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 نبض الرأي العام الفلسطيين / اإلسرائيلي: استطالع مشرتك

 2018 متوز )يوليو(-حزيران )يونيو(
V: سؤال مشرتك متطابق ابلكامل    I :  فقط ينيسرائيللإلسؤال 

PV:  متطابق، نسخة فلسطينيةسؤال مشرتك شبه     P:   فقط نييفلسطينللسؤال 
IV: سؤال مشرتك شبة متطابق، نسخة إسرائيلية    IVxxP : سؤال للعرب اإلسرائيليني فقط 

 العرب اليهود اجملموع اإلسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع الفلسطيين 

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

 %13.9 %17.8 %17.1 %2.1 %1.9 %2.0 ( جيد جدا1

 %24.9 %34.5 %32.9 %10.7 %14.4 %13.0 ( جيد2

 %32.7 %30.5 %30.8 %15.5 %26.9 %22.6 ( وسط3

 %14.5 %7.3 %8.5 %36.0 %38.5 %37.6 سيء ( 4

 %14.0 %8.8 %9.7 %35.5 %18.0 %24.6 سيء جدا (5

 %0.0 %1.1 %9. %1. %3. %2. ال راي (6

V4 هل تؤيد أم تعارض احلل القائم على أساس قيام دولة فلسطني اىل جانب دولة إسرائيل و هو ما يعرف حبل الدولتني؟ 
 %43.6 %12.5 %17.7 %8.3 %6.4 %7.1 ( ابلتأكيد اؤيد1

 %38.6 %30.1 %31.5 %31.4 %39.3 %36.3 ( اؤيد2

 %7.9 %30.0 %26.3 %33.0 %35.7 %34.7 ( اعارض3

 %8.6 %18.4 %16.8 %25.4 %16.1 %19.6 ابلتأكيد اعارض ( 4

 %1.2 %9.0 %7.7 %1.9 %2.5 %2.3 ال رأي/ ال أعرف ( 5

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

 %24.5 %23.4 %23.5 %36.7 %38.6 %37.9 تؤيد األغلبية ذلك ( 1

 %63.3 %59.2 %59.9 %56.3 %50.8 %52.9 تعارض اإلغلبية ذلك (2

 %12.2 %17.4 %16.5 %7.0 %10.6 %9.2 ال رأي / ال أعرف (3

PV6  حل الدولتني هذا؟ اليهود اإلسرائيلينيبرأيك، ما هو رأي األغلبية اليهودية يف اسرائيل اليوم؟ هل يؤيد أم يعارض معظم 
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 العرب اليهود اجملموع اإلسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع الفلسطيين 

IV6  حل الدولتني هذا؟ الفلسطينينيبرأيك، ما هو رأي األغلبية بني الفلسطينيني أليوم هل يؤيد أم يعارض معظم 
 %59.1 %30.5 %35.3 %50.9 %27.4 %36.3 تؤيد األغلبية ذلك (1

 %29.2 %50.1 %46.6 %29.3 %59.9 %48.3 تعارض اإلغلبية ذلك (2

 ال رأي / ال أعرف (3
15.4% 12.7% 19.7% 18.1% 19.4% 11.6% 

V8 : 
وابلتايل فإن النتائج  تالية للعينة الكاملة من الطرفنيمت توجيه هذا السؤال وكافة بنوده التسعة ال

. معا   ، )أ( و)ب(املذكورة تعكس إجاابت العينة الكاملة  
V8 AB  عند عودة أو يف حالة عودة الطرفني الفلسطيين واإلسرائيلي ملفاوضات احلل الدائم قد تطرح البنود التالية على املفاوضني كبنود

 من فضلك ما إذا كنت تؤيد أو تعارض على كل منها: حلل دائم. سوف أقرأ لك اآلن جمموعة من هذه البنود. قل لنا
PV8-1 AB  اعرتاف متبادل من قبل الطرفني بفلسطني وإسرائيل كوطنني لشعبيهما وأن حل الدولتني هذا يعين هناية الصراع،  وتلتزم

 اسرائيل مبحاربة اإلرهاب ضد الفلسطينيني وهناية املطالب من كل طرف. هل تؤيد أم تعارض ذلك؟
IV8-1P AB  اعرتاف متبادل من قبل الطرفني بفلسطني وإسرائيل كوطنني لشعبيهما وأن حل الدولتني هذا يعين هناية الصراع،  وتلتزم

 اسرائيل مبحاربة اإلرهاب ضد الفلسطينيني وهناية املطالب من كل طرف. هل تؤيد أم تعارض ذلك؟
IV8-1 AB كوطنني لشعبيهما وأن حل الدولتني هذا يعين هناية الصراع،  والتزام   اعرتاف متبادل من قبل الطرفني بفلسطني وإسرائيل

 دولة فلسطينيني مبحاربة اإلرهاب ضد اسرائيل وهناية املطالب من كل طرف. هل تؤيد أم تعارض ذلك؟
 %41.0 %44.0 %42.9 ( اؤيد1

 
61.9% 84.8% 

 %57.4 %52.8 %54.5 اعارض ( 2
 

30.7% 11.9% 

 %1.6 %3.2 %2.6 ( ال راي3
 

7.4% 3.3% 

V8-2 AB قيام دولة فلسطينية منزوعة السالح )دون سالح ثقيل( يف الضفة الغربية وقطاع غزة. هل تؤيد أم تعارض ذلك؟ 
 %44.4 %59.0 %56.5 %28.7 %14.3 %19.8 ( اؤيد1

 %50.3 %35.5 %38.0 %68.8 %82.5 %77.3 اعارض ( 2

 %5.3 %5.5 %5.5 %2.5 %3.2 %2.9 ( ال راي3

V8-3 AB تشكيل قوة متعددة اجلنسية ووضعها يف الدولة الفلسطينية لضمان األمن والسالمة للطرفني هل تؤيد أم تعارض ذلك؟ 
 %72.6 %47.8 %51.9 %46.0 %37.4 %40.6 ( اؤيد1

 %24.6 %44.5 %41.2 %47.2 %58.5 %54.2 اعارض ( 2

 %2.8 %7.7 %6.9 %6.8 %4.1 %5.1 ( ال راي3

V8-4 AB  يكون للدولة الفلسطينية سيادة على مسائها وأرضها ومصادرها املائية ولكن سيكون إلسرائيل حمطتا مراقبة لإلنذار املبكر يف
 سنة. هل تؤيد أم تعارض ذلك؟ 15الضفة الغربية ملدة 

 %54.6 %39.7 %42.2 %41.0 %24.9 %31.0 ( اؤيد1

 %42.5 %47.3 %46.5 %50.6 %71.0 %63.3 اعارض ( 2

 %2.9 %13.0 %11.3 %8.4 %4.1 %5.7 ( ال راي3
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 العرب اليهود اجملموع اإلسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع الفلسطيين 

V8-5 AB  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 املستوطنات األخرى. هل تؤيد أم تعارض ذلك؟

 %64.3 %39.5 %43.6 %39.5 %26.4 %31.3 ( اؤيد1

 %28.1 %50.7 %46.9 %54.6 %68.0 %62.9 اعارض ( 2

 %7.6 %9.8 %9.4 %5.9 %5.7 %5.8 ( ال راي3

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

 %62.4 %35.7 %40.2 %34.4 %21.2 %26.2 ( اؤيد1

 %32.4 %53.5 %49.9 %57.6 %74.0 %67.8 اعارض ( 2

 %5.2 %10.8 %9.9 %8.0 %4.8 %6.0 ( ال راي3

V8-7 AB  تكون القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية وستكون القدس الغربية هي عاصمة اسرائيل. هل تؤيد أم تعارض
 ذلك؟

 %32.1 %22.7 %26.2 ( اؤيد1
 

24.1% 62.6% 

 %64.8 %74.3 %70.7 اعارض ( 2
 

68.0% 33.5% 

 %3.1 %3.0 %3.1 ( ال راي3
 

7.8% 3.8% 

V8-8 AB  يف البلدة القدمية من القدس يكون احلي اإلسالمي واحلي املسيحي واحلرم الشريف حتت السيادة الفلسطينية ويكون احلي
 اإلسرائيلية. هل تؤيد أم تعارض ذلك؟اليهودي وحائط الرباق/املبكى حتت السيادة 

 %30.9 %21.6 %25.1 ( اؤيد1
 

28.0% 63.2% 

 %64.3 %75.2 %71.1 اعارض ( 2
 

64.0% 32.0% 

 %4.8 %3.2 %3.8 ( ال راي3
 

8.0% 4.8% 

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

 تعارض ذلك
 %84.1 %21.3 %31.8 %61.4 %39.0 %47.5 ( اؤيد1

 %13.6 %69.7 %60.3 %34.9 %57.8 %49.1 اعارض ( 2

 %2.4 %8.9 %7.8 %3.7 %3.3 %3.4 ( ال راي3

للنصف األول من العينة، أي للعينة )أ( ، ( V8-10A to V11-8A) التاليةاألسئلة  مت توجيه
 وهي بذلك تعكس إجاابت هذه العينة فقط

V8-10A  اآلن بعد أن علمت بالبنود الرئيسية لحل الدولتين الذي يشكل تسوية دائمة تشمل دولة فلسطينية منزوعة السالح

فلسطيني، وجعل القدس الشرقية عاصمة لفلسطين والقدس الغربية  الجئوتبادل أراضي متساوي، وجمع شمل لمائة ألف 

 أي درجة تؤيد أو تعارض هذه التسوية الدائمة كرزمة واحدة؟عاصمة إلسرائيل،  ونهاية الصراع، قل لنا من فضلك إلى 
 %24.2 %12.9 %14.8 %13.3 %3.7 %7.3 ( أؤيدها إىل درجة كبرية 1

 %57.9 %25.6 %31.0 %29.5 %29.9 %29.8   ( اؤيدها2
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 العرب اليهود اجملموع اإلسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع الفلسطيين 

 %11.1 %32.3 %28.7 %30.1 %43.8 %38.7 ( اعارضها3

 %6.8 %21.9 %19.3 %25.5 %19.9 %22.0 أعارضها إىل درجة كبرية ( 4

 %0.0 %7.3 %6.1 %1.5 %2.7 %2.3 ال رأي/ ال أعرف ( 5

PV9A برأيك، ما هو رأي األغلبية بني الفلسطينيني اليوم من رزمة احلل الدائم هذه هل تؤيدها أم تعارضها؟ 
IV9A   اليوم من رزمة احلل الدائم هذه هل تؤيدها أم تعارضها؟ االسرائيليةبرأيك، ما هو رأي األغلبية بني 

 %25.7 %20.7 %21.5 %38.8 %28.4 %32.4 االغلبية تؤيد( 1

 %62.3 %63.5 %63.3 %53.8 %59.5 %57.3 االغلبية تعارض( 2

 %12.0 %15.9 %15.2 %7.4 %12.1 %10.3 ال رأي( 3

PV10A   إسرائيل اليوم من رزمة احلل الدائم هذه، هل تؤيدها أم تعارضها؟وبرأيك، ما هو رأي األغلبية اليهودية يف 
V10A I  اليوم من رزمة احلل الدائم هذه، هل تؤيدها أم تعارضها؟ الفلسطينيةوبرأيك، ما هو رأي األغلبية 

 %46.2 %30.9 %33.4 %51.1 %27.2 %36.3 االغلبية تؤيد( 1

 %36.6 %46.8 %45.1 %25.5 %54.8 %43.6 االغلبية تعارض( 2

 %17.2 %22.3 %21.4 %23.4 %18.0 %20.0 ال رأي( 3

بغض النظر عما أذا كنت تؤيد أم تعارض اتفاقا  كهذا اليوم، لو مت إضافة بنود أخرى للرزمة األصلية، قل لنا ما إذا كانت هذه اإلضافة 
 جتعلك أكثر أم أقل استعدادا  لتأييد االتفاق بعد هذه اإلضافة.

V11.1A  ستعترف إسرائيل بالجذور التاريخية والدينية للفلسطينيين في أراضي فلسطين التاريخية وستعترف دولة فلسطين بالجذور

 التاريخية والدينية اليهودية في أراضي فلسطين التاريخية.

 %7.0 %1.2 %3.4 اكثر استعدادا  بكثري( 1
 

22.2% 26.6% 

 %30.9 %20.7 %24.6 اكثر استعدادا  ( 2
 

25.1% 47.6% 

 %42.3 %43.9 %43.3 ( أقل استعدادا  3
 

13.1% 9.6% 

 %19.1 %31.3 %26.7 ( أقل استعدادا  بكثري4
 

18.4% 12.2% 

 %8. %2.8 %2.0 ( ال راي5
 

21.2% 4.0% 

  V11-2A  ستعترف إسرائيل بالطابع والهوية العربية واإلسالمية لدولة فلسطين وستعترف دولة فلسطين بالطابع والهوية اليهودية

 لدولة إسرائيل.

 %6.5 %9. %3.0 اكثر استعدادا  بكثري( 1
 

23.7% 28.4% 

 %26.2 %19.6 %22.1 اكثر استعدادا  ( 2
 

27.7% 42.0% 

 %38.8 %41.9 %40.7 ( أقل استعدادا  3
 

10.2% 12.0% 

 %27.7 %35.0 %32.2 ( أقل استعدادا  بكثري4
 

18.7% 16.3% 

 %9. %2.7 %2.0 ( ال راي5
 

19.6% 1.4% 

V11-3A  سيتم السماح لعدد متفق من الفلسطينيين بما في ذلك من بين الالجئين أن يعيشو أن رغبوا في ذلك داخل إسرائيل كمقيمين

ا دائمين مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية طالما أنهم كانوا ملتزمين بالقانون، وسيتم السماح كذلك لعدد متفق عليه من اإلسرائيليين بم

في ذلك داخل دولة فلسطين كمقيمين دائمين مع احتفاظهم بجنسيتهم اإلسرائيلية طالما  ارغبووطنين أن يعيشوا إن في ذلك من بين المست

 أنهم كانوا ملتزمين بالقانون.

 %9.8 %1.1 %4.4 اكثر استعدادا  بكثري( 1
 

16.9% 24.4% 
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 العرب اليهود اجملموع اإلسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع الفلسطيين 

 %29.7 %25.7 %27.3 اكثر استعدادا  ( 2
 

19.2% 39.4% 

 %41.0 %42.0 %41.6 ( أقل استعدادا  3
 

15.9% 15.6% 

 %16.5 %28.3 %23.8 ( أقل استعدادا  بكثري4
 

30.9% 13.0% 

 %3.0 %2.8 %2.9 ( ال راي5
 

17.1% 7.6% 

V11-4A  دولة إسرائيل باإلفراج عن كافة األسرى الفلسطينيين عندما يدخل اتفاق السالم حيز التنفيذ وتلتزم دولة فلسطين  تقوم

ال باستمرار التعاون والتنسيق في المجال األمني كما هو حالياً مع إسرائيل بما في ذلك تبادل المعلومات مع قوى األمن اإلسرائيلية واعتق

 منع حصول هجمات مسلحة.منفذي األعمال المسلحة و

 %19.9 %6.5 %11.6 اكثر استعدادا  بكثري( 1
 

17.0% 35.4% 

 %37.9 %28.0 %31.8 اكثر استعدادا  ( 2
 

17.6% 35.4% 

 %23.0 %35.6 %30.8 ( أقل استعدادا  3
 

13.4% 14.7% 

 %17.5 %25.7 %22.6 ( أقل استعدادا  بكثري4
 

36.8% 9.9% 

 %1.7 %4.1 %3.2 ( ال راي5
 

15.1% 4.6% 

V11 -5A  في لفتة نحو المصالحة تسمح إسرائيل للفلسطينيين بزيارة األماكن الدينية اإلسالمية والمسيحية الواقعة داخل إسرائيل

 وتسمح دولة فلسطين لليهود بزيارة الحرم الشريف وأماكن دينية مقدسة لدى اليهود في دولة فلسطين.

 %10.7 %2.0 %5.3 اكثر استعدادا  بكثري( 1
 

25.9% 43.3% 

 %35.6 %25.0 %29.1 اكثر استعدادا  ( 2
 

26.3% 35.8% 

 %31.7 %39.9 %36.8 ( أقل استعدادا  3
 

9.9% 9.2% 

 %18.5 %30.3 %25.8 ( أقل استعدادا  بكثري4
 

22.5% 8.8% 

 %3.4 %2.7 %3.0 ( ال راي5
 

15.4% 2.9% 

V11.6A  وماذا لو مسح االتفاق لقوات األمن الوطين الفلسطينية احلالية أبن تصبح جيشا  ذي سالح خفيف ولكن بدون
 هل كنت يف هذه احلالة ستؤيد أم ستعارض هذه الرزمة؟أسلحة ثقيلة؟ 

 %28.1 %18.3  %15.2 %2.2 %7.1 اكثر استعدادا  بكثري( 1

 %33.2 %18.0  %29.4 %17.3 %21.9 اكثر استعدادا  ( 2

 %16.3 %14.1  %31.6 %40.8 %37.3 ( أقل استعدادا  3

 %16.6 %30.6  %21.5 %36.2 %30.6 ( أقل استعدادا  بكثري4

 %5.8 %19.0  %2.3 %3.6 %3.1 ( ال راي5

V11.7A  دولة إسرائيل على تغيير الكتب المدرسية فيها بحيث ال تشمل على أي تحريض ضد الفلسطينيين وتوافق  توافق

 دولة فلسطين على تغيير الكتب المدرسية فيها بحيث ال تشمل على تحريض ضد اليهود.

 %8.1 %1.3 %3.9 اكثر استعدادا  بكثري( 1
 

36.9% 53.2% 

 %26.5 %24.1 %25.0 اكثر استعدادا  ( 2
 

22.6% 32.3% 

 %38.3 %39.7 %39.1 ( أقل استعدادا  3
 

6.1% 8.3% 

 %26.2 %31.9 %29.7 ( أقل استعدادا  بكثري4
 

21.5% 4.1% 

 %9. %3.1 %2.2 ( ال راي5
 

12.9% 2.1% 
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 V11.8A فلسطني يف املنظمات الدولية تسحب إسرائيل رمسيا  معارضتها النضمام فلسطني لكافة املنظمات العاملية وتؤيد عضوية دولة
 وتقوم دولة فلسطني رمسيا  إبيقاف محلة املقاطعة العاملية ضد إسرائيل.

 %15.2 %2.1 %7.1 اكثر استعدادا  بكثري( 1
 

31.4% 39.1% 

 %36.4 %30.4 %32.7 اكثر استعدادا  ( 2
 

22.6% 42.6% 

 %30.3 %41.4 %37.2 ( أقل استعدادا  3
 

11.4% 8.2% 

 %15.1 %21.9 %19.3 استعدادا  بكثري( أقل 4
 

18.5% 7.0% 

 %3.1 %4.3 %3.8 ( ال راي5
 

16.1% 3.1% 

       

V8B : 
من العينة، أي للعينة  ثاينللنصف ال(  V11-8Bاىل   V8-10B)من  التاليةاألسئلة  مت توجيه

. يرجى االنتباه اىل ان األسئلة املذكورة سابقا ( ، وهي بذلك تعكس إجاابت هذه العينة فقطب)
 قد عرضت على هذه العينة أيضا.(   V8-9ABاىل   V8-1AB)من  

 
V8-91 B    تكون الدولة الفلسطينة المستقلة ذات نظام سياسي ديمقراطي يقوم على أساس حكم القانون، واالنتخابات الدورية، والصحافة

مستقل، وحقوق متساوية لألقليات الدينية والعرقية، ويتمتع بأنظمة قوية لمحاربة الفساد. وتكون دولة الحرة، وبرلمان قوي، وقضاء 
إسرائيل ذات نظام سياسي ديمقراطي يضمن فيه القانون المساواة للمواطنين اإلسرائيليين العرب بحيث تكون حقوقهم تماماً كحقوق 
 اليهود اإلسرائيليين. هل تؤيد أم تعارض ذلك؟

 %91.2 %61.7 %66.6 %55.4 %43.9 %48.2 ( اؤيد1

 %8.3 %28.8 %25.4 %37.3 %49.1 %44.7 اعارض ( 2

 %5. %9.5 %8.0 %7.3 %7.0 %7.1 ( ال راي3

V8-92 B  يشمل االتفاق على ضمانات رسمية من الواليات المتحدة ومصر والسعودية حيث يشكل هؤالء لجنة مشتركة وظيفتها ضمان

 تطبيق صحيح لالتفاق من قبل الطرفين. هل تؤيد ام تعارض ذلك؟

 %66.6 %45.7 %49.2 %55.2 %35.4 %42.8 ( اؤيد1

 %30.4 %44.2 %41.9 %39.0 %58.8 %51.4 اعارض ( 2

 %3.1 %10.0 %8.9 %5.8 %5.8 %5.8 ( ال راي3

V8-93 B سيكون هذا االتفاق جزءاً من اتفاق سالم مع كافة الدول العربية تطبيقاً لمبادرة السالم العربية. هل تؤيد أم تعارض ذلك؟ 

 %84.5 %50.8 %56.5 %56.0 %39.7 %45.8 ( اؤيد1

 %12.9 %37.9 %33.7 %35.9 %53.4 %46.8 اعارض ( 2

 %2.6 %11.3 %9.8 %8.1 %6.9 %7.4 ( ال راي3

 

V8-10B  بعد أن علمت بالبنود الرئيسية لحل الدولتين الذي يشكل تسوية دائمة تشمل دولة فلسطينية منزوعة اآلن
السالح تكون دولة ديمقراطية، وتبادل أراضي متساوي، وجمع شمل لمائة ألف الجئ فلسطيني، وجعل القدس الشرقية 

ات بتطبيق االتفاق من الواليات المتحدة عاصمة لفلسطين والقدس الغربية عاصمة إلسرائيل، ونهاية الصراع، وضمان
والدول العربية، وسالم إقليمي شامل مع الدول العربية، قل لنا من فضلك إلى أي درجة تؤيد أو تعارض هذه التسوية 

 الدائمة كرزمة واحدة؟ 
 

 %32.3 %15.7 %18.5 %16.2 %4.3 %8.7  ( أؤيدها إىل درجة كبرية1

 %59.1 %29.5 %34.4 %34.2 %33.1 %33.5   ( اؤيدها2
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 %4.0 %22.9 %19.8 %28.5 %40.3 %35.9 ( اعارضها3

 %4.6 %20.8 %18.1 %19.9 %19.2 %19.4 أعارضها إىل درجة كبرية ( 4

 %0.0 %11.0 %9.2 %1.2 %3.1 %2.4 ال رأي/ ال أعرف ( 5

       

PV9B برأيك، ما هو رأي األغلبية بني الفلسطينيني اليوم من رزمة احلل الدائم هذه هل تؤيدها أم تعارضها؟ 
IV9B   اليوم من رزمة احلل الدائم هذه هل تؤيدها أم تعارضها؟ االسرائيليةبرأيك، ما هو رأي األغلبية بني 

 %34.8 %22.4 %24.5 %42.7 %31.9 %36.0 االغلبية تؤيد( 1

 %56.7 %56.8 %56.8 %49.5 %54.5 %52.6 االغلبية تعارض( 2

 %8.6 %20.8 %18.7 %7.8 %13.6 %11.4 ال رأي( 3

PV10B  وبرأيك، ما هو رأي األغلبية اليهودية يف إسرائيل اليوم من رزمة احلل الدائم هذه، هل تؤيدها أم تعارضها؟ 
V10B I  اليوم من رزمة احلل الدائم هذه، هل تؤيدها أم تعارضها؟ الفلسطينيةوبرأيك، ما هو رأي األغلبية 

 %70.0 %28.1 %35.1 %51.7 %26.2 %35.8 االغلبية تؤيد( 1

 %22.1 %45.9 %41.9 %24.9 %58.4 %45.8 االغلبية تعارض( 2

 %7.9 %26.0 %23.0 %23.4 %15.4 %18.4 ال رأي( 3

V11B  اتفاقا  كهذا اليوم، لو مت إضافة بنود أخرى للرزمة األصلية، قل لنا ما إذا كانت هذه بغض النظر عما أذا كنت تؤيد أم تعارض
 اإلضافة جتعلك أكثر أم أقل استعدادا  لتأييد االتفاق بعد هذه اإلضافة.

V11.1B  بالجذور ستعترف إسرائيل بالجذور التاريخية والدينية للفلسطينيين في أراضي فلسطين التاريخية وستعترف دولة فلسطين

 التاريخية والدينية اليهودية في أراضي فلسطين التاريخية.

 %7.6 %1.3 %3.6 اكثر استعدادا  بكثري( 1
 

23.3% 32.0% 

 %35.1 %19.3 %25.3 اكثر استعدادا  ( 2
 

24.0% 43.5% 

 %37.9 %41.7 %40.2 ( أقل استعدادا  3
 

12.4% 4.4% 

 %18.6 %35.8 %29.4 ( أقل استعدادا  بكثري4
 

17.6% 15.9% 

 %8. %1.9 %1.5 ( ال راي5
 

22.7% 4.2% 

PV11-2B  ستعترف إسرائيل بالطابع والهوية العربية واإلسالمية لدولة فلسطين وستعترف دولة فلسطين بالطابع والهوية اليهودية

 لدولة إسرائيل.

 %6.7 %1.1 %3.2 اكثر استعدادا  بكثري( 1
 

23.7% 32.2% 

 %30.4 %17.8 %22.5 اكثر استعدادا  ( 2
 

25.3% 40.3% 

 %40.2 %43.7 %42.4 ( أقل استعدادا  3
 

11.0% 10.5% 

 %21.4 %35.4 %30.2 ( أقل استعدادا  بكثري4
 

18.0% 15.0% 

 %1.3 %1.9 %1.7 ( ال راي5
 

22.0% 2.0% 
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V11-3B  أن رغبوا في ذلك داخل إسرائيل كمقيمين سيتم السماح لعدد متفق من الفلسطينيين بما في ذلك من بين الالجئين أن يعيشو

ا دائمين مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية طالما أنهم كانوا ملتزمين بالقانون، وسيتم السماح كذلك لعدد متفق عليه من اإلسرائيليين بم

م بجنسيتهم اإلسرائيلية طالما في ذلك من بين المستوطنين أن يعيشوا إن رغبو في ذلك داخل دولة فلسطين كمقيمين دائمين مع احتفاظه

 أنهم كانوا ملتزمين بالقانون.

 %26.1 %14.0  %10.3 %1.0 %4.5 اكثر استعدادا  بكثري( 1

 %42.5 %17.1  %34.3 %22.0 %26.6 اكثر استعدادا  ( 2

 %14.3 %17.5  %31.7 %42.6 %38.5 ( أقل استعدادا  3

 %12.4 %32.8  %20.6 %31.4 %27.3 ( أقل استعدادا  بكثري4

 %4.7 %18.5  %3.2 %3.0 %3.1 ( ال راي5

 

V11-4B  دولة إسرائيل باإلفراج عن كافة األسرى الفلسطينيين عندما يدخل اتفاق السالم حيز التنفيذ وتلتزم دولة فلسطين  تقوم

ال باستمرار التعاون والتنسيق في المجال األمني كما هو حالياً مع إسرائيل بما في ذلك تبادل المعلومات مع قوى األمن اإلسرائيلية واعتق

 منع حصول هجمات مسلحة.منفذي األعمال المسلحة و

 %19.1 %8.0 %12.2 اكثر استعدادا  بكثري( 1
 

16.1% 32.7% 

 %30.8 %27.7 %28.9 اكثر استعدادا  ( 2
 

17.4% 45.2% 

 %27.4 %35.4 %32.4 ( أقل استعدادا  3
 

12.8% 5.0% 

 %20.6 %25.7 %23.8 ( أقل استعدادا  بكثري4
 

36.6% 11.3% 

 %2.1 %3.2 %2.8 ( ال راي5
 

17.2% 5.8% 

V11 -5B  في لفتة نحو المصالحة تسمح إسرائيل للفلسطينيين بزيارة األماكن الدينية اإلسالمية والمسيحية الواقعة داخل إسرائيل

 وتسمح دولة فلسطين لليهود بزيارة الحرم الشريف وأماكن دينية مقدسة لدى اليهود في دولة فلسطين.

 %12.4 %3.2 %6.7 اكثر استعدادا  بكثري( 1
 

24.2% 46.6% 

 %34.4 %24.1 %28.0 اكثر استعدادا  ( 2
 

24.3% 35.7% 

 %35.4 %39.4 %37.9 ( أقل استعدادا  3
 

9.4% 7.7% 

 %12.8 %29.8 %23.4 ( أقل استعدادا  بكثري4
 

25.3% 6.9% 

 %4.9 %3.5 %4.0 ( ال راي5
 

16.8% 3.0% 

V11.6B  وماذا لو مسح االتفاق لقوات األمن الوطين الفلسطينية احلالية أبن تصبح جيشا  ذي سالح خفيف ولكن بدون أسلحة ثقيلة؟
 هل كنت يف هذه احلالة ستؤيد أم ستعارض هذه الرزمة؟

 %17.0 %1.7 %7.5 اكثر استعدادا  بكثري( 1
 

18.9% 33.8% 

 %32.4 %16.9 %22.8 اكثر استعدادا  ( 2
 

16.7% 30.9% 

 %28.5 %42.6 %37.3 ( أقل استعدادا  3
 

12.4% 11.8% 

 %18.8 %34.4 %28.5 ( أقل استعدادا  بكثري4
 

33.0% 19.3% 

 %3.2 %4.3 %3.9 ( ال راي5
 

19.0% 4.2% 

V11.7B  دولة إسرائيل على تغيير الكتب المدرسية فيها بحيث ال تشمل على أي تحريض ضد الفلسطينيين وتوافق  توافق

 دولة فلسطين على تغيير الكتب المدرسية فيها بحيث ال تشمل على تحريض ضد اليهود.
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 %11.3 %1.1 %5.0 اكثر استعدادا  بكثري( 1
 

36.8% 59.4% 

 %26.2 %21.1 %23.0 اكثر استعدادا  ( 2
 

21.1% 27.5% 

 %36.6 %41.0 %39.3 ( أقل استعدادا  3
 

6.3% 6.2% 

 %23.3 %33.3 %29.6 ( أقل استعدادا  بكثري4
 

24.6% 5.2% 

 %2.6 %3.5 %3.1 ( ال راي5
 

11.2% 1.7% 

 V11.8B فلسطني يف املنظمات الدولية تسحب إسرائيل رمسيا  معارضتها النضمام فلسطني لكافة املنظمات العاملية وتؤيد عضوية دولة
 وتقوم دولة فلسطني رمسيا  إبيقاف محلة املقاطعة العاملية ضد إسرائيل.

 %13.6 %2.4 %6.6 اكثر استعدادا  بكثري( 1
 

32.3% 41.2% 

 %35.8 %28.1 %31.0 اكثر استعدادا  ( 2
 

20.3% 43.1% 

 %32.7 %37.3 %35.6 ( أقل استعدادا  3
 

10.9% 6.1% 

 %14.8 %27.1 %22.4 استعدادا  بكثري( أقل 4
 

19.2% 8.8% 

 %3.2 %5.0 %4.4 ( ال راي5
 

17.3% .9% 

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

 %68.1 %30.8 %37.0 %31.0 %29.5 %30.1 ( اؤيد1

 %29.0 %53.5 %49.4 %60.8 %64.7 %63.2 اعارض ( 2

 %2.9 %15.7 %13.6 %8.2 %5.8 %6.7 ( ال راي3

V14  اإلسرائيلية. من بني األفكار التالية، أيها بنظرك -اآلن جمموعة من األفكار املقرتحة إلعادة احلياة للمفاوضات الفلسطينية هناك
 األكثر فائدة أو األقل ضررا ؟

عملية سالم مبشاركة عربية موسعة تشمل  (1
 السعودية ومصر واألردن

22.0% 19.7% 25.8% 16.5% 16.7% 15.2% 

 %6.3 %31.3 %27.1 %6.0 %2.4 %3.8 سالم حتت إشراف أمريكيعملية ( 2

عملية سالم حتت إشراف االحتاد ( 3
  األورويب

13.7% 14.6% 12.3% 6.1% 3.3% 20.1% 

 %15.6 %5.9 %7.5 %22.3 %16.1 %18.5 عملية سالم حتت إشراف األمم املتحدة( 4

 %5.6 %23.7 %20.7 %9.0 %3.0 %5.3 روسي-عملية سالم حتت إشراف أمريكي( 5

 %5.2 %3.7 %3.9 %5. %4.0 %2.7 أخرى ( 6

 %26.2 %8.2 %11.2 %21.4 %36.7 %30.9 ال شيء مما سبق( 7

 %5.7 %7.2 %7.0 %2.7 %3.4 %3.2 ال رأي/ ال أعرف( 8

V15 بسبب التوسع االستيطاين فيما يعتقد البعض أن حل الدولتني، دولة فلسطينية مستقلة اىل جانب دولة إسرائيل، مل يعد حال عمليا
 يعتقد البعض ان هذا احلل ال يزال ممكنا  اليوم ألنه ميكن تفكيك أو إخالء املستوطنات عند التوصل التفاق. ما هو رأيك انت؟

 %34.9 %47.2 %45.2 %54.1 %57.4 %56.2 حل الدولتني مل يعد حال عمليا( 1

 %64.1 %44.2 %47.5 %39.8 %38.9 %39.2 حل الدولتني ال يزال ممكنا اليوم( 2
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 %1.0 %8.6 %7.3 %6.1 %3.7 %4.6 ال رأي / ال اعرف( 3

PV16 اإلسرائيلية. أي من هذه هو املفضل -تشري اإلمكاانت األربعة التالية ألراء حول ما ينبغي عمله اآلن بشأن العالقات الفلسطينية
 لك؟

IV16P اإلسرائيلية. أي من هذه هو املفضل -تشري اإلمكاانت األربعة التالية ألراء حول ما ينبغي عمله اآلن بشأن العالقات الفلسطينية
 لك؟

 %18.0 %13.5 %15.2 ( احلفاظ على الوضع الراهن1
  

5.4% 

( شن كفاح مسلح ضد االحتالل 2
 اإلسرائيلي

26.8% 22.2% 34.3% 

  

1.2% 

غري مسلحة ضد االحتالل ( شن مقاومة 3
 اإلسرائيلي

11.7% 9.4% 15.3% 

  

4.0% 

 %29.2 %47.4 %40.5 ( التوصل التفاق سالم مع إسرائيل4
  

83.6% 

 %1. %9. %6. ( أخرى حدد_____5
  

4.5% 

 %3.1 %6.6 %5.2 ال رأي/ ال أعرف( 6
  

1.2% 

IV16 اإلسرائيلية. أي من هذه هو املفضل -تشري اإلمكاانت األربعة التالية ألراء حول ما ينبغي عمله اآلن بشأن العالقات الفلسطينية
 لك؟

     ( احلفاظ على الوضع الراهن1
17.8% 

 

     ( ضم املناطق أو بعضها2
9.2% 

 

( شن حرب حامسة ضد الفلسطينيني 3
     هبدف تدمري قدراهتم العسكرية 

20.1% 

 

     ( التوصل التفاق سالم مع الفلسطينيني4
45.1% 

 

     ( أخرى5
2.8% 

 

     ( ال رأي/ ال أعرف6
5.0% 

 

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

2P-IV19   السالم اإلسرائيلينييريد معظم 
 %17.2 %36.1  %15.2 %17.9 %16.9 ( ابلتأكيد ال اوافق1

 %18.3 %21.9  %30.7 %44.7 %39.4 ( ال اوافق2

 %29.6 %20.1  %35.6 %30.8 %32.6 اوافق ( 3

 %30.5 %14.9  %11.7 %2.8 %6.2 اوافق  ابلتأكيد ( 4

 %4.4 %7.0  %6.8 %3.8 %4.9 ( ال رأي/ ال أعرف5

2P-IV19   السالم نيالفلسطينييريد معظم 
      ابلتأكيد ال اوافق( 1

8.2% 

      ( ال اوافق2
8.5% 

      اوافق ( 3
30.2% 
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      اوافق  ابلتأكيد ( 4
51.3% 

      ( ال رأي/ ال أعرف5
1.8% 

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

3P-IV19  اليهود اإلسرائيلينياشعر ابخلوف من 
 %24.2 %12.4 %16.9 ( ابلتأكيد ال اوافق1

 
21.5% 56.5% 

 %40.5 %45.3 %43.5 ( ال اوافق2
 

17.8% 26.7% 

 %30.3 %33.7 %32.4 اوافق ( 3
 

26.0% 7.2% 

 %4.9 %8.5 %7.1 اوافق  ابلتأكيد ( 4
 

29.4% 9.2% 

 %1. %1. %1. ( ال رأي/ ال أعرف5
 

5.3% .5% 

P19-3.1 اجلنود اإلسرائيليني واملستوطنني املسلحنياشعر ابخلوف من 
IV19-3.1Pاشعر ابخلوف من اجلنود اإلسرائيليني واملستوطنني املسلحني 

 %23.7 %9.6 %15.0 ( ابلتأكيد ال اوافق1
  

42.2% 

 %32.2 %32.7 %32.5 ( ال اوافق2
  

19.3% 

 %33.0 %41.5 %38.3 اوافق ( 3
  

15.2% 

 %11.0 %15.8 %14.0 اوافق  ابلتأكيد ( 4
  

20.2% 

 %1. %3. %2. ( ال رأي/ ال أعرف5
  

3.1% 

.13-IV19  العرب اإلسرائيلينياشعر ابخلوف من 
  %26.1     ( ابلتأكيد ال اوافق1

  %24.1     ( ال اوافق2

  %23.3     اوافق ( 3

  %20.5     اوافق ابلتأكيد ( 4

  %6.1     ( ال رأي/ ال أعرف5

من الجنود اإلسرائيليين والمستوطنين المسلحين لكني ال أشعر بالخوف من اإلسرائيليين المدنيين العاديينأشعر بالخوف   P19-3.2 
املدنيني العاديني الفلسطينينيلكين ال أشعر ابخلوف من  إرهابيني فلسطينينيأشعر ابخلوف من   IV 19-3.3 

  %17.6  %22.2 %10.9 %15.2 ( ابلتأكيد ال اوافق1

  %12.5  %45.7 %41.3 %42.9 ال اوافق( 2

  %25.5  %23.9 %37.9 %32.6 اوافق ( 3

  %36.3  %7.6 %9.4 %8.7 اوافق ابلتأكيد ( 4

  %8.1  %6. %4. %5. ( ال رأي/ ال أعرف5

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

4P-IV19 اليهود ابإلسرائيلينيمن املمكن الثقة 
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 العرب اليهود اجملموع اإلسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع الفلسطيين 

 %43.1 %47.3 %45.7 ( ابلتأكيد ال اوافق1
 

47.7% 14.9% 

 %42.7 %43.1 %43.0 ( ال اوافق2
 

19.8% 17.4% 

 %10.5 %6.9 %8.2 اوافق ( 3
 

15.9% 36.5% 

 %3.3 %2.2 %2.6 اوافق  ابلتأكيد ( 4
 

9.0% 24.9% 

 %5. %5. %5. ( ال رأي/ ال أعرف5
 

7.5% 6.4% 

V19-5   يف الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي ليس هناك شيء فيه مصلحة مشرتكة للطرفني، كل ما هو جيد لطرف يكون سيء لطرف
 آخر؟

 %15.6 %25.3 %23.7 %12.7 %4.0 %7.3 ( ابلتأكيد ال اوافق1

 %15.6 %19.4 %18.8 %25.2 %14.5 %18.5 ( ال اوافق2

 %24.3 %19.0 %19.9 %39.3 %54.1 %48.5 اوافق ( 3

 %39.9 %28.0 %30.0 %18.0 %25.1 %22.4 اوافق  ابلتأكيد ( 4

 %4.6 %8.2 %7.6 %4.8 %2.3 %3.2 ( ال رأي/ ال أعرف5

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

 %37.5 %57.9 %54.5 %34.8 %39.2 %37.5 ( ضئيلة جدا1

 %24.7 %22.9 %23.2 %30.6 %36.5 %34.3 ضئيلة ( 2

 %23.0 %12.1 %13.9 %27.0 %19.2 %22.2 ( متوسطة3

 %6.5 %2.9 %3.5 %5.5 %2.6 %3.7 عالية ( 4

 %5.7 %1.8 %2.4 %7. %9. %8. ( عالية جدا5

 %2.5 %2.4 %2.4 %1.4 %1.6 %1.5 ال رأي / ال أعرف ( 6

V22  واحدة لشعبني يكون فيها ابلنظر إىل االعتقادات املتزايدة أبن حل الدولتني مل يعد عمليا  أو واقعيا ، تزداد شعبية فكرة قيام دولة
 هذا؟  الفلسطينيون واإلسرائيليون مواطنون يف دولة واحدة ويتمتعون فيها حبقوق متساوية. هل تؤيد أم تعارض حل الدولة الواحدة

 %30.1 %8.5 %9.7 %1.3 %2.5 %2.0 ( ابلتأكيد اؤيد1

 %31.4 %23.9 %24.3 %14.8 %13.5 %14.0 ( اؤيد2

 %10.6 %28.7 %27.7 %57.1 %48.8 %52.1 ( اعارض3

 %27.9 %28.0 %28.0 %23.8 %30.4 %27.8 ابلتأكيد اعارض ( 4

 %0.0 %10.9 %10.2 %3.0 %4.8 %4.1 ال رأي/ ال أعرف ( 5

 
PV23 التأييد حلل الدولتني والبدائل الثالث لدى الفلسطينيني 

IV23P التأييد حلل الدولتني والبدائل الثالث لدى العرب اإلسرائيليني 
   %39.7 %45.6 %43.4 حل الدولتني( 1

82.2% 

   %9.5 %8.6 %9.0 حل الدولة الواحدة( 2
10.9% 

   %11.5 %6.4 %8.3 فصل عنصري( 3
0.0% 
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 العرب اليهود اجملموع اإلسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع الفلسطيين 

   %24.2 %12.9 %17.2 ( ترحيل4
0.0% 

   %15.1 %26.4 %22.1 ( أخرى5
6.8% 

IV23 التأييد حلل الدولتني والبدائل الثالث لدى اإلسرائيليني اليهود 

     حل الدولتني( 1
42.6% 

 

     حل الدولة الواحدة( 2
18.6% 

 

     فصل عنصري( 3
14.9% 

 

     ( ترحيل4
8.3% 

 

     ( أخرى5
15.6% 

 

P20  يواجه اجملتمع الفلسطيين اليوم العديد من املشاكل مثل استمرار االحتالل واالستيطان، وتفشي البطالة والفقر ، واستمرار حصار
قطاع غزة وإغالق معابره، وتفشي الفساد يف بعض املؤسسات العامة، وغريها. قل لنا برأيك ما هي املشكلة االساسية اليت جيب ان حتظى 

 ة الفلسطينية؟ابالولوية للسلط
    %26.4 %26.6 %26.5 استمرار االحتالل واالستيطان (1

    %22.7 %26.7 %25.2 تفشي البطالة والفقر  (2

    %5.6 %2. %2.2 غياب الوحدة الوطنية (3

    %32.1 %16.5 %22.4 استمرار حصار قطاع غزة واغالق معابره (4

    %9.4 %28.1 %21.0 تفشي الفساد يف بعض املؤسسااتلعامة (5

    %3.8 %2.0 %2.7 أخرى ) 6

I33  ؟من حيث مواقفك السياسية واألمنية ، كيف تعرف نفسك 

 %3.9 %53.9 %45.5    ( ميني1

 %33.4 %22.6 %24.4    ( وسط2

 %31.4 %15.3 %18.0    ( يسار3

 %31.3 %8.2 %12.1    ال رأي/ ال أعرف( 4

P 109  هو املصدر الرئيسي الذي تلجأ إليه للحصول على املعلومات اجلديدة أو احلديثة حول التطوارات اجلارية؟ ما 
    %30.9 %46.4 %40.5 التلفزيون ( 1

    %9.0 %4.9 %6.5 ( الراديو2

    %9.3 %1.9 %4.7 ( اجلرائد املطبوعة3

    %49.5 %45.0 %46.7 اجلرائد على االنرتنت  ( 4

الوسائل االجتماعية مثل فيسبوك توتر ( 5
 وغريها

.7% .4% 1.2% 

   

    %1. %1.4 %9. ( ال رأي/ ال أعرف6

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

 %29.5 %49.9 %42.2 ( أكثر من مرة يف اليوم1
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 العرب اليهود اجملموع اإلسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع الفلسطيين 

 %31.0 %15.8 %21.5 ( يوميا2
   

 %13.8 %5.8 %8.8 مرات أسبوعيا 5-2( بني 3
   

 %8.2 %2.1 %4.4 ( مرة يف األسبوع4
   

 %4.2 %8. %2.1 ( مرة يف الشهر5
   

 %3. %1. %2. أخرى (6
   

ال ينطبق، ال أشارك يف الصفحات  ( 7
 واملنتدايت وليس لدي بريد الكرتوين

20.8% 25.6% 13.0% 

   

IV34   ,؟حزب كنت تصوت  أليلو اجريت االنتخاابت اليوم 
 %2.8 %35.3 %29.8    برائسة بنيامني نتنياهو الليكود ( 1

: حزب العمل  ملعسكر الصهيوينا ( 2
ايتسحاق  برائسةواحلركة يف قائمة مشرتكة 

  هرتسوغ وتستيب ليبين.
   

5.5% 5.9% 3.7% 

 %2.3 %1.7 %1.8    كلنا برائسة موشيه كحلونحزب   ( 3

يش عتيد )يوجد مستقبل( برائسة ايئري  ( 4
    لبيد.

6.2% 7.3% .4% 

 %1.4 %2.9 %2.6    ارييه درعي برائسةشاس  ( 5

    يهدوت هتوراه (6
2.8% 3.4% 0.0% 

 %5.5 %3.3 %3.6    برائسة زهافا جال أونمريتس  ( 7

 %0.0 %3.5 %2.9    برائسة نفتايل بينت البيت اليهودي ( 8

 %0.0 %2.9 %2.4    أفيغدور ليربمان برائسة إسرائيل بيتنا ( 9

( القائمة العربية املشرتكة )األحزاب 10
    العربية(

10.1% .1% 59.8% 

أوريل ليفي أابكسيس )حزب ( قائمة 11
     جديد(

2.2% 2.6% 0.0% 

االحتجاجي )الصوت التصويت  ( 12
    األبيض أو الصوت الفارغ(

2.0% 2.3% .2% 

    مل يقرر ( 13
15.5% 17.5% 5.9% 

    اخر: ______________ ( 14
2.3% 2.7% 0.0% 

    رفض االجابة ( 15
10.2% 8.6% 18.1% 

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

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

1.1% 1.2% 1.0% 

   

مصطفى  "قائمة فلسطني املستقلة  ( 2
 الربغوثي واملستقلون

2.5% 2.1% 3.1% 

   

http://knesset.gov.il/faction/arb/FactionPageCurrent_arb.asp?PG=215
http://knesset.gov.il/faction/arb/FactionPageCurrent_arb.asp?PG=219
http://knesset.gov.il/faction/arb/FactionPageCurrent_arb.asp?PG=101
https://knesset.gov.il/mk/arb/mk.asp?mk_individual_id_t=214


 
 

15 
 

 العرب اليهود اجملموع اإلسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع الفلسطيين 

    %2.6 %4. %1.4 قائمة الشهيد أبو علي مصطفى (3

    %2. %1. %1. ( قائمة الشهيد أبو العباس4

    %2.4 %4. %1.3 قائمة احلرية والعدالة االجتماعية ( 5

    %37.9 %27.7 %32.3 قائمة التغيري واالصالح (6

االئتالف الوطين للعدالة والدميقراطية  (7
 ))وعد

.5% .6% .4% 

   

    %1.6 %8. %1.2 قائمة الطريق الثالث برائسة سالم فياض (8

    %1.4 %0.0 %6. قائمة احلرية واالستقالل (9

    %4. %1. %2. قائمة العدالة الفلسطينية (10

    %34.1 %43.1 %39.0 حركة فتح (11

ال رأي / الأعرف /  /ال أحد مما سبق (12
 ال أذكر

19.7% 23.5% 15.1% 

   

PV30 بني الغاايت واألهداف الوطنية العليا التالية، ما هي بنظرك الغاية األوىل وماهي الغاية الثانية اليت ينبغي للشعب الفلسطيين من
 العمل على حتقيقها؟

 :الغاية األوىل
 67انسحاب إسرائيلي حلدود عام  (1

وإقامة دولة فلسطينية مستقلة يف الضفة 
 والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية

43.2% 45.5% 39.5% 

   

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

 1948عام 

29.4% 32.2% 24.8% 

   

( إقامة نظام حكم دميقراطي حيرتم حرايت 3
 وحقوق اإلنسان الفلسطيين

13.0% 10.0% 18.0% 

   

( بناء فرد صاحل وجمتمع متدين يلتزم 4
 اإلسالم كاملةبتعاليم 

14.4% 12.3% 17.7% 

   

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

 هذه القيم هي الثانية أبمهيتها؟  ايها الثالثة؟ والرابعة؟
 األكثر أمهية ابلنسبة يل ________

     ( أغلبية يهودية يف الدولة1
26.9% 

 

     (  ارض إسرائيل الكربى2
18.4% 

 

     الدميقراطية  ( 3
21.2% 

 

     السالم  ( 4
27.6% 

 

     أعرف/ارفض اإلجابةال  (5
5.9% 

 

I105-1 لليهود اإلسرائيليني فقط( هل انت(: 
     احلريدمي \أرثوذكسي ( 1

7.9% 
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 العرب اليهود اجملموع اإلسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية اجملموع الفلسطيين 

  %9.5     متدين( 2

  %33.1     حمافظ( 3

  %47.1     علماين( 4

     ال يعرف/يرفض  (ي/ال تقرأ)( 5
2.4% 

 

I105-2  ؟تكن)للعرب اإلسرائيليني فقط(  ما هي داي 
 %80.8      مسلم (1

 %9.8      درزي( 2

 %8.6      مسيحي( 3

 %4.      آخر( 4

      ال يعرف/يرفض  (ي/ال تقرأ)( 5
.4% 

P02 بشكل عام، هل تصف نفسك على أنك............ 
 %32.5   %55.0 %36.4 %43.4 متدين (1

 %50.7   %38.0 %59.9 %51.6 متوسط التدين ( 2

 %16.5   %6.9 %3.5 %4.8 ( غري متدين3

 %3.   %2. %2. %2. ال راي ( 4

 

 

 

 

 
 

 

 .وحكومة الياابن األورويببتمويل من االحتاد 


