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األمن والكتائب املسلحة، ثالثة أرباع اجلمهور تطالب بإجراء 

يؤيدون اخلطة % ٦٣ و انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة
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  املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية    تأسس  
 كمركـز مـستقل للبحـوث       ٢٠٠٠يف مطلع عـام     

يهدف املركـز   . األكادميية ودراسات السياسات العامة   
: لتطوير وتقوية املعرفة الفلسطينية يف جمـاالت ثـالث        
ي السياسات الفلسطينية الداخلية، التحليل االسـتراتيج     

والسياسة اخلارجية، البحوث املـسحية واسـتطالعات       
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إن املركز الفلسطيين للبحـوث     . املتعلقة بشؤون الساعة  
ملتزم باملوضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع       

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

يأيت هذا االستطالع ضـمن سلـسلة االسـتطالعات         
  . املنتظمة للمركز
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EM<DïçÏÖ]<á‡]çiæ<ì†ÓfÚ<l^e^~jÞ]V< <
• < îÛ¿ÃÖ]< íéfÖ^ÇÖ]ESQ< DA<æ< < íé‰^ñ…< l^e^~jÞ]< ð]†qc< ‚èöi

<ífŠÞæ<ì†ÓfÚ<íéÃè†iENN<DA^ã•…^ÃiJ 
• < ífŠÞQR< A<íÚçÓu< ØéÓiæ< ðï…]çŞÖ]< íÖ^u< áøÂc< ‚èöi

…]ç< àÚ< ífŠÞæ< ðïOT< AÔÖƒ< š…^Ãi< J<íÖ^u< áøÂý< ‚éè`jÖ]
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< î×ÂPU< A< î×Â< íéßâ< ØéÂ^cæPNA<á]æ†Ú< ‹Ê^ßi< çÖ< H
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< <
< <
< <

تظهر النتائج أن ثالثة أرباع الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة   
%. ٢٢تؤيد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة فيما يعارض ذلك 

عة الشارع الفلسطيين أن يبدو واضحاً أن حجم هذا التأييد يشري إىل قنا
الشرخ الذي نتج عن أحداث غزة قد يتعمق مع مرور الوقت ويؤدي إىل 

هلذا فإن تأييد االنتخابات املبكرة قد يعرب أكثر عن . فصل دائم بني املنطقتني
الرغبة يف إعادة توحيد السلطة الفلسطينية يف الضفة والقطاع وليس فقط عن 

  .ترفض العنف كوسيلة حلسم اخلالفا
ال ختتلف مواقف سكان قطاع غزة عن مواقف سكان الضفة الغربية يف 

%) ٧٧(تأييد االنتخابات املبكرة، بل إن نسبة تأييد قطاع غزة أعلى قليالً 
يزداد التأييد لالنتخابات املبكرة بني األميني %). ٧٣(مقارنة بالضفة الغربية 

 شهادة البكالوريوس مقارنة حبملة%) ٧٩(ومحلة الشهادة االبتدائية %) ٨٣(
%) ٨٢(، وبني الذين يعرفون  أنفسهم كمؤيدين للعملية السلمية %)٧٢(

، وبني %)٤٧(مقارنة باللذين  يعرفون أنفسهم كمعارضني للعملية السلمية 
  %).٦٠(مقارنة مبؤيدي محاس %) ٩١(مؤيدي فتح 

تؤيد إعالن حالة الطوارىء %) ٥٦(يظهر االستطالع أن هناك أغلبية 
يشري حجم التأييد %. ٣٨يل حكومة طوارىء فيما يعارض ذلك وتشك

املنخفض نسبياً حلالة الطوارىء مقارنة باالنتخابات املبكرة إىل أن جزءاً مهماً 
من اجلمهور خيشى تبعات تشكيل حكومة طوارىء على حالة االقتتال 

  .والفصل بني الضفة وغزة
زة حيث تؤيد هذه يزداد التخوف من إعالن حالة الطوارىء يف قطاع غ

كما %. ٥٩فقط مقارنة بالضفة الغربية حيث يبلغ التأييد % ٤٩اخلطوة 
تزداد نسبة تأييد هذه اخلطوة بني اللذين يعرفون أنفسهم كمؤيدين للعملية 

مقارنة باللذين يعرفون أنفسهم كمعارضني للعملية السلمية %) ٦٢(السلمية 
مبؤيدي حركة محاس مقارنة %) ٨٣(، وبني مؤيدي حركة فتح %)٣٠(
)٣٠.(%  

لو جرت انتخابات جديدة اليوم فإن نسبة التأييد اليت حتصل عليها حركة 
فيما هتبط شعبية حركة محاس %) ٤٣(فتح تبقى كما كانت قبل ثالثة أشهر 

يف االستطالع السابق % ٣٧كانت شعبية حركة محاس قد بلغت %. ٣٣إىل 
محاس يف الضفة الغربية بشكل هتبط شعبية حركة . املاضي) مارس(يف آذار 
%. ٣٥مقارنة بالوضع قبل ثالثة أشهر حيث بلغت شعبيتها %) ٢٧(خاص 

أما يف قطاع غزة فإن النتائج تشري إىل ثبات نسبة التأييد كما كانت قبل ثالثة 
أما بالنسبة حلركة فتح فإن شعبيتها ترتفع قليالً يف الضفة %). ٤٠(أشهر 

إىل % ٤٦(هتبط قليالً يف قطاع غزة من و%) ٤٣إىل % ٤١من (الغربية 
تشري هذه النتائج إىل أن تأثري أحداث االقتتال على توازن القوى بني %). ٤٢

فتح ومحاس يف قطاع غزة مل يكن كبرياً، أما يف الضفة الغربية فإن التأييد 
مع ذلك، فإن معظم اللذين سحبوا . حلماس ينخفض فيما يرتفع قليالً لفتح

. اس مل ينقلوه لفتح بل انضموا لقائمة اللذين مل يقرروا موقفهمتأييدهم من مح
املاضي ) مارس(يف آذار % ٨تظهر النتائج ارتفاع نسبة اللذين مل يقرروا من 

إن هذا يعين أن اخنفاض شعبية حركة محاس . يف هذا االستطالع% ١٣إىل 
 أخطاء قد يكون مؤقتاً وأن حركة فتح ال تزال غري قادرة على االستفادة من

تظهر النتائج أيضاً أن األحزاب والقوى األخرى مل تتمكن من تقدمي . محاس
نفسها كبديل للقوتني الرئيسيتني املتقاتلتني حيث حتصل هذه القوى األخرى 

وهي نفس النسبة اليت حصلت عليها يف االستطالع األخري % ١٢جمتمعة على 
  .قبل ثالثة أشهر
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ة فإن النتائج تشري إىل تراجع يف مكانة أما بالنسبة لالنتخابات الرئاسي
والثاين على % ٤٢إمساعيل هنية مقابل حممود عباس حيث حيصل األول على 

تقول أهنا لن تشارك يف انتخابات يكون فيها % ٤٠لكن نسبة من %. ٤٩
أما لو كانت املنافسة هي بني هنية . هنية وعباس مها املتنافسان الوحيدان

وحيصل الربغوثي % ٣١بة عدم املشاركة هتبط إىل ومروان الربغوثي فإن نس
يتفوق الربغوثي على هنية يف قطاع . إلمساعيل هنية% ٣٥مقابل % ٥٩على 
  %).٣٠مقابل % ٦٢(والضفة الغربية %) ٤١مقابل % ٥٥(غزة 

NDÙ^jjÎ÷]<ð]_æ<ê×}]‚Ö]<ö¹]<l^Š‰ØfÏjŠÚæ<<
íŞ×ŠÖ]V 
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†nÒ_<íÖæöŠÚ<Œ^·J 
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<Øe^ÏÚ<†nÒ_<í]…<kq†}P<A<áæ‚ÏjÃè<í]†Ö]<êâ<xjÊ<á_
†nÒ_J 
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< ±c< Ø’i< Ù^jjÎ÷]< ð^ßm_< íéßâ< ØéÂ^c< ð]_< àÂ< ^•†Ö]NN<A

<^•†Ö]<Ý‚ÂæSP<JA<Œ^fÂ<çÛ¦<ð]_<ØÛ¥<àÂ<^•†Ö]<ífŠÞ
<È×fiOR<A‚Â<ífŠÞæ<È×fi<^•†Ö]<ÝRLJA 
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تشري النتائج إىل أن الغالبية الساحقة من اجلمهور الفلسطيين ال تلقي   
باللوم عن االقتتال على أطراف خارجية وأهنا تلوم الطرفني، فتح ومحاس، 

فقط تعتقد أن محاس وفتح غري مسؤولتني عن % ٩نسبة . بنفس القدر
تعتقد أن الطرفني مسؤوالن بقدر متساو فيما تعتقد % ٥٩االقتتال ونسبة 

يعتقدون أن محاس % ١٤أن فتح هي املسؤولة أكثر مقابل % ١٥نسبة من 
أن %) ٧١(كذلك تعتقد الغالبية العظمى . هي املسؤولة أكثر من فتح
ولكن يف ظل النتائج على . جا راحبني من االقتتالالطرفني فتح ومحاس، مل خير

تعتقد أن % ١٨األرض وسيطرة محاس بالقوة على قطاع غزة فإن نسبة من 
  .يعتقدون أن فتح هي الراحبة أكثر% ٤محاس قد خرجت راحبة أكثر مقابل 

تظهر النتائج أن اجلمهور قد فقد ثقته بقيادته وبغالبية األجهزة األمنية 
نسبة الرضا عن أداء الرئيس حممود عباس أثناء .  املسلحةوقوى املقاومة

كذلك فإن نسبة %. ٨٤ونسبة عدم الرضا تبلغ % ١٣االقتتال ال تتجاوز 
ونسبة عدم الرضا % ٢٢الرضا عن أداء إمساعيل هنية أثناء االقتتال ال تتجاوز 

% ٥٣أما نسبة الرضا عن جممل أداء حممود عباس فتتراجع من %.  ٧٤تبلغ 
أما نسبة عدم الرضا عن جممل . يف هذا االستطالع% ٣٦ل ثالثة أشهر إىل قب

كذلك تشري النتائج إىل وجود خيبة أمل هائلة من %. ٦٠أداء عباس فتبلغ 
أهنا غري راضية عن % ٨١أداء حكومة الوحدة الوطنية حيث قالت نسبة من 

  %.١٧أدائها فيما مل تتجاوز نسبة الرضا 
 نسبة الثقة يف األجهزة األمنية واجملموعات املسلحة تظهر النتائج أيضاً أن

% ٣٣تبلغ نسبة الثقة جبهاز األمن الوقائي . تتفاوت بني املنخفض واملتوسط
% ٣٧، وأمن الرئاسة %٣٥، والقوة التنفيذية %٣٤فقط، واملخابرات العامة 

وكتائب شهداء األقصى %) ٤٨(واألمن الوطين %) ٤٥(وكتائب القسام 
  %).٥٨(رطة والش%) ٥٠(

تدفع هذه األوضاع املتردية وانعدام الثقة بالسلطة وقيادهتا ومؤسساهتا إىل 
تؤيد حل % ٤١يظهر االستطالع أن نسبة تصل إىل . البحث عن بدائل

تتوزع نسبة تأييد حل السلطة %. ٤٩السلطة الفلسطينية فيما يعارض ذلك 
واللذين يريدون %) ٢٦(بني أولئك اللذين يريدون استبداهلا بوصاية دولية 
كذلك، وجد %). ١٦(استبداهلا بعودة لالحتالل اإلسرائيلي الكامل 

تعارض قيام كونفدرالية % ٥٢تؤيد ونسبة % ٤٢االستطالع أن نسبة تبلغ 
تتوزع نسبة تأييد الكونفدرالية مع األردن بني أولئك اللذين . مع األردن

ريدون حتقيقها بعد قيام واللذين ي%) ٢٥(يريدون حتقيق الكونفدرالية اآلن 
  %).١٧(دولة فلسطينية 

يف ) أي قبل قيام دولة فلسطينية(تتساوى نسبة تأييد قيام كونفدرالية اآلن 
تزداد نسبة التأييد هلذه اخلطوة بني سكان املدن . قطاع غزة والضفة الغربية

مقارنة حبملة %) ٢٨(، بني األميني %)٢٠(مقارنة باملخيمات %)٢٩(
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 سنة ٥٢بني اللذين تزيد أعمارهم عن %) ٢٢(الوريوس شهادة البك
، وبني %)١٩( سنة ٢٢-١٨مقارنة باللذين تتراوح أعمارهم بني %) ٣٥(

  %).١٧(مقارنة مبؤيدي حركة محاس %) ٢٨(مؤيدي حركة فتح 
O<Dï†}_<íé×}]<Å^•æ_V< <
• UL<Ağ]‚q<ðê‰<æ_<ðê‰<äÞ_<î×Â<àâ]†Ö]<Ä•çÖ]<áçË’èJ 
• ë…çËÖ]<†Ş¤]<æ_<‚è‚ãjÖ]<çâ<ÝçéÖ]<°éßéŞŠ×ËÖ]<î×Â<‚ù]<

<†¿Þ<»<Úù]<á^j×ËÖ]æ<î•çËÖ]æ<ê×}]‚Ö]<Ù^jjÎ÷]<†Ş}QR<A
<Üm< ê×éñ]†‰ý]< á^Şéj‰÷]æ< Ùøju÷]< Üm< íÖ^ŞfÖ]æ< < †ÏËÖ]< äÃfjè

íéÖæ‚Ö]<íÃ^Ï¹]æ<êÖ^¹]<…^’£]J 
• < àÚ< ífŠÞSO< A<^ãiøñ^ÃÖæ< ^< á^Úù^e< †Ãi< ÷< ^ãÞ_< ÙçÏi

<àÚ<ífŠÞæNR<Aù]<á_<ÙçÏi†ÊçjÚ<àÚ<J<†Êçje<Œ^Šuý]<ífŠÞ
< < ìˆÆ< Å^ŞÎ< »< ÄËi†i< àÚù]EPM< DA<íË–Ö]< »< ˜Ë~ßiæ

<íée†ÇÖ]EMTJDA 
• < àÚ< ífŠÞTQ< A<íŞ×ŠÖ]<l^Š‰öÚ<»< ^ŠÊ< çqçe< ‚ÏjÃi

<àÚ<ífŠÞæQU<<A<î×Â<îÏfé‰<æ_<]ˆé‰<^ŠËÖ]<]„â<á_<‚ÏjÃi
ØfÏjŠ¹]<»<äÖ^u 

• <àÚ<ífŠÞNT< < AÚ<ífŠÞæ<àçÖ]<t…^}<±c<ì†r]<‚è†i<à
NO<AíéßéŞŠ×Ê<^ãÞçÓe<ì…ç~Ê<Æ<^ãÞ_<ÙçÏi 
• <àÚ<ífŠÞPM<A<xq^Þ<Ý^¿Þ<êâ<íé]†Ïµ‚Ö]<á_<‚ÏjÃi<¼ÏÊ

<àÚ< ífŠÞæ<°ŞŠ×ËÖ< x×’èQP< A<Øe^Î<Æ< Ý^¿Þ< ^ãÞ_< ‚ÏjÃi
°ŞŠ×Ê<»<ÐéfŞj×ÖJ 

• < îÛ¿ÃÖ]< íéfÖ^ÇÖ]ETN< DA<gÞ^qù]< ÌŞ}< Ù^ÛÂ_< Ì’i
<Œ…]‚Ú<î×Â<l]†rËjÚ< ð^ÏÖc< æ_< <kÞÞý]< êâ^ÏÚ< Ñ]†ucæ

íÞ]ý]<ÐvjŠi<íéÚ]†qc<Ù^ÛÂ_<êâ<íéfßq_<J<àÚ<ífŠÞO<A<¼ÏÊ
‚éè`jÖ]<ÐvjŠi<íéßæ<Ù^ÛÂ_<^ãÞ_<‚jÏÃiJ 

من الفلسطينيني الوضع الراهن على أنه %) ٩٠(تصف الغالبية الساحقة   
وجد االستطالع أن . باجليد% ٦سيء أو سيء جداً فيما تصفه نسبة من 
لسطينيني اليوم هو خطر االقتتال التهديد أو اخلطر الفوري األشد على الف

% ٢١يتبعه الفقر والبطالة يف نظر %  ٥٦والفوضى والفلتان األمين يف نظر 
مث احلصار املايل واملقاطعة % ١٢مث االحتالل واالستيطان اإلسرائيلي يف نظر 

أهنا ال تشعر باألمان هلا ولعائالهتا % ٧٣تقول نسبة %. ١٠الدولية يف نظر 
ويبدو أنه مع سيطرة حركة . تقول أن األمن متوفر% ٢٦مقابل نسبة من 

محاس على قطاع غزة فإن اإلحساس بتوفر األمن هناك يتعزز حيث يصل يف 
كذلك وجد . يف الضفة الغربية% ١٨مقارنة بـ % ٤١االستطالع إىل 

تعتقد بوجود فساد يف مؤسسات %) ٨٥(االستطالع أن الغالبية العظمى 
من بني هؤالء تعتقد أن الفساد % ٥٩سبة من السلطة الفلسطينية وأن ن

  .سيزداد أو سيبقى على حاله يف املستقبل
من الفلسطينيني للرغبة يف اهلجرة إىل % ٢٨تدفع هذه األوضاع حبوايل 

للقول بأهنا غري فخورة بكوهنا % ٢٣خارج الوطن كما تدفع حبوايل 
بلغت يف استطالع من اجلدير بالذكر أن نسبة الراغبني يف اهلجرة . فلسطينية

وأن نسبة % ١٧) ٢٠٠٦مايو / يف أيار(أجراه املركز قبل أكثر من سنة 
  .آنذاك% ٢الذين أعربوا عن عدم الفخر بكوهنم فلسطينيني مل تتجاوز 

كذلك أثرت أحداث غزة على تقييم اجلمهور الفلسطيين للنظام 
 /يف آذار% ٥٦مقارنة بـ (فقط % ٤١الدميقراطي حيث قالت نسبة من 

أن الدميقراطية نظام ناجح يصلح لفلسطني فيما قالت نسبة من ) مارس املاضي
أنه نظام فاشل غري قابل ) مارس املاضي/يف أذار% ٤٠مقارنة مع % (٥٤

من اللذين يعتقدون أن % ٤٢رغم ذلك، فإن . للتطبيق يف فلسطني
من الدميقراطية ال تصلح لفلسطني يريدون احلفاظ عليها رغم مشاكلها ونسبة 

  .تريد استبداهلا بنظام غري دميقراطي% ٤٥
كذلك تشري النتائج إىل أنه بالرغم من أعمال العنف وانتشار الدعوات 

يف الضفة والقطاع تصف %) ٨٢(املتشددة يف قطاع غزة فإن الغالبية العظمى 
أعمال خطف األجانب وإحراق مقاهي اإلنترنت أو إلقاء متفجرات على 

% ٣مال إجرامية تستحق اإلدانة فيما تقول نسبة من مدارس أجنبية بأهنا أع
أن بعض هذه % ١٢تقول نسبة من . فقط أهنا أعمال وطنية تستحق التأييد
  .األعمال وطين وبعضها اآلخر إجرامي

P<DÝøŠÖ]<íé×ÛÂV 
• <íèçÃŠÖ]<ì…^fÛ×Ö<‚éè`jÖ]RR<A<í•…^Ã¹]æOM<A<àÚ<ífŠÞæ

OR< AíèçÃŠÖ]< ì…^f¹]< ‚èöi< Œ^·< á_< ‚ÏjÃi< ífŠÞæ<PM<A
^ã•…^Ãi<^ãÞ_<‚ÏjÃiJ 

• àÚ<ífŠÞRL<A<ífŠÞæ<‚èöiOT<A<î×Â<ÝçÏè<ğ̂u]Î]<š…^Ãi
<ëçãéÖ]< gÃ×Ö< íÖæ‚Ò< Øéñ]†‰de< < Ù^fjÚ< Í]Â]< Œ^‰_
<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎ<‚Ãe<éŞŠ×ËÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<°ŞŠ×Êæ

Å]†’Ö]<ØÒ^Ú<íÊ^Ò<Ø£<Ø‘çjÖ]æ< J<ífŠÞ<ádÊ< ]„ãÒ<Ñ^é‰<»
SL<Aæ<‚èöiNT<A<š…^Ãi°fÃÖ]<°e<í£^’¹]J 

قام االستطالع بفحص مواقف اجلمهور الفلسطيين من قضايا عملية   
وجد . السالم ملعرفة مدى تأثري التطورات الداخلية على هذه املواقف

دية وعلى حل االستطالع أن اخنفاضاً طفيفاً قد طرأ على تأييد املبادرة السعو
الدولتني، وأن هناك تأييداً واسعاً نسبياً ملقترحات أمنية هتدف إلعادة 

لكنه وجد يف الوقت ذاته غياباً . االستقرار للعالقة الفلسطينية اإلسرائيلية
  .للتفاؤل بإمكانية قيام دولة فلسطينية أو التوصل لتسوية مع حكومة أوملرت

/ يف آذار% ٧٢مقارنة بـ % (٦٦ة تبلغ نسبة التأييد للمبادرة السعودي
وجد االستطالع أن نسبة %. ٣١وتبلغ املعارضة هلذه املبادرة ) مارس املاضي

تعتقد أن حركة محاس تؤيد هذه املبادرة فيما تعتقد نسبة من % ٣٦من 
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• < àÚ< íéf×Æ_< íéŠéñ†Ö]< ^âçße< î×Â< Åø÷]< ‚ÃeRO< A<‚èöi
æ<íéÓè†Úù]<íéßÚù]<íŞ¤]OR<A^ã•…^ÃiJ 

• < í×m^º< íéf×Æ_ERO< DA<Ð×Ãj¹]< íŞ×ŠÖ]< ‹éñ…< |]Î]< ‚èöi
æ<…^ßÖ]<Ñøc<ÌÎçeOP<AÔÖƒ<š…^ÃiJ 

• <àÚ<ífŠÞOQ<A<ífŠÞæ<‚èöiRM<A<íéÖæ<l]çÎ<†Þ<š…^Ãi
£]<î×Â<ív×ŠÚ<Ñøcæ<gè†ãjÖ]<Äß¹<Øéñ]†‰cæ<†’Ú<ÄÚ<æ‚

Øéñ]†‰c<î×Â<è…]ç’Ö]J 
• <‡æ^rji<÷<ífŠÞ<àÓÖNR<A<íÖæ<Ý^éÎ<”†Ê<á_<‚ÏjÃi<¼ÏÊ

<íŞ‰çjÚ< íÚ^ÏÖ]<‹Û¤]<l]çßŠÖ]< Ùø}< í×ÏjŠÚ< íéßéŞŠ×Ê
æ<íéÖ^Â<æ_SL<AíÚ‚ÃßÚ<æ_<í×éò•<”†ËÖ]<á_<áæ‚ÏjÃèJ 

• < àÚ< ífŠÞ< ádÊ< ÔÖ„ÒOM< A<àÓÛ¹]< àÚ< á_< ‚ÏjÃi< ¼ÏÊ
]<l†¹æ_< íÚçÓu< ÄÚ< ¼‰æ< Øu< íèçŠjÖ< Ý^èù]< å„â< Ø‘çjÖ
æRQ<AØévjŠÚ<ÔÖƒ<á_<‚ÏjÃiJ 

< <

أن حكومة إيهود أوملرت % ٢٥كذلك تعتقد نسبة من . أهنا تعارضها% ٤١
عند عرض حل . أهنا تعارضها% ٥٥ن تؤيد املبادرة فيما تعتقد نسبة م

 على أنه جزء من ٢٠٠٠ملشكلة الالجئني مشابه ملقترحات كلينتون لعام 
وارتفعت املعارضة % ٤٦املبادرة السعودية هبطت نسبة التأييد للمبادرة إىل 

 لكنه جيعل ١٩٤يقوم هذا احلل ملشكلة الالجئني على أساس قرار %. ٤٩إىل 
  .رار منهاالعودة إلسرائيل خاضعة لق
) مارس املاضي/ يف آذار% ٦٣مقارنة بـ % (٦٠وجد االستطالع أن 

تعارض اقتراحاً يقوم على أساس حل الدولتني % ٣٨يؤيدون ونسبة 
واعتراف متبادل بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطني كدولة للشعب 

د وج. الفلسطيين بعد قيام دولة فلسطينية والتوصل حلل كافة مشاكل الصراع
تؤيد املصاحلة بني % ٧٠االستطالع أنه يف أجواء كهذه فإن نسبة من 

  .الشعبني
عرض االستطالع على اجمليبني البنود الرئيسية للخطة األمنية األمريكية 
اليت تدعو إليقاف اإلرهاب والصواريخ والتهريب والفلتان األمين فيما تقوم 

ع وإزالة حواجز عسكرية يف إسرائيل بفتح املعابر الدولية وربط الضفة بالقطا
عن تأييدها للخطة وعارضتها نسبة % ٦٣أعربت نسبة من . الضفة الغربية

عن تأييدها القتراح رئيس % ٦٣كذلك أعربت نسبة من %. ٣٦من 
السلطة حممود عباس املتعلق بوقف إطالق النار يف قطاع غزة قبل انتقاله 

ة التأييد لوقف إطالق بلغت نسب%. ٣٤الحقاً للضفة الغربية وعارضت ذلك 
  .يف الضفة الغربية% ٦٨فقط يف قطاع غزة مقابل % ٥٤النار هذه 

لكن االستطالع وجد معارضة قوية لنشر قوات دولية مسلحة على 
احلدود مع مصر وإسرائيل ملنع التهريب وإطالق الصواريخ على إسرائيل 

تزداد %. ٦١فيما بلغت املعارضة % ٣٥حيث مل تزد نسبة تأييد ذلك عن 
وهتبط يف %  ٣٨نسبة التأييد لنشر القوات الدولية يف قطاع غزة لتصل إىل 

كما تزداد نسبة التأييد بني مؤيدي حركة فتح %. ٣٣الضفة الغربية إىل 
  %).١٨(مقارنة مبؤيدي حركة محاس %) ٤٨(

رغم وجود تأييد واضح للمبادرة السعودية وحلل الدولتني فإن نسبة ال 
 أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة خالل السنوات تعتقد% ٢٦تتجاوز 

أن الفرص ضئيلة % ٧٠اخلمس القادمة متوسطة أو عالية فيما تعتقد نسبة من 
فقط تعتقد أن من املمكن التوصل % ٣١كذلك فإن نسبة من . أو منعدمة

يعتقدون أن ذلك % ٦٥هذه األيام لتسوية حل وسط مع حكومة أوملرت و
  .مستحيل

< <    
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^jÞ<ÅøŞj‰]<sñ<ë_†Ö]Î…<Ý^ÃÖ]<ÜENPD 
٢٠٠٧)(א٢٠−١٤

 

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
LL<D<àè†ãÖ]<Ùø}<ï†}ù]<l^Ş]<àÚ<†nÒ_<^ãi‚â^<Ö]<íŞ]<kÞ^Ò<^ãè_<HíéÖ^jÖ]<íè…^f}ý]<íéñ^–ËÖ]<l^Ş]<°e<àÚ

[°é•^¹] 

 ١٣٫٩ ٥٫٢ ٨٫٤   العربية) ١  

 ٤٩٫٥ ٧٢٫٠ ٦٣٫٨  يرةاجلز) ٢  

 ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠  احلرة) ٣  

 ٠٫٥ ٣٫٠ ٢٫١  املنار) ٤  

 ١٨٫٩ ٦٫٩ ١١٫٢  الفضائية الفلسطينية) ٥  

 ٤٫١ ٦٫٤ ٥٫٦  ال أشاهد التلفزيون) ٦  

 ١١٫٣ ٣٫٦ ٦٫٤  )_______حدد(أخرى ) ٧  

 ١٫٦ ٣٫٠ ٢٫٥  ال يوجد صحن القط) ٨  

 ٠٫٢  ٠٫١  ال أعرف/ ال راي) ٩ 
 < <   
MDâ<^Šéñ…<äe^~jÞ]<„ßÚ<á‡^Ú<çe_<ð]_<àÂ<š]…<Æ<Ý_<š]…<kÞ_<Ø[ 
 ٤٫٩ ١٫٨ ٢٫٩     راض جدا  ) ١  

 ٣٨٫٠ ٣٠٫٣ ٣٣٫١          راض ) ٢ 

 ٣٥٫٤ ٤٢٫٢ ٣٩٫٧  غري راض) ٣ 

 ١٨٫٨ ٢٠٫٨ ٢٠٫١  غري راض باملرة) ٤ 

 ٢٫٩ ٥٫٠ ٤٫٢  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

      
N<DÖ<ì‚è‚q<íé‰^ñ…<l^e^~jÞ]<l†q<çÖ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×Š×<íÒ†u<àÂ<äéßâ<ØéÂ^cæ<HxjÊ<íÒ†u<àÂ<Œ^fÂ<çÛ¦<x†iæ

lç’i<à¹<HŒ^·[[ 

 ٤٦٫٥ ٥١٫٢ ٤٩٫٢ حممود عباس) ١ 

 ٤٥٫٩ ٣٨٫٠ ٤١٫٥ امساعيل هنية) ٢ 

 ٧٫٦ ١٠٫٨ ٩٫٤  ال أعرف/ ال رأي) ٣ 

      
O<Dæ<HxjÊ<íÒ†u<àÂ<êmçÆÖ]<á]æ†Ú<°e<çâ<‹Ê^ßjÖ]<á^Ò<çÖæâ<ØéÂ^]<íéßlç’i<à¹<HŒ^·<àÂ[ 

 ٥٥٫٠ ٦٢٫٠ ٥٩٫٠ مروان الربغوثي) ١ 

 ٤٠٫٩ ٢٩٫٩ ٣٤٫٦ امساعيل هنية) ٢ 

 ٤٫٢ ٨٫١ ٦٫٤  ال أعرف/ ال رأي) ٣ 

      
Q<D<íéÃè†jÖ]<l^e^~jÞ÷]<»<kÒ…^<Ö]<Üñ]çÏÖ]<‹ËÞ<kv†iæ<ÝçéÖ]<ì‚è‚q<l^e^~jÞ]<l†q<çÖ<»<l†q<Ö]NQ<áçÞ^Ò<

<êÞ^mE†è^ßè<DNLLR<H<<<<<[lç’j‰<à¹ 

 
ائتالف اجلبهة الدميقراطية وحزب (قائمة البديل ) ١

 ٠٫٧ ١٫١ ٠٫٩ )الشعب وفدا  ومستقلني

 
مصطفى الربغوثي " قائمة فلسطني املستقلة ) ٢

 ٢٫٨ ٤٫١ ٣٫٦ "واملستقلون 

 ٣٫٧ ٥٫٤ ٤٫٧ قائمة الشهيد أبو علي مصطفى) ٣ 
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    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 

  ٠٫٠ ٠٫٧ ٠٫٤ قائمة الشهيد أبو العباس) ٤ 

 ٠٫٠  ٠٫٢ ٠٫١ قائمة احلرية والعدالة االجتماعية) ٥ 

 ٤٠٫٢ ٢٧٫٤ ٣٢٫٦ قائمة التغيري واالصالح) ٦ 

   ٠٫٢ ٠٫١ )وعد(االئتالف الوطين للعدالة والدميقراطية ) ٧ 

 ٠٫٣ ٢٫٤ ١٫٥ قائمة الطريق الثالث) ٨ 

 ٠٫٣ ٠٫٦ ٠٫٥   قائمة احلرية واالستقالل) ٩ 

 ٠٫٠  ٠٫٢ ٠٫١ ينيةقائمة العدالة الفلسط) ١٠ 

 ٤١٫٩ ٤٣٫١ ٤٢٫٦ حركة فتح) ١١ 

 ١٠٫٠ ١٤٫٦ ١٢٫٧ ال أحد مما سبق) ١٢ 

      
R<DíéÖ^jÖ]<l÷^]<»<íé•^¹]<pønÖ]<†ãù]<Ùø}<íéßçÖ]<ì‚uçÖ]<íÚçÓu<ð]_<àÂ<š]…<Æ<æ_<š]…<kÞ_<Øâ[ 

RIM<DÚù]<á^j×ËÖ]<íe…^¦æ<áçÞ^ÏÖ]æ<Ý^¿ßÖ]<š†Ê 
 ٢٫٣ ١٫٥ ١٫٨  راض جدا  ) ١ 

 ٢١٫٦ ٩٫٢ ١٣٫٧  راض) ٢ 

 ٥٨٫٩ ٥٨٫٤ ٥٨٫٦  غري راض) ٣ 

 ١٦٫٨ ٢٨٫٤ ٢٤٫٢  غري راض باملرة  ) ٤ 

 ٠٫٢ ٢٫٦ ١٫٧  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
NIR<D^ŠËÖ]<íe…^¦æ<l^uø‘ý]<ð]†qc 
 ١٫٦ ١٫٢ ١٫٤  راض جدا  ) ١ 

 ٢٩٫٠ ١٣٫٨ ١٩٫٣  راض) ٢ 

 ٥١٫٤ ٥٧٫٥ ٥٥٫٣  غري راض) ٣ 

 ١٧٫٤ ٢٤٫٩ ٢٢٫٢  ري راض باملرة  غ) ٤ 

 ٠٫٦ ٢٫٦ ١٫٩  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
OIR<D<…]‚¢]æ<á^Şéj‰÷]<íãq]çÚæ<Ùøju÷]<çéÎ<ÌéË¡ 
 ١٫١ ١٫١ ١٫١  راض جدا  ) ١ 

 ٢٢٫٩ ٩٫٦ ١٤٫٤  راض) ٢ 

 ٥٤٫٤ ٥٩٫٨ ٥٧٫٩  غري راض) ٣ 

 ١٩٫٥ ٢٦٫٧ ٢٤٫١  غري راض باملرة  ) ٤ 
 ٢٫٠ ٢٫٨ ٢٫٥  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
PIR<D†ÏËÖ]<íe…^¦æ<gi]æ†Ö]<í×ÓÚ<í¢^ÃÚ<ØnÚ<ë^’jÎ÷]<Ä•çÖ]<°Š  
 ١٫٣ ٢٫٣ ٢٫٠  راض جدا  ) ١ 

 ٢١٫٤ ٨٫٦ ١٣٫٣  راض) ٢ 

 ٥٦٫٨ ٥٦٫٥ ٥٦٫٦  غري راض) ٣ 

 ١٩٫٤ ٣٠٫١ ٢٦٫٢  غري راض باملرة  ) ٤ 

 ١٫١ ٢٫٥ ٢٫٠  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
QIR<D]<êÖ^¹]<êÖæ‚Ö]<…^’£]<†ŠÒ<íŞ×ŠÖ]<î×Â<šæ†Ë¹ 
 ١٫٤ ١٫٩ ١٫٧  راض جدا  ) ١ 

 ٢٠٫٢ ٩٫٨ ١٣٫٦  راض) ٢ 

 ٥٧٫٤ ٥٧٫٨ ٥٧٫٧  غري راض) ٣ 
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    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 

 ١٩٫٦ ٢٦٫٩ ٢٤٫٣  غري راض باملرة  ) ٤ 

 ١٫٣ ٣٫٧ ٢٫٨  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
RIR<D<Ý^Â<<ØÓe<íÚçÓ£]<ð]_ 
 ١٫٤ ٠٫٥ ٠٫٩  راض جدا  ) ١ 

 ٢٤٫٩ ١٠٫٧ ١٥٫٩  راض) ٢ 

 ٥٣٫١ ٥٧٫٩ ٥٦٫١   راضغري) ٣ 

 ١٩٫٥ ٢٨٫١ ٢٥٫٠  غري راض باملرة  ) ٤ 

 ١٫١ ٢٫٨ ٢٫٢  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
      
SD<<š†Êæ<šæ†Ë¹]<êÖæ‚Ö]<…^’£]<†ŠÒæ<Ù^jjÎ÷]<ÄßÚ<ØnÚ<íèçéu<Í]‚â_<ÐéÏ <»<íéßçÖ]<ì‚uçÖ]<íÚçÓu<k×Ê<]ƒc

áçÞ^ÏÖ]æ<Ý^¿ßÖ]<JÖ^jÖ]<l]…^é¤]<î×Â<ÐÊ]çi<÷<æ_<ÐÊ]çi<Øâ<<[íé 
MIS<D<<ì†ÓfÚ<íéÃè†iæ<íé‰^ñ…<l^e^~jÞ]<ð]†qc 

 ٢٠٫٢ ١٨٫١ ١٨٫٩ أوافق بشدة) ١ 

 ٥٦٫٤ ٥٥٫٣ ٥٥٫٧   أوافق) ٢ 

 ١٨٫١ ١٧٫٧ ١٧٫٩ أعارض) ٣ 

 ٤٫٢ ٤٫٣ ٤٫٢ أعارض  بشدة ) ٤ 

 ١٫١ ٤٫٥ ٣٫٣ ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
NIS<D·<t…^}<àÚ<‚è‚q<ð]…‡æ<‹éñ…<°éÃiæ<íßâ]†Ö]<íÚçÓ£]<Øu<Œ^ 

 ١٣٫٤ ١٢٫٣ ١٢٫٧ أوافق بشدة) ١ 

 ٤٤٫٣ ٤٦٫٢ ٤٥٫٥   أوافق) ٢ 

 ٢٨٫٩ ٢٦٫٣ ٢٧٫٣ أعارض) ٣ 

 ٨٫٨ ٦٫٥ ٧٫٣ أعارض  بشدة ) ٤ 

 ٤٫٦ ٨٫٧ ٧٫٢ ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
OIS<D<ô…]ç<íÚçÓu<ØéÓiæ<ô…]çŞÖ]<íÖ^u<áøÂc 

 ١٢٫٥ ١١٫٢ ١١٫٧ أوافق بشدة) ١ 

 ٣٦٫٦ ٤٧٫٩ ٤٣٫٨   أوافق) ٢ 

 ٣٥٫٨ ٢٧٫١ ٣٠٫٣ أعارض) ٣ 

 ١١٫٤ ٥٫٤ ٧٫٦ أعارض  بشدة ) ٤ 

 ٣٫٧ ٨٫٤ ٦٫٧ ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
PIS<D<ì†ÓfÚ<íéÃè†i<l^e^~jÞ]<ð]†qcæ<á^¹Ö]<Øu<»<…çãÛ¢]<ë_…<„}ù<ð^jËj‰]<ð]†qc 

 ٢٠٫٤ ١٦٫٩ ١٨٫٢ أوافق بشدة) ١ 

 ٥٣٫٨ ٦٠٫٣ ٥٧٫٩   أوافق) ٢ 

 ١٦٫٦ ١٣٫٧ ١٤٫٨ أعارض) ٣ 

 ٦٫٦ ٣٫٣ ٤٫٥ أعارض  بشدة ) ٤ 

 ٢٫٦ ٥٫٦ ٤٫٥ ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

      
T<D<<[ÝçéÖ]<íéßéŞŠ×ËÖ]<Ð^ß¹]<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<Ä•æ<Ì’i<ÌéÒ<HÝ^Â<ØÓe 

 ٣٫٢ ٠٫٠  ١٫٢      جيد جدا) ١ 

 ٩٫١ ١٫٦ ٤٫٣ جيد) ٢ 
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    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 

 ٧٫٨ ٢٫٨ ٤٫٦     وسط  ) ٣ 

 ٢٤٫٦ ٢٦٫٩ ٢٦٫١ سيء) ٤ 

 ٥٥٫٠ ٦٨٫٥ ٦٣٫٦ سيء جدا) ٥ 

 ٠٫٢ ٠٫٢ ٠٫٢  الأعرف/ ال رأي ) ٦ 

      
U<DÔÞ_<î×Â<ÔŠËÞ<Ì’i<Øâ<HÝ^Â<ØÓe<<<<JJJJJJJJJJJJ 
 ٥٧٫٧ ٤٠٫٨ ٤٧٫٠       متدين ) ١ 

 ٣٩٫١ ٥٣٫٥ ٤٨٫٢ متوسط التدين) ٢ 

 ٣٫٢ ٤٫٩ ٤٫٣ غري متدين) ٣ 

  ٠٫٠ ٠٫٨ ٠٫٥ ال أعرف/ ال رأي) ٤ 

      
MLDŠËÞ<Ì’i<Øâ<HÝ^Â<ØÓe<<ÔÞ_<î×Â<Ô<<<<JJJJJJJJJJJ 

 ٧٦٫٦ ٦٤٫٠ ٦٨٫٦      مؤيد لعملية السالم ) ١ 

 ١٣٫١ ١٥٫٦ ١٤٫٧  معارض لعملية السالم) ٢ 

 ١٠٫٠ ١٨٫٧ ١٥٫٥       بني التأييد واملعارضة ) ٣ 

 ٠٫٣ ١٫٧ ١٫٢  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 

      
MM<DíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<^ŠÊ<çqçe<‚ÏjÃi<Øâ 

 ٨٢٫٦ ٨٦٫٩ ٨٥٫٣  نعم)١ 

 ٩٫٣ ٥٫٨ ٧٫١  ال) ٢ 

 ٨٫٠ ٧٫٣ ٧٫٦  ال أعرف/ ال رأي) ٣ 

      
MND<[íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<“Ïßé‰<Ý_<^ŠËÖ]<‚èˆé‰<Øâ<HÝ^èù]<…æ†Ú<ÄÚ 

 ٢٨٫٨ ٦١٫٤ ٤٩٫٩        سيزيد )  ١ 

 ٥٫٧ ١١٫٤ ٩٫٤      سيبقى كما هو) ٢ 

 ٥١٫٧ ١٦٫٨ ٢٩٫١  سينقص)  ٣ 

 ١٣٫٩ ١٠٫٥ ١١٫٧   أعرفال/ ال رأي) ٤ 

      
MO<<D<[àè†ÊçjÚ<Æ<Ý_<àè†ÊçjÚ<Ôi†‰_<]†Êùæ<ÔÖ<íé’~Ö]<íÚøŠÖ]<æ<àÚù]<á`e<Ý^èù]<å„â<†Ãi<Øâ 

 ١٠٫٧ ٠٫٦ ٤٫٣    متوفرين بشكل كامل ) ١ 

 ٣٠٫١ ١٧٫٣ ٢١٫٩  متوفرين) ٢ 

 ٣٥٫٦ ٥٦٫١ ٤٨٫٦      غري متوفرين   ) ٣ 

 ٢٢٫٥ ٢٥٫٨ ٢٤٫٦  غري متوفرين  باملرة) ٤ 

 ١٫١ ٠٫٢ ٠٫٥  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

      
MP<DàçÖ]<t…^}<±c<ì†r]<»<ífÆ†×Ö<íßâ]†Ö]<íè^’jÎ÷]æ<íéßÚù]æ<íé‰^éŠÖ]<Å^•æù]<ÔÃÊ‚i<Øâ 

 ١٦٫٦ ٩٫٩ ١٢٫٣   بالتأكيد أرغب يف اهلجرة ) ١ 

 ١٣٫٩ ١٦٫٤ ١٥٫٥  ارغب باهلجرة) ٢ 
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    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 

 ٢٨٫٨ ٣٠٫٤ ٢٩٫٨  ال ارغب باهلجرة) ٣ 

 ٤٠٫٨ ٤٣٫٣ ٤٢٫٤  بالتأكيد، ال أرغب باهلجرة) ٤ 

 ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠  ال أعرف/ ال رأي )  ٥ 

      
MQ<D[^éßéŞŠ×Ê<ÔÞçÓe<…ç~Ê<kÞ_<‚u<ë_<±c<HÝ^èù]<å„â<» 

 ٤٧٫٠ ٤٧٫٨ ٤٧٫٥    فخور جدا ) ١ 

 ٣١٫٠ ٢٨٫٨ ٢٩٫٦  فخور) ٢ 

 ١٦٫٧ ١٧٫٠ ١٦٫٩  غري فخور) ٣ 

 ٥٫٢ ٦٫١ ٥٫٨  غري فخور باملرة) ٤ 

 ٠٫٠  ٠٫٢ ٠٫٢  ال أعرف/ ال رأي )  ٥ 

      
MR<D<<å„â<»<ï†i<Øâ<H‚è‚vjÖ^e<[°ŞŠ×Ê<»<íé]†Ïµ‚×Ö<ÔÛééÏi<çâ<^Ú<Hê•^¹]<Ý^ÃÖ]<Ä×ŞÚ<»<íée^~jÞ÷]<íe†rjÖ]<‚Ãe

<<[°ŞŠ×Ê<»<ÐéfŞj×Ö<Øe^Î<Æ<ø^Ê<^Ú^¿Þ<å]†i<Ý_<°ŞŠ×ËÖ<x×’è<^vq^Þ<^Ú^¿Þ<íé]†Ïµ‚Ö] 

 ٤٨٫٣ ٣٦٫٣ ٤٠٫٦  صلح لفلسطنيناجحا، ي) ١ 

 ٤٨٫٩ ٥٦٫٨ ٥٣٫٩    فاشال، ال يصلح لفلسطني ) ٢ 

 ٢٫٩ ٦٫٩ ٥٫٤  ال أعرف/ ال رأي ) ٣ 

      
MS<D<^Ú^¿Þ<îßfjiæ<äßÂ<î×~ji<æ_<ä×Ò^Ú<ÜÆ…<ê]†Ïµ‚Ö]<Ý^¿ßÖ^e<ÔŠÛji<á_<Háû]<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ØÃËi<á_<g«<]ƒ^Úæ

<[ê]†Ïµ<Æ< < 

 ٥١٫٧ ٣٧٫٨ ٤٢٫٢  ام الدميقراطي رغم مشاكلهتتمسك بالنظ) ١ 

 ٤٠٫٥ ٤٧٫٥ ٤٥٫٣    أن تتخلى عنه وتتبىن نظاما غري دميقراطي) ٢ 

 ٧٫٨ ١٤٫٧ ١٢٫٥  ال أعرف/ ال رأي  )  ٣ 

      
MT<D<Í]Â÷]<»<í©^¹]<Ùæ‚Ö]æ<íéÖæ‚Ö]<íéÂ^e†Ö]<½†<ÙçfÎ<Ý‚Â<æ_<ÙçfÎ<íéßçÖ]<ì‚uçÖ]<íÚçÓu<î×Â<á_<‚ÏjÃi<Øâ

]†‰de<<<<<<[Øéñ 

 ٨٫٣ ٧٫٤ ٧٫٧    بالتأكيد عليها القبول) ١ 

 ٣٤٫٦ ٢٧٫١ ٢٩٫٨  عليها القبول) ٢ 

 ٣٩٫٣ ٤٥٫٣ ٤٣٫١  عليها عدم القبول) ٣ 

 ١٢٫٠ ١٣٫٦ ١٣٫٠  بالتأكيد عليها عدم القبول   ) ٤ 

 ٥٫٨ ٦٫٥ ٦٫٣  ال أعرف / ال رأي) ٥ 

      
MU<D]<å^Ÿ<Œ^·<íÒ†u<l^¬†’iæ<ÌÎ]çÚ<ÜéÏi<ÌéÒíéÃè†jÖ]<l^e^~jÞ÷^e<^â‡çÊ<‚Ãe<Øéñ]†‰de<Í]Â÷J 

 ٢٨٫٧ ٣٤٫٤ ٣٢٫٤  اصبحت اكثر قربا من االعتراف باسرائيل) ١ 

 
مل تتغري من االعتراف باسرائيل وبقيت كما ) ٢
 ٤١٫١ ٣٥٫٤ ٣٧٫٥  هي

 ٣٠٫١ ٣٠٫٢ ٣٠٫١    اصبحت اكثر تصلبا من مسألة االعتراف) ٣ 
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    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
NLD<]†¿Þ<äÞ_<˜ÃfÖ]<ÙçÏè<íèçq<l]…^Ææ<l^Ûrâæ<ê×}]<Ù^jjÎ]<Ùç’£æ<êÖæ‚Ö]<ê‰^Úç×e‚Ö]æ<êÖ^¹]<…^’£]<…]†Ûj‰÷<

<ê×éñ]†‰ý]<ÙøjuøÖ<ìçÃÖ]æ<íéßéŞ×ŠËÖ]<íŞ×ŠÖ]<Øu<àŠvjŠ¹]<àÚ<ádÊ<áçÞ^ÏÖ]æ<Ý^¿ßÖ]æ<àÚù]<†Êçi<Ý‚ÃÖ<]†¿Þæ<íé×éñ]†‰c
íéÖæ<íè^‘æ<ÙçfÎ<æ_<ØÚ^ÓÖ]æ<†^f¹]<J[kÞ]<Ôè]…<^Ú< < 

 ٥٧٫٦ ٤٤٫٦ ٤٩٫٣    ض حل السلطة  أعار) ١ 

 ٢٤٫٧ ٢٥٫٩ ٢٥٫٥    أؤيد حل السلطة واستبداهلا بوصاية دولية ) ٢ 

 ٩٫٧ ١٩٫٤ ١٥٫٩  أؤيد حل السلطة وعودة االحتالل الكامل) ٣ 

 ٨٫٠ ١٠٫١ ٩٫٣  ال أعرف/ال رأي ) ٤ 

      
NMD<æ‚£]<î×Â<í‘^}æ<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<ív×ŠÚ<íéÖæ<l]çÎ<Ä•çe<|]Î]<Õ^ßâæ<<|øŠÖ]<gè†ãi<Äß¹<†’Úæ<Øéñ]†‰]<ÄÚ

[<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<å„ãÒ<íéÖæ<l]çÎ<Ä•æ<š…^Ãi<Ý]<‚èöi<Øâ<HØéñ]†‰]<î×Â<è…]ç’Ö]<Ñø]<ÄßÚæ 

 ٧٫٢ ٥٫١ ٥٫٨  بالتأكيد أؤيد) ١ 

 ٣٠٫٣ ٢٨٫٠ ٢٨٫٨    أؤيد ) ٢ 

 ٣٩٫٦ ٤٦٫٣ ٤٣٫٨  اعارض) ٣ 

 ٢١٫٢ ١٥٫٢ ١٧٫٤   بالتأكيد اعارض) ٤ 

 ١٫٧ ٥٫٥ ٤٫١  رفال أع/ال رأي ) ٥ 

      
NND<Ý]<‚èöi<Øâ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]æ<á…÷]<°e<êÖ]…‚ËÞçÓÖ]<^ ÷^Ò<H<á…÷]<ÄÚ<í‘^}<íÎøÂ<íÚ^Î]<àÂ<oè‚u<Õ^ßâæ<

[<°ŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎ<‚Ãe<ØfÏjŠ¹]<»<æ]<íéßéŞŠ×ËÖ]<íÖæ‚Ö]<Ý^éÎ<ØfÎ<á÷]<]„ãÒ<^ ]<Ý^éÎ<š…^Ãi 

 
ني االردن والسلطة اؤيد قيام احتاد كونفدرايل ب) ١

 ٢٥٫٤ ٢٤٫٦ ٢٤٫٩  الفلسطينية االن 

 
اؤيد قيام احتاد كونفدرايل مع االردن يف ) ٢

 ٢٠٫١ ١٤٫٩ ١٦٫٨  املستقبل، فقط بعد قيام الدولة الفلسطينية 

 
ال اؤيد قيام احتاد كونفدرايل مع االردن االن ) ٣

 ٤٩٫١ ٥٢٫٩ ٥١٫٥  او يف املستقبل 

 ٥٫٣ ٧٫٦ ٦٫٨  ال اعرف /ال رأي ) ٤ 

      
NOD<<àÚ<H°fÞ^¢]<àÚ<î×jÏÖ]<l]†Â<ÅçÎçÖ<l_<Œ^·æ<xjÊ<àÚ<°v×ŠÚ<°e<l^Ò^fj]<ê•^¹]<†ãÖ]<Ùø}<kÃÎæ

[l^Ò^fj÷]<å„â<àÂ<ÙæöŠ¹]<çâ<Õ†¿ße< < 
 ٥٥٫٩ ٦٠٫٥ ٥٨٫٨    الطرفان مسؤوالن بنفس القدر ) ١ 

 ٧٫٦ ٩٫٨ ٩٫٠  ال أحد منهما) ٢ 

 ١٨٫٤ ١٣٫١ ١٥٫١   من محاسفتح هي املسؤولة أكثر) ٣ 

 ١٧٫٤ ١٢٫٠ ١٤٫٠  محاس هي املسؤولة أكثر من فتح) ٤ 

 ٠٫٧ ٤٫٥ ٣٫١  ال أعرف/ال رأي ) ٥ 

      
NPD<[Õ†¿ße<l^Ò^fj÷]<å„â<àÚ<^]…<t†}<ë„Ö]<àÚ< < 

 ٤٫٤ ٣٫٥ ٣٫٨  الطرفان بنفس القدر) ١ 

 ٥٦٫٩ ٧٩٫٣ ٧١٫١  ال أحد منهما) ٢ 

 ٣٫٦ ٤٫٠ ٣٫٩  ن محاسفتح هي الراحبة أكثر م) ٣ 

 ٣٤٫٠ ٩٫٥ ١٨٫٤  محاس هي الراحبة أكثر من فتح) ٤ 

 ١٫١ ٣٫٧ ٢٫٨  ال أعرف/ال رأي ) ٥ 
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 ١٢

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
NQD<ð^ÏÖ]<æ]<kÞÞ÷]<…æ<æ]<êâ^ÏÚ<ØnÚ<l^Š‰öÚ<Ñ†u<æ]<gÞ^q]<Í^Şj}^e<ív×ŠÚ<l^ÂçÛ¥<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<ÝçÏi<

íéfßq]<Œ…]‚Ú<î×Â<l]†rËjÚ<J[Ù^ÛÂ÷]<å„â<»<Ôè_…<çâ<^Ú<ÐvjŠiæ<°éßéŞŠ×ËÖ]<‚éËi<íéÚø‰]æ<íéßæ<Ù^ÛÂ]<êâ<Øâ<
[<íÞ]÷]<ÐvjŠiæ<°éßéŞŠ×ËÖ^e<†–i<íéÚ]†q_<Ù^ÛÂ]<êâ<Ý_<‚éè`jÖ] 

 ٢٫٣ ٣٫٩ ٣٫٣  أعمال وطنية تستحق التأييد    )١ 

 ٨٤٫٨ ٨٠٫٥ ٨٢٫١  اعمال اجرامية تستحق االدانة      ) ٢ 

 ١٢٫٠ ١٢٫٥ ١٢٫٣     بعضها وطين والبعض االخر اجرامي ) ٣ 

 ٠٫٩ ٣٫١ ٢٫٣  ال اعرف/ال رأي ) ٤ 

      
NRD<<Œ^fÂ<çÛ¦<íŞ×ŠÖ]<‹éñ…<ð]_<àÂ<š]…<Æ<Ý_<š]…<kßÒ<ØâEá‡^Ú<çe_<D<†ãÖ]<Ì’jßÚ<»<ê×}]‚Ö]<Ù^jjÎ÷]<ð^ßm_

[ê•^¹]< < 

 ١٫٥ ١٫١ ١٫٣  بالتأكيد راض) ١ 

 ٩٫٤ ١٣٫٠ ١١٫٧  راض) ٢ 

 ٥٨٫٩ ٦٠٫٣ ٥٩٫٨  غري راض) ٣ 

 ٣٠٫٢ ٢٠٫٢ ٢٣٫٨  لتأكيد غري راضبا) ٤ 

 ٠٫٠  ٥٫٤ ٣٫٥  ال أعرف/ال رأي ) ٥ 

      
NS<D[ê•^¹]<†ãÖ]<Ì’jßÚ<»<ê×}]‚Ö]<Ù^jjÎ÷]<ð^ßm_<äéßâ<ØéÂ^]<ð]…‡çÖ]<‹éñ…<ð]_<àÂ<š]…<Æ<Ý_<š]…<kßÒ<Øâæ 

 ٦٫٣ ١٫٨ ٣٫٥      بالتأكيد راض ) ١ 

 ٢٤٫٨ ١٤٫٣ ١٨٫١   راض ) ٢ 

 ٤٥٫٢ ٥٩٫٩ ٥٤٫٦  غري راض) ٣ 

 ٢٣٫٣ ١٧٫٥ ١٩٫٦  بالتأكيد غري راض) ٤ 

 ٠٫٥ ٦٫٤ ٤٫٢  ال أعرف/ال رأي ) ٥ 

      
NTD<_‚fi<íŞ}<ív×Š¹]<Øñ^’ËÖ]<î×Â<Œ^fÂ<çÛ¦<‹éñ†Ö]<|Î]æ<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<…^ßÖ]<Ñø]<ÌÎæ<ê•^¹]<†ãÖ]<…^ãÞ]<

jßè<Üm<†ã<ì‚¹<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<Øéñ]†‰]<ÄÚ<Ù^fjÚ<ØÚ^<…^Þ<Ñø]<ÌÎçeíée†ÇÖ]<íË–×Ö<ÔÖƒ<‚Ãe<ØÏ<J<]„â<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ
<[|]Î÷] 

 ٨٫٤ ٩٫٩ ٩٫٣  بالتأكيد أؤيد) ١ 

 ٤٥٫٦ ٥٧٫٨ ٥٣٫٣  أؤيد) ٢ 

 ٣٥٫٨ ٢٣٫٤ ٢٧٫٩  اعارض) ٣ 

 ٦٫٦ ٥٫٤ ٥٫٨   بالتأكيد اعارض) ٤ 

 ٣٫٧ ٣٫٥ ٣٫٦  ال أعرف/ال رأي ) ٥ 

      
NUD<ý]<°Ê†ŞÖ]<°e<áû]<p‚¬<á_<ÄÎçji<]ƒ^Ú<[…^Þ<Ñø]<ÌÎæ<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<àÚ<^ßÓ³<]ƒ]<éŞŠ×ËÖ]æ<ê×éñ]†‰ 

 
سيعود الطرفان للمفاوضات قريبا وستتوقف ) ١

 ٢٠٫٧ ١٤٫٥ ١٦٫٨  املواجهات املسلحة

 
سيعود الطرفان للمفاوضات لكن بعض ) ٢

 ٤٠٫١ ٣١٫١ ٣٤٫٤  املواجهات املسلحة ستستمر

 
لن تتوقف املواجهات املسلحة ولن يعود ) ٣

 ٣١٫٧ ٤٦٫٩ ٤١٫٣  الطرفان للمفاوضات

 ٧٫٤ ٧٫٥ ٧٫٥  ال أعرف/ ال رأي ) ٤ 
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    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
OLD<<ÔÖƒ<»<^²<HØéñ]†‰c<ÄÚ<Å]†’Ö]<ØÒ^Ú<íÊ^ÓÖ<Üñ]<Ø£<Ø‘çjÖ]æ<í×ÏjŠÚ<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎ<‚Ãe<äÞ_<|]Î]<Õ^ßâ

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

 ٩٫٥ ٨٫٣ ٨٫٧  بالتأكيد موافق) ١ 

 ٤٦٫٩ ٥٣٫٩ ٥١٫٤  موافق) ٢ 

 ٣١٫٧ ٢٤٫٤ ٢٧٫٠  غري موافق) ٣ 

 ١١٫٧ ١٠٫٦ ١١٫٠  بالتأكيد غري موافق) ٤ 

 ٠٫٢ ٢٫٩ ١٫٩  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

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

<[Å]†’×Ö<íéñ^ãÞ<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<‚ßÂ<éŞŠ×ËÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<°ŞŠ×Êæ<HëçãéÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<Øéñ]†‰de< < 
 ٤٨٫٦ ٥٢٫٤ ٥١٫٠       تؤيد األغلبية ذلك) ١ 

 ٣٨٫٣ ٣٥٫٩ ٣٦٫٨  ة ذلكتعارض اإلغلبي) ٢ 

 ١٣٫١ ١١٫٧ ١٢٫٢  ال أعرف/ ال رأي ) ٣ 

      
OND<<HéŞŠ×ËÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<°ŞŠ×Ëe<Í]Â÷]<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<^ãÞ_<‚ÏjÃi<Øâ<HØéñ]†‰c<»<íéf×Æù]<ë_…<àÂ<]ƒ^Úæ

<[Å]†’×Ö<íéñ^ãÞ<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<‚ßÂ<ëçãéÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<Øéñ]†‰cæ< < 

 ٤٨٫٩ ٣٩٫٣ ٤٢٫٨  كتؤيد األغلبية ذل) ١ 

 ٣٦٫٦ ٤٨٫١ ٤٣٫٩  تعارض اإلغلبية ذلك) ٢ 

 ١٤٫٥ ١٢٫٧ ١٣٫٣  ال أعرف/ ال رأي ) ٣ 

      
OOD<…æ†Ú<‚Ãeæ<á÷]<PL<±]<í×ÏjŠÚ<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎ<”†Ê<Õ†¿ße<êâ<^Ú<HÅ^ŞÏÖ]æ<íË–×Ö<ê×éñ]†‰÷]<Ùøju÷]<î×Â<^Ú^Â<

íÚ^ÏÖ]<‹Û¤]<l]çßŠÖ]<Ùø}<Øéñ]†‰]<íÖæ<gÞ^qìçqçÚ<Æ<Ý_<í×éò•<Ý_<íŞ‰çjÚ<Ý_<íéÖ^Â<êâ<Øâ<[J<<  
 ٢٩٫٣ ٣١٫٧ ٣٠٫٨  غري موجودة) ١ 

 ٣٨٫٤ ٤٠٫٠ ٣٩٫٤  ضئيلة) ٢ 

 ٢٣٫١ ٢١٫٣ ٢٢٫٠  متوسطة) ٣ 

 ٥٫٩ ٣٫٤ ٤٫٣  عالية     ) ٤ 

 ٣٫٢ ٣٫٧ ٣٫٥  ال رأي ال اعرف) ٥ 

      
OPD<°éßéŞŠ×Ë×Ö<íÚ‚Ï¹]<íéÓè†Úù]<íéßÚù]<íŞ¤]<»<ð^q°Ê†Ş×Ö<gÖ^Ş¹]<àÚ<íÂçÛ¥<ê•^¹]<†ãÖ]<°é×éñ]†‰ý]æ<<J<_†Ïß‰

[^ã–Ê†i<Ý_<^ãé×Â<ÐÊ]çi<Øâ<HíŞ¤]<»<Ôè_…<g×Şß‰<Üm<gÖ^Ş¹]<å„â<Üâ_<ÔÖ< <
íŞ¤]<ÙçÏi <gè†ãi<ÄßÚæ<è…]ç’Ö]<Ñøc<ÄßÚæ<h^â…ý]<íe…^¦æ<áçÞ^ÏÖ]æ<Ý^¿ßÖ]<š†Ê<çâ<°éßéŞŠ×ËÖ]<àÚ<hç×Ş¹]<á_

Ñ^ËÞý]<Â<|øŠÖ]J<Üñ]<ØÓe<êÞ…^Ò<æ_<…^Şß¹]æ<ÝçÖ^<ÝÒæ<xÊ…<ØnÚ<†e^Ã¹]<xjÊ<çâ<°é×éñ]†‰ý]<àÚ<hç×Ş¹]<á_<ÙçÏiæ<
[íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<ˆq]ç£]<íÖ]‡cæ<íË–Ö]æ<ìˆÆ<Å^ŞÎ<°e<Äñ^–eæ<]†Ê_<ØÊ]çÎ<ØÏßje<|^ÛŠÖ]æ<Ü¿jßÚæ 

 ١٢٫٠ ١٠٫٤ ١١٫٠    أوافق بشدة ) ١ 

 ٥٣٫٨ ٥٠٫٢ ٥١٫٥    أوافق) ٢ 

 ٢٤٫٧ ٢٤٫٩ ٢٤٫٩  عارض  أ) ٣ 

 ٨٫٨ ١١٫٧ ١٠٫٦  أعارض بشدة) ٤ 

 ٠٫٧ ٢٫٧ ٢٫٠  ال أعرف/ ال رأي )  ٥ 

      



  ٢٠٠٧  زيرانح ٤٢     استطالع رقم                                                                         االستطالعات                                                                         
 

 ١٤

      

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
OQD<Ý^Â<^ãj×ju]<Ö]<Ð^ß¹]<íÊ^Ò<àÚ<h^vŠÞ÷]<Øéñ]†‰c<î×Â<á_<íèçÃŠÖ]<ì…^f¹]<ÙçÏi<MURS<íË–Ö]æ<ìˆÆ<Å^ŞÎ<êâæ<

íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<íÚ^Îc<Üjèæ<á÷ç¢]<íf–âæ<Œ‚ÏÖ]æ<íée†ÇÖ]<J<Ùø}<àÚ<äé×Â<ğ̂ÏËjÚæ<ğ÷^Â<ğøu<°òqøÖ]<íé–Î<Øu<Üjè
<ÜÎ…<ì‚vj¹]<ÜÚù]<…]†Î<î×Â<íéßfÚ<l^•æ^ËÚMUP<J<æ‚u<»<éÃÖ]<»<^ãÏæ<Øéñ]†‰de<íée†ÃÖ]<Ùæ‚Ö]<íÊ^Ò<ÍÃi<Øe^Ï¹]<»

^ãÃÚ<íéÃéf<íé‰^Úç×e<l^ÎøÂ<íÚ^Îdeæ<Ýø‰<l^Î^Ëi]<ÄéÎçje<ÝçÏiæ<íßÚa<Ji<÷<æ_<ÐÊ]çi<Øâ[ì…^f¹]<å„â<î×Â<ÐÊ]ç 

 ٩٫٦ ٧٫٧ ٨٫٤  بالتأكيد أوافق) ١ 

 ٦١٫٦ ٥٥٫٨ ٥٧٫٩  أوافق)  ٢ 

 ٢١٫٣ ٢٥٫٨ ٢٤٫٢  أعارض) ٣ 

 ٥٫٨ ٦٫٧ ٦٫٣  بالتأكيد أعارض  ) ٤ 

 ١٫٧ ٣٫٩ ٣٫١  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

      
ORD^Ãi<Ý]<^â‚èöi<Øâ<Hå„â<íèçÃŠÖ]<ì…^f¹]<àÚ<Œ^·<íÒ†u<ÌÎçÚ<Õ†¿ße<çâ<^Úæ<[^ã•… 

 ٤٠٫٨ ٤١٫٧ ٤١٫٣  تعارضها) ١ 

 ٤٠٫٩ ٣٣٫٣ ٣٦٫١  تؤيدها)  ٢ 

 ٨٫٠ ٩٫٢ ٨٫٨  ال تعارضها وال تؤيدها) ٣ 

 ١٠٫٣ ١٥٫٩ ١٣٫٨  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 

      
OS<D[<^ã•…^Ãi<Ý]<íèçÃŠÖ]<ì…^f¹]<íé×éñ]†‰÷]<íÚçÓ£]<‚èöi<Øâ<HÕ†¿ße<[Øéñ]†‰]<»<l†¹æ_<çãè_<íÚçÓu<àÂ<]ƒ^Úæ 

 ٥٣٫٦ ٥٥٫٨ ٥٥٫٠  تعارضها) ١ 

 ٢٩٫٤ ٢٢٫٤ ٢٥٫٠  تؤيدها)  ٢ 

 ٦٫١ ٦٫١ ٦٫١  ال تعارضها وال تؤيدها) ٣ 

 ١٠٫٨ ١٥٫٦ ١٣٫٩  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 

      
OTD[íßâ]†Ö]<l†¹æ_<íÚçÓu<ÄÚ<¼‰æ<Üñ]<Øu<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<Ý^è÷]<å„â<ØévjŠ¹]<àÚ<æ_<àÓÛ¹]<àÚ<Øâ<Ôè_†e< 

 ٣٫٢ ٢٫١ ٢٫٥  بالتأكيد ممكن) ١ 

 ٣٤٫٦ ٢٤٫٢ ٢٨٫٠  اعتقد انه ممكن) ٢ 

 ٤١٫٥ ٤٥٫٣ ٤٣٫٩  اعتقد انه مستحيل) ٣ 

 ١٧٫٤ ٢٣٫٦ ٢١٫٣  بالتأكيد مستحيل   ) ٤ 

 ٣٫٤ ٤٫٧ ٤٫٢  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

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

 ٤٧٫١ ٤٥٫٣ ٤٥٫٩  التسوية غري ممكنة ابدا    ) ١ 

 ٢٢٫٥ ١٨٫٤ ١٩٫٩  ممكنة بعد عدة اجيال) ٢ 

 ٨٫٧ ٩٫٤ ٩٫٢  ممكنة مع اجليل القادم  ) ٣ 

 ٤٫١ ٤٫٢ ٤٫١  ممكنة يف العقد املقبل                   ) ٤ 

 ١٠٫٩ ١٣٫٦ ١٢٫٦ممكنة خالل السنوات القليلة القادمة              ) ٥ 

 ٦٫٧ ٩٫١ ٨٫٢  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
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 ١٥

      

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
PLD<<î×Â<íèçÃŠÖ]<ì…^f¹]<»<Ôè_…<Ä_<á_<‚è…_æ<íèçÃŠÖ]<ì…^f¹]<…^c<»<°òqøÖ]<íé–ÏÖ<^uÏÚ<øu<áû]<ÔÖ<_†Î`‰

<[ÔÖƒ<ðç•><ÜÎ…<ì‚vj¹]<ÜÚù]<ë…]†Î<Œ^‰_<î×Â<Üjé‰<Ø£]<á`e<°Ê†ŞÖ]<…]†Îde<°òqøÖ]<í×ÓÚ<Øu<ÜjèMUP<ÜÎ…æ<NPN<
é}<áçòqøÖ]<îŞÃèæ<Hê•]…ù]<Ù^fi<»<°ŞŠ×Ê<íÖæ‚Ö<^ã×ÏÞ<Üjè<Øéñ]†‰c<»<Ð^ß¹]æ<H°ŞŠ×Ê<íÖæ<êâ<íÛñ]‚Ö]<íÚ^ÎþÖ<l]…^

°jÏŞß¹]<°i^<°òqøÖ]<ìçÂ<î×Â<çéÎ<Õ^ßâ<áçÓè<÷æ<J<^æ<àÚ<…]†ÏÖ<íÃ•^}<^ãéÊ<íÚ^Îý]<áçÓjÊ<ï†}ù]<Ð^ß¹]<^Ú_
êâæ<V<ÙçfÏÖ<]]‚Ãj‰]<ë‚fi<^ÃÖ]<»<ï†}_<Ùæ<^éßfÚ<Øéñ]†‰c<±c<áæçÃè<àè„Ö]<°òqøÖ]<‚Â<áçÓè<HØéñ]†‰c<íÖææ<H°òqøÖ]

^âÆæ<^eæ…æ_æ<]‚ßÒæ<^éÖ]‰]<ØnÚ<ï†}_<Ð^ßÚ<»<ÜçfÎ<Üjè<àè„Ö]<°òqøÖ]<‚Â<¼‰çjÚ<Œ^‰_<î×Â<J<íÊ^Ò<°òqøÖ<Ð¬æ
l^Ó×jÛ×Ö<ÜãÞ]‚ÏÊæ<Üãñç¢<àÂ<˜èçÃi<î×Â<Ùç’£]<>< <

i<Øâ<HØ£]<]„â<ðç•<î×Â<<[íèçÃŠÖ]<ì…^f¹]<š…^Ãi<Ý_<‚èö 
 ٤٫٧ ٤٫٣ ٤٫٥  بالتأكيد أؤيد) ١ 

 ٤٨٫٣ ٣٧٫١ ٤١٫٢  أؤيد) ٢ 

 ٣٣٫٢ ٣٩٫٢ ٣٧٫٠  أعارض) ٣ 

 ١٠٫٨ ١٢٫٨ ١٢٫١  بالتأكد أعارض) ٤ 

 ٢٫٩ ٦٫٦ ٥٫٣  ال أعرف/ال رأي ) ٥ 

      
PMD<íÖæ<Ý^éÎæ<HØéñ]†‰cæ<éŞŠ×ËÖ]<Í†ŞÖ]<°e<Ýø‰<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<‚Ãe<Ý_<‚èöj‰<Øâ<H^ãe<Øéñ]†‰c<Í]Â]æ<°ŞŠ×Ê<

[°fÃÖ]<°e<í£^’¹]<íé×ÛÂ<š…^Ãj‰< < 

 ٨٫٤ ٧٫٥ ٧٫٨  سأؤيد بشدة) ١ 

 ٦٣٫٠ ٦١٫٦ ٦٢٫١  سأؤيد) ٢ 

 ٢٠٫٢ ٢٢٫٤ ٢١٫٦  سأعارض) ٣ 

 ٧٫٣ ٦٫٠ ٦٫٥  سأعارض بشدة) ٤ 

 ١٫١ ٢٫٤ ١٫٩  ال أعرف/ال رأي ) ٥ 

         
PN<D^e<Ðni<÷<æ_<Ðni<Øâ[íéÖ^jÖ]<íéßéŞŠ×ËÖ]<àÚù]<l]çÎæ<ív×Š¹]<l^ÂçÛ 

MIPN<D<ìçÏÖ]MSí‰^ñ†Ö]<àÚ_<l]çÎ<æ_< 

 ٨٫٩ ٦٫٠ ٧٫١  بالتأكيد أثق هبا ) ١ 

 ٣٣٫١ ٢٧٫٦ ٢٩٫٦  أثق هبا)  ٢ 

 ٣٣٫١ ٣٨٫٨ ٣٦٫٧  ال أثق هبا) ٣ 

 ١٩٫٤ ١٥٫١ ١٦٫٧  بالتأكيد ال أثق هبا) ٤ 

 ٥٫٥ ١٢٫٤ ٩٫٨  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
<PN-N<D<êñ^ÎçÖ]<àÚù] 

 ٧٫٦ ٤٫٣ ٥٫٥  بالتأكيد أثق هبا ) ١ 

 ٢٧٫٥ ٢٨٫٠ ٢٧٫٨  أثق هبا)  ٢ 

 ٣٦٫٨ ٣٩٫٧ ٣٨٫٦  ال أثق هبا) ٣ 

 ٢٣٫٦ ١٧٫٧ ١٩٫٩  بالتأكيد ال أثق هبا) ٤ 

 ٤٫٥ ١٠٫٢ ٨٫١  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
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 ١٦

      

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
PNIO<D<íÚ^ÃÖ]<l]†e^~¹] 

 ٨٫٠ ٤٫٣ ٥٫٧  بالتأكيد أثق هبا ) ١ 
 ٢٩٫٠ ٢٧٫٥ ٢٨٫٠   هباأثق)  ٢ 
 ٣٥٫٠ ٤١٫٤ ٣٩٫٠  ال أثق هبا) ٣ 
 ٢٠٫٢ ١٦٫٠ ١٧٫٥  بالتأكيد ال أثق هبا) ٤ 
 ٧٫٧ ١٠٫٩ ٩٫٧  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

PNIP<D<í†Ö] 
 ١٣٫٢ ٩٫٥ ١٠٫٨  بالتأكيد أثق هبا ) ١ 
 ٥٧٫٥ ٤٠٫٧ ٤٦٫٨  أثق هبا)  ٢ 
 ١٥٫٤ ٣١٫٣ ٢٥٫٥  ال أثق هبا) ٣ 
 ١٠٫٤ ١١٫٨ ١١٫٣  ق هبابالتأكيد ال أث) ٤ 
 ٣٫٦ ٦٫٨ ٥٫٦  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

PNIQD<Ý^ŠÏÖ]<àè‚Ö]<ˆÂ<gñ^jÒ 
 ١٩٫٠ ٩٫٤ ١٢٫٩  بالتأكيد أثق هبا ) ١ 
 ٣٥٫٣ ٣٠٫٨ ٣٢٫٤  أثق هبا)  ٢ 
 ٢٤٫٧ ٣٤٫٢ ٣٠٫٧  ال أثق هبا) ٣ 
 ١٦٫٨ ١٥٫٣ ١٥٫٨  بالتأكيد ال أثق هبا) ٤ 
 ٤٫٢ ١٠٫٤ ٨٫١  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

(PNIRî’Îù]<ð]‚ã<gñ^jÒ 
 ١٢٫٤ ٨٫٣ ٩٫٨  بالتأكيد أثق هبا ) ١ 
 ٤٧٫٠ ٣٥٫٦ ٣٩٫٨  أثق هبا)  ٢ 
 ٢١٫٧ ٣٣٫٠ ٢٨٫٨  ال أثق هبا) ٣ 
 ١٣٫٢ ١٢٫١ ١٢٫٥  بالتأكيد ال أثق هبا) ٤ 
 ٥٫٧ ١١٫٠ ٩٫١  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

(PNIS<íè„éËßjÖ]<ìçÏÖ] 
 ١٨٫٥ ٦٫٩ ١١٫١  بالتأكيد أثق هبا ) ١ 
 ٢٩٫١ ٢١٫٥ ٢٤٫٣  أثق هبا)  ٢ 
 ٢٧٫٩ ٣٨٫٩ ٣٤٫٩  ال أثق هبا) ٣ 
 ١٩٫٩ ١٨٫٥ ١٩٫٠  بالتأكيد ال أثق هبا) ٤ 
 ٤٫٦ ١٤٫٢ ١٠٫٧  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
TIPN<DçÖ]<àÚ÷] 

 ١٣٫٤ ٧٫٢ ٩٫٥  بالتأكيد أثق هبا ) ١ 

 ٤٩٫٢ ٣٢٫٩ ٣٨٫٨  أثق هبا)  ٢ 

 ٢٢٫٥ ٣٥٫٢ ٣٠٫٦  ال أثق هبا) ٣ 

 ١١٫٢ ١١٫٧ ١١٫٥  تأكيد ال أثق هبابال) ٤ 

 ٣٫٧ ١٣٫١ ٩٫٦  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
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 ١٧

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
POD<[Üãé×Â<‚ù]<ë…çËÖ]<†Ş¤]<æ_<‚è‚ãjÖ]<Õ†¿ße<çâ<^Ú<HáçéßéŞŠ×ËÖ]<^ãe<†µ<Ö]<l^Îæù]<å„â<» 

 ٢٣٫١ ٣٧٫٠ ٣١٫٩  إمكانية حصول اقتتال داخلي) ١ 

 ١٨٫٨ ٥٫٦ ١٠٫٤  احلصار املايل واملقاطعة الدولية) ٢ 

 ١٩٫٥ ٢٦٫٤ ٢٣٫٩ الفوضى والفلتان األمين وغياب النظام والقانون) ٣ 

 ٢٣٫٥ ١٨٫٧ ٢٠٫٥  الفقر والبطالة) ٤ 

 ١٣٫٧ ١١٫٣ ١٢٫٢  االحتالل واالستيطان اإلسرائيلي) ٥ 

 ١٫٤ ١٫٠ ١٫١  ال أعرف / ال رأي) ٦ 

      
PUD _<[<‚èöi<íéÖ^jÖ]<h]ˆuù]æ<l^â^Ÿ÷]<àÚ<^èyu]æ<}]¼ÏÊ<ğ]‚w 

 ٠٫٥ ١٫٠ ٠٫٨   زب الشعبح )١ 

 ٢٫٩ ٢٫٩ ٢٫٩  اجلبهة الشعبية) ٢ 

 ٣٣٫٤ ٢٨٫٧ ٣٠٫٤   تحف ) ٣ 

 ٢٩٫١ ١٧٫٨ ٢١٫٩  اسمح ) ٤ 

 ٠٫٨ ٠٫٧ ٠٫٧  جلبهة الدميقراطيةا ) ٥ 

 ١٫٦ ٢٫١ ١٫٩  جلهاد اإلسالميا ) ٦ 

 ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠  داف ) ٧ 

 ٠٫٢ ١٫١ ٠٫٨  املبادرة الوطنية) ٨ 

 ٢٫٩ ٣٫٩ ٣٫٥  تقل إسالميسم ) ٩ 

 ٤٫٣ ٤٫٤ ٤٫٣   ستقل وطينم )  ١٠ 

 ٢٣٫٧ ٣٦٫٦ ٣١٫٩   أحد مما سبق    ال ) ١١ 

 ٠٫٧ ٠٫٨ ٠٫٨  )_____( ري ذلك حددغ )١٢ 
  

   


