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مع استمرار اخنفاض الرضا عن أداء الرئيس أبو مازن وفيما حتوز 
حكومة هنية على شرعية أكرب وتقييم أفضل لألداء من حكومة 
فياض، وفيما تنعدم الثقة مبستقبل املفاوضات مع إسرائيل، ترتفع 

شعبية محاس وإمساعيل هنية وتنخفض شعبية فتح وأبو مازن ويزداد 
   ق الصواريخ والعمليات التفجرييةالتأييد إلطال
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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        

ات الفلسطينية الداخلية، التحليل االسـتراتيجي      السياس
والسياسة اخلارجية، البحوث املـسحية واسـتطالعات       

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

ية واالجتماعيـة للمجتمـع     حول املواقـف الـسياس    
الفلسطيين، تشكيل جمموعات عمل لدراسـة قـضايا        
ومشاكل تواجه اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع       
حلول هلا، وعقد املؤمترات واحملاضـرات واملـوجزات        

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

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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تظهر النتائج أن محاس قد جنحت يف استعادة املبادرة يف كسب الرأي العام الفلسطيين   
 يف كانون األول ٢٦وكان االستطالع رقم . ٢٠٠٧)يونيو(بعد أن خسرهتا يف حزيران 

يظهر .  استقرار شعبية محاس بعد ستة أشهر من التراجعاملاضي قد أشار إىل) ديسمرب(
 نقطة مئوية إىل سبع ١٨االستطالع الراهن أن الفجوة بني فتح ومحاس قد تراجعت من  

 مقابل ٪٤٩نقاط خالل األشهر الثالثة املاضية حيث حصلت فتح يف ديسمرب املاضي على 
ارتفعت شعبية محاس إىل  فيما ٪٤٢ حلماس وتراجعت فتح يف هذا االستطالع إىل ٪٣١
 يف هذا االستطالع مقارنة مع ٪١٢تبلغ نسبة تأييد القوائم االنتخابية األخرى جمتمعة . ٪٣٥
 وهي ٪١١كما تبلغ نسبة الذين مل يقرروا بعد . املاضي) ديسمرب( يف كانون أول ٪١٠

أن من اجلدير بالذكر .  املاضي) ديسمرب(نفس نسبة الذين مل يقرروا يف كانون أول 
قد أظهر ) فرباير(وبداية شباط ) يناير(االستطالع اخلاص الذي أجريناه يف هناية كانون ثاين 

وكان هذا االستطالع . ٪٤٦ وهبوطاً يف شعبية فتح إىل  ٪٣٤ارتفاعاً يف شعبية محاس إىل 
  .اخلاص قد أجري خالل الفترة اليت حدث فيها االجتياح الشعيب للحدود مع مصر

، )٪٣١(مقابل الضفة الغربية ) ٪٤٠(تفاع شعبية محاس يف قطاع غزة تظهر النتائج ار
 يف الضفة ٪٤١ مقارنة مع ٪٤٣أما شعبية فتح فترتفع قليالً يف قطاع غزة حيث تصل إىل 

، ويف املدن )٪٣٣(مقارنةبالرجال ) ٪٣٧(كذلك ترتفع شعبية محاس  بني النساء . الغربية
مقارنة ) ٪٤٢(، وبني املتدينني )٪٣٠(والبلدات مقارنة بالقرى ) ٪٤٣(واملخيمات ) ٪٣٦(

مقارنة مبؤيدي عملية السالم ) ٪٧٢(، وبني معارضي عملية السالم )٪٢٩(مبتوسطي التدين 
مقابل القابلني بشدة لذلك ) ٪٥٥(، وبني الرافضني بشدة لشراء تذكرة يانصيب )٪٢٥(
 ٢٧-١٨صغر سناً أي  ، مقابل األ)٪٤٢( سنة ٤٧-٣٨، وبني من هم بني األعمار )٪١٢(

  ).٪٣١(سنة 
يظهر االستطالع أيضاً تقلص الفجوة بني شعبية الرئيس حممود عباس وإمساعيل هنية 

. املاضي إىل صفر تقريباً يف هذا االستطالع) ديسمرب( نقطة مئوية يف كانون أول ١٩من 
 يشري  هلنية فيما٪٣٧ مقابل ٪٥٦إىل أن شعبية عباس تبلغ ) ٢٦(أشار االستطالع رقم 

 وأن شعبية هنية قد ارتفعت إىل ٪٤٦االستطالع الراهن إىل أن شعبية عباس قد هبطت إىل 
  وشعبية هنية قد ارتفعت ٪٥١من اجلدير بالذكر أن شعبية عباس قد اخنفضت إىل . ٪٤٧
تعترب نسبة التأييد احلالية هلنية هي .  خالل فترة االجتياح الشعيب للحدود مع مصر٪٤٣إىل 

  .٢٠٠٦) يناير(ألعلى منذ االنتخابات التشريعية يف كانون ثاين النسبة ا
، بني ) لعباس٪٤٦ هلنية مقابل ٪٤٩(تزداد شعبية هنية مقابل عباس يف قطاع غزة 

، بني ) لعباس٪٣٨ هلنية مقابل ٪٥٧(يف املخيمات )   لعباس٪ ٤٢ هلنية مقابل ٪٥٠(النساء 
 هلنية مقابل ٪٨٨( املعارضني لعملية السالم ، بني) لعباس٪٤٢ هلنية مقابل ٪٥٠(املتدينني 

 مقابل ٪٦١(، واجلهاد اإلسالمي )٪٢مقابل )  ٪٩٧(، بني مؤيدي محاس ) لعباس٪٧
، )٪١٣ مقابل ٪٦٧(، واملستقلني اإلسالميني )٪٢٩ مقابل ٪٦٨(، واجلبهة الشعبية )٪٢٨

 مقابل ٪٥٢(عمل ، وبني العاطلني عن ال)٪٤١ مقابل ٪٤٨(وبني محلة الشهادة اجلامعية 
 سنة ٤٧-٣٨، وبني ذوي األعمار ما بني )٪٣٦ مقابل ٪٥٥(، بني األقل دخالً )٪٣٩

  ).٪٤١ مقابل ٪٥٣(
 والثاين على ٪٥٧أما لو كانت املنافسة بني مروان الربغوثي وهنية فيحصل األول على 

 ٪٢٤ لو كانت املنافسة  بني عباس وهنية إىل ٪٣٤ تنخفض نسبة عدم املشاركة من ٪٣٨
من اجلدير بالذكر أن شعبية الربغوثي كانت قد بلغت يف . لو كانت بني الربغوثي وهنية

 هلنية أي أن الفجوة بني الربغوثي وهنية قد ٪٣٢ مقابل ٪٦٣املاضي ) ديسمرب(كانون أول 
 نقطة مئوية خالل ثالثة أشهر، يف أثناء االجتياح ١٩ نقطة مئوية إىل ٣١تقلصت من 

  .٪٣٥ وهنية ٪٦٠مصر بلغت شعبية الربغوثي الشعيب للحدود مع 
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تشري النتائج إىل استمرار التراجع يف نسبة الرضا عن أداء الرئيس أبو مازن وإىل تفوق   
نسبة الرضا . حكومة هنية على حكومة فياض يف انطباعات الرأي العام عن أداء احلكومتني

وكانت نسبة الرضا عن أداء أبو مازن . ٪٥٦ ونسبة عدم الرضا ٪٤١عن أداء أبو مازن تبلغ 
 أثناء االجتياح الشعيب للحدود مع ٪٤٦املاضي و) ديسمرب( يف كانون أول ٪٥٠قد بلغت 

 فقط أن أداء حكومة سالم فياض جيد أو جيد جداً ٪٣٠كذلك تقول نسبة من . مصر
 تقول أن أداء ٪٣٩يف املقابل فإن نسبة من .  تقول أنه سيء أو سيء جداً٪٤٢ونسبة من 

 .ول أنه سيء أو سيء جداً تق٪٣٤حكومة هنية جيد أو جيد جداً ونسبة 

ويف نفس السياق  تشري النتائج إىل اخنفاض يف تقييم اجلمهور لشرعية حكومة فياض 
تؤيد استمرار هنية يف ) ٪٤٩(النسبة األكرب . مقابل ارتفاع يف تقييم شرعية حكومة هنية

عمله ، وكانت نسبة تأييد استمرار هنية يف ٪٤٥عمله كرئيس للوزراء فيما تبلغ املعارضة 
أما نسبة تأييد بقاء حكومة سالم فياض فأقل . ٢٠٠٧) سبتمرب( يف أيلول ٪٤٠قد بلغت 

وكانت نسبة تأييد استمرار حكومة فياض يف . ٪٥٥ واملعارضة ٪٣٨من ذلك حيث تبلغ 
 أن ٪٣٤يف نفس السياق تقول نسبة من . املاضي) سبتمرب( يف أيلول ٪٤٩منصبها قد بلغت 

 ٪٩ أن حكومة فياض هي الشرعية و٪٢٩ فيما تقول نسبة من حكومة هنية هي الشرعية
من .  ترى أن احلكومتني غري شرعيتني٪٢٤تعتقد أن احلكومتني شرعيتان ونسبة من 

املالحظ أن حكومة هنية حتصل على نسبة شرعية أعلى من نسبة شرعية حكومة فياض يف 
من ).  لفياض٪٣٤نية و هل٪٣٧(والقطاع )  لفياض٪٢٦ هلنية مقابل ٪٣٢(منطقيت الضفة 

املالحظ أيضاً أن هذه هي املرة األوىل اليت تتفوق فيها حكومة هنية على حكومة فياض من 
 يف ٪٣٨حيث الشرعية، وكانت نسبة االعتقاد بأن حكومة فياض هي الشرعية قد بلغت 

 يف ٪٣٠املاضي فيما بلغت نسبة االعتقاد بأن حكومة هنية هي الشرعية ) سبتمرب(أيلول 
  .لك الوقتذ

 ٪٣٧(يزداد االعتقاد أن حكومة هنية أكثر شرعية من حكومة فياض يف قطاع غزة 
، ويف املدن )٪٢٥ مقابل ٪٣٣(، وبني النساء ) حلكومة فياض٪٣٤حلكومة هنية مقابل 

 مقابل ٪٣٨(، وبني املتدينني )٪٢٩ مقابل ٪٣٨(، ويف املخيمات )٪٣٠ مقابل ٪٣٥(
 مقابل ٪٨٢(، وبني مؤيدي محاس )٪٤ مقابل ٪٦٥(الم ، وبني معارضي عملية الس)٪٢٨
 ٪٤٥(، وبني العاطلني عن العمل )٪٢٦ مقابل ٪٣٦(، وبني محلة الشهادة اجلامعية )٪١

، وبني ذوي الدخل )٪٢٣ مقابل ٪٣٥(، وبني العاملني يف القطاع اخلاص )٪٢٩مقابل 
 مقابل ٪٤١(ة  سن٤٧-سنة٣٨، وبني ذوي األعمار ما بني )٪٢٦ مقابل ٪٤٢(األقل 
٢٧٪.( 

بالرغم من استمرار األغلبية يف رفض خطوة محاس يف السيطرة بالقوة املسلحة على 
املاضي فإن نسبة ضئيلة تعتقد أن محاس وحدها هي املسؤولة ) يونيو(قطاع غزة يف حزيران 

 ٪٦٨تبلغ نسبة رفض خطوة محاس املسلحة . عن استمرار الفصل بني الضفة والقطاع
) سبتمرب( يف أيلول ٪٧٣وكانت نسبة رفض خطوة محاس قد بلغت . ٪٢٦ا والرضا عنه
لكن .  يف الضفة٪٢٣ يف قطاع غزة مقابل ٪٣٣ترتفع نسبة تأييد خطوة محاس . ٢٠٠٧

 فقط تعتقد أن محاس هي وحدها املسؤولة عن استمرار الفصل بني الضفة ٪١٧نسبة من 
أن ) ٪٥٤( املسؤولة، وتقول األغلبية  أن فتح هي٪٢١والقطاع فيما تقول نسبة أعلى تبلغ 

إن عدم لوم محاس لوحدها عن الفصل بني الضفة والقطاع . احلركتني مسؤولتان عن ذلك
يعكس تغرياً يف انطباعات الرأي العام الفلسطيين حول مواقف الطرفني، فتح ومحاس، من 

و مازن وفتح العودة للحوار للخروج من األزمة حيث حصل تراجع يف نسبة تأييد موقف أب
حيث بلغ ) الذي يشترط تسليم مقرات السلطة والعودة للوضع السابق قبل العودة للحوار(

أما بالنسبة ملوقف محاس .  اليوم٪٣٩املاضي مقابل ) سبتمرب( يف أيلول ٪٤٦هذا التأييد 
) سبتمرب( يف أيلول ٪٢٧فقد ازداد التأييد له من ) الداعي للحوار بدون شروط مسبقة(

 . يف هذا االستطالع٪٣٧ِ إىل املاضي
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 يف ٪٤٤نسبة اإلحساس باألمن والسالمة الشخصية تتراجع بقوة يف الضفة الغربية من 
يتراجع اإلحساس باألمن .  يف هذا االستطالع٪٣٢ إىل ٢٠٠٧) ديسمرب(كانون أول 

 يف كانون أول ٪٥٢من (والسالمة الشخصية يف قطاع غزة أيضاً ولكن بنسبة أقل 
وكانت نسبة اإلحساس باألمن والسالمة ).  يف هذا االستطالع٪٤٦املاضي إىل ) ديسمرب(

املاضي مقارنة ) ديسمرب(قد ارتفعت يف الضفة الغربية بشكل ملحوظ يف كانون أول 
 . فقط٪٣٥حيث بلغت النسبة آنذاك ) سبتمرب(بالوضع يف أيلول 
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< <

تظهر النتائج أنه رغم التحول الكبري يف توازن القوى الداخلي لصاحل محاس ورغم   
اقف اجلمهور  من تسوية ازدياد االعتقاد مبشروعية حكومة محاس وحسن أدائها، فإن مو

يظهر . سياسية تقوم على أساس حل الدولتني قد بقيت مستقرة خالل األشهر املاضية
االستطالع أن ثلثي اجلمهور الفلسطيين يؤيدون املبادرة السعودية الداعية لالعتراف العريب 

األراضي بإسرائيل وحبقها يف العيش يف حدود آمنة وتطبيع العالقات معها بعد انسحاهبا من 
.  وقيام دولة فلسطينية وحل قضية الالجئني حالً عادالً ومتفقاً عليه١٩٦٧العربية احملتلة عام 
 ٪٦٥وكانت نسبة تأييد املبادرة السعودية قد بلغت .  هذه املبادرة٪٣٢تعارض نسبة من 

ييد بل إن االستطالع يظهر ارتفاعاً يف تأ.  املاضي) ديسمرب( يف كانون أول ٪٣٢واملعارضة 
تسوية يتم فيها اعتراف متبادل بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطني كدولة للشعب 

. ٪٤٤ واملعارضة ٪٥٥الفلسطيين كجزء من تسوية دائمة حيث تبلغ نسبة التأييد اليوم 
) ديسمرب( يف كانون أول ٪٤٩ واملعارضة ٪٤٩كانت نسبة التأييد هلذه التسوية  قد بلغت 

  .املاضي
 ٪٨٠طالع يظهر انعدام الثقة بالعملية الدبلوماسية حيث تقول نسبة من  لكن االست

 فقط أهنا ٪١٤أن املفاوضات اليت أطلقها مؤمتر أنابوليس ستفشل فيما تعتقد نسبة من 
يعتقدون ) ٪٦٨(كما يظهر االستطالع  أن أكثر من ثلثي الرأي العام الفلسطيين . ستنجح

إىل جوار إسرائيل خالل السنوات اخلمسة املقبلة أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة 
تزداد نسبة .  أن الفرص متوسطة أو عالية٪٣٠منعدمة أو ضعيفة فيما تعتقد نسبة من 

مقابل ) ٪٧٢(االعتقاد بأن فرص قيام الدولة املستقلة منعدمة أو ضعيفة يف الضفة الغربية 
 مبؤيدي عملية السالم مقارنة) ٪٨٥(، بني معارضي عملية السالم )٪٦٢(قطاع غزة 

  ). ٪٥٧(مقارنة مبؤيدي فتح ) ٪٧١(، وبني مؤيدي محاس )٪٦١(
يدفع هذا التشاؤم جتاه مستقبل العملية الدبلوماسية إىل االعتقاد بأن لقاءات الرئيس 
عباس مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أوملرت غري مفيدة  وجيب إيقافها حيث تعتقد 

 فقط أن اللقاءات مفيدة وجيب ٪٢١سطينيني فيما ترى نسبة من ذلك ثالثة  أرباع الفل
كما يدفع هذا التشاؤم باجلمهور إىل البحث عن بدائل عن العملية .  االستمرار هبا

يؤيدون إطالق الصواريخ من ) ٪٦٤(الدبلوماسية حيث يظهر االستطالع أن حوايل الثلثني 
 ٪٣٣ديروت وعسقالن فيما يعارض ذلك قطاع غزة على البلدات واملدن اإلسرائيلية مثل س

) ٢٢رقم  (٢٠٠٦)  ديسمرب(وكان استطالع سابق أجراه املركز يف كانون األول . فقط
 يعتقدون أن إطالق الصواريخ على البلدات اإلسرائيلية مفيد فيما اعتقدت ٪٤٨قد وجد أن 

  . نسبة مطابقة بأنه غري مفيد
 نسبة تأييد العمليات املسلحة ضد مدنيني أخريا، يظهر االستطالع ارتفاعاً كبرياً يف

وكان معدل التأييد . ٪٣١ فيما تبلغ نسبة املعارضة ٪٦٧إسرائيليني حيث تبلغ النسبة اآلن 
كما . ٢٠٠٦ يف عام ٪٥٥ مث صعد إىل ٪٤٠ قد هبط إىل ٢٠٠٥هلذه العمليات يف عام 

بلدة دميونا يف إسرائيل يظهر االستطالع تأييداً واسعاً للعملية التفجريية اليت جرت يف 
أما اهلجوم املسلح على . ٪١٩ واملعارضة ٪٧٧وأسفرت عن مقتل إسرائيلية حيث بلغ 

املدرسة الدينية يف القدس الغربية الذي أسفر عن مقتل مثانية طالب إسرائيليني فقد أيده 
وكانت نسبة التأييد للعمليات التفجريية داخل إسرائيل قد هبطت . ٪١٣ وعارضه ٪٨٤
للعملية  (٪٣٧و) للعملية التفجريية يف تل أبيب (٪٢٩ حيث بلغت ٢٠٠٥قوة خالل عام ب

أما العملية التفجريية اليت جرت يف تل أبيب يف منتصف عام ). التفجريية يف بئر السبع
  .٪٢٧ ومعارضة ٪٦٩ فحصلت على تأييد ٢٠٠٦
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    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
LLD<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]<àè†ãÖ] 

 RzM PzT TzQ   العربية) ١  

 QPzN RNzP OUzU  اجلزيرة) ٢  

 LzO LzO LzN  احلرة) ٣  

 OzR QzL MzM  املنار) ٤  

 MMzN UzP MPzP  الفضائية الفلسطينية) ٥  

 MTzO MMzO OLzP  فضائية األقصى) ٦ 

 OzL NzT OzN  ال أشاهد التلفزيون) ٧ 

 MzM MzL MzP  )_______حدد(أخرى ) ٨ 

 NzN OzL LzS  ال يوجد صحن القط) ٩ 

 LzM LzL LzN  ال أعرف/ ال راي) ١٠  

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

 QzQ PzM SzU     راض جدا  ) ١   

 OQzL OOzO OTzL          راض ) ٢  

 ORzO OSzM OQzL  غري راض) ٣  

 MUzR NLzS MSzR  غري راض باملرة) ٤  

 OzR PzU MzP  ال أعرف/ ال رأي) ٥  

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

lç’i<à¹<HŒ^·<íÒ†u<àÂ[ 
 PRzP PSzL PQzR حممود عباس) ١ 

 PSzL PQzP PUzL امساعيل هنية) ٢ 

 RzR SzR QzP  ال أعرف/ ال رأي) ٣ 

      
OD<<lç’i<à¹<HŒ^·<àÂ<íéßâ<ØéÂ^]<HxjÊ<íÒ†u<àÂ<êmçÆÖ]<á]æ†Ú<°e<‹Ê^ßjÖ]<á^Ò<çÖæ[ 
 QRzS QTzM QPzR مروان الربغوثي) ١ 

 OTzN OPzT POzL امساعيل هنية) ٢ 

 QzM SzM NzO  ال أعرف/ ال رأي) ٣ 

      
QD<<»<kÒ…^<Ö]<Üñ]çÏÖ]<‹ËÞ<kv†iæ<íé‰^éŠÖ]<ïçÏÖ]<Äé¶<íÏÊ]ç²<ÝçéÖ]<ì‚è‚q<l^e^~jÞ]<l†q<çÖ

<»<l†q<Ö]<íéÃè†jÖ]<l^e^~jÞ÷]NQ<êÞ^m<áçÞ^Ò<E†è^ßèD<NLLR<<<<<[lç’j‰<à¹<H 

 
ائتالف اجلبهة الدميقراطية وحزب (قائمة البديل ) ١

 MzQ NzL LzT  )الشعب وفدا  ومستقلني

 
مصطفى الربغوثي " قائمة فلسطني املستقلة ) ٢

 OzQ QzL MzO  "واملستقلون 

 PzL PzR OzN  قائمة الشهيد أبو علي مصطفى) ٣ 

 LzL LzL LzL  قائمة الشهيد أبو العباس) ٤ 

 LzR LzR LzR  قائمة احلرية والعدالة االجتماعية) ٥ 
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    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 

 OPzT OLzU PLzP  قائمة التغيري واالصالح) ٦ 

 LzP LzP LzQ  وعد(االئتالف الوطين للعدالة والدميقراطية ) ٧ 

 MzQ NzO LzQ  قائمة الطريق الثالث) ٨ 

 LzP LzN LzR    لقائمة احلرية واالستقال) ٩ 

 LzN LzN LzN  قائمة العدالة الفلسطينية) ١٠ 

 PMzR PLzT PNzS  حركة فتح) ١١ 

 MMzP MOzL UzM  ال أحد مما سبق) ١٢ 

      
RD<á]†èˆu<†ã<Ì’jßÚ<»<Œ^·<íÒ†u<kÚ^Î<EçéÞçè<D<íÃe^jÖ]<íéßÚù]<l]†Ï¹]<‚•<íè†ÓŠÂ<ìçŞ<ê•^¹]

¨<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×Š×ÖìˆÆ<Å^ŞÎ<î×Â<ì†ŞéŠÖ]<»<^â‚Ãe<kv<J<^Ú<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<^ßÖ<ØÎ
<<<<<[ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<Œ^·<äe<kÚ^Î 

 SzR RzR UzN  بالتأكيد ) ١ 

 MTzT MRzL NOzS  أؤيد) ٢ 

 PQzO PRzQ POzO  أعارض) ٣ 

 NNzN NNzP NMzT  بالتأكيد أعارض) ٤ 

 RzM TzQ MzU  ال رأي ال أعرف) ٥ 

      
S<<D†Ö]<Ù^Î_†ã_<íj‰<ØfÎ<ìˆÆ<p]‚u_<‚Ãe<íéßâ<ØéÂ^]<íÚçÓu<Œ^fÂ<çÛ¦<‹éñ<J<‹éñ…<àÓÖ

ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<ä×ÛÂ<Œ_…<î×Â<êÏe<íÖ^Ï¹]<íÚçÓ£]<J<î×Â<äñ^Ïe<î×Â<ÐÊ]çi<÷<æ_<ÐÊ]çi<Øâ<^ßÖ<ØÎ
[ä×ÛÂ<Œ_…< < 

 MNzM MLzN MQzO  بالتأكيد أوافق) ١ 

 ORzT OSzT OQzL  أوافق) ٢ 

 OPzS OMzU OUzQ  ال أوافق) ٣ 

 MLzN MMzO TzP  بالتأكيد ال أوافق) ٤ 

 RzO TzT MzT  ال رأي ال) ٥ 

      

T<D<ìÊ<ð^ãjÞ]<‚Ãeæ<š^éÊ<Ýø‰<í‰^ñ†e<ô…]ç<íÚçÓu<Œ^fÂ<çÛ¦<‹éñ†Ö]<°Â<HÔÖ„Ò
<éŠi<íÚçÓ£<íÚçÓ£]<å„â<kÖç <Å^Ûjq÷]<î×Â<êÃè†jÖ]<‹×]<ì…‚Î<Ý‚ÃÖ<]†¿Þæ<ô…]çŞÖ]

Ù^ÛÂ_<J]çi<Øâ<^ßÖ<ØÎ[^ãf’ßÚ<»<íÚçÓ£]<å„â<ð^Ïe<î×Â<ÐÊ]çi<÷<Ý_<ÐÊ<<<< 
 PzS QzL PzO  بالتأكيد أوافق) ١ 

 ONzU ONzQ OOzS  أوافق) ٢ 

 PNzN PLzT PPzR  ال أوافق) ٣ 

 MOzM MNzQ MPzN  بالتأكيد ال أوافق) ٤ 

 SzL UzN OzN  ال رأي ال) ٥ 

      
UD<<Œ^·<kÓŠ³<Å^ŞÏÖ]æ<íË–Ö]<»<íŞ×ŠÖ]<Ø’Ê<‚Ãe<HìˆÆ<»<íŞ×ŠÖ^e<äßéâ<ØéÂ^]<íÚçÓuæ

<Ýø‰<í‰^ñ†e<ì‚è‚q<íÚçÓu<á‡^Ú<çe_<‹éñ†Ö]<ØÓ<^ÛéÊ<íéÂ†Ö]<íÚçÓ£]<^ãŠËÞ<ljÂ]<oéu
íéÂ†Ö]<ífu^‘<êâ<^ãÞ_<^ãŠËÞ<jÃi<š^éÊ<J<HíéÂ†Ö]<ífu^‘<kÞ_<^â]†i<°jÚçÓ£]<àÚ<ë_

š^éÊ<Ýø‰æ<á‡^Ú<çe_<íÚçÓu<æ_<äéßâ<íÚçÓu[ 
 OPzL ONzM OSzO  هي الشرعيةحكومة هنية ) ١ 

 NTzT NRzL OOzU  حكومة أبو مازن وسالم فياض هي الشرعية) ٢ 

 UzO UzR TzT  احلكومتان شرعيتان) ٣ 

 NPzP NTzL MTzN  احلكومتان غري شرعيتان   ) ٤ 

 OzP PzO MzT  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 



 ٨٢٠٠  آذار  -)٢٧(     استطالع رقم                                                                             االستطالعات                                                                 

 ٧

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
MLD<<]<íÚ‡ù]<àÚ<tæ†~×Ö<íÒ†u<çÂ‚i<Å^ŞÏÖ]æ<íË–Ö]<»<íŞ×ŠÖ]<Ý^ŠÏÞ]æ<Œ^·æ<xjÊ<°e<íßâ]†Ö

áû]<àâ]†Ö]<Ä•çÖ]<Œ^‰_<î×Â<íÏfŠÚ<½æ†<áæ‚e<á‡^Ú<çe_<‹éñ†Ö]<ÄÚ<…]çv×Ö<Œ^·<J<çe_<^Ú_
<Ä•ç×Ö<ìçÃÖ]æ<á‡^Ú<êeù<íŞ×ŠÖ]<l]†ÏÚ<Üé×Ši<½†e<àÓÖæ<…]ç£]<î×Â<á^ÏÊ]çéÊ<xjÊæ<á‡^Ú

÷æ_<Ðe^ŠÖ]<JÎ_<°ËÎç¹]<ë_Ôè_†Ö<h†[ 
 ORzT OQzM OUzT موقف حركة محاس) ١ 

 OTzS ORzL POzO موقف أبو مازن وحركة فتح) ٢ 

 NMzU NQzQ MQzQ ال أوافق على موقف الطرفني من احلوار  ) ٣ 

 NzS OzP MzP  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 

      
MM<DÆ<Å^ŞÎ<»<íÖ^Ï¹]<íéßâ<ØéÂ^]<íÚçÓu<ð]ù<ÔÛééÏi<çâ<^Ú<^ßÖ<ØÎ<Ümìˆ[<Ý_<‚éq<çâ<Øâ<

<[ðê‰<<<<< 
 MPzS MMzL NMzN    جيد جدا) ١ 

 NPzS NPzO NQzP  جيد) ٢ 

 NLzP NLzT MUzT  ليس جيدا وليس سيئا) ٣ 

 MUzS MUzS MUzR  سيئ) ٤ 

 MPzL MPzO MOzO  سيئ جدا) ٥ 

 RzR UzU LzS  ال رأي ال أعرف) ٦ 

      
MND<£]<ð]ù<ÔÛééÏi<çâ<^Ú<^ßÖ<ØÎæ<íÚçÓè<Ö]š^éÊ<Ýø‰<^ã‰_†[<[ðê‰<Ý_<‚éq<çâ<Øâ< 

 PzO OzM RzP    جيد جدا) ١ 

 NQzS NSzN NOzO  جيد) ٢ 

 NNzL NOzS MUzN  ليس جيدا وليس سيئا) ٣ 

 NPzU NPzL NRzO  سيئ) ٤ 

 MRzT MPzT NLzM  سيئ جدا) ٥ 

 RzO SzN PzS  ال رأي ال أعرف) ٦ 

      
MO<D»<°éßéŞŠ×ËÖ]<Ä•æ<Ì’i<ÌéÒ<HÝ^Â<ØÓe<<<<<<[ÝçéÖ]<ìˆÆ<Å^ŞÎ< 
 LzU LzP MzT    جيد جدا) ١ 

 PzP OzP RzM  جيد) ٢ 

 RzT QzP UzN  وسط) ٣ 

 OLzM NUzU OLzR  سيئ) ٤ 

 QRzT QUzO QNzO  سيئ جدا) ٥ 

   MzL MzR  ال رأي ال أعرف) ٦ 

      
MP<D<<<<<[ÝçéÖ]<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<Ä•æ<Ì’i<ÌéÒ<HÝ^Â<ØÓe< 
 NzN MzM PzM     جداجيد) ١ 

 MTzU MOzS NSzU  جيد) ٢ 

 NPzU NRzN NNzR  وسط) ٣ 

 OOzO ORzR NSzR  سيئ) ٤ 

 MTzO NMzU MNzM  سيئ جدا) ٥ 

 NzP LzR QzS  ال رأي ال أعرف) ٦ 

      

      



 ٨٢٠٠  آذار  -)٢٧(     استطالع رقم                                                                             االستطالعات                                                                 

 ٨

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
MQ<DÔÞ_<î×Â<ÔŠËÞ<Ì’i<Øâ<HÝ^Â<ØÓe<<<<<JJJJJJJJJJJJ 
 PTzP POzO QSzN  تدينم) ١ 

 PSzU QNzM PLzS  متوسط التدين) ٢ 

 OzP PzN MzU  غري متدين) ٣ 

 LzO LzP LzN  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 

      
MR<D<ÔÞ_<î×Â<ÔŠËÞ<Ì’i<Øâ<HÝ^Â<ØÓe<<<<<JJJJJJJJJJJ 
 RRzQ ROzL SNzQ  مؤيد لعملية السالم) ١ 

 MSzR MTzS MQzS  معارض لعملية السالم) ٢ 

 MQzL MSzN MMzM  ني التأييد واملعارضةب) ٣ 

 LzU MzM LzR  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 

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

 RzT NzL MQzM  متوفرين بشكل كامل) ١ 

 OLzN OLzL OLzS  متوفرين) ٢ 

 PTzL QLzN PPzL  غري متوفرين   ) ٣ 

 MQzL MSzT MLzO  غري متوفرين  باملرة) ٤ 

 LzL LzL LzL  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

      
NO<D<Øâ<HŒ^fÂ<çÛ¦<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<‹éñ…æ<l†¹æ_<çãèc<ê×éñ]†‰ý]<ð]…‡çÖ]<‹éñ…<°e<l]ð^Ï×Ö<ífŠßÖ^e<

[ÌÎçji<á_<g«æ<ì‚éËÚ<Æ<^ãÞ_<Ý_<†ÛjŠi<á_<g«æ<ì‚éËÚ<^ãÞ_<ï†i< 
 NMzP MUzN NQzN    مفيدة وجيب أن تستمر ) ١ 

 SPzU SRzM SNzT  غري مفيدة وجيب أن تتوقف) ٢ 

 OzS PzS MzU  ال أعرف/ ال رأي) ٣ 
      

NPD<læ†è‚‰<ØnÚ<Øéñ]†‰c<Ø}]<á‚Úæ<á]‚×e<î×Â<ìˆÆ<Å^ŞÎ<àÚ<è…]ç’Ö]<Ñøc<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<
<[áøÏŠÂæ 

 NPzO NMzL OLzM  بالتأكيد أؤيد) ١ 

 OUzO PMzR OQzN  أؤيد) ٢ 

 NRzN NRzL NRzQ  أعارض) ٣ 

 RzP RzO RzQ   بالتأكيد أعارض) ٤ 

 OzU QzN MzR  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
      

NQD<[xjÊ<Ý_<Œ^·<[íË–Ö]æ<ìˆÆ<°e<íŞ×ŠÖ]<Ý^ŠÏÞ]<…]†Ûj‰]<íéÖæöŠÚ<ØÛvjè<àÚ<Õ†¿ße< 
 MSzL MOzS NNzR  محاس) ١ 

 NLzT MTzQ NPzS  فتح) ٢ 

 QOzT QSzU PRzT  االثنني معا) ٣ 

 PzM PzR OzN  ال أحد منهما) ٤ 

 NzQ NzQ NzQ  أخرى) ٥ 

 MzU NzT LzN  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
      
      
      
      
      



 ٨٢٠٠  آذار  -)٢٧(     استطالع رقم                                                                             االستطالعات                                                                 

 ٩

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
NRD<^Ëi…÷]<‚Ãe<éŞŠ×ËÖ]æ<ê×éñ]†‰ý]<°Ê†ŞÖ]<°e<áû]<p‚¬<á_<ÄÎçji<]ƒ^Ú<<^è^v–Ö]<]‚Â_æ<ÌßÃÖ]<íq…<»<Å

<[‹éÖçe^Þ_<†³öÚ<^ãÏ×_<Ö]<Üñ]‚Ö]<Ø£]<l^•æ^ËÚ<äéÊ<kÏ×ŞÞ]<ë„Ö]<kÎçÖ]<»<°é×éñ]†‰ý]æ<°éßéŞŠ×ËÖ] 

 
سيعود الطرفان للمفاوضات قريبا وستتوقف ) ١

 MNzU MPzL MLzU  املواجهات املسلحة

 
سيعود الطرفان للمفاوضات لكن بعض ) ٢

 PSzT POzM QRzL  ملسلحة ستستمراملواجهات ا

 
لن تتوقف املواجهات املسلحة ولن يعود ) ٣

 OPzQ OSzM NUzU  الطرفان للمفاوضات

 PzU QzT OzN  ال أعرف/ ال رأي ) ٤   
      

NS<D<Ý^Â<^ãj×ju]<Ö]<Ð^ß¹]<íÊ^Ò<àÚ<h^vŠÞ÷]<Øéñ]†‰c<î×Â<á_<íèçÃŠÖ]<ì…^f¹]<ÙçÏi<MURS<Å^ŞÎ<êâæ<
]<íË–Ö]æ<ìˆÆíéßéŞŠ×Ê<íÖæ<íÚ^Îc<Üjèæ<á÷ç¢]<íf–âæ<Œ‚ÏÖ]æ<íée†ÇÖ<J<ğ÷^Â<ğøu<°òqøÖ]<íé–Î<Øu<Üjè

<ÜÎ…<ì‚vj¹]<ÜÚù]<…]†Î<î×Â<íéßfÚ<l^•æ^ËÚ<Ùø}<àÚ<äé×Â<ğ̂ÏËjÚæMUP<J<íée†ÃÖ]<Ùæ‚Ö]<íÊ^Ò<ÍÃi<Øe^Ï¹]<»
eæ<Ýø‰<l^Î^Ëi]<ÄéÎçje<ÝçÏiæ<íßÚa<æ‚u<»<éÃÖ]<»<^ãÏæ<Øéñ]†‰de^ãÃÚ<íéÃéf<íé‰^Úç×e<l^ÎøÂ<íÚ^Îd<J

[ì…^f¹]<å„â<î×Â<ÐÊ]çi<÷<æ_<ÐÊ]çi<Øâ 
 TzN TzN TzN  بالتأكيد أوافق) ١ 

 QSzQ QPzR RNzS  أوافق)  ٢   

 NPzT NRzS NMzQ  أعارض) ٣ 

 RzT SzP QzS  بالتأكيد أعارض  ) ٤ 

 NzS OzM MzU  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
      

NT_<D<äÞ_<|]Î]<Õ^ßâ<^²<HØéñ]†‰c<ÄÚ<Å]†’Ö]<ØÒ^Ú<íÊ^ÓÖ<Üñ]<Ø£<Ø‘çjÖ]æ<í×ÏjŠÚ<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎ<‚Ãe<
<íÖæ‚Ò<°ŞŠ×Êæ<HëçãéÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<Øéñ]†‰de<Ù^fjÚ<Í]Â]<Õ^ßâ<áçÓè<á_<H°òqøÖ]æ<Œ‚ÏÖ]<ÔÖƒ<»

éŞŠ×ËÖ]<gÃ×Ö<J[<|]Î÷]<]„â<î×Â<ÐÊ]çi<÷<Ý_<ÐÊ]çi<Øâ 
 QzO RzP OzP  بالتأكيد موافق) ١ 

 QMzT QOzP PTzU  موافق)  ٢   

 NUzT OL NUzP  غري موافق) ٣ 

 MMzT TzU MSzL  بالتأكيد غري موافق  ) ٤ 

 MzO MzO MzO  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
      

NTIhD<<éŞŠ×Ê<Ñ^Ëi]<àÚ<ðˆrÒ<äÞ_<|]Î]<Õ^ßâ–<Øéñ]†‰de<Ù^fjÚ<Í]Â]<Õ^ßâ<áçÓè<Üñ]‚Ö]<Øv×Ö<ê×éñ]†‰c<
×Ö<íÖæ‚ÒéŞŠ×ËÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<°ŞŠ×Êæ<HëçãéÖ]<gÃ<J[|]Î÷]<]„â<î×Â<ÐÊ]çi<÷<æ_<ÐÊ]çi<Øâ 

 QzQ RzS OzQ  موافقبالتأكيد ) ١ 
 PSzU PUzN PQzT  موافق)  ٢  
 OOzU OL OUzM  غري موافق) ٣ 
 MNzO MNzS MMzS    غري موافقبالتأكيد ) ٤ 
 LzU MzQ LzL  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
      

NUD<æ<æ<íË–Ö]<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<íéf×Æ_<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<[Åç•ç¹]<]„â<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<íéf×Æ_<ë_…<àÂ<]ƒ^Ú
<íéñ^ãÞ<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<‚ßÂ<éŞŠ×ËÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<°ŞŠ×Êæ<HëçãéÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<Øéñ]†‰de<^Ê]Â]<Å^ŞÏÖ]

<[Å]†’×Ö<< 
 PRzS PRzT PRzR    تؤيد األغلبية ذلك) ١ 

 PMzO PMzM PMzR  غلبية ذلكتعارض اإل) ٢ 

 MNzL MNzN MMzT  ال أعرف/ ال رأي ) ٣ 

      
      
      



 ٨٢٠٠  آذار  -)٢٧(     استطالع رقم                                                                             االستطالعات                                                                 

 ١٠

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
OLD<<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<°ŞŠ×Ëe<Í]Â÷]<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<^ãÞ_<‚ÏjÃi<Øâ<HØéñ]†‰c<»<íéf×Æù]<ë_…<àÂ<]ƒ^Úæ

‚ßÂ<ëçãéÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<Øéñ]†‰cæ<HéŞŠ×ËÖ]<[Å]†’×Ö<íéñ^ãÞ<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<< < 
 PLzM ORzP PRzP    تؤيد األغلبية ذلك) ١ 

 PSzT QLzT PNzQ  تعارض اإلغلبية ذلك) ٢ 

 MNzN MNzT MMzL  ال أعرف/ ال رأي ) ٣ 

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

Ú<íéßéŞŠ×Ê<Ý_<í×éò•<Ý_<íŞ‰çjÚ<Ý_<íéÖ^Â<êâ<Øâ<[íÚ^ÏÖ]<‹Û¤]<l]çßŠÖ]<Ùø}<Øéñ]†‰]<íÖæ<gÞ^q<±]<í×ÏjŠ
[ìçqçÚ<Æ 

 OMzM OPzO NQzR  غري موجودة) ١ 

 OSzN OSzQ ORzS  ضئيلة) ٢ 

 NPzN NMzT NTzP  متوسطة) ٣ 

 QzO PzN SzO  عالية     ) ٤ 

 NzN NzO NzL  ال رأي ال اعرف) ٥ 
      

OPD<<íé×éñ]†‰ý]<l^•æ^Ë¹]<|^¨<”†ËÖ<Ôi^ÃÎçi<êâ<^Úæ–<Øâ<[‹éÖçe^Þ_<†³öÚ<^ãÏ×_<Ö]<íéßéŞŠ×ËÖ]<
<[Ùøju÷]<ð^ãÞc<»<ØËj‰<Ý_<xrßj‰ 

 LzP LzQ LzN  بالتأكيد ستنجح) ١ 

 MOzO MNzR MPzP  ستنجح) ٢ 

 PUzM QLzO PSzM  ستفشل) ٣ 

 OLzT NUzO OOzP  بالتأكيد ستفشل) ٤ 

 RzP SzO PzU  ال أعرف/ أي ال ر) ٥ 
      

OQDe<<‚•<ív×Š¹]<l^é×ÛÃ×Ö<ífŠßÖ^ÚØéñ]†‰c<Ø}]<°é×éñ]†‰c<°éÞ‚<<<ÔÞdÊ[ 
 NSzU NOzU OPzU  تؤيدها بشدة) ١ 

 OTzR OTzP OTzT  تؤيدها) ٢ 

 NTzN OLzL NQzM  تعارضها) ٣ 

 NzS OzS MzL  تعارضها بشدة) ٤ 

 NzS PzM LzN  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
      

ORD<<l_æ<êÖ^£]<†ãÖ]<àÚ<Ùæù]<Åçf‰ù]<»<Œ‚ÏÖ]<»<íéßè‚Ö]<í‰…‚¹]<»<l†q<Ö]<íèrËjÖ]<íé×ÛÃÖ]<àÂ<]ƒ^Úæ
éŞŠ×ËÖ]<íé×ÛÃÖ]<„Ëß¹<íÊ^•ý^e<°é×éñ]†‰c<hø<íéÞ^<ØjÏÚ<±c<Jíé×ÛÃÖ]<å„â<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ[ 

 PMzU OSzU PTzT  بالتأكيد أويدها) ١ 

 PMzR PMzN PNzP  أؤيدها) ٢ 

 MNzL MPzO TzL  أعارضها) ٣ 

 MzP MzU LzQ  بالتأكيد أعارضها) ٤ 

 OzN PzT LzP  ال أعرف  / ال رأي) ٥ 
      

OSD<<½^f<Øñ]æ_<»<Øéñ]<†‰c<»<^Þçµ<ì‚×e<»<l†q<Ö]<íèrËjÖ]<íé×ÛÃÖ]<àÂ<]ƒ^ÚæE†è]Ê<D<HÝ^ÃÖ]<]„â<àÚ
ß¹<íÊ^•ý^e<íé×éñ]†‰c<ØjÏÚ<±c<l_æ°éßéŞŠ×ËÖ]<íé×ÛÃÖ]<ë„Ë<Jíé×ÛÃÖ]<å„â<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ[ 

 OPzT NUzQ PPzL  بالتأكيد أويدها) ١ 

 PNzR PMzL PQzP  أؤيدها) ٢ 

 MRzU NMzP UzM  أعارضها) ٣ 

 MzR NzN LzQ  بالتأكيد أعارضها) ٤ 

 PzM QzT MzM  ال أعرف  / ال رأي) ٥ 



 ٨٢٠٠  آذار  -)٢٧(     استطالع رقم                                                                             االستطالعات                                                                 

 ١١

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
OTD< _<[<‚èöi<íéÖ^jÖ]<h]ˆuù]æ<l^â^Ÿ÷]<àÚ<^èy¼ÏÊ<ğ]‚u]æ<}]w 

 LzR LzT LzP  زب الشعبح )١ 

 OzO OzS NzS  اجلبهة الشعبية) ٢ 

 OLzU NTzL OQzU  تحف ) ٣ 

 NPzS MUzR OOzQ  اسمح ) ٤ 

   LzO LzQ  جلبهة الدميقراطيةا ) ٥ 
 NzQ NzN OzM  جلهاد اإلسالميا ) ٦ 

 LzM   LzN   داف ) ٧ 

 MzT NzQ LzQ  املبادرة الوطنية) ٨ 

 PzS PzQ QzL  ستقل إسالميم ) ٩ 

 PzQ PzP PzQ  ستقل وطينم )  ١٠ 

 NRzM OOzL MPzM   أحد مما سبق    ال ) ١١ 

 LzR LzT LzN  ري ذلكغ )١٢ 
  


