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فيما تنخفض نسبة الرضا عن أداء كل من حكومة محاس 
فيما تتسع الفجوة قليالً بني شعبييت والرئيس حممود عباس و

فتح ومحاس لصاحل فتح، األغلبية تؤيد إجراء انتخابات رئاسية 
وتفضل ) السعودية(وتشريعية مبكرة وتؤيد املبادرة العربية 

   إجراء مفاوضات لتسوية شاملة على مفاوضات لتسوية مؤقتة
א)٢٢(א אא אא

א.٢٠٠٦)(א١٦−١٤אא
،:אאא א א א א ، א א א א

א א ، א א א א א ، א א
١٨א)١٢٧٠(א.
،)٨٣٠(، א .١٢٧)٤٤٠(א

٪.٣א     
ÅøŞj‰øÖ<íéŠéñ†Ö]<sñ^jßÖ]V< <

א א .אא
، א א א א א א

א א א א א א
א. אא

א א א.א
٪)١٠א(.א

א א אא
א. א א

א א א ، א א
א. א א א

א א א ،.א
א א א א

، .א
א א א א א

אא א א א א ،.א
א א א

א א א .א
אא א א

א א א א
א. א א

א אא ،
א א:א א

،.א
אא٪٥٨

א٪٩٠٪٨٠ א א א א א
.א
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  املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية    تأسس  
 كمركـز مـستقل للبحـوث       ٢٠٠٠يف مطلع عـام     

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

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

: يقوم املركز بالعديد من النشاطات البحثية  .  الرأي العام 
ألحباث األكادمييـة ذات العالقـة      إعداد الدراسات وا  

بالسياسات الفلسطينية الراهنة، إجراء حبوث مـسحية       
حول املواقـف الـسياسية واالجتماعيـة للمجتمـع         
الفلسطيين، تشكيل جمموعات عمل لدراسـة قـضايا        
ومشاكل تواجه اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع       
حلول هلا، وعقد املؤمترات واحملاضـرات واملـوجزات        

إن املركز الفلسطيين للبحـوث     . ملتعلقة بشؤون الساعة  ا
ملتزم باملوضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع       
وبلورة تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئـة        

  .الدولية يف أجواء من حرية التعبري وتبادل اآلراء
يأيت هذا االستطالع ضـمن سلـسلة االسـتطالعات         

  . املنتظمة للمركز
ؤسسة مت إجراء االستطالع بالتعاون مع م
  كونراد أديناور يف رام اهللا
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تؤيد اتفاق وقف إطالق النار %) ٨٥(تظهر النتائج أن الغالبية العظمى   
. فقط% ١٤ اإلسرائيلي املتعلق بقطاع غزة فيما تعارضه نسبة تبلغ –الفلسطيين 

كذلك، فإن نسب متطابقة تؤيد وتعارض توسيع هذا االتفاق ليشمل الضفة 
 رمبا يعكس هذا التأييد الواسع لوقف إطالق النار بعض التراجع يف التقييم .الغربية

اإلجيايب لدور العمل املسلح يف حتقيق احلقوق الفلسطينية حيث وجد االستطالع 
أن اجلمهور منقسم إىل قسمني متساويني هبذا الشأن، حيث تبلغ نسبة املعتقدين 

حتقيق احلقوق الفلسطينية اليت أن املواجهات املسلحة قد سامهت حىت اآلن يف 
يف % ٥٤فقط مقارنة مع نسبة بلغت % ٤٩فشلت املفاوضات يف حتقيقها 

  . ٢٠٠٥) ديسمرب(يف كانون أول % ٦٨املاضي و) يونيو(حزيران 
تزداد نسبة االعتقاد بأن املواجهات املسلحة ختدم املصلحة الفلسطينية بني 

مقابل ربات %) ٦١(الب ، بني الط%)٤٤(مقابل النساء %) ٥٦(الرجال 
مقابل %) ٥٩(، بني الرافضني بشدة لشراء تذكرة يانصيب %)٤٣(البيوت 

مقابل مؤيدي %) ٦٢(، بني مؤيدي محاس %)٣٧(املستعدين بشدة لشرائها 
، وبني الذين يعّرفون أنفسهم على أهنم من معارضي  عملية السالم %)٣٧(فتح 

م من مؤيدي عملية السالم مقابل الذين يعّرفون أنفسهم على أهن%) ٧٤(
)٤٣ .(%  

يظهر االستطالع أن اجلمهور الفلسطيين ال يرى يف املواجهات  املسلحة 
منهم % ٢٤السابقة لوقف إطالق النار انتصارا فلسطينيا حيث اعتقدت نسبة من 

أن إسرائيل هي اليت خرجت منتصرة فيما %) ٢٧(بذلك فيما رأت نسبة مشاهبة 
% ١٨أن ال أحد خرج منتصرا فيما رأت نسبة من %) ٢٩(رأت النسبة األكرب 

ولكن عند تقييم املرحلة السابقة من إطالق الصواريخ . أن الطرفني خرجا فائزين
من قطاع غزة على البلدات اإلسرائيلية فإن اجلمهور ينقسم إىل قسمني متساويني 

عتقد أن ذلك كان مفيدا للمصاحل الفلسطينية فيما ت% ٤٨حيث تعتقد نسبة من 
  . نسبة مماثلة بالعكس

أما بالنسبة للمستفيدين من وقف إطالق النار، فإن الثلث فقط يعتقد أن 
أن إسرائيل %) ٢٩(الفلسطينيني هم املستفيدون فيما تعتقد نسبة أقل قليال 

يعتقدون أن ال أحد % ١١يعتقدون أن الطرفني مستفيدان و% ٢٥. تستفيد أكثر
يعتقدون % ٢١بة لألطراف الفلسطينية الداخلية فإن أما بالنس. منهما يستفيد منه

أن الرئيس حممود عباس وفتح هم املستفيدون سياسيا من وقف إطالق النار فيما 
% ٣٤. أن محاس وإمساعيل هنيه مها املستفيدان%) ١٥(ترى نسبة قريبة 

يعتقدون أن ال أحد منهما % ٢٤يعتقدون أن الطرفني يستفيدان من وقف النار و
  . د منهيستفي

أما بالنسبة للتوقعات اآلن بعد التوصل لوقف إطالق النار فإن نسبة من 
فقط تعتقد أن الطرفني سيعودان قريبا للمفاوضات وستتوقف املواجهات % ١٩

أن املفاوضات ستعود ولكن بعض املواجهات % ٣٨املسلحة فيما ترى نسبة من 
ت املسلحة لن تتوقف أن املواجها% ٣٧املسلحة ستستمر، فيما ترى نسبة من 

من اجلدير بالذكر أن نسبة االعتقاد بأن . ولن يعود الطرفان للمفاوضات
املواجهات املسلحة لن تتوقف وأن الطرفني لن يعودا للمفاوضات قد بلغت 

رمبا يفِسر هذا التشاؤم بشأن مستقبل العملية . املاضي) سبتمرب(يف أيلول % ٢٦
تقد أن هناك دور للعنف يف إهناء االحتالل تع%) ٥٧(السلمية وجود نسبة كبرية 

أن عملية السالم ليست ناجحة يف إهناء االحتالل % ٢١حيث تعتقد نسبة من (
أنه % ٣٦وجيب إيقافها واللجوء بدال منها للعمل املسلح فيما تعتقد نسبة من 
يف املقابل ). جيب عدم إيقافها ولكن جيب يف الوقت ذاته استمرار العمل املسلح

أنه ال يوجد دور مفيد للعمل املسلح يف إهناء االحتالل % ٣٨نسبة من ترى 
أن عملية السالم مل تفشل وأنه جيب إعطاءها املزيد % ٢٧حيث تعتقد نسبة من (

من الوقت ويف هذه األثناء جيب التوقف عن العمل املسلح فيما تعتقد نسبة من 
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م وأنه لو توقف فإن أن العمل املسلح هو املسؤول عن تراجع عملية السال% ١١
  ). عملية السالم سوف تتقدم

تزداد نسبة االعتقاد بأن عملية السالم قد فشلت وأنه جيب إيقافها واللجوء 
، بني محلة %)١٦(مقابل النساء %) ٢٥(بدال منها للعمل املسلح بني الرجال 

، بني الرافضني بشدة %)١٢(مقابل األميني %) ٢٠(شهادة البكالوريوس 
، بني %)١٥(مقابل املستعدين لشراء تذكرة يانصيب %) ٢٩ (لليانصيب

، وبني الذين يعرفون أنفسهم %)١٠(مقابل مؤيدي فتح %) ٣٢(مؤيدي محاس 
مقابل الذين يعرفون أنفسهم على %) ٥٠(على أهنم معارضون لعملية السالم 

  %). ١٥(أهنم مؤيدون لعملية السالم 
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تؤيد قيام احلكومة %) ٦٢(يظهر االستطالع أن أغلبية اجلمهور الفلسطيين   
%. ٣٤بقيادة محاس بإجراء مفاوضات مع إسرائيل فيما تعارض ذلك نسبة من 

تؤيد حال سياسيا دائما يتم فيه حل %) ٥٨(كما تشري النتائج  إىل أن األغلبية 
يتم فيه اعتراف متبادل بإسرائيل كافة القضايا وقيام دولة فلسطينية مستقلة و

كدولة للشعب اليهودي وفلسطني كدولة للشعب الفلسطيين، فيما تعارض ذلك 
) السعودية(تؤيد املبادرة العربية %) ٥٩(كما أن نسبة مشاهبة %. ٤٠نسبة من 

 مبا يف ذلك ١٩٦٧اليت تدعو النسحاب إسرائيل من كافة املناطق احملتلة عام 
ية وقطاع غزة وهضبة اجلوالن وقيام دولة فلسطينية وحل القدس والضفة الغرب

 الذي يسمح بعودة ١٩٤مشكلة الالجئني بناءا على قرار األمم املتحدة رقم 
الالجئني إلسرائيل وتعويضهم مقابل اعتراف كافة الدول العربية بإسرائيل وحقها 

ية مع يف العيش داخل حدود آمنة وتوقيع اتفاقات سالم وإقامة  عالقات طبيع
  %.٣٨تبلغ نسبة املعارضة هلذه املبادرة .  إسرائيل

لكن اجلمهور الفلسطيين منقسم إىل نصفني متساويني بالنسبة لتسوية دائمة، 
على غرار مبادرة جنيف ومبادئ كلينتون ومفاوضات طابا حيث يؤيد رزمة 

وكانت نسبة التأييد هلذه الرزمة قد بلغت %. ٤٩ويعارضها % ٤٨كهذه 
كما يشري اجلدول التايل، فإن نسبة . قبل ستة أشهر% ٥٣عارضة وامل% ٤٤

التأييد . ٢٠٠٤) ديسمرب(يف كانون أول % ٥٤التأييد األكرب هلذه التسوية بلغت 
 مع تبادل متساو لألراضي يبلغ ١٩٦٧للبند املتعلق باالنسحاب من أراضي عام 

ش ولكن مع ، والتأييد لقيام دولة فلسطينية بدون جي%٣٧واملعارضة % ٦١
، والتأييد لتسوية حول %٧٠واملعارضة % ٢٨وجود قوات دولية حلمايتها يبلغ 
، والتأييد لتسوية ملشكلة %٥٩واملعارضة % ٣٩تقسيم القدس الشرقية يصل إىل 

% ٦٣والتأييد إلهناء الصراع يبلغ % ٥٤واملعارضة % ٤١الالجئني تبلغ 
نسبة %. ٥٥واملعارضة % ٤٢يبلغ ، والتأييد للترتيبات األمنية %٣٤واملعارضة 

% ٣٩من  اجلمهور تعتقد أن أغلبية الفلسطينيني تؤيد هذه الرزمة ونسبة % ٤٦
% ٤٣كذلك فإن نسبة . ال تعرف% ١٥تعتقد أن األغلبية ترفضها، ونسبة 

تعتقد أن األغلبية يف % ٣٩تعتقد أن األغلبية يف إسرائيل تؤيد هذه الرزمة ونسبة 
 . إسرائيل ترفضها
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على غرار مبادرة جنيف وأفكار لتسوية الدائمة لالتغيريات يف تأييد بنود إطار 
 كلينتون ومفاوضات طابا

)(
٢٠٠٣

)(
٢٠٠٤

)(
٢٠٠٥

א
)(٢٠٠٦)(٢٠٠٦

א)١ א
٪٦١٪٥٤٪٥٥٪٦٣٪٥٧אא

٪٤١٪٤١٪٤٠٪٤٦٪٢٥א)٢
٪٣٩٪٣٥٪٣٣٪٤٤٪٤٦א)٣
٤(

٢٨٪٢٥٪٢٠٪٢٧٪٣٦٪

א)٥ ٪٤٢٪٤٠٪٤٣٪٥٣٪٢٣א
א)٦ ٪٦٢٪٥٨٪٦٤٪٦٩٪٤٢א
א)٧

٪٤٨٪٤٤٪٤٦٪٥٤٪٣٩א
  

مقابل %) ٥٠(تزداد نسبة الـتأييد هلذه الرزمة للحل الدائم يف قطاع غزة 
مقابل الرافضني %) ٦٣(، بني املؤيدين بشدة لليانصيب %)٤٦(الضفة الغربية 

، %)٣٤(مقابل مؤيدي محاس %) ٦٤(، بني مؤيدي فتح %)٣٢(بشدة له 
مقابل الذين %) ٥٨(وبني الذين يعرفون أنفسهم كمؤيدين للعملية السلمية 

  %). ١٦(يعرفون أنفسهم كمعارضني هلا 
يؤيدون خارطة الطريق فيما يعارضها % ٤٩كذلك يظهر االستطالع أن 

) سبتمرب(يف أيلول % ٥٢وكانت نسبة التأييد هلذه اخلطة قد بلغت % ٤٥
  %. ٤٢املاضي وعارضتها نسبة 

%) ٨١(وجد االستطالع أن الغالبية العظمى من اجلمهور الفلسطيين 
تفضل إجراء مفاوضات لتسوية دائمة تنهي الصراع وتقيم سالما دائما بني 

فقط إجراء مفاوضات للتوصل لتسوية مؤقتة % ١٦الطرفني فيما تفضل نسبة من 
يتم فيها قيام دولة فلسطينية يف الضفة والقطاع ويتأجل فيها تسوية قضايا أخرى 

ل إقامة دولة فلسطينية يف كل ولكن لو مت فعال التوصل التفاق حو. كالالجئني
من أراضي الضفة الغربية يتبعه تفاوض بني % ٩٠إىل % ٨٠قطاع غزة وحوايل 

دولة فلسطني ودولة إسرائيل على بقية قضايا الصراع مثل احلدود الدائمة 
سيؤيدون ذلك فيما سيعارضه % ٥٨والالجئني و األماكن املقدسة فإن نسبة من 

٣٧ .%  
من اجلمهور الفلسطيين يرى أن خطاب أوملرت % ٣٩وجد االستطالع أن 

الذي أعلن فيه استعداد إسرائيل إلخالء مستوطنات ومناطق واسعة يساهم يف 
أنه ال يساهم يف ذلك، فيما رأت % ٣٧حتسني فرص السالم ورأت نسبة من 

يف املقابل، ترى . أنه ال يوجد للخطاب تأثري على عملية السالم% ١٩نسبة من 
أن حديث إمساعيل هنية عن هدنة طويلة األجل لعشر سنوات % ٥٩أغلبية من 

 وإقامة دولة فلسطينية يسهم ١٩٦٧أو أكثر مقابل انسحاب إسرائيل حلدود عام 
أنه ال يسهم يف ذلك ورأت % ٢٢يف حتسني فرص السالم فيما رأت نسبة من 

  . أنه ال يوجد له تأثري على عملية السالم% ١٣نسبة من 
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N<DÓ£]<ð]_<á‡]çiæ<ì†Óf¹]<l^e^~jÞ÷]<HíÚç
ïçÏÖ]V< <

  

• <àÚ<˜Ë~ßi<Œ^·<íÚçÓu<ð]_<àÂ<^•†Ö]<ífŠÞPN<A<ØfÎ
<±c< †ã_< ímømOO< A<ð]_< àÂ< ^•†Ö]< ífŠÞæ< HÅøŞj‰÷]< ]„â<»

<àÚ<˜Ë~ßi<Œ^fÂ<çÛ¦<íŞ×ŠÖ]<‹éñ…QQ<A<†ã_<ímøm<ØfÎ
<±cPL<AÅøŞj‰÷]<]„â<»J 
• <àÚ<†nÒ_UL<AíéßéŞŠ×ËÖ]<Å^•æù]<áçË’è<^ãÞ_<î×Â<íßâ]†Ö]<

æ<ğ]‚q<íòé‰<æ_<íòé‰N<Aì‚é¢^e<^ãÞçË’è<¼ÏÊ 
• < ±c< Ø’i< ífŠÞPT< A<íÚçÓ£]< íÖ^Ïj‰]< ì…æ†•< î×Â< ÐÊ]çi
æPS< Aæ< HÔÖƒ< áç•…^ÃèRM< A<íé‰^ñ…< l^e^~jÞ]< ð]†qc< áæ‚èöè

æ<ì†ÓfÚ<íéÃè†iæOS<AHÔÖƒ<áç•…^Ãè 
• <àÚ<íéf×Æ_QR<A<‹éñ†Ö<á_<»<xjÊ<íÒ†uæ<‹éñ†Ö]<ÄÚ<ÐËji

Ð£]<íŞ×ŠÖ]æ<ì†ÓfÚ<l^e^~jÞ]<ð]†qý<ìçÂ‚Ö]<»<OT<A<áçÏËjè
ì†ÓfÚ<l^e^~jÞ÷<ìçÂ‚Ö]<‹éñ†×Ö<Ð¬<÷<äÞ_<»<Œ^·<ÄÚJ 

• <…çãÛ¢]< íéf×Æ_< HÝ^ÃÖ]< ]„â< Ä×ŞÚ< »< íée^~jÞ÷]< íe†rjÖ]< ‚Ãe
< íé]†Ïµ‚Ö^e< íÓŠÛjÚ< Ù]ˆi< ÷< éŞŠ×ËÖ]QO< A<^ãÞ_< áæ‚ÏjÃè

æ<°ŞŠ×ËÖ<x×’iPO<Ax×’i<÷<^ãÞ_<áæ‚ÏjÃèJ 
• l†q< çÖ<Œ^·< Ø’ < HÝçéÖ]< ì†ÓfÚ< íéÃè†i< l^e^~jÞ]<

< î×ÂOR< Aî×Â< xjÊæ< l]ç‘ù]< àÚPN< AæMN< A<Üñ]çÏ×Ö< gâ„i
æ<ï†}ù]ML<A]æ…†Ïè<<J<î×Â<Œ^·<k×’u<†ã_<ímøm<ØfÎ

OT<A<î×Â<xjÊæPMJA 
• <¼ÏÊ< á^ßm]< x†iæ< ÝçéÖ]< ì†ÓfÚ< íé‰^ñ…<l^e^~jÞ]<l†q< çÖ

·<àÂ<íéßâ<ØéÂ^c<Øe^ÏÚ<xjÊ<àÂ<Œ^fÂ<çÛ¦<^Ûâ<HŒ^
<î×Â<Ø’¬<Œ^fÂ<ádÊPR<A<î×Â<íéßâæ<l]ç‘ù]<àÚPQ<AæU<A

]æ…†Ïè<<J<á]æ†Ú<°e<êâ<ì†Óf¹]<íé‰^ñ†Ö]<l^e^~jÞ÷]<kÞ^Ò<çÖæ
<ádÊ<HŒ^·<íÒ†u<àÂ<ØÃÚ<‚Ö^}æ<xjÊ<íÒ†u<àÂ<êmçÆÖ]

<î×Â<Ø’vé‰<êmçÆÖ]<á]æ†ÚQS< A<Øe^ÏÚOR< A<ØÃÚ<‚Ö^¤
æS<A‚Ãe<]æ…†Ïè<J 

بة الرضا عن أداء حكومة محاس قد اخنفضت عما تظهر النتائج أن نس  
يشمل عدم الرضا كافة أوجه %. ٣٣إىل % ٤٢كانت عليه قبل ثالثة أشهر من 

عمل احلكومة اليت مت السؤال عنها حيث هبطت نسبة الرضا عن أداء احلكومة يف 
، ويف جمال اإلصالحات %٢٧إىل % ٤١جمال فرض النظام والقانون من 

، ويف جمال ختفيف قيود االحتالل ومواجهة %٣٥إىل % ٤٦ وحماربة الفساد من
، ويف جمال حتسني الوضع االقتصادي %٢٦إىل % ٣٣االستيطان واجلدار من 

إن من امللفت للنظر أن %. ٢٣إىل % ٢٦مثل معاجلة مشكلة الرواتب من 
 يقولون أهنم ٢٠٠٦) يناير(ممن صوتوا حلماس يف انتخابات كانون ثاين % ٣٩

ممن ينوون % ٣٠ عن أداء احلكومة اإلمجايل فيما تقول نسبة من غري راضني
التصويت حلماس لو جرت انتخابات جديدة اليوم أهنم غري راضني عن أداء 

كذلك جيدر اإلشارة إىل أن نسبة الرضا عن أداء احلكومة ترتفع يف . احلكومة
  %).٣١(مقارنة بالضفة الغربية %) ٣٧(قطاع غزة 

تصر على حكومة محاس فقط بل يشمل الرئاسة لكن عدم الرضا ال يق
الفلسطينية حيث هبطت نسبة الرضا عن أداء رئيس السلطة حممود عباس من 

ومثلما كان . يف هذا االستطالع% ٤٠املاضي إىل ) سبتمرب(يف أيلول % ٥٥
يصفون األوضاع الفلسطينية الراهنة % ٩٠احلال قبل ثالثة أشهر، فإن أكثر من 

إضافة %. ٢يئة جداً فيما ال تزيد نسبة الذين يصفوهنا باجليدة عن بأهنا سيئة أو س
% ٨٧يقولون أنه ال يوجد أمن وسالمة هلم وال ألبنائهم، و % ٨٧لذلك، فإن 

من هؤالء يعتقدون أن % ٦٩يعتقدون بوجود فساد يف السلطة الفلسطينية و
 أن نسبة من اجلدير بالذكر. الفساد سيزداد أو سيبقى على حاله يف املستقبل

االعتقاد بأن الفساد سيزداد أو سيبقى على حاله يف املستقبل قد هبطت إىل 
 بعد فوز ٢٠٠٦) مارس(يف االستطالع األول الذي أجريناه يف آذار % ٢٨

إن االرتفاع للنسبة الراهنة يشري إىل قناعة . محاس يف االنتخابات التشريعية
 الداخلي الراهن ال يعين اجلمهور بأن وجود محاس يف احلكم يف ظل الوضع

  .بالضرورة قدرهتا على حماربة الفساد
يريد %) ٤٨(لكل هذه األسباب وجد االستطالع أن نصف اجلمهور 

تؤيد %)  ٦١(كما أن األغلبية %. ٤٧استقالة حكومة محاس فيما يعارض ذلك 
لكن من %. ٣٧إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة فيما يعارض ذلك 

تتفق مع الرئيس وحركة فتح يف أن %) ٥٦(ظر أن نسبة أقل من ذلك امللفت للن
لرئيس السلطة احلق يف الدعوة إلجراء انتخابات مبكرة فيما تتفق نسبة من 

كما أن امللفت . مع محاس يف أنه ال حيق للرئيس الدعوة النتخابات مبكرة% ٣٧
 األغلبية للنظر أنه بالرغم من اإلحباط الشديد الذي يشعر به الشارع فإن

ال تزال متمسكة بالدميقراطية وتعتربها تصلح لفلسطني فيما تعتقد نسبة %) ٥٣(
  .أهنا ال تصلح هلا% ٤٣من 

من % ٣٦لو جرت انتخابات تشريعية اليوم فإن حركة محاس حتصل على 
مقارنة مع % (٤٢وفتح على ) قبل ثالثة أشهر% ٣٨مقارنة مع (األصوات 

% ٩مقارنة مع % (١٢ئم األخرى جمتمعة على والقوا) قبل ثالثة أشهر% ٤١
ترتفع ). قبل ثالثة أشهر% ١٢مقارنة مع (مل يقرروا % ١٠و) قبل ثالثة أشهر

) لفتح% ٤١مقابل % ٤٣(نسبة التأييد حلماس مقابل فتح يف قطاع غزة 
كما ترتفع نسبة التأييد ). لفتح% ٤٣مقابل % ٣٢(وتنخفض يف الضفة الغربية 

فيما تنخفض يف ) لفتح% ٤٠مقابل% ٤١( املخيمات حلماس مقابل فتح يف
% ٤١مقابل % ٣٦(واملدن ) لفتح% ٤٥مقابل % ٣٤(القرى والبلدات 

% ٤٠مقابل % ٤٢(وترتفع نسبة التأييد حلماس مقابل فتح بني النساء ). لفتح
ترتفع نسبة تأييد ). لفتح% ٤٥مقابل % ٣٠(وتنخفض بني الرجال ) لفتح

) لفتح% ٢٧مقابل % ٥٠( بشدة لليانصيب رافضنيمحاس مقابل فتح بني ال
ترتفع ). لفتح% ٥٨مقابل % ١٩(وتنخفض بني املؤيدين بشدة لليانصيب 
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 سنة ٤٢ سنة إىل ٣٣نسبة التأييد حلماس مقابل فتح بني أصحاب األعمار من 
 سنة إىل ١٨وتنخفض بني أصحاب األعمار من ) لفتح% ٣٣مقابل % ٤٤(

وتنخفض أيضاً بني  أصحاب األعمار من ) تحلف% ٤٨مقابل % ٣٤( سنة ٣٢
وبني أصحاب األعمار ممن ) لفتح% ٤٢مقابل % ٣٥( سنة ٥٢ سنة إىل ٤٣

  ). لفتح% ٤٢مقابل % ٢٨( سنة ٥٢فوق 
ترتفع نسبة التصويت حلماس بقوة بني الذين يعّرفون أنفسهم على أهنم 

ني الذين وتنخفض بشدة ب) لفتح% ٥مقابل % ٧٤(معارضني للعملية السلمية 
% ٥٢مقابل % ٢٩(يعّرفون أنفسهم على أهنم من مؤيدي العملية السلمية 

تقترب نسبة التصويت حلماس من نسبة التصويت لفتح بني العاملني يف ). لفتح
ولكن تنخفض نسبة ) لفتح% ٣٧حلماس مقابل % ٣٥(القطاع اخلاص 

 مقابل حلماس% ٢٤(التصويت حلماس بشدة بني العاملني يف القطاع العام 
  ).لفتح% ٥٥

لو جرت انتخابات رئاسية وشارك فيها اثنان فقط مها امساعيل هنية عن 
: محاس وحممود عباس عن فتح، فإن الناخبني ينقسمون إىل قسمني متساويني

من األصوات يف قطاع غزة % ٤٩حيصل هنية على . لعباس% ٤٦هلنية و% ٤٥
يف قطاع غزة % ٤٤ى يف الضفة الغربية فيما حيصل حممود عباس عل% ٤٣و
أما لو كان التنافس بني مرشحني اثنني آخرين مها . يف الضفة الغربية% ٤٧و

% ٣٦خالد مشعل عن محاس ومروان الربغوثي عن فتح، فإن مشعل حيصل على 
يفوز مروان الربغوثي بغالبية األصوات يف قطاع غزة %. ٥٧والربغوثي على 

  ).ملشعل% ٣٥مقابل % ٥٦(والضفة الغربية ) ملشعل% ٣٧مقابل % ٥٨(
  

< <    
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íévŠ¹]<pçvfÖ]<ì‚uæ 

<ÅøŞj‰]<sñ^jÞ<ë_†Ö]Î…<Ý^ÃÖ]<ÜENND 
 ٢٠٠٦) ديسمرب(كانون أول  ١٦-١٤

   ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 

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

 ٥٫٥ ٤٫٠ ٤٫٥   العربية) ١  

 ٧٠٫٣ ٧٣٫٠ ٧٢٫٠  اجلزيرة) ٢  

 ٠٫٢ ٠٫٢ ٠٫٢  احلرة) ٣  

 ٢٫٧ ٧٫٨ ٥٫٩  املنار) ٤  

 ٩٫٥ ٤٫٧ ٦٫٥  الفضائية الفلسطينية) ٥  

 ٦٫٢ ٤٫١ ٤٫٨  ال أشاهد التلفزيون) ٦  

 ٣٫١ ١٫٨ ٢٫٣  )_______حدد(أخرى ) ٧  

 ٢٫٦ ٤٫٤ ٣٫٧  ال يوجد صحن القط) ٨  
M<Dâ^Šéñ…<äe^~jÞ]<„ßÚ<á‡^Ú<çe_<ð]_<àÂ<š]…<Æ<Ý_<š]…<kÞ_<Ø[< <

 ٤٫٩ ٤٫٥ ٤٫٦     راض جدا  ) ١   

 ٣٦٫٨ ٣٤٫٣ ٣٥٫٢          راض ) ٢  

 ٤١٫١ ٣٧٫٦ ٣٨٫٩  غري راض) ٣  

 ١٥٫٤ ١٧٫٤ ١٦٫٦  غري راض باملرة) ٤  

 ١٫٩ ٦٫٢ ٤٫٦  ال أعرف/ ال رأي) ٥  
N<D<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×Š×Ö<ì‚è‚q<íé‰^ñ…<l^e^~jÞ]<l†q<çÖ<HŒ^·<íÒ†u<àÂ<äéßâ<ØéÂ^cæ<HxjÊ<íÒ†u<àÂ<Œ^fÂ<çÛ¦<x†iæ

lç’i<à¹[[< <

 ٤٣٫٧ ٤٧٫٠ ٤٥٫٧ حممود عباس) ١  

 ٤٩٫٢ ٤٢٫٧ ٤٥٫٣ امساعيل هنية) ٢  

 ٧٫١ ١٠٫٣ ٩٫٠  ال أعرف/ ال رأي) ٣  
O<D]æ†Ú<°e<çâ<‹Ê^ßjÖ]<á^Ò<çÖælç’i<à¹<HŒ^·<àÂ<ØÃÚ<‚Ö^}æ<HxjÊ<íÒ†u<àÂ<êmçÆÖ]<á[ 

 ٥٧٫٥ ٥٦٫٤ ٥٦٫٨ مروان الربغوثي) ١  

 ٣٧٫٠ ٣٥٫٠ ٣٥٫٨ خالد مشعل) ٢  

 ٥٫٦ ٨٫٦ ٧٫٤  ال أعرف/ ال رأي) ٣  
PD<†ãù]<Ùø}<Œ^·<íÚçÓu<ð]_<àÂ<š]…<Æ<æ_<š]…<kÞ_<Øâ<íÃŠjÖ]íéÖ^jÖ]<l÷^]<»<íé•^¹]<[
MIP<D†ÊÚù]<á^j×ËÖ]<íe…^¦æ<áçÞ^ÏÖ]æ<Ý^¿ßÖ]<š 

 ٢٫٦ ٢٫٩ ٢٫٨     راض جدا  ) ١   

 ٢٧٫٤ ٢١٫٩ ٢٣٫٩          راض ) ٢  

 ٥٠٫٣ ٤٩٫٢ ٤٩٫٦  غري راض) ٣  

 ١٨٫٨ ٢٠٫٣ ١٩٫٨  غري راض باملرة) ٤  

 ٠٫٩ ٥٫٦ ٣٫٩  ال أعرف/ ال رأي) ٥  
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٨ 

   ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
NIPD<ð]†qc^ŠËÖ]<íe…^¦æ<l^uø‘ý]< 

 ٤٫٧ ٤٫٤ ٤٫٥     راض جدا  ) ١   

 ٣٥٫٨ ٢٧٫٢ ٣٠٫٣          راض ) ٢  

 ٤٣٫٢ ٤٦٫٦ ٤٥٫٤  غري راض) ٣  

 ١٥٫١ ١٦٫١ ١٥٫٧  غري راض باملرة) ٤  

 ١٫٢ ٥٫٨ ٤٫١  ال أعرف/ ال رأي) ٥  
OIPD<<…]‚¢]æ<á^Şéj‰÷]<íãq]çÚæ<Ùøju÷]<çéÎ<ÌéË¡<< <

 ٢٫٤ ٢٫٩ ٢٫٧       راض جدا) ١   

 ٢٨٫٩ ٢٠٫٢ ٢٣٫٤          راض ) ٢  

 ٥٠٫٤ ٥٢٫٣ ٥١٫٦  غري راض) ٣  

 ١٦٫٩ ١٩٫٠ ١٨٫٢  غري راض باملرة) ٤  

 ١٫٤ ٥٫٦ ٤٫١  ال أعرف/ ال رأي) ٥  
PIPD<†ÏËÖ]<íe…^¦æ<gi]æ†Ö]<í×ÓÚ<í¢^ÃÚ<ØnÚ<ë^’jÎ÷]<Ä•çÖ]<°Š < 

 ١٫٦ ٢٫٧ ٢٫٣     راض جدا  ) ١   

 ٢٣٫٩ ١٨٫١ ٢٠٫٢           راض) ٢  

 ٥٠٫٦ ٤٨٫٩ ٤٩٫٥  غري راض) ٣  

 ٢٢٫٤ ٢٤٫٦ ٢٣٫٨  غري راض باملرة) ٤  

 ١٫٥ ٥٫٦ ٤٫١  ال أعرف/ ال رأي) ٥  
QIPD<<Ý^Â<<ØÓe<íÚçÓ£]<ð]_<< <

 ٣٫٠ ٣٫٧ ٣٫٤     راض جدا  ) ١   

 ٣٤٫٣ ٢٦٫٨ ٢٩٫٥          راض ) ٢  

 ٤٤٫٦ ٤٥٫٠ ٤٤٫٨  غري راض) ٣  

 ١٦٫٣ ١٨٫٢ ١٧٫٥  اض باملرةغري ر) ٤  

 ١٫٨ ٦٫٤ ٤٫٧  ال أعرف/ ال رأي) ٥  
Q<Dh]ˆuù]æ<Øñ^’ËÖ]<íéÏeæ<Œ^·æ<xjÊ<^ãéÊ<Õ…^i<íéßæ<ì‚uæ<íÚçÓu<ØéÓi<çãq<ØÊ<‚Ãe<J<î×Â<<á_<ÐÊ]çi<÷<æ_<ÐÊ]çi<Øâ

<<[^ãjÖ^Ïj‰]<Üè‚Ïi<Œ^·<íÚçÓu 
 ١٧٫٩ ١٥٫٧ ١٦٫٥         بالتأكيد أوافق) ١  

 ٣٠٫٩ ٣١٫٤ ٣١٫٢  وافقأ) ٢  

 ٣٤٫٧ ٣٢٫١ ٣٣٫٠  أعارض) ٣  

 ١٣٫٤ ١٣٫٧ ١٣٫٦        بالتأكيد أعارض ) ٤  

 ٣٫١ ٧٫١ ٥٫٦  الأعرف/ ال رأي ) ٥  
R<D<Øñ]‚eæ<l]…^é}<Œ…‚è<äÞ_æ<æ‚ŠÚ<Ðè†<±c<k×‘æ<‚Î<Œ^·<ÄÚ<íéßçÖ]<ì‚uçÖ]<l^m^¦<á_<Œ^fÂ<çÛ¦<‹éñ†Ö]<Ù^Î

íË×j§<J÷<æ_<ÐÊ]çi<kßÒ<ác<^ßÖ<ØÎ<<[íéÖ^jÖ]<l]…^é¤]<î×Â<ÐÊ]çi< 
RIM<D<<ì†ÓfÚ<íéÃè†iæ<íé‰^ñ…<l^e^~jÞ]<ð]†qc< <

 ١٣٫٧ ١٤٫٣ ١٤٫١        أوافق بشدة) ١  

 ٤٢٫٩ ٤٨٫٣ ٤٦٫٤  وافقأ) ٢  

 ٣٥٫١ ٢١٫٢ ٢٦٫٣   أعارض) ٣  

 ٧٫٤ ١٢٫٠ ١٠٫٣        أعارض بشدة) ٤  

 ٠٫٩ ٤٫٢ ٣٫٠  الأعرف/ ال رأي ) ٥  
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   ÅçÛ] –Ö]íée†ÇÖ]<íË ìˆÆ<Å^ŞÎ 
RIN<D<Œ^·<t…^}<àÚ<‚è‚q<ð]…‡æ<‹éñ…<°éÃiæ<íßâ]†Ö]<íÚçÓ£]<Øu< <

 ١٠٫٢ ١٠٫٤ ١٠٫٣        أوافق بشدة) ١  

 ٤٢٫١ ٤٢٫٦ ٤٢٫٤  وافقأ) ٢  

 ٣٨٫٤ ٣٢٫٤ ٣٤٫٦   أعارض) ٣  

 ٧٫٨ ٩٫٧ ٩٫٠        أعارض بشدة) ٤  

 ١٫٤ ٥٫٠ ٣٫٧  الأعرف/ ال رأي ) ٥  
RIO<D]<íÖ^u<áøÂc<ô…]ç<íÚçÓu<ØéÓiæ<ô…]çŞÖ< <

 ٦٫٦ ٨٫٣ ٧٫٧        أوافق بشدة) ١  

 ٤٢٫٥ ٤٦٫٤ ٤٥٫٠  وافقأ) ٢  

 ٤٠٫٢ ٣٠٫٢ ٣٣٫٩   أعارض) ٣  

 ٩٫١ ٨٫٥ ٨٫٧        أعارض بشدة) ٤  

 ١٫٦ ٦٫٦ ٤٫٨  الأعرف/ ال رأي ) ٥  
RIP<D<íéÃè†i<l^e^~jÞ]<ð]†qcæ<á^¹Ö]<Øu<»<…çãÛ¢]<ë_…<„}ù<ð^jËj‰]<ð]†qc<ì†ÓfÚ< <

 ١٣٫٤ ١٢٫٤ ١٢٫٨        أوافق بشدة) ١  

 ٥٠٫٤ ٥٦٫١ ٥٤٫٠  وافقأ) ٢  

 ٢٩٫٥ ١٩٫٣ ٢٣٫٠   أعارض) ٣  

 ٥٫٩ ٨٫١ ٧٫٣        أعارض بشدة) ٤  

 ٠٫٩ ٤٫١ ٣٫٠  الأعرف/ ال رأي ) ٥  
S<D<ï†i<^ÛéÊ<ì‚è‚q<íéÃè†i<l^e^~jÞ]<ð]†qde<Ýç‰†Ú<…]‚‘c<íŞ×ŠÖ]<‹éñ†Ö<Ð¬<÷<äÞ_<Œ^·<íÒ†u<ï†i<‹éñ†×Ö<á_<xjÊ<íÒ†u

ÔÖƒ<»<Ð£]<J<<<<<[kÞ_<ÙçÏi<]ƒ^Ú 
 ١٤٫٥ ١٥٫٦ ١٥٫٢ بالتأكيد له احلق) ١  

 ٤٢٫٨ ٣٩٫٥ ٤٠٫٧   له احلق ) ٢  

 ٣١٫٨ ٢٦٫٨ ٢٨٫٦ ليس له احلق) ٣  

 ٧٫٨ ٩٫٧ ٩٫٠ بالتأكيد ليس له احلق) ٤  

 ٣٫٠ ٨٫٤ ٦٫٤  الأعرف/ ال رأي ) ٥  

T<Dð]†qý<‹éñ†Ö]<îÂ<íÖ^u<»<ÔßÚ<xjÊ<kf×<^ÛéÊ<Hl^e^~jÞ÷]<å„â<íÃ^ÏÚ<Œ^·<ÔßÚ<kf×æ<Hì†ÓfÚ<íéÃè†i<l^e^~jÞ]<
<<<<<[Ä^Ïj‰<Ý_<Õ…^j‰<Øâ<HÕ]÷] 

 ١١٫٦ ١٢٫٨ ١٢٫٣   بالتأكيد سأقاطع  ) ١  
 ٢٤٫٩ ٢٠٫٩ ٢٢٫٤ سأقاطع) ٢  
 ٤٥٫٦ ٤٣٫١ ٤٤٫٠ سأشارك  ) ٣  
 ١٠٫١ ١١٫٨ ١١٫٢ بالتأكيد سأشارك) ٤  
 ٧٫٩ ١١٫٤ ١٠٫١  الأعرف/ ال رأي ) ٥  
ML<D<†Â<‚u_<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

<<<<<[lç’j‰<à¹<H]†ã 

  
ائتالف اجلبهة الدميقراطية وحزب (قائمة البديل ) ١

 ١٫٣ ٢٫٥ ٢٫١ )الشعب وفدا  ومستقلني

  
مصطفى الربغوثي " قائمة فلسطني املستقلة ) ٢

 ٢٫١ ٣٫٥ ٣٫٠ "واملستقلون 
 ٢٫٨ ٤٫٠ ٣٫٦ قائمة الشهيد أبو علي مصطفى) ٣  
 ٠٫٣ ٠٫٦ ٠٫٥ قائمة الشهيد أبو العباس) ٤  
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١٠ 

   ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 

 ٠٫٠  ٠٫٢ ٠٫١ قائمة احلرية والعدالة االجتماعية) ٥  
 ٤٢٫٧ ٣١٫٧ ٣٥٫٨ ئمة التغيري واالصالحقا) ٦  
 ٠٫٠  ٠٫٢ ٠٫١ )وعد(االئتالف الوطين للعدالة والدميقراطية ) ٧  
 ٠٫٨ ٢٫٢ ١٫٧ قائمة الطريق الثالث) ٨  
 ٠٫٠  ٠٫٨ ٠٫٥   قائمة احلرية واالستقالل) ٩  
 ٠٫٠  ٠٫٦ ٠٫٤ قائمة العدالة الفلسطينية) ١٠  
 ٤٠٫٨ ٤٣٫٤ ٤٢٫٤ حركة فتح) ١١  

 ٩٫١ ١٠٫٤ ٩٫٩ ال أذكر/ الأعرف / ال رأي / ال أحد مما سبق) ١٢  
MM<D<<[ÝçéÖ]<íéßéŞŠ×ËÖ]<Ð^ß¹]<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<Ä•æ<Ì’i<ÌéÒ<HÝ^Â<ØÓe 

 ٠٫٢ ٠٫١ ٠٫٢      جيد جدا) ١  

 ٢٫٦ ٢٫١ ٢٫٣ جيد) ٢  

 ٦٫٧ ٥٫٩ ٦٫٢     وسط  ) ٣  

 ٢١٫٧ ٢٩٫٩ ٢٦٫٩ سيء) ٤  

 ٦٨٫٥ ٦١٫٥ ٦٤٫٠ سيء جدا) ٥  

 ٠٫٢ ٠٫٤ ٠٫٣  الأعرف/ ال رأي ) ٦  
(MN<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<ð]†qc 
 ٢٤٫٤ ٢١٫٧ ٢٢٫٧ بالتأكيد عليها إجراء مفاوضات   ) ١  

 ٣٨٫٩ ٣٩٫٢ ٣٩٫١ عليها إجراء مفاوضات    ) ٢  

 ٢٦٫٠ ٢٣٫٧ ٢٤٫٦ عليها عدم إجراء مفاوضات) ٣  

 ٨٫١ ٩٫٧ ٩٫١ بالتأكيد عليها عدم إجراء مفاوضات  ) ٤  

 ٢٫٥ ٥٫٨ ٤٫٦  الأعرف/ ال رأي ) ٥  
MOD<<ØÒ^Ú<íÊ^ÓÖ<Üñ]<Ø£<Ø‘çjÖ]æ<í×ÏjŠÚ<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎ<‚Ãe<äÞ_<|]Î]<Õ^ßâ<Œ‚ÏÖ]<ÔÖƒ<»<^²<HØéñ]†‰c<ÄÚ<Å]†’Ö]

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<÷<Ý_<ÐÊ]çi<Øâ
[<|]Î÷]<]„â<î×Â<ÐÊ]çi 

 ٦٫١ ١٠٫٧ ٩٫٠         بالتأكيد أوافق) ١  
 ٤٦٫٦ ٤٩٫٩ ٤٨٫٧  وافقأ) ٢  
 ٣٢٫٥ ٢٥٫٦ ٢٨٫١  أعارض) ٣  
 ١٤٫٠ ١٠٫٨ ١١٫٩        بالتأكيد أعارض ) ٤  
 ٠٫٧ ٣٫٠ ٢٫٢  الأعرف/ ال رأي ) ٥  
MPD<<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

Š×ËÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<°ŞŠ×Êæ<HëçãéÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò[Å]†’×Ö<íéñ^ãÞ<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<‚ßÂ<éŞ 
 ٤٨٫٣ ٥٣٫٦ ٥١٫٧ تؤيد األغلبية ذلك) ١  

 ٣٨٫٩ ٣٤٫٥ ٣٦٫١ تعارض اإلغلبية ذلك) ٢  

 ١٢٫٧ ١١٫٩ ١٢٫٢  الأعرف/ ال رأي ) ٣  
MQD<ŞŠ×ËÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<°ŞŠ×Ëe<Í]Â÷]<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<^ãÞ_<‚ÏjÃi<Øâ<HØéñ]†‰c<»<íéf×Æù]<ë_…<àÂ<]ƒ^Úæ<Øéñ]†‰cæ<Hé

<[Å]†’×Ö<íéñ^ãÞ<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<‚ßÂ<ëçãéÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò< < 
 ٤٨٫٧ ٤١٫٩ ٤٤٫٤ تؤيد األغلبية ذلك) ١  

 ٣٥٫٤ ٣٩٫٠ ٣٧٫٧ تعارض اإلغلبية ذلك) ٢  

 ١٥٫٨ ١٩٫١ ١٧٫٩  الأعرف/ ال رأي ) ٣  
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   ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
MR<D×Â<ÔŠËÞ<Ì’i<Øâ<HÝ^Â<ØÓeÔÞ_<î<<<<JJJJJJJJJJJJ 
 ٥٤٫٤ ٤٢٫٥ ٤٦٫٨      متدين ) ١  

 ٤٢٫٧ ٥٣٫٠ ٤٩٫٣ متوسط التدين) ٢  

 ٢٫٣ ٤٫٠ ٣٫٤ غري متدين) ٣  

 ٠٫٧ ٠٫٤ ٠٫٥ ال أعرف/ ال رأي) ٤  
MSD<ÔÞ_<î×Â<ÔŠËÞ<Ì’i<Øâ<HÝ^Â<ØÓe<<<<<JJJJJJJJJJJ 

 ٧٥٫٧ ٦٤٫٧ ٦٨٫٧      مؤيد لعملية السالم ) ١  
 ١٤٫٧ ١١٫٥ ١٢٫٧  عملية السالممعارض ل) ٢  
 ٨٫٨ ٢٢٫٥ ١٧٫٥       بني التأييد واملعارضة ) ٣  
 ٠٫٩ ١٫٢ ١٫١  ال أعرف/ ال رأي) ٤  
MTD<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 

 ٢٧٫١ ٣٥٫١ ٣٢٫٢  تفشي البطالة وانتشار الفقر) ١  

 ١٥٫٨ ٢٦٫٠ ٢٢٫٣  استمرار االحتالل اإلسرائيلي وممارساته اليومية) ٢  
 ٢٧٫٨ ١٦٫١ ٢٠٫٤  الفوضى الداخلية) ٣  
 ٢٨٫٣ ٢٠٫٨ ٢٣٫٥  انتشار الفساد وغياب اإلصالح الداخلي  ) ٤  
 ١٫٠ ١٫٧ ١٫٤  )_______حدد (أخرى ) ٥  
   ٠٫٤ ٠٫٢  ال أعرف/ ال رأي) ٦  
MU<D‚â^<^º<]„<ÔÛééÏi<çâ<^Ú<HìˆÆ<Å^ŞÎ<»<†jßiæ<íé×}]‚Ö]<†è‡æ<ì†Úý<Ä–¡<Ö]<íè„éËßjÖ]<ìçÏÖ]<ð]_<àÂ<äjÃ<æ_<äi

<<[ð]ù] 
 ٤٣٫٠ ٢٢٫٢ ٢٩٫٨ األداء إجيايب ويساهم يف فرض النظام والقانون) ١  

 ٤٨٫٣ ٥٢٫٧ ٥١٫١ األداء سليب، يزيد من الفلتان األمين  ) ٢  
 ٨٫٧ ٢٥٫١ ١٩٫١ ال أعرف/ أي ال ر) ٣  
NL<D^ãjè^Æ<Õ^ÏjÂ^e<çâ<^Ú<Hì_†¹]<Œ^f×e<Ð×Ãjè<^ÛéÊ<^‘ç’}æ<HŒ^·<íÒ†£<íéÂ^Ûjq÷]<ì‚ßqúÖ<^Þ†¿Þ<çÖ 

  
ستعمل على فرض اللباس الشرعي اإلسالمي ) ١
 ١٤٫٦ ١٥٫٩ ١٥٫٤ يف احلياة العامة ) احلجاب(

  
 لن  تعمل على فرض اللباس الشرعي اإلسالمي) ٢

 ٤٤٫٧ ٤٨٫٨ ٤٧٫٣ يف احلياة العامة ولكنها ستشجع عليه   

  
لن تتدخل يف موضوع لباس املرأة وستبقي ) ٣

 ٣٧٫٧ ٣٠٫٩ ٣٣٫٣ الوضع على ما هو عليه
 ٣٫١ ٤٫٥ ٤٫٠ ال أعرف/ ال رأي ) ٤  
NM<D±c<ëöé‰<ÔÖƒ<á_<‚ÏjÃi<Øâ<HxjÊ<íÒ†£<^Šéñ…<Œ^fÂ<çÛ¦<h^~jÞ]<‚Ãe<<<V 

 ٢٧٫٩ ٢٩٫٣ ٢٨٫٨ الح حقيقية داخل احلركةعملية إص) ١  
 ٣٢٫٩ ٣٠٫٨ ٣١٫٦ بقاء حال احلركة  على ما هو عليه دون تغيري) ٢  

  
تراجع وضع احلركة لألسوأ وتأخري عملية ) ٣

 ٣١٫٨ ٢٨٫٢ ٢٩٫٥ اإلصالح
 ٧٫٤ ١١٫٨ ١٠٫٢ ال أعرف/ ال رأي ) ٤  
NN<<D•æ^ËÛ×Ö<ê×éñ]†‰ý]æ<éŞŠ×ËÖ]<°Ê†ŞÖ]<ìçÂ<‚ßÂ<[Üñ]<¼‰æ<Ø£<çßfÒ<°•æ^Ë¹]<î×Â<íéÖ^jÖ]<çßfÖ]<|†Şi<‚Î<íéñ^ãßÖ]<l^

<íÃÛj¥<çßfÖ]<»<Ôè_…<^Ú<Üm<^ãéÊ<‚ße<ØÒ<»<Ôè_…<^Ú<^ßÖ<ØÎy<»<äè_…<àÂ<pçvf¹]<Ù]ö‰<Üjè<‚ße<ØÒ<ìð]†Î<‚Ãeæ<HíÏÊ†¹]<íÎ^ŞfÖ]<†¿Þ_
‚ßfÖ]<ÔÖƒw<[< <

MJ ¹]<Äé¶<ðø}cæ<ìˆÆ<Å^ŞÎ<ØÚ^Ò<àÚ<Øéñ]†‰c<h^vŠÞ]Å^ŞÏÖ]<»<l^ßçjŠ<J<íÊ^Ò<àÚ<l^ßçjŠ¹]<ê×¡æ<Øéñ]†‰c<gvŠßjÊ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<^Ú_
<Ý^Â<„ßÚ<í×j]<^ãÏ^ßÚMURS<àÚ<ØÎ_<È×fi<Ö]<íéÞ^Şéj‰÷]<Ð^ß¹]<˜Ãe<]‚Â<^Ú<<O<A<äfqç²<ØÏßi<Øéñ]†‰c<ÄÚ<š]…_<Ù^fi<Üjè<kéu<íË–Ö]<àÚ

¤]<gŠu<ÔÖƒæ<°ŞŠ×ËÖ<Øéñ]†‰c<àÚ<í×m^º<íu^ŠÚíÏÊ†¹]<íŞè†J 
NJ <àÚ_<l]çÏe<ÀËj <àÓÖæ<éq<°ŞŠ×Ê<íÖæ<ï‚Ö<áçÓè<÷æ<Å^ŞÏÖ]æ<íË–Ö]<»<Øéñ]†‰c<^ãßÚ<gvŠßi<Ö]<Ð^ß¹]<»<í×ÏjŠÚ<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^Ïi

Ö]<Ù^Ó_<íÊ^Ò<Í^Ïède<Ý]ˆjÖ÷^e<á^Ê†ŞÖ]<ÝçÏèæ<H°ŞŠ×Ê<íÖæ<àÚ_æ<íÚø‰<íè^Û<l^éŠß¢]<ì‚ÃjÚ<íéÖæ<l]çÎ<ÝçÏiæ<íèçÎ^Ûã–Ãe<‚•<ÌßÃ<J 
OJ <xf’iæ<íé×éñ]†‰ý]<ì^éŠÖ]<k <íèçãéÖ]<ð^éuù]æ<íéßéŞŠ×ËÖ]<ì^éŠÖ]<k <íée†ÃÖ]<ð^éuù]<xf’iæ<°ŞŠ×Ê<íÖæ‚Ö<íÛ‘^Â<íéÎ†Ö]<Œ‚ÏÖ]<áçÓi

<k <xf’i<Ö]<îÓf¹]<Àñ^uæ<ëçãéÖ]<ê£]<]‚Â<^Ú<íéßéŞŠ×ËÖ]<ì^éŠÖ]<k <Ìè†Ö]<Ý†£]<ÔÖƒ<»<^²<íµ‚ÏÖ]<ì‚×fÖ]íé×éñ]†‰ý]<ì^éŠÖ]<J 
< <
< <
< <
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< <
 

PJ < ÜÎ…< ì‚vj¹]< ÜÚù]<ë…]†Î<Œ^‰_<î×Â< Üjé‰<Ø£]< á`e<°Ê†ŞÖ]< …]†Îde<°òqøÖ]< í×ÓÚ<Øu< ÜjèMUP< ÜÎ…æ<NPN<îŞÃèæ< íée†ÃÖ]< ÝøŠÖ]< ì…^fÚæ<
<êâ<íÛñ]‚Ö]<íÚ^ÎþÖ<l]…^é}<íŠ¸<áçòqøÖ]EM<D<H°ŞŠ×Ê<íÖæEN<DÊ<íÖæ‚Ö<^ã×ÏÞ<Üjè<Ö]<Øéñ]†‰c<»<Ð^ß¹]æ<Hê•]…ù]<Ù^fi<»<°ŞŠ×EO<D<÷æ

°jÏŞß¹]<°i^<°òqøÖ]<ìçÂ<î×Â<çéÎ<Õ^ßâ<áçÓèE<JP<Dêâæ<^æ<àÚ<…]†ÏÖ<íÃ•^}<^ãéÊ<íÚ^Îý]<áçÓjÊ<ï†}ù]<pønÖ]<Ð^ß¹]<^Ú_<V<ï†}_<Ùæ
íËé–¹]<Ùæ‚Ö]æ<HØéñ]†‰c<íÖææ<H°òqøÖ]<ÙçfÏÖ<ğ]]‚Ãj‰]<ë‚fi<^ÃÖ]<»E<JQ<DøÖ]<‚Â<áçÓè<¼‰çjÚ<Œ^‰_<î×Â<ğ̂éßfÚ<Øéñ]†‰c<±c<áæçÃè<ë„Ö]<°òq

^âÆæ< ^eæ…æ_æ< ]‚ßÒæ< ^éÖ]‰]<ØnÚ<ï†}_<Ð^ßÚ<»<ÜçfÎ< Üjè<ë„Ö]<°òqøÖ]< ‚Â< J<àÂæ< Üãñç¢<àÂ<˜èçÃi<î×Â<Ùç’£]<íÊ^Ò<°òqøÖ<Ð¬æ
l^Ó×jÛ×Ö<ÜãÞ]‚ÏÊ<J 

QJ èçŠi<Ãè<ÔÖƒ<ádÊ<Üñ]‚Ö]<Ø£]<íéÎ^Ëi]<„éËßi<àÚ<ð^ãjÞ÷]<‚ßÂ<íéÊ^•c<gÖ^Ş²<Ý‚ÏjÖ]<Í†<ëù<‡ç«<÷æ<Å]†’Ö]<ð^ãÞcæ<°Ê†ŞÖ]<gÖ^ŞÚ<Äé¶<í
^ÛãéfÃ<^ßæ<^Ûâ<Øéñ]†‰cæ<°ŞŠ×Ê<á`e<á^Ê†ŞÖ]<†Ïèæ<J 

RJ Hgè…‚jÖ]<š]†Æù<éŞŠ×ËÖ]<ëç¢]<Ù^]<Ý]‚~j‰^e<Øéñ]†‰ý<xÛŠè<àÓÖ<H^ãñ^æ<íéÛé×Îý]<^ãâ^éÚæ<^ã•…_<î×Â<ì^é‰<íéßéŞŠ×ËÖ]<íÖæ‚×Ö<áçÓè<^ÛÒ<
<ì‚¹<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<†Óf¹]<…]„ÞþÖ<…]]…<Şv²<Øéñ]†‰c<ÀËj MQ<íéßÚ‡<ìËÖ<íéßéŞŠ×ËÖ]<íÖæ‚Ö]<»<l^éŠß¢]<ì‚ÃjÚ<íéÖæ<l]çÎ<îÏfiæ<Híß‰<

²<íéßéŞŠ×ËÖ]<íÖæ‚×Ö<íè†vfÖ]æ<íèÖ]<æ‚£]<ífÎ]†Úæ<Ñ^Ëi÷]<„éËßi<á^Û•<êâ<íéÖæ‚Ö]<l]çÏÖ]<íÛãÚ<áçÓi<oé<ì‚éÏÚ<Æ<»<‚q]çjÖ]<ÔÖƒ<»<^
íéßéŞŠ×ËÖ]<íèæ‚£]<†e^Ã¹]J 

   ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
ì‚u<î×Â<íÃfŠÖ]<^âçße<àÚ<‚ße<ØÒ<»<Ôè_…<^ßÖ<ØÎ<H¼‰çÖ]<Ø£]<çße<î×Â<kÃ×]<á_<‚Ãeæ<áû]<J<[äé×Â<ÐÊ]çi<÷<Ý_<ÐÊ]çi<Øâ< <

MINN<D<ÜÎ…<‚ßeEM<DI<æ‚£<h^vŠÞ]<MURSê•]…úÖ<Ù^fi<ÄÚ< 
 ٦٫٧ ٧٫١ ٧٫٠ موافق بشدة) ١  
 ٦٠٫٠ ٥٠٫٩ ٥٤٫٢ موافق) ٢  
 ٢٥٫٥ ٢٧٫٨ ٢٧٫٠ غري موافق  ) ٣  
 ٦٫١ ١١٫٧ ٩٫٧ غري موافق بشدة) ٤  
 ١٫٧ ٢٫٥ ٢٫٢  ال أعرف/ ال رأي) ٥  

NINN<D<ÜÎ…<‚ßeEN<D–<<^ãjè^Û£<íéÖæ<l]çÎ<ÄÚ<àÓÖ<éq<áæ‚e<íÖæ< 
 ٢٫١ ٢٫٨ ٢٫٥ موافق بشدة) ١  
 ٢٥٫٧ ٢٦٫٠ ٢٥٫٩  موافق)٢  
 ٥٥٫٨ ٥٢٫١ ٥٣٫٤ غري موافق  ) ٣  
 ١٥٫٤ ١٧٫٤ ١٦٫٧ غري موافق بشدة) ٤  
 ١٫١ ١٫٦ ١٫٤  ال أعرف/ ال رأي) ٥  

OINN<D<ÜÎ…<‚ßeEO<DI<^ãÛéŠÏi<‚Ãe<°ŞŠ×Ê<íÖæ‚Ö<íÛ‘^Â<íéÎ†Ö]<Œ‚ÏÖ]<< <
 ٢٫٠ ٣٫٩ ٣٫٢ موافق بشدة) ١  
 ٣١٫٠ ٣٨٫٦ ٣٥٫٨ موافق) ٢  
 ٤٩٫٩ ٤٠٫٤ ٤٣٫٩  موافق  غري) ٣  
 ١٦٫٠ ١٤٫٧ ١٥٫٢ غري موافق بشدة) ٤  
 ١٫١ ٢٫٤ ٢٫٠  ال أعرف/ ال رأي) ٥  

PINN<D<ÜÎ…<‚ßeEP<D–<íÛñ]‚Ö]<íÚ^ÎþÖ<l]…^é}<íŠ¸<ÄÚ<áçòqøÖ]<< <
 ٢٫٦ ٣٫٠ ٢٫٩ موافق بشدة) ١  
 ٣٨٫٥ ٣٨٫٢ ٣٨٫٣ موافق) ٢  
 ٤٤٫٩ ٣٩٫١ ٤١٫٢ غري موافق  ) ٣  
 ١٠٫٢ ١٤٫٥ ١٢٫٩ موافق بشدةغري ) ٤  
 ٣٫٨ ٥٫٢ ٤٫٧  ال أعرف/ ال رأي) ٥  

QINN<D<ÜÎ…<‚ßeEQ<D–<<Å]†’Ö]<ð^ãÞc<< <
 ٦٫٢ ٧٫٢ ٦٫٨ موافق بشدة) ١  
 ٥٦٫٧ ٥٥٫٣ ٥٥٫٨ موافق) ٢  
 ٢٦٫٦ ٢٥٫٦ ٢٥٫٩ غري موافق  ) ٣  
 ٨٫٦ ٨٫٣ ٨٫٤ غري موافق بشدة) ٤  
 ١٫٩ ٣٫٦ ٣٫٠  ال أعرف/ ال رأي) ٥  

RINN<D<ÜÎ…<‚ßeER<DIíéßÚ_<l^féi†i<ÄÚ<ì^é‰<l]ƒ<íÖæ<< 
 ٤٫٠ ٣٫٧ ٣٫٨ موافق بشدة) ١  
 ٤٠٫٣ ٣٦٫٤ ٣٧٫٨ موافق) ٢  
 ٤٠٫٧ ٤١٫٠ ٤٠٫٩ غري موافق  ) ٣  
 ١٣٫٢ ١٥٫٢ ١٤٫٥ غري موافق بشدة) ٤  
 ١٫٨ ٣٫٧ ٣٫٠  ال أعرف/ ال رأي) ٥  
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   ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
SINN<D<Üñ]<ØvÒ<íÃÛj¥<çßfÖ] 

 ٢٫١ ٢٫٨ ٢٫٦ موافق بشدة) ١  
 ٤٨٫٣ ٤٣٫٤ ٤٥٫٢ موافق) ٢  
 ٣٧٫٤ ٣٨٫٢ ٣٧٫٩ غري موافق  ) ٣  
 ١٠٫١ ١١٫٥ ١١٫٠ غري موافق بشدة) ٤  
 ٢٫٢ ٤٫٠ ٣٫٤  ال أعرف/ ال رأي) ٥  
NO<Dj¥<åçßfe<¼‰çÖ]<Ø£]<]„â<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<íéf×Æ_<ë_…<àÂ<]ƒ^Úæ<]„â<°éßéŞŠ×ËÖ]<<Ü¿ÃÚ<š…^Ãè<Ý_<‚èöè<Øâ<[Üñ]<ØvÒ<íÃÛ

<[¼‰çÖ]<Ø£]< < 
 ٥١٫١ ٤٣٫٤ ٤٦٫٢ تؤيد األغلبية ذلك) ١  
 ٣٤٫٢ ٤١٫١ ٣٨٫٦ تعارض اإلغلبية ذلك) ٢  
 ١٤٫٧ ١٥٫٥ ١٥٫٢ ال أعرف/ ال رأي ) ٣  
NPD<°é×éñ]†‰ý]<Ü¿ÃÚ<š…^Ãè<Ý_<‚èöè<Øâ<HØéñ]†‰c<»<íéf×Æù]<ë_…<àÂ<]ƒ^Úæ[Üñ]<ØvÒ<íÃÛj¥<åçßfe<¼‰çÖ]<Ø£]<]„â< 

 ٤٤٫٤ ٤١٫٩ ٤٢٫٨ تؤيد األغلبية ذلك) ١  
 ٣٨٫٩ ٣٩٫١ ٣٩٫٠ تعارض اإلغلبية ذلك) ٢  
 ١٦٫٧ ١٩٫٠ ١٨٫٢ ال أعرف/ ال رأي ) ٣  
      
NQ<Dx×Š¹]<Å]†’Ö]æ<ÝøŠÖ]<íé×ÛÂ<ØfÏjŠ¹<ífŠßÖ^e<Œ^ßÖ]<l]†è‚Ïi<Ì×j¡<J_<‚ÏjÃè<àÚ<Õ^ßâ<HønÛÊ<ØËÖ^e<kãjÞ]<‚Î<ÝøŠÖ]<íé×ÛÂ<á

<ØÊ<àÂ<ÙæöŠ¹]<çâ<x×Š¹]<ØÛÃÖ]<á_<áæ†}a<ï†è<^ÛéÊ<¼ÏÊ<ív×Š¹]<l^é×ÛÃ×Ö<ðçr×Ö]<çâ<Ùøju÷]<ð^ãÞý<ì‚éuçÖ]<íÏè†ŞÖ]<á_æ
ÝøŠÖ]<íé×ÛÂ<J<<[‚èöi<íéÖ^jÖ]<íÃe…ù]<†¿ßÖ]<l^ãqæ<àÚ<ë_<HÔÖ<ífŠßÖ^e<]ƒ^Ú 

  
 ٢١٫١ ٢٠٫٥ ٢٠٫٧ وجيب إيقافها واللجوء بدال منها للعمل املسلح اء االحتالل عملية السالم ليست ناجحة يف إهن) ١

  
 ٣٧٫٠ ٣٥٫١ ٣٥٫٨ ولكن يف الوقت نفسه جيب استمرار العمل املسلح جيب عدم إيقاف عملية السالم ألهنا قد تنجح ) ٢

  

لتوقف عن العمل الوقت ويف هذه األثناء جيب اعملية السالم مل تفشل وجيب إعطاءها املزيد من ) ٣  ٢٤٫٤ ٢٩٫٠ ٢٧٫٣ املسلح 

  

  السالم سوف تتقدم السالم ولو أوقفنا العمليات املسلحة فإن عملية العمل املسلح هو املسؤول عن تراجع عملية ) ٤
 ١٢٫٣ ١٠٫١ ١٠٫٩ 

 ٥٫٢ ٥٫٤ ٥٫٣  ال أعرف/ ال رأي) ٥  
NR<D<æ<HØéñ]†‰cæ<éŞŠ×ËÖ]<Í†ŞÖ]<°e<Ýø‰<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<‚Ãe<íéÖ^jÖ]<l]çŞ~×Ö<àÓµ<H^ãe<Øéñ]†‰c<Í]Â]æ<°ŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎ

°ŞŠ×Ê<íÖææ<Øéñ]†‰c<°e<<l^ÎøÃÖ]<ˆèˆÃi<»<íÛâ^Š¹]<J^ãßÚ<ØÒ<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<kßÒ<ác<^ßÖ<ØÎV[ 
MINR<DÄñ^–fÖ]æ<]†ÊúÖ<°jÖæ‚Ö]<°e<íÒ†u<íè†uæ<íuçjËÚ<æ‚u 

 ١٧٫١ ١٩٫١ ١٨٫٤         أؤيد بشدة ) ١  
 ٦٣٫٧ ٦٣٫٠ ٦٣٫٣  دأؤي) ٢  
 ١٢٫٣ ١٣٫٨ ١٣٫٣    أعارض ) ٣  
 ٥٫٩ ٣٫٣ ٤٫٢  أعارض بشدة) ٤  
 ١٫٠ ٠٫٨ ٠٫٨  ال أعرف/ ال رأي) ٥  

NINR<DíÒÚ<íè^’jÎ]<Äè…^²<Ý^éÏÖ]æ<íè^’jÎ]<l^Š‰öÚ<ð^ße< <
 ١٣٫٦ ١٣٫٠ ١٣٫٢         أؤيد بشدة ) ١  
 ٦٠٫٤ ٥١٫٦ ٥٤٫٨  أؤيد) ٢  
 ٢٠٫٣ ٢٩٫٣ ٢٦٫٠    أعارض ) ٣  
 ٥٫٠ ٤٫٩ ٤٫٩  أعارض بشدة) ٤  
 ٠٫٦ ١٫٣ ١٫١  ال أعرف/ ال رأي) ٥  

OINR<D<íÒÚ<íé‰^é‰<l^Š‰öÚ<ð^ßeEá^¹Ò<D<^Ïu÷<Øéñ]†‰c<íÖææ<°ŞŠ×Ê<íÖæ<°e<êÖ]…‚ËÞçÒ<^ ]<Ý^éÏÖ<Í‚ãi< <

 ٥٫٢ ٤٫٢ ٤٫٦         أؤيد بشدة ) ١  
 ٢٩٫٦ ٢٤٫٨ ٢٦٫٥  أؤيد) ٢  
 ٤٩٫٥ ٥٣٫٠ ٥١٫٧    أعارض ) ٣  
 ١٣٫٨ ١٤٫٦ ١٤٫٣  أعارض بشدة) ٤  
 ٢٫٠ ٣٫٤ ٢٫٨  ال أعرف/ ال رأي) ٥  
      
      
      
      



  ٢٠٠٦ كانون أول ٢٢     استطالع رقم                            االستطالعات                                                                                           

١٤ 

      
      

   ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
<PINR<D<Øéñ]†‰c<‚•<˜è†vjÖ]<Äß³<íéßéŞŠ×Ê<°Þ]çÎ<ØÛÂ< <

 ٣٫٢ ٣٫٥ ٣٫٤         أؤيد بشدة ) ١  
 ٣٤٫٤ ٣١٫٣ ٣٢٫٤  أؤيد) ٢  
 ٤٥٫٦ ٤٨٫١ ٤٧٫٢    أعارض ) ٣  
 ١٥٫١ ١٤٫١ ١٤٫٥  أعارض بشدة) ٤  
 ١٫٦ ٣٫٠ ٢٫٥  ال أعرف/ ال رأي) ٥  

QINR<D°éßéŞŠ×Ë×Ö<°ŞŠ×Ê<ØÒ<ìçÃe<gÖ^Şi<÷æ<Øéñ]†‰de<ÍÃi<íéßéŞŠ×ËÖ]<íÖæ‚Ö]<Œ…]‚¹<íéÛé×Ãi<sÚ]†e<Ä•æ< <
 ٠٫٧ ١٫٥ ١٫٢         أؤيد بشدة ) ١  
 ١٠٫١ ٧٫٧ ٨٫٦  أؤيد) ٢  
 ٥٩٫٦ ٥٨٫٠ ٥٨٫٦    أعارض ) ٣  
 ٢٨٫٤ ٣٠٫٢ ٢٩٫٦  أعارض بشدة) ٤  
 ١٫٢ ٢٫٥ ٢٫٠  ال أعرف/ ال رأي) ٥  
NS<D<<î×Â<ønÚ<kÞ_<Øâ<<H^ãe<Øéñ]†‰c<Í]Â]æ<°ŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎæ<HØéñ]†‰cæ<éŞŠ×ËÖ]<Í†ŞÖ]<°e<Ýø‰<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<‚Ãe

ØéÚ‡<ìçÂ‚Ö<<ÝøŠÖ]<àÚ<ð]çqù]<Ô×i<Ø¾<»<]‚Ãj‰]<Kê×éñ]†‰c<í×éÚ‡KäjÊ†Â<ìK<[Ôjée<»<Ôi…^èˆÖ<Ðe^ŠÖ]<»<^â< < 
 ٢٫٨ ٥٫٩ ٤٫٨ بالتأكيد نعم) ١  
 ٢٧٫٤ ٢٧٫٧ ٢٧٫٦ نعم) ٢  
 ٤٥٫٤ ٣٩٫٢ ٤١٫٥ ال) ٣  
 ٢٣٫٤ ٢٦٫١ ٢٥٫١ بالتأكيد ال) ٤  
 ١٫٠ ١٫١ ١٫١  ال أعرف/ ال رأي) ٥  
NT<D<‰cæ<éŞŠ×ËÖ]<Í†ŞÖ]<°e<Ýø‰<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<‚Ãe<»<]‚Ãj‰]<î×Â<kÞ_<Øâ<H^ãe<Øéñ]†‰c<Í]Â]æ<°ŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎæ<HØéñ]†

ØéÚ‡<ì…^èˆÖ<ÝøŠÖ]<àÚ<ð]çqù]<Ô×i<Ø¾<Kê×éñ]†‰c<í×éÚ‡KäjÊ†Â<<ìKäjée<»<Ðe^ŠÖ]<»<^âK[Øéñ]†‰c<»<^ãjée 
 ٣٫٨ ٥٫٦ ٤٫٩ بالتأكيد نعم) ١  
 ٢٦٫٦ ٢٧٫١ ٢٦٫٩ نعم) ٢  
 ٤٥٫٤ ٣٨٫١ ٤٠٫٧ ال) ٣  
 ٢٣٫٤ ٢٧٫٩ ٢٦٫٣ التأكيد الب) ٤  
 ٠٫٩ ١٫٣ ١٫٢  ال أعرف/ ال رأي) ٥  
NU<DíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<^ŠÊ<çqçe<‚ÏjÃi<Øâ 

 ٨٤٫٨ ٨٨٫٣ ٨٧٫٠  نعم)١  
 ١٠٫٣ ٥٫٨ ٧٫٥  ال) ٢  
 ٤٫٩ ٥٫٩ ٥٫٥  ال أعرف/ ال رأي) ٣  
OLD<<l^Š‰öÚ<»<“Ïßé‰<Ý_<^ŠËÖ]<‚èˆé‰<Øâ<HÝ^èù]<…æ†Ú<ÄÚ[íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ 

 ٦٠٫٨ ٥٨٫٠ ٥٩٫٠        سيزيد )  ١  
 ٩٫٥ ١٠٫٥ ١٠٫١      سيبقى كما هو) ٢  
 ٢١٫٤ ٢١٫٠ ٢١٫٢  سينقص)  ٣  
 ٨٫٢ ١٠٫٦ ٩٫٧  ال أعرف/ ال رأي) ٤  

OM<<D<[àè†ÊçjÚ<Æ<Ý_<àè†ÊçjÚ<Ôi†‰_<]†Êùæ<ÔÖ<íé’~Ö]<íÚøŠÖ]<æ<àÚù]<á`e<Ý^èù]<å„â<†Ãi<Øâ 
 ٠٫٧ ١٫١ ١٫٠    كل كامل متوفرين بش) ١  
 ١٠٫٩ ١٢٫٥ ١١٫٩  متوفرين) ٢  
 ٤٥٫٩ ٥٢٫١ ٤٩٫٨      غري متوفرين   ) ٣  
 ٤٢٫٥ ٣٤٫٣ ٣٧٫٣  غري متوفرين  باملرة) ٤  
OND<<íé]†Ïµ‚Ö]<å„â<»<ï†i<Øâ<H‚è‚vjÖ^e<[°ŞŠ×Ê<»<íé]†Ïµ‚×Ö<ÔÛééÏi<çâ<^Ú<HÝ^ÃÖ]<]„â<Ä×ŞÚ<»<íée^~jÞ÷]<íe†rjÖ]<‚Ãe

Þ<^Ú^¿Þ<<[°ŞŠ×Ê<»<ÐéfŞj×Ö<Øe^Î<Æ<^òé‰<^Ú^¿Þ<å]†i<Ý_<°ŞŠ×ËÖ<x×’è<^vq^ 
 ٥٤٫٥ ٥١٫٩ ٥٢٫٨ ناجحا، يصلح لفلسطني) ١  
 ٤٢٫٦ ٤٣٫٦ ٤٣٫٢ فاشال، ال يصلح لفلسطني) ٢  
 ٣٫٠ ٤٫٥ ٣٫٩ ال أعرف/ ال رأي ) ٣  
      
      
      
      
      
      



 ٢٠٠٦ كانون أول ٢٢          استطالع رقم                                                                                         االستطالعات                         

١٥ 

   ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] Æ<Å^ŞÎìˆ 
OOD<<<[°ŞŠ×ËÖ<^£^‘<å]†i<ë„Ö]<Øè‚fÖ]<Ý^¿ßÖ]<çâ<^ÛÊ<Hø^Ê<á^Ò<ác 

  
 ٢٥٫٢ ١٩٫٤ ٢١٫٥ احلكومة والربملان بالكاملنظام احلزب الواحد، حيث يسيطر احلزب على ) ١

 ٢١٫٩ ٢٦٫٩ ٢٥٫١ نظام بزعيم قوي بدون مساءلة من برملان  ) ٢  

 ٣٠٫٧ ٢٤٫١ ٢٦٫٥ نظام ديين يسيطر فيه رجال الدين فقط) ٣  

  
 ١١٫٦ ١٨٫٢ ١٥٫٩ ________________افضلال أحد مما سبق، ) ٤

 ١٠٫٥ ١١٫٤ ١١٫١ ال أعرف/ ال رأي ) ٥  

OP<Dê×è<^º<ë_<‚ée<áçÓi<á_<g«<íè’¹]<l]…]†ÏÖ]<HÔè_†ey<V¼ÏÊ<]‚u]æ<}]<<<w 
 ٣٥٫٨ ٣٢٫٥ ٣٣٫٧ اجمللس التشريعي للسلطة الفلسطينية) ١  
 ٢٥٫٢ ٢٥٫١ ٢٥٫١ السلطة الفلسطينيةرئيس ) ٢  
 ٥٫٨ ٧٫٤ ٦٫٨ اجمللس الوطين ملنظمة التحرير الفلسطينية) ٣  
 ٥٫٥ ٦٫٤ ٦٫١ اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطيية) ٤  
 ١٩٫٣ ١٣٫٩ ١٥٫٩ رئيس وجملس الوزراء يف السلطة الفلسطينية     ) ٥  
 ٦٫١ ٨٫٤ ٧٫٦ ال أحد مما سبق) ٦  
 ٢٫٣ ٦٫٣ ٤٫٨ ال أعرف/ ال رأي ) ٧  

OQ<D^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[ 

 ٢٣٫٢ ١١٫٤ ١٥٫٧ بالتأكيد نعم) ١  
 ٢٩٫٠ ٣٦٫٤ ٣٣٫٧ نعم) ٢  
 ٣٩٫٦ ٤٠٫١ ٣٩٫٩ ال) ٣  
 ٦٫٠ ١٠٫٣ ٨٫٧ بالتأكيد ال) ٤  
 ٢٫٣ ١٫٨ ٢٫٠  ال أعرف/ ال رأي) ٥  
OR<D<íéÂ^e†Ö]<íéÖæ‚Ö]<íßr×Ö^e<îÛŠè<^Ú<æ_<Hì‚vj¹]<ÜÚù]æ<êeæ…æù]<^ ÷]æ<^é‰æ…æ<ì‚vj¹]<l^è÷çÖ]<kÚ‚Î>Ðè†<í…^}<><Ø‘çj×Ö

l]çß‰<pøm<Ùø}<íÛñ]<íèçŠjÖ<J²<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<»<íé‰^é‰<l^uø‘de<ífÖ^Ş¹]<<íŞ¤]<ØÛi<°éÃiæ<…çj‰<Ä•æ<ÔÖƒ<»<^
<íÖæ<Ý^éÎæ<l^ßçjŠ¹]<‚éÛrje<ífÖ^Ş¹]æ<HíéÂ^e†Ö]<íßr×Ö]<Í]†c<k <°fÞ^¢]<àÚ<ÌßÃÖ]æ<˜è†vjÖ]<Í^Ïècæ<ëçÎ<ð]…‡æ<‹éñ…

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<Øâ
[ì…^f¹]<å„â<š…^Ãi<Ý_<‚èöi 

 ٤٫٣ ٤٫٩ ٤٫٧         أؤيد بشدة ) ١  
 ٤٢٫٨ ٤٥٫٤ ٤٤٫٤  أؤيد) ٢  
 ٣٧٫٣ ٣٣٫٧ ٣٥٫٠    أعارض ) ٣  
 ١٠٫٠ ١٠٫٧ ١٠٫٤  أعارض بشدة) ٤  
 ٥٫٧ ٥٫٣ ٥٫٤  ال أعرف/ ال رأي) ٥  
OS<DÖ]<°e<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<àâ]†Ö]<…^ßÖ]<Ñøc<ÌÎæ<Ñ^Ëi]<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<<[ê×éñ]†‰ý]æ<éŞŠ×ËÖ]<°Ê†Ş 

 ١٦٫٠ ١٩٫٣ ١٨٫١         أؤيد بشدة ) ١  
 ٦٩٫١ ٦٦٫٣ ٦٧٫٣  أؤيد) ٢  
 ١٢٫٢ ١١٫٧ ١١٫٩    أعارض ) ٣  
 ٢٫٣ ١٫٩ ٢٫١  أعارض بشدة) ٤  
 ٠٫٤ ٠٫٨ ٠٫٦  ال أعرف/ ال رأي) ٥  
OT<D<<[^–è_<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<ØÛéÖ<Ñ^Ëi÷]<]„â<ÐéfŞi<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâæ 

 ١٨٫١ ١٩٫٠ ١٨٫٧         أؤيد بشدة ) ١  
 ٦٥٫١ ٦٦٫٣ ٦٥٫٩  أؤيد) ٢  
 ١٢٫٦ ١١٫٧ ١٢٫٠    أعارض ) ٣  
 ٢٫٥ ١٫٧ ٢٫٠  أعارض بشدة) ٤  
 ١٫٦ ١٫٢ ١٫٣  ال أعرف/ ال رأي) ٥  

OU<Dì}ù]<íÖç¢]<àÚ<]ˆñ^Ê<t†}<Õ†¿ße<àÚ<HÄée^‰_<ì‚ÃÖ<„éËßjÖ]<ˆéu<ìˆÆ<»<…^ßÖ]<Ñøc<ÌÎæ<Ùç}<‚Ãeæ<áû]<<[Å]†’Ö]<»< 
 ٢٥٫٤ ٢٧٫٥ ٢٦٫٧ إسرائيل) ١  
 ٢٧٫٦ ٢١٫٧ ٢٣٫٩ الفلسطينيني) ٢  
 ٢٣٫٣ ١٤٫٤ ١٧٫٦ االثنان) ٣  
 ٢١٫٤ ٣٣٫١ ٢٨٫٨ ال أحد منهما) ٤  
 ٢٫٣ ٣٫٤ ٣٫٠ ال أعرف/ ال رأي ) ٥  
      
      



  ٢٠٠٦ كانون أول ٢٢     استطالع رقم                            االستطالعات                                                                                           

١٦ 

   ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
PL<DËi]<àÚ<†nÒ_<<‚éËjŠè<Õ†¿ße<àÚæ<<[àâ]†Ö]<…^ßÖ]<Ñøc<ÌÎæ<Ñ^ 

 ٢٩٫٩ ٢٨٫٠ ٢٨٫٧ إسرائيل) ١  
 ٣١٫٢ ٣٣٫٤ ٣٢٫٦ الفلسطينيني) ٢  
 ٢٧٫٠ ٢٤٫٠ ٢٥٫١ االثنان) ٣  
 ١٠٫٢ ١٢٫٠ ١١٫٣ ال أحد منهما) ٤  
 ١٫٧ ٢٫٦ ٢٫٣ ال أعرف/ ال رأي ) ٥  
PM<D<†nÒ_<^é‰^é‰<‚éËjŠ¹]<àÚ<Híé×}]‚Ö]<íéßéŞ×ŠËÖ]<Í]†úÖ<ífŠßÖ^eæ<<[àâ]†Ö]<…^ßÖ]<Ñøc<ÌÎæ<àÚ 

 ٢٠٫٧ ٢٠٫٤ ٢٠٫٥ الرئيس أبو مازن وحركة فتح) ١  
 ١٩٫٤ ١٣٫١ ١٥٫٤ رئيس الوزراء امساعيل هنيه وحركة محاس) ٢  
 ٣٤٫٤ ٣٣٫٥ ٣٣٫٨ االثنان) ٣  
 ٢١٫٨ ٢٦٫٠ ٢٤٫٤ ال أحد منهما) ٤  
 ٣٫٨ ٧٫٠ ٥٫٩ ال أعرف/ ال رأي ) ٥  

PND<<p‚¬<á_<ÄÎçji<]ƒ^Ú<<[Øéñ]†‰c<ÄÚ<…^ßÖ]<Ñøc<ÌÎæ<ÐéÏ <‚Ãe<áû] 

  
 ١٩٫٣ ١٨٫٣ ١٨٫٧   املواجهات املسلحةسيعود الطرفان للمفاوضات قريبا وستتوقف ) ١

  
 ٤٢٫١ ٣٥٫٨ ٣٨٫١ املواجهات املسلحة ستستمرسيعود الطرفان للمفاوضات لكن بعض ) ٢

  
 ٣٤٫٩ ٣٨٫٨ ٣٧٫٤ وضاتللمفالن تتوقف املواجهات املسلحة ولن يعود الطرفان ) ٣

 ٣٫٦ ٧٫٢ ٥٫٩ ال أعرف/ ال رأي ) ٤  
PO<D<íéßéŞŠ×Ê<l^•æ^ËÚ<ð]†qc<Ùçu<oè‚u<Õ^ßâI<íË–Ö]<<»<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎ<^ãé×Â<]ð^ße<Üjè<íjÎöÚ<íèçŠjÖ<Ø‘çj×Ö<íé×éñ]†‰c<

ønÚ<°òqøÖ^Ò<ï†}_<^è^–Î<íèçŠi<Øq`jèæ<Å^ŞÏÖ]æ<Jöi<í×Ú^<íèçŠi<áç×–Ëè<áæ†}a<Õ^ßâæ<Øuæ<Å]†’Ö]<ð^ãÞcæ<Üñ]<ÝøŠÖ<ë
°òqøÖ]<ÔÖƒ<»<^²<^è^–ÏÖ]<íÊ^Ò<J<<[í×Ú^Ö]<íèçŠjÖ]<Ý_<íjÎö¹]<íèçŠjÖ]<HØ–Ëi<°ËÎç¹]<ë_ 

 ٣٫٢ ١٫١ ١٫٩       بالتأكيد املؤقتة) ١  
 ١٥٫٣ ١٣٫١ ١٣٫٩ املؤقتة) ٢  
 ٥٨٫٥ ٥٦٫٦ ٥٧٫٣ الشاملة) ٣  
 ١٨٫٨ ٢٦٫٣ ٢٣٫٥ بالتأكيد الشاملة) ٤  
 ٤٫٣ ٢٫٩ ٣٫٤ ال أعرف/ ال رأي ) ٥  

PPD<<éŞŠ×Ê<Ñ^Ëi]<àÂ<oè‚u<^–è_<Õ^ßâI<êÖ]çuæ<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÏÖ<ê×éñ]†‰c<TL<A<±cUL<A<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<àÚ
¹]<àÒ^Úù]æ<°òqøÖ]æ<íÛñ]‚Ö]<æ‚£]<ØnÚ<Å]†’Ö]<^è^–Î<íéÏe<î×Â<Øéñ]†‰c<íÖææ<°ŞŠ×Ê<íÖæ<°e<šæ^ËjÖ]<äÃfjè<Œ‚ÏÖ]<»<í‰‚Ï

^âÆæ<J<<[]„ãÒ<^Î^Ëi]<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ 
 ٥٫٥ ٤٫١ ٤٫٦       أؤيدبالتأكيد ) ١  
 ٥٣٫٢ ٥٣٫٠ ٥٣٫١ أؤيد) ٢  
 ٣١٫٣ ٣١٫٥ ٣١٫٤   أعارض ) ٣  
 ٥٫٩ ٥٫٨ ٥٫٨ بالتأكيد أعارض) ٤  
 ٤٫١ ٥٫٥ ٥٫٠ ال أعرف/ ال رأي ) ٥  
PQD<^é×ÛÂ<àÚ<íÏe^ŠÖ]<í×u†¹]<ÜééÏi<l…_<çÖ<<[^â]†i<ÌéÒHìˆÆ<Å^ŞÎ<àÚ<íé×éñ]†‰ý]<l]‚×fÖ]<î×Â<è…]ç’Ö]<Ñøc<l 

  
 ٢٢٫٨ ١٦٫١ ١٨٫٦ الفلسطينيةبا لتأكيد، أراها مفيدة يف خدمة املصلحة ) ١

 ٣٠٫٠ ٢٨٫٧ ٢٩٫١    أراها مفيدة يف خدمة املصلحة الفلسطينية ) ٢  
 ٢٨٫٣ ٢٩٫٠ ٢٨٫٧ مضرة باملصلحة الفلسطينية  ) ٣  
 ١٦٫٩ ٢٠٫٧ ١٩٫٣ لتأكيد مضرة باملصلحة الفلسطينيةبا) ٤  
 ٢٫٠ ٥٫٦ ٤٫٣ ال أعرف/ ال رأي ) ٥  
(PR<íée†ÃÖ]<ì…^f¹]<àÂ<kÃ<æ_<Í†Ãi<Øâ<K<<[ÝøŠ×Ö<íèçÃŠÖ]<ì…^f¹]<æ_ 
 ١١٫٦ ٧٫٨ ٩٫٢ أعرف تقريبا كل التفاصيل عنها) ١  
 ١٦٫٣ ١٥٫٥ ١٥٫٨ أعرفها بشكل عام مع بعض التفاصيل  ) ٢  
 ٣٠٫٥ ٣١٫٠ ٣٠٫٨ مسعت عنها، ولكين ال أعرف التفاصيل   ) ٣  
 ٤١٫٣ ٤٤٫٨ ٤٣٫٥ مل امسع عنها  ) ٤  
 ٠٫٢ ٠٫٩ ٠٫٧ ال أعرف/ ال رأي ) ٥  
      
      
      
      



 ٢٠٠٦ كانون أول ٢٢          استطالع رقم                                                                                         االستطالعات                         

١٧ 

   ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
PS<D<^Ò<àÚ<h^vŠÞ÷]<Øéñ]†‰c<î×Â<<á_<ÝøŠ×Ö<íée†ÃÖ]<ì…^f¹]<ÙçÏi<Ý^Â<^ãj×ju]<Ö]<Ð^ß¹]<íÊMURS<íË–Ö]æ<Œ‚ÏÖ]<ÔÖƒ<»<^²<

íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎæ<á÷ç¢]<íf–âæ<ìˆÆ<Å^ŞÎæ<íée†ÇÖ]<J<ì‚vj¹]<ÜÚù]<…]†Î<î×Â<ð^ße<l^•æ^Ë¹]<Ùø}<àÚ<°òqøÖ]<í×ÓÚ<Øu<Üjè
<ÜÎ…MUPÜã–èçÃiæ<Øéñ]†‰ý<°òq÷<ìçÃe<xÛŠè<ë„Ö]<<JÙæ‚Ö]<íÊ^Ò<ÍÃi<HØe^Ï¹]<»<Ø}]<éÃÖ]<»<^ãÏuæ<Øéñ]†‰de<íée†ÃÖ]<

^ãÃÚ<íéÃéf<l^ÎøÂ<<íÚ^Îcæ<Ýø‰<l^Î^Ëi]<ÄéÎçje<ÝçÏiæ<HíßÚa<æ‚u<J<<[ì…^f¹]<å„â<î×Â<ÐÊ]çi<÷<Ý_<ÐÊ]çi<Øâ 
 ٩٫٨ ٨٫٤ ٨٫٩         بالتأكيد أوافق) ١  

 ٥٠٫٢ ٥٠٫٧ ٥٠٫٥  وافقأ) ٢  

 ٢٦٫٦ ٢٨٫٢ ٢٧٫٧  أعارض) ٣  

 ١١٫٣ ٩٫٣ ١٠٫٠         بالتأكيد أعارض) ٤  

 ٢٫٠ ٣٫٤ ٢٫٩  الأعرف/ ال رأي ) ٥  

PT<D<]‚Ãj‰]<î×Â<Øéñ]†‰c<á_<Ù^Î<Ö]<l÷‡^ßjÖ]<š†Ãe<äéÊ<Ý^Î<ë„Ö]<l†¹æ_<çãèc<ê×éñ]†‰ý]<ð]…‡çÖ]<‹éñ…<h^Ş}<àÂ<kÃ<Øâ
<<[°éßéŞŠ×Ë×Ö<^ãµ‚ÏjÖ 

 ٨٫١ ٥٫٢ ٦٫٢ أعرف تقريبا كل التفاصيل عنه) ١  

 ١٣٫٠ ١٧٫٤ ١٥٫٨ ل عام مع بعض التفاصيل  أعرفه بشك) ٢  

 ٢٢٫٤ ٢٠٫٢ ٢١٫٠ مسعت عنه، ولكين ال أعرف التفاصيل   ) ٣  

 ٥٥٫٥ ٥٦٫٧ ٥٦٫٣ مل امسع عنه  ) ٤  

 ١٫٠ ٠٫٥ ٠٫٧  الأعرف/ ال رأي ) ٥  
PU<D^ßÚæ<l^ßçjŠÚ<ðø}ý<]‚Ãj‰]<î×Â<Øéñ]†‰c<ádÊ<êÏéÏu<Ýø‰<Øe^ÏÚ<äÞ_<äe^Ş}<»<l†¹æ_<Ù^ÎíÃ‰]æ<íéßéŞŠ×Ê<Ð<J<HÔè_†e

<<[ÝøŠÖ]<”†Ê<°Š <»<l†¹æ_<h^Ş}<ÜãŠè<÷<æ_<ÜãŠè<Øâ 
 ٤٣٫٦ ٣٧٫١ ٣٩٫٤       يسهم يف حتسني فرص السالم ) ١ 

 ٣٨٫٩ ٣٦٫١ ٣٧٫١  ال يسهم يف حتسني فرص السالم   ) ٢ 

 ١٤٫٢ ٢١٫٣ ١٨٫٧  ليس له تأثري على فرص السالم     ) ٣ 

 ٣٫٣ ٥٫٥ ٤٫٧  الأعرف/ ال رأي ) ٤ 
QL<D<<[Øéñ]†‰c<ÄÚ<‚Úù]<í×èç<íÞ‚<Œ^·<íŞ}<š†Ãe<äéÊ<Ý^Î<ë„Ö]<äéßâ<ØéÂ^]<ð]…‡çÖ]<‹éñ…<h^Ş}<àÂ<kÃ<Øâ 

 ٢١٫١ ١٣٫٧ ١٦٫٤  أعرف تقريبا كل التفاصيل عنه) ١ 

 ١٨٫٥ ١٧٫٣ ١٧٫٧  أعرفه بشكل عام مع بعض التفاصيل  ) ٢ 

 ٢٦٫٦ ٢٤٫٦ ٢٥٫٤  مسعت عنه، ولكين ال أعرف التفاصيل) ٣ 

 ٣٣٫٩ ٤٣٫٥ ٤٠٫٠  مل امسع عنه  ) ٤ 

 ٥٫٥  ٠٫٩ ٠٫٦  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
QM<D<Ý^Â<æ‚£<Øéñ]†‰c<h^vŠÞ]<Øe^ÏÚ<äÞ_<Häéßâ<Ù^ÎMURS<Øéñ]†‰c<ð^ŞÂý<ì‚ÃjŠÚ<áçÓj‰<Œ^·<ádÊ<HíéßéŞŠ×Ê<íÖæ<íÚ^Îcæ<

†nÒ_<æ_<l]çß‰<†ÃÖ<‚Úù]<í×èç<íÞ‚â<JŠi<÷<æ_<ÜãŠi<Øâ<HÔè_†e<<[ÝøŠÖ]<”†Ê<°Š <»<…^ÓÊù]<å„â<Üã 
 ٦٦٫٠ ٥٥٫١ ٥٩٫١       تسهم يف حتسني فرص السالم ) ١ 

 ٢٠٫٨ ٢٣٫١ ٢٢٫٣  ال تسهم يف حتسني فرص السالم   ) ٢ 

 ١٠٫٠ ١٤٫٥ ١٢٫٩  ليس هلا تاثري على فرص السالم     ) ٣ 

 ٣٫٢ ٧٫٢ ٥٫٧  الأعرف/ ال رأي ) ٤ 
QN<D_<h]ˆuù]æ<l^â^Ÿ÷]<àÚ<^è<[<‚èöi<íéÖ^jÖ]y¼ÏÊ<ğ]‚u]æ<}]w 

 ٠٫٩ ١٫٦ ١٫٤  زب الشعبح )١ 
 ٣٫٠ ٣٫٢ ٣٫١  اجلبهة الشعبية) ٢ 
 ٣٣٫٣ ٣١٫٧ ٣٢٫٣  تحف )٣ 
 ٣٦٫٠ ٢٥٫٤ ٢٩٫٣  اسمح )٤ 
 ٠٫٢ ١٫٤ ١٫٠  جلبهة الدميقراطيةا )٥ 
 ١٫١ ١٫٨ ١٫٦  جلهاد اإلسالميا ) ٦ 
      



  ٢٠٠٦ كانون أول ٢٢     استطالع رقم                            االستطالعات                                                                                           

١٨ 

   ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
 ٠٫٥   ٠٫٢  فدا) ٧ 
 ٠٫٧ ١٫٢ ١٫٠  املبادرة الوطنية) ٨ 
 ٢٫٣ ٣٫٩ ٣٫٣  ستقل إسالميم) ٩ 
 ٤٫٦ ٤٫٢ ٤٫٣  ستقل وطينم )١٠ 
 ١٧٫٤ ٢٥٫٣ ٢٢٫٤   أحد مما سبقال )١١ 
   ٠٫٤ ٠٫٢  )_____( ري ذلك حددغ )١٢ 
QODê×è<^²<ÝçÏi<^fè†Ïi<ì†Ú<ÜÒ<<V 
MIQO<D°ŞŠ×Ê<ì^ßÎ<î×Â<…^f}ù]<ì‚â^Ú 

 ٢٨٫٢ ٣٧٫٩ ٣٤٫٣ وال مرة ) ١ 
 ٢٣٫٣ ٢٤٫٤ ٢٤٫٠  مرة أو مرتني أسبوعيا) ٢ 
 ١٠٫٠ ١١٫٥ ١١٫٠  مرات اسبوعيا٤-٣) ٣ 
 ٣٨٫٣ ٢٦٫١ ٣٠٫٥ تقريبا كل يوم  ) ٤ 

 ٠٫٢ ٠٫١ ٠٫٢  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
NIQO<D<<íée†ÃÖ]<æ_<ì†èˆ¢]<ì^ßÎ<î×Â<…^f}ù]<ì‚â^Ú 

 ٨٫٠ ٩٫٥ ٨٫٩ وال مرة ) ١ 
 ٩٫٨ ١٢٫٧ ١١٫٧  مرة أو مرتني أسبوعيا )٢ 
 ٩٫٥ ١٠٫٢ ٩٫٩  مرات اسبوعيا٤-٣) ٣ 
 ٧٢٫٠ ٦٧٫٣ ٦٩٫١ تقريبا كل يوم  ) ٤ 

 ٠٫٦ ٠٫٣ ٠٫٤  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
OIQO<D<ì‚è†¢]<_†Ïi< <

 ٥٦٫١ ٥٠٫٢ ٥٢٫٣ وال مرة ) ١ 
 ٢٤٫٦ ٢٦٫٢ ٢٥٫٦  مرة أو مرتني أسبوعيا) ٢ 
 ٧٫٥ ٨٫٥ ٨٫١  مرات اسبوعيا٤-٣) ٣ 
 ١٠٫٣ ١٥٫١ ١٣٫٤ تقريبا كل يوم  ) ٤ 

 ١٫٥   ٠٫٦  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
PIQO<D<çè]†Ö]<»<…^f}úÖ<ÄÛjŠi< <

 ٢٠٫٧ ٤٥٫٥ ٣٦٫٤ وال مرة ) ١ 
 ١٥٫٦ ١٦٫٧ ١٦٫٣  مرة أو مرتني أسبوعيا) ٢ 
 ٨٫٤ ٨٫٤ ٨٫٤  مرات اسبوعيا٤-٣) ٣ 
 ٥٤٫٥ ٢٩٫٢ ٣٨٫٥ تقريبا كل يوم  ) ٤ 

   ٠٫٨ ٠٫١ ٠٫٤  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
            
      

 

  


