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فقد ظلت منطقة مشال غزة االكثر دعما على . ، فإن التوجهات اليت مت اكتشافها سابقا بقيت قائمة(5)وكما يشري اجلدول رقم 
.  ب ووو  التلليم اللا ي ظلوا بني االقل دعماسبيل املثال للمفاوضات، يف حني ظلت اخلليل االقل يف هذا اجملال، كما أن الطال
ظلت ترتبط اجيابيا بتأييد " املؤيد للسالم"وكذلك، فإن املشاركة يف االنتخابات وملارضة اهلجمات املسلحة، ودعم امللسكر 

وكما . ادثات السالمومن املالحظ أيضا أن هناك غالبية بني املتلاطفني مع أحزا ب امللارضة تؤيد استمرار حم. استمرار املفاوضات
يف الوسط بني امللسكرين بنسبة تاييد لإلنتخابات تصل اىل حوا ي " املرتددون"هو احلال بالنسبة للقضايا االخرى، فقد ظل 

17 .% 

 تأييد استمرار المفاوضات حسب متغيرات مختارة(: 5)جدول 

 مكان السكن

 %4.17 اخلليل

 %6818 غزة الشمال

 التعليم

 %6818 ابتدائي

 %8418 جاملي

  

 الوظيفة

 %8.18 طالب

 %6818 عاطل اللمل

 %19.. متقاعد

 المشاركة في االنتخابات

 %6.18 مشارك

 %8814 غري مشارك

الموقف تجاه العمليات 
 المسلحة

 %8419 مؤيد

 %6818 ملارض



  

 التعاطف السياسي

 %6619 من ملسكر مؤيد  السالم

 %8817 من ملسكر امللارضة

 %.481 ملسكر املرتددين من

 تأييد السلطة الوطنية: رابعا

تشري النتائج اىل أنه بالرغم من القلق اللميق من االجراءات اليت اختذهتا السلطة الوطنية مل يكن هناك تغيري يف مستوى التأييد أو 
قالوا بأهنم % 22وهناك . بنيمن اجملي% 42من تأييدهم هلا، قل التأييد لدى % 42ففي حني زاد . امللارضة هلذه السلطة

. فقط قالوا بأنه مل يطرأ تغيري على موقفهم امللارض أصال% 9يؤيدون السلطة الوطنية ومل يتغري موقفهم، ولكن كان هناك 
يبني أن ( 6)كما هو متوقع، فإن اجلدول رقم . عن ملارضتهم للسلطة الوطنية الفلسطينية% 22وبشكل عام فقد أعلن 

وكذلك، فإن املشاركة يف االنتخابات وملارضة اهلجمات . تلليما هم أقل تأييدا للسلطة الوطنية الفلسطينيةالطال ب واالكثر 
 . قد ارتبطت بشكل اجيايب بتأييد السلطة الوطنية الفلسطينية" املؤيد للسالم"املسلحة، وتأييد املفاوضات وامللسكر 

 تأييد السلطة الوطنية حسب متغيرات مختارة(: 6)جدول 

 التعليم

 %.481 ابتدائي

 %8918 جاملي

  

 الوظيفة

 %8818 طالب

 %8718 موظف

 %4.18 مزارع

 المشاركة في االنتخابات

 %.4.1 مشارك

 %.7.1 غري مشارك

 الموقف تجاه المفاوضات

 %.461 مؤيد

 %718. ملارض



 الموقف تجاه العمليات المسلحة

 %.7.1 مؤيد

 %4819 ملارض

 سيالتعاطف السيا

 %4.19 من ملسكر مؤيد  السالم

 %9819 من ملسكر امللارضة

 %8818 من ملسكر املرتددين

 العمل أم الليكود؟ : االنتخابات االسرائيلية: خامسا
لكن يف . أن ال فرق بني حز ب اللمل والليكود فيما يتللق بتحقيق االهداف الفلسطينية%( 22)يلتقد كثري من الفلسطينيني 

فقط من كل املبحوثني أن الليكود هو % 5لظم املبحوثني عن اعتقادهم بأن حز ب اللمل هو االفضل بينما اعتقد غزة، أعر ب م
تلتقد أن اللمل أفضل، كما أن االكثر واالقل تلليما على حد سواء يرون حز ب اللمل %( 24)وهناك أقلية كبرية . االفضل

اجيابية بني املشاركة يف االنتخابات، وملارضة اهلجمات املسلحة وتأييد وكما هو متوقع، هناك عالقة . أفضل قليال من الليكود
أنظر جدول )من جهة واالعتقاد بأن حز ب اللمل هو أفضل من الليكود من جهة أخرى " املؤيد للسالم"املفاوضات وامللسكر 

 (. 1رقم 

 للفلسطينيين حسب متغيرات مختارة" العمل افضل"االعتقاد بأن (: 7)جدول 

 يمالتعل

 %7816 ابتدائي

 %9.14 جاملي

 المشاركة في االنتخابات

 %.7.1 مشارك

 %9.18 غري مشارك

 الموقف تجاه المفاوضات

 %7817 مؤيد

 %14.. ملارض

 الموقف تجاه العمليات المسلحة

 %614. مؤيد

 %.781 ملارض



  

 التعاطف السياسي

 %7619 من ملسكر مؤيد  السالم

 %16.. من ملسكر امللارضة

 %9819 من ملسكر املرتددين

 تأييد الهجمات المسلحة : سادسا
. بلد هبوط مستمر هلذا التأييد خالل اللامني املنصرمني( مارس)ازداد تأييد اهلجمات املسلحة ضد االسرائيليني قليال يف آوار 

س واجلهاد االسالمي يف االسابيع يلارضون اهلجمات املسلحة اليت قامت هبا حركة محا% 14يؤيدون و % 47فقد كان هناك 
تأييدا أكرب هلذه ( 8)بني اجلدول رقم . ويف غزة، فإن ملارضة اللمليات املسلحة هي أكثر من ولك. القليلة السابقة االستطالع

شاركني كما أن اللاطلني عن اللمل، وامل. اللمليات لدى الطال ب واالكثر تلليما ويف بلض املدن الفلسطينية مثل اخلليل ونابلس
 . هم االقل تأييدا للهجمات املسلحة" السالم"يف االنتخابات واملؤيدين للمفاوضات ومللسكر 

 تأييد العمليات المسلحة حسب متغيرات مختارة(: 8)جدول 

  

 مكان السكن

 %.81. نابلس

 %19.. رام اهلل

 %716. اخلليل

 %714. بيت حلم

 %418. مدينة غزة

 التعليم

 %818. ابتدائي

 %618. جاملي

 الوظيفة

 %618. طالب

 %.81. عاطل عن اللمل

 %614. مشارك المشاركة في االنتخابات



 %.1.. غري مشارك

 الموقف تجاه المفاوضات

 %819. مؤيد

 %7418 ملارض

 التعاطف السياسي

 %818. من ملسكر مؤيد  السالم

 %.761 من ملسكر امللارضة

 %.61. من ملسكر املرتددين

 آراء حول االجراءات التي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية : سابعا
االجراءات االمنية اليت اختذهتا السلطة الوطنية الفلسطينية للحيلولة دون وقوع املزيد من %( 59)تؤيد غالبية الشلب الفلسطيين 

، فإن امللارضة هلذه (9)هو مبني يف اجلدول رقم  وكما. اهلجمات املسلحة ضد االسرائيليني ولكن ثلث الفلسطينيني يلارضوهنا
االجراءات اشد بني الطال ب ومحلة الشهادات اجلاملية، والذ  مل يشاركوا يف االنتخابات، وأؤلئك امللارضون للمفاوضات 

 . واملؤيدون للهجمات املسلحة

 معارضة اجراءات السلطة الوطنية حسب متغيرات مختارة(: 9)جدول 

 مكان السكن

 %7.18 كرمطول

 %.1.. بيت حلم

 %9914 القدس

 %616. مدينة غزة

 %418. غزة اجلنو ب

 التعليم

 %.41. ابتدائي

 %7.18 جاملي

 %.7.1 طالب الوظيفة



 %619. عاطل عن اللمل

 المشاركة في االنتخابات

 %414. مشارك

 %7818 غري مشارك

 الموقف تجاه المفاوضات

 %716. مؤيد

 %8.19 ملارض

 الموقف تجاه العمليات المسلحة

 %8.14 مؤيد

 %918. ملارض

 التعاطف السياسي

 %919. من ملسكر مؤيد  السالم

 %.8.1 من ملسكر امللارضة

 %9.16 من ملسكر املرتددين

 الهجمات المسلحة والعملية السلمية : ثامنا
يق اللملية السلمية، وهذا االكتشاف يفسر وجود نسبة عالية يلتقد ثالثة أرباع الفلسطينيني أن اهلجمات املسلحة ميكن أن تل

تلارض اهلجمات املسلحة رغم غضب الفلسطينيني وما اصاهبم من إحباط بسبب السياسة االسرائيلية عقب التفجريات 
استمرارية حمادثات السالم وأن هناك عددا مشاهبا منهم يلتقد بأن اللنف ميكن وحيث أن ملظم الفلسطينيني يؤيدون . االخرية

وبكلمات أخرى، فإن . أن يؤد  اىل وضع حد ملثل هذه املفاوضات، فإنه يصبح من املنطقي أن نتوقع ملارضة االغلبية لللنف
( 74)يبني جدول رقم . ق االهداف الفلسطينيةاملفاوضات بالنسبة مللظم الفلسطينيني ال تزال تلترب بديال لللنف كوسيلة لتحقي

أن التلليم، واملشاركة يف االنتخابات واملوقف من املفاوضات واهلجمات املسلحة واالنتماء السياسي مرتبطة مجيلا باملواقف فيما 
 . خيص اللالقة بني اهلجمات املسلحة وامكانية استمرار التفاوض مع اسرائيل

 عمليات المسلحة ال تعيق عملية السالم حسب متغيرات مختارةاالعتقاد بأن ال(: 01)جدول 

 التعليم

 %819. ابتدائي

 %18.. جاملي



 المشاركة في االنتخابات

 %417. مشارك

 %714. غري مشارك

 الموقف تجاه المفاوضات

 %818. مؤيد

 %9719 ملارض

 الموقف تجاه العمليات المسلحة

 %9818 مؤيد

 %918. ملارض

 السياسي التعاطف

 %817. من ملسكر مؤيد  السالم

 %.991 من ملسكر امللارضة

 %.61. من ملسكر املرتددين

 القلق من االجراءات االمنية التي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية : تاسعا
جراءات االمنية اليت اختذهتا إن حوا ي ثالثة ارباع الفلسطينيني هم إما قلقون جدا أو قلقون بلض الشيء من إمكانية أن تؤد  اال

فإن هذا القلق كبري بشكل خاص لدى النساء ( 77)وكما يشري اجلدول رقم . السلطة الوطنية الفلسطينية اىل صراع داخلي
وكذلك، فإن أؤلئك الذين يلارضون املفاوضات ويؤيدون اهلجمات اللسكرية هم أكثر قلقا . والرجال فوق سن االربلني واللمال

 . ة حدوث مثل هذا الصراعمن إمكاني

 القلقون جداً أن تؤدي اجراءات السلطة الى صراع داخلي حسب متغيرات مختارة(: 00)جدول 

 مكان السكن

 %8816 طولكرم

 %7614 رام اهلل

 %8816 اخلليل

 %7418 مدينة غزة

 %.7.1 غزة اجلنو ب



 الجنس

 %9418 وكر

 %.8.1 أنثى

 العمر
.6 - .. 9.1.% 

79 - 88 8.1.% 

 الوظيفة

 %.761 طالب

 %9.18 عامل

 %7918 حرفيون

 المشاركة في االنتخابات

 %7818 مشارك

 %.781 غري مشارك

 الموقف تجاه المفاوضات

 %7919 مؤيد

 %.871 ملارض

 الموقف تجاه العمليات المسلحة

 %8917 مؤيد

 %7918 ملارض

 التعاطف السياسي

 %7.18 من ملسكر مؤيد  السالم

 %8918 من ملسكر امللارضة

 %7418 من ملسكر املرتددين

 القاء اللوم على اسرائيل : عاشرا
غزة تتلرض محاس للوم 1مييل ملظم الفلسطينيني اىل القاء اللوم على اسرائيل بسبب الظروف الصلبة املفروضة عليهم عقب 

تتلرض للوم يف رام اهلل وبيت حلم، أكثر مما تتلرض له يف  أن إسرائيل( 74)ويتضح من اجلدول رقم . أكثر من الضفة الغربية
 .وعلى اللكس من ولك، فإن محاس تالم يف مشال ووسط غزة أكثر من رام اهلل. مشال ووسط غزة

 اللوم للظروف الصعبة حسب مناطق سكن مختارة(: 01)جدول 



 لوم اسرائيل لوم حماس لوم السلطة الوطنية مكان السكن

 %8818 %618. %16.. نابلس

 %8.18 %9914 %.1. جنين

 %8.18 %.91. %618 رام اهلل

 %8819 %818. %717 بيت لحم

 %8918 %19.. %.81. القدس

 %9819 %7818 %818. غزة الشمال

 %9814 %9.18 %.1.. غزة الوسط

ولكن الطال ب، . توقعاىل وجود مستوى عال من اللوم حلماس لدى اللاطلني عن اللمل كما هو م( 72)يشري اجلدول رقم 
ومن اجلدير . والذين مل يشاركوا يف االنتخابات، وامللارضني للمفاوضات واملؤيدين للهجمات املسلحة هم أقل لوما حلماس

 . باملالحظة أن املرتديني هم أقر ب للملارضة بالنسبة هلذه املسألة

 لوم حماس حسب متغيرات مختارة(: 01)جدول 

 الوظيفة

 %818. طالب

 %9818 عن اللمل عاطل

 المشاركة في االنتخابات

 %9918 مشارك

 %.1.. غري مشارك

 الموقف تجاه المفاوضات

 %9818 مؤيد

 %14.. ملارض

 %.1.. مؤيد الموقف تجاه العمليات المسلحة



 %9618 ملارض

  

 التعاطف السياسي

 %9.16 من ملسكر مؤيد  السالم

 %718. من ملسكر امللارضة

 %17.. املرتددين من ملسكر

 ايقاف متبادل للعنف : حادي عشر

يلارضون مثل هذه % 1وهناك فقط . من الفلسطينيني يؤيدون الدعوة اىل إهناء متبادل لللنف بني اجلانبني% 94إن حوا ي 
ات والذين يؤيدون وكما هو متوقع، فإن التأييد لوقف اللنف بني الطرفني مييل لإلرتفاع بني الذين شاركوا يف االنتخاب. اخلطوة

فإن هناك أغلبية ساحقة تؤيد ( 72)ومهما يكن، فإنه، وكما يتضح من اجلدول رقم . املفاوضات ويلارضون اللمليات املسلحة
 . عدم اللنف بني الطرفني وحىت بني الذين يؤيدون اهلجمات املسلحة

 تأييد ايقاف متبادل للعنف حسب متغيرات مختارة(: 01)جدول 

 االنتخاباتالمشاركة في 

 %18.. مشارك

 %6818 غري مشارك

 الموقف تجاه المفاوضات

 %919. مؤيد

 %4918 ملارض

 الموقف تجاه العمليات المسلحة

 %.461 مؤيد

 %.91. ملارض

 التعاطف السياسي

 %916. من ملسكر مؤيد  السالم

 %.681 من ملسكر امللارضة

 %6818 من ملسكر املرتددين

 " فصلال: "ثاني عشر



فقط يرونه كبداية لقبول % 72صيغة أخرى من اللقا ب اجلماعي، ولكن هناك " الفصل"إن أكثر من ثلثي الفلسطينيني يرون 
" الفصل"عندما طرحت فكرة  7995( فرباير)وهذه النتيجة تشابه تلك اليت مت التوصل اليها يف شباط . إسرائيل بدولة فلسطينية

الفصل آنذاك عقابا % 62عقب اهلجوم االنتحار  الذ  حدث يف بيت ليد، حيث اعترب الول مرة من قبل االسرائيليني 
 . كبداية لقيام دولة فلسطينية% 76مجاعيا، واعتربه 

 التعاطف السياسي: ثالث عشر

فقد هبطت نسبة . هناك اخنفاض واضح يف شلبية كل التنظيمات واالحزا ب السياسية وخاصة تلك اليت يف ملسكر امللارضة
، بينما ارتفلت نسبة املرتددين الذين ال يؤيدون أ  اجتاه سياسية %28، وفتح اىل %4، والشلبية اىل %6تأييد حلماس اىل ال

من املمكن أن يلزى اخنفاض التأييد (. 7أنظر شكل . )7995( ديسمرب)يف شهر كانون أول % 78مقابل % 24اىل 
أما اخنفاض التأييد لفتح فقد يلود . ا االخرية، أ  اللمليات االنتحاريةللملارضة لوجود خيبة أمل لدى مؤيدها نتيجة ألعماهل

 . لوجود خيبة أمل لدى مؤيدها من إجراءات السلطة االمنية اليت اختذهتا بلد اللمليات

 التعاطف السياسي(: 05)جدول 

 
 96آذار  95كانون أول  91كانون أول 

 %816 %14. %818. حماس

 %14. %16. %816 حزب الشعب

 %.1. %916 %814 الجبهة الشعبية

 %7418 %8819 %.791 حركة فتح

 %.81 %817 %816 حزب فدا

 %18. %18. %18. الجهاد االسالمي

 %.1. %18. %17. الجبهة الديمقراطية

 %717 %918 %914 المستقلين االسالميين

 %818 %.91 %.71 المستقلين الوطنيين



 %818. %916. %14.. ال أحد مما سبق

 %819 %716 %414 (______حدد)غير ذلك 

 

 
 قطاع غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وقطاع غزة

 %06 %99 %94 معدل البطالة* 

هل أنت راض عن نتائج االنتخابات الفلسطينية التي جرت قبل حوالي شهرين النتخاب رئيس السلطة وأعضاء ( 1)
 المجلس التشريعي؟

 %.861 %8818 %8917 نلم راض ( .

 %.71. %.1.. %616. ال، غري راض( .

 %18.. %716. %.91. راض جزئيا( 9

 %717 %918 %916 ال رأ ( 7

 قطاع غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وقطاع غزة  

 ؟0996كانون ثاني   11هل شاركت في االنتخابات الفلسطينية التي جرت في  (2)

 %6618 %4819 %.441 (2انتقل اىل )نلم ( .

 %17.. %14.. %16.. (2انتقل اىل )ال (4

 
 قطاع غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وقطاع غزة

 لماذا لم تشارك في االنتخابات؟ (3)

 %1.8 %72.4 % 74.9 مللارضيت لللملية السلمية( 7

 %.91 %16.. %817. مل أجد مرشحني جيدين ألصوت هلم( 4

 %18.. %.61. %418. كنت مشغوال بأمور أخرى( 2



كان من الصلب اجياد مواصالت للوصول ( 7
 . ركز االنتخابات

918% 918% 91.% 

 %416 %717 %818 ألنين كنت أشك يف نزاهة االنتخابات( 8

 %.871 %9417 %7818 _____حدد : أسبا ب أخرى( 8

 
 قطاع غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وقطاع غزة

 :بالنسبة لعملية السالم الحالية بين الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي، فإنني( 9)

 %6.14 %.481 %4619 أؤيد استمرارها( .

 %918. %.61. %817. أؤيد ايقافها( .

 %716 %818 %819 ال رأ  ( 9

 
 قطاع غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وقطاع غزة

 هل زاد أم تراجع تأييدك للسلطة الفلسطينية هذه االيام؟( 5)

 %718. %16.. %918. زاد تأييد  ( .

 %.1.. %.81. %919. تراجع تأييد  ( .

 %819 %18.. %.1. بقي كما هو، فما زلت مؤيدا ( 9

 
 قطاع غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وقطاع غزة

ستجري في نهاية شهر أيار القادم انتخابات الكنيست في إسرائيل يتنافس فيها حزب العمل بقيادة شمعون بيرس ( 0)
 :وحزب الليكود بقيادة نتنياهو، من في نظرك االفضل من أجل تحقيق االهداف الفلسطينية

 %818 %.71 %.71 حكومة يقودها الليكود ( .

 %.7.1 %9619 %7818 حكومة يقودها حز ب اللمل ( .

 %9417 %7818 %.791ال فرق بني االثنني من حيث حتقيق أو عدم ( 9



 . حتقيق االهداف الفلسطينية

 %714. %.81. %.1.. ال رأ  ( 7

 
 قطاع غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وقطاع غزة

 وقعت في الفترة االخيرة هجمات مسلحة ضد اسرائيليين في القدس وتل أبيب وعسقالن، هل تؤيد هذه الهجمات؟( 7)

 %816. %916. %.1..   نلم ( .

 %4717 %8418 %.481  ال ( .

 %616 %618 %614   ال رأ  ( 9

 
 قطاع غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وقطاع غزة

بالنسبة لهذه الهجمات المسلحة ضد أهداف اسرائيلية، هل توافق أم تعارض قيام السلطة الفلسطينية باتخاذ ( 8)
 إجراءات لمنع حدوثها؟

 %8.18 %8818 %8618   أوافق ( .

 %.41. %9716 %.9.1   أعارض ( .

 %819. %.1. %18.   ال رأ  ( 9

 
 قطاع غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وقطاع غزة

فيما لو لم تقم السلطة الفلسطينية باتخاذ اجراءات لمنع الهجمات المسلحة، هل تعتقد أن استمرار هذه الهجمات ( 4)
 قد يعرقل عملية السالم بين الفلسطينيين واالسرائيليين؟

 %4618 %4.14 %.471   نلم ( .

 %816. %18.. %18..  ال ( .

 %814 %819 %.81   ال رأ  ( 9

 قطاع غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وقطاع غزة  



قامت السلطة الفلسطينية باتخاذ إجراءات أمنية لمنع الهجمات المسلحة، هل أنت قلق أن تؤدي هذه االجراءات ( 16)
 الى حدوث صراع فلسطيني داخلي؟

 %.791 %7418 %7818  نلم، قلق جدا ( .

 %18.. %618. %617.  قلق بلض الشيء ( .

 %916. %.81. %18..   ال، غري قلق ( 9

 %.71 %.71 %.71   ال رأ  ( 7

 قطاع غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وقطاع غزة  

، من هي الجهة (كاالغالق مثال)بالنسبة للظروف التي تعرض لها الفلسطينيون بعد الهجمات المسلحة االخيرة ( 11)
 التي تلومها أكثر من أي جهة أخرى لما يحدث؟

 %.1.. %19.. %19.. السلطة الفلسطينية ( .

 %9818 %816. %9818 محاس واجلهاد االسالمي ( .

 %7819 %.881 %8818   اسرائيل ( 9

 %18.. %818 %619   ال رأ  ( 7

 قطاع غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وقطاع غزة  

 الفلسطينين واالسرائيلي، فإنني؟: بالنسبة للدعوة اليقاف العنف من كال الجانبين( 12)

 %6618 %6.18 %.6.1   أؤيدها ( .

 %.81 %618 %.41  أعارضها ( .

 %818 %18. %914  ال رأ  ( 9

 قطاع غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وقطاع غزة  

 :أعتقد بأن فكرة الفصل المقترحة من قبل الحكومة االسرائيلية تدل بشكل رئيسي على( 13)



بداية قبول اسرائيلي بقيام دولة فلسطينية ( .
  

..1.% .718% .81.% 

عقوبة مجاعية انتقامية ضد الفلسطينيني يف ( .
 . الضفة الغربية والقطاع

4816% 4919% 8816% 

 %818 %18. %14. ال رأ  (9

 قطاع غزة الضفة الغربية الضفة الغربية وقطاع غزة  

 :أيا من االتجاهات السياسية التالية تؤيد( 19)

 %19. %18. %14.  حز ب الشلب ( .

 %19. %.1. %.1.  اجلبهة الشلبية ( .

 %8.18 %7719 %7418   فتح ( 9

 %818 %818 %816   محاس ( 7

 818 %16. %.1. اجلبهة الدميقراطية ( 8

 %14. %818 %18.  اجلهاد االسالمي ( 8

 %.81 %.81 %.81   فدا ( 4

 %18. %818 %717  مستقل اسالمي ( 6

 %.81 %818 %818 مستقل وطين ( .

 %.81. %717. %818.  ال أحد مما سبق ( 8.

 %.1. %816 %819  غري ولك( ..

 


