4 %20.4 %36.9 %26.6 %30.7 لدرجة كبرية ) 1

 %30.7 %57.4 %53.5 %28.9 %28.0 %28.3 لدرحة متوسطة ) 2

 %18.0 %21.8 %21.3 %19.9 %17.8 %18.6 لدرجة قليلة ) 3

ديد ) 4  %4.4 %3.3 %3.5 %14.0 %27.4 %22.1 ال يشكل 

 %3.9 %1.0 %1.5 %3. %3. %3. ال رأي/ ال أعرف ) 5

PV2 ت واألهداف الوطن  حتقيقها؟ العمل على الفلسطيين ك الغاية األوىل اليت ينبغي للشعب ية العليا التالية، ما هي بنظر من بني الغا
  67انسحاب إسرائيلي حلدود عام  ) 1

 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة يف الضفة
34.3% 34.4% 34.1%   22.4% 

احلصول على حق العودة لالجئني  ) 2
م اليت خرجوا م لقراهم وبلدا  وعود

28.4% 27.4% 29.8%   20.5% 

ت  إقامة نظام حكم دميقراطي  ) 3 حيرتم حر
 اإلنسان الفلسطيين وحقوق 

13.4% 12.3% 15.0%   12.7% 

بناء فرد صاحل وجمتمع متدين يلتزم  ) 4
 بتعاليم اإلسالم كاملة 

22.5% 24.4% 19.6%   36.6% 

 %7.8   %1.4 %1.5 %1.5 ال رأي/ ال أعرف ) 5

IV2   بعضها لدرجة ما وختتلف أمهيتها   مع  تتعارضيم هناك أربع ق ، إسرائيل وتطورهايهود فقط) عند التفكري يف مستقبل يليني ال(لإلسرائ
 ، ما هي القيمة اليت تراها أنت أكثر أمهية من غريها؟ مهور عند جهات خملتفة من اجل

غلبية يهودية 1   %39.3 %39.3     ) إسرائيل 

  %11.6 %11.6     إسرائيل الكربى ) 2



موع الفلسطيين    موع اإلسرائيلي  قطاع غزة الضفة الغربية  ا   العرب   اليهود   ا

) دولة دميقراطية ذات حقوق متساوية  3
  للجميع 

   29.6% 29.6%  

  %17.5 %17.5     ) السالم 4
  %2.0 %2.0     ال رأي/ ال أعرف ) 5

V3  ............بشكل عام، هل تصف نفسك على أنك 
 %19.0 %27.5 %26.2 %65.1 %40.7 %50.4  متدين ) 1
 %51.2 %20.9 %25.4 %31.7 %55.4 %46.0  متوسط التدين ) 2
 %24.4 %50.8 %46.9 %2.9 %3.8 %3.4  غري متدين ) 3
 %5.4 %8. %1.5 %3. %1. %2.  ال راي / ال اعرف ) 4

V4 أساس قيام دولة فلسطني اىل جانب دولة إسرائيل و هو ما يعرف حبل الدولتني؟  احلل القائم على  هل تؤيد أم تعارض 
 %22.9 %8.0 %10.3 %7.1 %7.8 %7.5  لتأكيد اؤيد  ) 1
 %36.1 %33.4 %33.8 %31.3 %37.6 %35.1  اؤيد ) 2
 %14.6 %27.1 %25.3 %41.5 %31.0 %35.2  اعارض ) 3
 %5.9 %18.9 %17.0 %17.3 %22.3 %20.3  لتأكيد اعارض ) 4
 %22.9 %8.0 %10.3 %7.1 %7.8 %7.5 ال رأي / ال اعرف ) 5

V5 ولة إسرائيل خالل السنوات اخلمسة القادمة؟ هل هي عالية أم متوسطة أم  لة إىل جانب دفلسطينية مستقما هي بنظرك فرص قيام دولة
 ضئيلة؟ 

 %31.7 %38.3 %37.4 %34.2 %42.9 %39.4  ضئيلة جداً ) 1
 %26.8 %39.7 %37.8 %42.6 %32.1 %36.3  ضئيلة  ) 2
 %21.5 %15.7 %16.6 %18.7 %16.6 %17.5  متوسطة  ) 3
 %5.4 %2.2 %2.6 %1.6 %3.3 %2.6  عالية  ) 4
 %2.0 %4. %6. %2. %1.6 %1.0  عالية جداً  ) 5
 %12.7 %3.7 %5.0 %2.6 %3.6 %3.2  ال رأي / ال اعرف  ) 5

V6  يعتقد البعض أن حل الدولتني، دولة فلسطينية مستقلة اىل جانب دولة إسرائيل، مل يعد حال عمليا بسبب التوسع االستيطاين فيما
 يزال ممكناً اليوم ألنه ميكن تفكيك أو إخالء املستوطنات عند التوصل التفاق. ما هو رأيك انت؟ ال   يعتقد البعض ان هذا احلل

 %32.2 %45.2 %43.2 %66.3 %64.5 %65.2  حل الدولتني مل يعد حال عمليا  ) 1
 %44.9 %43.2 %43.4 %27.0 %33.1 %30.7  حل الدولتني ال يزال ممكنا اليوم ) 2
 %22.9 %11.7 %13.4 %6.7 %2.3 %4.1  ال رأي / ال اعرف ) 3

 V7   ن حل الدولتني مل يعد عملياً أو واقعياً، تزداد شعبية فكرة قيام دولة واحدة لشعبني يكون فيها لنظر إىل االعتقادات املتزايدة 
 هذا؟   حل الدولة الواحدة وق متساوية. هل تؤيد أم تعارض الفلسطينيون واإلسرائيليون مواطنون يف دولة واحدة ويتمتعون فيها حبق 

 %17.6 %3.1 %5.3 %3.4 %8.4 %6.4  لتأكيد اؤيد  ) 1
 %29.3 %20.4 %21.7 %18.6 %21.3 %20.3  اؤيد ) 2
 %21.0 %39.5 %36.7 %54.7 %37.8 %44.5  اعارض ) 3
 %9.8 %26.3 %23.8 %20.3 %31.0 %26.7  لتأكيد اعارض ) 4
 %22.4 %10.7 %12.5 %3.0 %1.4 %2.1  ال اعرف  أي / ال ر ) 5

PVIP8  تؤيد أم تعارض حل الدولة الواحدة حبيث تقوم دولة فلسطينية يف كافة مناطق فلسطني التارخيية وحيث ميكن لليهود العيش  هل
 يف هذه الدولة كمواطنني ولكن بدون حقوق مواطنة كاملة؟ 

IV8  طنة كاملة؟ وق مواطاء الفلسطينيني حقامرة) بدون إعإلسرائيليني فقط) هل تؤيد ام تعارض ضم الضفة الغربية (يهود والس (ل 
 %21 %35.2 %35.2 %28.1 %40.8 %35.7  اؤيد ) 1

 %40.5 %44.5 %44.5 %65.8 %58.0 %61.1  اعارض ) 2

 %38.5 %20.2 %20.2 %6.1 %1.2 %3.2  ال رأي / ال اعرف ) 3



موع الفلسطيين    موع اإلسرائيلي  قطاع غزة الضفة الغربية  ا   العرب   اليهود   ا

V9   تني العيش يف أراضي الدولة األخرى  حبيث يستطيع مواطنو الدول  فلسطني يف احتاد كونفدرايليقرتح البعض دخول دولة إسرائيل ودولة
ولكن يصوت كل مواطن يف دولته فقط. يكون هنالك حرية حركة للجميع وال يتم تقسيم القدس وتصبح عاصمة    كمقيمني دائمني ول

لعمل بشكل مشرتك يف قضامشرتكة للد  يد أم تعارض هذا احلل؟  األمن واالقتصاد. هل تؤ ولتني وتقوم فلسطني وإسرائيل 
 %44.4 %27.5 %30.1 %22.2 %32.8 %28.6  اؤيد ) 1
 %23.4 %56.1 %51.2 %71.9 %65.1 %67.8  اعارض ) 2
 %32.2 %16.4 %18.7 %6.0 %2.1 %3.6  ال رأي / ال اعرف ) 3

V10 التالية على املفاوضني كبنود حلل   البنود يف حالة عودة الطرفني الفلسطيين واإلسرائيلي ملفاوضات احلل الدائم قد تطرح  عند عودة أو
 تعارض كل منها: دائم. سوف أقرأ لك اآلن جمموعة من هذه البنود. قل لنا من فضلك ما إذا كنت تؤيد أو 

V10-1  اية الصراع، وتلتزم اسرائيل   اعرتاف متبادل من قبل الطرفني بفلسطني وإسرائيل كموطنني لشعبيهما وأن حل الدولتني هذا يعين 
اية املطالب من كل طرف. هل تؤيد أم تعارض ذلك؟ مبحاربة اإلرهاب من متطرفني يهود  ضد  الفلسطينيني و

 %58.5 %68.1 %66.6 %33.9 %32.0 %32.7  اؤيد ) 1
 %12.2 %23.4 %21.7 %63.4 %64.4 %64.0  اعارض ) 2
 %29.3 %8.5 %11.6 %2.7 %3.7 %3.3  ال رأي / ال اعرف ) 3

V10-2   ت والصواريخ) يف الضفة الغربية وقطاع غزة. هل تؤيد أم  لة  دو   قيام فلسطينية منزوعة السالح (أي بدون اسلحة ثقيلة كالد
 تعارض ذلك؟ 

 %29.3 %53.0 %49.5 %15.2 %10.4 %12.3  اؤيد ) 1
 %42.0 %33.2 %34.5 %82.4 %88.7 %86.2  اعارض ) 2
 %28.8 %13.7 %16.0 %2.3 %9. %1.5  ال رأي / ال اعرف ) 3

V10-3    ت الدورية، والصحافة   ةالفلسطيني تكون الدولة املستقلة ذات نظام سياسي دميقراطي يقوم على أساس حكم القانون، واالنتخا
نظمة قوية حملاربة الفساد. وتكون دولة إسرائيل   ملان قوي، وقضاءاحلرة، وبر  مستقل، وحقوق متساوية لألقليات الدينية والعرقية، ويتمتع 

نون املساواة للمواطنني اإلسرائيليني العرب حبيث تكون حقوقهم متاماً كحقوق اليهود  ات نظام سياسي دميقراطي يضمن فيه القاذ
 أم تعارض ذلك؟اإلسرائيليني. هل تؤيد 

 %62.9 %65.8 %65.8 %41.4 %44.4 %43.2  اؤيد ) 1
 %11.7 %23.0 %23.0 %55.4 %53.6 %54.3  اعارض ) 2
 %25.4 %11.2 %11.2 %3.2 %2.0 %2.5   اعرف ال رأي / ال) 3

V10-4   أم تعارض ذلك؟  تشكيل قوة متعددة اجلنسية ووضعها يف الدولة الفلسطينية لضمان األمن والسالمة للطرفني هل تؤيد 
 %50.7 %59.3 %58.0 %35.7 %33.8 %34.6  اؤيد ) 1
 %20.5 %29.3 %28.0 %61.8 %63.7 %63.0  اعارض ) 2
 %28.8 %11.4 %14.0 %2.4 %2.5 %2.4  ال اعرف ال رأي / ) 3

V10-5  حمطتا مراقبة لإلنذار املبكر يف  على مسائها وأرضها ومصادرها املائية ولكن سيكون إلسرائيل  كاملة يكون للدولة الفلسطينية سيادة
 ة. هل تؤيد أم تعارض ذلك؟ سن 15الضفة الغربية ملدة 

 %40.5 %41.0 %40.9 %25.8 %22.1 %23.6  اؤيد ) 1
 %27.8 %41.6 %39.5 %71.3 %75.0 %73.5  اعارض ) 2
 %31.7 %17.4 %19.5 %2.9 %2.9 %2.9  ال رأي / ال اعرف ) 3

V10-6 ية وقطاع غزة ما عدا بعض الكتل االستيطانية اليت سيتم ضمها إىل اسرائيل   كافة اراضي الضفة الغربتقوم الدولة الفلسطينية يف
خالء كافة املستوطنات األخرى. هل تؤيد أم تعارض ذلك؟ وم من خالل تبادل لألراضي، وتق   اسرائيل 

 %38.5 %36.2 %36.5 %31.3 %15.9 %22.0  اؤيد ) 1
 %31.7 %50.1 %47.3 %66.0 %82.5 %75.9  اعارض ) 2
 %29.8 %13.7 %16.1 %2.7 %1.5 %2.0  ال رأي / ال اعرف ) 3

V10-7  ينية يف تبادل األراضي مساوية حلجم الكتل االستيطانية اليت سيتم ضمها  لسطالفتكون األراضي اليت ستحصل عليها الدولة
 إلسرائيل. هل تؤيد أم تعارض ذلك؟

 %41.5 %34.3 %35.4 %24.3 %15.9 %19.3  اؤيد ) 1
 %.29 %49.2 %46.3 %73.2 %82.8 %79  اعارض ) 2



موع الفلسطيين    موع اإلسرائيلي  قطاع غزة الضفة الغربية  ا   العرب   اليهود   ا

 %28.8 %16.5 %18.3 %2.6 %1.2 %1.8  ال رأي / ال اعرف ) 3

V10-8  الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية وستكون القدس الغربية هي عاصمة اسرائيل. هل تؤيد أم تعارض ذلك؟  القدستكون 
 %40.0 %23.2 %25.7 %16.2 %19.6 %18.2  اؤيد ) 1
 %31.2 %67.3 %61.9 %81.2 %79.9 %80.4  اعارض ) 2
 %28.8 %9.5 %12.4 %2.6 %5. %1.3  ال رأي / ال اعرف ) 3

V10-9  ة القدمية من القدس يكون احلي اإلسالمي واحلي املسيحي واحلرم الشريف حتت السيادة الفلسطينية ويكون احلي  لبلديف ا
 لسيادة اإلسرائيلية. هل تؤيد أم تعارض ذلك؟ اليهودي وحائط الرباق/املبكى حتت ا

 %41.5 %23.4 %26.1 %18.4 %17.6 %18.0  اؤيد ) 1
 %29.3 %64.0 %58.8 %78.9 %82.0 %80.8  اعارض ) 2
 %29.3 %12.6 %15.1 %2.7 %3. %1.3  ال رأي / ال اعرف ) 3

V10-10ستيعاب كافة الالجئني الذين يرغبون يف العيش  يكون لالجئني الفلسطينيني حق العودة ملوطنهم حبيث تقوم الدولة الف لسطينية 
مج جلمع مشلفيها وستسم العائالت وسيتم تعويض كافة الالجئني. هل تؤيد أم تعارض   ح اسرائيل بعودة حوايل مائة ألف الجىء ضمن بر

 ك؟ذل
 %54.6 %13.2 %19.4 %38.8 %34.1 %36.0  اؤيد ) 1
 %19.0 %76.8 %68.2 %58.6 %64.9 %62.4  اعارض ) 2
 %26.3 %10.0 %12.4 %2.6 %1.0 %1.6  ال رأي / ال اعرف ) 3

V10-11 ت امل ت رمسية من الوال كة وظيفتها ضمان  تحدة ومصر والسعودية حيث يشكل هؤالء جلنة مشرت يشمل االتفاق على ضما
 تطبيق صحيح لالتفاق من قبل الطرفني. هل تؤيد ام تعارض ذلك؟ 

 %46.8 %53.4 %52.4 %40.0 %20.2 %28.1  اؤيد ) 1
 %23.9 %34.3 %32.7 %57.0 %76.9 %68.9  اعارض ) 2
 %29.3 %12.3 %14.9 %3.0 %3.0 %3.0  ال رأي / ال اعرف ) 3

V10-12   كافة الدول العربية تطبيقاً ملبادرة السالم العربية. هل تؤيد أم تعارض ذلك؟ سيكون هذا االتفاق جزءاً من اتفاق سالم مع 
 %53.2 %58.5 %57.7 %38.6 %28.2 %32.3  اؤيد ) 1

 %17.1 %27.2 %25.7 %59.1 %68.0 %64.5  اعارض ) 2

 %29.8 %14.3 %16.6 %2.3 %3.8 %3.2  ال رأي / ال اعرف ) 3

V10-13   لبنود الرئيسية هلذا احلل الدائم الذي يشكل تسوية دائمة تشمل دولة فلسطينية منزوعة السالح تكون اآلن بعد أن علمت 
غربية  دولة دميقراطية، وتبادل أراضي متساوي، ومجع مشل ملائة ألف الجئ فلسطيين، وجعل القدس الشرقية عاصمة لفلسطني والقدس ال 

اية الص اصمة إلع ت املتحدة والدول العربية، وسالم إقليمي شامل مع الدول العربية،  سرائيل، و ت بتطبيق االتفاق من الوال راع، وضما
 لك إىل أي درجة تؤيد أو تعارض هذه التسوية الدائمة كرزمة واحدة؟  قل لنا من فض 

 %15.6 %6.5 %7.8 %7.0 %3.9 %5.2  أؤيدها إىل درجة كبرية ) 1
 %33.7 %29.1 %29.7 %23.6 %21.2 %22.1  أؤيدها ) 2
 %18.0 %37.4 %34.5 %31.9 %47.1 %41.0  أعارضها ) 3
 %6.8 %18.1 %16.4 %33.4 %26.0 %28.9  أعارضها إىل درجة كبرية ) 4
 %25.9 %9.0 %11.5 %4.1 %1.9 %2.8  ال رأي/ ال أعرف ) 5

PV11   هل تؤيدها أم تعارضها؟  ؟ رزمة احلل الدائم هذهني اليوم من برأيك، ما هو رأي األغلبية بني الفلسطيني 
IV11   تؤيدها أم تعارضها؟  اليوم من رزمة احلل الدائم هذه هل  اإلسرائيلينيبرأيك، ما هو رأي األغلبية بني 

 %22.4 %17.7 %18.4 %23.2 %25.3 %24.5  األغلبية تؤيدها  ) 1
 %44.4 %68.7 %65.1 %66.8 %67.5 %67.2  األغلبية تعارضها ) 2
 %33.2 %13.6 %16.5 %10.0 %7.2 %8.3  ال رأي/ ال أعرف ) 3

PV12    احلل الدائم هذه، هل تؤيدها أم تعارضها؟   ، ما هو رأي األغلبية اليهودية يف إسرائيل اليوم من رزمة وبرأيك  
IV12   تؤيدها أم تعارضها؟  اليوم من رزمة احلل الدائم هذه، هل  الفلسطينيةوبرأيك، ما هو رأي األغلبية 

 %21.5 %17.3 %17.9 %60.2 %49.1 %53.6  األغلبية تؤيدها  ) 1



موع الفلسطيين    موع اإلسرائيلي  قطاع غزة الضفة الغربية  ا   العرب   اليهود   ا

 %43.9 %63.4 %60.5 %26.5 %38.5 %33.7  األغلبية تعارضها ) 2
 %34.6 %19.3 %21.6 %13.2 %12.4 %12.7  ال رأي/ ال أعرف  )3

V13 -A مت إضافة بنود أخرى للرزمة األصلية، قل لنا إذا كانت هذه  بغض النظر عما إذا كنت تؤيد أم تعارض اتفاقاً هلذا اليوم، لو
 أقل استعداداً لتأييد االتفاق بعد هذه اإلضافة افة جتعلك أكثر أم اإلض

V13-1A  جلذور الدينية والتارخيية اليهودية يف أراض فلسطني التارخيية  دولة فلسستعرتف هلوية اليهودية لدولة إسرائيل وستعرتف  طني 
إلفراج عن كافة املعتقلني الفلسطينيني عندما يدخل اتفاق السالم حيز التنفيذ (أرض إس اللتزام   رائيل) وستقوم إسرائيل 

  %5.2 %5.2 %7.2 %2.5 %4.4  أكثر استعداد بكثري  )1
  %32.9 %32.9 %20.2 %23.5 %22.2  اكثر استعداداً ) 2
  %30.3 %30.3 %43.5 %32.9 %37.1  أقل استعداداً ) 3
  %31.6 %31.6 %27.3 %38.0 %33.7  أقل استعداداً بكثري ) 4
  %0.0 %0.0 %1.8 %3.2 %2.6  ال رأي/ ال أعرف ) 5

V13-2A ستم ن اإلسرائيلية وتوافق إسرائيل يف املقابل على سحب تواجدها  رار التعاون األمين مع قوى األمتلتزم الدولة الفلسطينية 
 ة العسكري يف أراضي الدولة الفلسطيني

  %6.4 %6.4 %11.7 %4.6 %7.4 أكثر استعداد بكثري  )1
  %41.2 %41.2 %30.0 %30.4 %30.2 اكثر استعداداً ) 2
  %31.3 %31.3 %35.9 %32.4 %33.8 أقل استعداداً ) 3
  %21.1 %21.1 %21.1 %30.0 %26.5 أقل استعداداً بكثري ) 4
  %0.0 %0.0 %1.3 %2.5 %2.1 ال رأي/ ال أعرف ) 5

V13-3A   رة حائط الرباق/ املبكى رة احلرم الشريف وسيتم السماح للفلسطينيني بز يف توجه حنو املصاحلة سيتم السماح لليهود بز
 الوقت على التزامهما بعدم تغيري وضع األماكن املقدسة فيهما  وسيؤكد الطرفان يف نفس 

  %9.3 %9.3 %7.8 %2.6 %4.7 أكثر استعداد بكثري  )1
  %41.0 %41.0 %33.2 %17.5 %23.8 داً عدااستاكثر ) 2
  %29.3 %29.3 %41.3 %35.6 %37.9 أقل استعداداً ) 3
  %20.3 %20.3 %17.0 %43.5 %32.9 أقل استعداداً بكثري ) 4
  %0.0 %0.0 %6. %8. %7. ال رأي/ ال أعرف ) 5

V13-4A ة اليت تعرض هلا ا لنكبة وستعتذر عن املعا حملرقة  ستعرتف دولة إسرائيل  لفلسطينيون الالجئون وسيعرتف الفلسطينيون 
ة اليهود على يد أعدائهم وسيعربوا عن تعا  طفهم مع معا

  %6.1 %6.1 %8.5 %2.2 %4.7 أكثر استعداد بكثري  )1
  %31.4 %31.4 %32.7 %16.3 %22.8 اكثر استعداداً ) 2
  %34.9 %34.9 %39.3 %36.0 %37.3 أقل استعداداً ) 3
  %27.5 %27.5 %18.3 %44.1 %33.8 تعداداً بكثري اس أقل ) 4
  %0.0 %0.0 %1.2 %1.4 %1.3 ال رأي/ ال أعرف ) 5

V13-5A  ل دخال تعديالت على  عمل على منع التحريض ضد اآلخر وعند الستقوم الدولتان، فلسطني وإسرائيل  لزوم ستقومان 
 روح التسامح واملصاحلة وحماربة العنف. الكتب املدرسية إلزالة أي مواد حتريضية ضد اآلخر وبث 

  %25.2 %25.2 %10.7 %2.7 %5.9 أكثر استعداد بكثري  )1

  %48.8 %48.8 %35.8 %25.8 %29.8 استعداداً اكثر ) 2
  %15.2 %15.2 %32.9 %33.6 %33.3 أقل استعداداً ) 3
  %10.8 %10.8 %19.0 %35.0 %28.6 أقل استعداداً بكثري ) 4
  %0.0 %0.0 %1.6 %2.9 %2.4  أعرف ال رأي/ ال ) 5

V13-6A  ستمرار العمل يف إسرائيل فيما لو رغبوا يف ذلك   ستسمح إسرائيل بعدد من العمال الفلسطينيني متفق عليه بني الطرفني 
ستمرار العمل يف أراضيها فيما لو رغبو يف ذلك   وستسمح فلسطني للمصانع اإلسرائيلية 

  %16.8 %16.8 %16.4 %3.4 %8.6 أكثر استعداد بكثري  )1
  %53.8 %53.8 %39.0 %34.0 %36.0 استعداداً اكثر ) 2
  %19.2 %19.2 %30.6 %31.0 %30.8 أقل استعداداً ) 3



موع الفلسطيين    موع اإلسرائيلي  قطاع غزة الضفة الغربية  ا   العرب   اليهود   ا

  %10.1 %10.1 %12.3 %29.6 %22.7 بكثري عداداً أقل است) 4
  %0.0 %0.0 %1.7 %2.1 %2.0 ال رأي/ ال أعرف ) 5

PV13B  اء كافة املطالب يف إطار  إس-جود مفاوضات فلسطينيةيف القسم التايل تصور و اء الصراع وإ رائيلية للتوصل التفاق دائم إل
ولة إسرائيل. سيطرح كل طرف مطالبه على الطرف األخر. دعنا نبدأ أوًال ببعض املطالب  حل الدولتني، أي قيام دولة فلسطينية إىل جانب د

سرائيل كوطن للشعب اليهودي، أو إزالة مواد يف الكتب  لسطينيني من الف  اإلسرائيليونطلب اإلسرائيلية. قد ي  ثالثة تنازالت مثل االعرتاف 
عتقال أي شخص يقوم  املدرسية تدعو للتحريض ضدها، أو قد تطلب التزاماً ف   أعمال عنف ضد إسرائيل.  رتكابلسطينياً 

  ل من املطالب اإلسرائيلية. لب اإلسرائيليني مقابل كللطرف الفلسطيين أن يطا نريد منك أن تقول لنا ماذا برأيك ينبغي
عتقادك ميكن للفلسطينيني  كذلك سيطلب الفلسطينيون من إسرائيل تقدمي ثالثة تنازالت وسنطلب منك بعد قليل أن تقول لنا ما ذا 

ا الفلسطينيون.  اإلسرائيليةالتنازل عنه مقابل التنازالت    اليت يطالب 
PV13-1B  سرائيل كوطن للشعب اليهودي. من بني األمور التالية،   الفلسطينينيات من ليون يف املفاوض سيطلب اإلسرائي االعرتاف 

 غي أن يطلبها الفلسطينيون مقابل الطلبات اإلسرائيلية [اخرت تنازالً واحدًا فقط]. أي من هذه التنازالت املطلوبة من إسرائيل ينب
كافة املعتقلني    سراحإسرائيل أن تطلق  ) 1

 الفلسطينيني 
32.8% 26.4% 42.6%    

أن تقدم إسرائيل اعتذارا لالجئني  ) 2
ة   الفلسطينيني عن األمل واملعا

3.6% 1.6% 6.6%    

واطنني  اإلسرائيلية مل  أن تسمح احلكومة) 3
لعيش يف  فلسطينيني، مبا يف ذلك   الالجئني 

 إسرائيل بدون أن يتحولوا ملواطنني إسرائيليني 

7.2% 6.8% 7.9%    

لوطن التارخيي  ) 4 أن تعرتف إسرائيل 
لسطني  فوالديين للفلسطينيني يف أراضي 

 التارخيية 

20.4% 21.2% 19.1%    

    %1.5 %3.4 %2.6 __) _______أخرى (حدد _____) 5

    %18.4 %38.5 %30.4 ال شيء مما سبق ) 6

    %4.1 %2.2 %3.0 ال رأي/ ال أعرف ) 7

PV13-2B   املوافقة على إزالة أي مواد يف الكتب املدرسية تدعو للتحريض ضد    الفلسطينينياملفاوضني  ب إسرائيل منكذلك قد تطل
الية ينبغي للفلسطينيني أن يطلبوها من إسرائيل مقابل الطلب اإلسرائيلي [ اخرت تنازًال واحداً  اليهود وإسرائيل. أي من بني التنازالت الت

 فقط] 
كافة املعتقلني    راحس تطلق إسرائيل أن  ) 1
 لفلسطينيني ا

33.6% 29.1% 40.4%    

أن تقدم إسرائيل اعتذارا لالجئني  ) 2
ة   الفلسطينيني عن األمل واملعا

5.3% 1.7% 10.7%    

أن تسمح احلكومة اإلسرائيلية ملواطنني  ) 3
لعيش يف  فلسطينيني، مبا يف ذلك   الالجئني 

 ليني إسرائيل بدون أن يتحولوا ملواطنني إسرائي

6.4% 5.1% 8.3%    

لوطن التارخيي  ) 4 أن تعرتف إسرائيل 
لسطني  والديين للفلسطينيني يف أراضي ف

 التارخيية 

19.4% 20.2% 18.1%    

    %8. %2.5 %1.8 _____) (حدد ________أخرى ) 5

    %17.8 %38.3 %30.1 ال شيء مما سبق ) 6

    %3.9 %3.0 %3.4 ال رأي/ ال أعرف ) 7

PV13-3B   عتقال كل شخص يشارك يف أعمال عنف ضد إسرائيل أي    الفلسطينينيكذلك قد تطلب إسرائيل من املفاوضني االلتزام 
 ط] بغي للفلسطينيني أن يطلبوها من إسرائيل مقابل الطلب اإلسرائيلي [ اخرت تنازالً واحداً فقمن بني التنازالت التالية ين

عتقلني  راح كافة امل س أن تطلق إسرائيل  ) 1
  الفلسطينيني 

30.9% 26.7% 37.3%    

تقدم إسرائيل اعتذارا لالجئني  أن ) 2
ة    الفلسطينيني عن األمل واملعا

6.6% 3.3% 11.6%    



موع الفلسطيين    موع اإلسرائيلي  قطاع غزة الضفة الغربية  ا   العرب   اليهود   ا

احلكومة اإلسرائيلية ملواطنني  سمح أن ت ) 3
لعيش يف  فلسطينيني، مبا يف ذلك   الالجئني 

  إسرائيل بدون أن يتحولوا ملواطنني إسرائيليني 

5.5% 3.7% 8.3%    

لوطن التارخيي  ) 4 أن تعرتف إسرائيل 
لسطني  فوالديين للفلسطينيني يف أراضي 

  التارخيية 

13.7% 17.0% 8.7%    

    %1.1 %2.7 %2.1  __________) أخرى (حدد ___) 5

    %27.9 %42.8 %36.8  ال شيء مما سبق ) 6

    %5.1 %3.8 %4.3  ال رأي/ ال أعرف ) 7

PV13-4B   إلفراج عن كافة  كر س كما ذ ابقا، هناك مطالب ثالثة سيطرحها الفلسطينيون على املفاوضني اإلسرائيليني وأوهلا املطالبة 
بني التنازالت التالية، اخرت تنازالً واحداً ترى أن على الطرف الفلسطيين تقدميه مقابل موافقة اإلسرائيليني على   نالفلسطينيني. م املعتقلني 
 خرت تنازالً واحداً فقط] : [ افلسطيين الطلب ال

لوطن  ) 1 أن تعرتف القيادة الفلسطينية 
الديين والتارخيي اليهودي يف أرض فلسطني  

  التارخيية    

5.8% 3.5% 9.2%    

عتقال كل  2 ) أن تلتزم القيادة الفلسطينية 
  شخص يشارك يف أعمال عنف ضد إسرائيل 

8.5% 7.2% 10.4%    

ة  الفلسطينية مبع تعرتف القيادة ) أن 3 ا
اليهود الذين طردوا من الدول العربية إىل  

وحبقهم يف احلصول   1948إسرائيل يف عام 
  على تعويض 

5.0% 3.0% 7.9%    

  على إزالةلقيادة الفلسطينية  توافق ا ) أن 4    
كل املواد املدرسية اليت تدعو للتحريض ضد  

  اليهود 

20.4% 16.9% 25.6%    

    %1.1 %1.6 %1.4  ________) أخرى (حدد _____) 5

    %40.3 %65.3 %55.3  ال شيء مما سبق ) 6

    %5.5 %2.5 %3.7  ال رأي/ ال أعرف ) 7

PV13-5B  ةمي اعتذار لالجئني الفلسطينيني عن األمل  طينيون إسرائيل بتقدكذلك، سيطالب الفلس م خالل حرب   واملعا اليت أوقعت 
تعتقد أنه على الفلسطينيني القبول به مقابل ذلك االعتذار اإلسرائيلي؟  لية، اخرت ذلك التنازل الذي . من بني تلك التنازالت التا 1948
 تنازالً واحدًا فقط]  [اخرت

لوطن  القيادة اأن تعرتف ) 1 لفلسطينية 
الديين والتارخيي اليهودي يف أرض فلسطني  

  التارخيية    

5.1% 3.1% 8.0%    

عتقال كل  ) أن تلتزم القيادة الفلسط2 ينية 
يف أعمال عنف ضد إسرائيل   شخص يشارك

    

6.2% 5.1% 7.9%    

ة  3 ) أن تعرتف القيادة الفلسطينية مبعا
دول العربية إىل  الذين طردوا من الاليهود 

وحبقهم يف احلصول   1948سرائيل يف عام إ
  على تعويض 

5.5% 3.3% 8.8%    

) أن توافق القيادة الفلسطينية على   4    
الة كل املواد املدرسية اليت تدعو للتحريض  إز 

  ضد اليهود 

19.3% 15.9% 24.4%    

    %1.1 %1. %5.  أخرى (حدد _____________) ) 5

    %42.6 %69.1 %58.5  بق ال شيء مما س) 6

   ` %7.2 %3.4 %4.9  ال رأي/ ال أعرف ) 7



موع الفلسطيين    موع اإلسرائيلي  قطاع غزة الضفة الغربية  ا   العرب   اليهود   ا

PV13-6B   لسماح لعدد متفق جئني  عليه من املواطنني الفلسطينيني، مبا يف ذلك من بني الالكذلك، سيطالب الفلسطينيون إسرائيل 
ت التالية ذلك التنازل الذي تعتقد أن على الفلسطينيني  للسكن يف إسرائيل بدون ان حيصلوا على اجلنسية اإلسرائيلية اخرت من بني التنازال

 اح إسرائيل بذلك؟ [ اخرت تنازالً واحدًا فقط] القبول به مقابل مس
لوطن   عرتف أن ت) 1 القيادة الفلسطينية 

الديين والتارخيي اليهودي يف أرض فلسطني  
  التارخيية    

4.5% 3.2% 6.5%    

عتقال كل  ) أن تلتزم القيادة الفلسطينية 2
عنف ضد إسرائيل شخص يشارك يف أعمال 

    

9.0% 6.6% 12.7%    

ة  ) 3 أن تعرتف القيادة الفلسطينية مبعا
من الدول العربية إىل   اليهود الذين طردوا

صول  وحبقهم يف احل 1948إسرائيل يف عام 
  على تعويض 

4.3% 1.6% 8.4%    

) أن توافق القيادة الفلسطينية على   4    
كل املواد املدرسية اليت تدعو للتحريض    إزالة

  ضد اليهود 

14.5% 13.3% 16.3%    

    %5. %3. %4.  أخرى (حدد _____________) ) 5

    %48.1 %71.9 %62.4  مما سبق ال شيء ) 6

    %7.4 %3.2 %4.9  ال رأي/ ال أعرف ) 7

 IV13-1B    لقائمة التالية أي من املطالب  . من بني اراح كافة املعتقلني الفلسطينينيس أن تطلق إسرائيل  املفاوض الفلسطيين سيطلب
 يل على ذلك؟ ها للطرف الفلسطيين مقابل موافقة إسرائستختار لتقدمي

لوطن  القيادة اعرتف ت أن) 1 لفلسطينية 
الديين والتارخيي اليهودي يف أرض فلسطني  

  التارخيية    

   24.1% 24.1%  

عتقال كل  2 ) أن تلتزم القيادة الفلسطينية 
شخص يشارك يف أعمال عنف ضد إسرائيل 

    

   30.7% 30.7%  

ة  3 ) أن تعرتف القيادة الفلسطينية مبعا
العربية إىل  الدول  طردوا من اليهود الذين 

وحبقهم يف احلصول   1948ائيل يف عام إسر 
  على تعويض 

   3.3% 3.3%  

) أن توافق القيادة الفلسطينية على   4    
إزالة كل املواد املدرسية اليت تدعو للتحريض  

  ضد اليهود 

   8.9% 8.9%  

  %23.0 %23.0     مما سبق ال شيء ) 5
  %10.0 %10.0     أخرى (حدد _____________) ) 6

 IV13-2B    ة املفاوض الفلسطيين سيطلب لقائمة التالية أي  . من بني اأن تقدم إسرائيل اعتذارا لالجئني الفلسطينيني عن األمل واملعا
  يل على ذلك؟ ها للطرف الفلسطيين مقابل موافقة إسرائمن املطالب ستختار لتقدمي

لوطن  ) 1 أن تعرتف القيادة الفلسطينية 
التارخيي اليهودي يف أرض فلسطني  الديين و 

  التارخيية    

   24.4% 24.4%  

عتقال كل  2 ) أن تلتزم القيادة الفلسطينية 
شخص يشارك يف أعمال عنف ضد إسرائيل 

    

   15.1% 15.1%  

ة  3 ) أن تعرتف القيادة الفلسطينية مبعا
طردوا من الدول العربية إىل  اليهود الذين 

   17.7% 17.7%  



موع الفلسطيين    موع اإلسرائيلي  قطاع غزة الضفة الغربية  ا   العرب   اليهود   ا

قهم يف احلصول  وحب 1948إسرائيل يف عام 
  على تعويض 

) أن توافق القيادة الفلسطينية على   4    
إزالة كل املواد املدرسية اليت تدعو للتحريض  

  ضد اليهود 

   15.0% 15.0%  

  %22.6 %22.6     مما سبق ال شيء ) 5
  %5.3 %5.3     أخرى (حدد _____________) ) 6

IV13-3B   لعيش يف إسرائيل  أن تسمح احلكومة اإلسرائيلية ملواطنني فلسطينيني، مبا يف ذلك  سطيين املفاوض الفلسيطلب الالجئني 
يل على  ها للطرف الفلسطيين مقابل موافقة إسرائلقائمة التالية أي من املطالب ستختار لتقدمي. من بني ابدون أن يتحولوا ملواطنني إسرائيليني 

 ذلك؟
لوطن  أن تعرتف القيادة الفلسطي ) 1 نية 

ارخيي اليهودي يف أرض فلسطني  الديين والت
  التارخيية    

   24.7% 24.7%  

عتقال كل  2 ) أن تلتزم القيادة الفلسطينية 
شخص يشارك يف أعمال عنف ضد إسرائيل 

    

   17.7% 17.7%  

ة  3 ) أن تعرتف القيادة الفلسطينية مبعا
طردوا من الدول العربية إىل  اليهود الذين 

م يف احلصول  وحبقه 1948ائيل يف عام إسر 
  على تعويض 

   10.1% 10.1%  

) أن توافق القيادة الفلسطينية على   4    
إزالة كل املواد املدرسية اليت تدعو للتحريض  

  ضد اليهود 

   13.4% 13.4%  

  %25.9 %25.9     مما سبق ال شيء ) 5
  %8.2 %8.2     أخرى (حدد _____________) ) 6

  IV13-4B سرائيل كوطن للشعب اليهوديفاوضات من الفلسطينني االسيطلب اإلسرائيليون يف امل القائمة التالية ما  . من بني عرتاف 
 مقابل ذلك؟  هو التنازل الذي ختتار لتقدميه للفلسطينيني 

لوطن التارخيي  ) 1 أن تعرتف إسرائيل 
لسطني  والديين للفلسطينيني يف أراضي ف

  التارخيية 

   12.0% 12.0%  

املعتقلني  راح كافة س أن تطلق إسرائيل  ) 2
  الفلسطينيني 

   3.1% 3.1%  

جئني  أن تقدم إسرائيل اعتذارا لال) 3
ة الفلسطينيني عن األمل و    املعا

   21.1% 21.1%  

أن تسمح احلكومة اإلسرائيلية ملواطنني  ) 4
لعيش يف  جئني فلسطينيني، مبا يف ذلك الال

  يتحولوا ملواطنني إسرائيليني إسرائيل بدون أن 

   21.4% 21.4%  

  %39.4 %39.4     مما سبق ال شيء ) 5
  %3.2 %3.2     أخرى (حدد _____________) ) 6

  IV13-5B أن توافق القيادة الفلسطينية على  إزالة كل املواد املدرسية اليت تدعو  فاوضات من الفلسطينني سيطلب اإلسرائيليون يف امل
 مقابل ذلك؟  القائمة التالية ما هو التنازل الذي ختتار لتقدميه للفلسطينيني . من بني د اليهودللتحريض ض

لوطن التارخيي  ) 1 أن تعرتف إسرائيل 
لسطني  والديين للفلسطينيني يف أراضي ف

  التارخيية 

   7.3% 7.3%  

راح كافة املعتقلني  س أن تطلق إسرائيل  ) 2
  ني الفلسطيني

   5.2% 5.2%  



موع الفلسطيين    موع اإلسرائيلي  قطاع غزة الضفة الغربية  ا   العرب   اليهود   ا

أن تقدم إسرائيل اعتذارا لالجئني   )3
ة    الفلسطينيني عن األمل واملعا

   27.1% 27.1%  

أن تسمح احلكومة اإلسرائيلية ملواطنني  ) 4
لعيش يف  جئني فلسطينيني، مبا يف ذلك الال

  إسرائيل بدون أن يتحولوا ملواطنني إسرائيليني 

   11.9% 11.9%  

  %43.9 %43.9     مما سبق ال شيء ) 5
  %4.5 %4.5     أخرى (حدد _____________) ) 6

IV13-6B  عتقال كل شخص يشارك يف أعمال  فاوضات من الفلسطينني سيطلب اإلسرائيليون يف امل أن تلتزم القيادة الفلسطينية 
   مقابل ذلك؟  القائمة التالية ما هو التنازل الذي ختتار لتقدميه للفلسطينيني. من بني عنف ضد إسرائيل 

لوطن التارخيي  أن تعرتف ) 1 إسرائيل 
لسطني  والديين للفلسطينيني يف أراضي ف

  التارخيية 

   6.9% 6.9%  

ة املعتقلني  راح كافس ئيل أن تطلق إسرا ) 2
  الفلسطينيني 

   13.2% 13.2%  

أن تقدم إسرائيل اعتذارا لالجئني  ) 3
ة    الفلسطينيني عن األمل واملعا

   14.3% 14.3%  

احلكومة اإلسرائيلية ملواطنني  مح أن تس) 4
لعيش يف  جئني فلسطينيني، مبا يف ذلك الال

  ليني إسرائيل بدون أن يتحولوا ملواطنني إسرائي

   12.6% 12.6%  

  %46.4 %46.4     مما سبق ال شيء ) 5
  %6.5 %6.5     أخرى (حدد _____________) ) 6

PV14  ت األربعة التالية آلراء حو اإلسرائيلية. أي من هذه هو املفضل  -طينية ل ما ينبغي عمله اآلن بشأن العالقات الفلستشري اإلمكا
 لك؟

 %15.1   %11.5 %13.7 %12.9  احلفاظ على الوضع الراهن ) 1
شن كفاح مسلح ضد االحتالل ) 2

  االسرائيلي 
36.9% 25.7% 54.0%   4.4% 

ضد االحتالل   مسلحةشن مقاومة غري ) 3
  االسرائيلي 

10.0% 6.2% 15.7%   5.4% 

 %54.1   %12.6 %48.8 %34.4  التوصل التفاق سالم مع اسرائيل) 4
 %0.5   %1.3 %1.6 %1.5  :اخرى ) 5
 %20.5   %4.9 %4.0 %4.4  ال رأي / ال اعرف  )6

IV14 ت األربعة التالية آلراء حول ما ينبغي عمله اآلن بشأن العالقات الفلسطينية أي من هذه هو املفضل   اإلسرائيلية. -تشري اإلمكا
 لك؟

  %14.4 %14.4     احلفاظ على الوضع الراهن ) 1
  %11.8 %11.8     السرائيل  مناطق ضم ) 2
شن حرب حامسة ضد الفلسطينيني تدمر  ) 3

  عسكرية ال م فيها إسرائيل أي قدرا
   19.2% 19.2%  

  %40.8 %40.8     التوصل التفاق سالم مع الفلسطينيني ) 4
  %5.1 %5.1     :اخرى ) 5
  %8.7 %8.7     ال رأي / ال اعرف  )6

PV15  لنظر ت األربعة التالية آلراء حول ما ينبغي عمله اآلن بشأن العالقات الفلسطينية و اإلسرائيلية. أي من هذه بنظرك  -يف اإلمكا
 هو املفضل لدى أغلبية اإلسرائيليني؟

 %15.1   %34.2 %6.6 %17.6  احلفاظ على الوضع الراهن ) 1
ضم األراضي الفلسطينية او بعضها  ) 2

  السرائيل 
37.1% 43.7% 27.2%   14.6% 



موع الفلسطيين    موع اإلسرائيلي  قطاع غزة الضفة الغربية  ا   العرب   اليهود   ا

شن حرب حامسة ضد الفلسطينيني تدمر  ) 3
  فيها إسرائيل أي قدرات عسكرية له 

20.2% 21.4% 18.5%   12.7% 

 %35.1   %17.0 %24.3 %21.4  التوصل التفاق سالم مع الفلسطينيني ) 4
 %0.1   %3. %1.7 %1.1  :اخرى ) 5
 %22.4   %2.9 %2.4 %2.6  ال رأي / ال اعرف ) 6

IV15 ت األربعة التالية آلراء حول ما ينبغي عمله اآلن بشأن العالقات الفلسطينيةل و اإلسرائيلية. أي من هذه بنظرك  -نظر يف اإلمكا
 ؟لسطينيني لف اأغلبية هو املفضل لدى 

  %11.4 %11.4     احلفاظ على الوضع الراهن ) 1
شن كفاح مسلح ضد االحتالل ) 2

  االسرائيلي 
   36.7% 36.7%  

ضد االحتالل   مسلحةشن مقاومة غري ) 3
  االسرائيلي 

   10.1% 10.1%  

  %26.7 %26.7     التوصل التفاق سالم مع اسرائيل) 4
  %2.8 %2.8     :اخرى ) 5
  %12.4 %12.4     ال رأي / ال اعرف ) 6

V16 طة جمموعة من البنود وخارطة حبدود  ام خطتها للسالم (صفقة القرن)، وقد تضمنت هذه اخلريكية يف بداية الع عرضت اإلدارة األم
 ية يف اخلطة مث سنسألك عن رأيك يف جمملها: املناطق الفلسطينية. سنسألك عن كل من البنود التال

V16-1  ا إسرائيل كدولة للشعب الفلسطيين وتعرتف   ت تعرتف سنوا 4  فرتة انتقالية متتد تقوم دولة فلسطينية منزوعة السالح بعد
سرائيل  كدولة للشعب اليهودي   فلسطني 

 %33.2 %48.9 %46.5 %9.8 %5.2 %7.1  أؤيد  )1
 %37.1 %35.3 %35.6 %87.0 %93.5 %90.9  أعارض ) 2
 %29.8 %15.9 %17.9 %3.2 %1.2 %2.0  اعرف ال \ال راي  ) 3

V16-2   م حكم دميقراطي يسوده  طينيون بنجاح لعدد من الشروط منها قيام نظافقط يف حال استجاب الفلستقوم الدولة الفلسطينية
أنواع التحريض ضد إسرائيل  س واجلهاد اإلسالمي، وإزالة كافة حكم القانون، بناء مؤسسات مالية، نزع للسالح مبا يف ذلك نزع سالح محا

 يف املدارس 
% 63.2 %10.5 %6.6 %8.1  أؤيد  )1  68.6 %  32.7 %  
% 19.9 %86.4 %91.4 %89.4  أعارض ) 2  17.7 %  32.7 %  
% 16.8 %3.1 %2.0 %2.5  ال اعرف \ال راي  ) 3  13.7 %  34.6 %  

V16-3  وحيصل   ،  الغربيةإلسرائيل على القدس الشرقية وعلى األغوار وعلى كافة املستوطنات يف الضفة  اخلطة سيادة تعطي
لقرب من احلدود مع قطاع غ الفلسطينيون على معظم أراض الضفة املتبقية   % من الضفة الغربية. 30، حوايل زةوعلى منطقتني يف النقب 

 %23.4 %35.8 %33.9 %8.1 %1.8 %4.3  أؤيد  )1
 %43.9 %43.2 %43.3 %88.7 %97.3 %93.9  أعارض ) 2
 %32.7 %21.0 %22.8 %3.2 %8. %1.8  ال اعرف \ال راي  ) 3

V16-4  مكانية ضم بلدات لطيبة وكفر قاسم وقلنسوة يف الداخل ووضعها حتت السيادة  منطقة املثلث يف إسرائيل مثل اتسمح اخلطة 
 الفلسطينية. 

 %18.5 %47.4 %43.1 %18.0 %12.8 %14.9  أؤيد  )1
 %47.8 %35.2 %37.1 %78.7 %85.4 %82.7  أعارض ) 2
 %33.7 %17.3 %19.8 %3.3 %1.8 %2.4  اعرف ال \ال راي  ) 3

V16-5ستثناء األماكن الواقعة خلف  و وحدة تكون القدس م حتت السيادة اإلسرائيلية مبا يف ذلك األحياء العربية اليت ضمتها إسرائيل 
 وميكن هلذه األماكن أو ألبو ديس أن تصبح عاصمة للفلسطينيني  ، مثل كفر عقب ، اجلدار اليت تصبح جزءاً من األراضي الفلسطينية

 %22.9 %54.9 %50.1 %8.7 %2.5 %5.0  أؤيد  )1
 %42.9 %28.7 %30.8 %88.6 %96.9 %93.6  أعارض ) 2
 %34.1 %16.4 %19.1 %2.6 %6. %1.4  ال اعرف \ال راي  ) 3



موع الفلسطيين    موع اإلسرائيلي  قطاع غزة الضفة الغربية  ا   العرب   اليهود   ا

V16-6املسجد األقصى وتبقى الرتتيبات القائمة حالياً سارية  و  احلرم اإلسرائيلية مبا يف ذلكة تكون البلدة القدمية يف القدس حتت السياد
لنسبة لوصول ا لليهود أيضاً الصالة يف احلرم الشريف يف    قملسلمني للصالة يف املسجد وحتت إشراف األوقاف ووصاية األردن وحياملفعول 
 أوقات يتم ختصيصها هلم 

 %19.0 %59.6 %53.6 %9.6 %3.1 %5.7  أؤيد  )1
 %49.8 %25.3 %28.9 %87.7 %96.6 %93.1  أعارض ) 2
 %31.2 %15.1 %17.5 %2.7 %3. %1.3  ال اعرف \ال راي  ) 3

V16-7ويتم وضع  يف الضفة  املعابر الدولية و  كافة احلدود   يكون إلسرائيل سيطرة أمنية عليا على األمن يف كافة املناطق الفلسطينية وعلى
التفاق بني م  صر وإسرائيل  ترتيبات أمنية على معرب رفح 

 %26.8 %72.5 %65.7 %10.3 %3.8 %6.4  أؤيد  )1
 %41.0 %14.6 %18.5 %86.3 %95.5 %91.8  أعارض ) 2
 %32.2 %12.9 %15.8 %3.3 %8. %1.8  ال اعرف \ال راي  ) 3

V16-8 لبقاء يف أماكن اللجوء احلالية أو اهلجرة لبلدان أخرى ولكن ال يعطي هلم حق  ميكن لالجئني العيش يف املناطق الفلسطينية أو ا
عتبارات ا  توطينهم يفالعودة ويكون   أمنية أو اقتصادية ويتم تعويض الالجئني ودول اللجوء  ملناطق الفلسطينية مقيداً 

 %25.4 %62.3 %56.8 %16.5 %8.8 %11.8  أؤيد  )1
 %42.4 %22.7 %25.7 %80.8 %90.0 %86.3  أعارض ) 2
 %32.2 %15.0 %17.5 %2.7 %1.2 %1.8  ال اعرف \ال راي  ) 3

V16-9  ستثناء املعتقلني الفلسطينيني يف إسرائيل على دفعيتم إطالق سراح الذين صدرت ضدهم أحكام   املعتقلني الفلسطيننيات 
   لقتل إسرائيليني  التخطيطلقتل أو حماولة القتل أو 

 %39.5 %44.4 %43.7 %11.1 %7.0 %8.6  أؤيد  )1
 %26.8 %41.5 %39.3 %86.5 %93.0 %90.4  أعارض ) 2
 %33.7 %14.0 %17.0 %2.4 %0. %1.0  ال اعرف \ال راي  ) 3

V16-10 ت املتحدة ودول عربية وغري عربية بتقدمي دعم اقتصادي للفلسطينيني   يف خلطة األمريكية تقوم الوال حال قبل الفلسطينيون 
 ملليارات  يبلغ عشرات ا

 %39.0 %50.0 %48.3 %18.4 %6.5 %11.2  أؤيد  )1
 %27.3 %31.2 %30.6 %79.5 %92.9 %87.6  أعارض ) 2
 %33.7 %18.8 %21.0 %2.1 %6. %1.2  ال اعرف \ال راي  ) 3

V17  لبنود الرئيسية اية الصراع، قل لنا من فض ت اليت  للخطة االمريكية اآلن بعد أن علمت  تؤيد أو   هللك شكل تسوية دائمة و
 تعارض هذه التسوية الدائمة كرزمة واحدة؟ 

 %26.3 %51.0 %47.3 %7.0 %4.0 %5.2  ها أؤيد )1

 %45.9 %30.1 %32.5 %90.0 %95.4 %93.3  ها أعارض) 2

 %27.8 %18.9 %20.2 %2.9 %6. %1.5  ال اعرف \ال راي  ) 3

PV18    هل تؤيدها أم تعارضها؟   ه اخلطة االمريكية،هذبرأيك، ما هو رأي األغلبية بني الفلسطينيني اليوم من  
IV18   أم تعارضها؟   هل تؤيدها  ه اخلطة االمريكية،هذاليوم من  ئيلينياإلسرابرأيك، ما هو رأي األغلبية بني 

 %42.0 %46.3 %45.7 %9.8 %5.3 %7.1  ) األغلبية تؤيدها 1

 %25.9 %37.6 %35.9 %83.4 %92.6 %88.9    تعارضها ) األغلبية 2

 %32.2 %16.1 %18.5 %6.8 %2.1 %4.0  ) ال رأي/ ال أعرف 3

V19 P  هل تؤيدها أم تعارضها؟    ريكية هذه اخلطة االم ئيل اليوم من وبرأيك، ما هو رأي األغلبية اليهودية يف إسرا ،  
V19  I  هل تؤيدها أم تعارضها؟    هذه اخلطة االمريكية اليوم من  فلسطينيني بني ال وبرأيك، ما هو رأي األغلبية ، 

 %12.7 %13.3 %13.2 %65.5 %71.3 %69.0  ) األغلبية تؤيدها 1

 %58.0 %68.6 %67.1 %25.4 %21.7 %23.2    ) األغلبية تعارضها 2

 %29.3 %18.1 %19.8 %9.1 %7.0 %7.8   رأي/ ال أعرف ) ال3

20V    طة على تعزيز فرص حل الدولتني ام ستعمل على منع حل الدولتني؟ برأيك، هل ستعمل هذه اخل 
 %20.5 %26.5 %25.6 %15.3 %5.8 %9.6  تعزيز حل الدولتني  )1

 %26.3 %21.1 %21.9 %56.3 %75.4 %67.8  منع حل الدولتني ) 2



موع الفلسطيين    موع اإلسرائيلي  قطاع غزة الضفة الغربية  ا   العرب   اليهود   ا

 %30.2 %42.6 %40.7 %26.4 %16.7 %20.6  ذا وال ذاك ال ه) 3

 %22.9 %9.8 %11.7 %2.1 %2.1 %2.1  ال اعرف \ال راي  ) 4

V21  بعد مساع تفاصيل خطة ترامب، هل تعتقد أن الدولة الفلسطينية املقرتحة حسب اخلطة ستكون مستقلة وذات سيادة أم لن تكون؟ 
    %9.2 %3.8 %5.9  ستكون مستقلة وذات سيادة ) 1

    %85.8 %93.9 %90.7  لن تكون مستقلة وذات سيادة ) 2

    %5.0 %2.3 %3.4  ال راي/ال اعرف ) 3

IV21-1  مكانيات الضم امل  ، أي مما يلي تؤيد القيام به يف هذا الوقت؟ختلفة ألراضي إلسرائيلعند التفكري 
 %48.8 %24.9 %28.5     ال أؤيد القيام بضم أي أراضي ) 1

 %3.4 %3.7 %3.6     ور األردن فقط ضم غ )2

أو مستوطنة  ) ضم قسم من املستوطنات 3
  ة مثل معاليه أدوميم واحد

   6.2% 6.4% 5.4% 

دن وقسم من املستوطنات  ) ضم غور األر 4
  أو مستوطنة واحدة مثل معاليه أدوميم

   9.7% 10.7% 3.9% 

 %2.4 %15.0 %13.2     ستوطنات ) ضم غور األردن وكافة امل 5

 %6.3 %16.4 %14.9     ية (يهودا والسامرة)  ) ضم كافة الضفة الغرب 6

 %29.8 %22.8 %23.9     عرف رأي/ ال أ) ال  7

V22 فلسطينيني واإلسرائيليني؟ لو قامت إسرائيل بضم مناطق فلسطينية، هل تعتقد أن هذا الضم سيساهم يف دفع عملية السالم بني ال 
 %12.2 %11.1 %11.3 %9.7 %3.2 %5.8  نعم ستدفع عملية السالم ) 1

 %49.8 %46.4 %46.9 %69.4 %82.9 %77.5  ال ستضر عملية السالم ) 2

 %12.7 %31.1 %28.3 %18.7 %12.6 %15.0  ثري لن يكون هلا ) 3

 %25.4 %11.4 %13.5 %2.2 %1.3 %1.7  ال رأي/ ال أعرف ) 4

23V ألمن اإلسرائ  يلي.؟ وهل تعتقد أن هذا الضم سيفيد أم سيضر 
 %18.0 %30.5 %28.6 %54.4 %50.1 %51.8  سيفيد األمن اإلسرائيلي ) 1

 %43.9 %38.1 %38.9 %26.1 %31.6 %29.4  سيضر األمن اإلسرائيلي ) 2

ُثري ) 3  %12.7 %18.8 %17.8 %16.5 %15.0 %15.6  لن يكون هلا 

 %25.4 %12.7 %14.6 %3.0 %3.3 %3.2  ال اعرف \  ال راي) 4

V24   قد أن هذا الضم سيحمي هوية دولة إسرائيل كدولة يهودية؟ تعت وهل 
 %18.0 %39.5 %36.3 %55.9 %51.4 %53.2  ستحمي يهودية الدولة ) 1

 %20.5 %22.9 %22.5 %21.5 %22.3 %22.0  يهودية الدولة   ستضعف ) 2

ثري ) 3  %33.2 %25.5 %26.6 %19.8 %20.7 %20.3  لن يكون هلا 

 %28.3 %12.1 %14.5 %2.8 %5.6 %4.5  أعرف ال رأي/ ال ) 4

V25  هل تعتقد أن هذا الضم سيقوى أم سيضعف هوية إسرائيل كدولة يهودية دميقراطية؟ 
سيقويها من الناحيتني كدولة يهودية  ) 1

  ودميقراطية 
37.5% 40.0% 33.7% 22.9% 25.2% 10.2% 

يها كدولة يهودية ولكنه سيضعفها  سيقو ) 2
  دميقراطية كدولة 

22.3% 17.2% 30.1% 14.9% 14.7% 16.1% 

سيضعفها كدولة يهودية ويقويها كدولة  ) 3
  دميقراطية 

7.9% 6.9% 9.4% 8.4% 7.9% 10.7% 

سيضعفها من الناحيتني اليهودية ) 4
  والدميقراطية 

15.4% 16.1% 14.3% 17.6% 17.3% 19.5% 

ثري على هويتها لن يكو ) 5  %13.7 %19.7 %18.8 %8.8 %13.8 %11.8  ن له 
 %29.8 %15.1 %17.3 %3.7 %6.0 %5.1  ال رأي/ ال أعرف ) 6

V26   ًا قد قطعت   ردا على نوا إسرائيل بضم غور األردن واملستوطنات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية، أعلنت القيادة الفلسطينية أ
اء العالقات مع إسرائيل  ا يف ذلك وقف التنسيق األمين. مما تعرفه أو مسعته هل قامت العالقات مع إسرائيل مب فعالً السلطة الفلسطينية 

 ق األمين؟ وأوقفت التنسي



موع الفلسطيين    موع اإلسرائيلي  قطاع غزة الضفة الغربية  ا   العرب   اليهود   ا

 %17.6 %14.3 %14.8 %20.5 %27.8 %24.9  نعم ) 1

 %30.2 %51.1 %47.9 %69.9 %60.6 %64.3  ال  ) 2

 %52.2 %34.7 %37.3 %9.6 %11.6 %10.8  ال رأي/ ال أعرف ) 3

V27 ت األمنية بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية لوقوع موجه واسعة من العنف ضد إسرائيل؟ ما هي احتماالت أن تؤدي قطع العالقا 
 %22.4 %11.5 %13.1 %18.1 %15.0 %16.3  االحتماالت عالية جدا  )1

 %19.5 %38.9 %36.0 %37.9 %28.2 %32.1  عالية بعض الشيء  )2

 %16.6 %28.0 %26.3 %36.7 %29.4 %32.3  ضئيلة  )3

 %10.2 %8.5 %8.7 %4.9 %22.5 %15.5  غري واردة  )4

 %31.2 %13.1 %15.8 %2.4 %4.9 %3.9  ال رأي/ ال أعرف  )5

V28  يار السلطة الفلسطينية مما قد يفرض على  وما هي احتماالت أن يؤدي قطع العالقات األمنية بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية ال
 كان احلال قبل اتفاق أوسلو؟ إسرائيل العودة لفرض سلطتها على الفلسطينيني كما  

 %16.1 %8.3 %9.5 %17.0 %10.6 %13.2  االحتماالت عالية جدا  )1

 %22.0 %28.4 %27.4 %31.1 %25.3 %27.6  عالية بعض الشيء  )2

 %18.5 %30.0 %28.3 %41.0 %29.0 %33.8  ضئيلة  )3

 %11.7 %11.7 %11.7 %7.3 %28.8 %20.3  ة غري وارد  )4

 %31.7 %21.6 %23.1 %3.6 %6.2 %5.2  ال رأي/ ال أعرف  )5

29 V   ا على كل الفلسطينيني يف الضفة الغربية كما كان احلال قبل اتفاق أوسلو؟  هل  تؤيد أم تعارض عودة إسرائيل لفرض سيطر
 %12.7 %34.2 %31.0 %10.4 %19.3 %15.8  أؤيد ) 1

 %55.6 %47.8 %49.0 %85.5 %77.1 %80.5  أعارض ) 2

 %31.7 %17.9 %20.0 %4.0 %3.6 %3.8  أعرف  ال رأي/ ال ) 3

VT30    قل لنا من فضلك هل توافق على اجلمل التالية 
PVT30 إلسرائيليني اليهود   ؟ من املمكن الثقة 
IVT30   ؟ لفلسطينينيمن املمكن الثقة 

  %44.3 %44.3 59.1 %63.2 %61.5  لتأكيد ال أوافق ) 1

  %34.6 %34.6 30.4 %27.4 %28.6  ال أوافق ) 2

  %12.7 %12.7 7.5 %5.9 %6.5  أوافق ) 3

  %2.7 %2.7 1.7 %2.8 %2.4  لتأكيد أوافق ) 4

  %5.8 %5.8 1.3 %7. %9.  ال رأي / ال اعرف ) 5

VT31طرفني، كل ما هو جيد لطرف يكون سيء لطرف آخر؟ يف الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي ليس هناك شيء فيه مصلحة مشرتكة لل 
 %14.6 %8.5 %9.4 %12.4 %7.0 %9.1 يد ال أوافق لتأك) 1

 %19.0 %25.8 %24.8 %24.9 %8.7 %15.1 ال أوافق ) 2

 %27.3 %38.3 %36.6 %46.9 %47.3 %47.2 أوافق ) 3

 %19.0 %22.0 %21.6 %12.6 %36.1 %26.8 لتأكيد أوافق ) 4

 %20.0 %5.4 %7.6 %3.1 %9. %1.8 ي / ال اعرف ال رأ) 5

IVT32   لصراع الفلسطي ة شاركت أثناء خدمتك العسكرية يف أح كم مر   ؟اإلسرائيلي-ينداث عنف مرتبطة 
  %69.2 %69.2    وال مرة  ) 1
  %8.0 %8.0    مرة واحدة  )2
  %15.9 %15.9    قليلة مرات ) 3
  %6.8 %6.8    مرات كثرية ) 4
  %0.0 %0.0    ال رأي/ ال أعرف ) 5

PVT33   ات أو مظاهرات سياسية عنيفة؟  كم مرة شاركت يف مسري 
 %68.8   %56.8 %64.4 %61.4 وال مرة  ) 1

 %3.9   %11.7 %6.9 %8.8 مرة واحدة ) 2

 %8.8   %15.9 %21.0 %19.0 رات قليلة م) 3



موع الفلسطيين    موع اإلسرائيلي  قطاع غزة الضفة الغربية  ا   العرب   اليهود   ا

 %3.9   %13.8 %6.9 %9.6 مرات كثرية ) 4

 %14.6   %1.7 %7. %1.1 ال رأي/ ال أعرف ) 5

IVT34  لصراع الفلسطي يف أحتهم العسكرية عائلتك املقربة أثناء خدم أي من أفراد رك كم مرة شا  ؟ اإلسرائيلي-ينداث عنف مرتبطة 
       وال مرة  ) 1
  %51.5 %51.5    مرة واحدة ) 2
  %9.9 %9.9    مرات قليلة ) 3
  %28.8 %28.8    مرات كثرية ) 4
  %9.8 %9.8    ال رأي/ ال أعرف ) 5

PVT35   لصراع مع إسرائيل ؟ من اقاربك يف مسري كم مرة شارك اشخاص  ات أو مظاهرات سياسية عنيفة مرتبطة 
 57.6   %39.5 %47.3 %44.2 وال مرة ) 1

 %5.4   %6.5 %5.0 %5.6 واحدة مرة ) 2

 %12.2   %27.8 %30.3 %29.3 مرات قليلة ) 3

 5.95   %23.0 %14.0 %17.6 مرات كثرية ) 4

 %19   %3.1 %3.3 %3.2 ال رأي/ ال أعرف ) 5

VT36   لصراع مع إسرائيل؟  كم مرة تعرضت لآلذى يف حادثة عنف مرتبطة 
 %74.1 %83.8 %83.8 %55.9 %62.9 %60.1 وال مرة ) 1

 4.45 %8.9 %8.9 %18.2 %11.0 %13.9 مرة واحدة ) 2

 5.95 %5.2 %5.2 %16.6 %15.2 %15.8 مرات قليلة ) 3

 %2.9 %2.1 %2.1 %7.7 %10.3 %9.3 مرات كثرية ) 4

 %12.7 %0.0 %0.0 %1.6 %6. %1.0 رأي/ ال أعرف ال  ) 5

VT37    كنتيجة لعنف سياسي أو عسكري مع االحتالل؟كم مرة استشهد او اصيب شخص من اقاربك 
 %71.7 %72.9 %72.9 %26.7 %46.5 %38.6 وال مرة ) 1

 %7.3 %13.1 %13.1 %22.5 %21.5 %21.9 مرة واحدة ) 2

 %8.8 %11.2 %11.2 %26.3 %26.2 %26.2 مرات قليلة ) 3

 %0.5 %2.7 %2.7 %23.3 %5.6 %12.6 مرات كثرية ) 4

 %11.7 %0.0 %0.0 %1.3 %3. %7. أعرف ال رأي/ ال ) 5

VT38    كم مرة رأيت بنفسك مباشرة شهيدا أو جرحيا فلسطينيا على األرض أو على نقاالت اإلسعاف جرحوا أو استشهدوا نتيجة هلجوم
 إسرائيلي؟ 

 %70.7 %61.2 %61.2 %33.2 %44.9 %40.3 وال مرة ) 1

 %6.8 %13.5 %13.5 %20.6 %19.1 %19.7 مرة واحدة ) 2

 %5.4 %19.5 %19.5 %17.9 %23.5 %21.3 مرات قليلة ) 3

 %4.4 %5.8 %5.8 %26.8 %12.3 %18.1 مرات كثرية ) 4

 %12.7 %0.0 %0.0 %1.5 %1. %7. ال رأي/ ال أعرف ) 5

VT39  او االذاعية أو برامج اإلنرتنت اليت تتابعها اكثر؟ امج التلفزيونية أي الرب 
 %43.9 %53.8 %52.4 %42.8 %46.2 %44.9 األخبار ) 1

 %4.5 %3.0 %3.2 %26.4 %18.1 %21.4 الربامج الدينية ) 2

 %34.3 %28.1 %29.0 %25.5 %27.7 %26.9 الربامج الرتفيهية ) 3

 %0.0 %15.2 %13.0 %3.1 %5.9 %4.7 _______) أخرى (حدد ) 4

 %17.2 %0.0 %2.5 %2.2 %2.1 %2.1 ال رأي/ ال أعرف  ) 5

VT40  هل حتضر اخلطب والدروس الدينية يف املسجد او الكنيسة؟ 
 %41 %46.0 %46.0 %22.7 %17.8 %19.7 دائما  ) 1

2 ( ً  %22.4 %29.3 %29.3 %29.5 %19.2 %23.3 أحيا

 %17.1 %17.5 %17.5 %25.5 %18.0 %21.0 دراً ) 3

 %5.4 %7.2 %7.2 %21.4 %44.9 %35.6 أبداً ) 4

 %14.1 %0.0 %0.0 %8. %1. %4. ال رأي / ال اعرف ) 5



موع الفلسطيين    موع اإلسرائيلي  قطاع غزة الضفة الغربية  ا   العرب   اليهود   ا

VT41   ملناهج التعليمية يف فلسطني، هل تعتقد ان مناهج التعليم الفلسطينية تعلم ابنائك اخوتك وتوجههم  \حسب خربتك ومعرفتك 
 حنو   

ليهود وإم1 هم  كانية التعايش مع) القبول 
 كبشر مثلك هلم احتياجات وحقوق مشروعة 

15.8% 22.7% 5.3% 17.7% 17.7% 21.5% 

 %12.2 %53.5 %53.5 %40.5 %24.8 %31.0 االهتمام النظر هلم بقلة ) 2

ترى اإلسرائيليني اليهود من خالل نظرة  ) 3
 منحازة ضدهم 

37.2% 31.9% 45.3% 9.2% 9.2% 15.1% 

 %51.2 %19.6 %19.6 %9.0 %20.7 %16.0 أعرف ال رأي/ ال ) 4

PVT42    :ا تدعو   وماذا عن مناهج التعليم اإلسرائيلية، هل ترى أ
IVT42  ا تدعو:  الفلسطينيةوماذا عن مناهج التعليم   ، هل ترى أ

 IVTP42    :ا تدعو  وماذا عن مناهج التعليم اإلسرائيلية، هل ترى أ
لفلسطينيني  وإ ) )1 مكانية التعايش  القبول 
عهم  كبشر مثلك هلم احتياجات وحقوق  م

 مشروعة

4.7% 1.3% 9.8% 2.6% 2.6% 15.6% 

 %17.6 %6.1 %6.1 %20.2 %3.2 %9.9 النظر هلم بقلة االهتمام ) 2

 %34.6 %79.2 %79.2 %63.0 %78.7 %72.4 النظر إليهم نظرة سلبية ومنحازة ضدهم) 3

 %32.2 %12.2 %12.2 %7.0 %16.8 %12.9 رأي/ ال أعرف ال  ) 4

PVT43   تدور األسئلة التالية حول مدى إحساسك وقلقك أو خوفك حول بعض األمور احملددة يف العالقة مع االسرائيليني. قل لنا هل
 شعرت : 

PVT43-1 قلق أن تتعرض يف حياتك اليومية أنت أو أحد أفراد أسرتك لألذى على أيدي إسرائيليني أو أن تتعرض أرضك   أنك
 عرض لإلبعاد أو عدم القدرة على الوصول ألرضك خلف اجلدار أو تت للهدم؟  للمصادرة أو بيتك 

ملرة ) 1  %27.8   %14.9 %14.6 %14.8 أبداً 

 %29.8   %33.9 %19.9 %25.5 قليالً  ) 2

 %14.6   %27.1 %34.7 %31.7 كثريا  ) 3

 %6.8   %21.6 %29.4 %26.3 كثرياً جدأً  ) 4

 %21   %2.5 %1.4 %1.8 ال اعرف  ال رأي / ) 5

PVT43-2    على مستقبل الشعب الفلسطيين قلق  أنك 
ملرة ) 1  %11.2   %7.1 %6.1 %6.5 أبداً 

 %19   %17.7 %7.8 %11.8 قليالً  ) 2

 %24.9   %34.2 %41.3 %38.4 كثريا  ) 3

 %22   %40.4 %44.4 %42.8 كثرياً جدأً  ) 4

 %22.9   %6. %3. %4. ال رأي / ال اعرف  ) 5

IVT43-1 لقلق من التعرض ل لصواريخ أو احلرب؟ مليات إرهابية فلسطينية أو هجماآلذى يف عاشعر     ت 
ملرة ) 1   %14.6 %14.6    أبداً 
  %43.9 %43.9    قليالً  ) 2
  %28.3 %28.3    كثريا  ) 3
  %13.2 %13.2    كثرياً جدأً  ) 4
  %0.0 %0.0    ال رأي / ال اعرف  ) 5

IVT43-2  لقلق من    يهوديةدولة هويتها ال فقدان األغلبية اليهودية يف إسرائيل وأن تفقد ال اشعر 
ملرة ) 1   %17.5 %17.5    أبداً 
  %26.4 %26.4    قليالً  ) 2
  %31.9 %31.9    كثريا  ) 3
  %24.1 %24.1    كثرياً جدأً  ) 4
  %0.0 %0.0    ال رأي / ال اعرف  ) 5



موع الفلسطيين    موع اإلسرائيلي  قطاع غزة الضفة الغربية  ا   العرب   اليهود   ا

PVT44    :خالل العام املاضي، كم مرة واجهت األوضاع التالية 
PVT44-1  خريي على حاجز إسرائيلي ملدة طويلة  مت 

ملرة ) 1      %41.2  أبداً 

     %23.6  قليالً  ) 2

     %21.9  كثريا  ) 3

     %11.9  كثرياً جدأً  ) 4

     %5.  ال رأي / ال اعرف  ) 5

     %9.   ال ينطبق ) 6

 PVT44-2 مل أمتكن من الوصول ألرضي خلف اجلدار 
ملرة ) 1      %20.9  أبداً 

     %7.4  قليالً  ) 2

     %9.1  كثريا  ) 3

     %7.3  كثرياً جدأً  ) 4

     %0.  ال رأي / ال اعرف  ) 5

     %55.3  ) ال ينطبق 6

PVT44-3  اإلسرائيلي  فأمتكن من احلصول على رخصة بناء من الطر  مل 
ملرة ) 1      %28.3  أبداً 

     %5.3  قليالً  ) 2

     %6.6  كثريا  ) 3

     %6.8  كثرياً جدأً  ) 4

     %1.0  ال رأي / ال اعرف  ) 5

     %52.0  ) ال ينطبق 6

IVT44-1  مسعت من األصدقاء أو الصحافة عن سيطرة العرب على أراضي بطريقة غري شرعية   
  %41.4 %41.4     ملرة أبداً  ) 1

  %15.4 %15.4     قليالً  ) 2

  %30.3 %30.3     كثريا  ) 3

  %12.9 %12.9     كثرياً جدأً  ) 4

  %41.4 %41.4     ال رأي / ال اعرف  ) 5

        ) ال ينطبق 6

IVT44-2  عمال مسعت ت افل الدولية مثل  ضد إسرائيل يف احمل عن فلسطينيني قاموا  ختاذ مواقف  ، أو دفع دول الالدولية حمكمة اجلنا
   سائل اإلعالم أو الكليات يف اخلارج؟لشرعية عن إسرائيل يف و و نزع اإسرائيل أضد 

ملرة ) 1   %13.4 %13.4     أبداً 

  %11.8 %11.8     قليالً  ) 2

  %46.1 %46.1     كثريا  ) 3

  %28.7 %28.7     كثرياً جدأً  ) 4

  %13.4 %13.4     ال رأي / ال اعرف  ) 5

  %11.8 %11.8     ) ال ينطبق 6

IVT44-3  االت  خالل االتصمن األذى جبنود أو مدنيني إسرائيليني سواء يف الصحافة أو أوقعوا فلسطينيني إرهابيني  عن مسعت
   الشخصية والتجربة الفعلية

ملرة ) 1   %10.6 %10.6     أبداً 

  %7.7 %7.7     قليالً  ) 2

  %38.2 %38.2     كثريا  ) 3

  %43.6 %43.6     كثرياً جدأً  ) 4

        ال رأي / ال اعرف  ) 5



موع الفلسطيين    موع اإلسرائيلي  قطاع غزة الضفة الغربية  ا   العرب   اليهود   ا

 ) ال ينطبق 6
PVT45-1  أعتقد بوجود نوا للسالم بني اليهود 
IVT45-1  الفلسطينيني للسالم بني  أعتقد بوجود نوا  

IVTP45-1  أعتقد بوجود نوا للسالم بني اليهود 
 %15.1 %2.5 %2.5 %3.1 %1.1 %1.9 موافق بشدة ) 1

 %29.3 %16.0 %16.0 %16.5 %15.4 %15.9 موافق  )2

 %22 %31.5 %31.5 %39.8 %25.0 %30.9 غري موافق  )3

 %8.3 %42.0 %42.0 %37.3 %49.9 %44.9 غري موافق بشدة  )4

 %25.4 %8.0 %8.0 %3.2 %8.5 %6.4 ال رأي / ال اعرف  )5

PVT45-2   اإلسرائيليني ألنه ال يوجد هناك شريك يف الطرف األخر مع من املستحيل التوصل التفاق سالم 
IVT45-2    ألنه ال يوجد هناك شريك يف الطرف األخر   الفلسطينيني من املستحيل التوصل التفاق سالم مع 

IVTP45-2    من املستحيل التوصل التفاق سالم مع اإلسرائيليني ألنه ال يوجد هناك شريك يف الطرف األخر 
 %9.3 %35.1 %35.1 %23.6 %34.1 %29.9 بشدة موافق ) 1

 %24.4 %34.4 %34.4 %47.9 %38.8 %42.4 موافق  )2

 %25.9 %17.5 %17.5 %21.8 %17.9 %19.5 غري موافق  )3

 %12.7 %7.5 %7.5 %3.4 %6.2 %5.1 غري موافق بشدة  )4

 %27.8 %5.4 %5.4 %3.3 %3.0 %3.1 ال رأي / ال اعرف  )5

PVT45-3   رئيليون أبدًا بوجود دولة للشعب الفلسطيين وسيعملون على القضاء على هذا الشعب لن يقبل اإلس 
IVT45-3   على هذا الشعب  وسيعملون على القضاء اليهوديأبدًا بوجود دولة للشعب  الفلسطينيونلن يقبل 

IVTP45-3   هذا الشعب  أبداً بوجود دولة للشعب الفلسطيين وسيعملون على القضاء على ن لن يقبل اإلسرائيليو 
 %35.2 %35.2 %35.2 %35.2 %35.2 %35.2 موافق بشدة ) 1

 %39.7 %39.7 %39.7 %39.7 %39.7 %39.7 موافق  )2

 %28.4 %28.4 %28.4 %28.4 %28.4 %28.4 غري موافق  )3

 %41.0 %41.0 %41.0 %41.0 %41.0 %41.0 غري موافق بشدة  )4

 %41.0 %41.0 %41.0 %41.0 %41.0 %41.0 ال رأي / ال اعرف  )5

PVT46    [:اخرت السبب األهم مما يلي] إلسرائيليني اليهود، قل لنا ملاذا تعتقد ذلك  إذا كنت تعتقد أنه ال ميكن الثقة 
IVT46  قل لنا ملاذا تعتقد ذلك [اخرت السبب األهم مما يلي:] لفلسطينيني ال ميكن الثقة د أنه إذا كنت تعتق ، 

IVTP46  إلسرائيليني اليهود، قل لنا ملاذا تعتقد ذلك [اخرت السبب األهم مما يلي:]  إذا كنت تعتقد أنه  ال ميكن الثقة 
 %3.9 %1.6 %1.6 %5.7 %12.8 %10.0 كان يل جتربة سيئة معهم  ) 1

 %24.4 %10.9 %10.9 %33.8 %46.9 %41.7 هدافهم السياسية يف الصراع ال أثق ) 2

 5.45 %12.8 %12.8 %31.3 %19.1 %23.9 بسبب دينهم وثقافتهم  ) 3

م  ) 4  10.75 %28.0 %28.0 %17.0 %14.4 %15.5 ال ميكن الثقة بقياد

ال، نظامهم التعليمي حيرض ضد   ) 5
 الفلسطينيني 

4.5% 2.3% 7.9% 36.8% 36.8% 8.8% 

 %3 %0.0 %0.0 %1.9 %1.6 %1.7 أخرى (حدد __________) ) 6

 %19.5 %9.9 %9.9 %1.4 %2.3 %1.9 ال شيء مما سبق  ) 7

 %24.4 %0.0 %0.0 %9. %6. %7. ال رأي / ال اعرف ) 8

PVT47  ي سوف حيرتم تعهداته يف ذلك االتفاق؟ اإلسرائيللو توصلت السلطة الفلسطينية وإسرائيل التفاق سالم، هل تعتقد أن الشعب  
IVT47  سوف حيرتم تعهداته يف ذلك االتفاق؟  الفلسطيين عب لو توصلت السلطة الفلسطينية وإسرائيل التفاق سالم، هل تعتقد أن الش  



موع الفلسطيين    موع اإلسرائيلي  قطاع غزة الضفة الغربية  ا   العرب   اليهود   ا

IVTP47 يف ذلك  تعهداته  لو توصلت السلطة الفلسطينية وإسرائيل التفاق سالم، هل تعتقد أن الشعب اإلسرائيلي سوف حيرتم
 االتفاق؟ 

 %34.6 %15.4 %19.4 %14.2 %8.5 %10.8 نعم ) 1

 %33.7 %60.7 %55.1 %82.0 %89.2 %86.3 ال ) 2

 %31.7 %23.9 %25.6 %3.8 %2.3 %2.9 ال رأي / ال اعرف ) 3

PVT48  ا يف ذلك االتفاق؟ حرتام تعهدا   وهل تعتقد أن احلكومة الفلسطينية ستقوم 
IVT48 ا يف ذلك االتفاق؟  االسرائيليةحلكومة  وهل تعتقد أن ا حرتام تعهدا   ستقوم 

IVTP48  حرت ا يف ذلك االتفاق؟ وهل تعتقد أن احلكومة الفلسطينية ستقوم   ام تعهدا
 %42 %80.5 %73.7 %64.0 %72.3 %69.0 نعم ) 1

 %22.9 %8.4 %12.2 %29.1 %20.5 %23.9 ال ) 2

 %35.1 %11.0 %14.1 %6.9 %7.3 %7.1 ال رأي / ال اعرف ) 3

VT49  دة أو تقليص الثقة بني الشعبني؟  إىل أي درجة ميكن القول أن كل مما يلي يسامهون يف ز
 VT49-1 احلالية قيادة احلكومة اإلسرائيلية 

دة الثقة  ) 1  %16.6 %21.3 %20.6 %5.6 %2.9 %4.0 يساهم يف ز

 %44.4 %39.5 %40.2 %76.7 %78.1 %77.5 يساهم يف تقليص الثقة  ) 2

ا ال  ) 3 ا أو نقصا د  %12.2 %29.3 %26.7 %14.4 %14.8 %14.6 يساهم يف ز

 %26.8 %10.0 %12.5 %3.3 %4.2 %3.9 ال رأي/ ال أعرف  ) 4

VT49-2   ًقيادة السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية حاليا 
دة الثقة  ) 1  %9.8 %4.5 %5.3 %31.2 %24.8 %27.3 يساهم يف ز

 %37.6 %66.6 %62.2 %38.7 %30.1 %33.5 تقليص الثقة يساهم يف  ) 2

ا  ) 3 ا أو نقصا د  %22.4 %17.9 %18.5 %26.7 %34.7 %31.5 ال يساهم يف ز

 %30.2 %11.1 %13.9 %3.4 %10.4 %7.6 ال رأي/ ال أعرف  ) 4

 VT49-3 الصحافة اإلسرائيلية 
دة الثقة  ) 1  %15.1 %15.6 %15.6 %6.0 %7.9 %7.2 يساهم يف ز

 %38.5 %44.2 %43.4 %71.8 %63.9 %67.0 يساهم يف تقليص الثقة  ) 2

ا أو  ) 3 د ا ال يساهم يف ز  %17.6 %28.4 %26.8 %19.2 %13.6 %15.9 نقصا

 %28.8 %11.7 %14.3 %3.0 %14.5 %9.9 ال رأي/ ال أعرف  ) 4

 VT49-4 الصحافة الفلسطينية 
دة  ) 1  %12.7 %3.3 %4.7 %30.8 %17.5 %22.8 ثقة اليساهم يف ز

 %36.6 %73.1 %67.7 %42.1 %37.0 %39.0 يساهم يف تقليص الثقة  ) 2

ا ال  ) 3 ا أو نقصا د  %17.6 %10.9 %11.9 %24.9 %29.9 %27.9 يساهم يف ز

 %33.2 %12.7 %15.8 %2.2 %15.5 %10.2 ال رأي/ ال أعرف  ) 4

VT49-5  ية اإلسرائيلية مناهج التعليم املدرس 
دة الثقة  ) 1  %13.2 %27.1 %25.0 %4.5 %1.9 %3.0 يساهم يف ز

 %39.0 %17.3 %20.6 %72.9 %71.9 %72.3 يساهم يف تقليص الثقة  ) 2

ا  ) 3 ا أو نقصا د  %20.0 %43.1 %39.6 %18.2 %9.6 %13.0 ال يساهم يف ز

 %27.8 %12.5 %14.8 %4.5 %16.5 %11.7 ال رأي/ ال أعرف  ) 4

 VT49-6 مناهج التعليم املدرسية الفلسطينية 
دة الثقة  ) 1  %12.2 %2.1 %3.6 %35.7 %15.0 %23.2 يساهم يف ز

 %37.6 %79.5 %73.3 %32.6 %32.7 %32.7 يساهم يف تقليص الثقة  ) 2



موع الفلسطيين    موع اإلسرائيلي  قطاع غزة الضفة الغربية  ا   العرب   اليهود   ا

ا  ) 3 ا أو نقصا د  %18.5 %7.1 %8.8 %29.1 %37.8 %34.3 ال يساهم يف ز

 %31.7 %11.2 %14.3 %2.7 %14.4 %9.8 أعرف  ال رأي/ ال ) 4

 VT49-7 وسائل التواصل االجتماعية اإلسرائيلية 
دة الث ) 1  %15.6 %16.2 %16.1 %5.6 %5.9 %5.8 قة يساهم يف ز

 %42.4 %45.6 %45.1 %73.5 %62.4 %66.8 يساهم يف تقليص الثقة  ) 2

ا ال  ) 3 ا أو نقصا د  %15.6 %22.8 %21.7 %18.2 %11.2 %13.9 يساهم يف ز

 %26.3 %15.4 %17.0 %2.7 %20.5 %13.4 ال رأي/ ال أعرف  ) 4

 VT49-8ية الفلسطينية وسائل التواصل االجتماع 
دة الثقة  ) 1  %12.7 %3.4 %4.8 %29.5 %11.5 %18.7 يساهم يف ز

 %37.6 %69.9 %65.1 %47.2 %42.0 %44.1 يساهم يف تقليص الثقة  ) 2

ا ال يساه ) 3 ا أو نقصا د  %18.0 %7.2 %8.8 %21.6 %27.7 %25.3 م يف ز

 %31.7 %19.4 %21.3 %1.6 %18.8 %12.0 ال رأي/ ال أعرف  ) 4

VT50   ثريات ممكنة النطباعات الناس املشاركني يف صراعات مستمرة ودموية على مسار هذه الصراعات تعرب اجلمل التالية عن 
 قل لنا إىل أي درجة تتفق أو ال تتفق مع اجلمل التالية: وإمكانيات التوصل حللول هلا. 

VT50-1ا عادلة متاماً وأن   ائمة فإن منعند النظر يف جتارب الناس يف الصراعات الدموية الد الطبيعي أن ينظر كل طرف ألهدافه على أ
 ً  العدو ليس بشرأ أو إنسا

 %12.2 %2.8 %4.2 %7.7 %1.4 %3.9 ال أوافق ابداً  )1

 %8.3 %8.8 %8.7 %28.3 %11.3 %18.0 ال اوافق  )2

 %14.1 %15.5 %15.3 %20.4 %8.4 %13.2 ال أوافق إىل حد ما  )3

 %28.3 %40.3 %38.5 %33.1 %23.1 %27.1 ما فق إىل حد أوا ) 4

 %8.3 %26.2 %23.5 %7.9 %51.4 %34.0 أوافق متاما ) 5

 %28.8 %6.5 %9.8 %2.7 %4.4 %3.7 الراي/ال اعرف ) 6

VT50-2  إن االنطباعات اليت حيملها الناس وهم يف حالة صراع عن أهدافهم وعن أعدائهم تساهم يف تصاعد العنف 
 %5.4 %2.4 %2.8 %6.8 %1.8 %3.8 أوافق ابداً ال  )1

 %8.3 %5.3 %5.8 %19.2 %9.0 %13.1 ال اوافق  )2

 %13.7 %12.0 %12.2 %21.3 %5.8 %12.0 ال أوافق إىل حد ما  )3

 %26.3 %39.9 %37.9 %39.9 %33.2 %35.9 أوافق إىل حد ما  )4

 %18.0 %31.7 %29.6 %10.1 %46.0 %31.7 أوافق متاما ) 5

 %28.3 %8.7 %11.6 %2.7 %4.2 %3.6 الراي/ال اعرف  )6

VT50-3 م عن أهدافهم وعن عدوهم  ميكن التوصل حللول للصراعات وإذا قام الناس بتغيري انطباعا
 %8.3 %2.9 %3.7 %6.6 %10.8 %9.1 ابداً أوافق ال  )1

 %5.4 %8.6 %8.1 %22.0 %16.7 %18.8 ال اوافق  )2

 %11.2 %15.3 %14.7 %24.7 %9.8 %15.7 ال أوافق إىل حد ما  )3

 %25.9 %39.4 %37.4 %35.6 %35.3 %35.4 أوافق إىل حد ما ) 4

 %22.0 %26.8 %26.1 %8.5 %22.8 %17.1 أوافق متاما ) 5

 %27.3 %7.0 %10.1 %2.6 %4.6 %3.8 ي/ال اعرف الرا) 6

VT50-4تمرارها يدفع الناس املشاركون يف صراعات دموية دائمة مثناً هائًال الس 
 %8.3 %1.6 %2.6 %4.9 %1.2 %2.6 ال أوافق ابداً  )1

 %7.3 %4.2 %4.6 %17.7 %5.8 %10.5 ال اوافق  )2

 %10.2 %10.0 %10.1 %24.4 %4.1 %12.2 ال أوافق إىل حد ما  )3

 %23.4 %18.6 %19.3 %32.6 %27.1 %29.3 أوافق إىل حد ما ) 4

 %22.9 %32.6 %31.2 %17.9 %59.7 %43.1 أوافق متاما ) 5

 %27.8 %32.9 %32.2 %2.5 %2.1 %2.2 الراي/ال اعرف ) 6

VT50-5 ميكن حله سلمياً  التوصل حللول هلا فإن صراعناكما هي احلال يف صراعات دموية دائمة ومستمرة أخرى مت 



موع الفلسطيين    موع اإلسرائيلي  قطاع غزة الضفة الغربية  ا   العرب   اليهود   ا

 %8.3 %9.4 %9.2 %10.0 %23.6 %18.2 ال أوافق ابداً  )1

 %10.2 %14.3 %13.7 %29.5 %24.6 %26.6 ال اوافق  )2

 %9.8 %21.3 %19.6 %28.0 %10.7 %17.6 ال أوافق إىل حد ما  )3

 %25.9 %32.4 %31.4 %24.2 %22.5 %23.2 أوافق إىل حد ما ) 4

 %16.6 %16.8 %16.8 %5.7 %14.4 %10.9 أوافق متاما ) 5

 %29.3 %5.8 %9.3 %2.6 %4.2 %3.5 الراي/ال اعرف ) 6

VT50-6 ائيلي فريد أو مميز وال ميكن مقارنته مع صراعات دموية دائمة أخرى اإلسر -إن الصراع الفلسطيين 
 %10.7 %9.6 %9.8 %6.9 %3.2 %4.7 ال أوافق ابداً  )1

 %10.2 %16.1 %15.2 %20.0 %7.3 %12.3 ال اوافق  )2

 %13.7 %22.9 %21.5 %27.3 %3.8 %13.1 ال أوافق إىل حد ما  )3

 %18.5 %30.3 %28.5 %29.7 %13.2 %19.8 أوافق إىل حد ما ) 4

 %18.0 %15.9 %16.2 %13.7 %70.1 %47.6 أوافق متاما ) 5

 %28.8 %5.2 %8.7 %2.4 %2.5 %2.5 الراي/ال اعرف ) 6

VT50-7م ليسو بشراً وأن أهدافنا عادلة  كما هي احلال يف صراعا ت دموية دائمة أخرى، فإن تغيري النطباعاتنا عن اإلسرائيليني 
 له أن يساهم يف التوصل حلل سلمي لصراعنا أيضاً متاماً وميكن 

 %10.7 %5.7 %6.5 %9.9 %22.4 %17.4 ال أوافق ابداً  )1

 %10.7 %14.6 %14.1 %29.5 %30.3 %30.0 ال اوافق  )2

 %10.7 %22.4 %20.6 %33.5 %9.6 %19.1 ال أوافق إىل حد ما  )3

 %22.9 %27.5 %26.8 %20.6 %19.0 %19.7 أوافق إىل حد ما ) 4

 %11.2 %19.1 %17.9 %3.9 %12.9 %9.3 أوافق متاما ) 5

 %33.7 %10.7 %14.1 %2.6 %5.8 %4.5 الراي/ال اعرف ) 6

VT50-8اإلسرائيلي من مصادر خمتلفة -صراع الفلسطيينإن من الضروري البحث عن معلومات عن ال 
 %7.8 %5.4 %5.8 %7.8 %18.6 %14.3 ال أوافق ابداً  )1

 %10.7 %8.6 %9.0 %21.4 %28.1 %25.4 ال اوافق  )2

 %11.2 %13.2 %12.9 %30.2 %6.1 %15.7 ال أوافق إىل حد ما  )3

 %20.5 %34.6 %32.5 %27.7 %21.9 %24.2 أوافق إىل حد ما ) 4

 %20.0 %28.5 %27.2 %10.1 %19.4 %15.7 أوافق متاما ) 5

 %29.8 %9.7 %12.7 %2.8 %5.9 %4.7 الراي/ال اعرف ) 6

VT50-9اإلسرائيلي عندما حنصل على معلومات جديدة حول هذا  -الفلسطيينن من الضروري أن نعيد النظر يف أرائنا حول الصراع إ
 املوضوع 

 %6.8 %5.9 %6.1 %9.4 %21.2 %16.5 ال أوافق ابداً  )1

 %11.2 %9.1 %9.5 %24.7 %30.6 %28.3 ال اوافق  )2

 %13.2 %15.7 %15.4 %29.2 %8.5 %16.7 ال أوافق إىل حد ما  )3

 %23.9 %37.9 %35.8 %25.0 %17.7 %20.6 أوافق إىل حد ما ) 4

 %14.1 %25.0 %23.4 %9.0 %15.4 %12.9 أوافق متاما ) 5

 %30.7 %6.3 %9.9 %2.8 %6.6 %5.0 الراي/ال اعرف ) 6

VT50-10 معهإن من الضروري أن نعزز رأي السلطة الفلسطينية حول الصراع وعدم تقدمي آراء تتعارض 
 %10.7 %10.5 %10.6 %6.7 %22.2 %16.0 ال أوافق ابداً  )1

 %10.7 %19.0 %17.8 %27.9 %21.7 %24.2 ال اوافق  )2

 %11.2 %28.4 %25.8 %26.5 %10.7 %17.0 ال أوافق إىل حد ما  )3

 %22.4 %28.2 %27.3 %26.2 %24.1 %24.9 أوافق إىل حد ما ) 4

 %11.7 %11.9 %11.9 %9.8 %14.6 %12.7 أوافق متاما ) 5

 %33.2 %2.0 %6.7 %2.7 %6.8 %5.2 الراي/ال اعرف ) 6

VT51 اإلسرائيلي؟ -هل فكرت يف املاضي بتغيري أو حتديث مواقفك حول الصراع الفلسطيين 



موع الفلسطيين    موع اإلسرائيلي  قطاع غزة الضفة الغربية  ا   العرب   اليهود   ا

ال، وال أنوي أن أفعل ذلك يف املستقبل   ) 1
 املنظور 

72.1% 79.0% 61.6% 52.8% 55.5% 37.6% 

املستقبل  د النظريف ال، لكين أود أن أعي ) 2
 املنظور أو خالل األشهر الستة القادمة

10.6% 6.5% 16.8% 19.0% 20.2% 12.7% 

 %6.3 %6.7 %6.7 %9.5 %3.0 %5.6 أ اآلن أقوم بتغيري أو حتديث موقفي  ) 3

نعم، لقد قمت فعًال مؤخراً بتغيري أو   ) 4
حتديث موقفي (خالل األشهر الستة املاضية)  

3.3% 2.3% 4.7% 4.1% 4.0% 4.9% 

نعم، لقد قمت فعًال مؤخراً بتغيري أو   ) 5
    حتديث موقفي من فرتة (تزيد عن ستة أشهر)  

4.4% 5.0% 3.5% 12.5% 13.7% 5.9% 

 %37.6 %55.5 %52.8 %3.9 %4.2 %4.1 ي/ ال أعرف ال رأ) 6

 PV52ت جديدة اليوم مبوافقة مجيع القوى السياسية وت ت التشريعية اليت  رشحت نفس القوائم اليت  لو جرت انتخا شاركت يف االنتخا
ين (يناير)   25جرت يف   ، ملن ستصوت؟ 2006كانون 

قائمة البديل (ائتالف اجلبهة الدميقراطية   ) 1
 ومستقل   وحزب الشعب وفدا 

2.2% 3.1% 1.4%    

مصطفى   "قائمة فلسطني املستقلة  ) 2
 "الربغوثي واملستقلون 

2.1% 2.3% 1.8%    

    %1.1 %9. %1.0 قائمة الشهيد أبو علي مصطفى ) 3

    %3. %0.0 %2. قائمة الشهيد أبو العباس  ) 4

    %1.1 %2. %6. قائمة احلرية والعدالة االجتماعية ) 5

    %45.4 %18.1 %31.6 قائمة التغيري واالصالح ) 6

االئتالف الوطين للعدالة والدميقراطية  ) 7
 (وعد) 

0.0% 0.0% 0.0%    

سة سالم فياض ) 8     %5. %9. %7. قائمة الطريق الثالث بر

    %4. %7. %5. قائمة احلرية واالستقالل  ) 9

    %9. %1.2 %1.0 قائمة العدالة الفلسطينية  ) 10

    %30.8 %39.1 %35.0 حركة فتح  ) 11

ال أحد مما سبق/ ال رأي / الأعرف /   ) 12
 مل اقرر بعد 

25.0% 33.6% 16.2%    

IV52_1    ت جديدة اليوم لو  ستصوت؟ سرائيلية من األحراب اإل ألي  جرت انتخا
 %7.3 %17.5 %16.0    نتنياهو بنجامني  – الليكود  ) 1

 %2.9 %1.1 %1.4    بريتس عمري  –) العمل 2

  وغايب  –تس بيين غان -أبيض -) أرزق3
 أشكنازي 

   7.6% 8.1% 4.4% 

ئري لبيد + تيلم   -) يوجد مستقبل 4
 (وموشي يعلون) 

   11.3% 12.5% 4.9% 

 %0.0 %8. %6.    وزيف هاوزر) ) طريق إسرائيل (يوعاز هندل 5

 %0.0 %3.7 %3.1    درعي أرييه  –) شاس 6

 %0.0 %7.5 %6.4    يعقوب لتسمان -راه اليهودية) التو 7

 %2.0 %2.7 %2.6    هورويتس نيتسان  –) مريتس 8

 %0.0 %15.9 %13.5    بينت نفتايل  –) اليمني 9

 %1.0 %4.7 %4.2    ليربمانأفغدور  – تنا يإسرائيل ب) 10

 %37.1 %6. %6.0    ده عو أمين  –املشرتكة ) القائمة 11

 %7.8 %2.9 %3.7    ورقة بيضاء  ) 12

 %15.6 %15.0 %15.1    ) مل أقرر بعد 13

 %5. %2.0 %1.8    زب آخر ) ح 14

  



  

 

  

  

 

 

 

 

  

 . برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في فلسطين خالل من اليابانيةومن مكتب الممثلية  الهولندية الممثلية مكتبمن  بتمويل


