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 ومكتب املمثلية اهلولندية يف رام هللا بتمويل من االحتاد األورويب

 نبض الرأي العام الفلسطيين / اإلسرائيلي: استطالع مشرتك

 2017 متوز )يوليو(-حزيران )يونيو(
V: سؤال مشرتك متطابق ابلكامل    I :  فقط ينيسااييللإلسؤال 

PV:  ،نسخة فلسطينيةسؤال مشرتك شبه متطابق     P:   فقط نييفلسطينللسؤال 
IV: سؤال مشرتك شبة متطابق، نسخة إسااييلية    IVxxP : سؤال للعاب اإلسااييليني فقط 

 العرب اليهود اجملموع اإلسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع الفلسطيين 

PV2-1 اليوم؟ فلسطنيبشكل عام، كيف تصف األوضاع يف 
IV1  اليوم؟ إسرائيلبشكل عام، كيف تصف األوضاع يف 

 %22.2 %17.1 %18.0 %1.8 %3.6 %3.0 ( جيد جدا1

 %28.1 %37.3 %35.7 %7.4 %22.2 %17.1 ( جيد2

 %30.0 %30.4 %30.3 %18.5 %27.5 %24.4 ( وسط3

 %11.4 %5.7 %6.7 %36.2 %30.7 %32.6 سيء ( 4

 %6.7 %7.5 %7.3 %36.0 %15.7 %22.6 سيء جدا (5

 %1.7 %2.0 %1.9 %1. %4. %3. ال راي (6

 P20يواجو اجملتمع الفلسطيين اليوم العديد من ادلشاكل مثل استمرار االحتالل واالستيطان، وتفشي البطالة والفقر ، واستمرار حصار 
ىي ادلشكلة االساسية اليت جيب ان حتظى قطاع غزة وإغالق معابره، وتفشي الفساد يف بعض ادلؤسسات العامة، وغريىا. قل لنا برأيك ما 

 ابالولوية للسلطة الفلسطينية؟
    %19.8 %23.7 %22.4 ( استمرار االحتالل واالستيطان1

    %21.2 %25.6 %24.1 (  تفشي البطالة والفقر2

    %8.7 %7. %3.5 (  غياب الوحدة الوطنية3

(  استمرار حصار قطاع غزة واغالق 4
    %35.4 %12.1 %20.1 معابره

 (  تفشي الفساد يف بعض ادلؤسسات5
    %10.8 %37.0 %28.1 العامة

    %0.0 %0.0 %0.0 (  اخرى6

    %4.0 %8. %1.9 ( ال راي7
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V4 ىل تؤيد أم تعارض احلل القائم على أساس قيام دولة فلسطني اىل جانب دولة إسرائيل و ىو ما يعرف حبل الدولتني؟ 
 %44.2 %12.0 %17.5 %17.7 %6.1 %10.1 اؤيد( ابلتأكيد 1

 %36.3 %34.7 %35.0 %42.8 %42.1 %42.4 ( اؤيد2

 %9.7 %26.9 %23.9 %30.3 %38.9 %35.9 ( اعارض3

 %5.7 %18.7 %16.5 %8.4 %10.0 %9.5 ابلتأكيد اعارض ( 4

 %4.1 %7.7 %7.1 %8. %2.8 %2.1 ال رأي/ ال أعرف ( 5

 PV5 حل الدولتني؟ الفلسطينينيبرأيك، ما ىو رأي األغلبية بني الفلسطينيني اليوم؟ ىل يؤيد أم يعارض معظم 
IV5  اليهود حل الدولتني؟-اإلسرائيلينيبرأيك، ما ىو رأي األغلبية اليهودية يف اسرائيل أليوم ىل يؤيد أم يعارض معظم 

 %60.3 %27.9  %53.8 %45.5 %48.3 تؤيد األغلبية ذلك ( 1

 %28.8 %52.9  %41.1 %44.5 %43.3 تعارض اإلغلبية ذلك (2

 %10.9 %19.1  %5.1 %10.0 %8.3 ال رأي / ال أعرف (3

 PV6 حل الدولتني ىذا؟ اليهود اإلسرائيلينيبرأيك، ما ىو رأي األغلبية اليهودية يف اسرائيل اليوم؟ ىل يؤيد أم يعارض معظم 
IV6  حل الدولتني ىذا؟ الفلسطينينيبرأيك، ما ىو رأي األغلبية بني الفلسطينيني أليوم ىل يؤيد أم يعارض معظم 

 %51.3 %30.0  %62.7 %31.5 %42.1 تؤيد األغلبية ذلك (1

 %40.4 %51.8  %28.1 %54.1 %45.2 تعارض اإلغلبية ذلك (2

 %8.3 %18.1  %9.2 %14.4 %12.6 ال رأي / ال أعرف (3

V8  عند عودة أو يف حالة عودة الطرفني الفلسطيين واإلسرائيلي دلفاوضات احلل الدائم قد تطرح البنود التالية على ادلفاوضني كبنود حلل
 دائم. سوف أقرأ لك اآلن رلموعة من ىذه البنود. قل لنا من فضلك ما إذا كنت تؤيد أو تعارض على كل منها:

PV8-1  اعرتاف متبادل من قبل الطرفني بفلسطني وإسرائيل كوطنني لشعبيهما وأن حل الدولتني ىذا يعين هناية الصراع،  وتلتزم اسرائيل
 مبحاربة اإلرىاب ضد الفلسطينيني وهناية ادلطالب من كل طرف. ىل تؤيد أم تعارض ذلك؟

IV8-1P لشعبيهما وأن حل الدولتني ىذا يعين هناية الصراع،  وتلتزم اسرائيل  اعرتاف متبادل من قبل الطرفني بفلسطني وإسرائيل كوطنني
 مبحاربة اإلرىاب ضد الفلسطينيني وهناية ادلطالب من كل طرف. ىل تؤيد أم تعارض ذلك؟

IV8-1 زام دولة اعرتاف متبادل من قبل الطرفني بفلسطني وإسرائيل كوطنني لشعبيهما وأن حل الدولتني ىذا يعين هناية الصراع،  والت
 فلسطينيني مبحاربة اإلرىاب ضد اسرائيل وهناية ادلطالب من كل طرف. ىل تؤيد أم تعارض ذلك؟

 %75.5 %65.7  %56.3 %44.7 %48.7 ( اؤيد1

 %21.2 %28.5  %42.3 %51.5 %48.3 اعارض ( 2

 %3.3 %5.8  %1.4 %3.8 %3.0 ( ال راي3

V8-2 سالح ثقيل( يف الضفة الغربية وقطاع غزة. ىل تؤيد أم تعارض ذلك؟قيام دولة فلسطينية منزوعة السالح )دون 
 %50.2 %61.0 %59.1 %23.4 %22.2 %22.6 ( اؤيد1

 %45.9 %32.8 %35.0 %75.1 %74.6 %74.8 اعارض ( 2

 %3.9 %6.2 %5.8 %1.6 %3.1 %2.6 ( ال راي3

V8-3 تشكيل قوة متعددة اجلنسية ووضعها يف الدولة الفلسطينية لضمان األمن والسالمة للطرفني ىل تؤيد أم تعارض ذلك؟ 
 %63.0 %47.5 %50.1 %52.3 %32.5 %39.2 ( اؤيد1
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 %37.0 %48.8 %46.8 %44.8 %64.3 %57.7 اعارض ( 2

 %0.0 %3.7 %3.1 %2.9 %3.2 %3.1 ( ال راي3

V8-4 الفلسطينية سيادة على مسائها وأرضها ومصادرىا ادلائية ولكن سيكون إلسرائيل زلطتا مراقبة لإلنذار ادلبكر يف الضفة يكون للدولة
 سنة. ىل تؤيد أم تعارض ذلك؟ 15الغربية دلدة 

 %59.3 %35.2 %39.4 %47.3 %25.1 %32.6 ( اؤيد1

 %38.0 %55.6 %52.6 %50.0 %69.9 %63.1 اعارض ( 2

 %2.7 %9.2 %8.0 %2.7 %5.0 %4.2 ( ال راي3

V8-5  تقوم الدولة الفلسطينية يف كافة اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ما عدا بعض الكتل االستيطانية اليت سيتم ضمها إىل اسرائيل من
 خالل تبادل لألراضي، وتقوم اسرائيل إبخالء كافة ادلستوطنات األخرى. ىل تؤيد أم تعارض ذلك؟

 %59.1 %36.6 %40.4 %50.7 %25.9 %34.3 ( اؤيد1

 %34.7 %56.5 %52.8 %46.8 %68.0 %60.8 اعارض ( 2

 %6.2 %6.9 %6.8 %2.5 %6.1 %4.9 ( ال راي3

V8-6  تكون األراضي اليت ستحصل عليها الدولة الفلسطينية يف تبادل األراضي مساوية حلجم الكتل االستيطانية اليت سيتم ضمها
 إلسرائيل. ىل تؤيد أم تعارض ذلك؟

 %58.5 %37.2 %40.9 %47.2 %22.6 %31.0 ( اؤيد1

 %37.0 %54.5 %51.5 %50.1 %73.2 %65.3 اعارض ( 2

 %4.5 %8.4 %7.7 %2.8 %4.2 %3.7 ( ال راي3

V8-7 تكون القدس الشرقية ىي عاصمة الدولة الفلسطينية وستكون القدس الغربية ىي عاصمة اسرائيل. ىل تؤيد أم تعارض ذلك؟ 
 %63.9 %21.5 %21.5 %30.7 %27.8 %28.8 ( اؤيد1

 %33.1 %73.9 %73.9 %68.1 %69.5 %69.0 اعارض ( 2

 %3.0 %4.6 %4.6 %1.2 %2.7 %2.2 ( ال راي3

V8-8  يف البلدة القددية من القدس يكون احلي اإلسالمي واحلي ادلسيحي واحلرم الشريف حتت السيادة الفلسطينية ويكون احلي اليهودي
 وحائط الرباق/ادلبكى حتت السيادة اإلسرائيلية. ىل تؤيد أم تعارض ذلك؟

 %53.2 %27.2 %27.2 %36.5 %23.6 %28.0 ( اؤيد1

 %43.7 %68.5 %68.5 %62.0 %73.0 %69.2 اعارض ( 2

 %3.0 %4.2 %4.2 %1.5 %3.4 %2.8 ( ال راي3

V8-9  يكون لالجئني الفلسطينيني حق العودة دلوطنهم حبيث تقوم الدولة الفلسطينية ابستيعاب كافة الالجئني الذين يرغبون يف العيش
جلمع مشل العائالت وسيتم تعويض كافة الالجئني. ىل تؤيد أم تعارض  فيها وستسمح اسرائيل بعودة حوايل مائة ألف الجىء ضمن برانمج

 ذلك
 %80.5 %18.2 %28.9 %72.4 %46.6 %55.4 ( اؤيد1

 %17.6 %77.4 %67.1 %26.1 %47.5 %40.2 اعارض ( 2

 %1.9 %4.4 %4.0 %1.5 %5.9 %4.4 ( ال راي3

V8-10 الذي يشكل تسوية دائمة تشمل دولة فلسطينية منزوعة السالح وتبادل أراضي اآلن بعد أن علمت ابلبنود الرئيسية حلل الدولتني
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وهناية الصراع،   متساوي، ومجع مشل دلائة ألف الجىء فلسطيين، وجعل القدس الشرقية عاصمة لفلسطني والقدس الغربية عاصمة إلسرائيل،
 واحدة؟ قل لنا من فضلك إىل أي درجة تؤيد أو تعارض ىذه التسوية الدائمة كرزمة

 v10,v9)اجب  ( أؤيدىا إىل درجة كبرية1
 v12   ) 9.0% 4.7% 17.5% 11.3% 5.6% 38.6%وانتقل اىل  

وانتقل اىل   v10,v9)اجب   ( اؤيدىا2
v12   ) 34.3% 35.5% 32.1% 29.9% 26.9% 44.7% 

 %12.5 %34.4 %30.7 %31.8 %38.7 %36.3 ( اعارضها3

 %3.0 %26.4 %22.4 %16.1 %18.1 %17.4 أعارضها إىل درجة كبرية ( 4

 %1.2 %6.7 %5.7 %2.6 %3.1 %2.9 ال رأي/ ال أعرف ( 5

PV9 برأيك، ما ىو رأي األغلبية بني الفلسطينيني اليوم من رزمة احلل الدائم ىذه ىل تؤيدىا أم تعارضها؟ 
IV9   اليوم من رزمة احلل الدائم ىذه ىل تؤيدىا أم تعارضها؟ االسرائيليةبرأيك، ما ىو رأي األغلبية بني 

 %66.1 %15.4 %24.1 %48.3 %34.5 %39.2 االغلبية تؤيد( 1

 %31.9 %71.0 %64.3 %46.6 %53.7 %51.3 االغلبية تعارض( 2

 %2.0 %13.6 %11.6 %5.1 %11.8 %9.5 ال رأي( 3

PV10   إسرائيل اليوم من رزمة احلل الدائم ىذه، ىل تؤيدىا أم تعارضها؟وبرأيك، ما ىو رأي األغلبية اليهودية يف 
V10 I  اليوم من رزمة احلل الدائم ىذه، ىل تؤيدىا أم تعارضها؟ الفلسطينيةوبرأيك، ما ىو رأي األغلبية 

 %66.1 %34.5 %39.9 %69.5 %33.4 %45.7 االغلبية تؤيد( 1

 %31.9 %45.6 %43.2 %22.0 %51.0 %41.1 االغلبية تعارض( 2

 %2.0 %20.0 %16.9 %8.5 %15.6 %13.2 ال رأي( 3

[ حيث أنك عارضت رزمة احلل الدائم ادلقرتح، نريد أن نعرف منك ما إذا كان أي مما V8-10]تسأل فقط دلن عارض الرزمة يف سؤال 
 يلي قد جيعلك تغري رأيك من ادلعارضة للقبول ذلذا احلل:

PV11.1  ماذا لو جاء ابالتفاق ابإلضافة للبنود ادلذكورة أن اسرائيل توافق على ادلبادرة العربية ويف ادلقابل تؤيد كافة الدول العربية
 معاىدة السالم ىذه؟ ىل كنت يف ىذه احلالة ستؤيد أم ستعارض ىذه الرزمة؟

IV11.1P  افق على ادلبادرة العربية ويف ادلقابل تؤيد كافة الدول العربية ماذا لو جاء ابالتفاق ابإلضافة للبنود ادلذكورة أن اسرائيل تو
 معاىدة السالم ىذه؟ ىل كنت يف ىذه احلالة ستؤيد أم ستعارض ىذه الرزمة؟

IV11.1   ماذا لو جاء ابالتفاق ابإلضافة للبنود ادلذكورة أعاله أن اتفاق السالم سيشمل سالماً مع الدول العربية حسب مبادرة السالم
 ربية؟الع
 %46.2 %27.1  %29.6 %21.3 %23.8 ( اؤيد1

 %0.0 %61.7  %67.7 %72.5 %71.0 اعارض ( 2

 %46.2 %11.2  %2.7 %6.3 %5.2 ( ال راي3

V11.2 .وماذا لو مسح االتفاق بقيام مشاريع اقتصادية مشرتكة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني 
 %73.1 %25.3  %33.2 %24.7 %27.3 ( اؤيد1

 %25.3 %66.1  %64.8 %71.3 %69.3 اعارض ( 2
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 %1.6 %8.6  %1.9 %4.1 %3.4 ( ال راي3

PV11-3 لو وافقت إسرائيل على تغيري منهاجها حبيث يتم أزالة التحريض ضد الفلسطينيني منها؟  ؟ ىل كنت يف ىذه احلالة ستؤيد وماذا
 أم ستعارض ىذه الرزمة؟

IV11.3.P  على تغيري منهاجها حبيث يتم أزالة التحريض ضد الفلسطينيني منها؟  ؟ ىل كنت يف ىذه احلالة لو وافقت إسرائيل وماذا
 ستؤيد أم ستعارض ىذه الرزمة؟

IV11.3 ماذا لو وافق الفلسطينيون على تغيري كتبهم ادلدرسية حبيث يتم إزالة التحريض ضد اليهود منها 
 %67.1 %35.1  %33.6 %31.3 %32.0 ( اؤيد1

 %32.9 %58.2  %62.0 %65.1 %64.1 اعارض ( 2

 %0.0 %6.7  %4.5 %3.6 %3.9 ( ال راي3

4-PV11و جاء يف االتفاق إطالق سراح كافة األسرى الفلسطينيني؟    ؟ ىل كنت يف ىذه احلالة ستؤيد أم ستعارض ىذه الرزمة؟وماذا ل 
IV11.4.P الفلسطينيني؟    ؟ ىل كنت يف ىذه احلالة ستؤيد أم ستعارض ىذه و جاء يف االتفاق إطالق سراح كافة األسرى وماذا ل

 الرزمة؟
 %44.5   %61.9 %53.8 %56.2 ( اؤيد1

 %51.1   %36.9 %44.1 %41.9 اعارض ( 2

 %4.4   %1.2 %2.1 %1.9 ( ال راي3

IV11.4 ؟وماذا لو مسح االتفاق لسالح اجلو اإلسرائيلي ابلوصول الكامل للمجال اجلوي الفلسطيين 
  %30.2     ( اؤيد1

  %62.8     اعارض ( 2

  %7.0     ( ال راي3

PV11 -5 ىذه احلالة ستؤيد أم لو قدمت إسرائيل اعتذاراً عن ادلعاانة اليت أحلقها الصراع ابلالجئني الفلسطينيني؟    ؟ ىل كنت يف وماذا
 ستعارض ىذه الرزمة؟

IV11.5.P  لو قدمت إسرائيل اعتذاراً عن ادلعاانة اليت أحلقها الصراع ابلالجئني الفلسطينيني؟    ؟ ىل كنت يف ىذه احلالة ستؤيد وماذا
 أم ستعارض ىذه الرزمة؟

 %60.1   %38.9 %29.5 %32.3 ( اؤيد1

 %39.9   %56.8 %68.4 %64.9 اعارض ( 2

 %0.0   %4.3 %2.1 %2.8 ( ال راي3

IV11.5  وماذا لو جاء يف االتفاق اعرتاف ابألماكن اليهودية ادلقدسة يف الضفة الغربية )يهودا والسامرة( وضمان حق اليهود الكامل يف
 زايرة ىذه األماكن مع ضمان أمنو

  %33.4     ( اؤيد1

  %58.8     اعارض ( 2

  %7.8     ( ال راي3

PV11.6  لو جاء ابالتفاق اعرتاف إسرائيل ابذلوية العربية واإلسالمية لدولة فلسطني؟  ؟ ىل كنت يف ىذه احلالة ستؤيد أم ستعارض وماذا
 ىذه الرزمة؟

IV11.6P  أم لو جاء ابالتفاق اعرتاف إسرائيل ابذلوية العربية واإلسالمية لدولة فلسطني؟  ؟ ىل كنت يف ىذه احلالة ستؤيد وماذا
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 ستعارض ىذه الرزمة؟
 %55.3   %50.5 %38.3 %42.0 ( اؤيد1

 %44.7   %46.2 %58.3 %54.7 اعارض ( 2

 %0.0   %3.3 %3.3 %3.3 ( ال راي3

IV11.6 اليهودية أبرض إسرائيل-ماذا لو تضمن االتفاق اعرتافاً فلسطينيا صرحياً إبسرائيل كدولة يهودية واعرتافاً ابلروابط التارخية والدينية 
  %43.1     ( اؤيد1

  %49.8     اعارض ( 2

  %7.1     ( ال راي3

PV11.7  ىل كنت يف ىذه احلالة ستؤيد أم ستعارض ىذه الرزمة؟ لو اعلن مروان الربغوثي من السجن أتييده ذلذه الرزمة؟وماذا 
IV11.7P  لو اعلن مروان الربغوثي من السجن أتييده ذلذه الرزمة؟ ىل كنت يف ىذه احلالة ستؤيد أم ستعارض ىذه الرزمة؟وماذا 

IV11.7 وماذا لو أعلن رئيس الوزراء نتنياىو أتييده لالتفاق 
 %63.4 %29.2  %33.7 %33.4 %33.5 ( اؤيد1

 %36.6 %59.1  %57.3 %59.8 %59.0 اعارض ( 2

 %0.0 %11.7  %9.0 %6.7 %7.4 ( ال راي3

V12  يقرتح البعض دخول دولة فلسطني ودولة إسرائيل يف احتاد كونفدرايل حبيث يستطيع مواطنو الدولتني العيش يف أراضي الدولة األخرى
 ؟حمشرتك السياسة األمنية واالقتصادية ذلذا االحتاد. ىل تؤيد أم تعارض ىذا االقرتا وحتت سلطتها وقوانينها وحبيث يقرر الطرفان بشكل 

 %61.1 %26.4 %32.4 %42.4 %34.3 %37.0 ( اؤيد1

 %35.0 %63.2 %58.3 %54.1 %59.2 %57.5 اعارض ( 2

 %3.9 %10.4 %9.3 %3.5 %6.5 %5.5 ( ال راي3

V14  اإلسرائيلية. من بني األفكار التالية، أيها بنظرك -اآلن رلموعة من األفكار ادلقرتحة إلعادة احلياة للمفاوضات الفلسطينية ىناك
 األكثر فائدة أو األقل ضررًا؟

عملية سالم مبشاركة عربية موسعة تشمل  (1
 %26.4 %17.3 %18.9 %29.3 %32.1 %31.2 السعودية ومصر واألردن

 %18.3 %32.5 %30.1 %10.7 %4.4 %6.5 سالم حتت إشراف أمريكيعملية ( 2

عملية سالم حتت إشراف االحتاد ( 3
االوروب عملية سالم حتت إشراف األمم 

 ادلتحدة
9.9% 7.2% 14.9% 4.8% 2.0% 18.4% 

 %14.5 %5.1 %6.7 %19.1 %15.1 %16.5 عملية سالم حتت إشراف األمم ادلتحدة( 4

 %9.3 %19.1 %17.4 %7.0 %4.4 %5.3 روسي-إشراف أمريكيعملية سالم حتت ( 5

 %4.8 %2.9 %3.2 %6. %2.4 %1.8 أخرى ( 6

 %4.1 %12.3 %10.9 %15.3 %31.6 %26.1 ال شيء مما سبق( 7

 %4.2 %8.9 %8.1 %3.0 %2.7 %2.8 ال رأي/ ال أعرف( 8

V15 دولة إسرائيل، مل يعد حال عمليا بسبب التوسع االستيطاين فيما يعتقد البعض أن حل الدولتني، دولة فلسطينية مستقلة اىل جانب
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 التوصل التفاق. ما ىو رأيك انت؟ يعتقد البعض ان ىذا احلل ال يزال ممكناً اليوم ألنو ديكن تفكيك أو إخالء ادلستوطنات عند
 %48.6 %42.9 %43.9 %45.9 %55.6 %52.3 حل الدولتني مل يعد حال عمليا( 1

 %48.9 %48.8 %48.8 %49.1 %41.2 %43.9 الدولتني ال يزال ممكنا اليومحل ( 2

 %2.5 %8.3 %7.3 %5.0 %3.2 %3.8 ال رأي / ال اعرف( 3

IV00  تتضمن مع معظم اخلطط ادلتعلقة ابلتسوية الدائمة القائمة على أساس حل الدولتني اخالءاً لبعض مستوطنات الضفة الغربية الواقعة
ألف مستوطن. ىل تؤيد أم تعارض اخالء ىؤالء ادلستوطنني جلعل  90ألف إىل  30خارج الكتل الكبرية مبا يشمل إخالء ما بني 

 ل الدولتني ممكنًا؟التوصل لتسوية على أساس ح
 %33.3 %23.5 %25.2    ( ابلتأكيد اؤيد1

 %40.0 %18.4 %22.2    ( اؤيد2

 %19.8 %13.0 %14.1    ( اعارض3

 %5.4 %40.7 %34.7    ابلتأكيد اعارض ( 4

 %1.4 %4.3 %3.8    ال رأي/ ال أعرف ( 5

PV16 اإلسرائيلية. أي من ىذه ىو ادلفضل -تشري اإلمكاانت األربعة التالية ألراء حول ما ينبغي عملو اآلن بشأن العالقات الفلسطينية
 لك؟

IV16P اإلسرائيلية. أي من ىذه ىو ادلفضل -تشري اإلمكاانت األربعة التالية ألراء حول ما ينبغي عملو اآلن بشأن العالقات الفلسطينية
 لك؟

 %19.3   %22.0 %15.8 %17.9 احلفاظ على الوضع الراىن( 1

( شن كفاح مسلح ضد االحتالل 2
   %27.8 %17.2 %20.9 اإلسرائيلي

23.2% 

( شن مقاومة غري مسلحة ضد االحتالل 3
   %9.9 %8.6 %9.0 اإلسرائيلي

17.7% 

 %30.7   %37.1 %48.9 %44.9 ( التوصل التفاق سالم مع إسرائيل4

 %2.7   %2. %1.0 %7. حدد_____( أخرى 5

 %6.3   %2.9 %8.5 %6.6 ال رأي/ ال أعرف( 6

IV16 اإلسرائيلية. أي من ىذه ىو ادلفضل -تشري اإلمكاانت األربعة التالية ألراء حول ما ينبغي عملو اآلن بشأن العالقات الفلسطينية
 لك؟

  %18.3     ( احلفاظ على الوضع الراىن1

  %9.4     أو بعضها( ضم ادلناطق 2

( شن حرب حامسة ضد الفلسطينيني 3
  %12.4     هبدف تدمري قدراهتم العسكرية 

  %44.5     ( التوصل التفاق سالم مع الفلسطينيني4

  %9.0     ( أخرى5

( ال رأي/ ال أعرف6      6.3%  

PV18 ماىي برأيك تطلعات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير على ادلدى البعيد؟ 
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IV18P  منظمة التحرير على ادلدى البعيد؟ماىي برأيك تطلعات السلطة الفلسطينية و 

ستعادة بعض االراضي اليت احتلتها ( 1
 %25.5   %38.1 %43.6 %41.7 1967اسرائيل عام 

احتلتها استعادة كافة االراضي اليت ( 2
 %29.8   %28.2 %14.7 %19.3 1968اسرائيل عام 

ىزدية اسرائيل واستعادة كافة اراضي ( 3
 %13.5   %17.1 %11.5 %13.4 48فلسطني ال 

ىزدية اسرائل والقضاء على سكاهنا ( 4
 %17.6   %12.0 %10.8 %11.2 اليهود

 %13.6   %4.6 %19.4 %14.4 ال رأي / ال اعرف( 5

IV18 برأيك أىداف وتطلعات إسرائيل على ادلدى البعيد؟ما ىي 

( االنسحاب من كامل األراضي العربية 1
       بعد ضمان أمنها 67احملتلة يف عام 

( االنسحاب من جزء من األراضي العربية 2
  %7.1     بعد ضمان أمنها 67احملتلة عام 

( ضم األراضي الفلسطينية يف الضفة 3
  %31.8     حقوقهم السياسيةوحرمان سكاهنا من 

( إقامة دولة إسرائيل من هنر األردن إىل 4
  %20.3     البحر ادلتوسط وطرد السكان العرب منها

  %14.2     ( ال رأي/ ال أعرف5

PV7ما ىي برأيك أىداف وتطلعات إسرائيل على ادلدى البعيد؟ 

IV7P  البعيد؟ما ىي برأيك أىداف وتطلعات إسرائيل على ادلدى 

( االنسحاب من كامل األراضي العربية 1
 %36.0   %20.6 %5.3 %10.5 بعد ضمان أمنها 67احملتلة يف عام 

( االنسحاب من جزء من األراضي العربية 2
 %31.7   %20.9 %4.0 %9.8 بعد ضمان أمنها 67احملتلة عام 

( ضم األراضي الفلسطينية يف الضفة 3
 %13.6   %23.6 %19.4 %20.8 السياسيةوحرمان سكاهنا من حقوقهم 

( إقامة دولة إسرائيل من هنر األردن إىل 4
 %6.4   %32.6 %69.0 %56.6 البحر ادلتوسط وطرد السكان العرب منها

 %12.3   %2.4 %2.2 %2.3 ( ال رأي/ ال أعرف5

IV7 على ادلدى البعيد؟ الفلسطينييونما ىي برأيك أىداف وتطلعات 

من كامل األراضي العربية ( االنسحاب 1
  %14.5     بعد ضمان أمنها 67احملتلة يف عام 

  %16.9    ( االنسحاب من جزء من األراضي العربية 2
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 بعد ضمان أمنها 67احملتلة عام 
( ضم األراضي الفلسطينية يف الضفة 3

  %23.6     وحرمان سكاهنا من حقوقهم السياسية

األردن إىل  ( إقامة دولة إسرائيل من هنر4
  %38.0     البحر ادلتوسط وطرد السكان العرب منها

  %7.0     ( ال رأي/ ال أعرف5

PV19-2   السالم اإلسرائيلينييريد معظم 
IV19-2   السالم الفلسطينيونيريد معظم 

 %22.1 %37.0 %34.4 %14.9 %13.7 %14.1 ( ابلتأكيد ال اوافق1

 %22.0 %25.2 %24.7 %26.4 %46.2 %39.4 ( ال اوافق2

 %37.3 %24.5 %26.7 %48.1 %31.9 %37.5 اوافق ( 3

 %16.8 %8.3 %9.7 %9.0 %4.7 %6.2 اوافق  ابلتأكيد ( 4

 %1.9 %5.1 %4.5 %1.6 %3.5 %2.8 ( ال رأي/ ال أعرف5

IV19-2P   السالم اإلسرائيلينييريد معظم 
 %16.5      ( ابلتأكيد ال اوافق1

 %30.3      ( ال اوافق2

 %35.0      اوافق ( 3

 %17.0      اوافق  ابلتأكيد ( 4

 %1.2      ( ال رأي/ ال أعرف5

PV19-3  اليهود اإلسرائيلينياشعر ابخلوف من 
IV19-3   الفلسطينينياشعر ابخلوف من 

  %13.6  %20.1 %11.4 %14.4 ( ابلتأكيد ال اوافق1

  %17.2  %50.0 %43.8 %45.9 ( ال اوافق2

  %36.3  %25.7 %30.7 %29.0 اوافق ( 3

  %31.2  %4.2 %13.8 %10.6 اوافق  ابلتأكيد ( 4

  %1.7  %0.0 %2. %1. ( ال رأي/ ال أعرف5

P19-3.1اشعر ابخلوف من اجلنود اإلسرائيليني وادلستوطنني ادلسلحني 
    %22.1 %10.2 %14.3 ( ابلتأكيد ال اوافق1

    %41.3 %32.3 %35.4 ( ال اوافق2

    %31.0 %36.5 %34.6 اوافق ( 3

    %5.2 %20.3 %15.2 اوافق  ابلتأكيد ( 4

    %3. %6. %5. ( ال رأي/ ال أعرف5
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IV19-3P  اليهود اإلسرائيلينياشعر ابخلوف من 
 %38.1      ( ابلتأكيد ال اوافق1

 %35.1      ( ال اوافق2

 %21.3      اوافق ( 3

 %4.3      اوافق ابلتأكيد ( 4

 %1.2      ( ال رأي/ ال أعرف5

I19-3  اإلسرائيلينيالعرب اشعر ابخلوف من 
  %21.2     ( ابلتأكيد ال اوافق1

  %29.9     ( ال اوافق2

  %30.5     اوافق ( 3

  %16.1     اوافق ابلتأكيد ( 4

  %2.3     ( ال رأي/ ال أعرف5

PV19-4 اليهود ابإلسرائيلينيمن ادلمكن الثقة 
IV19-4  ابلفلسطينينيمن ادلمكن الثقة 

IV19-4P اليهود ابإلسرائيلينيمن ادلمكن الثقة 
 %19.7 %53.1  %36.6 %47.6 %43.8 ( ابلتأكيد ال اوافق1

 %29.9 %24.3  %41.9 %43.0 %42.6 ( ال اوافق2

 %37.6 %14.1  %15.9 %6.8 %9.9 اوافق ( 3

 %11.5 %3.7  %4.7 %1.5 %2.6 اوافق  ابلتأكيد ( 4

 %1.2 %4.9  %9. %1.1 %1.1 ( ال رأي/ ال أعرف5

V19-5   يف الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي ليس ىناك شيء فيو مصلحة مشرتكة للطرفني، كل ما ىو جيد لطرف يكون سيء لطرف
 آخر؟

 %18.3 %21.8 %21.2 %10.9 %2.2 %5.2 ( ابلتأكيد ال اوافق1

 %33.0 %20.8 %22.9 %23.5 %16.5 %18.9 اوافق( ال 2

 %36.8 %29.7 %30.9 %46.6 %57.7 %53.9 اوافق ( 3

 %7.7 %23.1 %20.5 %14.2 %19.9 %18.0 اوافق  ابلتأكيد ( 4

 %4.2 %4.6 %4.5 %4.8 %3.6 %4.0 ( ال رأي/ ال أعرف5

V21  ىي بنظرك فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إىل جانب دولة إسرائيل خالل السنوات اخلمسة القادمة؟ ىل ىي عالية أم متوسطة  ما
 أم ضئيلة؟

 %20.8 %50.9 %45.8 %34.7 %36.8 %36.1 ( ضئيلة جدا1

 %21.8 %27.6 %26.6 %30.4 %36.9 %34.7 ضئيلة ( 2

 %24.6 %15.1 %16.7 %25.5 %20.4 %22.1 ( متوسطة3
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 %15.5 %2.5 %4.8 %6.0 %2.8 %3.9 عالية ( 4

 %16.8 %1.0 %3.7 %1.5 %1.0 %1.2 ( عالية جدا5

 %6. %2.8 %2.4 %1.8 %2.2 %2.1 ال رأي / ال أعرف ( 6

V22  واحدة لشعبني يكون فيها ابلنظر إىل االعتقادات ادلتزايدة أبن حل الدولتني مل يعد عملياً أو واقعيًا، تزداد شعبية فكرة قيام دولة
 ىذا؟  الفلسطينيون واإلسرائيليون مواطنون يف دولة واحدة ويتمتعون فيها حبقوق متساوية. ىل تؤيد أم تعارض حل الدولة الواحدة

 %78.4 %21.3 %31.2 %39.8 %39.1 %39.4 ( اؤيد1

 %19.9 %70.0 %61.4 %58.0 %58.0 %58.0 ( اعارض2

 %1.7 %8.6 %7.4 %2.1 %2.9 %2.6 ( ال رأي/ ال أعرف3

 
PV23 التأييد حلل الدولتني والبدائل الثالث لدى الفلسطينيني 

IV23P التأييد حلل الدولتني والبدائل الثالث لدى العرب اإلسرائيليني 
%4..3 %52.5 حل الدولتني( 1  5..5%    ...5%  

%2.1. %.... حل الدولة الواحدة( 2  1.1%    .5.1%  

%3... %2... فصل عنصري( 3  ...%    ..3%  

%..5. ترحيل( 4  .5.1%  .4.5%    ..3%  

%3... أخرى( 5  .2..%  ...2%    ... 

IV23 التأييد حلل الدولتني والبدائل الثالث لدى اإلسرائيليني اليهود 

%35.1     حل الدولتني( 1   

%5...     حل الدولة الواحدة( 2   

%3.1.     فصل عنصري( 3   

%..3.     ( ترحيل4   

%..2.     ( أخرى5   

P20  يواجو اجملتمع الفلسطيين اليوم العديد من ادلشاكل مثل استمرار االحتالل واالستيطان، وتفشي البطالة والفقر ، واستمرار حصار
غزة وإغالق معابره، وتفشي الفساد يف بعض ادلؤسسات العامة، وغريىا. قل لنا برأيك ما ىي ادلشكلة االساسية اليت جيب ان حتظى  قطاع

 ابالولوية للسلطة الفلسطينية؟
    %19.8 %23.7 %22.4 استمرار االحتالل واالستيطان (1

    %21.2 %25.6 %24.1 تفشي البطالة والفقر  (2

    %8.7 %7. %3.5 غياب الوحدة الوطنية (3

    %35.4 %12.1 %20.1 استمرار حصار قطاع غزة واغالق معابره (4

    %10.8 %37.0 %28.1 تفشي الفساد يف بعض ادلؤسسااتلعامة (5

    %4.0 %8. %1.9 أخرى ) 6

I01  ازداد الضغط الدويل مؤخرًا ضد السيطرة العسكرية اإلسرائيلية على الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة وأصبحت فكرة مقاطعة
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إسرائيل أكثر قوة مما سبق. لو قررت الدول الغربية مقاطعة الشركات اإلسرائيلية والرايضية والشخصيات الثقافية واألكاددييني ورفضوا 
ىل تعتقد أن على إسرائيل العمل للتوصل حلل الدولتني مع الطرف الفلسطيين أو احلفاظ على الوضع الراىن بدون القدوم إلسرائيل، 

 تسوية؟
  %33.0     ( العمل للتوصل حلل الدولتني1

  %56.5     ( االستمرار يف الوضع الراىن بدون تسوية2

  %10.5     ( ال رأي/ ال أعرف3

I33  ؟من حيث مواقفك السياسية واألمنية ، كيف تعرف نفسك 

 %31.3 %48.5 %45.6    ( ديني1

 %15.4 %26.9 %24.9    ( وسط2

 %32.5 %14.0 %17.1    ( يسار3

 %20.8 %10.7 %12.4    ال رأي/ ال أعرف( 4

P 109  ىو ادلصدر الرئيسي الذي تلجأ إليو للحصول على ادلعلومات اجلديدة أو احلديثة حول التطوارات اجلارية؟ ما 
    %35.4 %48.2 %43.8 التلفزيون ( 1

    %7.3 %3.2 %4.6 ( الراديو2

    %5. %4. %5. ( اجلرائد ادلطبوعة3

    %9.3 %6.0 %7.2 اجلرائد على االنرتنت  ( 4

االجتماعية مثل فيسبوك توتر ( الوسائل 5
    %47.4 %39.6 %42.3 وغريىا

    %1. %2.5 %1.7 ( ال رأي/ ال أعرف6

P35  اذا كنت تستخدم االنرتنت للمشاركة يف الصفحات االجتماعية مثل فيس بوك أو تويرت وادلنتدايت وغريىا أو الستخدام وفتح بريدك
 االجتماعية وادلنتدايت أو تستخدم بريدك االلكرتوين؟ اإللكرتوين، كم مرة تقوم ابدلشاركة ابلصفحات

    %28.4 %38.6 %35.2 ( أكثر من مرة يف اليوم1

    %30.2 %20.4 %23.8 ( يوميا2

    %13.8 %9.2 %10.8 مرات أسبوعيا 5-2( بني 3

    %4.1 %1.0 %2.1 ( مرة يف األسبوع4

    %6.8 %1.8 %3.5 ( مرة يف الشهر5

    %2. %0.0 %1. أخرى (6

ال ينطبق، ال أشارك يف الصفحات  ( 7
    %16.3 %28.9 %24.6 وادلنتدايت وليس لدي بريد الكرتوين

IV34   ,؟حزب كنت تصوت  أليلو اجريت االنتخاابت اليوم 
 %23.5 %22.4 %22.6    برائسة بنيامني نتنياىو الليكود ( 1

: حزب العمل  دلعسكر الصهيوينا ( 2
 %14.8 %6.4 %7.8   ايتسحاق  برائسةواحلركة يف قائمة مشرتكة 

http://knesset.gov.il/faction/arb/FactionPageCurrent_arb.asp?PG=215
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 العرب اليهود اجملموع اإلسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع الفلسطيين 
  ىرتسوغ وتستيب ليبين.

 %6.5 %4.4 %4.7    كلنا برائسة موشيو كحلونحزب   ( 3

يش عتيد )يوجد مستقبل( برائسة ايئري  ( 4
 %6.2 %15.7 %14.1    لبيد.

 %5.8 %2.3 %2.9    ارييو درعي برائسةشاس  ( 5

 %4.3 %5.0 %4.9     ( يشاي6

 %1.2 %4.6 %4.0    برائسة زىافا جال أونمريتس  ( 8

 %0.0 %5.8 %4.8    برائسة نفتايل بينت البيت اليهودي ( 9

 %0.0 %4.8 %4.0    أفيغدور ليربمان برائسة إسرائيل بيتنا ( 10

( القائمة العربية ادلشرتكة )األحزاب 11
 %14.4 %0.0 %2.5    العربية(

 %9. %4.7 %4.0    اخر: ______________ ( 12

التصويت االحتجاجي )الصوت  ( 13
 %3.3 %2.7 %2.8    أو الصوت الفارغ(األبيض 

 %12.6 %15.1 %14.7    لن اصوت ( 14

 %6.4 %6.1 %6.2    ال رأي/ ال أعرف ( 15

PV34  لو جرت انتخاابت جديدة اليوم مبوافقة مجيع القوى السياسية وترشحت نفس القوائم اليت شاركت يف االنتخاابت التشريعية اليت
 ، دلن ستصوت؟2006)يناير( كانون اثين   25جرت يف 

ائتالف اجلبهة الدديقراطية )( قائمة البديل 1
    %9. %5. %7. (ومستقلني  وحزب الشعب وفدا

مصطفى  "قائمة فلسطني ادلستقلة  ( 2
    %2.6 %3.7 %3.2 الربغوثي وادلستقلون

    %2.4 %2.6 %2.5 قائمة الشهيد أبو علي مصطفى (3

    %3. %6. %5. العباس( قائمة الشهيد أبو 4

    %1.3 %0.0 %5. قائمة احلرية والعدالة االجتماعية ( 5

    %34.8 %24.3 %28.5 قائمة التغيري واالصالح (6

االئتالف الوطين للعدالة والدديقراطية  (7
    %0.0 %0.0 %0.0 ))وعد

    %6. %1.2 %9. قائمة الطريق الثالث برائسة سالم فياض (8

    %9. %9. %9. احلرية واالستقالل قائمة (9

    %3. %3. %3. قائمة العدالة الفلسطينية (10

    %36.1 %40.1 %38.5 حركة فتح (11

ال رأي / الأعرف /  /ال أحد مما سبق (12
    %19.9 %25.8 %23.5 ال أذكر

PV30 األوىل وماىي الغاية الثانية اليت ينبغي للشعب الفلسطيين من بني الغاايت واألىداف الوطنية العليا التالية، ما ىي بنظرك الغاية

http://knesset.gov.il/faction/arb/FactionPageCurrent_arb.asp?PG=219
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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 العمل على حتقيقها؟
 :الغاية األوىل

 67انسحاب إسرائيلي حلدود عام  (1
وإقامة دولة فلسطينية مستقلة يف الضفة 

 والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية
42.8% 43.3% 41.7%    

احلصول على حق العودة لالجئني  ( 2
لقراىم وبلداهتم اليت خرجوا منها يف وعودهتم 

 1948عام 
29.0% 31.7% 23.7%    

( إقامة نظام حكم دديقراطي حيرتم حرايت 3
    %16.8 %10.6 %12.7 وحقوق اإلنسان الفلسطيين

( بناء فرد صاحل ورلتمع متدين يلتزم 4
    %17.8 %14.4 %15.6 بتعاليم اإلسالم كاملة

 67عام انسحاب إسرائيلي حلدود  (1
وإقامة دولة فلسطينية مستقلة يف الضفة 

 والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية
42.8% 43.3% 41.7%    

احلصول على حق العودة لالجئني  ( 2
وعودهتم لقراىم وبلداهتم اليت خرجوا منها يف 

 1948عام 
29.0% 31.7% 23.7%    

IV30 ) ،ىنالك أربعة قيم أساسية اليت قد تتعارض بعضها البعض: أغلبية يهودية يف الدولة, إذا كنت تفكر يف التطورات احملتملة إلسرائيل
ارض إسرائيل الكربى، الدديقراطية )حقوق سياسية متساوية للجميع( والسالم. أي من ىذه القيم األربع األكثر أمهية ابلنسبة لك؟ أي من 

 ىذه القيم ىي الثانية أبمهيتها؟  ايها الثالثة؟ والرابعة؟
 األكثر أمهية ابلنسبة يل ________

  %30.9     ( أغلبية يهودية يف الدولة1

  %17.4     (  ارض إسرائيل الكربى2

  %18.9     الدديقراطية  ( 3

  %28.7     السالم  ( 4

  %4.2     ال أعرف/ارفض اإلجابة (5

I105-1 لليهود اإلسرائيليني فقط( ىل انت(: 
  %8.4     احلريدمي \أرثوذكسي ( 1

  %9.9     متدين( 2

  %34.0     زلافظ( 3

  %45.6     علماني( 4

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

I105-2  ؟)للعرب اإلسرائيليني فقط(  ما ىي داينتك 
 %78.4      مسلم (1
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 %8.5      درزي( 2

 %9.5      مسيحي( 3

 %3.1      آخر( 4

 %5.      ال يعرف/يرفض  (ي/تقرأال )( 5

P02 بشكل عام، ىل تصف نفسك على أنك............ 
 %30.2   %56.0 %35.8 %42.7 متدين (1

 %48.1   %36.5 %57.9 %50.6 متوسط التدين ( 2

 %9.9   %7.5 %6.2 %6.6 ( غري متدين3

 %10.5   %0.0 %1. %1. ال راي ( 4

V03  تشري نتائج االستطالعات اليت أجراىا مؤخراً ادلركز الفلسطيين للبحوث السياسية وادلسحية وكذلك استطالعات أجرهتا جامعة تل
لتني أبيب بني اإلسرائيليني إىل أن ىناك أغلبية من بني الفلسطينيني واإلسرائيليني مستعدة لتأييد اتفاق سالم شامل قائم على أساس حل الدو 

 ن ىذا االتفاق جزءاً من سالم مع العامل العريب. ىل اطلعت على ىذه النتائج؟عندما يكو 
 %67.4 %47.0 %50.2 %39.1 %14.6 %22.9 ( اوافق 1

 %32.6 %52.7 %49.5 %49.8 %73.9 %65.7 ( اعارض2

 %0.0 %4. %3. %11.1 %11.5 %11.4 ( ال رأي/ ال أعرف3

V3-1 صحيحة ام غري صحيحة؟كيف تنظر ذلذه النتائج؟ ىل ىي بنظرك 
 %48.5 %27.3 %30.6 %31.2 %13.5 %19.5 ( صحيحة1

( صحيحة ابلنسبة للرأي العام الفلسطيين 2
 %31.8 %3.6 %8.1 %8.7 %11.4 %10.5 وغري صحيحة ابلنسبة للرأي العام اإلسرائيلي

( صحيحة ابلنسبة للرأي العام اإلسرائيلي 3
 %8.1 %15.5 %14.3 %14.7 %7.7 %10.1 الفلسطيينوغري صحيحة ابلنسبة للرأي العام 

 %7.1 %39.7 %34.5 %28.2 %24.6 %25.8    ( غري صحيحة للطرفني4

 %4.5 %13.9 %12.4 %17.2 %42.8 %34.1 ال رأي / ال أعرف (5

PV3-2  قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياىو يف إحدى خطاابتو أنو "يوجد يف ىذه البالد سكان فلسطينيون كثريون وحنن ال نرغب يف أن
نسيطر عليهم. يف تصوري للسالم فأنين أرى شعبني حرين يعيشان جنباً إىل جنب يف ىذه البالد الصغرية يف احلجم حبيث يكون ذلما عالقة 

ام متبادل، ولكل منهما علمو اخلاص ونشيده الوطين وال يهدد أحدمها أمن أو وجود الطرف اآلخر". ىل ترى يف ىذا جوار حسنة واحرت 
 التصريح اعرتافاً حبق الفلسطينيني يف دولة مستقلة؟

IV3.2 أريد أيضاح بعض عند التقائو إبسرائيليني يف مكتبو يف رام هللا قبل بضعة سنوات قام الرئيس زلمود عباس إببالغهم ابلتايل" :
القضااي؛ وإنين أؤكد لكم أنو بعد جناح مفاوضات السالم فإنو سيتم حل الصراع ولن نطالب ابلعودة ليافا وعكا وصفد". ىل ترى يف 

 ىذا التصريح استعداداً ضمنياً من طرف الرئيس عباس ابلطابع اليهودي لدولة إسرائيل؟
IV3-2P و يف إحدى خطاابتو أنو "يوجد يف ىذه البالد سكان فلسطينيون كثريون وحنن ال نرغب يف قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياى

أن نسيطر عليهم. يف تصوري للسالم فأنين أرى شعبني حرين يعيشان جنباً إىل جنب يف ىذه البالد الصغرية يف احلجم حبيث يكون ذلما 
شيده الوطين وال يهدد أحدمها أمن أو وجود الطرف اآلخر". ىل ترى يف عالقة جوار حسنة واحرتام متبادل، ولكل منهما علمو اخلاص ون

 ىذا التصريح اعرتافاً حبق الفلسطينيني يف دولة مستقلة؟
 %78.8 %23.3  %46.5 %25.0 %32.3 نعم( 1



 
 

16 
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 %19.2 %68.6  %49.0 %69.8 %62.8 ال( 2

 %2.1 %8.1  %4.6 %5.2 %5.0 ال رأي / ال أعرف( 3

P35 تستخدم االنرتنت للمشاركة يف الصفحات االجتماعية مثل فيس بوك أو تويرت وادلنتدايت وغريىا أو الستخدام وفتح اذا كنت
 بريدك اإللكرتوين، كم مرة تقوم ابدلشاركة ابلصفحات االجتماعية وادلنتدايت أو تستخدم بريدك االلكرتوين؟

    %28.4 %38.6 %35.2 اكثر من مرة يف اليوم( 1

    %30.2 %20.4 %23.8 يوميا( 2

    %13.8 %9.2 %10.8 مرات اسبوعيا 5اىل  2من ( 3

    %4.1 %1.0 %2.1 مرة يف االسبوع( 4

    %6.8 %1.8 %3.5 مرة يف الشهر( 5

    %2. %0.0 %1. اخرى:( 6

ال ينطبق: ال اشارك يف الصفحات ( 7
    %16.3 %28.9 %24.6 وادلنتدايت وليس لدي بريد الكرتوين

 


