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  السياسية واملسحيةللبحوثاملركز الفلسطيين
Palestine Center for POLICY and SURVEY RESEARCH 

رغم عدم الرضا عن أداء حكومة محاس، وخاصة بالنسبة 
للرواتب، ورغم املطالبة حبكومة وحدة وطنية تتساوى فيها 

قريباً محاس وفتح، فإن شعبية حركة محاس تبقى بدون تغيري ت
 واألغلبية ال ترى أن عليها االعتراف بإسرائيل
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للمزيد من املعلومات أو 
االستفسارات عن االستطالع 

 جه، الرجاء االتصال بـونتائ
أو وليد لدادوة   خليل الشقاقي.د

الفلسطيين للبحوث  يف املركز
 السياسية واملسحية

 
رام اهللا، فلسطني 

 )٠٢(٢٩٦٤٩٣٣:تليفون
 )٠٢(٢٩٦٤٩٣٤: فاكس

 
e-mail: pcpsr@pcpsr.org 

http://www.pcpsr.org 

  املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية    تأسس  
 كمركـز مسـتقل للبحـوث       ٢٠٠٠يف مطلع عـام     

يهدف املركـز   . األكادميية ودراسات السياسات العامة   
: ثـالث لتطوير وتقوية املعرفة الفلسطينية يف جمـاالت        

السياسات الفلسطينية الداخلية، التحليل االسـتراتيجي      
والسياسة اخلارجية، البحوث املسـحية واسـتطالعات       

: يقوم املركز بالعديد من النشاطات البحثية  .  الرأي العام 
إعداد الدراسات واألحباث األكادمييـة ذات العالقـة        
بالسياسات الفلسطينية الراهنة، إجراء حبوث مسـحية       

واقـف السياسـية واالجتماعيـة للمجتمـع        حول امل 
الفلسطيين، تشكيل جمموعات عمل لدراسـة قضـايا        
ومشاكل تواجه اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع       
حلول هلا، وعقد املؤمترات واحملاضـرات واملـوجزات        

إن املركز الفلسطيين للبحـوث     . املتعلقة بشؤون الساعة  
 ويعمل على تشجيع    ملتزم باملوضوعية والنـزاهة العلمية   

وبلورة تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئـة        
 .الدولية يف أجواء من حرية التعبري وتبادل اآلراء

يأيت هذا االستطالع ضـمن سلسـلة االسـتطالعات         
 . املنتظمة للمركز

ؤسسة مت إجراء االستطالع بالتعاون مع م
 كونراد أديناور يف رام اهللا
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• PN<AêÖ^¶ý]<Œ^·<íÚçÓu<ð]_<àÂ<áç•]…<¼ÏÊ<JæQP<A
°•]…<Æ<J]<Ì×¹]<»<ð]úÖ<gâ„i<ØÎù]<^•†Ö]<ífŠÞ<ë^’jÎ÷

ENR<DA<^ŠËÖ]<íe…^¦<Ì×Ú<»<ð]úÖ<gâ„i<î×Âù]æEPRJDA 
• PR<A<Œ^·<ØÏm<^ãéÊ<ïæ^Šjè<íéßæ<ì‚uæ<íÚçÓu<áæ‚è†è

æ< xjÊæNQ< A<Œ^·< ì†Şé‰< k < ì‚uçÖ]< íÚçÓu< áæ‚è†è
<àÚ<ífŠÞ<ï†i< ^ÛéÊNP< A<àÚ<íé‰^é‰<Æ<íÚçÓu<Ø–Êù]<á_

°éßã¹]J 
• < Òù]< ífŠßÖ]EON< DAÚçÓu< íèçÖæ_< á_< ï†i<±æù]< ì‚uçÖ]< í

æ< á^j×ËÖ]< íe…^¦æ<áçÞ^ÏÖ]æ< Ý^¿ßÖ]<š†Ê<áçÓi< á_<g«NQ<A
æ<ÝøŠÖ]<íé×ÛÃÖ<ìçÃÖ]<êâ<^<±æù]<íèçÖæù]<áæ†èNO<A<^ãÞæ†è

ê‰^éŠÖ]æ<êÖ^¹]<…^’£]<íÖ]‡c<»J 
• <îÛ¿ÃÖ]<íéfÖ^ÇÖ]ETP<DA<æ_<ğ̂òé‰<ÝçéÖ]<°éßéŞŠ×ËÖ]<Ä•æ<ï†i

æ<ğ]‚q<ğ̂òé‰Q<Aq<ğ]‚éq<æ_<ğ]‚éq<å]†iæ<Wğ]‚TL<A<á^Úù^e<áæ†Ãè<÷
íÚøŠÖ]æJ 

• TU< A<íéßéŞŠ×ËÖ]< íŞ×ŠÖ]< »< †jßÚ< ^ŠËÖ]< á`e< áæ‚ÏjÃè
æSN<AfÒ<ØÓe<íŞ‰]çÖ^e<ÝçéÖ]<Üji<Ìñ^¾çÖ]<á_<áæ‚ÏjÃèJ 
• PR<A<íé‰^é‰<Æ<°Û×Ã¹]æ<°Ë¾ç¹]<l^e]†•c<á_<áæ‚ÏjÃè
æOR<AŒ^·<‚•<íãqçÚ<íé‰^é‰<^ãÞ_<áæ‚ÏjÃèJ 
• <<PM< A†ÃèflíÖ^ŞfÖ]< áçÊ<äq]çi< í×ÓÚ< Ò`Ò< †ÏËÖ]æ<

< äi]ð]†qcæ<Ùøju÷]< ^ãÃfjè< ÝçéÖ]<°éßéŞŠ×ËÖ]ENQ< DA<^ŠËÖ]< Üm
ENNDA<íé×}]‚Ö]<î•çËÖ]<Üm<HEMMJDA 
• TR< A<íŞ×ŠÖ]< Ð^ßÚ< »<°ÛéÏ¹]<gÞ^qù]<ÌŞ}< áç•…^Ãè

æ<íéßéŞŠ×ËÖ]MO<AäÞæ‚èöèJ 
<
<
<
<
<
<

 حكومة من اجلمهور الفلسطيين غري راض عن أداء% ٥٤تظهر النتائج أن  
تنخفض نسبة الرضا إىل أدىن %. ٤٢محاس اإلمجايل فيما تبلغ نسبة الرضا 

مستوى فيما يتعلق بالشؤون االقتصادية مثل معاجلة قضايا الرواتب والفقر حيث 
ترتفع نسبة الرضا إىل أعلى %. ٦٩ونسبة عدم الرضا % ٢٦تبلغ نسبة الرضا 

 %.٤٩ونسبة عدم الرضا % ٤٦ مستوياهتا فيما يتعلق مبحاربة الفساد حيث تبلغ
%) ٤٥(تزداد نسبة الرضا عن أداء حكومة محاس اإلمجايل يف قطاع غزة 

مقابل القرى والبلدات %) ٤٤(ويف املدن %) ٤٠(مقابل الضفة الغربية 
، وبني مؤيدي %)٣٩(مقابل غري املتدينيني %) ٤٤(، وبني األكثر تديناً %)٤٠(

 وبني األكثر رفضاً لشراء تذكرة ،%)١٧(مقابل مؤيدي فتح %) ٧٥(محاس 
 %).٢٧(مقابل األكثر قبوالً %) ٥١(يانصيب 

تظهر النتائج وجود عالقة قوية بني تقييم أداء حكومة محاس ونوايا 
من شديدي % ٩٠: التصويت حلركة محاس لو جرت انتخابات جديدة اليوم

% ٤و) حلركة فتح% ٤مقابل (الرضا عن أداء احلكومة سيصوتون حلركة محاس 
 ).حلركة فتح% ٦٦مقابل (من غري الراضني باملرة سيصوتون حلركة محاس 

تشكيل حكومة وحدة %) ٤٦(للخروج من األزمة تؤيد النسبة األكرب 
وطنية تتمتع فيها كل من فتح ومحاس بثقل متساو فيما تؤيد نسبة تبلغ الربع 

ة مشاهبة تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون السيطرة فيها حلماس فيما ترى نسب
أن من األفضل أن تكون احلكومة القادمة غري سياسية ومشكلة من %) ٢٤(

أما بالنسبة ألولويات احلكومة القادمة فإن الرأي العام منقسم حيث تريد . مهنيني
أن تكون األولوية األوىل هي فرض النظام والقانون %) ٣٢(نسبة تبلغ الثلث 

ربع أن تكون هذه األولوية هي العودة وحماربة الفلتان فيما تريد نسبة تبلغ ال
أن تكون األولوية هي إزالة %) ٢٣(لعملية السالم فيما ترى نسبة مشاهبة 

أن األولوية جيب أن تكون % ١٨أخرياًَ، ترى نسبة من . احلصار املايل والسياسي
 .إلجراء اإلصالحات مثل حماربة الفساد

لسطيين الراهن حيث يظهر االستطالع حالة من التشاؤم حيال الوضع الف
فقط جيد أو جيد % ٥سيئاً أو سيئاً جداً فيما تراه نسبة من % ٨٤تراه نسبة من 

ال تشعر باألمان والسالمة يف مناطق % ٨٠كما أن نسبة عالية جداً تبلغ . جداً
السلطة الفلسطينية فيما ال تزال نسبة االعتقاد بانتشار الفساد يف السلطة 

أن الوظائف تتم % ٧٢وترى نسبة من %) ٨٩(ى هلا الفلسطينية يف أعلى مستو
 . اليوم بالواسطة بشكل كبري

ال ترى اإلضراب الراهن %) ٤٦(ولعله هلذا السبب جند أن النسبة األكرب 
للموظفني واملعلمني عمالً سياسياً موجهاً ضد احلكومة بل هو باعتقادهم إضراب 

ز نسبة املعتقدين أنه موجه مهين فيه احتجاج على األوضاع املعيشية وال تتجاو
 %.٣٦ضد حكومة محاس عن 
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• TR< < Aæ<h†£]<»<ˆñ^ËÖ]<]<hˆu<áæ†èN< A<Øéñ]†‰c<áæ†è
ìˆñ^ËÖ]<êâJ 

• UL<A<Æ<ì†Ú^ÇÚ<h†£]<l_…<íée†Â<Ùæ<ÌÎçÚ<áç•…^Ãè
æ<]<hˆu<àÚ<íeçŠ¦U<AÌÎç¹]<ÔÖƒ<áæ‚èöèJ 

• RQ<Aù<íjéfÚ<íé×éñ]†‰c<íŞ}<h†£]<áæ†è<ØÓ<]<hˆu<á
æ<Øéñ]†‰ý<ğ]‚è‚ãiQ<Aíè…ç‰æ<íéÞ]†èc<^è]çßÖ<ğ̂q^jÞ<^ãÞæ†è<¼ÏÊJ 

• SO<Aæ<°ŞŠ×Ê<»<íÚæ^Ï¹]<…^é}<ïçÏi<h†£]<á_<áæ†èNP<A
æ< ‹ÓÃÖ]< áæ†èSQ< A<ÜãÞdÊ< h†£]< å„â< ðç•< î×Â< äÞ_< áæ†è

°éßéŞŠ×Ê<ï†‰`e<ÜãjÖ^f¹<°é×éñ]†‰c<çßq<†‰_<áæ‚èöèJ 
• RO< A< î×Â< á_< î×Â< áçÏÊ]çè<‹ËÞ< Ý]‚~j‰]< °éßéŞŠ×ËÖ]

على أن حزب اهللا قد %) ٨٦(تظهر النتائج شبه إمجاع شعيب فلسطيين  
خرج منتصراً من احلرب يف لبنان فيما ال تتجاوز نسبة املعتقدين أن إسرائيل هي 

ال توافق على مواقف بعض %) ٩٠(كما أن الغالبية العظمى . %٢املنتصرة عن 
الدول العربية اليت رأت يف حرب لبنان مغامرة غري حمسوبة من حزب اهللا حيث 

يعتقدون أن احلرب كانت خطة إسرائيلية مبيتة ألن %) ٦٥(أن حوايل الثلثني 
أن احلرب حزب اهللا كان يشكل هتديداً على إسرائيل وال تزيد نسبة املعتقدين ب

باختصار، تقبل الغالبية العظمى من %. ٥كانت نتاجاً لنوايا إيرانية وسورية عن 
 .الفلسطينيني برواية حزب اهللا وليس برواية إسرائيل عن أسباب احلرب ونتائجها

أما بالنسبة للدروس والعرب املستخلصة من احلرب وذات العالقة باملوضوع 
أن احلرب % ٧٣من جهة ترى نسبة من . الفلسطيين فتبدو ظاهرياً متناقضة

%) ٧٥(تقوي خيار املقاومة يف فلسطني وعلى ضوء احلرب تؤيد نسبة مشاهبة 
ترى أن على % ٦٣كما أن نسبة من . أسر جنود إسرائيليني ملبادلتهم بفلسطينيني
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<î×Â< è…]ç’Ö]< Ñøc< ØnÚ< ]< hˆu< ^ãÚ‚~j‰]< Ö]< Ñ†ŞÖ]
æ<íé×éñ]†‰c<á‚ÚPM<A<¼ÏÊ<äÞ`e<Øñ^ÏÖ]<ë_†Ö]<î×Â<áçÏÊ]çè<¼ÏÊ

ÝøŠe<éÃi<á_<Øéñ]†‰ý<àÓµ<íË–×Ö<^øju]<ð^ãÞc<‚ÃeJ 
• <á`e<í×ñ^ÏÖ]<ð]…û]<î×Â<ÐÊ]çi<°éßéŞŠ×ËÖ]<Å^e…_<ímøm<êÖ]çu

°éßéŞŠ×ËÖ]<ÜãÞ_æ< Hêe†Â< ÜÂ< î×Â< ^ÛjÂ÷]< áçÃéŞjŠè< ÷<
<î×Â<^ÛjÂ÷]<áçÃéŞjŠè<÷<ÜãÞ_æ< HêÖæ‚Ö]<ÄÛj]<ÜãËjÖ<íq^

¼ÏÊ<x×Š¹]<ØÛÃÖ]J 
• TP<A<»<Å]†‰þÖ<íq^£]<h†£]<Œæ…<àÚ<á_<î×Â<áçÏÊ]çè

<°e< ØfÏjŠ¹]< »< íãe^Ú< h†u< Äß¹< íéßéŞŠ×Ê< íÖæ< íÚ^Îc
< àÓÖæ< °éßéŞŠ×ËÖ]æ< Øéñ]†‰cRP< A]çè<Øñ^ÏÖ]< ë_†Ö]< î×Â< áçÏÊ

<»< í×ÏjŠÚ< íéßéŞŠ×Ê< íÖæ< Ý^éÏe< ğ]‚e_< xÛŠi< àÖ< Øéñ]†‰c< á`e
Œ‚ÏÖ]<^ãjÛ‘^Âæ<ìˆÆæ<íË–Ö]J 

<

الفلسطينيني استخدام نفس الطرق اليت استخدمها حزب اهللا ضد إسرائيل مثل 
 .ى املدن اإلسرائيليةإطالق الصواريخ عل

من جهة أخرى، فإن ثالثة أرباع الفلسطينيني توافق على الرأي القائل 
بأهنم ال يستطيعون االعتماد على العمل املسلح فقط وأن عليهم التوصل لتسوية 

كذلك فإن نسبة مشاهبة تعتقد أن الفلسطينيني ال يستطيعون . سياسية مع إسرائيل
 .هنم حباجة لتفهم ومساعدة اجملتمع الدويلاالعتماد على أنفسهم فقط وأ

ولعل السبب يف التناقض الظاهري أنه بينما تعتقد الغالبية العظمى 
أن إحدى الدروس هو احلاجة لإلسراع يف إقامة دولة فلسطينية ملنع %) ٨٤(

حرب مشاهبة للحرب يف لبنان يف املستقبل بني إسرائيل والفلسطينيني فإن حوايل 
يعتقدون أن إسرائيل لن تسمح أبدأً بقيام دولة فلسطينية مستقلة %) ٦٤(الثلثني 

بعبارة أخرى، يدرك . يف الضفة والقطاع تكون القدس الشرقية عاصمتها
الفلسطينيون احلاجة لتسوية سياسية تقبل هبا إسرائيل واجملتمع الدويل لكنهم ال 

دون تأييداً واسعاً يعتقدون أن إسرائيل تقبل حبل يقيم دولة فلسطينية وهم هلذا يب
 . للعمل املسلح

 
O<Dl†¹æ_<íŞ}æ<ÝøŠÖ]<íé×ÛÂV<

 

• RS< A<½æ†×Ö< íéf×i< Øéñ]†‰de< Œ^·< Í]Â]< áæ‚èöè< ÷
< àÓÖæ< íéÖæ‚Ö]RO< A<gÃ×Ö< íÖæ‚Ò< Øéñ]†‰de< ğ̂Ê]Â]< áæ‚èöè

íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎæ<Å]†’×Ö<Ø£<Ø‘çjÖ]<‚Ãe<ëçãéÖ]J 
• SP< < A_<°e<Üñ]‚Ö]<Øv×Ö<l^•æ^ËÚ<áæ‚è†è<l†¹æ_æ<á‡^Ú<çe

<àÓÖæPP<A<ëöj‰<l†q<çÖ<l^•æ^Ë¹]<å„â<á_<áæ‚ÏjÃè<¼ÏÊ
¼‰æ<Üñ]<Øu<íèçŠi<î×Â<Ñ^ËiøÖ 

• QU< A< àÓÖæ< Øéñ]†‰c< šæ^Ëi< á_< Œ^·< àÚ< áæ‚è†èOR<A
< l†q< çÖ< l^•æ^Ë¹]< å„â< á_< áæ‚ÏjÃè< ¼ÏÊE<Œ^·< °e

Øéñ]†‰cæ<D¼‰æ<Üñ]<Øu<íèçŠi<î×Â<Ñ^Ëi÷<Ø‘çj×Ö<ëöj‰ 
• SS<Ağ̂ËÎæ<áæ‚èöèæ<…^ßÖ]<Ñøý<NN<A<äÞç•…^Ãè 
• RN<A<l^ßçjŠÚ<àÚ<h^vŠÞøÖ<l†¹æ_<íŞ}<àÂ<]çÃÛŠè<

íéÞ^Şéj‰]<ØjÒ<»<°ßçjŠÛ×Ö<ÄéÛŸæ<íË–Ö]<» 
• SL< Aæ< l†¹æ_< íŞ< áçfu†è< ÷NL< A<^ãÞ_< áæ‚ÏjÃè< ¼ÏÊ

„Ëßj‰ 
• SQ<A<ğ]…^’jÞ]<á^Ò<ìˆÆ<Å^ŞÎ<l^ßçjŠÚ<ðø}c<á_<áæ‚ÏjÃè

<ív×Š¹]<íÚæ^ÏÛ×Ö 
• QN<Aáæ‚èöèæ<Ðè†ŞÖ]<í…^}<PN<Aæ< ^ãÞç•…^ÃèPP<A<¼ÏÊ

< àÓÖæ< Å^ŞÏÖ]æ< íË–Ö]< »< Øñ^’ËÖ]< ív×‰_< Ä¶< áæ‚èöèRP<A
æ< ¼ÏÊ< ìˆÆ< Å^ŞÎ< »< ^ãÃ¶< áæ‚èöèTN< A<sÚ< áæ‚èöè

<àÚù]<ìˆãq_<»<ív×Š¹]<l^ÂçÛ] 
• QS<Aæ<°é×éñ]†‰c<°éÞ‚Ú<‚•<ív×ŠÚ<l^é×ÛÂ<áæ‚èöèQS<A

<kÛã‰_<‚Î<ív×Š¹]<l^ãq]ç¹]<á_<áæ‚ÏjÃè<ÑçÏ£]<ÐéÏ <»
<íéßéŞŠ×ËÖ] 

تظهر النتائج أن ثلثي الرأي العام الفلسطيين ال يوافقون على أن تقوم  
محاس بقبول الشرط الدويل املتعلق باالعتراف بإسرائيل كشرط للمساعدة 

ال يعكس هذا املوقف رفضاً شعبياً العتراف فلسطيين مستقبلي بإسرائيل . الدولية
رافاً بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي ولكن ضمن يؤيدون اعت% ٦٣حيث أن 

تسوية دائمة حتل كافة جوانب الصراع وتعترف فيها إسرائيل بالدولة الفلسطينية 
%) ٧٤(كذلك فإن حوايل ثالثة أرباع الفلسطينيني . كدولة للشعب الفلسطيين

 تؤيد إجراء مفاوضات بني الرئيس حممود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود
) يف يونيو  حزيران املاضي% ٧٠مقارنة بـ % (٥٩أوملرت كما أن نسبة من 

لكن نسبة التوقع بنجاح هذه املفاوضات . تؤيد قيام محاس بالتفاوض مع إسرائيل
لو أجرهتا % ٣٦لو أجراها حممود عباس و% ٤٤ليست عالية وال تتجاوز 

 . محاس
ا يعارضها يؤيدون خطة خارطة الطريق فيم% ٥٢وجد االستطالع أن 

فقط يؤيدون مجع أسلحة الفصائل املسلحة يف الضفة % ٤٤لكن %. ٤٢
أما لو اقتصر مجع السالح على قطاع غزة . والقطاع تطبيقاً خلطة خارطة الطريق

%. ٦٤فإن نسبة تأييد ذلك ترتفع لتصل إىل ) اآلن بعد اخلروج اإلسرائيلي منه(
يف دجممهم يف أجهزة األمن ولو كان حل مشكلة املسلحني وامليليشيات يكمن 

 .تؤيد ذلك%) ٨٢(الفلسطينية فإن الغالبية العظمى 
وجد االستطالع أن نسبة تأييد عمليات مسلحة ضد مدنيني إسرائيليني 

% ٥٧قد بقيت مرتفعة نسبياً كما كانت قبل ثالثة شهور حيث تبلغ اليوم 
إخالء تعتقد أن % ٧٥كما وجد االستطالع أن نسبة من %. ٤١واملعارضة 

مستوطنات قطاع غزة قد كان انتصاراً للمقاومة املسلحة فيما ترى نسبة من 
أن املواجهات املسلحة قد أسهمت يف حتقيق احلقوق الفلسطينية فيما ترى % ٥٧

 .أهنا مل تسهم يف ذلك% ٤٠نسبة من 
وجد االستطالع أن غالبية الفلسطينيني مل تسمع عن خطة أوملرت 

الضفة الغربية وجتميع املستوطنني يف كتل استيطانية لالنسحاب من مستوطنات 
ال ترحب %) ٧٠(كما وجد االستطالع أن الغالبية .  بالقرب من جدار الفصل

أنه بالنظر للحرب يف %) ٦٥(ترى الغالبية %. ٢٦هبذه اخلطة فيما رحب هبا 
لبنان واملواجهات املسلحة يف قطاع غزة فإن خطة أوملرت لن تنفذ فيما ترى 

 .فقط أهنا ستنفذ% ٢٠ة من نسب
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P<D<çÖ]<‚éÃ’Ö]<î×Â<ïçÏÖ]<á‡]çi
ê×}]‚Ö]V<

 

• <àè„Ö]< ífŠÞ< ádÊ< Œ^·< íÚçÓu< ð]_< àÂ< ^•†Ö]< Ý‚Â< ÜÆ…
<ØfÎ<kÞ^Ò< ^ÛÒ< ğ̂fè†Ïi<îÏfi< ì‚è‚q<l^e^~jÞ]<»< ^<áçiç’é‰

<†ã_<ímømEOT< DA<Ø’jÖ<Øéò•<ØÓe<xjÊ<íéfÃ<ÄËi†i< ^ÛéÊ
PMJA 
• éñ†Ö]< ð]_< àÂ< ^•†Ö]< ífŠÞ< ±c< Ø’i<Œ^fÂ< çÛ¦<‹QQ<A

< ádÊ< ì‚è‚q< l^e^~jÞ]< l†q< çÖ< àÓÖæOM< A<ğ̂Šéñ…< äÞçf~jßé‰
æNP<Aæ< Híéßâ<ØéÂ^c<áçf~jßé‰MO<Aæ< HêmçÆÖ]<á]æ†ÚQ<A

æ<êmçÆÖ]<îËŞ’ÚO<A…^âˆÖ]<çÛ¦J 
• <î×Â<Ø’¬<íéßâ<ØéÂ^c<H‹éñ†×Ö<gñ^ßÖ<l^e^~jÞ]<l†q<çÖ

NL< A<î×Â< …^âˆÖ]< çÛ¦æMR< AêmçÆÖ]< á]æ†Úæ<î×Â<MQ<A
< î×Â< áøu< ‚Û¦æU< A<Ñæ…^Êæ< l^Ïè†Â< gñ^‘< àÚ< ØÒæ

<î×Â<êmçÆÖ]<îËŞ’Úæ<êÚæ‚ÏÖ]S<AÜãßÚ<ØÓÖJ 
<

وجد االستطالع أنه بالرغم من عدم الرضا عن أداء حكومة محاس فإن  
تقول نسبة من . نسبة تأييد احلركة مل تنخفض مقارنة بالوضع قبل ثالثة شهور

انتخابات جديدة اليوم وكانت هذه النسبة أهنا ستصوت حلماس لو جرت % ٣٨
أما . املاضي) آذار(يف مارس % ٤٧السابق و) حزيران(يف يونيو % ٣٩قد بلغت 

بالنسبة حلركة فتح فشهدت شعبيتها ارتفاعاً ضئيالً مقارنة بالوضع قبل ثالثة 
. املاضي) حزيران(يف يونيو % ٣٩مقارنة بـ % ٤١أشهر حيث تبلغ اليوم 

 .املاضي) آذار(يف مارس % ٣٩تح قد بلغت وكانت شعبية ف
وجد االستطالع أن نسبة الرضا عن أداء الرئيس حممود عباس تبلغ اليوم 

% ٦١املاضي و) حزيران(يف يونيو % ٥٣وكانت هذه النسبة قد بلغت %. ٥٥
ولو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح مخسة . املاضي) آذار(يف مارس 

%) ٢٤(يتبعه إمساعيل هنية %) ٣١( عباس حيصل على أشخاص فقط فإن حممود
مث حممود الزهار %) ٥(مث مصطفى الربغوثي %) ١٣(مث مروان الربغوثي 

)٣.(% 
لو جرت انتخابات لنائب للرئيس وترشح سبعة مرشحني فإن امساعيل 

مث مروان %) ١٦(يتبعه حممود الزهار %) ٢٠(هنية حيصل على أعلى األصوات 
وكل من صائب عريقات وفاروق %) ٩(وحممد دحالن %) ١٥(الربغوثي 

 ).لكل منهم% ٧(القدومي ومصطفى الربغوثي 
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íévŠ¹]<pçvfÖ]<ì‚uæ 

<ÅøŞj‰]<sñ^jÞ<ë_†Ö]Î…<Ý^ÃÖ]<ÜENMD 
 ٢٠٠٦) سبتمرب( أيلول ١٦-١٤

 ÅçÛ]<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<ìˆÆ<Å^ŞÎ<

LL<D<^ãè_<HíéÖ^jÖ]<íè…^f}ý]<íéñ^–ËÖ]<l^Ş]<°e<àÚ[°é•^¹]<àè†ãÖ]<Ùø}<ï†}ù]<l^Ş]<àÚ<†nÒ_<^ãi‚â^<Ö]<íŞ]<kÞ^Ò<

 ٥٫٤ ٤٫٠ ٤٫٥العربية)١

 ٦٢٫٨ ٦٧٫٧ ٦٥٫٩اجلزيرة)٢

  ٠٫٥ ٠٫٣احلرة)٣

 ١١٫١ ١٤٫٣ ١٣٫١املنار)٤

 ٦٫٦ ٢٫٦ ٤٫١ الفضائية الفلسطينية)٥

 ٧٫١ ٥٫٠ ٥٫٨ ال أشاهد التلفزيون)٦

 ١٫٨ ٢٫٥ ٢٫٢ )_______حدد(أخرى)٧

 ٥٫٢ ٣٫٥ ٤٫١ ال يوجد صحن القط)٨

   
M<Dâ^Šéñ…<äe^~jÞ]<„ßÚ<á‡^Ú<çe_<ð]_<àÂ<š]…<Æ<Ý_<š]…<kÞ_<Ø[<

 ١١٫١ ٥٫٠ ٧٫٢   راض جدا  ) ١ 
 ٥٣٫٧ ٤٤٫٧ ٤٨٫٠    راض)٢
 ٢٤٫٩ ٣٤٫٢ ٣٠٫٨غري راض)٣
 ٨٫٢ ١١٫١ ١٠٫٠ غري راض باملرة)٤
 ٢٫٢ ٥٫١ ٤٫١ ال أعرف/ال رأي)٥

<<<

N<DíŞ×ŠÖ]<å„<^Šéñ…<å]†i<á_<Ø–Ëi<àÚ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×Š×Ö<ì‚è‚q<íé‰^ñ…<l^e^~jÞ]<l†q<çÖ[<

 ٣٩٫٧ ٢٥٫٨ ٣٠٫٩حممود عباس)١
 ٢٨٫٦ ٢١٫٤ ٢٤٫١ امساعيل هنية)٢
 ١١٫٢ ١٤٫١ ١٣٫٠ مروان الربغوثي)٣
 ٢٫٦ ٥٫٨ ٤٫٦ مصطفى الربغوثي)٤
 ٢٫١ ٣٫٥ ٣٫٠ حممود الزهار)٥
 ١١٫٦ ٢٤٫٢ ١٩٫٦ آخرون/ال أحد)٦
 ٤٫٣ ٥٫٢ ٤٫٩  ال اعرفرأيال)٧

<<<

O<D…^j¡<àÚ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<‹éñ†Ö<^fñ^Þ<…^j¡<á_<l…_<çÖæ[<

 ٢٤٫٢ ١٧٫٤ ١٩٫٩ امساعيل هنية)١
 ١٦٫٨ ١٤٫٨ ١٥٫٥ زهارالحممود)٢
 ١٩٫٥ ٢٫٨ ٨٫٩ حممد دحالن)٣
 ١٤٫٦ ١٥٫٢ ١٥٫٠ مروان الربغوثي)٤
 ٥٫٣ ٨٫٥ ٧٫٤ صائب عريقات)٥
 ٤٫١ ٨٫٥ ٦٫٩ فاروق القدومي)٦
 ٣٫١ ٨٫٦ ٦٫٦ مصطفى الربغوثي)٧
 ١٠٫٧ ١٩٫١ ١٦٫٠ أخرون/ال أحد)٨
 ١٫٦ ٥٫١ ٣٫٨  ال اعرفرأيال)٩
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 ÅçÛ]<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<ìˆÆ<Å^ŞÎ<

P<Dù]<Ùø}<Œ^·<íÚçÓu<ð]_<àÂ<š]…<Æ<æ_<š]…<kÞ_<ØâíéÖ^jÖ]<l÷^]<»<íé•^¹]<íjŠÖ]<†ã[ 
MIP<DÚù]<á^j×ËÖ]<íe…^¦æ<áçÞ^ÏÖ]æ<Ý^¿ßÖ]<š†Ê 
 ٧٫٠ ٥٫٠ ٥٫٧   راض جدا  ) ١ 
 ٣٧٫٨ ٣٣٫٦ ٣٥٫٢    راض)٢
 ٤٢٫١ ٤٢٫٣ ٤٢٫٢غري راض)٣
 ١٢٫٤ ١٢٫٦ ١٢٫٥ غري راض باملرة)٤
 ٠٫٨ ٦٫٥ ٤٫٤ ال أعرف/ال رأي)٥
NIPD<ý]<ð]†qc^ŠËÖ]<íe…^¦æ<l^uø‘ 
 ٨٫٤ ٦٫٦ ٧٫٢   راض جدا  ) ١ 
 ٤٠٫٧ ٣٧٫٥ ٣٨٫٧    راض)٢
 ٣٨٫٠ ٣٨٫٥ ٣٨٫٣غري راض)٣
 ١١٫٥ ١٠٫٢ ١٠٫٧ غري راض باملرة)٤
 ١٫٥ ٧٫٣ ٥٫١ ال أعرف/ال رأي)٥
OIPD<<…]‚¢]æ<á^Şéj‰÷]<íãq]çÚæ<Ùøju÷]<çéÎ<ÌéË¡<<
 ٤٫٦ ٤٫٤ ٤٫٤   راض جدا  ) ١ 
 ٣١٫٤ ٢٦٫٨ ٢٨٫٥    راض)٢
 ٤٧٫٧ ٤٨٫٩ ٤٨٫٥غري راض)٣
 ١٣٫٨ ١٣٫٤ ١٣٫٥ غري راض باملرة)٤
 ٢٫٥ ٦٫٥ ٥٫٠ ال أعرف/ال رأي)٥
PIPD<†ÏËÖ]<íe…^¦æ<gi]æ†Ö]<í×ÓÚ<í¢^ÃÚ<ØnÚ<ë^’jÎ÷]<Ä•çÖ]<°Š < 
 ٤٫٥ ٣٫٩ ٤٫١   راض جدا  ) ١ 
 ٢٦٫١ ١٩٫٩ ٢٢٫٢    راض)٢
 ٤٤٫٨ ٥٣٫٠ ٥٠٫٠ري راضغ)٣
 ٢٢٫٦ ١٧٫٣ ١٩٫٣ غري راض باملرة)٤
 ١٫٩ ٥٫٨ ٤٫٤ ال أعرف/ال رأي)٥
QIPD<<Ý^Â<<ØÓe<íÚçÓ£]<ð]_<<
 ٧٫٩ ٥٫٦ ٦٫٥   راض جدا  ) ١ 
 ٣٦٫٨ ٣٤٫٦ ٣٥٫٤    راض)٢
 ٤٠٫٠ ٤٢٫٣ ٤١٫٤غري راض)٣
 ١٣٫٦ ١١٫٤ ١٢٫٢ غري راض باملرة)٤
 ١٫٨ ٦٫٠ ٤٫٥ رفال أع/ال رأي)٥

   
Q<D<ì‚uçÖ]<l^ÚçÓu<àÚ<ÅçÞ<ë_<Híéßæ<ì‚uæ<íÚçÓu<ØéÓi<î×Â<íéßâ<ØéÂ^]<ð]…‡çÖ]<‹éñ…æ<á‡^Ú<çe_<‹éñ†Ö]<°e<Ñ^Ëi]<Õ^ßâ

Ø–Ëi<íéßçÖ][
 ٢٧٫٨ ٢٣٫٣ ٢٥٫٠حكومة وحدة وطنية من كافة الفصائل بقيادة محاس)١
 ٥٠٫٨ ٤٢٫٩ ٤٥٫٨ اويحكومة وحدة وطنية تقودها محاس وفتح بالتس) ٢
ال تقودها)أي املهنيني(حكومة غري سياسية من التكنوقراط،)٣

 ١٧٫٩ ٢٦٫٨ ٢٣٫٥محاس وال فتح
 ١٫٩ ٣٫٣ ٢٫٨)__________________حدد(أخرى)٤
 ١٫٦ ٣٫٦ ٢٫٩ ال أعرف/ال رأي)٥
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 ÅçÛ]<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<ìˆÆ<Å^ŞÎ<

R<D]<áçÓi<á_<g«<Õ†¿ße<]ƒ^ÚíéßçÖ]<ì‚uçÖ]<íÚçÓ£<±æù]<íèçÖæù[ 
 ٣٩٫٠ ٢٧٫٦ ٣١٫٨فرض النظام والقانون وحماربة الفلتان األمين )١
إزالة احلصار املايل والسياسي عن السلطة الفلسطينية )٢

٢٢٫٠ ٢٣٫٥ ٢٢٫٩ 
 ٢٠٫٩ ٢٧٫٣ ٢٤٫٩العودة لعملية السالم وإجراء مفاوضات إلهناء االحتالل )٣
 ١٦٫٧ ١٨٫٨ ١٨٫١م بإصالحات سياسية مبا يف ذلك حماربة الفساد القيا)٤
 ٠٫٥ ٠٫٧ ٠٫٦ )________حدد(أخرى)٥
 ٠٫٩ ٢٫١ ١٫٧ ال أعرف/ال رأي)٦

   
TD<H†ã_<íéÞ^<êÖ]çu<ØfÎ<l†q<Ö]<íéÃè†jÖ]<l^e^~jÞ÷]<»<kÒ…^<Ö]<Üñ]çÏÖ]<‹ËÞ<kv†iæ<ÝçéÖ]<ì‚è‚q<l^e^~jÞ]<l†q<çÖ<

j‰<à¹[lç’ 
ائتالف اجلبهة الدميقراطية وحزب الشعب وفدا (قائمة البديل)١

 ٠٫٥ ١٫٩ ١٫٣قل
 ١٫٧ ٣٫١ ٢٫٦"مصطفى الربغوثي واملستقلون" قائمة فلسطني املستقلة )٢
 ٣٫٠ ٢٫٩ ٢٫٩ قائمة الشهيد أبو علي مصطفى)٣
 ٠٫٠  ٠٫١ ٠٫١ قائمة الشهيد أبو العباس)٤
 ٠٫٠ ٠٫٠  ٠٫٢  والعدالة االجتماعيةقائمة احلرية)٥
 ٣٩٫٧ ٣٦٫٩ ٣٨٫٠ قائمة التغيري واالصالح)٦
 ٠٫٣   ٠٫١)وعد(االئتالف الوطين للعدالة والدميقراطية)٧
 ١٫٠ ١٫٦ ١٫٤ قائمة الطريق الثالث)٨
 ٠٫٠  ٠٫٨ ٠٫٥  قائمة احلرية واالستقالل)٩
 ٠٫٢ ٠٫٠  ٠٫١ قائمة العدالة الفلسطينية)١٠
 ٤٣٫٩ ٣٨٫٩ ٤٠٫٩حركة فتح)١١
 ٩٫٢ ١٣٫٩ ١٢٫٠ال أذكر/الأعرف/ ال رأي / ال أحد مما سبق)١٢

  
U<D<<<<<[ÝçéÖ]<íéßéŞŠ×ËÖ]<Ð^ß¹]<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<Ä•æ<Ì’i<ÌéÒ<HÝ^Â<ØÓe 
 ٠٫٥ ٠٫٩ ٠٫٨جيد جدا)١

 ٥٫٦ ٢٫٨ ٣٫٨جيد)٢

 ١٠٫٤ ١١٫٤ ١١٫٠وسط)٣

 ٣٣٫٣ ٣٦٫٣ ٣٥٫٢سيء)٤

 ٥٠٫٣ ٤٨٫٧ ٤٩٫٢سيء جدا)٥

   
MLD<ÔÖ„e<ÙçfÏÖ]<Œ^·<î×Â<á_<‚ÏjÃi<Øâ<HØéñ]†‰de<Œ^·<ÍÃi<á_<í©^¹]<Ùæ‚Ö]<½i<HíŞ×Š×Ö<l]‚Â^Š¹]<Üè‚Ïi<»<†ÛjŠi<êÓÖ<

<<<<<[Øéñ]†‰de<Í]Â÷]æ<
 ٥٫٧ ٤٫٧ ٥٫٠ بالتأكيد نعم)١
 ٢٤٫٦ ٢٤٫١ ٢٤٫٣نعم)٢
 ٤٠٫٤ ٤٤٫٧ ٤٣٫١ال)٣
 ٢٦٫٩ ٢١٫٤ ٢٣٫٤ بالتأكيد ال)٤
 ٢٫٤ ٥٫٢ ٤٫٢ الأعرف/ال رأي)٥

   
MM<D<ï†i<ÌéÒ<HØÛÃÖ]<àÂ<h]†•ý^e<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<»<áçÛ×Ã¹]æ<áçË¾ç¹]<ÝçÏè<†ã_<íj‰<„ßÚ<gi]æ†Ö]<ÄÊ<Ý‚Â<î×Â<^q^rju]<

<<<<[l^e]†•ý]<å„â<
 ٣٩٫٤ ٣٣٫٢ ٣٥٫٥إضرابات سياسية موجهة ضد حكومة محاس)١
 ٢٠٫٤ ١٣٫٥ ١٦٫٠إضرابات سياسية موجهة ضد احلصار واجملتمع الدويل)٢
 ٣٩٫١ ٥٠٫٦ ٤٦٫٣إضرابات غري سياسية لالحتجاج على األوضاع املعيشية)٣
 ١٫٢ ٢٫٧ ٢٫٢ الأعرف/ال رأي)٤
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 ÅçÛ]<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<ìˆÆ<Å^ŞÎ<

MN<D<Å÷‚Þ]<ð]…æ<êŠéñ†Ö]<gfŠÖ]<á^Ò<]ƒ^Ú<HÔè_†e<<<<<<[á^ßfÖ<»<h†£]<

 ٣٫٧ ٤٫٢ ٤٫١ احتالل إسرائيل ملزارع شبعا )١
نوايا إيرانية وسورية لضرب املصاحل األمريكية من خالل مهامجة)٢

 ٧٫٩ ٣٫٠ ٤٫٨إسرائيل
 كان يسيطر على جنوبخطة إسرائيلية مبيته ألن حزب اهللا)٣

 لبنان ويشكل هتديدا إلسرائيل 
٦٣٫٩ ٦٥٫٢ ٦٤٫٧ 

ألن إسرائيل ردت بشكل مبالغ فيه على أسر حزب اهللا جلنديني)٤
ل ا  ٢٠٫٢ ٢١٫٠ ٢٠٫٧إ

 ٠٫٢ ٢٫٠ ١٫٣)___________(أخرى حدد)٥
 ٤٫٠ ٤٫٦ ٤٫٤ ال أعرف/ال رأي)٦

   
MO<DfÖ<»<h†£]<ðç•<î×Â<<ï†‰_<ÄÚ<ÜãjÖ^f¹<°é×éñ]†‰c<çßq<†‰`e<ív×ŠÚ<íéßéŞŠ×Ê<l^ÂçÛ¥<Ý^éÎ<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<Há^ß

<<<<<[°éßéŞŠ×Ê<

 ٣٣٫٨ ٢٣٫٢ ٢٧٫١ بالتأكيد أؤيد )١
 ٤٣٫٤ ٥٠٫٤ ٤٧٫٨أؤيد)٢
 ١٨٫٨ ٢١٫١ ٢٠٫٣أعارض)٣
 ٢٫٩ ٢٫٤ ٢٫٦ بالتأكيد أعارض )٤
 ١٫١ ٢٫٩ ٢٫٢ الأعرف/ال رأي)٥
    

MP<DíË×j~¹]<íéßéŞŠ×ËÖ]<Øñ^’ËÖ]<l]^éÏe<ÔjÏm<Çji<<æ_<k’ÏÞ<Ý_<l]‡<Øâ<HíÚ‡úÖ<]<hˆu<ì^éÎ<ì…]cæ<á^ßfÖ<»<h†£]<‚Ãe<[<

 ١٢٫٨ ٨٫٣ ٩٫٩ بالتأكيد زادت)١
 ٢٣٫٨ ٢٤٫٢ ٢٤٫١زادت)٢
 ٤٧٫٩ ٥٠٫٣ ٤٩٫٥ بقيت كما هي)٣
 ١١٫١ ١١٫٦ ١١٫٤  نقصت)٤
 ١٫٥ ٢٫١ ١٫٩ التأكيد نقصتب)٥
 ٢٫٩ ٣٫٤ ٣٫٢ الأعرف/ال رأي)٦
    

MQ<D<<<<<[^ãßÚ<ØÒ<š…^Ãi<æ_<ÐÊ]çi<kßÒ<ác<êÖ<ØÎ<Há^ßfÖ<»<h†£]<Âæ<sñ^jÞ<Ùçu<l]…^fÃÖ]<˜Ãe<áû]<Ôé×Â<_†Î`‰<<
°éßéŞŠ×ËÖ]æ<Øéñ]†‰c<°e<ØfÏjŠ¹]<»<h†u<Ý^éÎ<Äß¹<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<íÚ^Îc<»<Å]†‰ý]<g«<á^ßfÖ<»<h†£]<ØnÚ<<

 ١٩٫١ ١٩٫٦ ١٩٫٤  بالتأكيد أوافق)١
 ٦٥٫٨ ٦٤٫٢ ٦٤٫٨وافقأ)٢
 ١٢٫٥ ١١٫٢ ١١٫٧أعارض)٣
 ١٫٢ ١٫٧ ١٫٥ بالتأكيد أعارض )٤
 ١٫٤ ٣٫٣ ٢٫٦ الأعرف/ال رأي)٥
MIMQ<DønÚ<Há^ßfÖ<»<]<hˆu<^ãÚ‚~j‰]<Ö]<Ñ†ŞÖ]<‹ËÞ<Ý]‚~j‰]<°éßéŞŠ×ËÖ]<î×Â<<íé×éñ]†‰ý]<á‚¹]<î×Â<è…]ç’Ö]<Ñøde< 
 ١٨٫٦ ١٤٫٨ ١٦٫٢  بالتأكيد أوافق)١
 ٥٠٫٩ ٤٤٫٦ ٤٦٫٩وافقأ)٢
 ٢٧٫٤ ٣٥٫٥ ٣٢٫٥أعارض)٣
 ٢٫١ ١٫٩ ٢٫٠ بالتأكيد أعارض )٤
 ١٫٠ ٣٫١ ٢٫٣ الأعرف/ال رأي)٥
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 ÅçÛ]<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<ìˆÆ<Å^ŞÎ<

NIMQDŠè<÷<Üãé×Â<íé×éñ]†‰c<l^Ûrâ<Äß¹<êe†Â<ÜÂ<î×Â<^ÛjÂ÷]<áçéßéŞŠ×ËÖ]<ÄéŞj<

 ١٦٫٣ ٢٠٫٣ ١٨٫٩  بالتأكيد أوافق)١
 ٥٣٫٣ ٥٦٫٥ ٥٥٫٣وافقأ)٢
 ٢٥٫١ ١٨٫٢ ٢٠٫٧أعارض)٣
 ٣٫٤ ١٫٣ ٢٫١ بالتأكيد أعارض )٤
 ١٫٩ ٣٫٧ ٣٫٠ الأعرف/ال رأي)٥
OIMQDÃiæ<ÜãËjÖ<íq^<áçéßéŞŠ×ËÖ]<¼ÏÊ<ÜãŠËÞ_<î×Â<^ÛjÂ÷]<áçÃéŞjŠè<÷<ÜãÞù<êÖæ‚Ö]<ÄÛj]<áæ^<

 ١٦٫٢ ١٥٫٤ ١٥٫٧  بالتأكيد أوافق)١
 ٥٩٫٢ ٦٠٫٤ ٥٩٫٩وافقأ)٢
 ٢٠٫٦ ١٩٫٧ ٢٠٫٠أعارض)٣
 ٣٫١ ١٫٨ ٢٫٣ بالتأكيد أعارض )٤
 ٠٫٩ ٢٫٧ ٢٫١ الأعرف/ال رأي)٥
PIMQDÇÖ]<íË–×Ö<^øju]<ð^ãÞc<‚Ãe<¼ÏÊ<íÏŞß¹]<å„â<»<ÝøŠe<éÃi<á_<Øéñ]†‰ý<àÓµ<íée†<

 ٣٫٨ ٦٫٢ ٥٫٣  بالتأكيد أوافق)١
 ٣١٫٤ ٣٨٫٦ ٣٦٫٠وافقأ)٢
 ٤٧٫٥ ٤٠٫٥ ٤٣٫١أعارض)٣
 ١٥٫٦ ٨٫٩ ١١٫٤ بالتأكيد أعارض )٤
 ١٫٧ ٥٫٨ ٤٫٣ الأعرف/ال رأي)٥
QIMQD×Š¹]<ØÛÃÖ]<î×Â<^ÛjÂ÷]<áçéßéŞŠ×ËÖ]<ÄéŞjŠè<÷<Øéñ]†‰c<ÄÚ<íé‰^é‰<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<Üãé×Âæ<¼ÏÊ<x<

 ١٣٫١ ١٢٫١ ١٢٫٥  بالتأكيد أوافق)١
 ٦١٫٦ ٦١٫٦ ٦١٫٦وافقأ)٢
 ١٩٫٧ ١٩٫٧ ١٩٫٧أعارض)٣
 ٣٫٨ ٢٫٥ ٢٫٩ بالتأكيد أعارض )٤
 ١٫٩ ٤٫١ ٣٫٣ الأعرف/ال رأي)٥
RIMQD<í×ÏjŠÚ<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÏe<]‚e_<xÛŠi<àÖ<Øéñ]†‰c<íéÎ†Ö]<Œ‚ÏÖ]<^ãjÛ‘^Âæ<ìˆÆ<Å^ŞÎæ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<

 ١٦٫٢ ١٩٫٩ ١٨٫٦  بالتأكيد أوافق)١
 ٤٥٫٧ ٤٥٫٤ ٤٥٫٥وافقأ)٢
 ٢٩٫٤ ٢٥٫٨ ٢٧٫١أعارض)٣
 ٥٫٨ ٤٫٩ ٥٫٣ بالتأكيد أعارض )٤
 ٢٫٨ ٣٫٩ ٣٫٥ الأعرف/ال رأي)٥

   
MRD<<ÃŠÖ]æ<†’Ú<ØnÚ<íée†ÃÖ]<Ùæ‚Ö]<˜Ãe<l‚ÏjÞ]á^ßf×e<l†•_<íeçŠ¦<Æ<ì†Ú^Ç²<^â†¿ße<Ý^Î<äÞù<]<hˆu<á…ù]æ<íèç<J<Øâ

Ùæ‚Ö]<å„â<ÌÎçÚ<š…^Ãi<Ý_<‚èöi[<
 أؤيدبالتأكيد)١

١٫٧ ٠٫٩ ١٫٢ 
 ١٠٫١ ٦٫٣ ٧٫٧ أؤيد) ٢
 ٤٥٫٥ ٥٥٫١ ٥١٫٦ أعارض) ٣
 ٤١٫١ ٣٦٫٢ ٣٨٫٠    بالتأكيد أعارض ) ٤
 ١٫٦ ١٫٥ ١٫٥ الأعرف/ ال رأي ) ٥
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 ÅçÛ]<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<ìˆÆ<Å^ŞÎ<

MSD<<<<<[^ãé×Â<m`i<ë_<^<àÓè<<Ý_<Ùøju÷]<ð^ãÞý<°ŞŠ×Ê<»<ív×Š¹]<íÚæ^Ï¹]<…^é}<Í^Ã•c<æ_<íèçÏjÖ<á^ßfÖ<»<h†£]<l_<Øâ<HÔè_†e<
 ٤١٫٨ ٣٤٫٢ ٣٧٫٠  بالتأكيد قوته ) ١
 ٣٤٫٣ ٣٧٫٤ ٣٦٫٣ أعتقد أهنا قوته) ٢
 ١٧٫٥ ٢١٫٤ ١٩٫٩  مل تؤثر عليه  )٣
 ٣٫٩ ٤٫١ ٤٫١ أعتقد بأهنا أضعفته) ٤
 ١٫٠ ١٫٢ ١٫١ بالتأكيد أضعفته) ٥
 ١٫٥ ١٫٧ ١٫٦ الأعرف/ ال رأي ) ٦

  
MTD<<^ÛãßÚ<‚u_<÷<æ_<Øéñ]†‰c<Ý_<]<hˆu<Há^ßfÖ<»<h†£]<àÚ<]†’jßÚ<t†}<ë„Ö]<àÚ<HÔè_†e[<
 ٨٫٥ ١٢٫٣ ١٠٫٩   ال أحد منهما) ١
 ٨٩٫١ ٨٤٫٠ ٨٥٫٩ حزب اهللا  ) ٢
 ١٫٠ ٢٫١ ١٫٧  إسرائيل ) ٣
 ١٫٤ ١٫٧ ١٫٦ ال أعرف/  ال رأي)٤

  
MUD<<<<[Ù^’ËÞ÷]<æ_<ÄéÛrjÖ]<íŞ}<ì^ÛŠ¹]<l†¹æ_<çãèc<íŞ}<Øé‘^Ëi<Í†Ãi<Øâ<
 ٤٫٨ ٤٫٣ ٤٫٥ أعرف تقريبا كل شيء عن تفاصيلها) ١
 ٨٫٤ ١٢٫١ ١٠٫٨ أعرف عنها بشكل عام مع بعض التفاصيل) ٢
 ١٩٫٣ ٢٤٫١ ٢٢٫٤ مسعت عنها ولكين ال أعرف تفاصيلها) ٣
 ٦٦٫٧ ٥٩٫١ ٦١٫٩ مل أمسع عنها) ٤
 ٠٫٧ ٠٫٤ ٠٫٥ الأعرف/ ال رأي ) ٥

  
NLD<íéÞ^Şéj‰]<ØjÒ<»<^ãÃéÛŸæ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<l^ßçjŠ¹]<Ü¿ÃÚ<ðø}de<l]çß‰<íÃ–e<Ùø}<Øéñ]†‰c<ÝçÏj‰<l†¹æ_<íŞ}<gŠu<

ìfÒØ’ËÖ]<…]‚q<àÚ<ífè†Î<<J<<<<[íŞ¤]<å„ãe<gu†i<÷<æ_<gu†i<Øâ
 ٢٫٩ ٤٫٥ ٣٫٩   بالتأكيد أرحب هبا  ) ١
 ١٨٫٤ ٢٤٫٢ ٢٢٫١ أرحب هبا  ) ٢
 ٤٦٫٤ ٤٧٫٥ ٤٧٫١  ال أرحب هبا ) ٣
 ٢٨٫٥ ١٨٫٩ ٢٢٫٤ بالتأكيد ال أرحب هبا) ٤
 ٣٫٨ ٤٫٩ ٤٫٥ الأعرف/ ال رأي ) ٥

  
NMD<†¿ßÖ^e<HÔè_†e<<ìÊ<Ùø}<å„â<l†¹æ_<íŞ}<„éËßi<Üjé‰<Øâ<HìˆÆ<Å^ŞÎ<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<ÄÚ<ív×Š¹]<l^ãq]ç¹]æ<á^ßfÖ<»<h†v×Ö

<<<<<[íßâ]†Ö]<íÚçÓ£]<

 ١٫٥ ٣٫٤ ٢٫٧  بالتأكيد نعم ) ١
 ٢١٫٢ ١٥٫٢ ١٧٫٤  نعم ) ٢
 ٤٥٫٩ ٥٥٫٤ ٥١٫٩   بالتأكيد ال ) ٣
 ١٩٫٣ ٩٫٥ ١٣٫١   ال ) ٤
 ١٢٫٢ ١٦٫٥ ١٤٫٩ فالأعر/ ال رأي ) ٥

  
NND<<<<<[°éßéŞŠ×ËÖ]æ<Øéñ]†‰c<°e<íÎøÃÖ]<ï†i<ÌéÒ<Háû]<àÚ<Ý]çÂ_<ì†Â<±c<íŠ¸<‚Ãe<<
 ١٦٫١ ١٤٫٥ ١٥٫١   كما هي اآلن ) ١
 ١٠٫٢ ١٠٫٢ ١٠٫٢ سالم وتعاون أكثر) ٢
 ١١٫٤ ١٠٫١ ١٠٫٦ سالم وتعاون أقل) ٣
) _________حدد(أخرى)٥ ٥٤٫٠ ٥٧٫٠ ٥٥٫٩ صراع وعنف) ٤

٠٫٧ ٢٫٠ ١٫٥ 
 ٧٫٥ ٦٫٢ ٦٫٧ الأعرف/ ال رأي ) ٦
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 ÅçÛ]<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<ìˆÆ<Å^ŞÎ<

NO<D<çe_<‹éñ†Ö]æ<†è†vjÖ]<íÛ¿ßÚ<íéuø‘<àÚ<êâ<Øéñ]†‰c<ÄÚ<l^•æ^Ë¹]<á_<çÖ]<Ñ^ÊçÖ]<íÏémçe<íÊæ†Ã¹]<ï†‰ù]<íÏémæ<»<ð^q<
á‡^Ú<JÚ<»<Ùç}‚Ö]<á‡^Ú<çe_<î×Â<êÇfßè<Øâ<HÔè_†e<<<<<[Øéñ]†‰c<ÄÚ<Üñ]‚Ö]<Øv×Ö<l^•æ^Ë<
 ٣٩٫٨ ٣٣٫٨ ٣٦٫٠ بالتأكيد ينبغي عليه أن يقوم بذلك) ١
 ٣٨٫٨ ٣٧٫٧ ٣٨٫١ أعتقد أنه ينبغي عليه القيام بذلك) ٢
 ١٣٫٦ ١٣٫٣ ١٣٫٤ أعتقد أنه ينبغي عليه عدم القيام بذلك  ) ٣
 ٦٫٥ ١٠٫٠ ٨٫٧ بالتأكيد ينبغي عليه عدم القيام بذلك) ٤
 ١٫٣ ٥٫٣ ٣٫٨ الأعرف/ ال رأي ) ٥

  
NP<D<^ãè†«<l^•æ^ËÚ<»<íßâ]†Ö]<l†¹æ_<íÚçÓu<ÄÚ<¼‰æ<Üñ]<Øu<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<Ý^èù]<å„â<ØévjŠ¹]<àÚ<Ý_<àÓÛ¹]<àÚ<Øâ<HÔè_†e<

<<<<[<á‡^Ú<çe_
 ٦٫٤ ٣٫٣ ٤٫٥   بالتأكيد ممكن  ) ١
 ٤٨٫٨ ٣٤٫٣ ٣٩٫٧ أعتقد أنه ممكن   ) ٢
 ٣٥٫٦ ٤١٫٣ ٣٩٫٢   مستحيل أعتقد أنه )  ٣
 ٦٫٧ ١٥٫٦ ١٢٫٣ بالتأكيد مستحيل  ) ٤
 ٢٫٥ ٥٫٥ ٤٫٤ الأعرف/ ال رأي ) ٥

  
NQD<ð]†qc<Œ^·<ì^éÏe<íŞ×ŠÖ]<î×Â<á_<‚ÏjÃi<Øâ<HŒ^·<ì^éÏe<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ÄÚ<Ýø‰<l^•æ^ËÚ<ð]†qde<Øéñ]†‰c<k×fÎ<çÖ<

<<[^ãñ]†qc<Ý‚Â<æ_<Øéñ]†‰c<ÄÚ<Ýø‰<l^•æ^ËÚ<
 ١٧٫٠ ١٥٫٧ ١٦٫٢ بالتأكيد عليها إجراء مفاوضات   ) ١
 ٤١٫٠ ٤٣٫٤ ٤٢٫٦ عليها إجراء مفاوضات    ) ٢
 ٢٧٫٤ ٢٥٫١ ٢٦٫٠ عليها عدم إجراء مفاوضات) ٣
 ١١٫٧ ١١٫٦ ١١٫٦ بالتأكيد عليها عدم إجراء مفاوضات  ) ٤
 ٢٫٨ ٤٫١ ٣٫٦ الأعرف/ ال رأي ) ٥

  
NRD¹]<å„â<l†q<çÖ<]ƒ^Úæ<¼‰æ<Üñ]<Øu<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<ØévjŠ¹]<àÚ<Ý_<àÓÛ¹]<àÚ<Øâ<Hl†¹æ_<íÚçÓuæ<Œ^·<°e<l^•æ^Ë 
 ٥٫٠ ٢٫٥ ٣٫٤ بالتأكيد ممكن  ) ١
 ٣٢٫٩ ٣٢٫٩ ٣٢٫٩ أعتقد أنه ممكن   ) ٢
 ٤٢٫٩ ٤٣٫٣ ٤٣٫١ أعتقد أنه مستحيل)  ٣
 ١٥٫٦ ١٧٫١ ١٦٫٥ بالتأكيد مستحيل  ) ٤
 ٣٫٦ ٤٫٣ ٤٫١ الأعرف/ ال رأي ) ٥

  
NSD»<[°éßéŞŠ×ËÖ]æ<°é×éñ]†‰ý]<°e<Üñ]<Ýø‰<Ý^éÎ<àÓµ<Øâ<<HÕ†¿Þ< 
 ٢٫٨ ١٫٩ ٢٫٢  كن بالتأكيد مم) ١
 ٢٠٫٠ ٢٣٫٥ ٢٢٫٢ ممكن) ٢
 ٤٣٫٠ ٤٩٫٩ ٤٧٫٤  غري ممكن ) ٣
 ٣٣٫٦ ٢٣٫٦ ٢٧٫٣ غري ممكن بالتأكيد) ٤
 ٠٫٦ ١٫١ ٠٫٩ ال أعرف/ ال رأي ) ٥
    

NTD<ŠßÖ^e<]ƒ^Úæ[°é×éñ]†‰ý]æ<°éßéŞŠ×ËÖ]<°e<Üñ]<Ýø‰<Ý^éÎ<íéÞ^ÓÚde<áæ‚ÏjÃè<Õ†¿Þ<»<Üâ<Øâ<H°é×éñ]†‰ý]<íéf×Æù<íf<

 ٤٫٩ ٢٫٩ ٣٫٦  بالتأكيد نعم ) ١
 ٣٠٫٣ ٢٩٫٢ ٢٩٫٦  نعم ) ٢
 ٤٢٫٩ ٤٨٫٠ ٤٦٫١   بالتأكيد ال ) ٣
 ١٧٫٦ ١٣٫٢ ١٤٫٨   ال ) ٤
 ٤٫٥ ٦٫٦ ٥٫٨ الأعرف/ ال رأي ) ٥
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١٢ 

 ]ÅçÛ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<ìˆÆ<Å^ŞÎ<

NUD<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<l^ßçjŠ¹]<ðø}c<ï†i<Øâ<[ğ]…^’jÞ]<^â]†i<÷<æ_<Øéñ]†‰c<‚•<ív×Š¹]<íéßéŞŠ×ËÖ]<íÚæ^ÏÛ×Ö<ğ]…^’jÞ] 
 ٤٦٫٣ ٢٩٫٩ ٣٥٫٩ بالتأكيد هي انتصار) ١
 ٣٧٫٠ ٤٠٫٣ ٣٩٫١ أعتقد أهنا انتصار)٢
 ١٤٫٦ ٢٣٫٩ ٢٠٫٥ أعتقد أهنا ليست انتصار)٣
 ٢٫١ ٤٫٩ ٣٫٩ بالتأكيد هي ليست انتصار) ٤
 ٠٫٠  ١٫٠ ٠٫٧ ال أعرف/ ال رأي) ٥

  
OLD<<<<<<[Œ^·<Í‚â<Õ^ÏjÂ^e<çâ<^Ú<HäÖ<Øu<^«cæ<Øéñ]†‰c<ÄÚ<Å]†’Ö]<Åç•ç¹<ífŠßÖ^e<<
التوصل لسالم دائم مع إسرائيل بعد إقامة دولة فلسطينية)١

 ١٦٫٧ ٢٥٫٦ ٢٢٫٣ القدس الشرقيةمستقلة يف الضفة والقطاع وعاصمتها مدينة
التوصل هلدنة طويلة األمد مع إسرائيل بعد إقامة دولة فلسطينية)٢

 مستقلة يف الضفة والقطاع وعاصمتها مدينة القدس الشرقية 
٥٦٫٩ ٤٤٫٠ ٤٨٫٧ 

 ٢٣٫١ ٢٤٫٧ ٢٤٫١ استمرار الصراع واملواجهات املسلحة مع إسرائيل) ٣
 ٣٫٢ ٥٫٧ ٤٫٨ الأعرف/ ال رأي ) ٤

  
OMD<<<<<[Œ^·<Í‚â<Õ^ÏjÂ^e<çâ<^Ú<Híé×}]‚Ö]<íéßéŞŠ×ËÖ]<áæöÖ]<»æ<<
إقامة دولة تضمن احلريات العامة مثل حرية الصحافة وتعدد)١

األحزاب واالنتخابات الدورية حبيث تكون الشريعة اإلسالمية أحد 
 ١٨٫٨ ٢٦٫٠ ٢٣٫٤ مصادر التشريع

عامة مثل حرية الصحافة وتعددإقامة دولة تضمن احلريات ال)٢
األحزاب واالنتخابات الدورية حبيث تكون الشريعة اإلسالمية 

 ٣٨٫٣ ٣٠٫٢ ٣٣٫١ املصدر الوحيد للتشريع
 ١٥٫١ ١٥٫٠ ١٥٫٠إقامة دولة مثل بقية الدول العربية يف مصر واألردن وسوريا)٣
يفإقامة دولة تسري حسب الشريعة اإلسالمية مثلما هو احلال)٤

 ١٣٫١ ١٢٫٧ ١٢٫٩السعودية
إقامة دولة تسري حسب الشريعة اإلسالمية مثلما كان احلال يف)٥

 ٨٫٠ ٦٫٢ ٦٫٩ أفغانستان حتت حكم طالبان 
 ٠٫٨ ١٫٦ ١٫٣ )______________حدد(أخرى )  ٦
 ٦٫٠ ٨٫٣ ٧٫٤ الأعرف/ ال رأي ) ٧
   
OND<ÏjŠÚ<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎ<‚Ãe<äÞ_<|]Î]<Õ^ßâ<Œ‚ÏÖ]<ÔÖƒ<»<^²<HØéñ]†‰c<ÄÚ<Å]†’Ö]<ØÒ^Ú<íÊ^ÓÖ<Üñ]<Ø£<Ø‘çjÖ]æ<í×

éŞŠ×ËÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<°ŞŠ×Êæ<HëçãéÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<Øéñ]†‰de<Ù^fjÚ<Í]Â]<Õ^ßâ<áçÓè<á_<H°òqøÖ]æ<J<ÐÊ]çi<÷<Ý_<ÐÊ]çi<Øâ
[<|]Î÷]<]„â<î×Â 

 ٩٫٦ ٨٫٧ ٩٫١  بالتأكيد موافق ) ١
 ٥١٫٨ ٥٥٫٢ ٥٤٫٠ موافق) ٢
 ٢٦٫٤ ٢٣٫٩ ٢٤٫٨  غري موافق  )٣
 ١١٫٩ ١٠٫١ ١٠٫٨ بالتأكيد غري موافق  ) ٤
 ٠٫٢ ٢٫٠ ١٫٣ ال أعرف/ ال رأي ) ٥

   
OOD<<Øéñ]†‰de<^Ê]Â]<Å^ŞÏÖ]<æ<íË–Ö]<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<íéf×Æ_<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<[Åç•ç¹]<]„â<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<íéf×Æ_<ë_…<àÂ<]ƒ^Úæ

Ö]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò[Å]†’×Ö<íéñ^ãÞ<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<‚ßÂ<éŞŠ×ËÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<°ŞŠ×Êæ<Hëçãé 
 ٥٢٫١ ٥٤٫٩ ٥٣٫٩ تؤيد األغلبية ذلك) ١
 ٣٩٫٢ ٣٦٫٤ ٣٧٫٥ تعارض اإلغلبية ذلك) ٢
 ٨٫٧ ٨٫٦ ٨٫٧ ال أعرف/ ال رأي ) ٣
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١٣ 

 ÅçÛ]<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<ìˆÆ<Å^ŞÎ<

OPD<jÃi<Øâ<HØéñ]†‰c<»<íéf×Æù]<ë_…<àÂ<]ƒ^Úæ<íÖæ‚Ò<Øéñ]†‰cæ<HéŞŠ×ËÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<°ŞŠ×Ëe<Í]Â÷]<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<^ãÞ_<‚Ï
[Å]†’×Ö<íéñ^ãÞ<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<‚ßÂ<ëçãéÖ]<gÃ×Ö

 ٤٧٫١ ٤٧٫٧ ٤٧٫٥ تؤيد األغلبية ذلك) ١
 ٤٢٫٧ ٤٤٫٠ ٤٣٫٥ تعارض اإلغلبية ذلك) ٢
 ١٠٫٢ ٨٫٣ ٩٫٠ ال أعرف/ ال رأي ) ٣
    

OQ<DØâ<HÝ^Â<ØÓe<ÔÞ_<î×Â<ÔŠËÞ<Ì’i<<<<<JJJJJJJJJJJJ<
 ٥٦٫٥ ٤٢٫٨ ٤٧٫٨    متدين ) ١
 ٣٩٫٩ ٥٣٫٧ ٤٨٫٦ متوسط التدين) ٢
 ٣٫٣ ٣٫٣ ٣٫٣    غري متدين ) ٣
 ٠٫٣ ٠٫٢ ٠٫٣ ال أعرف/ ال رأي) ٤
    

ORD<ÔÞ_<î×Â<ÔŠËÞ<Ì’i<Øâ<HÝ^Â<ØÓe<<<<<JJJJJJJJJJJ<

 ٧١٫٣ ٦٢٫٦ ٦٥٫٨   مؤيد لعملية السالم ) ١
 ١١٫٥ ١٣٫١ ١٢٫٥ معارض لعملية السالم) ٢
 ١٦٫٨ ٢٣٫٧ ٢١٫٢    بني التأييد واملعارضة ) ٣
 ٠٫٤ ٠٫٦ ٠٫٦ ال أعرف/ ال رأي) ٤
    

OSD<ÝçéÖ]<°éßéŞŠ×ËÖ]<äq]çi<Ö]<ØÒ^¹]<˜Ãfe<íÛñ^Î<ê×è<^ÛéÊ<J[±æù]<<íéÛâù]<l]ƒ<í×Ó¹]<Ôè_†e<êâ<^Ú<^ßÖ<ØÎ 
 ٤٢٫٤ ٣٩٫٦ ٤٠٫٦  الفقرتفشي البطالة وانتشار) ١
 ٢٠٫٢ ٢٨٫٣ ٢٥٫٣ استمرار االحتالل اإلسرائيلي وممارساته اليومية) ٢
 ١٤٫٥ ٨٫٩ ١٠٫٩ الفوضى الداخلية) ٣
 ٢١٫٠ ٢٢٫٢ ٢١٫٧ انتشار الفساد وغياب اإلصالح الداخلي  ) ٤
 ١٫٨ ٠٫٧ ١٫١ )_______حدد (أخرى ) ٥
 ٠٫٢ ٠٫٥ ٠٫٤ ال أعرف/ ال رأي) ٦

   
OTD<»<»<…æ<^ÛÒ<ív×Š¹]<íéßéŞŠ×ËÖ]<l^ÂçÛ]æ<Øñ^’ËÖ]<|ø‰<ÄÛ¢<š…^ÃÚ<†}aæ<‚èöÚ<oè‚u<Õ^ßâ<HéŞŠ×ËÖ]<Å…^Ö]<

Ðè†ŞÖ]<í…^}<»<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<l^Ú]ˆjÖ]J<[|øŠÖ]<]„â<ÄÛ¢<°•…^Ã¹]<Ý_<àè‚èö¹]<àÚ<kÞ_<Øâ<
 ١٧٫٠ ٨٫٣ ١١٫٥  بالتأكيد أؤيد) ١
 ٣٥٫٢ ٣١٫٠ ٣٢٫٥ أؤيد) ٢
 ٣٢٫٥ ٤٥٫٨ ٤٠٫٩   أعارض) ٣
 ١٤٫٦ ١١٫٩ ١٢٫٩ بالتأكيد أعارض) ٤
 ٠٫٧ ٣٫٠ ٢٫١ ال أعرف/ ال رأي) ٥
    

OUDìˆÆ<Å^ŞÎ<»<gÞ^qù<ï†}_<ÌŞ}<l^é×ÛÂ<ÔÖƒ<Ðf‰æ<gÞ^q_<°éËv‘<ÌŞ<†ã<ØfÎ<íéßéŞŠ×ËÖ]<l^ã¢]<ï‚uc<kÚ^Î<<J<Øâ
<<<<<[å„â<gÞ^qù]<ÌŞ}<Ù^ÛÂ_<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<

 ١٫٨ ٢٫٨ ٢٫٤     د بشدة أؤي) ١
 ٨٫٠ ١٢٫١ ١٠٫٦ أؤيد) ٢
 ٥٦٫٤ ٦١٫٣ ٥٩٫٥  أعارض ) ٣
 ٣٢٫٩ ٢٢٫٩ ٢٦٫٦ أعارض بشدة) ٤
 ٠٫٩ ٠٫٩ ٠٫٩ ال أعرف/ ال رأي) ٥
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١٤ 

 ÅçÛ]<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<ìˆÆ<Å^ŞÎ<

PLD<<[°é×éñ]†‰ý]<æ<°éßéŞŠ×ËÖ]<°e<…^ßÖ]<Ñøc<ÌÎçÖ<ìçÂ‚Ö]<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<
 ١٥٫٨ ١١٫٧ ١٣٫٢     أؤيد بشدة ) ١
 ٦٣٫٢ ٦٣٫٨ ٦٣٫٦ أؤيد) ٢
 ١٨٫٠ ٢١٫٢ ٢٠٫٠  أعارض ) ٣
 ٢٫٥ ٢٫٣ ٢٫٣ أعارض بشدة) ٤
 ٠٫٥ ١٫١ ٠٫٩ ال أعرف/ ال رأي) ٥

   
PMD<<Œ^fÂ<çÛ¦<Ù^ÎEá‡^Ú<çe_<D<Õ^ßâ<áçÓé‰<HìˆÆ<Å^ŞÎ<àÂ<Ùøju÷]<ð^ãjÞ]<‚Ãe<äÞ_<HêÃè†jÖ]<‹×]<Ý^Ú_<h^Ş}<»<l]çÎ

íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<l]çÎ<êâ<¼ÏÊ<ì‚u]æ<ív×ŠÚ<<J<ív×‰_<Ä¶<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<HìˆÆ<Å^ŞÎ<àÚ<h^vŠÞ÷]<<á_<‚Ãeæ<áû]
<[íéßéŞŠ×ËÖ]<àÚù]<ìˆãq_<êâ<Å^ŞÏÖ]<»<ì‚éuçÖ]<<ív×Š¹]<l]çÏÖ]<áçÓi<oé<Å^ŞÏÖ]<»<ív×Š¹]<l^Ûé¿ßjÖ] 

 ١٨٫٧ ١٣٫٩ ١٥٫٧  بالتأكيد أؤيد) ١
 ٤٩٫٤ ٤٨٫٢ ٤٨٫٧ دأؤي) ٢
 ٢٤٫١ ٢٨٫٦ ٢٧٫٠   أعارض) ٣
 ٧٫٠ ٦٫١ ٦٫٥ بالتأكيد أعارض) ٤
 ٠٫٧ ٣٫١ ٢٫٢ ال أعرف/ ال رأي) ٥

   
PNDe<<<‚•<ív×Š¹]<l^é×ÛÃ×Ö<ífŠßÖ^ÚØéñ]†‰c<Ø}]<°é×éñ]†‰c<°éÞ‚<<ÔÞdÊ[<
 ٢٥٫١ ١١٫٧ ١٦٫٦     تؤيد بشدة ) ١
 ٣٩٫١ ٤١٫٩ ٤٠٫٨ تؤيدها) ٢
 ٣١٫١ ٣٩٫١ ٣٦٫١   أعارضها) ٣
 ٤٫٢ ٥٫٢ ٤٫٨ أعارضها بشدة) ٤
 ٠٫٥ ٢٫٢ ١٫٥ ال أعرف/ ال رأي) ٥

   
POD<^ãÏéÏ <»<l^•æ^Ë¹]<k×Ê<Ö]<íéßéŞŠ×ËÖ]<ÑçÏ£]<ÐéÏ <»<áû]<îju<kÛâ^‰<‚Î<ív×Š¹]<l^ãq]ç¹]<á_<‚ÏjÃi<Øâ<

^â‡^¨cæ[<
 ٢٣٫٦ ٩٫١ ١٤٫٤ بالتأكيد نعم) ١
 ٤٥٫٤ ٤١٫٤ ٤٢٫٩ نعم) ٢
 ٢٦٫٠ ٤٠٫٣ ٣٥٫١   ال) ٣
 ٢٫٩ ٥٫٥ ٤٫٦ بالتأكيد ال) ٤
 ٢٫١ ٣٫٦ ٣٫٠ ال أعرف/ ال رأي) ٥

   
PPD<<[íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<^ŠÊ<çqçe<‚ÏjÃi<Øâ
 ٨٨٫٣ ٨٩٫٨ ٨٩٫٣ نعم)١
 ٧٫٤ ٥٫٠ ٥٫٩ ال) ٢
 ٤٫٢ ٥٫٢ ٤٫٨ ال أعرف/ ال رأي) ٣

PQD<â<HÝ^èù]<…æ†Ú<ÄÚ[íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<“Ïßé‰<Ý_<^ŠËÖ]<‚èˆé‰<Ø
 ٣٨٫٨ ٤٤٫٨ ٤٢٫٧    سيزيد )  ١
 ٩٫٢ ١٤٫٣ ١٢٫٥   سيبقى كما هو) ٢
 ٤١٫٨ ٣٠٫٨ ٣٤٫٨ سينقص)  ٣
 ١٠٫١ ١٠٫٠ ١٠٫٠ ال أعرف/ ال رأي) ٤
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١٥ 

 ÅçÛ]<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<ìˆÆ<Å^ŞÎ<

PRD<á`e<Ý^èù]<å„â<†Ãi<Øâ<<<[àè†ÊçjÚ<Æ<Ý_<àè†ÊçjÚ<Ôi†‰_<]†Êùæ<ÔÖ<íé’~Ö]<íÚøŠÖ]<æ<àÚù]<
 ٢٫٠ ١٫١ ١٫٥  متوفرين بشكل كامل ) ١
 ٢٣٫١ ١٦٫٧ ١٩٫٠ متوفرين) ٢
 ٤٦٫٧ ٦٢٫٠ ٥٦٫٤   غري متوفرين   ) ٣
 ٢٨٫٢ ٢٠٫٢ ٢٣٫١ غري متوفرين  باملرة) ٤

  
PSD<ý]<ÑçÏuæ<íé]†Ïµ‚Ö]<Ù]çu_<ÜééÏi<l…_<çÖ^â]†i<ÔÞdÊ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<Ø¾<»<á^ŠÞ 
 ٣٫٨ ٢٫٣ ٢٫٩    جيدة جداً) ١
 ٢٦٫٥ ٢٣٫١ ٢٤٫٤ جيدة) ٢
 ٢٠٫٥ ٢٦٫٨ ٢٤٫٥ ليس جيدة وليست سيئة) ٣
 ٢٩٫٠ ٣٠٫٢ ٢٩٫٨    سيئة) ٤
 ١٩٫٣ ١٥٫٨ ١٧٫١ سيئة جداً)  ٥
 ٠٫٨ ١٫٧ ١٫٤ ال أعرف/ ال رأي) ٦
   

PT<<D<ì‚vj¹]<l^è÷çÖ]<kÚ‚Î<íéÂ^e†Ö]<íéÖæ‚Ö]<íßr×Ö^e<îÛŠè<^Ú<æ_<Hì‚vj¹]<ÜÚù]æ<êeæ…æù]<^ ÷]æ<^é‰æ…æ>Ðè†<í…^}<><Ø‘çj×Ö
l]çß‰<pøm<Ùø}<íÛñ]<íèçŠjÖ<J<°éÃiæ<…çj‰<Ä•æ<ÔÖƒ<»<^²<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<»<íé‰^é‰<l^uø‘de<ífÖ^Ş¹]<<íŞ¤]<ØÛi

¢]<àÚ<ÌßÃÖ]æ<˜è†vjÖ]<Í^Ïècæ<ëçÎ<ð]…‡æ<‹éñ…<íÖæ<Ý^éÎæ<l^ßçjŠ¹]<‚éÛrje<ífÖ^Ş¹]æ<HíéÂ^e†Ö]<íßr×Ö]<Í]†c<k <°fÞ^
íjÎöÚ<æ‚u<l]ƒ<íéßéŞŠ×Ê<JêÖæ<†³öÚ<íè^Â†e<íÖæ‚×Ö<íÛñ]‚Ö]<æ‚£]<î×Â<šæ^ËjÖ]<^ãéÊ<Üjè<Ö]æ<íéÖ^jÖ]<í×u†¹]<ðêŸ<Üm<J<‚èöi<Øâ

<[ì…^f¹]<å„â<š…^Ãi<Ý_<<

 ٦٫٤ ٤٫٣ ٥٫١     أؤيد بشدة ) ١
 ٤٧٫٠ ٤٦٫٨ ٤٦٫٩ أؤيد) ٢
 ٢٩٫٧ ٣٣٫٧ ٣٢٫٢  أعارض ) ٣
 ١٠٫٥ ٩٫١ ٩٫٦ أعارض بشدة) ٤
 ٦٫٤ ٦٫٢ ٦٫٣ ال أعرف/ ال رأي) ٥

   
PUD<<[°éßéŞŠ×ËÖ]æ<Øéñ]†‰c<°e<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<Õ†¿ße<àÓµ<îjÚ<

 ٥١٫٣ ٤١٫٨ ٤٥٫٣  التسوية غري ممكنة أبدا) ١
 ٢٠٫٢ ٢٠٫٧ ٢٠٫٥ ممكنة بعد عدة أجيال قادمة) ٢
 ٧٫٣ ٨٫٢ ٧٫٩ ممكنة مع اجليل القادم) ٣
 ٤٫٣ ٤٫٠ ٤٫١   ممكنة يف العقد املقبل ) ٤
 ١١٫١ ١٧٫١ ١٤٫٩ ممكن خالل السنوات القليلة القادمة) ٥
 ٥٫٨ ٨٫٢ ٧٫٣ ال أعرف/ ال رأي ) ٦
   

QL<DÚù]<ìˆãq_<»<xjÊæ<^ã¢]æ<Œ^Û£<ív×Š¹]<l^ÂçÛ]<]†Ê_<sÚ‚e<|]Î]<Õ^ßâ<ív×Š¹]<ïçÏÖ]<íÊ^Ò<áçÓi<oé<íéßéŞŠ×ËÖ]<à
 ٣٢٫٧ ١٦٫٤ ٢٢٫٤  بالتأكيد أؤيد) ١
 ٥٢٫٣ ٦٣٫٠ ٥٩٫١ أؤيد) ٢
 ١٢٫٤ ١٤٫١ ١٣٫٥   أعارض) ٣
 ٢٫١ ٣٫٢ ٢٫٨ بالتأكيد أعارض) ٤
 ٠٫٥ ٣٫٢ ٢٫٢ ال أعرف/ ال رأي) ٥

   
   
   



 ٢٠٠٦ أيلول ٢١     استطالع رقم                                                                                                             االستطالعات              

١٦ 

 ÅçÛ]<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<ìˆÆ<Å^ŞÎ<

QM<D[^Þøe<»<íÊ^v‘<íè†u<‚qçi<Øâ<Ôè_†e

 ٢٧٫٠ ٢٣٫٦ ٢٤٫٩    نعم) ١
 ٣٣٫١ ٣٣٫٩ ٣٣٫٦ إىل حد ما) ٢
 ٣٧٫٤ ٣٩٫٣ ٣٨٫٦    ال)  ٣
 ٢٫٥ ٣٫١ ٢٫٩ ال أعرف/ ال رأي) ٤
   

QN<D<ŞÎæ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<ÝçéÖ]<Œ^ßÖ]<ÄéŞjŠè<Øâ<HÔè_†e[Íç}<áæ‚e<íŞ×ŠÖ]<^ÏjÞ]<ìˆÆ<Å^<

 ٦٠٫٧ ٥٧٫٨ ٥٨٫٩    نعم) ١
 ٣٦٫٩ ٣٩٫٦ ٣٨٫٦    ال)  ٢
 ٢٫٤ ٢٫٦ ٢٫٥ ال أعرف/ ال رأي) ٣
    
   

QO<D<îŞÃi<Ìñ^¾çÖ]<á_<áæ†}a<ÙçÏè<^Ûßée<HíŞ‰]æ<áæ‚e<Ý^èù]<å„â<ØÛÂ<æ_<íËé¾æ<î×Â<Ùç’£]<àÓµ<÷<äÞ_<Œ^ßÖ]<˜Ãe<ÙçÏè<
<àÚ<H¼ÏÊ<°×âöÛ×Ö<íe†Ÿ<Ùø}Eh…^Ÿ<Dá_<ï†i<ÔÞdÊ<Hğ]†}öÚ<k×’u<ê’~<ØÓe<^ãßÂ<Í†Ãi<kÞ_V

 ٨١٫٠ ٦٧٫٣ ٧٢٫٣  الوظائف تتم بالواسطة بشكل كبري) ١
 ١٠٫٧ ٢٢٫٠ ١٧٫٩ الوظائف تتم بالواسطة أحياناً) ٢
 ٤٫١ ٢٫٩ ٣٫٤ الوظائف تتم بدون واسطة) ٣
 ٣٫٤ ٦٫١ ٥٫١ ال توجد جتربة تعرف عنها) ٤
 ٠٫٨ ١٫٧ ١٫٣ ال أعرف/ أيال ر) ٥
   

QP<D<ð]_<ÜéÏi<ÌéÒ<HÝ^Â<ØÓe<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ[<

MIQP<DéŞŠ×ËÖ]<êÃè†jÖ]<‹×] 
 ٩٫٧ ٥٫٥ ٧٫٠ جيد  جداً) ١
 ٣٨٫١ ٢٨٫٣ ٣١٫٩ جيد ) ٢
 ٢٥٫١ ٣٣٫٨ ٣٠٫٦ ليس جيدا وليس  سيئا) ٣
 ١٥٫٩ ١٧٫٦ ١٧٫٠ سيئ) ٤
 ٧٫٩ ٦٫٥ ٧٫٠ سيئ  جدا) ٥
 ٣٫٣ ٨٫٣ ٦٫٥ ال أعرف/ ال رأي) ٦
NIQP<D<íéßéŞŠ×ËÖ]<íÚçÓ£]Eð]…‡çÖ]<‹×¥D 
 ١٠٫٤ ٥٫٢ ٧٫١ جيد  جداً) ١
 ٣٩٫٩ ٢٩٫٦ ٣٣٫٤ جيد ) ٢
 ٢١٫٨ ٢٨٫٨ ٢٦٫٢ ليس جيدا وليس  سيئا) ٣
 ١٧٫١ ٢١٫٤ ١٩٫٨ سيئ) ٤
 ٨٫١ ٦٫٨ ٧٫٣ سيئ  جدا) ٥
 ٢٫٧ ٨٫١ ٦٫٢ ال أعرف/ ال رأي) ٦
OIQP<DŞ×ŠÖ]íéßéŞŠ×ËÖ]<ÜÒ^]æ<íéñ^–ÏÖ]<í 
 ٤٫١ ٣٫٨ ٣٫٩ جيد  جداً) ١
 ٣١٫٠ ٢٨٫٧ ٢٩٫٦ جيد ) ٢
 ٢١٫٨ ٢٣٫٣ ٢٢٫٧ ليس جيدا وليس  سيئا) ٣
 ٢٣٫٣ ٢٢٫٥ ٢٢٫٨ سيئ) ٤
 ١١٫٨ ٧٫٩ ٩٫٣ سيئ  جدا) ٥
 ٨٫١ ١٣٫٨ ١١٫٧ ال أعرف/ ال رأي) ٦



 ٢٠٠٦أيلول  ـ ٢١          استطالع رقم                                                                   االستطالعات                                                

١٧ 

 ÅçÛ]<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<ìˆÆ<Å^ŞÎ<

PIQP<Dæ<àÚù]<ìˆãq_íéßéŞŠ×ËÖ]<í†Ö] 
 ٣٫٠ ٣٫٤ ٣٫٣ جيد  جداً) ١
 ٣٣٫٥ ٢٦٫٣ ٢٨٫٩ جيد ) ٢
 ٢٠٫٠ ٢١٫١ ٢٠٫٧ ليس جيدا وليس  سيئا) ٣
 ٢٨٫٧ ٣١٫٥ ٣٠٫٥ سيئ) ٤
 ١٤٫١ ١١٫٣ ١٢٫٣ سيئ  جدا) ٥
 ٠٫٦ ٦٫٤ ٤٫٣ ال أعرف/ ال رأي) ٦
QIQP<DíéßéŞŠ×ËÖ]<í‰^ñ†Ö]<íŠ‰öÚ 
 ٦٫١ ٤٫٨ ٥٫٢ جيد  جداً) ١
 ٤٢٫١ ٣٣٫٦ ٣٦٫٧ جيد ) ٢
 ١٩٫٤ ٢٤٫٥ ٢٢٫٧ ليس جيدا وليس  سيئا) ٣
 ١٦٫٠ ١٩٫٢ ١٨٫٠ سيئ) ٤
 ١٠٫٠ ٧٫٩ ٨٫٧ سيئ  جدا) ٥
 ٦٫٥ ١٠٫٠ ٨٫٧ ال أعرف/ ال رأي) ٦
RIQP<Dí•…^Ã¹]<h]ˆu_æ<l^Ò†uæ<ïçÎ 
 ٣٫٤ ٣٫٠ ٣٫٢ جيد  جداً) ١
 ٣١٫٦ ٢٨٫٠ ٢٩٫٣ جيد ) ٢
 ٢٧٫٦ ٢٦٫٠ ٢٦٫٦ ليس جيدا وليس  سيئا) ٣
 ٢١٫٦ ٢٤٫٢ ٢٣٫٣ سيئ) ٤
 ٩٫٩ ٦٫٢ ٧٫٥ سيئ  جدا) ٥
 ٥٫٩ ١٢٫٥ ١٠٫١ ال أعرف/ ال رأي) ٦
    

QQD<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<î×Â<íè…„qæ<íÃ‰]æ<íé×}]<íéßéŞŠ×Ê<<l]éÇiæ<l^uø‘c<ð]†qý<íéq…^}æ<íé×}]<<l]çÂ<Õ^ßâ<<
 ٣١٫٣ ٢٢٫٧ ٢٥٫٨      بشدة أؤيدها) ١
 ٦٢٫٨ ٦٧٫١ ٦٥٫٥ أؤيدها) ٢
 ٤٫٥ ٧٫١ ٦٫٢  أعارضها ) ٣
 ٠٫٧ ١٫٣ ١٫١ أعارضها بشدة) ٤
 ٠٫٧ ١٫٨ ١٫٤ ال أعرف/ ال رأي) ٥

   
QR<D<_æ<^ãi^Š‰öÚ<»<íè…„qæ<íÃ‰]æ<íé×}]<l]éÇiæ<l^uø‘c<ð]†qde<Ý^èù]<å„â<»<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<<ÝçÏi<Øâ<HÕ†¿ße<[^ãiˆãq
 ١٣٫٢ ٢٫٥ ٦٫٤  بالتأكيد نعم ) ١
 ٤٠٫٩ ٣٤٫٦ ٣٦٫٩ نعم) ٢
 ٣٥٫٦ ٤٧٫٠ ٤٢٫٨    ال ) ٣
 ٧٫١ ٦٫٦ ٦٫٧ بالتأكيد ال) ٤
 ٣٫٢ ٩٫٣ ٧٫١ ال أعرف/ ال رأي) ٥
   

QSD<°éßéŞŠ×ËÖ]<ìçÂæ<á^ßfÖ<»<h†£]<ÌÎçi<‚Ãe<ê×éñ]†‰ý]æ<éŞŠ×ËÖ]<°Ê†Ş×Ö<áû]<Ø’¬<á_<ÄÎçji<]ƒ^Ú<<[íÞ‚]<ìçÃÖ<<
 ١٩٫٦ ١٦٫٧ ١٧٫٧سيعود الطرفان للمفاوضات قريبا وستتوقف املواجهات املسلحة) ١
 ٥٨٫٢ ٤٥٫٩ ٥٠٫٤ ستستمرسيعود الطرفان للمفاوضات لكن بعض املواجهات املسلحة ) ٢
 ١٩٫١ ٢٩٫٨ ٢٥٫٩ لن تتوقف املواجهات املسلحة ولن يعود الطرفان للمفاوضات) ٣
 ٣٫١ ٧٫٦ ٦٫٠  أعرفال/ ال رأي ) ٤



 ٢٠٠٦ أيلول ٢١     استطالع رقم                                                                                                             االستطالعات              

١٨ 

 ÅçÛ]<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<ìˆÆ<Å^ŞÎ<

QTD<_<[<‚èöi<íéÖ^jÖ]<h]ˆuù]æ<l^â^Ÿ÷]<àÚ<^èy¼ÏÊ<ğ]‚u]æ<}]w<
 ٠٫٢ ٠٫٦ ٠٫٤ زب الشعبح )١
 ٢٫٨ ٣٫٤ ٣٫٢ اجلبهة الشعبية) ٢
 ٣٧٫٢ ٣٠٫٩ ٣٣٫٢ تحف )٣
 ٣٥٫٣ ٢٥٫٣ ٢٩٫٠ اسمح )٤
 ٠٫٤ ٠٫١ ٠٫٢ جلبهة الدميقراطيةا )٥
 ١٫٥ ١٫٦ ١٫٦ جلهاد اإلسالميا ) ٦
 ٠٫٥ ٠٫٠  ٠٫٢ فدا) ٧
 ٠٫٣ ١٫٣ ١٫٠ املبادرة الوطنية) ٨
 ٢٫٦ ٤٫٧ ٣٫٩ ستقل إسالميم) ٩
 ٢٫٤ ٤٫١ ٣٫٤ ستقل وطينم )١٠
 ١٦٫٢ ٢٧٫٠ ٢٣٫٠  أحد مما سبقال )١١
  ٠٫٧ ١٫١ ١٫٠ )_____( ري ذلك حددغ )١٢

      
   

 

 


