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اس مع هبوط بارز يف شعبية ومكانة الرئيس حممود عب
ورئيس الوزراء سالم فياض وارتفاع بارز يف شعبية امساعيل 

هنية وحركة محاس، التوجه الشعيب مييل حنو التشدد 
والتشاؤم حول مستقبل عملية السالم فيما تعتقد الغالبية 
العظمى أن أوضاع الفلسطينيني اليوم أسوأ حاالً مما كانت 

 عليه قبل اهلجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة
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لو جرت انتخابات رئاسية اليوم وكان املرشحان مها امساعيل هنية وحممود عباس   
قبل ثالثة أشهر حصل عباس على %. ٤٥والثاين على % ٤٧فقط، حيصل األول على 

لكن لو كان التنافس بني مروان الربغوثي وإمساعيل هنية  %.٣٨وهنية على % ٤٨
قبل ثالثة أشهر حصل الربغوثي % ٣٤والثاين على % ٦١فقط، فإن األول حيصل على 

يعكس التراجع يف شعبية فتح وعباس اخنفاضاً يف نسبة %. ٣٢وهنية على % ٥٩على 
. يف هذا االستطالع% ٤٠قبل ثالثة أشهر إىل % ٤٦الرضا عن أداء الرئيس عباس من 

لالعتقاد % ٢٧كذلك فإن اعتقاد الكثريين بانتهاء والية الرئيس عباس تدفع نسبة من 
أنه ال % ٢٤أن الرئيس الشرعي اليوم هو رئيس الس التشريعي، فيما تقول نسبة من 

فقط أن الرئيس % ٣٩يوجد اليوم رئيس شرعي للسلطة الفلسطينية، وتقول نسبة من 
 .مود عباسالشرعي هو حم

أعلى من شعبيته يف %) ٥٠(تشري النتائج إىل أن شعبية هنية يف الضفة الغربية 
بينما تنقلب الصورة بالنسبة حملمود عباس حيث تزداد شعبيته يف %) ٤٤(قطاع غزة 

تزداد شعبية هنية %. ٤١وتنخفض يف الضفة الغربية إىل % ٥٠قطاع  غزة لتصل إىل 
بينما حيدث العكس مع عباس حيث %) ٤١(رجال مقارنة بال%) ٥٣(بني النساء 

كما ترتفع شعبية %). ٤٠(وتنخفض بني النساء %) ٥١(تزداد شعبيته بني الرجال 
فيما حيدث العكس %) ٣٨(وتنخفض بني متوسطي التدين %) ٥٧(هنية بني املتدينيني 

وتنخفض بني املتدينيني %) ٥٥(مع عباس حيث تزداد شعبيته بني متوسطي التدين 
)٣٥ .(%  

فإا تنخفض بني %)  ٨٢(وبينما تزداد شعبية هنية بني املعارضني لعملية السالم 
أما بالنسبة لعباس فتزداد شعبيته بني مؤيدي عملية %). ٣٥(املؤيدين لعملية السالم 

تزداد شعبية هنية بني %). ١٤(وتنخفض بني معارضي عملية السالم %) ٥٦(السالم 
مثالً % ٤٦وتتراجع بني األصغر سناً، لتبلغ %) ٥٥( سنة ٤٧الذين تزيد أعمارهم عن 

أما عباس فتنخفض شعبيته بني الذين .  سنة٢٧- ١٨بني الذين تتراوح أعمارهم بني 
% ٥٠وتزداد بني من هم أصغر من ذلك، لتبلغ %) ٣٥( سنة ٤٧يزيد أعمارهم عن 

 بني األميني تزداد شعبية هنية.  سنة٤٧- ٣٨مثالً بني الذين تتراوح أعمارهم بني 
يف املقابل، تزداد شعبية %). ٤٣(وتنخفض بني محلة شهادة البكالوريوس %) ٥٦(

من %). ٣٤(وتنخفض بني األميني %) ٥٠(عباس بني محلة شهادة البكالوريوس 
فيما %) ٧٢(املالحظ بشكل خاص ارتفاع شعبية عباس لدى العاملني يف القطاع العام 

من % ٩٦وبينما حيصل هنية على %. ٢٣وعة إىل تنخفض شعبية هنية بني هذه ام
أما بني . من أصوات مؤيدي فتح% ٩٠أصوات مؤيدي محاس حيصل عباس على 

هلنية، وبني املترددين % ٣٦مقابل % ٥١املصوتني ألحزاب أخرى فيحصل عباس على 
أم % ٢٧الذين ال يعرفون ألي من األحزاب سيصوتون يف يوم االنتخابات يقول 

  .منهم أا ستصوت هلنية% ٣٧عباس فيما نسبة من سيصوتون ل
يف هذا % ٣٣قبل ثالثة أشهر إىل % ٢٨ترتفع شعبية حركة محاس من  

تبلغ . خالل نفس الفترة% ٤٠إىل % ٤٢االستطالع وشعبية حركة فتح بط من 
 ٣مقابل ) لصاحل فتح( درجة مئوية يف قطاع غزة ١٢الفجوة بني شعبية فتح ومحاس 

  ).لصاحل فتح أيضاً(ة فقط يف الضفة الغربية درجات مئوي
إىل % ٣٤كذلك فإن نسبة التقييم اإلجيايب ألداء حكومة سالم فياض بط من 

% ٣٦خالل نفس الفترة فيما ترتفع نسبة التقييم اإلجيايب ألداء حكومة هنية من % ٣٢
 %٣٥أما يف املنافسة على الشرعية بني حكوميت هنية وفياض، فإن   %.٤٣إىل 

فقط أن حكومة % ٢٥يقولون أن حكومة هنية هي الشرعية فيما تقول نسبة من 
أن حكومة هنية هي % ٢٨قبل ثالثة أشهر قالت نسبة من . فياض هي الشرعية

 .أن حكومة فياض هي الشرعية% ٣٠الشرعية وقالت نسبة من 
%) ٧١(رغم التحسن امللحوظ على شعبية محاس وهنية، فإن الغالبية العظمى 

ل أنه بالنظر إىل نتائج احلرب اإلسرائيلية على قطاع غزة فإن أوضاع الفلسطينيني تقو
فقط أا أفضل % ١١اليوم أسوأ حاالً مما كانت عليه قبل احلرب، فيما تقول نسبة 

يف قطاع غزة تصل نسبة املعتقدين . أن األوضاع مل تتغري% ١٧وتقول نسبة من . حاالً
 %. ٧٩نت عليه قبل احلرب إىل أن األوضاع اليوم أسوأ مما كا

يقولون أن أوضاع % ٢٥كذلك بالرغم من هبوط شعبية عباس وفياض، فإن 
وال تلقى  .فقط يقولون أن أوضاع قطاع غزة جيدة% ٧الضفة الغربية جيدة مقابل
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< دعوة محاس إلنشاء مرجعية جديدة للمقاومة تأييداً إال من ثلث الفلسطينيني فيما تقول >
 . ه ينبغي احلفاظ على منظمة التحريرأن% ٥٧نسبة من 

تعتقد أن األولوية األوىل األكثر أمهية اليت تواجه %) ٤٦(النسبة األكرب 
أن األولوية % ٢٨الفلسطينيني اليوم هي توحيد الضفة وغزة فيما تقول نسبة من 

أن األولوية األهم % ٢٥األوىل هي العودة للتهدئة وفتح معابر القطاع وتقول نسبه من 
تبلغ نسبة االعتقاد بأن إعمار . ي إعادة إعمار ما دمره اهلجوم اإلسرائيلي على غزةه

   .يف الضفة% ٢٧فقط يف قطاع غزة مقابل % ٢١غزة هي األولوية األوىل 
تظهر النتائج أن نسبة االعتقاد بأن األولوية األوىل أمام الشعب الفلسطيين اليوم 

فة والقطاع لكنها تزداد بني الرجال هو توحيد الضفة والقطاع تتساوى بني الض
مقارنة باملتدينيني %) ٥٣(، بني متوسطي التدين %)٤٢(مقارنة بالنساء %) ٥١(
، بني املوظفني %)٣٣(مقارنة باألميني %) ٥١(، بني محلة الشهادة اجلامعية %)٤٠(
مقارنة بناخيب %) ٥٤(، وبني ناخيب فتح %)٤٠(مقارنة بربات البيوت %) ٥٦(

  %). ٤٠(محاس 
أخرياً، إن قدرة حركة فتح على الفوز على حركة محاس يف انتخابات تشريعية   

جديدة رمبا تعكس اعتقادات اجلمهور حول مغزى هذا الفوز على أهم قضيتني قادرتني 
على التأثري على تصويت الناخبني يف االنتخابات القادمة كما وجدنا يف االستطالع 

تظهر . اء احلصار واملقاطعة وتوحيد الضفة وقطاع غزةالسابق قبل ثالثة أشهر، ومها إ
  : نتائج االستطالع الراهن ما يلي

لو جرت انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة وفازت ا حركة محاس فإن 
تقول أن ذلك سيؤدي إىل تشديد احلصار على الفلسطينيني % ٦٣نسبة من 

ستبقى على حاهلا أن األوضاع الراهنة % ١٩فيما تقول نسبة إضافية من 
فقط أن فوز محاس سوف يؤدي إىل رفع احلصار % ١٢وتقول نسبة من 

% ١١يف املقابل، لو فازت حركة فتح فإن نسبة ال تتجاوز . واملقاطعة
تعتقد % ٢٤تعتقد أن ذلك سيؤدي إىل تشديد احلصار ونسبة إضافية من 

 أن فوز %)٦١(أن األوضاع الراهنة ستبقى كما هي، فيما تقول الغالبية 
إن من املالحظ أن االعتقاد بأن فوز . فتح سيؤدي إىل رفع احلصار واملقاطعة

فتح سيؤدي إىل رفع احلصار واملقاطعة يرتفع يف قطاع غزة بشكل بارز 
  .فقط يف الضفة الغربية% ٥٢فيما تصل هذه النسبة % ٧٦ليصل إىل 

س فإن كذلك لو جرت انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة وفازت ا محا
تعتقد أن ذلك سوف يؤدي إىل تعزيز االنفصال بني الضفة % ٤٧نسبة من 

أن األوضاع ستبقى على حاهلا اليوم % ٢٣وغزة فيما تقول نسبة من 
يف املقابل . فقط تقول أن ذلك سيؤدي إىل تعزيز الوحدة% ٢٤ونسبة من 

فقط تقول أن ذلك سيؤدي إىل تعزيز % ٣١لو فازت فتح فإن نسبة من 
أن األوضاع ستبقى على حاهلا ونسبة % ٢٦نفصال فيما تقول نسبة من اال

إن . تقول أن ذلك سيؤدي إىل تعزيز الوحدة بني الضفة والقطاع% ٣٧من 
من املالحظ أن االعتقاد بأن فوز محاس سيؤدي إىل تعزيز االنفصال يرتفع 

فقط يف الضفة % ٤٢مقابل % ٥٦يف قطاع غزة بشكل ملحوظ ليصل إىل 
ية فيما تصل نسبة االعتقاد بأن فوز فتح سيؤدي إىل تعزيز الوحدة إىل الغرب
تزداد نسبة االعتقاد . يف الضفة الغربية% ٣١يف قطاع غزة مقابل % ٤٧

بأن فوز محاس يف االنتخابات القادمة سوف يعزز االنفصال بني الضفة 
 ، بني الرجال%)٤٤(مقارنة باملدن %) ٥٤(والقطاع يف خميمات الالجئني 

مقارنة %) ٥٤(، بني متوسط التدين %)٤٦(مقارنة بالنساء %) ٤٩(
%) ٥١( سنة ٢٧-١٨، بني من تتراوح أعمارهم بني %)٤٠(باملتدينيني 

%) ٥٣(، بني الالجئني %)٤٢( سنة ٤٧مقارنة مبن تزيد أعمارهم عن 
مقارنة %) ٥٠(، بني محلة الشهادة اجلامعية %)٤٢(مقارنة بغري الالجئني 

مقارنة ) لكل منهما% ٥٥(، بني املوظفني والطالب %)٣٥(باألميني 
، بني العاملني يف القطاع )على التوايل% ٣٨و% ٢٨(باملزارعني والعمال 

، وبني ناخيب %)٤٦(مقارنة بالعاملني يف القطاع اخلاص %) ٥٩(العام 
  %).٣٢(مقارنة بناخيب محاس %) ٦٧(فتح 
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  END <íé×ÛÂÝøŠÖ]<<V  

• QLæ< áçÏÊ]çÚ<PT< AÆ<î×Â< °ÏÊ]çÚ< 
<gÃ×Ö< íÖæ‚Ò< Øéñ]†‰de< Ù^fjÚ< Í]Â]
<gÃ×Ö< íÖæ‚Ò< °ŞŠ×Êæ< ëçãéÖ]
<Øuæ< °ŞŠ×Ê< íÖæ< Ý^éÎ< ‚Ãe< éŞŠ×ËÖ]

Å]†’Ö]< ØÒ^Ú< íÊ^Ò< J<‚éè`jÖ]< ífŠÞ< kÇ×e
< †ã_< ímøm< ØfÎ< Ù^fj¹]< Í]ÂøÖQO<A

<í•…^Ã¹]æPRJA 
• SO<A<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎ<”†Ê<á_<áçÖçÏè

< gÞ^q< ±c< í×ÏjŠÚ<Ùø}< Øéñ]†‰c< íÖæ
<Æ< æ_< íËéÃ•< íÚ^ÏÖ]< ‹Û¤]< l]çßŠÖ]

ìçqçÚJ 
• QT<Aæ<íèçÃŠÖ]<ì…^f¹]<î×Â<áçÏÊ]çÚOU<A

^< áç•…^ÃÚ< J<ì…^fÛ×Ö< ‚éè`jÖ]< ífŠÞ< kÇ×e
<†ã_<ímøm<ØfÎRR<A<í•…^Ã¹]æOLJA 

• QP< Aæ< áæ‚èöèPO< A<l^é×ÛÂ< áç•…^Ãè
<Ø}]< °é×éñ]†‰c< °éÞ‚Ú< < ‚•< ív×ŠÚ

Øéñ]†‰c< J< ímøm< ØfÎ<‚éè`i< ífŠÞ<kÇ×e< †ã_
<ív×Š¹]<l^é×ÛÃÖ]<å„âPT<A<í•…^Ã¹]æPUJA 

• OT<Aæ<áæ‚èöè<¼ÏÊQT<A<ìçÃÖ]<áç•…^Ãè
íéßéŞŠ×Ê< Ýø‰< l^•æ^Ë¹I<ØfÎ< íé×éñ]†‰c

á^Şéj‰÷]<‚éÛrje<Øéñ]†‰c<Ý^éÎJ 
< <

< <

فمثال هبطت . تشري النتائج إىل تراجع يف نسبة تأييد الفلسطينيني لعملية السالم  
بادرة السعودية اليت تدعو النسحاب إسرائيلي كامل من األراضي العربية نسبة تأييد امل

احملتلة وقيام دولة فلسطينية مقابل اتفاق سالم مع إسرائيل وتطبيع للعالقات بينها وبني 
بلغت نسبة . يف هذا االستطالع% ٥٨قبل ثالثة أشهر إىل % ٦٦الدول العربية من 
 يف االستطالع السابق يف كانون أول %٣٠مقارنة بـ % ٣٩املعارضة للمبادرة 

كذلك هبطت نسبة املوافقة على اعتراف متبادل بإسرائيل كدولة . ٢٠٠٨) ديسمرب(
للشعب اليهودي وفلسطني كدولة للشعب الفلسطيين بعد قيام دولة فلسطني وحل 

تبلغ نسبة املعارضة . اليوم% ٥٠قبل ثالثة أشهر إىل %  ٥٣كافة مشاكل الصراع من 
  . يف االستطالع السابق% ٤٦اليوم مقابل % ٤٨العتراف املتبادل هلذا ا

تعتقد أن فرص قيام دولة %) ٧٣(كما وجد االستطالع أن الغالبية العظمى 
فلسطينية مستقلة إىل جانب دولة إسرائيل خالل السنوات اخلمس القادمة ضعيفة أو 

ة أو عالية، فقط أن فرص قيامها متوسط% ٢٤غري موجودة فيما تعتقد نسبة من 
على التوايل، مما يشري % ٢٩و% ٧٠وكانت هاتني النسبتني قد بلغتا قبل ثالثة أشهر 

  . إىل ازدياد نسبة التشاؤم
تشري النتائج أيضاً إىل ارتفاع يف نسبة تأييد العمليات املسلحة ضد مدنيني 

يف % ٥٤ إىل ٢٠٠٨) ديسمرب(يف كانون أول % ٤٨إسرائيليني داخل إسرائيل من 
% ٤٩مقارنة بـ % ٤٣تبلغ نسبة معارضة العمليات املسلحة اليوم . ا االستطالعهذ

تزداد نسبة تأييد العمليات املسلحة ضد أهداف إسرائيلية بني سكان . قبل ثالثة أشهر
%) ٥٩(، بني املتدينيني %)٤٧(مقارنة بسكان الضفة الغربية %) ٦٧(قطاع غزة 

 سنة ٢٧- ١٨ين تتراوح أعمارهم بني ، بني اللذ%)٤٩(مقارنة مبتوسطي التدين 
، بني محلة الشهادة اجلامعية %)٥٣( سنة ٤٧مقارنة بالذين يزيد عمرهم عن %) ٦١(
على % ٦٣و%) ٦٧(، بني الطالب واملوظفني %)٥٢(مقارنة باألميني %) ٥٩(
وبني ناخيب ) التوايل(على % ٥١و% ٣٧(مقارنة بالتجار وربات البيوت ) التوايل(

  %).٤٥(قارنة بناخيب فتح م%) ٧٠(محاس 
تعارض العودة ملفاوضات سالم %) ٥٨(أخرياً تظهر النتائج أن األغلبية 

% ٣٧إسرائيلية قبل قيام إسرائيل بتجميد االستيطان فيما تؤيد نسبة من - فلسطينية
تزداد نسبة معارضة العودة . العودة للمفاوضات رغم استمرار النشاط االستيطاين

مقارنة بقطاع غزة %) ٦١( االستيطان يف الضفة الغربية للمفاوضات قبل جتميد
، بني محلة الشهادة اجلامعية %)٥٠(مقارنة بالنساء %) ٦٦(، بني الرجال %)٥٣(
على % ٦١و% ٦٦(، بني املوظفني والطالب %)٤٨(مقارنة باألميني %) ٦٦(

يب ، وبني ناخ)على التوايل% ٥١ز% ٥٣(مقارنة بالعمال وربات البيوت ) التوايل
  %). ٤٧(مقارنة بناخيب فتح %) ٦٩(محاس 

  

  EOD   <íé×éñ]†‰ý]<l^e^~jÞ÷]<V  

• SL<A<h]ˆu_<°e<Ñ†Ê<‚qçè<÷<äÞ_<áæ‚ÏjÃè
<ífŠÞæ< Øéñ]†‰c< »< …^ŠéÖ]æ< ¼‰çÖ]æ< °ÛéÖ]

<àÚNR<AÑ†Ê<çqçe<‚ÏjÃiJ 
• <íé×éñ]†‰ý]< l^e^~jÞ÷]< sñ^jÞ< ‚Ãe< l^ÃÎçjÖ]

Ýõ^j×Ö<Øé³<ì}ù]<VRN<Aè‡]<áçÃÎçjè<^
< HÝøŠÖ]< çãq< ØÊæ< á^Şéj‰÷]NT<A

<Häé×Â< êâ< ^Ú< î×Â< Å^•æù]< ð^Ïe< áçÃÎçjè
æS< A<»< l^•æ^Ë¹]< |^¨< áçÃÎçjè< ¼ÏÊ

ÝøŠÖ]<ÐéÏ æ<á^Şéj‰÷]<ÌÎæJ 

< <

ال تعتقد بوجود فرق بني أحزاب %) ٧٠(تظهر النتائج أن غالبية الفلسطينيني   
ية السالم فيما تقول نسبة من اليمني والوسط واليسار يف إسرائيل فيما يتعلق بعمل

كما تظهر النتائج ميالً واسعاً حنو التشاؤم فيما . أن هناك فرقاً بني هذه األحزاب% ٢٦
يتعلق بفرص عملية السالم بعد فوز أحزاب اليمني يف االنتخابات اإلسرائيلية األخرية 

تقول أا تتوقع ازدياد االستيطان وفشل جهود السالم و% ٦٢حيث تقول نسبة من 
% ٧أن األوضاع الراهنة ستبقى على ما هي عليه فيما تتوقع نسبة من % ٢٨نسبة من 

تزداد نسبة االعتقاد بوجود . فقط جناح املفاوضات يف وقف االستيطان وحتقيق السالم
، بني %)٢٣(مقارنة بالرجال %) ٣٠(فروقات بني األحزاب اإلسرائيلية بني النساء 

بني الذين %) ١٦(قارنة مبعارضي عملية السالم م%) ٣٠(مؤيدي عملية السالم 
 سنة ٤٧مقارنة بالذين تزيد أعمارهم عن %) ٣٥( سنة ٢٧- ١٨تتراوح أعمارهم من 

، بني الطالب %)٢١(مقارنة حبملة الشهادة اجلامعية %) ٢٩(، بني األميني %)٢٠(
 مقارنة بناخيب محاس%) ٣٣(، وبني ناخيب فتح %)٢٣(مقارنة باملوظفني %) ٣٧(
)٢١ .(%  
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<ÅøŞj‰]<sñ^jÞ<ë_†Ö]Î…<Ý^ÃÖ]<ÜEOMD 
QIS<…]ƒa<EŒ…^Ú<DNLLU< <

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 

LLD[°é•^¹]<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< 
 ١٥٫٤ ٦٫٧ ٩٫٨   العربية) ١  

 ٥٠٫٥ ٦٨٫٢ ٦١٫٧  اجلزيرة) ٢  

 ٠٫٢  ٠٫١  احلرة) ٣  

 ١٫٠ ٣٫٦ ٢٫٦  املنار) ٤  

 ٨٫٠ ٤٫٨ ٦٫٠  الفضائية الفلسطينية) ٥   

 ١٨٫٢ ٩٫٤ ١٢٫٦  فضائية األقصى) ٦ 

 ٤٫٦ ٤٫٠ ٤٫٢  ال أشاهد التلفزيون) ٧ 

 ١٫٩ ١٫٩ ١٫٩  أخرى) ٨ 

 ٠٫٢ ١٫٠ ٠٫٧  ال يوجد صحن القط) ٩ 

 ٠٫٠ ٠٫٤ ٠٫٣   ال أعرف/ال راي) ١٠  

      
MD<<<<<[ÝçéÖ]<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<Ä•æ<Ì’i<ÌéÒ<HÝ^Â<ØÓe< 
 ٠٫٨ ١٫٢ ١٫١       جيد جدا) ١ 

 ٤٫٩ ٦٫١ ٥٫٧  جيد) ٢ 

 ١٠٫٤ ١٠٫٤ ١٠٫٤  وسط  ) ٣ 

 ٣٣٫٤ ٣٨٫٧ ٣٦٫٨  سيء) ٤ 

 ٥٠٫٢ ٤٣٫٢ ٤٥٫٨  سيء جدا) ٥ 

 ٠٫٢ ٠٫٥ ٠٫٤  الأعرف/ ال رأي ) ٦ 
      
N<D<<<<<[ÝçéÖ]<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<Ä•æ<Ì’i<ÌéÒ<HÝ^Â<ØÓe 
 ٨٫٠ ٢٫٥ ٤٫٥       جيد جدا) ١ 

 ٢٧٫٢ ١٦٫٩ ٢٠٫٧  جيد) ٢ 

 ٢٣٫١ ٣٤٫٥ ٣٠٫٤  وسط  ) ٣ 

 ٢٢٫٠ ٣٠٫٠ ٢٧٫١  سيء) ٤ 

 ١٠٫٧ ١٦٫٠ ١٤٫١  سيء جدا) ٥ 

 ٩٫٠ ٠٫١ ٣٫٣  الأعرف/ ال رأي ) ٦ 
      
OD<<Ì’i<Øâ<HÝ^Â<ØÓeÔÞ_<î×Â<ÔŠËÞJJJJJJJ 
 ٥٦٫٣ ٤٤٫٠ ٤٨٫٥          متدين ) ١ 

 ٤١٫٤ ٥١٫٦ ٤٧٫٩  متوسط التدين) ٢ 

 ٢٫١ ٣٫٩ ٣٫٢  غري متدين) ٣ 

 ٠٫٢ ٠٫٥ ٠٫٤  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 
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 ٦

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
(P<ÔÞ_<î×Â<ÔŠËÞ<Ì’i<Øâ<HÝ^Â<ØÓe<<<<<JJJJJJJJJJJ 
 ٧٣٫٣ ٥٥٫٤ ٦١٫٩  مؤيد لعملية السالم) ١ 

 ١٥٫٠ ٢٢٫٧ ١٩٫٩          السالم معارض لعملية) ٢ 

 ١١٫٠ ١٩٫٥ ١٦٫٤  بني التأييد واملعارضة) ٣ 

 ٠٫٧ ٢٫٥ ١٫٨  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 
QD<[á‡^Ú<çe_<íŞ×ŠÖ]<‹éñ†Ö<íÃe^jÖ]<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<^ŠÊ<çqçe<‚ÏjÃi<Øâ 
 ٦٤٫٤ ٧١٫٣ ٦٨٫٨  نعم) ١ 

 ٢٠٫٦ ١٣٫٤ ١٦٫٠  ال ) ٢ 

 ١٥٫٠ ١٥٫٣ ١٥٫٢  ال اعرف/أيال ر) ٣ 

      
(R<[á‡^Ú<çe_<íŞ×ŠÖ]<‹éñ†Ö<íÃe^jÖ]<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<“Ïßé‰<Ý_<^ŠËÖ]<‚èˆé‰<Øâ<HÝ^èù]<…æ†Ú<ÄÚ 
 ٣٠٫٤ ٥١٫٧ ٤٤٫٤  سيزيد)  ١ 

 ١٧٫٠ ١٦٫١ ١٦٫٤  سيبقى كما هو) ٢ 

 ٤٢٫١ ٢٤٫٣ ٣٠٫٤  سينقص)  ٣ 

 ١٠٫٥ ٧٫٩ ٨٫٨  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 
      

(S<ñ†e<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<Ø¾<»<á^ŠÞý]<ÑçÏuæ<íé]†Ïµ‚Ö]<Ù]çu_<ÜééÏi<l…_<çÖå]†i<ÔÞdÊ<Há‡^Ú<çe_<‹éñ†Ö]<í‰^<< < 
 ٩٫٤ ٣٫٤ ٥٫٦    جيدة جداً) ١ 

 ٣٢٫٨ ٢٤٫٨ ٢٧٫٨    جيدة) ٢ 

 ٢٥٫٥ ٢٨٫٩ ٢٧٫٧  ليست جيدة وليست سيئة) ٣ 

 ١٥٫١ ٢٣٫١ ٢٠٫١  سيئة) ٤ 

 ١٢٫٣ ١٤٫٧ ١٣٫٩    سيئة جداً)  ٥ 

 ٤٫٨ ٥٫٠ ٤٫٩  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 

(T<^â]†i<ÔÞdÊ<Híéßâ<ØéÂ^]<íÚçÓu<Ø¾<»<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<á^ŠÞý]<ÑçÏuæ<íé]†Ïµ‚Ö]<Ù]çu_<ÜééÏi<l…_<çÖ 
 ١٠٫٤ ٦٫٧ ٨٫١  جيدة جداً) ١ 

 ٢٣٫٦ ٢١٫٩ ٢٢٫٥    جيدة) ٢ 

 ٢٣٫٧ ١٧٫٦ ١٩٫٨  ليست جيدة وليست سيئة) ٣ 

 ٢٣٫٥ ٢٢٫٣ ٢٢٫٨  سيئة) ٤ 

 ١٥٫٨ ١٥٫١ ١٥٫٣  سيئة جداً)  ٥ 

 ٣٫٠ ١٦٫٣ ١١٫٥  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 

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

 ١٢٫٥ ٢٫٢ ٥٫٩  متوفران بشكل كامل   ) ١ 

 ٤١٫٧ ٤٦٫١ ٤٤٫٥  متوفران) ٢ 

 ٣٦٫٩ ٤٣٫٧ ٤١٫٢  ران   غري متوف) ٣ 

 ٨٫٥ ٨٫٠ ٨٫٢    غري متوفران  باملرة ) ٤ 

 ٠٫٤ ٠٫٠  ٠٫١  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
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 ٧

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
(ML<[àçÖ]<t…^}<±c<ì†r]<»<ífÆ†×Ö<íßâ]†Ö]<íè^’jÎ÷]æ<íéßÚù]æ<íé‰^éŠÖ]<Å^•æù]<ÔÃÊ‚i<Øâ 

 ١٧٫٥ ٧٫٠ ١٠٫٨   بالتأكيد أرغب يف اهلجرة ) ١ 

 ١٥٫٩ ١٥٫٠ ١٥٫٣  ةارغب باهلجر) ٢ 

 ٣١٫٢ ٣٩٫٢ ٣٦٫٣  ال ارغب باهلجرة) ٣ 

 ٣٥٫٣ ٣٨٫٧ ٣٧٫٥  بالتأكيد، ال أرغب باهلجرة) ٤ 

 ٠٫١ ٠٫٠  ٠٫١  ال أعرف/ ال رأي )  ٥ 

      
(MMŞÎ<»<íÖ^Ï¹]<íéßâ<ØéÂ^]<íÚçÓu<ð]ù<ÔÛééÏi<çâ<^Ú<<<<<<[ðê‰<Ý_<‚éq<çâ<Øâ<[ìˆÆ<Å^< 

 ١٤٫٤ ١٠٫٥ ١١٫٩    جيد جدا) ١ 

 ٢٩٫٦ ٣٢٫٤ ٣١٫٤  جيد) ٢ 

 ٢٦٫٠ ١٧٫٦ ٢٠٫٧  ليس جيدا وليس سيئا) ٣ 

 ١٧٫٧ ١٧٫٥ ١٧٫٥  سيئ) ٤ 

 ٨٫٩ ٦٫٩ ٧٫٦  سيئ جدا) ٥ 

 ٣٫٥ ١٥٫٠ ١٠٫٨  ال رأي ال أعرف) ٦ 

      
< (MNš^éÊ<Ýø‰<^ã‰_†è<Ö]<íÚçÓ£]<ð]ù<ÔÛééÏi<çâ<^Ú<^ßÖ<ØÎæ[<[ðê‰<Ý_<‚éq<çâ<Øâ<< <

 ٨٫٤ ٣٫١ ٥٫٠  جيد جدا) ١ 

 ٢٧٫٦ ٢٥٫٩ ٢٦٫٥    جيد ) ٢ 

 ٢١٫١ ٢٦٫٧ ٢٤٫٧  ليس جيدا وليس سيئا) ٣ 

 ٢٢٫٣ ٢٢٫٨ ٢٢٫٦  سيئ) ٤ 

 ١١٫٣ ٩٫٦ ١٠٫٢    سيئ جدا ) ٥ 

 ٩٫٢ ١١٫٩ ١٠٫٩  ال رأي ال أعرف) ٦ 

      
(MO<^Šéñ…<äe^~jÞ]<„ßÚ<á‡^Ú<çe_<ð]_<àÂ<š]…<Æ<Ý_<š]…<kÞ_<Øâ[< << << << < 

 ٦٫٤ ٣٫١ ٤٫٣  راض جدا  ) ١ 

 ٣٨٫٣ ٣٤٫٤ ٣٥٫٨  راض) ٢ 

 ٤٠٫٢ ٣٧٫١ ٣٨٫٢  غري راض) ٣ 

 ١٣٫٢ ١٩٫٥ ١٧٫٢  غري راض باملرة  ) ٤ 

 ١٫٨ ٥٫٩ ٤٫٥  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

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

lç’i<à¹<HŒ^·[   < 
 ٥٠٫٣ ٤٠٫٩ ٤٥٫١  حممود عباس) ١ 

 
  امساعيل هنية) ٢

٤٣٫٧ ٤٩٫٨ ٤٧٫١ 

 ٦٫٠ ٩٫٣ ٧٫٨            ال اعرفرأيال ) ٣ 

      

      



   ٩٢٠٠  آذار -)١٣(             استطالع رقم                                                                                                                                           االستطالعات 

 ٨

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
(MQlç’i<à¹<HŒ^·<àÂ<íéßâ<ØéÂ^]<HxjÊ<íÒ†u<àÂ<êmçÆÖ]<á]æ†Ú<°e<‹Ê^ßjÖ]<á^Ò<çÖæ[< <

 ٦٣٫٢ ٥٩٫٦ ٦١٫١   مروان الربغوثي ) ١ 

 ٣٤٫٥ ٣٣٫١ ٣٣٫٧  امساعيل هنية) ٢ 

 ٢٫٤ ٧٫٣ ٥٫٢          ال اعرفرأيال ) ٣ 

      
MS<D<íéÃè†jÖ]<l^e^~jÞ÷]<»<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]NQ<êÞ^m<áçÞ^Ò<E†è^ßè<DNLLR<<<<<[lç’j‰<à¹<H< <

 
 الدميقراطية وحزب ائتالف اجلبهة(قائمة البديل ) ١

 ١٫١ ١٫٨ ١٫٥  )الشعب وفدا  ومستقلني

 
مصطفى الربغوثي " قائمة فلسطني املستقلة ) ٢

 ٠٫٩ ٤٫١ ٢٫٨  "واملستقلون 

 ٢٫٧ ٥٫٨ ٤٫٦  قائمة الشهيد أبو علي مصطفى) ٣ 

 ٠٫٠  ٠٫٤ ٠٫٢  قائمة الشهيد أبو العباس) ٤ 

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

 ٣٤٫٣ ٣١٫٨ ٣٢٫٨  قائمة التغيري واالصالح) ٦ 

 ٠٫٣ ٠٫٣ ٠٫٣  )وعد(االئتالف الوطين للعدالة والدميقراطية ) ٧ 

 ١٫١ ٠٫٨ ٠٫٩  قائمة الطريق الثالث) ٨ 

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

 ٠٫٠  ٠٫٢ ٠٫١  قائمة العدالة الفلسطينية) ١٠ 

 ٤٦٫٠ ٣٥٫٠ ٣٩٫٤  حركة فتح) ١١ 

 ١٣٫٤ ١٩٫٣ ١٦٫٩      )مل أقرر بعد(ال أحد مما سبق ) ١٢ 

      
(MT<<íÚçÓ£]<^ãŠËÞ<ljÂ]<oéu<HìˆÆ<»<íŞ×ŠÖ^e<äéßâ<ØéÂ^]<íÚçÓuæ<Œ^·<kÓŠ³<Å^ŞÏÖ]æ<íË–Ö]<»<íŞ×ŠÖ]<Ø’Ê<‚Ãe

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

 ٣٦٫٢ ٣٣٫٧ ٣٤٫٦  حكومة هنية هي الشرعية) ١ 

 ٣٠٫٢ ٢٢٫١ ٢٥٫٠  حكومة أبو مازن وسالم فياض هي الشرعية) ٢ 

 ٨٫١ ٩٫٦ ٩٫٠  احلكومتان شرعيتان) ٣ 

 ٢١٫٩ ٢٨٫٤ ٢٦٫٠  احلكومتان غري شرعيتان   ) ٤ 

 ٣٫٧ ٦٫٢ ٥٫٣  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

      
MU<D<ØfÎ<äé×Â<]çÞ^Ò<^ÛÂ<ğ÷^u<_ç‰_<Ý_<ğ÷^u<Ø–Ê_<ÝçéÖ]<°éßéŞŠ×ËÖ]<á_<‚ÏjÃi<Øâ<HìˆÆ<Å^ŞÎ<î×Â<íé×éñ]†‰ý]<h†£]<sñ^jÞ<±c<†¿ßÖ^e

[h†£] 
 ٧٫٥ ١٢٫٣ ١٠٫٦       افضل حاالً) ١ 

 ٧٩٫٠ ٦٦٫٧ ٧١٫٢  أسوأ حاالً) ٢ 

 ١٣٫٢ ١٩٫٧ ١٧٫٣    مل تتغري األوضاع) ٣ 

 ٠٫٤ ١٫٣ ١٫٠  ال أعرف/ال رأي) ٤ 

      

      



   ٩٢٠٠  آذار -)١٣(             استطالع رقم                                                                                                                                           االستطالعات 

 ٩

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
٢٠<DìˆÆ<Å^ŞÎ<î×Â<ê×éñ]†‰ý]<Ýçr]<ØfÎ<ì‚ñ^‰<kÞ^Ò<Ö]<íñ‚ãjÖ]<±c<ìçÃÖ]<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ؟ 

 ١٦٫٧ ١٢٫٩ ١٤٫٣  بالتأكيد أؤيد) ١ 

 ٦٠٫٥ ٦١٫١ ٦٠٫٩  اؤيد  ) ٢ 

 ١٩٫١ ١٨٫٩ ١٩٫٠  أعارض) ٣ 

 ٢٫٧ ٤٫٠ ٣٫٦  بالتأكيد أعارض) ٤ 

 ١٫٠ ٣٫١ ٢٫٣  ال أعرف/ال رأي) ٥ 

NM<D<àÚ<àè…†–jÛ×Ö<…^ÛÂý]æ<àÓŠ¹]æ<l^ÞçÃ¹]<Üè‚Ïje<Ð×Ãj¹]<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<Œ^·<íÚçÓu<ð]_<àÂ<š]…<Æ<Ý_<š]…<kÞ_<Øâ
ìˆÆ<î×Â<ê×éñ]†‰ý]<Ýçr]؟ 

 ٧٫٩ ٨٫٥ ٨٫٣ راض جداً) ١ 

 ٣٥٫٣ ٤٣٫٦ ٤٠٫٥ راض) ٢ 

 ٣٤٫٩ ٢٤٫١ ٢٨٫١ غري راض) ٣ 

 ١٥٫٥ ٦٫٢ ٩٫٦  غري راض باملرة) ٤ 

 ٦٫٥ ١٧٫٦ ١٣٫٦  ال أعرف/ال رأي) ٥ 
      

NND<íéÛâ_<†nÒù]<íèçÖæù]<Õ†¿ße<êâ<^Ú<HíéÖ^jÖ]<ímønÖ]<íéßéŞŠ×ËÖ]<l^èçÖæù]<°e<àÚ     

 ٢٠٫٧ ٢٧٫٣ ٢٤٫٩  إعادة إعمار ما دمره اهلجوم اإلسرائيلي على غزة) ١ 

 ٤٦٫٧ ٤٥٫٩ ٤٦٫١  توحيد الضفة وغزة) ٢ 

 ٣١٫٨ ٢٦٫٢ ٢٨٫٣  العودة للتهدئة وفتح معابر قطاع غزة) ٣ 

 ٠٫٩ ٠٫٦ ٠٫٧  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 
      

NO<D<ð^ÇÖc<æ_<Í^Ã•ý<íÖæ^¦<äÞ_<î×Â<ÔÖ„Ö<†¿ßi<íéßéŞŠ×Ê<ğ̂Ê]†_<àÓÖ<HíÚæ^Ï¹]<ïçÏÖ<ì‚è‚q<íéÃq†Ú<ð^Þc<àÂ<oè‚u<Õ^ßâ

è†vjÖ]<íÛ¿ßÚíéßéŞŠ×ËÖ]<†<J†è†vjÖ]<íÛ¿ßÚ<î×Â<¾^Ë£]<Ý_<ì‚è‚q<íéÃq†Ú<ð^Þc<êÇfßè<Øâ<HkÞ_<Ôè_…<çâ<^Ú؟  

 ٣٠٫٨ ٣٣٫٨ ٣٢٫٧  ينبغي إنشاء مرجعية جديدة) ١ 

 ٦١٫٤ ٥٣٫٨ ٥٦٫٦  ينبغي احلفاظ على منظمة التحرير) ٢ 

 ٢٫٠ ٤٫١ ٣٫٣  )___________حدد (أخرى ) ٣ 

 ٥٫٧ ٨٫٣ ٧٫٤  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 

NPD<ÝçéÖ]<íéÂ†Ö]<gu^‘<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<‹éñ…<çâ<àÚ<HÔè_†e؟     
 ٣٤٫٤ ٢٣٫١ ٢٧٫٣  رئيس الس التشريعي   ) ١ 

 ٤٧٫٠ ٣٣٫٩ ٣٨٫٦  )أبو مازن(حممود عباس ) ٢ 

 ١٫٥ ٤٫٩ ٣٫٦  )      ____حدد (أخرى ) ٣ 

 ١٢٫٢ ٣٠٫٣ ٢٣٫٧  ال أحد) ٤ 

 ٤٫٩ ٧٫٩ ٦٫٨  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
NQD<<î×Â<¼ÏÊ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<íéÃè†iæ<íé‰^ñ…<l^e^~jÞ]<‚ÏÂ<íÖ^£]<å„â<»<‚èöi<Øâ<HŒ^·æ<xjÊ<°e<í£^’¹]<çãq<k×Ê<çÖ

[ØfÏjŠ¹]<»<í£^’¹]<Ùç’u<‚Ãe<ğ̂Ïu÷<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<‚ÏÃi<á_< 
 ٧٫١ ٤٫٦ ٥٫٥  بالتأكيد أويد ذلك) ١ 

 ٢٢٫١ ٣٤٫٤ ٣٠٫٠  أويد ذلك) ٢ 

 ٤٩٫٣ ٤٢٫٠ ٤٤٫٧  ض ذلكأعار) ٣ 

 ٢٠٫٢ ١٥٫٧ ١٧٫٣  بالتأكيد أعارض ذلك  ) ٤ 

 ١٫٣ ٣٫٣ ٢٫٦  ال رأي ال أعرف) ٥ 



   ٩٢٠٠  آذار -)١٣(             استطالع رقم                                                                                                                                           االستطالعات 

 ١٠

      

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
NRD<íéÖæ‚Ö]<íÃ^Ï¹]æ<…^’£]<ÄÊ…<±c<Õ†¿ße<ÔÖƒ<ëöé‰<Øâ<HŒ^·<^ãéÊ<l‡^Êæ<ÝçéÖ]<ì‚è‚q<íé‰^ñ…æ<íéÃè†i<l^e^~jÞ]<l†q<çÖ

ŞŠ×ËÖ]<íÚçÓ£]<î×Â<^â‚è‚i<±c<ëöé‰<Ý_[íéßé  
 ١٣٫٢ ١١٫١ ١١٫٩  سيؤدي ذلك إىل رفع احلصار) ١ 

 ٦٤٫٤ ٦٢٫٧ ٦٣٫٣  سيؤدي ذلك إىل تشديد احلصار        ) ٢ 

 ١٥٫٣ ٢١٫٣ ١٩٫١  ستبقى األوضاع كما هي اليوم) ٣ 

 
  ال أعرف/ ال رأي) ٤

٧٫١ ٤٫٩ ٥٫٧ 

      
NS<D»<Œ^·<l‡^Ê<çÖ<ìˆÆ<Å^ŞÎæ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<°e<ì‚uçÖ]<àÂ<]ƒ^Úæ<‡ˆÃjj‰<Õ†¿Þ<»<Øâ<Hì‚è‚q<íé‰^ñ…æ<íéÃè†i<l^e^~jÞ]<

^Ûãßée<Ù^’ËÞ÷]<‡ˆÃjé‰<Ý_<°jÏŞß¹]<°e<ì‚uçÖ]؟  
 ٢٣٫٠ ٢٥٫٢ ٢٤٫٤  سيؤدي ذلك إىل تعزيز الوحدة) ١ 

 ٥٥٫٥ ٤٢٫٣ ٤٧٫١  سيؤدي ذلك إىل تعزيز االنفصال        ) ٢ 

 ١٨٫٠ ٢٥٫٣ ٢٢٫٦  ستبقى األوضاع كما هي اليوم     ) ٣ 

 ٣٫٥ ٧٫٢ ٥٫٩  ال أعرف/ال رأي) ٤ 

      
NTD<íÃ^Ï¹]æ<…^’£]<ÄÊ…<±c<Õ†¿ße<ÔÖƒ<ëöé‰<Øâ<HxjÊ<^ãéÊ<l‡^Êæ<ÝçéÖ]<ì‚è‚q<íé‰^ñ…æ<íéÃè†i<l^e^~jÞ]<l†q<çÖ<]ƒ^Úæ

íéßéŞŠ×ËÖ]<íÚçÓ£]<î×Â<^â‚è‚i<±c<ëöé‰<Ý_<íéÖæ‚Ö]؟  
 ٧٥٫٧ ٥٢٫٠ ٦٠٫٦  سيؤدي ذلك إىل رفع احلصار) ١ 

 ٨٫٣ ١٢٫٧ ١١٫١  ؤدي ذلك إىل تشديد احلصار    سي) ٢ 

 ١٢٫٥ ٢٩٫٩ ٢٣٫٦  ستبقى األوضاع كما هي اليوم) ٣ 

 ٣٫٤ ٥٫٤ ٤٫٧  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 

      
NUD<‡ˆÃjj‰<Õ†¿Þ<»<Øâ<Hì‚è‚q<íé‰^ñ…æ<íéÃè†i<l^e^~jÞ]<»<xjÊ<l‡^Ê<çÖ<ìˆÆ<Å^ŞÎæ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<°e<ì‚uçÖ]<àÂ<]ƒ^Úæ

¹]<°e<ì‚uçÖ]<Ù^’ËÞ÷]<‡ˆÃjé‰<Ý_<°jÏŞß^Ûãßée[ 
 ٤٧٫١ ٣٠٫٥ ٣٦٫٦  سيؤدي ذلك إىل تعزيز الوحدة) ١ 

 ٣٠٫٤ ٣١٫٥ ٣١٫١  سيؤدي ذلك إىل تعزيز االنفصال       ) ٢ 

 ١٦٫٨ ٣١٫٢ ٢٥٫٩  ستبقى األوضاع كما هي اليوم   ) ٣ 

 ٥٫٧ ٦٫٨ ٦٫٤  ال أعرف/ال رأي) ٤   

      
OL<D]<íéÖæöŠÚ<ØÛvjè<àÚ<Õ†¿ßexjÊ<Ý_<Œ^·<[íË–Ö]æ<ìˆÆ<°e<íŞ×ŠÖ]<Ý^ŠÏÞ]<…]†Ûj‰ ؟ 

 ١٧٫٩ ١٢٫٥ ١٤٫٥  محاس) ١ 

 ١٣٫٥ ١٥٫٩ ١٥٫٠    فتح) ٢ 

 ٦٢٫١ ٥٧٫٥ ٥٩٫٢  االثنان معا) ٣ 

 ١٫٦ ٥٫٧ ٤٫٢  ال أحد منهما) ٤ 

 ٣٫١ ٦٫٠ ٤٫٩  )    _______حدد(أخرى ) ٥ 

 ١٫٨ ٢٫٤ ٢٫٢  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 

      

      

      



   ٩٢٠٠  آذار -)١٣(             استطالع رقم                                                                                                                                           االستطالعات 

 ١١

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
OMD<]Î]<Õ^ßâ<Œ‚ÏÖ]<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_<|

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< << < 

 ٦٫٧ ٥٫١ ٥٫٦   موافقبالتأكيد) ١ 

 ٤٠٫٤ ٤٦٫٤ ٤٤٫٣    موافق ) ٢ 

 ٣٨٫٢ ٣٦٫١ ٣٦٫٩  غري موافق) ٣ 

 ١٢٫١ ٩٫٨ ١٠٫٦  بالتأكيد غري موافق  ) ٤ 

 ٢٫٦ ٢٫٦ ٢٫٦  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

      
٣٢<D<…æ†Ú<‚Ãeæ<á÷]PLßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎ<”†Ê<Õ†¿ße<êâ<^Ú<HÅ^ŞÏÖ]æ<íË–×Ö<ê×éñ]†‰÷]<Ùøju÷]<î×Â<^Ú^Â<<gÞ^q<±]<í×ÏjŠÚ<íé

ìçqçÚ<Æ<Ý_<í×éò•<Ý_<íŞ‰çjÚ<Ý_<íéÖ^Â<êâ<Øâ<[íÚ^ÏÖ]<‹Û¤]<l]çßŠÖ]<Ùø}<Øéñ]†‰]<íÖæ. 
 ٣٢٫٢ ٣٩٫٦ ٣٦٫٩  غري موجودة) ١ 

 ٣٩٫٧ ٣٣٫٦ ٣٥٫٨  ضئيلة) ٢ 

 ١٩٫٤ ٢٠٫٧ ٢٠٫٢  متوسطة) ٣ 

 ٤٫٧ ٣٫٢ ٣٫٨  عالية       ) ٤ 

 ٤٫٠ ٢٫٩ ٣٫٣  ال رأي ال اعرف) ٥ 

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

íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<íÚ^Îc<Üjèæ<á÷ç¢]<íf–âæ<Œ‚ÏÖ]æ<J<î×Â<íéßfÚ<l^•æ^ËÚ<Ùø}<àÚ<äé×Â<ğ̂ÏËjÚæ<ğ÷^Â<ğøu<°òqøÖ]<íé–Î<Øu<Üjè
‚vj¹]<ÜÚù]<…]†Î<ÜÎ…<ìMUP<J<l^Î^Ëi]<ÄéÎçje<ÝçÏiæ<íßÚa<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‰<J[ì…^f¹]<å„â<î×Â<ÐÊ]çi<÷<æ_<ÐÊ]çi<Øâ< <

 ٦٫٩ ٥٫٥ ٦٫٠  بالتأكيد أوافق) ١ 

 ٥٧٫٠ ٤٩٫٢ ٥٢٫٠  أوافق)  ٢ 

 ٢٣٫١ ٣٢٫٦ ٢٩٫١  ضأعار) ٣ 

 ١١٫٠ ٨٫٨ ٩٫٦  بالتأكيد أعارض  ) ٤ 

 ٢٫١ ٣٫٨ ٣٫٢  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

      
OP<De<‚•<ív×Š¹]<l^é×ÛÃ×Ö<ífŠßÖ^ÚØéñ]†‰c<Ø}]<°é×éñ]†‰c<°éÞ‚<<ÔÞdÊ؟ 

 ٢٤٫٥ ١١٫٨ ١٦٫٤  تؤيدها بشدة) ١ 

 ٤٢٫٤ ٣٥٫١ ٣٧٫٨  تؤيدها) ٢ 

 ٢٦٫٧ ٣٩٫٦ ٣٤٫٩  تعارضها) ٣ 

 ٤٫٩ ٩٫٥ ٧٫٨  عارضها بشدةت) ٤ 

 ١٫٥ ٤٫٠ ٣٫١  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

      
OQ<DéŞŠ×ËÖ]æ<ê×éñ]†‰ý]<°Ê†ŞÖ]<°e<p‚¬<á_<ÄÎçji<]ƒ^Ú <ìˆÆ<î×Â<íé×éñ]†‰÷]<h†£]<‚Ãe<<áû]؟  

 
سيعود الطرفان للمفاوضات قريبا وستتوقف ) ١

 ١٠٫٨ ١١٫٠ ١٠٫٩           املواجهات املسلحة

 
الطرفان للمفاوضات لكن بعض سيعود ) ٢

 ٥٢٫١ ٤٨٫٥ ٤٩٫٨  املواجهات املسلحة ستستمر 

 
لن تتوقف املواجهات املسلحة ولن يعود الطرفان ) ٣

 ٣١٫١ ٣٤٫٥ ٣٣٫٣  للمفاوضات

 ٦٫٠ ٦٫٠ ٦٫٠  ال أعرف/ ال رأي ) ٤ 



   ٩٢٠٠  آذار -)١٣(             استطالع رقم                                                                                                                                           االستطالعات 

 ١٢

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
OR<D<<<<<<<<<<<<°ÛéÖ]<h]ˆu`Ê<HØéñ]†‰c<»<h]ˆuù]<°e<Ñ†Ê<÷<äÞ_<˜ÃfÖ]<‚ÏjÃèE<é×Ö]<ØnÚ<<<<<<<Œ^{æ<<^{ßjée<Øéñ]†{‰cæ<çÓ<D<<<<¼{‰çÖ]<h]ˆ{u_æ

<<…^ŠéÖ]æE<<<‹iÚæ<ØÛÃÖ]æ<^µ‚Ò<ØnÚ<D<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ø{u<…^Š{éÖ]æ<¼{‰çÖ]<‚{èöè<oéu<ğ̂Î†Ê<Õ^ßâ<á_<áæ†}a<‚ÏjÃè<àÓÖ<WìˆÆ<î×Â<Ýçr]<]æ‚è_
°ÛéÖ]<ä•…^Ãè<^ÛéÊ<°jÖæ‚Ö]<J[l^ãqçjÖ]<å„â<°e<ğ̂Î†Ê<ï†i<Øâ<HkÞ_<Ôè_…<^ÛÊ  

 ١٫٨ ٥٫٤ ٤٫١           بالتأكيد يوجد فرق ) ١ 

 ٢٣٫٤ ٢١٫٧ ٢٢٫٣  يوجد فرق) ٢ 

 ٤٥٫٩ ٤٢٫٢ ٤٣٫٥  ال يوجد فرق) ٣ 

 ٢٦٫١ ٢٦٫١ ٢٦٫١  بالتأكيد ال يوجد فرق) ٤ 

 ٢٫٩ ٤٫٥ ٣٫٩  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

      
OS<D‚ÏjÃi<Øâ<HÝøŠÖ]<íé×ÛÃÖ<ífŠßÖ^e<Ôi^ÃÎçi<êâ<^Ú<Hì}ù]<íé×éñ]†‰ý]<l^e^~jÞ÷]<sñ^jÞ<±c<†¿ßÖ^e<†nÒ_<áçÓj‰<l^•æ^Ë¹]<á_<ğønÚ<

[ÝøŠÖ]<çãq<ØÊæ<á^Şéj‰÷]<^è‡]<ÄÎçji<Ý_<ÝøŠÖ]<ÐéÏ æ<êÞ^Şéj‰÷]<<Ä‰çjÖ]<ÌÎæ<»<ğ̂u^¨  

 
أتوقع جناح املفاوضات يف وقف االستيطان وحتقيق ) ١

 ٨٫٥ ٦٫٥ ٧٫٢  السالم

 ٦٢٫٨ ٦٠٫٨ ٦١٫٥  أتوقع ازدياد االستيطان وفشل جهود السالم) ٢ 

 ٢٤٫٦ ٢٩٫٨ ٢٧٫٩  أتوقع بقاء األوضاع على ما هي عليه اليوم  ) ٣ 

 ٤٫٢ ٣٫٠ ٣٫٤  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 

      
OT<DíéßéŞŠ×Ê<Ýø‰<l^•æ^Ë¹<ìçÃÖ]<š…^Ãi<æ_<‚èöi<Øâ<H]„â<ÔÃÎçi<±c<†¿ßÖ^eIá^Şéj‰÷]<‚éÛrje<Øéñ]†‰c<ÝçÏi<á_<ØfÎ<íé×éñ]†‰c

               
 ٢٫٧ ٢٫٢ ٢٫٤  بالتأكيد أؤيد) ١ 

 ٣٩٫٥ ٣٢٫٥ ٣٥٫١  أؤيد)  ٢ 

 ٤٠٫١ ٤٨٫٠ ٤٥٫١  أعارض) ٣ 

 ١٣٫٠ ١٢٫٧ ١٢٫٨  بالتأكيد أعارض  ) ٤ 

 ٤٫٧ ٤٫٦ ٤٫٧  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

      
(OU< _<[<‚èöi<íéÖ^jÖ]<h]ˆuù]æ<l^â^Ÿ÷]<àÚ<^èy¼ÏÊ<ğ]‚u]æ<}]w 

 ٠٫٥ ٠٫٧ ٠٫٦  زب الشعب      ح )١ 

 ٤٫٧ ٤٫٣ ٤٫٥  اجلبهة الشعبية     ) ٢ 

 ٣٧٫٢ ٢٧٫١ ٣٠٫٨  تح     ف )٣ 

 ٢٥٫٠ ٢١٫٩ ٢٣٫٠  اس     مح) ٤ 

 ٠٫٦ ٠٫٥ ٠٫٦  جلبهة الدميقراطية     ا ) ٥ 

 ٣٫٢ ١٫٥ ٢٫١  جلهاد اإلسالمي     ا ) ٦ 

 ٠٫٠  ٠٫١ ٠٫١  داف ) ٧ 

 ٠٫٧ ١٫٦ ١٫٢  املبادرة الوطنية     ) ٨ 

 ٣٫٠ ٢٫٤ ٢٫٦  ستقل إسالمي  م ) ٩ 

 ٢٫٣ ٥٫٢ ٤٫١  طين      ستقل وم )  ١٠ 

 ٢١٫٦ ٣٢٫٨ ٢٨٫٧   أحد مما سبق    ال ) ١١ 

 ١٫٢ ١٫٨ ١٫٦  ري ذلك غ )١٢ 
  
  


