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فيما يعارض ثالثة أرباع الفلسطينيني احلسم العسكري يف قطاع  

غزة وفيما  تستفيد حركة فتح والرئيس حممود عباس شعبياً من 
خطوة محاس العسكرية وفيما تؤيد األغلبية مرسوم الرئيس املتعلق 

 وتؤيد إجراء انتخابات مبكرة، فإن نسبة تصل باالنتخابات
توافق على بقاء إمساعيل هنية وحكومته على رأس % ٤٠إىل

عملهما ونصف سكان قطاع غزة يشعرون باألمن والسالمة 
   الشخصية 
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للمزيد من املعلومات أو 
االستفسارات عن االستطالع 
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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        

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

: يقوم املركز بالعديد من النشاطات البحثية  .  الرأي العام 
قـة  إعداد الدراسات واألحباث األكادمييـة ذات العال      

بالسياسات الفلسطينية الراهنة، إجراء حبوث مـسحية       
حول املواقـف الـسياسية واالجتماعيـة للمجتمـع         
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ركز الفلسطيين للبحـوث    إن امل . املتعلقة بشؤون الساعة  
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 ن مع ممت إجراء االستطالع بالتعاو
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تظهر النتائج أن خطوة احلسم العسكري اليت قامت هبا محاس يف قطاع   
 فقط ٪٢٢غزة ال جتد تأييداً واسعاً بني اجلمهور الفلسطيين حيث أيدها 

وة تزداد نسبة التأييد هلذه اخلط). ٪٧٣(وعارضها حوايل ثالثة أرباع اجلمهور 
، وبني املعارضني لعملية )٪١٧(مقارنة بالضفة الغربية ) ٪٣١(يف قطاع غزة 

، بني مؤيدي محاس )٪١٨(مقارنة باملؤيدين لعملية السالم ) ٪٤٥(السالم 
مقارنة بغري الالجئني ) ٪٢٧(، بني الالجئني )٪٤(مقارنة مبؤيدي فتح ) ٪٧٢(
 مقارنة بكبار ،)٪٢٨( سنة ٢٢-١٨، وبني الشباب صغار السن من )٪١٨(

  ).٪١٨( سنة ٥٢السن فوق 
بالرغم من املعارضة الشديدة خلطوة احلسم العسكري هذه، فإن نسبة 

 التوافق على بقاء إمساعيل هنية على رأس ٪٥٢توافق ونسبة ) ٪٤٠(عالية 
كذلك فإن نسبة تبلغ حوايل .عمله كرئيس للوزراء رغم إقالة رئيس السلطة له

 ٪٤٣كومة هنية تقييماً إجيابياً فيما تقيمه نسبة من تقيم أداء ح) ٪٣٢(الثلث 
ترتفع نسبة تأييد بقاء حكومة هنية على رأس عملها يف قطاع . تقييماً سلبياً

كذلك فإن نسبة التقييم اإلجيايب ). ٪٣٨(مقارنة بالضفة الغربية )  ٪٤٤(غزة 
، )٪٢٨(مقارنة بالضفة الغربية ) ٪٣٨(ألداء حكومة هنية ترتفع يف قطاع غزة 

لكن نسبة املوافقة على بقاء حكومة سالم فياض على رأس عملها أعلى من 
 ٪٤٩تقول نسبة من . نسبة املوافقة على بقاء حكومة هنية على رأس عملها

 أهنا ال توافق على بقاء حكومة سالم فياض يف ٪٤٤أهنا توافق ونسبة من 
ني الضفة ال يوجد فرق يف املوافقة على بقاء حكومة فياض ب. منصبها
 تعطيها ٪٤٤أما من حيث تقييم أداء حكومة فياض فإن نسبة من . والقطاع

هنا أيضاً، ال يوجد فرق .  تقييماً سلبياً٪٢٨تقييماً إجيابياً فيما تعطيها نسبة من 
  .بني التقييم يف الضفة والقطاع

تنعكس هذه املواقف من احلكومتني على مواقف اجلمهور جتاه شرعيتهما 
 فقط أن حكومة هنية هي صاحبة الشرعية فيما ٪٣٠سبة من حيث ترى ن

 أن حكومة فياض هي صاحبة الشرعية، وتقول نسبة من ٪٣٨ترى نسبة من 
 أن احلكومتني ٪٥ أن احلكومتني غري شرعيتني، فيما تقول نسبة من ٪٢٢

) ٪٣٥(ترتفع نسبة االعتقاد بشرعية حكومة هنية يف قطاع غزة . شرعيتان
مقارنة مبتوسطي التدين )  ٪٣٤(، بني املتدينني )٪٢٧(الغربية مقارنة بالضفة 

مقارنة ) ٪٥١(، بني معارضي عملية السالم )٪١٩(وغري املتدينني ) ٪٢٧(
مقارنة ) ٪٨٠(، وبني مؤيدي حركة محاس )٪٢٤(مبؤيدي عملية السالم 

  ).٪٤(مبؤيدي حركة فتح 
احلكومتني لفشل ينبع هذا التردد يف إعطاء تفويض من األغلبية ألي من 

هاتني احلكومتني يف كسب املعركة على الرأي العام، حيث وجد االستطالع 
ال تصدق اإلعالم التابع ألي منهما، فيما تقول نسبة ) ٪٤٥(أن النسبة األكرب 

أهنا تصدق إعالم محاس وحكومة هنية وتقول نسبة أكرب بقليل ) ٪١٩(صغرية 
تزداد نسبة تصديق إعالم . ضأهنا تصدق إعالم فتح وحكومة فيا) ٪٢٧(

). ٪٢٥(مقارنة بالضفة الغربية ) ٪٣٠(محاس وحكومة فياض يف قطاع غزة 
 يف ٪٣٧مقابل ( من اجلمهور يف الضفة الغربية ٪٥٠من امللفت لالنتباه أن 

  .ال يصدق أياً من احلكومتني) قطاع غزة
عن تنعكس التوجهات املذكورة أعاله على مواقف اجلمهور من املسؤولية 

املشاكل اليت واجهت قطاع غزة بعد احلسم العسكري حيث فاقت نسبة لوم 
فمثالً، قالت نسبة من . محاس النسبة اليت حصلت عليها فتح والرئيس عباس

 ٪١٥ أن محاس هي املسؤولة عن إغالق معرب رفح فيما قالت نسبة من ٪٢٦
طاع غزة من املالحظ أن نسبة لوم محاس ترتفع يف ق. أن فتح هي املسؤولة
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وأن نسبة لوم فتح ترتفع أيضاً يف قطاع ) ٪٢٢(مقارنة بالضفة الغربية ) ٪٣٣(
) ٪٤١(تلوم النسبة األكرب ). ٪١٢(مقارنة بالضفة الغربية )  ٪١٩(غزة 

تظهر نتائج .  فقط مصر على إغالق معرب رفح٪٢  إسرائيل فيما تلوم نسبة من
مؤخراً حيث المت نسبة من مماثلة من قضية انقطاع الكهرباء عن قطاع غزة 

 الرئيس عباس وحكومة فياض، ٪١٨ حركة محاس، والمت نسبة من ٪٢٣
.  االحتاد األورويب٪١٠ إسرائيل والمت نسبة من ٪٤٣والمت نسبة من 

فيما )  على التوايل٪٢٢ و٪٢٩(ترتفع نسبة لوم محاس وفتح يف قطاع غزة 
  ) ٪٣٢(قابل قطاع غزة م) ٪٤٩(ترتفع نسبة لوم إسرائيل يف الضفة الغربية 

وجد االستطالع أيضاً ان حوايل ثلث اجلمهور يعتقدون أن أولوية 
حكومة فياض الرئيسية جيب أن تكون فرض النظام والقانون وحماربة الفلتان 

مث إهناء ) ٪٢٢يف نظر (يتبعها القيام بإصالحات سياسية وحماربة الفساد 
  ). لكل منهما٪١٨(املقاطعة الدولية والعودة لعملية السالم 

تظهر النتائج ميالً أكرب من اجلمهور لقبول موقف الرئيس عباس وحركة 
 أهنا تقبل ٪٤٦فتح جتاه طريقة حل األزمة مع محاس حيث قالت نسبة من 

موقفهما الداعي للحوار بشرط قيام محاس أوالً بتسليم مقرات السلطة والعودة 
 أهنا تقبل ٪٢٧لت نسبة من فيما قا لألوضاع السابقة قبل احلسم العسكري،

موقف حركة محاس الداعي للحوار بدون شروط مسبقة على أساس الوضع 
ترتفع نسبة تأييد موقف محاس هذا يف قطاع . الراهن بعد احلسم العسكري

لكن من املثري أن نسبة تأييد موقف ). ٪٢٤(مقابل الضفة الغربية ) ٪٣٣(غزة 
). ٪٤٤(مقابل الضفة الغربية ) ٪٥٠(عباس وفتح ترتفع أيضاً يف قطاع غزة 

  . أهنا تعارض موقف الطرفني٪٢٤تقول نسبة من 
أخرياً وجد االستطالع انقساماً يف الرأي جتاه مستقبل وحدة الضفة 

 أهنا تتوقع إعادة توحيد السلطتني يف ٪٢٩والقطاع حيث قالت نسبة من 
 ولكن خالل  أن التوحيد سيتم٪١٩املنطقتني خالل أشهر فيما قالت نسبة من 

 تعتقد أن التوحيد لن يتم خالل ٪٢٠يف املقابل، فإن نسبة من . سنة أو سنتني
 أن الفصل بني املنطقتني سيصبح ٪٢٢السنتني القادمتني فيما ترى نسبة من 

 يتوقعون توحيداً خالل السنتني القادمتني فميا ٪٤٨بعبارة أخرى، فإن . دائماً
تزداد نسبة . لفترة القريبة أو يف املستقبل توحيداً يف ا٪٤٢ال تتوقع نسبة من 

مقارنة بالضفة الغربية ) ٪٥٩(التفاؤل بإمكانيات التوحيد يف قطاع غزة 
)٤٢٪  .(  
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تشري النتائج إىل أن اجلمهور الفلسطيين يف الضفة والقطاع ال ينظر بعني   
الرضا جتاه األوضاع يف قطاع غزة فيما يراها أفضل ولو نسبياً يف الضفة 

ال .  أن األوضاع يف قطاع غزة جيدة أو جيدة جداً٪٨ن تقول نسبة م. الغربية
خيتلف تقييم اجلمهور يف القطاع عن تقييم اجلمهور يف الضفة بالنسبة هلذه 

 تقول أن الوضع يف الضفة الغربية جيد ٪٢٧يف املقابل، فإن نسبة تبلغ . املسألة
نسبة كما أن تقييم اجلمهور يف املنطقتني خيتلف، حيث تقول . أو جيد جداً

 فقط من سكان الضفة أن ٪٢٠ من سكان القطاع مقابل نسبة من ٪٤٠من 
  .األوضاع يف الضفة جيدة أو جيدة جدا

أما التوقعات بالنسبة للمستقبل فتعكس تشاؤماً بشأن قطاع غزة مقابل 
 فقط حتسن ٪٢١فمثالً، تتوقع نسبة من . بعض التفاؤل بشأن الضفة الغربية

.  تتوقع حتسناً يف الضفة الغربية٪٥٦اع غزة مقابل األوضاع االقتصادية يف قط
 فقط تتوقع حتسناً يف الدميقراطية وحرية الرأي ٪٢٨كما أن نسبة من 
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<íée†ÇÖ]EOQ<JDA 
• < ì†r]<»<ífÆ†Ö]< ífŠÞ<Å^Ëi…÷]<»<†ÛjŠi<àçÖ]<t…^}<

< ±c< Ø’jÖONE< AOS< Aæ< ìˆÆ< Å^ŞÎ< »NU< AíË–Ö]< »<D
< kÇ×e< ‚Î< ífŠßÖ]< å„â< kÞ^ÒæNTE< A<íË–Ö]< ØÛ¥< »

Å^ŞÏÖ]æ<D<á]†èˆu<Ì’jßÚ<»EçéÞçè<Dê•^¹]J 

بشكل عام يظهر .  يف الضفة الغربية٪٤٧والصحافة يف قطاع غزة مقابل 
سكان قطاع غزة ميالً أعلى للتفاؤل بشأن األوضاع يف منطقتهم ويف منطقة 

يما مييل سكان الضفة الغربية إلظهار درجة أقل من التفاؤل الضفة الغربية ف
  .جتاه األوضاع يف املنطقتني

ينعكس التقييم السليب لألوضاع اليوم والتوقعات املتشائمة على نسبة 
 يف ٪٢٨الرغبة يف اهلجرة إىل خارج الوطن حيث ترتفع هذه النسبةمن 

تزداد نسبة . طالع يف هذا االست٪٣٢املاضي إىل ) يونيو(منتصف حزيران 
كما ). ٪٢٩(مقابل الضفة الغربية ) ٪٣٧(الرغبة يف اهلجرة يف قطاع غزة 

والقرى ) ٪٣٠(مقابل سكان املدن ) ٪٣٩(تزداد بني سكان املخيمات 
مقابل مؤيدي حركة ) ٪٤٠(، وبني مؤيدي حركة فتح )٪٣١(والبلدات 

ألميني مقابل ا) ٪٤٤(، وبني حاملي شهادة البكالوريوس )٪٢٠(محاس 
) ٪٥٣(وبني الطالب ) ٪٢٧(مقابل النساء ) ٪٣٨(، وبني الرجال )٪١٣(

 ٢٧-٢٣، وبني الشباب من )٪٢٥(وربات البيوت ) ٪١٠(مقابل املزارعني 
 سنة ٥٢، مقابل كبار السن فوق )٪٤٤( سنة ٢٢-١٨،  ومن )٪٤٦(سنة 

  ).٪٢٦( سنة ٥٢-٤٣وبني ) ٪٨(
باألمن والسالمة الشخصية يف أخرياً تشري النتائج إىل حتسن اإلحساس 
 ٪٤١تقول اليوم نسبة من . الضفة والقطاع مقارنة بالوضع قبل ثالثة أشهر

أهنا تشعر هذه األيام بأن األمن ) يونيو( يف منتصف حزيران ٪٢٦مقارنة بـ (
 أهنما ٪٥٩والسالمة الشخصية هلا وإلفراد أسرهتا متوفران وتقول نسبة من 

اإلحساس باألمن والسالمة الشخصية يف قطاع غزة ترتفع نسبة . غري متوفرين
 مقارنة ٪٣٥(مقابل الضفة الغربية )  قبل ثالثة أشهر٪٤١ مقارنة بـ ٪٤٩(

  ). قبل ثالثة أشهر٪١٨بـ 
  

EO<D<á‡]çiæ<ì†Óf¹]<l^e^~jÞ÷]æ<ê‰^ñ†Ö]<Ýç‰†¹]
ïçÏÖ]V< <

• < àÚ< ífŠÞQT< A< ífŠÞæ< ‚èöiOP< A<ê‰^ñ†Ö]< Ýç‰†¹]< š…^Ãi
÷]< Ý^¿ßÖ]<éÇje<oé<ØÚ^ÓÖ^e<ŠÞ<Ý^¿Þ<xf’éÖ<êe^~jÞ

<ífŠÞ< Ù^Ãi< ‚Â^Ï¹]< àÚ< íée^~jÞ]< íÛñ^Î< ØÒ< í’u< áçÓi
ì‚u]æ<ì†ñ]‚Ò<ä×Ò<àçÖ]<»<^ãé×Â<Ø’ <Ö]<l]ç‘ù]J 

• < àÚ< ífŠÞ< ádÊ< ÔÖ„ÒRN< A< àÚ< ífŠÞæ< ‚èöiON< A<š…^Ãi
<Ý]ˆjÖ÷]< íée^~jÞ]< íÛñ^Î< ØÒ<î×Â<ê‰^ñ†Ö]< Ýç‰†¹]<½]]

émçeæ<†è†vjÖ]<íÛ¿ß²<áçÞ^ÏÖ]<Ý^Óu`eæ<ÙøÏj‰÷]<áøÂc<íÏ
ê‰^‰ù]<J<í×m^º<ífŠÞ<á_<^ÛÒERM<DA<àÚ<ífŠÞæ<‚èöiON<A

<í‰^ñ†Ö< °v†¹]< î×Â< ½]÷]< ]„â< ÐéfŞi< š…^Ãi
íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<J 

• <±c< Ø’i< ì†ÓfÚ<l^e^~jÞ]< ð]†qc< ‚éè`i< ífŠÞRN< A<í•…^Ã¹]æ
OO< JA»< ğøé×Î< ì†Óf¹]<l^e^~jÞ÷]< ‚éè`i< ífŠÞ< ÄËi†i<Å^ŞÎ<

<ìˆÆERQ<DA<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<Øe^ÏÚERLJDA 
• < È×fi< Œ^·< íÒ†u< íéfÃOM< A<°jèçòÚ< °jq…< ½çfãe

< á]†èˆu< Ì’jßÚ< »< Ä•çÖ^e< íÞ…^ÏÚEçéÞçè< D<ê•^¹]
<Ì’jßÚ<»<Ä•çÖ^e< íÞ…^ÏÚ< íèçòÚ<l^q…< íj‰<½çfãeæ

< …]ƒaEŒ…^Ú< Dê•^¹]< J<àÚ< ÄËiÊ< xjÊ< íÒ†u< íéfÃ< ^Ú_
PO<A<á]†èˆu<Ì’jßÚ<»EçéÞçèD<±c<ê•^¹]<PT<A<]„â<»

ÅøŞj‰÷] 

تشري النتائج إىل تأييد للمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس حممود عباس   
هناك .  جانبنيبشأن قانون االنتخابات وذلك من) سبتمرب(يف مطلع أيلول 

لتغيري النظام االنتخايب ليصبح نظاماً نسبياً ) ٪٣٤ومعارضة  (٪٥٨تأييد من 
بالكامل حبيث تكون حصة كل قائمة انتخابية من املقاعد تعادل نسبة 

وكان النظام . األصوات اليت حتصل عليها يف الوطن كله كدائرة  واحدة
لتشريعية األخرية يف كانون ثاين االنتخايب الذي أجريت بناءاً عليه االنتخابات ا

تشري النتائج أيضاً .  هو خليط من النظام النسيب ونظام األكثرية٢٠٠٦) يناير(
  تعارض اشتراط املرسوم على كل قائمة ٪٣٢ تؤيد و٪٦٢إىل أن أغلبية من 

انتخابية االلتزام مبنظمة التحرير وبوثيقة إعالن االستقالل وبأحكام القانون 
 تعارض تطبيق هذا ٪٣٢تؤيد ونسبة ) ٪٦١(أن نسبة مماثلة كما . األساسي

ترتفع نسبة تأييد اجلانب . االشتراط على املرشحني لرئاسة السلطة الفلسطينية
مقارنة بقطاع غزة ) ٪٦٠(املتعلق بتغيري النظام االنتخايب يف الضفة الغربية 

الم مقارنة مبعارضي عملية الس) ٪٦٤(، بني مؤيدي عملية السالم )٪٥٣(
  ).٪٣٥(مقارنة مبؤيدي محاس )  ٪٨٢(، وبني مؤيدي فتح )٪٣٣(

 تعارض إجراء ٪٣٢ تؤيد و٪٦٢تشري النتائج أيضاً إىل أن أغلبية من 
) ٪٦٥(ترتفع نسبة تأييد االنتخابات املبكرة يف قطاع غزة . انتخابات مبكرة

نة مقار)  ٪٧١(، وبني مؤيدي عملية السالم )٪٦٠(مقارنة بالضفة الغربية 
مقارنة مبؤيدي ) ٪٨٩(، وبني مؤيدي فتح )٪٢٦(مبعارضي عملية السالم 

 تقول أن القائمة واألشخاص ٪٣٢من املالحظ أن نسبة من ). ٪٣٩(محاس 
الذين صوتت هلم يف االنتخابات األخرية ما عادوا ميثلون رأيها فيما تقول نسبة 

 ممن صوتوا ٪٣٦ تقول نسبة تصل إىل.   أهنم ال زالوا ميثلون رأيها٪٦٣من
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• <¼ÏÊ<^Ûâ<á^v†¹]<á^Òæ<ì‚è‚q<íé‰^ñ…<l^e^~jÞ]<l†q<çÖ
<°Ò…^¹]<Æ< ífŠÞ< ádÊ< Híéßâ< ØéÂ^cæ<Œ^fÂ< çÛ¦

<±c<íÖ^£]<å„â<»<Ø’j‰OT< JA<àÚ<ífŠÞ<ÙçÏiæQU<A<àÚ
<ÙçÏi< ^ÛéÊ<Œ^fÃÖ< áçiç’é‰< ÜãÞ_< íÒ…^¹]< áæçßè< àè„×Ö]

<àÚ<ífŠÞOR<A<lç’j‰<^ãÞ_æ<íéßQ<A‚Ãe<]æ…†Ïè<J< <

• <àÚ<ÄËi†i<Œ^fÂ<çÛ¦<‹éñ†Ö]<ð]_<àÂ< ^•†Ö]<ífŠÞOR<A
< Ì’jßÚ< »á]†èˆu<EçéÞçè< D< ±c< ê•^¹]PQ< A<]„â< »

ÅøŞj‰÷]<J   
< <

 ممن صوتوا لفتح يف االنتخابات ٪٢٨حلماس يف االنتخابات السابقة مقابل 
  .السابقة أن الذين صوتوا هلم ما عادوا ميثلوهنم

 من ٪٣١لو جرت انتخابات جديدة فإن حركة محاس ستحصل على 
تشكل هذه النتائج هبوطاً بدرجتني مئويتني يف .  لفتح٪٤٨األصوات مقابل 

وهبوطاً بستة درجات ) يونيو(اس مقارنة بالوضع يف منتصف حزيران تأييد مح
كما متثل ارتفاعاً . املاضي) مارس(مئوية مقارنة بالوضع يف منتصف آذار 

خبمسة درجات مئوية يف نسبة تأييد فتح مقارنة بالوضع  يف منتصف حزيران 
فيها شعبية من املالحظ أن هذه هي املرة األوىل اليت ترتفع . املاضي)  يونيو(

حركة فتح بشكل ملحوظ منذ االنتخابات التشريعية األخرية عندما حصلت 
 ٪١١تبلغ شعبية القوى واألحزاب جمتمعة .  من أصوات الناخبني٪٤٢على 

تزداد شعبية محاس يف قطاع غزة . ٪١٠وتبلغ نسبة الذين مل يقرروا بعد 
فتح يف قطاع غزة وكذلك تزداد شعبية ) ٪٢٨(مقارنة بالضفة الغربية ) ٪٣٦(
  ).٪٤٧(مقارنة بالضفة الغربية ) ٪٥١(

لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وكان املرشحان مها فقط حممود عباس 
. ٪٣٨وإمساعيل هنية، فإن نسبة غري املشاركني ستصل يف هذه احلالة إىل 

 من الذين ينوون املشاركة أهنم سيصوتون لعباس فيما ٪٥٩وتقول نسبة من 
أما لو كانت .  مل يقرروا بعد٪٥ا ستصوت هلنية و أهن٪٣٦تقول نسبة من 

املنافسة هي بني مروان الربغوثي وإمساعيل هنية فإن نسبة عدم املشاركة هتبط 
 من أصوات الذين ينوون املشاركة ٪٦٣ وحيصل الربغوثي على ٪٢٩إىل 

تشكل هذه النتائج ارتفاعاً ملموساً يف .  مل يقرروا بعد٪٥ هلنية و٪٣٢مقابل 
املاضي يوينو ) حزيران( يف منتصف نسبة التصويت لعباس مقارنة بالوضع

كما أن نسبة التصويت .  هلنية٪٤٢ مقارنة بـ ٪٤٩حيث بلغت آنذاك 
ملروان الربغوثي ترتفع أيضاً يف هذا االستطالع حيث بلغت قبل ثالثة أشهر 

  . هلنية٪٣٥ مقابل ٪٥٩
 يف منتصف ٪٣٦نسبة الرضا عن أداء الرئيس حممود عباس ترتفع من 

 .  يف هذا االستطالع٪٤٥املاضي إىل ) حزيران(يونيو 
  

EP<DÝøŠÖ]<íé×ÛÂV< <

• < Äe†Ö]< È×fi< ífŠÞENR< DA<êÖæ‚Ö]< †³ö¹]< |^¨< ÄÎçji< ¼ÏÊ
<íéÓè†Úù]<ì…]ý]<kÂ<ë„Ö]<ÝøŠ×Ö<êÞ^m<àè†i<»<å‚ÏÃÖ

EÛÊçÞ< DNLLS< àÚ< ífŠÞæ<RS< A<»< ØËÖ]< äÖ< ÄÎçji
°éßéŞŠ×ËÖ]< °e< ÝøŠÖ]< íé×ÛÂ< »< Ý‚Ïi< ÐéÏ <

°é×éñ]†‰ý]æJ 
• < àÚ< ífŠÞQS< A< ífŠÞæ< ÐÊ]çiPM< A<|]Î÷]< î×Â< ÐÊ]çi< ÷

<ëçãéÖ]<gÃ×Ö< íÖæ‚Ò<Øéñ]†‰de< Ù^fjÚ<Í]Â÷<êÂ]‚Ö]
Ãe< éŞŠ×ËÖ]< gÃ×Ö< íÖæ‚Ò< °ŞŠ×Êæ<íÖæ< Ý^éÎ< ‚

Å]†’Ö]<ØÒ^Ú<íÊ^ÓÖ<Üñ]<Ø£<Ø‘çjÖ]æ<íéßéŞŠ×ÊJ 
• < íãe^Ú< ífŠÞ< ádÊ< ÔÖ„ÒEQT< DAæ< ‚èöiOS< A<ð]†qc<š…^Ãi

<ìˆÆ< Å^ŞÎ< »< íéßéŞŠ×Ê< íÖæ< Ý^éÏÖ< Í‚ãi< l^•æ^ËÚ
<êÖ]çuæTL<A<±cUL< A<šæ^ËjÖ]< äÃfjè< íée†ÇÖ]< íË–Ö]<àÚ

<Å]†’Ö]<^è^–Î<íéÏe<î×Â<Øéñ]†‰c<íÖææ<°ŞŠ×Ê<íÖæ<°e
nÚ°òqøÖ]æ<í‰‚Ï¹]<àÒ^Úù]æ<íÛñ]‚Ö]<æ‚£]<ØJ 

• < àÚ< ífŠÞ< àÓÖPR< Aæ< ‚èöi<¼ÏÊPT< A<íÛñ]< íèçŠi<š…^Ãi
<æ‚u<Œ^‰_<î×Â< ÝçÏi< íéßéŞŠ×ËÖ]< íÖæ‚Ö]< æ‚u< íé–ÏÖ

MURS< êÖ]çu< »< l^ßçjŠ¹]< ˜Ãe< ð^ßnj‰^e<Q< A<àÚ

تشري نتائج االستطالع إىل أن الرأي العام الفلسطيين يبقى شديد التشاؤم   
خبصوص فرص جناح املؤمتر الدويل للسالم الذي دعت له اإلدارة األمريكية 

 فقط أهنا ٪٢٦تقول نسبة من . ٢٠٠٧) نوفمرب(واملتوقع عقده يف تشرين ثاثي 
تتوقع جناح املؤمتر يف حتقيق تقدم يف عملية السالم بني الفلسطينيني 

 أهنا تتوقع للمؤمتر الفشل يف حتقيق ذلك ٪٦٧واإلسرائيلييني وتقول نسبة من 
مقارنة بالضفة الغربية ) ٪٣٠(تزداد نسبة التفاؤل يف قطاع غزة . اهلدف

مقارنة مبعارضي عملية السالم )  ٪٣١(يدي عملية السالم ، بني مؤ)٪٢٣(
، وبني األميني )٪١٥(مقارنة مبؤيدي محاس ) ٪٤١(، بني مؤيدي فتح )٪١١(
  ).٪٢٢(مقارنة حباملي شهادة البكالوريوس ) ٪٣٤(

 تعارض االقتراح ٪٤١ توافق و٪٥٧تشري النتائج إىل أن أغلبية من 
ولة للشعب اليهودي وفلسطني كدولة الداعي العتراف متبادل بإسرائيل كد

للشعب الفلسطيين بعد قيام دولة فلسطني والتوصل حلل دائم لكافة مشاكل 
 تعارض إجراء مفاوضات ٪٣٧ تؤيد و٪٥٨كذلك، فإن أغلبية من . الصراع

 من الضفة ٪٩٠ إىل ٪٨٠هتدف لقيام دولة فلسطينية يف قطاع غزة وحوايل 
فلسطني ودولة إسرائيل على بقية قضايا الغربية يتبعه التفاوض بني دولة 

ولكن عند عرض . الصراع مثل احلدود الدائمة واألماكن املقدسة والالجئني
وذلك على أساس حدود (اقتراح بتسوية دائمة حلدود الدولة الفلسطينية 

 من الضفةالغربية حيث يتم ٪٥ باستثناء بعض املستوطنات يف حوايل ١٩٦٧
فإن )  داخل إسرائيل مساوية يف احلجم والنوعيةتبادل هذه األراضي بأراض
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<Ø}]<š]…`e<ê•]…ù]<å„â<Ù^fi<Üjè<oéu<íée†ÇÖ]<íË–Ö]
]<»<íèæ^ŠÚ<Øéñ]†‰cíéÂçßÖ]æ<Ür£<J<å„â<‚éè`i<ífŠÞ<ÄËi†i

< ìˆÆ< Å^ŞÎ< »< íèçŠjÖ]EQP< DA<íée†ÇÖ]< íË–Ö^e< íÞ…^ÏÚ
EPNJDA 

< <

ترتفع نسبة تأييد هذه . ٪٤٨ فيما تبلغ املعارضة ٪٤٦نسبة التأييد ال تتعدى 
، بني سكان )٪٤٢(مقارنة بالضفة الغربية ) ٪٥٤(التسوية يف قطاع غزة 

، بني مؤيدي عملية )٪٤٤(مقارنة بسكان القرى والبلدات ) ٪٥١(املخيمات 
، وبني مؤيدي فتح )٪٢٤(مقارنة مبعارضي عملية السالم )  ٪٥٤(السالم 

  ).٪٣٣(مقارنة مبؤيدي محاس ) ٪٦٠(
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<ÅøŞj‰]<sñ^jÞ<ë_†Ö]Î…<Ý^ÃÖ]<ÜENQD 
٢٠٠٧)(٨−٦

 

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

[°é•^¹] 

 ١١٫٣ ٥٫٧ ٧٫٧   العربية) ١  

 ٣٨٫٢ ٦٣٫٢ ٥٤٫١  اجلزيرة) ٢  

  ٠٫٥ ٠٫٣  احلرة) ٣  

 ٠٫٣ ٣٫٩ ٢٫٦  املنار) ٤  

 ٣١٫٣ ٩٫٠ ١٧٫١  الفضائية الفلسطينية) ٥  

 ٧٫٨ ٧٫١ ٧٫٤  ال أشاهد التلفزيون) ٦  

 ٠٫٧ ٣٫٦ ٢٫٥  )_______حدد(أخرى ) ٧  

 ١٫٧ ٣٫٢ ٢٫٦  ال يوجد صحن القط) ٨  

  ٠٫١ ٠٫١  ال أعرف/ ال راي) ٩ 

 ٨٫٧ ٣٫٧ ٥٫٥  فضائية األقصى) ١٠ 
 < <   
M<Dâ^Šéñ…<äe^~jÞ]<„ßÚ<á‡^Ú<çe_<ð]_<àÂ<š]…<Æ<Ý_<š]…<kÞ_<Ø[ 
 ٩٫٦ ٤٫٢ ٦٫١     راض جدا  ) ١  

 ٤٠٫٢ ٣٧٫٥ ٣٨٫٤          راض ) ٢ 

 ٣٠٫٣ ٣٩٫٤ ٣٦٫١  غري راض) ٣ 

 ١٨٫٢ ١٢٫٧ ١٤٫٧  غري راض باملرة) ٤ 

 ١٫٧ 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<íÒ†u<àÂ<äéßâ<ØéÂ^cæ<HxjÊ<íÒ†u<àÂ<Œ^fÂ<çÛ¦<x†iæ

lç’i<à¹<HŒ^·[[ 

 ٥٦٫٧ ٦٠٫٤ ٥٨٫٨ حممود عباس) ١ 

 ٣٩٫٨ ٣٣٫٦ ٣٦٫٣ امساعيل هنية) ٢ 

 ٣٫٥ ٦٫٠ ٤٫٩  ال أعرف/ ال رأي) ٣ 

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

 ٥٧٫١ ٦٧٫٤ ٦٣٫٠ مروان الربغوثي) ١ 

 ٣٨٫١ ٢٧٫٨ ٣٢٫١ امساعيل هنية) ٢ 

 ٤٫٩ ٤٫٨ ٤٫٨  ال أعرف/ ال رأي) ٣ 
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 ٨

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
(Q<<áç×nµ<]çÖ]‡<^Ú<Ü<lç‘<àè„Ö]<”^~÷]æ<íÛñ^ÏÖ]<á_<ï†i<Øâ<HíÏe^ŠÖ]<íéÃè†jÖ]<l^e^~jÞ÷]<î×Â<°jß‰<àÚ<ØÎ_<…æ†Ú<‚Ãe

÷<Ý_<Ôè_…[ 
 ٣٣٫٩ ١٧٫١ ٢٣٫٧  بالتأكيد ميثلون رأيي) ١ 

 ٣٦٫٦ ٤٠٫٤ ٣٨٫٩  ميثلون رأيي  ) ٢ 

 ١٦٫٧ ٢٨٫٢ ٢٣٫٧  ال ميثلون رأيي  ) ٣ 

 ٨٫٨ ٧٫٧ ٨٫١  بالتأكيد ال ميثلون رأيي    ) ٤ 

 ٤٫٠ ٦٫٦ ٥٫٦  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

      
R<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<êÞ^m<áçÞ^Ò<
E†è^ßè<DNLLR<à¹<H<<<<<[lç’j‰ 

 
ائتالف اجلبهة الدميقراطية (قائمة البديل ) ١

 ٠٫٣ ١٫٥ ١٫٠ )وحزب الشعب وفدا  ومستقلني

 
مصطفى الربغوثي " قائمة فلسطني املستقلة ) ٢

 ١٫٨ ٤٫٥ ٣٫٤ "واملستقلون 

 ٢٫٦ ٤٫٠ ٣٫٤ قائمة الشهيد أبو علي مصطفى) ٣ 

 ٠٫٣ ٠٫٥ ٠٫٥ قائمة الشهيد أبو العباس) ٤ 

 ٠٫٥   ٠٫٢ ائمة احلرية والعدالة االجتماعيةق) ٥ 

 ٣٥٫٨ ٢٧٫٨ ٣١٫٢ قائمة التغيري واالصالح) ٦ 

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

   ١٫٩ ١٫١ قائمة الطريق الثالث) ٨ 

   ٠٫٨ ٠٫٥   قائمة احلرية واالستقالل) ٩ 

   ٠٫٦ ٠٫٤ قائمة العدالة الفلسطينية) ١٠ 

 ٥٠٫٧ ٤٦٫٥ ٤٨٫٣ حركة فتح) ١١ 

 ٧٫٨ ١١٫٨ ١٠٫١ ال أحد مما سبق) ١٢ 
     

(S<á]†èˆu<†ã<Ì’jßÚ<»<Œ^·<íÒ†u<kÚ^Î<EçéÞçè<D<íŞ×Š×Ö<íÃe^jÖ]<íéßÚù]<l]†Ï¹]<‚•<íè†ÓŠÂ<ìçŞ<ê•^¹]
ìˆÆ<Å^ŞÎ<î×Â<ì†ŞéŠÖ]<»<^â‚Ãe<kv¨<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<íéßéŞŠ×ËÖ]<JÃi<Ý_<‚èöi<Øâ<^ßÖ<ØÎ<Å^ŞÎ<»<Œ^·<äe<kÚ^Î<^Ú<š…^

<<<<<[ìˆÆ 
 ١١٫٣ ٢٫٣ ٥٫٦ بالتأكيد أؤيد) ١ 

 ١٩٫٣ ١٤٫٨ ١٦٫٤ أؤيد) ٢ 

 ٣٣٫٥ ٤٨٫٧ ٤٣٫٢ أعارض) ٣ 

 ٣٤٫١ ٢٧٫٩ ٣٠٫١ بالتأكيد أعارض) ٤ 

 ١٫٨ ٦٫٣ ٤٫٧ ال رأي ال أعرف) ٥ 

      
T<D<ÄÚ<xÊ…<ÃÚ<ÑøÆc<<äé×Â<Œ^·<ì†Şé‰æ<ìˆÆ<Å^ŞÎ<p]‚u_<‚Ãe<<HÃ¹]<ÑøÆc<àÂ<Ùæù]<ÙæöŠ¹]<Õ†¿ße<àÚ<H^é×Ò<†’Ú

<<<<<[†’Ú<Ý_<Øéñ]†‰c<Ý_<xjÊ<Ý_<Œ^·<çâ<Øâ 

 ٢٫١ ٢٫٥ ٢٫٤  مصر) ١ 

 ١٩٫٢ ١٢٫١ ١٤٫٧  فتح) ٢ 

 ٣٣٫١ ٢٢٫٠ ٢٦٫٠  محاس) ٣ 

 ٣٤٫١ ٤٤٫٨ ٤٠٫٩   إسرائيل) ٤ 
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 ٩

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 

 ٦٫٦ ٨٫٠ ٧٫٥  )__________حدد(أخرى ) ٥ 

 ٤٫٨ ١٠٫٦ ٨٫٥ ال رأي ال أعرف) ٦ 

      
U<<Dì†ÓfÚ<íé‰^ñ…æ<íéÃè†i<l^e^~jÞ]<ð]†qc<àÂ<oè‚u<Õ^ßâ<HìˆÆ<p]‚u_<h^ÏÂ_<»<J<ð]†qc<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<kßÒ<ác<^ßÖ<ØÎ

<<<<<[å„ãÒ<l^e^~jÞ] 
 ٢٠٫٧ ١١٫٣ ١٤٫٧ بالتأكيد أؤيد) ١ 

 ٤٤٫٥ ٤٩٫٠ ٤٧٫٤ أؤيد) ٢ 

 ٢١٫٣ ٢٦٫٦ ٢٤٫٧ أعارض) ٣ 

 ١٠٫٧ ٧٫٣ ٨٫٥ بالتأكيد أعارض) ٤ 

 ٢٫٨ ٥٫٨ ٤٫٧ ال رأي ال أعرف) ٥ 

      
ML<<D†ã_<ímøm<ØfÎ<ìˆÆ<p]‚u_<‚Ãe<íéßâ<ØéÂ^]<íÚçÓu<Œ^fÂ<çÛ¦<‹éñ†Ö]<Ù^Î_<J<î×Â<êÏe<íÖ^Ï¹]<íÚçÓ£]<‹éñ…<àÓÖ

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

 ١٥٫١ ٥٫٨ ٩٫٢ بالتأكيد أؤيد) ١ 

 ٢٨٫٩ ٣٢٫٦ ٣١٫٢ أؤيد) ٢ 

 ٣٣٫٨ ٤٠٫٤ ٣٨٫٠ أعارض) ٣ 

 ١٧٫٤ ١٢٫١ ١٤٫٠ بالتأكيد أعارض) ٤ 

 ٤٫٨ ٩٫١ ٧٫٦ ال رأي ال أعرف) ٥ 

      
MMD_<‚éq<çâ<Øâ<[ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<íÖ^Ï¹]<íéßâ<ØéÂ^]<íÚçÓu<ð]ù<ÔÛééÏi<çâ<^Ú<^ßÖ<ØÎ<Üm<<<<<<<[ðê‰<Ý 

 ١٤٫٦ ٥٫٧ ٨٫٩  جيد جدا) ١ 

 ٢٣٫٦ ٢٢٫٠ ٢٢٫٦  جيد) ٢ 

 ١٩٫٧ ١٨٫٤ ١٨٫٨  ليس جيدا وليس سيئا) ٣ 

 ٢٣٫٥ ٢٩٫٣ ٢٧٫٢  سيئ) ٤ 

 ١٧٫١ ١٤٫٥ ١٥٫٥  سيئ جدا) ٥ 

 ١٫٥ ١٠٫٢ ٧٫٠  ال رأي ال أعرف) ٦ 

      
MN<D°Â<HÔÖ„Ò<ì…‚Î<Ý‚ÃÖ<]†¿Þæ<ô…]çŞÖ]<ìÊ<ð^ãjÞ]<‚Ãeæ<š^éÊ<Ýø‰<í‰^ñ†e<ô…]ç<íÚçÓu<Œ^fÂ<çÛ¦<‹éñ†Ö]<

Ù^ÛÂ_<éŠi<íÚçÓ£<íÚçÓ£]<å„â<kÖç <Å^Ûjq÷]<î×Â<êÃè†jÖ]<‹×]<J<å„â<ð^Ïe<î×Â<ÐÊ]çi<÷<Ý_<ÐÊ]çi<Øâ<^ßÖ<ØÎ
<<<<[^ãf’ßÚ<»<íÚçÓ£] 

 ١٢٫٨ ٦٫٦ ٨٫٩ بالتأكيد أوافق) ١ 

 ٣٦٫١ ٤١٫٩ ٣٩٫٨ أوافق) ٢ 

 ٣٣٫٧ ٣٣٫٠ ٣٣٫٣ ال أوافق) ٣ 

 ١٤٫٠ ٨٫٣ ١٠٫٤ ال أوافقبالتأكيد ) ٤ 

 ٣٫٤ ١٠٫٢ ٧٫٧ ال رأي ال أعرف) ٥ 
     

MO<D<š^éÊ<Ýø‰<^ã‰_†è<Ö]<íÚçÓ£]<ð]ù<ÔÛééÏi<çâ<^Ú<^ßÖ<ØÎæ[<[ðê‰<Ý_<‚éq<çâ<Øâ< 
 ١٧٫٢ ٧٫٥ ١١٫٠  جيد جدا) ١ 

 ٢٨٫٩ ٣٥٫٥ ٣٣٫١  جيد) ٢ 
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 ١٠

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 

 ١٣٫٦ ١٨٫٠ ١٦٫٤  ليس جيدا وليس سيئا) ٣ 

 ٢٢٫٦ ١٩٫٢ ٢٠٫٤  سيئ) ٤ 

 ١٢٫٥ ٤٫٨ ٧٫٦  سيئ جدا) ٥ 

 ٥٫٢ ١٤٫٩ ١١٫٣  ال رأي ال أعرف) ٦ 
      

(MP<<š^éÊ<Ýø‰<íÚçÓ£<±æù]<íèçÖæù]<áçÓi<á_<g«<Õ†¿ße<]ƒ^Ú[ 
 ٢٢٫٧ ٣٨٫٤ ٣٢٫٧لقانون وحماربة الفلتان األمين  فرض النظام وا) ١ 

 
إزالة احلصار املايل والسياسي عن السلطة ) ٢

 ٢٤٫٢ ١٥٫١ ١٨٫٤  الفلسطينية  

 
العودة لعملية السالم وإجراء مفاوضات ) ٣

 ٢٠٫١ ١٧٫٥ ١٨٫٤  إلهناء االحتالل  

 
القيام بإصالحات سياسية مبا يف ذلك حماربة ) ٤

 ٢٣٫٣ ٢١٫٦ ٢٢٫٢  الفساد  

 ٤٫٧ ٣٫٣ ٣٫٨  )_____________حدد(أخرى ) ٥ 

 ٥٫٠ ٤٫١ ٤٫٤  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 

      
(MQ<<<]„â<îÏfé‰<Øâ<HØfÏjŠ¹]<»<Ø’¬<á_<ÄÎçji<]ƒ^Ú<^ßÖ<ØÎ<HÅ^ŞÏÖ]æ<íË–Ö]<»<íŞ×ŠÖ]<°e<Ø’ËÖ]æ<ìˆÆ<p]‚u_<‚Ãeæ<Háû]

‚éuçjÖ]<Üjé‰<Ý_<Ø’ËÖ][ 

 
 خالل األشهر سيتم توحيد السلطتني قريبا) ١

 ٤٤٫٠ ٢٠٫٨ ٢٩٫٢  القادمة

 
سيتم توحيد السلطتني ولكن خالل سنة أو ) ٢

 ١٥٫٢ ٢١٫٦ ١٩٫٢  سنتني   

 
لن يتم توحيد السلطتني قريبا أو خالل ) ٣

 ١٤٫٩ ٢٣٫٦ ٢٠٫٤  السنتني القادمتني  

 
سيترسخ الفصل بني الضفة والقطاع ويصبح ) ٤

 ١٥٫٧ ٢٥٫٥ ٢١٫٩  دائما

 ١٠٫٢ ٨٫٦ ٩٫٢   أعرفال/ ال رأي) ٥ 

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

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

 ٣٥٫٠ ٢٦٫٩ ٢٩٫٨  حكومة هنية هي الشرعية) ١ 

 ٣٧٫٤ ٣٧٫٥ ٣٧٫٥ وسالم فياض هي الشرعية حكومة أبو مازن) ٢ 

 ٤٫٨ ٥٫٢ ٥٫١  احلكومتان شرعيتان) ٣ 

 ١٨٫٦ ٢٣٫٨ ٢١٫٩  احلكومتان غري شرعيتان   ) ٤ 

 ٤٫٣ ٦٫٦ ٥٫٨  فال أعر/ ال رأي) ٥ 

      
MSD<<<‹éñ†Ö]<ÄÚ<…]çv×Ö<Œ^·<íÒ†u<çÂ‚i<Å^ŞÏÖ]æ<íË–Ö]<»<íŞ×ŠÖ]<Ý^ŠÏÞ]æ<Œ^·æ<xjÊ<°e<íßâ]†Ö]<íÚ‡ù]<àÚ<tæ†~×Ö

áû]<àâ]†Ö]<Ä•çÖ]<Œ^‰_<î×Â<íÏfŠÚ<½æ†<áæ‚e<á‡^Ú<çe_<J<Üé×Ši<½†e<àÓÖæ<…]ç£]<î×Â<á^ÏÊ]çéÊ<xjÊæ<á‡^Ú<çe_<^Ú_
^Ú<êeù<íŞ×ŠÖ]<l]†ÏÚ÷æ_<Ðe^ŠÖ]<Ä•ç×Ö<ìçÃÖ]æ<á‡<JÔè_†Ö<h†Î_<°ËÎç¹]<ë_[ 

 ٣٢٫٥ ٢٤٫١ ٢٧٫٢ موقف حركة محاس) ١ 

 ٤٩٫٩ ٤٣٫٩ ٤٦٫١ موقف أبو مازن وحركة فتح) ٢ 
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 ١١

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 

 ١٦٫٧ ٢٧٫٥ ٢٣٫٥ ال أوافق على موقف الطرفني من احلوار  ) ٣ 

 ١٫٠ ٤٫٥ ٣٫٢ ال أعرف/ ال رأي) ٤ 
     

(MT<<<á^Ò<^ÛÒ<íéf×Æ_æ<ŠÞ<¼×j§æ<†ñ]æ<Ý^¿Þ<àÚ<éŞŠ×ËÖ]<êe^~jÞ÷]<Ý^¿ßÖ]<éÇje<^Úç‰†Ú<Œ^fÂ<çÛ¦<‹éñ†Ö]<…‚‘_
<êÞ^nÖ]<áçÞ^Ò<»<íÏe^ŠÖ]<íéÃè†jÖ]<l^e^~jÞ÷]<ð]†qc<‚ßÂ<Ù^£]E†è^ßè<DNLLR<íË–Ö]<»<àçÖ]<äéÊ<áçÓè<ØÚ^ÓÖ^e<ŠÞ<Ý^¿Þ<±c<

<Å^ŞÏÖ]æ<ífŠÞ<Ù^Ãi<á^¹Ö]<»<íÛñ^Î<ØÒ<í’u<áçÓiæ<]†ÊøÖ<‹éÖæ<íée^~jÞ÷]<Üñ]çÏ×Ö<kèç’jÖ]<<áçÓèæ<ì‚u]æ<íée^~jÞ]<ì†ñ]
^ãé×Â<Ø’ <Ö]<l]ç‘ù]<JéÇjÖ]<]„â<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ[ 

 ١١٫٤ ٨٫٥ ٩٫٦ بالتأكيد أؤيد) ١ 

 ٤١٫٧ ٥١٫٤ ٤٧٫٩ أؤيد) ٢ 

 ٢٩٫٦ ٢٤٫٢ ٢٦٫١ أعارض) ٣ 

 ١٠٫١ ٥٫٨ ٧٫٤ تأكيد أعارضبال) ٤ 

 ٧٫٢ ١٠٫١ ٩٫١ ال رأي ال أعرف) ٥ 
MTaD<<ØnÛ¹]<^â…^fjÂ^e<íéßéŞŠ×ËÖ]<†è†vjÖ]<íÛ¿ß²<l^e^~jÞøÖ<ív†¹]<Üñ]çÏÖ]<Ýˆj×i<á_<ê‰^ñ†Ö]<Ýç‰†¹]<½]<HÔÖ„Ò

ê‰^‰ù]<áçÞ^ÏÖ]<Ý^Óu`eæ<ÙøÏj‰÷]<áøÂc<íÏémçeæ<éŞŠ×ËÖ]<gÃ×Ö<‚éuçÖ]æ<êÂ†Ö]<Jöi<Øâ<[½†Ö]<]„â<š…^Ãi<Ý_<‚è 
 ١١٫٨ ٨٫٠ ٩٫٣ بالتأكيد أؤيد) ١ 

 ٤٥٫٧ ٥٦٫٢ ٥٢٫٤ أؤيد) ٢ 

 ٢٦٫٥ ٢٣٫٢ ٢٤٫٤ أعارض) ٣ 

 ١٠٫٧ ٥٫٤ ٧٫٤ بالتأكيد أعارض) ٤ 

 ٥٫٤ ٧٫٢ ٦٫٦ ال رأي ال أعرف) ٥ 
     

(MTb<Û¿ß²<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<í‰^ñ†Ö<x†¹]<Ýˆj×è<á_<ê‰^ñ†Ö]<Ýç‰†¹]<½]<^ÛÒ<ØnÛ¹]<^â…^fjÂ^e<íéßéŞŠ×ËÖ]<†è†vjÖ]<í
ê‰^‰ù]<áçÞ^ÏÖ]<Ý^Óu`eæ<ÙøÏj‰÷]<áøÂc<íÏémçeæ<éŞŠ×ËÖ]<gÃ×Ö<‚éuçÖ]æ<êÂ†Ö]<J<[½†Ö]<]„â<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ 

 ١٢٫٤ ٨٫٢ ٩٫٧ بالتأكيد أؤيد) ١ 

 ٤٣٫٨ ٥٦٫٣ ٥١٫٧ أؤيد) ٢ 

 ٢٦٫٦ ٢٣٫٨ ٢٤٫٨ أعارض) ٣ 

 ١١٫٠ ٤٫٦ ٦٫٩ بالتأكيد أعارض) ٤ 

 ٦٫٢ ٧٫٢ ٦٫٨ ال رأي ال أعرف) ٥ 

      
MUD<<†Þ<Ùø}<àÚ<Ý^ÃÖ]<ë_†Ö]<‚éè`iæ<î•…<gŠÒ<î×Â<íË–Ö]<æ<ìˆÆ<»<°jÛÒ^£]<°jŞ×ŠÖ]æ<Œ^·æ<xjÊ<Ò†u<‹Ê^ßji

î’Îù]<áçèˆË×iæ<°ŞŠ×Ê<áçèˆË×i<ØnÚ<ÝøÂý]<Øñ^‰æ<Ùø}<àÚ<^âÆæ<l^Ú^ãi÷]<äéqçiæ<…^f}ù]<J…^f}_<ÔÂ^<‚ßÂ<
<á‡^Ú<çe_<íÚçÓuæ<xjÊ<^â†ßi<Ö]<…^f}ù]<Ý_<ìˆÆ<»<íéßâ<íÚçÓuæ<Œ^·<^â†ßi<Ö]<…^f}ù]<H†nÒ_<Ñ‚’i<àÚ<H°Ê†ŞÖ]

š^éÊ<Ýø‰æ[< << << << 
 ٢٦٫٥ ١٥٫٣ ١٩٫٤  أصدق محاس وحكومة هنية يف غزة  ) ١ 

 
أصدق فتح وحكومة أبو مازن وسالم ) ٢

 ٢٩٫٧ ٢٥٫١ ٢٦٫٨  فياض

 ١٫٨ ٣٫٦ ٢٫٩  أصدق االثنني  ) ٣ 

 ٣٧٫٢ ٥٠٫٠ ٤٥٫٣  ال أصدق أي منهما) ٤ 

 ٤٫٧ ٦٫١ ٥٫٦  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

      

      



  ٢٠٠٧  أيلول -)٢٥(     استطالع رقم                                                                                                                                       االستطالعات          
 

 ١٢

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
NL<D<<<<<[ÝçéÖ]<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<Ä•æ<Ì’i<ÌéÒ<HÝ^Â<ØÓe< 

 ٢٫٩ ١٫٧ ٢٫١      جيد جدا) ١ 

 ٦٫٣ ٥٫٧ ٥٫٩ جيد) ٢ 

 ١٠٫٨ ٨٫٥ ٩٫٣       وسط) ٣ 

 ٢٥٫٣ ٣٦٫٢ ٣٢٫٢ سيء) ٤ 

 ٥٤٫٧ ٤٣٫٩ ٤٧٫٨ سيء جدا) ٥ 

 ٠٫٠  ٤٫١ ٢٫٦  الأعرف/ ال رأي ) ٦ 

      
NM<<D<<<<<[ÝçéÖ]<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<Ä•æ<Ì’i<ÌéÒ<HÝ^Â<ØÓe 

 ٩٫٧ ٢٫١ ٤٫٩      جيد جدا) ١ 

 ٣٠٫٣ ١٧٫٧ ٢٢٫٣ جيد) ٢ 

 ١٨٫٨ ٢٨٫٠ ٢٤٫٦     وسط  ) ٣ 

 ٢٢٫٢ ٣٣٫٨ ٢٩٫٦ سيء) ٤ 

 ١٠٫٤ ١٧٫٩ ١٥٫٢ سيء جدا) ٥ 

 ٨٫٧ ٠٫٤ ٣٫٤  الأعرف/ ال رأي ) ٦ 
     
NN<DÔÞ_<î×Â<ÔŠËÞ<Ì’i<Øâ<HÝ^Â<ØÓe<<<<JJJJJJJJJJJJ<<< << << 
 ٦١٫٥ ٣٩٫٦ ٤٧٫٦ متدين) ١ 

 ٣٧٫٠ ٥٣٫٦ ٤٧٫٦ متوسط التدين) ٢ 

 ١٫٣ ٦٫٢ ٤٫٤ غري متدين) ٣ 

 ٠٫٣ ٠٫٥ ٠٫٤ ال أعرف/ ال رأي) ٤ 
     
     

NO<<D<ÔÞ_<î×Â<ÔŠËÞ<Ì’i<Øâ<HÝ^Â<ØÓe<<<<JJJJJJJJJJJ 
 ٨١٫٣ ٦٥٫٧ ٧١٫٤  مؤيد لعملية السالم) ١ 

 ٩٫٢ ١٥٫٤ ١٣٫٢  معارض لعملية السالم) ٢ 

 ٨٫٨ ١٨٫٠ ١٤٫٦  بني التأييد واملعارضة) ٣ 
 ٠٫٧ ٠٫٨ ٠٫٨  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 

      
NP<DŠÊ<çqçe<‚ÏjÃi<ØâíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<^ 

 ٧٦٫٥ ٨٢٫٤ ٨٠٫٢  نعم)١ 

 ١٦٫١ ٩٫٥ ١١٫٩  ال) ٢ 

 ٧٫٤ ٨٫١ ٧٫٩  ال أعرف/ ال رأي) ٣ 

      
NQD<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<“Ïßé‰<Ý_<^ŠËÖ]<‚èˆé‰<Øâ<HÝ^èù]<…æ†Ú<ÄÚá‡^Ú<çe_<íŞ×ŠÖ]<‹éñ†Ö<íÃe^jÖ]<[ 

 ٣٠٫٥ ٥٠٫٥ ٤٣٫٦        سيزيد )  ١ 

 ١١٫٩ ١٣٫٢ ١٢٫٨      سيبقى كما هو) ٢ 

 ٤٩٫٢ ٢٩٫٣ ٣٦٫٢  سينقص)  ٣ 

 ٨٫٤ ٦٫٩ ٧٫٤  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 
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 ١٣

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
NR<DíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<^ŠÊ<çqçe<‚ÏjÃi<Øâ[íéßâ<ØéÂ^]<íÚçÓ£<íÃe^jÖ]< 

 ٥٦٫٢ ٦٥٫٤ ٦٢٫١  نعم)١ 

 ٣١٫٥ ١٨٫١ ٢٣٫٠  ال) ٢ 

 ١٢٫٣ ١٦٫٥ ١٥٫٠  ال أعرف/ ال رأي) ٣ 

      
NSD<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<“Ïßé‰<Ý_<^ŠËÖ]<‚èˆé‰<Øâ<HÝ^èù]<…æ†Ú<ÄÚíéßâ<ØéÂ^]<íÚçÓ£<[ 

 ٥٧٫٨ ٥٨٫٤ ٥٨٫٢        سيزيد )  ١ 

 ١١٫٢ ١٣٫٥ ١٢٫٧      سيبقى كما هو) ٢ 

 ٢٣٫١ ١٨٫٠ ١٩٫٧  سينقص)  ٣ 

 ٧٫٨ ١٠٫١ ٩٫٤  فال أعر/ ال رأي) ٤ 
NT<<D<[àè†ÊçjÚ<Æ<Ý_<àè†ÊçjÚ<Ôi†‰_<]†Êùæ<ÔÖ<íé’~Ö]<íÚøŠÖ]<æ<àÚù]<á`e<Ý^èù]<å„â<†Ãi<Øâ 

 ٢٠٫٧ ٢٫٧ ٩٫٣    متوفرين بشكل كامل ) ١ 

 ٢٨٫٧ ٣٢٫٦ ٣١٫٢  متوفرين) ٢ 

 ٣٣٫٥ ٥١٫٠ ٤٤٫٦      غري متوفرين   ) ٣ 

 ١٧٫١ ١٣٫٣ ١٤٫٧  غري متوفرين  باملرة) ٤ 

   ٠٫٥ ٠٫٣  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

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

 ٢١٫٥ ١١٫٥ ١٥٫٢   بالتأكيد أرغب يف اهلجرة ) ١ 

 ١٥٫٥ ١٧٫٦ ١٦٫٩  ارغب باهلجرة) ٢ 

 ٣٣٫٧ ٣٦٫٤ ٣٥٫٤  ال ارغب باهلجرة) ٣ 

 ٢٩٫٠ ٣٣٫٦ ٣١٫٩   ال أرغب باهلجرةبالتأكيد،) ٤ 

 ٠٫٢ ٠٫٨ ٠٫٦  ال أعرف/ ال رأي )  ٥ 

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

 ٦٢٫١ ٥٢٫٤ ٥٥٫٩    فخور جدا ) ١ 

 ٢٤٫٥ ٣١٫٩ ٢٩٫٢  فخور) ٢ 

 ١٠٫٤ ١٠٫٩ ١٠٫٨  غري فخور) ٣ 

 ٣٫٠ ٤٫٤ ٣٫٩  غري فخور باملرة) ٤ 

  ٠٫٠ ٠٫٣ ٠٫٢  ال أعرف/ أي ال ر)  ٥ 

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

 
سيعود الطرفان للمفاوضات قريبا وستتوقف ) ١

 ٢٢٫١ ١٧٫٠ ١٨٫٨  املواجهات املسلحة

 
سيعود الطرفان للمفاوضات لكن بعض ) ٢
 ٤٢٫٢ ٣٨٫١ ٣٩٫٦  جهات املسلحة ستستمراملوا

 
لن تتوقف املواجهات املسلحة ولن يعود ) ٣

 ٢٩٫٠ ٣٧٫٠ ٣٤٫١  الطرفان للمفاوضات

 ٦٫٧ ٧٫٩ ٧٫٤  ال أعرف/ ال رأي ) ٤ 



  ٢٠٠٧  أيلول -)٢٥(     استطالع رقم                                                                                                                                       االستطالعات          
 

 ١٤

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
OND<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]<ØÒ^Ú<

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< << << < 

 ١٣٫٦ ٨٫٩ ١٠٫٦  بالتأكيد موافق) ١ 

 ٤٦٫٨ ٤٦٫٣ ٤٦٫٥  موافق) ٢ 

 ٢٣٫٦ ٣١٫٨ ٢٨٫٨  افقغري مو) ٣ 

 ١٤٫٣ ١١٫٧ ١٢٫٦  بالتأكيد غري موافق) ٤ 

 ١٫٦ ١٫٤ ١٫٥  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

      
OOD<<^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

íÖæ‚Ò<°ŞŠ×Êæ<HëçãéÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<Øéñ]†‰de<[Å]†’×Ö<íéñ^ãÞ<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<‚ßÂ<éŞŠ×ËÖ]<gÃ×Ö<< < 

 ٥٣٫٨ ٥٢٫٤ ٥٢٫٩       تؤيد األغلبية ذلك) ١ 

 ٣٢٫٠ ٣٦٫١ ٣٤٫٦  تعارض اإلغلبية ذلك) ٢ 

 ١٤٫١ ١١٫٥ ١٢٫٥  ال أعرف/ ال رأي ) ٣ 

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

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

 ٤٥٫٩ ٣٨٫٠ ٤٠٫٩  تؤيد األغلبية ذلك) ١ 

 ٤١٫٩ ٤٩٫٨ ٤٦٫٩  تعارض اإلغلبية ذلك) ٢ 

 ١٢٫٢ ١٢٫٢ ١٢٫٢  ال أعرف/ ال رأي ) ٣ 

      
OQD]<íÚçÓu<ð^Ïeæ<ìˆÆ<àÂ<íË–Ö]<Ø’Ê<‚Ãeæ<Háû]<<Ôi^ÃÎçi<êâ<^Ú<^ßÖ<ØÎ<Hš^éÊ<Ýø‰<íÚçÓu<ØéÓiæ<ìˆÆ<»<íéßâ<ØéÂ^

<<<[^^u<î×Â<îÏfj‰<Ý_<_ç‰ù]<æ_<àŠuù]<ç©<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<…çÚù]<Šj‰<Øâ<HíéÖ^jÖ]<…çÚúÖ<ífŠßÖ^e 
(OQ-MMìˆÆ<Å^ŞÎ<»<íÖ^ŞfÖ]æ<†ÏËÖ^Ò<íè^’jÎ÷]<Å^•æù] 

 ٠٫٣ ١٫١ ٠٫٨  سيتحسن كثرياً) ١ 

 ٢٤٫٦ ١٧٫٨ ٢٠٫٣  سيتحسن)٢ 

 ١٢٫٣ ١٥٫٦ ١٤٫٤  سيبقى كما هو) ٣ 

 ٤١٫٥ ٤٨٫٢ ٤٥٫٨  سيسوء) ٤ 

 ١٩٫١ ١٣٫٠ ١٥٫٢  بالتأكيد سيسوء) ٥ 

 ٢٫٢ ٤٫٢ ٣٫٤  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
(OQ-NìˆÆ<Å^ŞÎ<»<áçÞ^ÏÖ]æ<Ý^¿ßÖ]<š†Ê< 

 ٦٫٠ ١٫٦ ٣٫٢  سيتحسن كثرياً) ١ 

 ٤٢٫٩ ٣٠٫٣ ٣٤٫٩  سيتحسن)٢ 

 ٩٫٢ ١٥٫٢ ١٣٫٠  سيبقى كما هو) ٣ 

 ٢٨٫١ ٣٧٫٥ ٣٤٫١  سيسوء) ٤ 

 ١١٫٢ ٩٫٣ ١٠٫٠  بالتأكيد سيسوء) ٥ 

 ٢٫٦ ٦٫١ ٤٫٨  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
 
 



  ٢٠٠٧  أيلول -)٢٥(     استطالع رقم                                                                                                                                       االستطالعات          
 

 ١٥

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
(OQ-OìˆÆ<Å^ŞÎ<»<íé×}]<l^uø‘c<ð]†qcæ<^ŠËÖ]<íe…^¦<< <

 ٥٫٤ ٢٫٢ ٣٫٤  سيتحسن كثرياً) ١ 

 ٥١٫٨ ٣٣٫١ ٤٠٫٠  سيتحسن)٢ 

 ١٠٫٨ ١٦٫١ ١٤٫٢  سيبقى كما هو) ٣ 

 ٢٠٫٤ ٣٣٫٨ ٢٨٫٩  سيسوء) ٤ 

 ٩٫٨ ٧٫٩ ٨٫٦  بالتأكيد سيسوء) ٥ 

 ١٫٨ ٦٫٩ ٥٫٠  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
(OQ-PìˆÆ<Å^ŞÎ<»<íÊ^v’Ö]æ<ë_†Ö]<íè†u<í‘^}æ<íé]†Ïµ‚Ö]<  

 ٢٫٨ ١٫٢ ١٫٨  سيتحسن كثرياً) ١ 

 ٣٠٫٧ ٢٣٫٦ ٢٦٫٢  سيتحسن)٢ 

 ١٢٫٦ ١٤٫٧ ١٣٫٩  ما هوسيبقى ك) ٣ 

 ٣٣٫٤ ٤٢٫٥ ٣٩٫١  سيسوء) ٤ 

 ١٧٫٣ ١٠٫٢ ١٢٫٨  بالتأكيد سيسوء) ٥ 

 ٣٫١ ٧٫٩ ٦٫١  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
(OQ-QìˆÆ<Å^ŞÎ<»<íÚçÓ£]<êË¾ç¹<gi]æ†Ö]<ÄÊ<  

 ٢٫١ ١٫٢ ١٫٥  سيتحسن كثرياً) ١ 

 ٤٠٫٥ ٢٤٫٣ ٣٠٫٢  سيتحسن)٢ 

 ١٦٫٦ ١٦٫٨ ١٦٫٧  سيبقى كما هو) ٣ 

 ٢٣٫٨ ٤٠٫٢ ٣٤٫٢  سيسوء) ٤ 

 ١٢٫٨ ٧٫٨ ٩٫٦  بالتأكيد سيسوء) ٥ 

 ٤٫٢ ٩٫٨ ٧٫٧  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
(OQ-RìˆÆ<Å^ŞÎ<»<Ôj×ñ^ÃÖæ<ÔÖ<íé’~Ö]<íÚøŠÖ]æ<<àÚù]<  

 ٦٫٩  - -  سيتحسن كثرياً) ١ 

 ٣٨٫٦  - -  سيتحسن)٢ 

 ١٥٫١  - -  سيبقى كما هو) ٣ 

 ٢٥٫٣  - -  سيسوء) ٤ 

 ١١٫٨  - -  بالتأكيد سيسوء) ٥ 

 ٢٫٣  - -  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 

      
<ç©<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<…çÚù]<Šj‰<Øâ<HíéÖ^jÖ]<…çÚúÖ<ífŠßÖ^e<Ôi^ÃÎçi<êâ<^Ú<^ßÖ<ØÎ<Híée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<Å^•æù]<‹ËÞ<àÂ<]ƒ^Úæ

[^^u<î×Â<îÏfj‰<Ý_<_ç‰ù]<æ_<àŠuù] 
(OR-MMíË–Ö]<»<íÖ^ŞfÖ]æ<†ÏËÖ^Ò<íè^’jÎ÷]<Å^•æù]íée†ÇÖ]< 

 ١٠٫٦ ٢٫١ ٥٫٢  سيتحسن كثرياً) ١ 

 ٥٤٫٥ ٤٩٫٠ ٥١٫٠  سيتحسن)٢ 

 ١٠٫٩ ١٩٫٥ ١٦٫٤  سيبقى كما هو) ٣ 

 ١٢٫١ ٢٤٫٩ ٢٠٫٢  سيسوء) ٤ 

 ١٫٧ ٢٫٥ ٢٫٢  بالتأكيد سيسوء) ٥ 

 ١٠٫٣ ٢٫٠ ٥٫٠  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
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 ١٦

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
ORIN<DçÞ^ÏÖ]æ<Ý^¿ßÖ]<š†Ê<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<á 

 ٦٫٥ ٢٫٣ ٣٫٨  سيتحسن كثرياً) ١ 

 ٤٥٫٨ ٤٨٫١ ٤٧٫٣  سيتحسن)٢ 

 ١٠٫٥ ١٩٫٣ ١٦٫١  سيبقى كما هو) ٣ 

 ٢٢٫٨ ٢٢٫٨ ٢٢٫٨  سيسوء) ٤ 

 ٢٫٥ ٣٫٤ ٣٫١  بالتأكيد سيسوء) ٥ 

 ١١٫٩ ٤٫١ ٦٫٩  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
ORIO<DÖ]<íË–Ö]<»<íé×}]<l^uø‘c<ð]†qcæ<^ŠËÖ]<íe…^¦íée†Ç< 

 ٤٫٨ ١٫٤ ٢٫٦  سيتحسن كثرياً) ١ 

 ٤٥٫٣ ٤٣٫٠ ٤٣٫٩  سيتحسن)٢ 

 ١٣٫٥ ٢٢٫٩ ١٩٫٥  سيبقى كما هو) ٣ 

 ٢١٫٩ ٢٥٫٧ ٢٤٫٣  سيسوء) ٤ 

 ٣٫١ ٣٫١ ٣٫١  بالتأكيد سيسوء) ٥ 

 ١١٫٤ ٣٫٩ ٦٫٧  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
ORIP<Díée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<íÊ^v’Ö]æ<ë_†Ö]<íè†u<í‘^}æ<íé]†Ïµ‚Ö]< 

 ٥٫٠ ٢٫٢ ٣٫٢  سيتحسن كثرياً )١ 

 ٤٧٫٨ ٤١٫٢ ٤٣٫٦  سيتحسن)٢ 

 ١٢٫٧ ٢٣٫٥ ١٩٫٥  سيبقى كما هو) ٣ 

 ٢٠٫٤ ٢٤٫٦ ٢٣٫١  سيسوء) ٤ 

 ٣٫٥ ٣٫٦ ٣٫٦  بالتأكيد سيسوء) ٥ 

 ١٠٫٧ ٤٫٩ ٧٫٠  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
ORIQ<Díée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<íÚçÓ£]<êË¾ç¹<gi]æ†Ö]<ÄÊ< 

 ١١٫٢ ٥٫٠ ٧٫٣  سيتحسن كثرياً) ١ 

 ٥٦٫٢ ٥٩٫٨ ٥٨٫٥  سيتحسن)٢ 

 ١١٫٧ ١٤٫٥ ١٣٫٤  سيبقى كما هو) ٣ 

 ٨٫٧ ١٣٫٥ ١١٫٧  سيسوء) ٤ 

 ١٫٥ ٢٫٣ ٢٫٠  بالتأكيد سيسوء) ٥ 

 ١٠٫٨ ٥٫٠ ٧٫١  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
ORIR<Díée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<Ôj×ñ^ÃÖæ<ÔÖ<íé’~Ö]<íÚøŠÖ]æ<àÚù] 

  - ٣٫٥ -  سيتحسن كثرياً) ١ 

  - ٤٥٫٨ -  سيتحسن)٢ 

  - ٢٤٫٩ -  سيبقى كما هو) ٣ 

  - ١٨٫٩ -  سيسوء) ٤ 

  - ٢٫٩ -  بالتأكيد سيسوء) ٥ 

  - ٤٫١ -  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
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 ١٧

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
OS<D†¿ße<àÚ<íÏe^ŠÖ]<ìËÖ]<Ùø}<ìˆÆ<Å^ŞÎ<àÚ<ð]ˆq]<àÂ<ð^e†ãÓÖ]<kÃŞÏÞ]<àÂ<ÙæöŠ¹]<Õ<[Å^ŞÏÞ÷]<]„â< 

 
امتناع االحتاد االورويب عن متويل الوقود ) ١

 ١٣٫٥ ٧٫٢ ٩٫٥  للمحطة

 ٢٩٫٢ ١٩٫٩ ٢٣٫٣  سلوك حركة محاس جتاه شركة الكهرباء) ٢ 

 ٢٢٫٤ ١٥٫٢ ١٧٫٨  قرار من حكومة ابو مازن وسالم فياض  ) ٣ 

 ٣١٫٦ ٤٨٫٩ ٤٢٫٦  قرار من اسرائيل) ٤ 

 ٣٫٤ ٨٫٨ ٦٫٨    ال أعرف / ال رأي) ٥ 

      
OT<<D<î×Â<îÏfj‰<Ý_<HØÏj‰<Ý_<‚èˆj‰<Øâ<HÑøÆý]æ<ˆq]ç£^Ò<Híée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<íéÖøju÷]<l]ð]†qþÖ<ífŠßÖ^e

<<<<<[^^u 
 ٧٫٢ ٦٫٤ ٦٫٧  بالتأكيد ستزيد) ١ 

 ٢٨٫٢ ٢٧٫٦ ٢٧٫٨  ستزيد  ) ٢ 

 ٢٥٫٤ ٣٧٫٣ ٣٣٫٠  ستبقى على حاهلا  ) ٣ 

 ٢٧٫٠ ٢١٫٤ ٢٣٫٤    ستقل ) ٤ 

 ٥٫٤ ٢٫٤ ٣٫٥  بالتأكيد ستقل) ٥ 

 ٦٫٩ ٤٫٩ ٥٫٦  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 

      
OU<<D<íéßéŞŠ×Ê<l^•æ^ËÚ<ð]†qc<àÂ<oè‚u<Õ^ßâ–<ìˆÆ<<Å^ŞÎ<»<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÏÖ<Í‚ãi<íé×éñ]†‰c<

<êÖ]çuæTL<A<±cUL<A<íéÏe<î×Â<Øéñ]†‰c<íÖææ<°ŞŠ×Ê<íÖæ<°e<šæ^ËjÖ]<äÃfjè<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<àÚ
^è^–Î^âÆæ<Œ‚ÏÖ]<»<í‰‚Ï¹]<àÒ^Úù]æ<°òqøÖ]æ<íÛñ]‚Ö]<æ‚£]<ØnÚ<Å]†’Ö]<<J<Ý^éÎ<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ

<<<<<<[å„ãÒ<l^•æ^ËÚ<»<Ùç}‚Ö^e<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ] 
 ٩٫١ ٦٫٨ ٧٫٦  بالتأكيد أوافق) ١ 

 ٥٢٫٧ ٤٩٫٨ ٥٠٫٨  أوافق)  ٢ 

 ٢٢٫٥ ٣٠٫٢ ٢٧٫٤  أعارض) ٣ 

 ١٢٫٠ ٧٫٥ ٩٫١    بالتأكيد أعارض  ) ٤ 

 ٣٫٧ ٥٫٧ ٥٫٠  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

      
PL<D<íÊ^Ò<î×Â<íÖæ‚Ö]<å„â<Ý^Ïi<oéu<íéßéŞŠ×ËÖ]<íÖæ‚Ö]<æ‚u<íé–ÏÖ<íÛñ]<íèçŠi<Ùçu<oè‚u<Õ^ßâæ<

<Ý^Â<Øéñ]†‰c<^ãj×ju]<Ö]<ê•]…ù]MURS<êÖ]çu<^ãju^ŠÚ<È×fi<Ö]<l^ßçjŠ¹]<˜Ãe<ð^ßnj‰^e<Q<A<àÚ
Ù^fi<Üjè<oéu<íée†ÇÖ]<íË–Ö]íéÂçßÖ]æ<Ür£]<»<íèæ^ŠÚ<Øéñ]†‰c<Ø}]<ê•]…`e<ê•]…ù]<å„â<<J<ÐÊ]çi<Øâ

<<<<<<[íéßéŞŠ×ËÖ]<íÖæ‚×Ö<íÛñ]‚Ö]<æ‚£]<íé–ÏÖ<å„ãÒ<íèçŠi<î×Â<ÐÊ]çi<÷<æ_ 
 ٧٫١ ٢٫٤ ٤٫١  بالتأكيد أوافق) ١ 

 ٤٧٫٣ ٣٩٫٤ ٤٢٫٢    أوافق )  ٢ 

 ٢٨٫٨ ٤١٫٨ ٣٧٫١  أعارض) ٣ 

 ١٣٫٥ ١٠٫١ ١١٫٣    بالتأكيد أعارض  ) ٤ 

 ٣٫٣ ٦٫٤ ٥٫٣  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

      
PM<<D<êÞ^nÖ]<àè†i<†ã<»<ì‚vj¹]<l^è÷çÖ]<»<ÝøŠ×Ö<êÖæ<†³öÚ<‚ÏÃÖ<íéÓè†Úù]<ì…]ý]<kÂEÛÊçÞ<D<àÚ

íé×éñ]†‰ý]<íéßéŞŠ×ËÖ]æ<íé×éñ]†‰ý]<íée†ÃÖ]<ÝøŠÖ]<íé×ÛÂ<ÄÊ<Í‚ãe<HÝ^ÃÖ]<]„â<J<]„â<xrßè<á_<ÄÎçji<Øâ
³ö¹]<<<<<<[°é×éñ]†‰ý]æ<°éßéŞŠ×ËÖ]<°e<ÝøŠÖ]<íé×ÛÂ<»<Ý‚Ïi<ÐéÏ <»<ØËè<æ_<† 

 ٣٫١ ١٫٤ ٢٫٠  بالتأكيد سينجح) ١ 

 ٢٦٫٦ ٢١٫٨ ٢٣٫٥  سينجح)  ٢ 
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 ١٨

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 

 ٤٦٫٣ ٥٣٫٢ ٥٠٫٧  سيفشل) ٣ 

 ١٦٫٨ ١٥٫٨ ١٦٫٢  بالتأكيد سيفشل   ) ٤ 

 ٧٫٢ ٧٫٨ ٧٫٦  أعرفال / ال رأي) ٥ 

      
PN<D<[‚èöi<íéÖ^jÖ]<h]ˆuù]æ<l^â^Ÿ÷]<àÚ<ğ̂è_y¼ÏÊ<ğ]‚u]æ<}]w 

 ٠٫٣ ١٫٠ ٠٫٨   زب الشعبح )١ 
 ٣٫٨ ٣٫٨ ٣٫٨  اجلبهة الشعبية) ٢ 
 ٣٩٫٢ ٣٣٫٥ ٣٥٫٦   تحف ) ٣ 
 ٢٨٫٠ ١٦٫٥ ٢٠٫٧  اسمح ) ٤ 
 ٠٫٣ ٠٫٤ ٠٫٤  جلبهة الدميقراطيةا ) ٥ 
 ٤٫٢ ٣٫٤ ٣٫٧  يجلهاد اإلسالما ) ٦ 
 ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠  داف ) ٧ 
   ١٫١ ٠٫٧  املبادرة الوطنية) ٨ 
 ١٫٩ ٣٫١ ٢٫٦  ستقل إسالميم ) ٩ 
 ٣٫٦ ٣٫٦ ٣٫٦   ستقل وطينم )  ١٠ 
 ١٨٫٦ ٣٢٫٧ ٢٧٫٦   أحد مما سبق    ال ) ١١ 

 ٠٫٢ ٠٫٨ ٠٫٦  )_____( ري ذلك حددغ )١٢ 

      
 
  
   

   


