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  املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية    تأسس  
 كمركـز مـستقل للبحـوث       ٢٠٠٠يف مطلع عـام     

يهدف املركـز   . ميية ودراسات السياسات العامة   األكاد
: 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 
واألحباث األكادمييـة ذات العالقـة      إعداد الدراسات   

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

إن املركز الفلسطيين للبحـوث     . 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 مت إجراء االستطالع بالتعاون مع م
 كونراد أديناور يف رام اهللا
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تشري النتائج إىل استمرار حوايل ثالثة أرباع اجلمهور يف معارضة اخلطوة العسكرية اليت   
لكن نسبة . املاضي) سبتمرب(لوضع يف أيلول قامت هبا محاس يف قطاع غزة وذلك مقارنة با

 ٪٨٥ إىل ٪٨٠لألوضاع يف قطاع غزة ازداد من ) سيء أو سيء جداً(التقييم السليب 
.  خالل نفس الفترة٪٤١ إىل ٪٤٥واخنفض التقييم السليب لألوضاع يف الضفة الغربية من 

 كبرية جداً لصاحل وتبدو الفروقات يف تقييم األوضاع يف الضفة الغربية مقارنة بالقطاع
 أوضاع القطاع االقتصادية بالسيئة أو السيئة جداً ٪٩٣ففي حني وصفت نسبة من . الضفة

وكذلك كان احلال .  فقط٪٥١فإن نسبة التقييم السليب لألوضاع يف الضفة الغربية بلغت 
بالنسبة للدميقراطية وخاصة حرية الرأي والصحافة حيث بلغ التقييم السليب لألوضاع يف 

وبلغ التقييم السليب .  لنفس األوضاع يف الضفة الغربية٪٤٤ مقارنة بـ ٪٦٥قطاع غزة 
 لنفس األوضاع يف الضفة ٪٤٢ مقارنة بـ ٪٦٠لفرض النظام والقانون يف قطاع غزة 

لكن نسبة التقييم السليب ألوضاع األمن والسالمة الشخصية للفرد ولعائلته تبدو . الغربية
مقابل نسبة سلبية ) بني سكان قطاع غزة فقط(يف قطاع غزة   ٪٤٥متعادلة حيث بلغت 

رغم ذلك فإن . متطابقة أعطاها سكان الضفة الغربية هلذه األوضاع يف منطقة سكناهم
 فقط من سكان الضفة الغربية يقولون أهنم يشعرون ٪٤٤ من سكان قطاع غزة مقابل ٪٥٢

 مقابل القطاع، فإن النسبة اليت رغم اخنفاض النسبة يف الضفة. باألمن والسالمة الشخصية
وجدها االستطالع يف الضفة تشكل ارتفاعاً ملموساً حيث كانت هذه النسبة قد بلغت 

  .املاضي) سبتمرب( يف أيلول ٪٣٥
مقارنة ) ٪٩٥(ترتفع نسبة التقييم السليب جململ األوضاع يف قطاع غزة بني مؤيدي فتح 

، )٪٦٩(مقارنة مبعارضيها ) ٪٩٠(لمية ، وبني مؤيدي العملية الس)٪٦٤(مبؤيدي محاس 
مقارنة ) ٪٨٧(، وبني سكان قطاع غزة  )٪٨٣(مقارنة بالرجال ) ٪٨٧(وبني النساء 

يف املقابل ترتفع نسبة التقييم السليب جململ األوضاع يف ). ٪٨٤(بسكان الضفة الغربية 
ارضي العملية ، وبني مع)٪٢٥(مقارنة مبؤيدي فتح ) ٪٥٤(الضفة الغربية بني مؤيدي محاس 

مقارنة ) ٪٤٤(، وبني النساء )٪٣٥(مقارنة مبؤيدي العملية السلمية ) ٪٦٠(السلمية 
  ).٪٣٠(مقارنة بسكان قطاع غزة ) ٪٤٧(، وبني سكان الضفة الغربية )٪٣٧(بالرجال 

تشري النتائج أيضا إىل أن نسبة أكرب من اجلمهور الفلسطيين ال تعتقد أن حركة محاس 
 ٪٤٧(ى الضفة الغربية بنفس الطريقة اليت سيطرت فيها على قطاع غزة ختطط للسيطرة عل

ترتفع نسبة االعتقاد بأن محاس ختطط حلسم ).  يعتقدون أهنا ختطط لذلك٪٤١ال يعتقدون و
، بني الرجال )٪٤٠(مقارنة بسكان الضفة ) ٪٤٥(عسكري جديد بني سكان قطاع غزة 

، بني )٪٣٧(مقارنة باملتدينيني ) ٪٤٦(تدين ، بني متوسطي ال)٪٣٩(مقارنة بالنساء ) ٪٤٤(
) ٪٤٨(، بني محلة شهادة البكالوريوس )٪٣٠(مقارنة مبؤيدي محاس ) ٪٥٥(مؤيدي فتح 

مقارنة بربات البيوت ) ٪٥١(، بني املوظفني )٪٣٧(مقارنة حبملة الشهادة االبتدائية 
عمارهم عن مقارنة بالذين تزيد أ) ٪٤٧( سنة ٢٢-١٨، بني ذوي األعمار من )٪٣٨(

  ).٪٣٥(مقارنة مبعارضيها ) ٪٤٦(، وبني مؤيدي العملية السلمية )٪٣٥(سنة ٥٢
ضئيلة حيث ) فتح ومحاس(تشري النتائج أيضا إىل أن الثقة بوسائل اإلعالم لدى الطرفني 

النسبة .   يثقون بوسائل إعالم فتح٪٢٤ فقط يثقون بوسائل إعالم محاس مقابل ٪١٩أن 
تزداد الثقة بوسائل إعالم محاس يف .  بوسائل اإلعالم لدى الطرفنيال تثق) ٪٤٦(األكرب 

وتزداد الثقة بوسائل إعالم فتح يف قطاع ). ٪١٧(مقارنة بالضفة الغربية ) ٪٢٤(قطاع غزة 
  ).٪٢٣(مقارنة بالضفة الغربية ) ٪٢٧(غزة أيضا 

ر مؤقت أخرياً حصل ارتفاع يف نسبة االعتقاد بأن الفصل بني الضفة والقطاع هو أم
) سبتمرب( يف أيلول ٪٢٩وأن السلطتني سيتم توحيدمها قريباً خالل األشهر القادمة من 

تزداد نسبة التفاؤل بإمكانيات التوحيد السريع يف .  يف هذا االستطالع٪٣٦املاضي إىل 
مقارنة ) ٪٤٦(، بني سكان املخيمات )٪٢٥(مقارنة بالضفة الغربية ) ٪٥٥(قطاع غزة 

، بني )٪٢٧(مقارنة مبتوسطي التدين ) ٪٤٤(، بني املتدينني )٪٢٧(بلدات بسكان القرى وال
مقارنة حبملة ) ٪٤٦(، وبني األميني )٪٣٣(مقارنة مبؤيدي فتح ) ٪٥٠(مؤيدي محاس 

      ).٪٣٠(شهادة البكالوريوس 



 ٢٠٠٧  كانون أول  -)٦٢(     استطالع رقم                                                            االستطالعات                                                                         

 ٣

EN<DÝøŠÖ]<íé×ÛÂ<V<Ø£]æ<‹éÖçe^Þ_
Üñ]‚Ö]< <
• MM٪<‹éÖçe^Þ_<†³öÚ<áçË’è<¼ÏÊ<

æ<xq^ßÖ^eQU٪äÞçË’è<Ø^ËÖ^e<J 
• <àÚ<ífŠÞNO٪<°Ê†ŞÖ]<á_<‚ÏjÃi<¼ÏÊ<

<»<á^vrßé‰<ê×éñ]†‰ý]æ<éŞŠ×ËÖ]
<Ý^Â<Ùø}<íÛñ]<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]NLLT<

æSN٪<»<áç×Ëé‰<°Ê†ŞÖ]<á_<áæ‚ÏjÃè<
ÔÖƒJ 

• MT٪<Øéñ]†‰c<ì^Î<á_<áæ‚ÏjÃè<¼ÏÊ<
<Ðè†ŞÖ]<í…^}<»<Üãi^Ú]ˆjÖ^e<áçÊçé‰

æSU٪^ãe<]çÊçè<àÖ<ÜãÞ_<áæ‚ÏjÃè<<J<Ý^Î<çÖ
<ádÊ<äi^Ú]ˆjÖ^e<ð^Ëèý^e<†}û]<Í†ŞÖ]RS٪<

<ÝçÏi<Íç‰<íéßéŞŠ×ËÖ]<ì^éÏÖ]<á_<áæ‚ÏjÃè
^ãi]‚ãÃje<ð^Ëèý^e<ğøÃÊJ 

• <íèçŠi<àÚ<éŞŠ×ËÖ]<ÌÎç¹]<»<…]†Ïj‰]
<ì…^fÚæ<áçjßé×Ò<…^ÓÊ_<…]†Æ<î×Â<íÛñ]

Ìéßq<VPS٪æ<^ãÞæ‚èöè<PU٪^ãÞç•…^Ãè<<J
Ï×Ãj¹]<íÛñ]‚Ö]<íèçŠjÖ]<çße<‚èöi<íéf×Æù]<í

<ê•]…ù]<Ù^fiæ<íéñ^ãßÖ]<æ‚£^eEQR٪D<H
<Å]†’Ö]<íè^ãÞæERR٪D<íéßÚù]<l^féiÖ]æ<H

EQM٪D<çßfÖ]<î×Â<íé×Îù]<ÐÊ]çi<^ÛéÊ<H
<áçòqøÖ]<êâæ<ï†}ù]EOU٪D<Œ‚ÏÖ]æ<H

EOR٪D<éq<áæ‚e<íÖæ<Ý^éÎæ<HENO٪JD 
• <àÚífŠÞON٪<àÓÛ¹]<àÚ<äÞ_<‚ÏjÃi<¼ÏÊ<

Ö]<°e<¼‰æ<Ø£<Ø‘çjÖ]<Ý^èù]<å„â<»<‹éñ†
<ê×éñ]†‰ý]<ð]…‡çÖ]<‹éñ…æ<Œ^fÂ<çÛ¦

<àÚ<ífŠÞæ<l†¹æ_<çãècRP٪ÔÖƒ<‚ÏjÃi<÷<J 
• RQ٪<íÖæ<Ý^éÎ<í‘†Ê<á_<áæ‚ÏjÃè<

<íÚ^ÏÖ]<íŠÛ¤]<l]çßŠÖ]<Ùø}<íéßéŞŠ×Ê
<ífŠÞæ<í×éò•<æ_<ìçqçÚ<ÆON٪<‚ÏjÃi<
íéÖ^Â<æ_<íŞ‰çjÚ<í‘†ËÖ]<á_J 

• <àÚ<ífŠÞPU٪<íÛñ]<íèçŠi<…^c<»<‚èöi<
^ãéÊ<Üjè<Õ^ßâ<áçÓè<á_<^è^–ÏÖ]<íÊ^Ò<Øu<

<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<Øéñ]†‰de<Ù^fjÚ<Í]Â]
<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<°ŞŠ×Êæ<ëçãéÖ]

<àÚ<ífŠÞæ<éŞŠ×ËÖ]PU٪ÔÖƒ<‚èöi<÷<J 
< <

 من ٪٥٩تكشف النتائج عن خيبة أمل واسعة النطاق من مؤمتر أنابولس حيث يصفه   
كما أن هناك غياب . ٪١١اجلمهور بالفاشل فيما ال تزيد نسبة من وصفوه بالناجح عن 

 أن الطرفني ٪٧٢للثقة يف أن عملية السالم اليت أطلقها املؤمتر ستنجح حيث تقول نسبة من 
 كما جاء يف ٢٠٠٨الفلسطيين واإلسرائيلي سيفشالن يف التوصل لتسوية دائمة خالل عام 

 كذلك يسود التشاؤم موقف اجلمهور من. البيان املشترك الصادر عن مؤمتر أنابولس
 أن قادة ٪٧٩استعداد إسرائيل لتنفيذ التزاماهتا حسب خارطة الطريق حيث تقول نسبة من 

وحىت .  فقط أهنم سيوفون هبا٪١٨إسرائيل لن يفوا بالتزاماهتم هذه فيما تقول نسبة من 
بالنسبة لقدرة الطرف الفلسطيين بقيادة الرئيس حممود عباس ورئيس الوزراء سالم فياض يف 

ته كما جاءت يف خارطة الطريق، فإن اجلمهور يظهر تشككاً يف وجود هذه تنفيذ التزاما
لكن لو قام الطرف .  ال يعتقدون بوجودها٪٤٤ فقط يعتقدون بوجودها و٪٥٢: القدرة

 من اجلمهور يعتقد أن القيادة الفلسطينية ستقوم يف ٪٦٧اإلسرائيلي بتنفيذ التزاماته، فإن 
  . هذه احلالة باإليفاءبتعهداهتا

زداد نسبة الثقة بأن الطرف الفلسطيين سيقوم بتنفيذ التزاماته حسب خارطة الطريق لو ت
، بني )٪٤٦(مقارنة مبؤيدي محاس ) ٪٨٢(قامت إسرائيل بتنفيذ التزاماهتا بني مؤيدي فتح 

، بني متوسطي التدين )٪٤٩(مقارنة مبعارضي عملية السالم ) ٪٧٣(مؤيدي عملية السالم 
كذلك تزداد نسبة التفاؤل بإمكانية توصل الطرفني ). ٪٦٤(دينني مقارنة باملت) ٪٧١(

) ٪٢٩( بني سكان قطاع غزة ٢٠٠٨الفلسطيين واإلسرائيلي لتسويةدائمة خالل عام 
، بني )٪٧(مقارنة مبؤيدي محاس ) ٪٣٨(، بني مؤيدي فتح )٪١٩(مقارنة بالضفة الغربية 

مقارنة ) ٪٢٥(، بني املوظفني )٪١٩(مقارنة حبملة شهادة البكالوريوس ) ٪٢٧(األميني 
مقارنة بذوي األعمار من ) ٪٢٧( سنة ٥٢، بني من تزيد أعمارهم عن )٪١٨(بالطالب 

مقارنة مبعارضي العملية ) ٪٣٠(، وبني مؤيدي العملية السلمية )٪٢١( سنة ٢٢-١٨
  ).٪٥(السلمية 

غرار أفكار تشري النتائج إىل استقرار يف املوقف الفلسطيين من تسوية دائمة على 
كلينتون ومبادرة جنيف حيث بلغت نسبة تأييد تسوية كهذه مبختلف بنودها كرزمة واحدة 

) ديسمرب( يف كانون أول ٪٤٨بلغت نسبة تأييد هذه الرزمة . ٪٤٩ فيما عارضها ٪٤٧
من بني ستة بنود هلذه الرزمة، تزداد نسبة . ٢٠٠٥) ديسمرب( يف كانون أول ٪٤٦ و٢٠٠٦

، هناية الصراع )٪٥٦(احلدود النهائية وتبادل األراضي : ألغلبية لثالثة هيالتأييد لتبلغ ا
الالجئون : تنخفض نسبة التأييد للبنود الثالثة األخرى). ٪٥١(والترتيبات األمنية ) ٪٦٦(
  ).٪٢٣(، وقيام دولة بدون جيش )٪٣٦(، والقدس )٪٣٩(

ية دائمة على غرار األفكار اليت قدمها التغيريات يف تأييد بنود تسو جدول مبلخص النتائج الرئيسية
  الرئيس كلينتون ومبادرة جنيف

)(
٢٠٠٣

)(
٢٠٠٤

)(
٢٠٠٥

)(
٢٠٠٦

)(
٢٠٠٧

א)١ א א ٪٥٦٪٦١٪٥٥٪٦٣٪٥٧א
٪٣٩٪٤١٪٤٠٪٤٦٪٢٥א)٢
٪٣٦٪٣٩٪٣٣٪٤٤٪٤٦א)٣
٢٣٪٢٨٪٢٠٪٢٧٪٣٦)٤٪
א)٥ ٪٥١٪٤٢٪٤٣٪٥٣٪٢٣א
א)٦ ٪٦٦٪٦٢٪٦٤٪٦٩٪٤٢א
א)٧ ٪٤٧٪٤٨٪٤٦٪٥٤٪٣٩א

مقارنة بالضفة ) ٪٥٠(ذه التسوية كرزمة واحدة يف قطاع غزة تزداد نسبة التأييد هل
، وبني مؤيدي عملية )٪٢٨(مقارنة مبؤيدي محاس ) ٪٦٣(، بني مؤيدي فتح )٪٤٦(الغربية 
  ). ٪٢٢(مقارنة مبعارضي عملية السالم ) ٪٥٦(السالم 

هودي تشريالنتائج إىل تراجع يف نسبة تأييد اعتراف متبادل بإسرائيل كدولة للشعب الي
وفلسطني كدولة للشعب الفلسطيين يف إطار تسوية دائمة يتم فيها حل كافة قضايا الصراع 
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تبلغ نسبة املعارضة يف .  يف هذا االستطالع٪٤٩ إىل ٢٠٠٧) سبتمرب( يف أيلول ٪٥٧من 
 اليت ال توافق فيها األغلبية على ٢٠٠٣هذه هي املرة األوىل منذ عام . ٪٤٩هذا االستطالع 

يأيت هذا التراجع على خلفية رفض القيادة الفلسطينية لطلب . راف املتبادل باهلويةهذا االعت
  .إسرائيل باالعتراف بيهودية إسرائيل كشرط مسبق ملفاوضات السالم

تظهر النتائج املزيد من عدم ثقة اجلمهور بإمكانيات التوصل لتسوية دائمة حيث أن 
مكن يف هذه األيام التوصل حلل وسط بني  ال يعتقدون أنه من امل٪٦٤ فقط يعتقدون و٪٣٢

 فقط يعتقدون أن أوملرت قادر ٪٣١عباس وأوملرت ولو مت التوصل التفاق دائم بينهما فإن 
كما ال يظهر اجلمهور ثقة بقدرة قيادته على . على تنفيذ هذا االتفاق على أرض الواقع

اس قوي لدرجة متكنه  فقط أن عب٪٣٩التوصل التفاق دائم أو تنفيذه حيث تقول نسبة من 
ولو مت التوصل لتسوية كهذه . من التفاوض حول تسوية حل دائم وسط مع حكومة أوملرت

 ال يعتقدون بأن لعباس القدرة على تنفيذ هذا االتفاق ٪٥٢ فقط يعتقدون مقابل ٪٤٢فإن 
  .على أرض الواقع

) و تنفيذهحول قدرة قادة الطرفني على التوصل التفاق دائم أ(ينعكس هذا التشاؤم 
على نسبة االعتقاد بوجود فرصة لقيام دولة فلسطينية خالل السنوات اخلمسة القادمة حيث 

 أن الفرصة ٪٣٢ أن الفرصة منعدمة أو ضئيلة فيما تقول نسبة من ٪٦٥تقول نسبة من 
املاضي بلغت نسبة االعتقاد بوجود فرصة متوسطة ) يونيو( يف حزيران  .متوسطة أو عالية

 وبلغت نسبة االعتقاد بأن الفرصة منعدمة أو ضئيلة ٪٢٦قيام دولة فلسطينية أو عالية ل
٧٠٪.    

EO<Dê×}]‚Ö]<ïçÏÖ]<á‡]çiV< <
• <ì‚è‚q<íéÃè†i<l^e^~jÞ]<l†q<çÖ

<ádÊ<l^Ò†£]æ<Øñ^’ËÖ]<íÊ^Ò<^ãéÊ<kÒ…^æ
<î×Â<Ø’ <Œ^·OM٪<l]ç‘ù]<àÚ<

<î×Â<xjÊæPU٪<î×Â<Üñ]çÏÖ]<íéÏeæ<HML٪<
<ífŠÞæMM٪ìÚ<îÏfi<J 

• <È×fi<Œ^fÂ<çÛ¦<‹éñ†Ö]<ð]_<àÂ<^•†Ö]
QL٪<{e<íÞ…^ÏÚ<PQ٪<Ùç×è_<»<EÛjf‰<D

æ<ê•^¹]OR٪<á]†èˆu<»<EçéÞçè<Dê•^¹]J 
• <Œ^fÂ<HÝçéÖ]<íé‰^ñ…<l^e^~jÞ]<l†q<çÖ

<î×Â<Ø’¬QR٪<î×Â<íéßâ<ØéÂ^cæ<
OS٪<J<á]æ†Úæ<íéßâ<°e<íŠÊ^ß¹]<kÞ^Ò<çÖ

<î×Â<Ø’¬<êmçÆÖ]<ádÊ<HêmçÆÖ]RO٪<
ßâæ<î×Â<íéON٪J 

• <ífŠÞPN٪<ífŠÞæ<ÐÊ]çi<QN٪<ÐÊ]çi<÷<
<ä×ÛÂ<Œ_…<î×Â<íéßâ<ØéÂ^c<ð^Ïe<î×Â

<ífŠÞæ<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<ð]…‡ç×Ö<‹éñ†ÒQM٪<
<Øe^ÏÚ<ÐÊ]çiPL٪<íÚçÓu<ð^Ïe<š…^Ãi<

^ãf’ßÚ<»<š^éÊ<Ýø‰J 
• NS٪<êâ<íéßâ<íÚçÓu<á_<áæ‚ÏjÃè<

<ífŠÞæ<íéÂ†Ö]OS٪<íÚçÓu<á_<áæ‚ÏjÃè<
<íéÂ†Ö]<êâ<š^éÊ<Ýø‰<ífŠÞæMM٪<

<ífŠÞæ<á^jéÂ†<°jÚçÓ£]<á_<‚ÏjÃi
ENM٪<D°jéÂ†<Æ<°jÚçÓ£]<á_<‚jÏÃiJ< <

تظهر النتائج أن توازن القوى بني فتح ومحاس قد عاد لالستقرار بعد أن كانت الفجوة   
لو جرت انتخابات تشريعية . املاضي) سبتمرب(بني الطرفني قد اتسعت بشكل بارز يف أيلول 

ركت فيها كافة القوائم االنتخابية اليت شاركت يف االنتخابات السابقة جديدة اليوم وشا
 لصاحل قائمة فتح، فيما حتصل ٪٤٩و) التغيري واإلصالح( سيصوتون لقائمة محاس ٪٣١فإن 

تبلغ نسبة تأييد محاس .  مترددة٪١١ وتبقى نسبة ٪١٠كافة القوائم األخرى جمتمعة على 
 يف قطاع غزة ٪٥٢تبلغ نسبة تأييد فتح . غربية يف الضفة ال٪٢٨ يف قطاع غزة و٪٣٣
مقارنة بالرجال ) ٪٣٤(كذلك ترتفع نسبة تأييد محاس بني النساء .  يف الضفة الغربية٪٤٧و
أما بالنسبة حلركة فتح فيحدث العكس حيث ترتفع نسبة التأييد بني الرجال ). ٪٢٧(
) ٪٣٥( بني املتدينيني كما ترتفع نسبة تأييد محاس. بني النساء٪٤٨مقارنة بـ ) ٪٥٠(

كذلك احلال بالنسبة لفتح حيث تبلغ نسبة التأييد بني ) ٪٢٦(مقارنة مبتوسطي التدين 
) ٪١٩(وهتبط نسبة التأييد حلماس بني املوظفني . ٪٤٧ وبني متوسطي التدين ٪٥٠املتدينني 

طالب مقارنة بال) ٪٦١(، فيما ترتفع نسبة تأييد املوظفني لفتح )٪٣٣(مقارنة بالطالب 
مقارنة بالقطاع العام ) ٪٢٥(وترتفع نسبة تأييد محاس بني موظفي القطاع اخلاص ). ٪٤٧(
 ٪٤٥ مقارنة بـ ٪٦٧، وبالنسبة لفتح ترتفع النسبة بني موظفي القطاع العام إىل )٪١٨(

أخرياًترتفع نسبة تأييد محاس بني معارضي العملية السلمية . بني موظفي القطاع اخلاص
وتنخفض نسبة تأييد فتح بني معارضي ) ٪٢٢(مبؤيدي العملية السلمية مقارنة ) ٪٦٦(

  ).٪٦٠(مقارنة مبؤيديها ) ٪١٠(العملية السلمية 
 ٪٤٥ مقارنة بـ٪٥٠ترتفع نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس يف هذا االستطالع إىل 

ئاسية ولو جرت انتخابات ر. املاضي) يونيو( يف حزيران ٪٣٦املاضي و) سبتمرب(يف أيلول 
 ٪٣٧ مقابل ٪٥٦عباس وإمساعيل هنية حيصل عباس على : جديدة وكان املرشحان اثنني

 ٪٦٣أما لو كان املتنافسان مها مروان الربغوثي وهنية، فإن الربغوثي حيصل على . هلنية
  .٪٣٢وهنية على 

 ال يوافقون على بقاء هنية على رأس عمله ٪٥٢ يوافقون و٪٤٢تظهر النتائج أن 
 بقاء سالم ٪٤٠ وتعارض نسبة من ٪٥١زراء يف قطاع غزة فيما توافق نسبة من كرئيس للو

 أن حكومة هنية هي ٪٢٧بالتوازي مع ذلك، تقول نسبة . فياض يف منصبه كرئيس للوزراء
 أن ٪١١ أن حكومة فياض هي الشرعية وترى نسبة من ٪٣٧الشرعية فيما تقول نسبة من 

تعكس هذه .  أن احلكومتني غري شرعيتني٪٢١احلكومتني شرعيتان فيما ترى نسبة من 
املاضي ) سبتمرب( يف أيلول ٪٣٠النتائج تراجعاً ضئيالً يف االعتقاد بشرعية حكومة هنية من 

  .وبقاء نسبة االعتقاد بشرعية حكومة فياض على ما كانت عليه
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<ÅøŞj‰]<sñ^jÞ<ë_†Ö]Î…<Ý^ÃÖ]<ÜENRD 
٢٠٠٧)(١٦−١١

 

    ]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] 

 TzR SzU MLzL   العربية) ١  

 QOzN RMzO OUzM  اجلزيرة) ٢  

  LzN LzO  احلرة) ٣  
 MzS NzN LzT  املنار) ٤  

 MOzQ TzR NNzL  الفضائية الفلسطينية) ٥  

 MMzO RzO NLzL  فضائية األقصى) ٦  

 RzM RzQ QzP  ال أشاهد التلفزيون) ٧  

 NzP OzN MzL  )_______حدد(أخرى ) ٨  

 NzT OzQ MzS  ال يوجد صحن القط) ٩ 

  LzN LzO  ال أعرف/ ال راي) ١٠ 
      
M<DâÚ<çe_<ð]_<àÂ<š]…<Æ<Ý_<š]…<kÞ_<Ø^Šéñ…<äe^~jÞ]<„ßÚ<á‡^[ 
 TzM RzU MLzM     راض جدا  ) ١  

 PMzQ PNzO PLzM          راض ) ٢ 

 ONzU OLzT ORzQ  غري راض) ٣ 

 MNzT MPzN MLzP  غري راض باملرة) ٤ 

 PzS QzT NzU  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

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

lç’i<à¹<HŒ^·[[ 

 QQzT QRzN QQzO حممود عباس) ١ 

 ORzS OQzN OUzL امساعيل هنية) ٢ 

 SzP TzR QzS  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[ 

 ROzP RPzQ RMzQ ربغوثيمروان ال) ١ 

 ONzN NUzS ORzM امساعيل هنية) ٢ 

 PzP QzS NzP  ال أعرف/ ال رأي) ٣ 

      
Q<D<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]<íéÃè†jÖ]NQ<êÞ^m<áçÞ^Ò<E†è^ßè<DNLLRç’j‰<à¹<H<<<<<[l 

 
ائتالف اجلبهة الدميقراطية (قائمة البديل ) ١

 MzO MzQ LzT  )وحزب الشعب وفدا  ومستقلني

 
مصطفى الربغوثي " قائمة فلسطني املستقلة ) ٢

 OzP PzP MzT  "واملستقلون 
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    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 

 OzS PzP NzR  قائمة الشهيد أبو علي مصطفى) ٣ 

   LzM LzN  ة الشهيد أبو العباسقائم) ٤ 
   LzN LzN  قائمة احلرية والعدالة االجتماعية) ٥ 
 OLzQ NTzS OOzO  قائمة التغيري واالصالح) ٦ 

   LzN LzO  وعد(االئتالف الوطين للعدالة والدميقراطية ) ٧ 
 LzT MzM LzN  قائمة الطريق الثالث) ٨ 

 LzO LzP LzO    قائمة احلرية واالستقالل) ٩ 

   LzM LzN  قائمة العدالة الفلسطينية) ١٠ 
 PUzL PRzU QNzO  حركة فتح) ١١ 

 
ال / الأعرف / ال رأي / ال أحد مما سبق) ١٢
 MLzQ MMzS TzR  أذكر

      
R<D<á]†èˆu<†ã<Ì’jßÚ<»<Œ^·<íÒ†u<kÚ^ÎEçéÞçè<D<íŞ×Š×Ö<íÃe^jÖ]<íéßÚù]<l]†Ï¹]<‚•<íè†ÓŠÂ<ìçŞ<ê•^¹]

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

 QzN QzM QzQ  بالتأكيد أؤيد) ١ 

 MRzM MOzQ NLzQ  أؤيد) ٢ 

 PPzR PNzS PSzT  أعارض) ٣ 

 NUzR OOzR NNzS  بالتأكيد أعارض) ٤ 

 PzQ QzM OzQ  ال رأي ال أعرف) ٥ 

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

ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<ä×ÛÂ<Œ_…<î×Â<êÏe<íÖ^Ï¹]<J[ä×ÛÂ<Œ_…<î×Â<äñ^Ïe<î×Â<ÐÊ]çi<÷<æ_<ÐÊ]çi<Øâ<^ßÖ<ØÎ< < 
 TzM SzU TzP  بالتأكيد أوافق) ١ 

 OOzU OMzR OTzL  أوافق) ٢ 

 OSzP OQzT PLzL  ال أوافق) ٣ 

 MPzP MRzT MLzN  بالتأكيد ال أوافق) ٤ 

 RzO TzL OzP  ال رأي ال) ٥ 

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

Ù^ÛÂ_<éŠi<íÚçÓ£<íÚçÓ£]<å„â<kÖç <Å^Ûjq÷]<î×Â<êÃè†jÖ]<‹×]<ì…‚Î<Ý‚ÃÖ<JØÎ<÷<Ý_<ÐÊ]çi<Øâ<^ßÖ<
<<<<[^ãf’ßÚ<»<íÚçÓ£]<å„â<ð^Ïe<î×Â<ÐÊ]çi 

 TzP TzL UzL  بالتأكيد أوافق) ١ 

 PNzU POzQ PMzS  أوافق) ٢ 

 OMzN NUzM OPzU  ال أوافق) ٣ 

 TzQ TzU SzU  بالتأكيد ال أوافق) ٤ 

 UzM MLzQ RzQ  ال رأي ال) ٥ 
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    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
U<D<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]<]„â<îÏfé‰[ 

 
سيتم توحيد السلطتني قريبا خالل األشهر ) ١

 OQzR NPzS QPzS  القادمة

 
سيتم توحيد السلطتني ولكن خالل سنة أو ) ٢
 NMzS NQzU MPzQ  تني   سن

 
لن يتم توحيد السلطتني قريبا أو خالل ) ٣

 MSzN MUzR MOzN    السنتني القادمتني  

 
سيترسخ الفصل بني الضفة والقطاع ويصبح ) ٤

 MRzU MUzN MNzU  دائما

 TzQ MLzR PzS  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
      

ML<DíÚçÓuæ<Œ^·<kÓŠ³<Å^ŞÏÖ]æ<íË–Ö]<»<íŞ×ŠÖ]<Ø’Ê<‚Ãe<oéu<HìˆÆ<»<íŞ×ŠÖ^e<äßéâ<ØéÂ^]<
<^ãŠËÞ<jÃi<š^éÊ<Ýø‰<í‰^ñ†e<ì‚è‚q<íÚçÓu<á‡^Ú<çe_<‹éñ†Ö]<ØÓ<^ÛéÊ<íéÂ†Ö]<íÚçÓ£]<^ãŠËÞ<ljÂ]

íéÂ†Ö]<ífu^‘<êâ<^ãÞ_<J<á‡^Ú<çe_<íÚçÓu<æ_<äéßâ<íÚçÓu<HíéÂ†Ö]<ífu^‘<kÞ_<^â]†i<°jÚçÓ£]<àÚ<ë_
š^éÊ<Ýø‰æ[ 

 NRzT NOzN OOzN  رعيةحكومة هنية هي الش) ١ 

 ORzT ORzP OSzQ حكومة أبو مازن وسالم فياض هي الشرعية) ٢ 

 MLzS MMzU TzR  احلكومتان شرعيتان) ٣ 

 NMzM NNzR MTzP  احلكومتان غري شرعيتان   ) ٤ 

 PzR QzU NzO  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
      

MM<D]<æ<ìˆÆ<»<°jÛÒ^£]<°jŞ×ŠÖ]æ<Œ^·æ<xjÊ<Ò†u<‹Ê^ßji<Ý^ÃÖ]<ë_†Ö]<‚éè`iæ<î•…<gŠÒ<î×Â<íË–Ö
<áçèˆË×iæ<°ŞŠ×Ê<áçèˆË×i<ØnÚ<ÝøÂý]<Øñ^‰æ<Ùø}<àÚ<^âÆæ<l^Ú^ãi÷]<äéqçiæ<…^f}ù]<†Þ<Ùø}<àÚ

î’Îù]<J<Ý_<ìˆÆ<»<íéßâ<íÚçÓuæ<Œ^·<^â†ßi<Ö]<…^f}ù]<H†nÒ_<Ñ‚’i<àÚ<H°Ê†ŞÖ]<…^f}_<ÔÂ^<‚ßÂ
_<íÚçÓuæ<xjÊ<^â†ßi<Ö]<…^f}ù]š^éÊ<Ýø‰æ<á‡^Ú<çe[ 

 MUzP MRzS NPzN  أصدق محاس وحكومة هنية يف غزة  ) ١ 

 
أصدق فتح وحكومة أبو مازن وسالم ) ٢

 NPzN NNzQ NSzM  فياض

 PzQ PzU OzS  أصدق االثنني  ) ٣ 

 PQzU PSzT PNzR  ال أصدق أي منهما) ٤ 

 RzL TzM NzP    ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
      

MN<D<‚Ö<á_<‚ÏjÃi<ØâìˆÆ<Å^ŞÎ<î×Â<l†Şé‰<^ÛÒ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<î×Â<ìçÏÖ^e<ì†ŞéŠÖ]<»<íéÞ<Œ^·<íÒ†u<ï[

 
بالتأكيد لديها نية للسيطرة بالقوة على ) ١

 NLzL MTzS NNzP  الضفة الغربية   

 NMzP NLzT NNzQلديها نية بالسيطرة بالقوة على الضفة الغربية ) ٢ 

 
لضفة ليس لديها نية للسيطرة بالقوة على ا) ٣

 OSzP OQzU PLzL  الغربية

 
بالتأكيد ليس لديها نية للسيطرة بالقوة على ) ٤

 UzM UzR TzP  الضفة الغربية

 MNzL MQzM RzT  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
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 ٨

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

 MzU NzO MzN  جيد جدا) ١ 

 RzL RzP QzP  جيد) ٢ 

 QzU QzT RzM  وسط  ) ٣ 

 OLzO OOzS NPzN  سيء) ٤ 

 QQzL QLzO ROzM  سيء جدا) ٥ 

   LzU MzQ  الأعرف/ ال رأي ) ٦ 
      

MP<D<[ÝçéÖ]<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<Ä•æ<Ì’i<ÌéÒ<HÝ^Â<ØÓe< 
 QzR OzL MLzM  جيد جدا) ١ 

 NPzU MTzU OQzQ   جيد)٢ 

 NRzQ OMzL MTzQ  وسط  ) ٣ 

 NTzP OPzL MTzR  سيء) ٤ 

 MNzM MNzS MMzM  سيء جدا) ٥ 

 NzQ LzQ RzN  الأعرف/ ال رأي ) ٦ 
      

MQ<DÔÞ_<î×Â<ÔŠËÞ<Ì’i<Øâ<HÝ^Â<ØÓe<<<JJJJJJJJJJJJ< << << << < 
 PTzU PLzN RPzM    متدين ) ١ 

 PSzL QQzO ONzR  متوسط التدين) ٢ 

 OzR OzT OzP   غري متدين)٣ 

   LzP LzS  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 
      

MR<D<ÔÞ_<î×Â<ÔŠËÞ<Ì’i<Øâ<HÝ^Â<ØÓe<<<<JJJJJJJJJJJ< << << <<< < 
 RTzS RPzP SRzN  مؤيد لعملية السالم) ١ 

 MRzL MRzT MPzR  معارض لعملية السالم) ٢ 

 MPzS MSzU UzN  بني التأييد واملعارضة) ٣ 

   LzR LzU  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 
      

MS<Dá‡^Ú<çe_<íŞ×ŠÖ]<‹éñ†Ö<íÃe^jÖ]<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<^ŠÊ<çqçe<‚ÏjÃi<Øâ[ 
 SSzT SSzP STzP  نعم)١ 

 MNzS MLzR MRzQ  ال) ٢ 

 UzQ MNzL QzM  ال أعرف/ ال رأي) ٣ 

      
MTD<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]<[ 

 PNzN PTzR OMzO        سيزيد )  ١ 

 MPzO MPzP MPzM      سيبقى كما هو) ٢ 

 ORzT NUzU PTzT  سينقص)  ٣ 

 RzS SzN QzT  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 
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 ٩

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

 QSzU QSzP QTzT  نعم)١ 
 NRzS NOzS ONzL  ال) ٢ 
 MQzO MTzU UzN  ال أعرف/ ال رأي) ٣ 
      

NLD<ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<“Ïßé‰<Ý_<^ŠËÖ]<‚èˆé‰<Øâ<HÝ^èù]<…æ†Ú<ÄÚíŞ×íéßâ<ØéÂ^]<íÚçÓ£<[ 
 QQzN QSzR QMzN        سيزيد )  ١ 
 MOzQ MOzR MOzO      سيبقى كما هو) ٢ 
 NMzQ MSzS NTzL  سينقص)  ٣ 
 UzT MMzM SzP  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 

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

 TzM QzN MOzO    متوفرين بشكل كامل ) ١ 
 OTzS OTzR OTzT  متوفرين) ٢ 
 PMzU PPzL OTzN      غري متوفرين   ) ٣ 
 MMzM MNzL UzP  غري متوفرين  باملرة) ٤ 
 LzO LzO LzO  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

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

 MOzN UzT MUzO   بالتأكيد أرغب يف اهلجرة ) ١ 
 MPzM MQzM MNzO  ارغب باهلجرة) ٢ 
 NUzU NSzN OPzQ  ال ارغب باهلجرة) ٣ 
 PNzO PSzO OOzP  بالتأكيد، ال أرغب باهلجرة) ٤ 
 LzQ LzR LzQ  ال أعرف/ ال رأي )  ٥ 

      
NOD<°Ê†ŞÖ]<°e<áû]<p‚¬<á_<ÄÎçji<]ƒ^Ú<[‹éÖçe^Þ_<†³öÚ<^ÏÃÞ]<‚Ãe<éŞŠ×ËÖ]æ<ê×éñ]†‰ý]<< <

 
سيعود الطرفان للمفاوضات قريبا وستتوقف ) ١

 MSzR MSzL MTzQ  املواجهات املسلحة

 
سيعود الطرفان للمفاوضات لكن بعض ) ٢

 PMzQ OSzO PTzT  املواجهات املسلحة ستستمر

 
لن تتوقف املواجهات املسلحة ولن يعود ) ٣

 ONzP OPzP NUzL  فاوضاتالطرفان للم
 TzQ MMzN OzT  ال أعرف/ ال رأي ) ٤ 

      
NP<D<<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_<|]Î]<Õ^ßâ

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

 RzO RzT QzR  بالتأكيد موافق) ١ 
 PNzS POzU PLzQ  موافق) ٢ 
 OPzL OLzN PLzP  غري موافق) ٣ 
 MPzQ MQzR MNzQ  بالتأكيد غري موافق  ) ٤ 
 NzR OzQ LzU  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
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 ١٠

    ]ÅçÛ íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
NQ<D<<^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

<[Å]†’×Ö<íéñ^ãÞ<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<‚ßÂ<éŞŠ×ËÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<°ŞŠ×Êæ<HëçãéÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<Øéñ]†‰de 
 POzL PMzT PQzO   ذلكتؤيد األغلبية) ١ 

 PSzQ PTzL PRzT  تعارض اإلغلبية ذلك) ٢ 

 UzP MLzN TzL  ال أعرف/ ال رأي ) ٣ 

      
NRD<<Øéñ]†‰cæ<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

ãÞ<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<‚ßÂ<ëçãéÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<[Å]†’×Ö<íéñ^< << < < < 
 PLzN OUzL PNzO  تؤيد األغلبية ذلك) ١ 

 PTzL PTzP PSzO  تعارض اإلغلبية ذلك) ٢ 

 MMzU MNzS MLzP  ال أعرف/ ال رأي ) ٣ 

      
NS<D<…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<

<gÞ^qìçqçÚ<Æ<Ý_<í×éò•<Ý_<íŞ‰çjÚ<Ý_<íéÖ^Â<êâ<Øâ<[íÚ^ÏÖ]<‹Û¤]<l]çßŠÖ]<Ùø}<Øéñ]†‰]<íÖæJ< <

 NRzQ NQzQ NTzN  غري موجودة) ١ 

 OTzQ OUzR ORzS  ضئيلة) ٢ 

 NSzL NRzM NTzR  متوسطة) ٣ 

 QzN QzM QzN  عالية     ) ٤ 

 NzT OzS MzO  ال رأي ال اعرف) ٥ 

      
NT<DØ’Ê<‚Ãeæ<Háû]<<[ìˆÆ<<Å^ŞÎ<»íéÖ^jÖ]<…çÚúÖ<ífŠßÖ^e<ÔÛééÏi<çâ<^Ú<^ßÖ<ØÎ<HìˆÆ<àÂ<íË–Ö]< 
MINT<DìˆÆ<Å^ŞÎ<»<íÖ^ŞfÖ]æ<†ÏËÖ^Ò<íè^’jÎ÷]<Å^•æù] 
 LzT LzU LzS  جيدة جدا) ١ 

 PzR PzR PzS  جيدة)٢ 

 ORzS PLzS NUzR  سيئة ) ٣ 

 QRzR QMzU RPzS  سيئة جدا) ٤ 

 MzO MzU LzO  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
NINTDìˆÆ<Å^ŞÎ<»<áçÞ^ÏÖ]æ<Ý^¿ßÖ]<š†Ê 
 SzU RzM MMzM  جيدة جدا) ١ 

 NSzQ NMzN OTzP  جيدة)٢ 

 OMzN OOzT NRzS  سيئة ) ٣ 

 NTzU ONzL NOzP  سيئة جدا) ٤ 

 PzQ RzU LzP  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
OINTDìˆÆ<Å^ŞÎ<»<íÊ^v’Ö]æ<ë_†Ö]<íè†u<í‘^}æ<íé]†Ïµ‚Ö] 
 PzO OzO RzM  جيدة جدا) ١ 

 NOzT MUzM ONzL  جيدة)٢ 

 OMzQ ONzP NUzU  سيئة ) ٣ 

 OOzL OQzO NTzU  سيئة جدا) ٤ 

 SzP UzU OzL  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
< <
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 ١١

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
PINTy<DíË–Ö]<»<Ù`Ši<÷<w<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<Ôj×ñ^ÃÖæ<ÔÖ<íé’~Ö]<íÚøŠÖ]æ<àÚù] 
 MNzU   MNzU  جيدة جدا) ١ 
 POzL   POzL  جيدة)٢ 
 NOzS   NOzS  سيئة ) ٣ 
 NLzM   NLzM  سيئة جدا) ٤ 
 LzO   LzO  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
      

NU<D<»<Å^•æù]<‹ËÞ<àÂ<]ƒ^Úæ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<<<[íòé‰<æ_<ì‚éq<êâ<Øâ<H 
MINUD íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<íÖ^ŞfÖ]æ<†ÏËÖ^Ò<íè^’jÎ÷]<Å^•æù] 
 NzR MzR QzO  جيدة جدا) ١ 
 PPzQ OSzM RQzM  جيدة)٢ 
 PLzL PSzM NLzO  سيئة ) ٣ 
 MLzT MOzP OzR  سيئة جدا) ٤ 
 NzM LzT QzR  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
N<INUD íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<áçÞ^ÏÖ]æ<Ý^¿ßÖ]<š†Ê 
 PzR QzQ NzL  جيدة جدا) ١ 
 PUzT PTzL QQzL  جيدة)٢ 
 OOzN OQzR NRzT  سيئة ) ٣ 
 UzM UzR SzT  سيئة جدا) ٤ 
 OzO MzP TzQ  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
O<INUDíée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<íÊ^v’Ö]æ<ë_†Ö]<íè†u<í‘^}æ<íé]†Ïµ‚Ö] 
 PzN PzR OzN  جيدة جدا) ١ 
 PRzR PPzT QMzR  جيدة)٢ 
 OMzT ONzO OLzO  سيئة ) ٣ 
 MNzQ MOzT TzS  سيئة جدا) ٤ 
 PzU PzP RzN  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
P<INUDy<»<Ù`Ši<÷ìˆÆ<Å^ŞÎ<<wíée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<Ôj×ñ^ÃÖæ<ÔÖ<íé’~Ö]<íÚøŠÖ]æ<àÚù] 
   OzQ OzQ  جيدة جدا) ١ 
   QMzN QMzN  جيدة)٢ 
   OQzO OQzO  سيئة ) ٣ 
   UzO UzO  سيئة جدا) ٤ 
   LzT LzT  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
      

OL< D< íéßéŞŠ×Ê<l^•æ^ËÚ< ð]†qc<àÂ<oè‚u<Õ^ßâ–Ý^éÏÖ<Í‚ãi< íé×éñ]†‰c<<ìˆÆ< <Å^ŞÎ<»< íéßéŞŠ×Ê< íÖæ<
<êÖ]çuæTL< A<±cUL< A<^è^–Î<íéÏe<î×Â<Øéñ]†‰c< íÖææ<°ŞŠ×Ê<íÖæ<°e<šæ^ËjÖ]< äÃfjè< íée†ÇÖ]< íË–Ö]<àÚ

^âÆæ<Œ‚ÏÖ]<»<í‰‚Ï¹]<àÒ^Úù]æ<°òqøÖ]æ<íÛñ]‚Ö]<æ‚£]<ØnÚ<Å]†’Ö]< J<íŞ×ŠÖ]<Ý^éÎ<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ
å„ãÒ<l^•æ^ËÚ<»<Ùç}‚Ö^e<íéßéŞŠ×ËÖ]<<<<<<[ 

 UzO TzP MLzU  بالتأكيد أوافق) ١ 

 QPzL QNzT QRzM  أوافق)  ٢ 

 NPzT NPzS NPzU  أعارض) ٣ 

 TzL UzP QzS  بالتأكيد أعارض  ) ٤ 

 OzU PzS NzP  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
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 ١٢

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
OM<DÞý]<ÑçÏuæ<íé]†Ïµ‚Ö]<Ù]çu_<ÜééÏi<l…_<çÖ<Há‡^Ú<çe_<‹éñ†Ö]<í‰^ñ†e<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<Ø¾<»<á^Š

^â]†i<ÔÞdÊ< <
 RzO PzR UzO  جيدة جداً) ١ 
 ORzN ORzN ORzN    جيدة) ٢ 
 MUzP NMzO MRzL  ليست جيدة وليست سيئة) ٣ 
 NNzR NNzQ NNzS  سيئة) ٤ 
 MMzT MMzL MOzP  سيئة جداً)  ٥ 
 OzS PzP NzP  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
      

OND<ÔÞdÊ< Híéßâ<ØéÂ^]<íÚçÓu<Ø¾<»<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<á^ŠÞý]<ÑçÏuæ<íé]†Ïµ‚Ö]<Ù]çu_<ÜééÏi<l…_<çÖ<
^â]†i 

 RzL OzT UzT  جيدة جداً) ١ 
 NMzT MTzM NTzM    جيدة) ٢ 
 MNzO MNzL MOzL  ليست جيدة وليست سيئة) ٣ 
 OMzM OPzO NQzS  سيئة) ٤ 
 MUzU MUzR NLzO  سيئة جداً)  ٥ 
 TzU MNzO OzL  ال أعرف/ يال رأ) ٦ 
      

OO<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<
íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<íÚ^Îc<Üjèæ<á÷ç¢]<íf–âæ<Œ‚ÏÖ]æ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]æ<ìˆÆ<J<ğ÷^Â< ğøu<°òqøÖ]<íé–Î<Øu<Üjè

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

^ãÃÚ<íéÃéf<J[ì…^f¹]<å„â<î×Â<ÐÊ]çi<÷<æ_<ÐÊ]çi<Øâ 
 SzU SzP TzS  بالتأكيد أوافق) ١ 
 QRzU QQzT QTzT  وافقأ)  ٢ 
 NOzO NOzN NOzQ  أعارض) ٣ 
 TzS UzM TzM  بالتأكيد أعارض  ) ٤ 
 OzN PzR LzU  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
      

OPD<<H^ãe<Øéñ]†‰c<Í]Â]æ<°ŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎæ<HØéñ]†‰cæ<éŞŠ×ËÖ]<Í†ŞÖ]<°e<Ýø‰<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<‚Ãe
Ö]<°e<í£^’¹]<íé×ÛÂ<š…^Ãj‰<Ý_<‚èöj‰<Øâ[°fÃ< << <

 SzQ SzM TzN  سأؤيد بشدة) ١ 
 RMzS RMzT RMzR  سأؤيد) ٢ 
 NMzO NLzT NNzM  سأعارض) ٣ 
 SzN SzP SzL  سأعارض بشدة) ٤ 
 NzN NzU MzM  ال أعرف/ال رأي ) ٥ 
      

OQD<<íéßéŞŠ×ËÖ]< íŞ×ŠÖ]< äéÊ< kÒ…^æ< ì‚vj¹]< l^è÷çÖ]< äÖ< kÂ< ë„Ö]< ‹éÖçe^Þ_< †³öÚ< ð^ãjÞ]< ‚Ãeæ< áû]
†‰cæ[Ý^ÚúÖ<ÝøŠÖ]<íé×ÛÂ<ÄÊ<»<ø^Ê<Ý_<^vq^Þ<á^Ò<Øâ<H†³öÛ×Ö<ÔÛééÏi<çâ<^Ú<íée†Â<Ùææ<Øéñ]  

 MzN LzR NzM  بالتأكيد ناجح) ١ 
 MLzL TzT MNzM  ناجح) ٢ 
 NLzU NNzP MTzO  ليس فاشال وليس ناجحا) ٣ 
 OPzP ONzQ OSzQ  فاشل) ٤ 
 NPzN NOzN NQzU  بالتأكيد فاشل) ٥ 
 UzO MNzO PzM  ال أعرف/ ال رأي ) ٦ 
      
      



 ٢٠٠٧  كانون أول  -)٦٢(     استطالع رقم                                                            االستطالعات                                                                         

 ١٣

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
ORD<<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‰ 
 MzN LzT MzU  بالتأكيد ستنجح) ١ 

 NMzL MUzO NOzT  ستنجح) ٢ 

 PSzQ PTzO PRzL  ستفشل) ٣ 

 NNzL NMzR NNzS  بالتأكيد ستفشل) ٤ 

 TzO UzU QzR  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
      

OS<D<<ê×éñ]†‰ý]<gÞ^¢]<ÄÚ<íÛñ]<íèçŠi<Ùçu<šæ^ËjÖ]<àÚ<äßÓ³<íq…‚Ö<ëçÎ<Œ^fÂ<çÛ¦<‹éñ†Ö]<Øâ
<[Œ‚ÏÖ]æ<°òqøÖ]æ<æ‚£]<^è^–ÏÖ<Ø£<Ø‘çjÖ]<ÔÖƒ<»<^²< < 

 PzS PzP QzO  بالتأكيد نعم )١ 

 OOzU ONzU OQzR  نعم) ٢ 

 PMzN PNzN OUzQ  ال) ٣ 

 MRzN MQzR MSzN  بالتأكيد ال) ٤ 

 PzL PzU NzQ  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
      

OTD<<š…_<î×Â<Ñ^Ëi÷]< ]„â<„éËßi<î×Â<ì…‚ÏÖ]<äè‚Ö<Øâ< H^è^–ÏÖ]<íÊ^Ò<Ùçu< Üñ]<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<»<x¨<çÖæ
<[ÄÎ]çÖ] 

 QzM PzU QzQ  بالتأكيد نعم )١ 

 OSzN OSzU ORzM  نعم) ٢ 

 OTzT OTzN PLzL  ال) ٣ 

 MOzL MMzR MQzQ  بالتأكيد ال) ٤ 

 QzT SzQ NzT  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
      

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

 NzQ NzN OzL  كيد ممكنبالتأ) ١ 

 NUzN NTzS OLzM  اعتقد انه ممكن) ٢ 

 POzS OUzQ QMzL  اعتقد انه مستحيل  ) ٣ 

 MUzU NOzS MOzO  بالتأكيد مستحيل   ) ٤ 

 PzS QzU NzQ  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
      

PL<Dßi<î×Â<ì…‚ÏÖ]<äè‚Ö<Øâ<HéŞŠ×ËÖ]<Í†ŞÖ]<ÄÚ<Üñ]<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<»<l†¹æ_<x¨<çÖæ<Ñ^Ëi÷]< ]„â<„éË
<[ÄÎ]çÖ]<š…_<î×Â< < 

 OzR PzL NzU  بالتأكيد نعم) ١ 

 NSzQ NSzO NSzU  نعم) ٢ 

 POzR PLzQ PTzT  ال) ٣ 

 NLzN NMzP MSzU  بالتأكيد ال) ٤ 

 QzM RzS NzP  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
      
      
      
      
      



 ٢٠٠٧  كانون أول  -)٦٢(     استطالع رقم                                                            االستطالعات                                                                         

 ١٤

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
PMD<]<»<ð^q<éŞŠ×ËÖ]<á^éfÖ–<»<áø}‚é‰<°Ê†ŞÖ]<á_<‹éÖçe^Þ_<†³öÚ<àÂ<…^’Ö]<Õ¹]<ê×éñ]†‰ý]<

°jÖæ<Ý^éÎ<Œ^‰_<î×Â<ÝçÏi< Ýø‰<ì‚â^Ã¹<Ø‘çjÖ]<Í‚ãe<íÛñ]<íèçŠjÖ<l^•æ^ËÚ< V<íÖææ<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ
Øéñ]†‰c<J<[Í‚]<]„â<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ 

 QzL PzU QzO  بالتأكيد أؤيد) ١ 
 QOzM QPzO QMzM  أؤيد) ٢ 
 NUzO NSzN OOzM    أعارض) ٣ 
 TzU TzS UzN  بالتأكيد أعارض) ٤ 
 OzS QzL MzP  ال رأي ال أعرف) ٥ 

PN<D<Ý^Â<íè^ãÞ<ØfÎ<íÛñ]‚Ö]<íèçŠjÖ]<l^•æ^ËÚ<ð^ãÞc<î×Â<áøÛÃé‰<°Ê†ŞÖ]< á_< ^–è_<Õ¹]<á^éfÖ]<»<ð^q
NLLT<J»<ÔÖ„e<Ý^éÏÖ]<àÚ<øÃÊ<á^ßÓÛjé‰<^ÛãÞ_<‚ÏjÃi<Øâ<[‚Âç¹]<]„â< 

 MzO MzL MzS  بالتأكيد سيتمكنان) ١ 
 NMzT MTzP NSzS  سيتمكنان) ٢ 
 QOzS QOzN QPzS  لن يتمكنا) ٣ 
 MTzQ NMzR MOzL  بالتأكيد لن يتمكنا) ٤ 
 PzS QzT NzT  ال رأي ال أعرف) ٥ 
      

PO<D†Şi<‚Î<íéñ^ãßÖ]<l^•æ^ËÛ×Ö<ê×éñ]†‰ý]æ<éŞŠ×ËÖ]<°Ê†ŞÖ]<ìçÂ<‚ßÂ<<°•æ^Ë¹]<î×Â<íéÖ^jÖ]<çßfÖ]<|
<íÃÛj¥<çßfÖ]<»<Ôè_…<^Ú<Üm<^ãéÊ<‚ße<ØÒ<»<Ôè_…<^Ú<^ßÖ<ØÎ<[Üñ]<¼‰æ<Ø£<çßfÒy<‚Ãeæ<HíÏÊ†¹]<íÎ^ŞfÖ]<†¿Þ_

‚ßfÖ]<ÔÖƒ<»<äè_…<àÂ<pçvf¹]<Ù]ö‰<Üjè<‚ße<ØÒ<ìð]†Îw<[< <
<àÚ<‚ße<ØÒ<»<Ôè_…<^ßÖ<ØÎ<H¼‰çÖ]<Ø£]<çße<î×Â<kÃ×]<á_<‚Ãeæ<áû]u<î×Â<íÃfŠÖ]<^âçßeì‚<J<Ý_<ÐÊ]çi<Øâ

<[äé×Â<ÐÊ]çi<÷ 
MIPO<D<ÜÎ…<‚ßeEM<DI<æ‚£<h^vŠÞ]<MURSê•]…úÖ<Ù^fi<ÄÚ< 
 PzR PzU PzN موافق بشدة ) ١ 
 QMzN PUzM QPzT موافق) ٢ 
 NRzM NRzQ NQzO غري موافق  ) ٣ 
 MQzS MRzS MPzM  غري موافق بشدة) ٤ 
 NzP NzT MzS ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
NIPO<D<ÜÎ…<‚ßeEN<D–<<^ãjè^Û£<íéÖæ<l]çÎ<ÄÚ<àÓÖ<éq<áæ‚e<íÖæ< 
 MzS NzN LzU موافق بشدة ) ١ 
 NMzL NMzN NLzT موافق) ٢ 
 PSzU PPzT QOzN غري موافق  ) ٣ 
 NTzO OLzP NPzR  غري موافق بشدة) ٤ 
 MzM MzP LzQ ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
OIPOD<<ÜÎ…<‚ßeEO<DI<Œ‚ÏÖ]<^ãÛéŠÏi<‚Ãe<°ŞŠ×Ê<íÖæ‚Ö<íÛ‘^Â<íéÎ†Ö] 
 NzN NzR MzQ موافق بشدة ) ١ 
 OOzQ OPzR OMzR موافق) ٢ 
 OSzO OQzP PLzR غري موافق  ) ٣ 
 NQzS NQzT NQzR  غري موافق بشدة) ٤ 
 MzN MzR LzS ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
PIPOD<<ÜÎ…<‚ßeEP<D–íÛñ]‚Ö]<íÚ^ÎþÖ<l]…^é}<íŠ¸<ÄÚ<áçòqøÖ]< 
 NzP NzT MzS موافق بشدة ) ١ 
 OSzL OSzO ORzP موافق) ٢ 
 ORzO OPzL PLzN غري موافق  ) ٣ 
 NLzU NMzO NLzN  غري موافق بشدة) ٤ 
 OzO PzP MzQ ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

< <



 ٢٠٠٧  كانون أول  -)٦٢(     استطالع رقم                                                            االستطالعات                                                                         

 ١٥

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
QIPOD<<ÜÎ…<‚ßeEQ<D–<<Å]†’Ö]<ð^ãÞc< 
 TzS MLzQ QzQ موافق بشدة ) ١ 
 QSzP QRzT QTzQ موافق) ٢ 
 MTzL MSzM MUzQ غري موافق  ) ٣ 
 MPzM MOzN MQzS  غري موافق بشدة) ٤ 
 MzT NzO LzT ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
RIPOD<<ÜÎ…<‚ßeER<DIíéßÚ_<l^féi†i<ÄÚ<ì^é‰<l]ƒ<íÖæ<< 
 RzM RzU PzS موافق بشدة ) ١ 
 PPzU PPzQ PQzS موافق) ٢ 
 NUzR NTzS OMzN ق  غري مواف) ٣ 
 MSzO MSzN MSzR  غري موافق بشدة) ٤ 
 NzM NzT LzU ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
SIPOD<Üñ]<ØvÒ<íÃÛj¥<çßfÖ] 
 NzN NzT MzM موافق بشدة ) ١ 
 PQzN PNzU PUzN موافق) ٢ 
 ONzM ONzU OLzS غري موافق  ) ٣ 
 MSzN MSzN MSzN  غري موافق بشدة) ٤ 
 OzO PzN MzS ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
     

(PP<<š…^Ãè<Ý_<‚èöè<Øâ<[Üñ]<ØvÒ<íÃÛj¥<åçßfe<¼‰çÖ]<Ø£]< ]„â<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<íéf×Æ_<ë_…<àÂ< ]ƒ^Úæ
<[¼‰çÖ]<Ø£]<]„â<°éßéŞŠ×ËÖ]<<Ü¿ÃÚ 

 PPzT PNzN PUzN تؤيد األغلبية ذلك) ١ 
 PRzO PSzS PPzL تعارض اإلغلبية ذلك) ٢ 
 TzU MLzM RzT ال أعرف/ ال رأي ) ٣ 
     

PQD<<åçßfe<¼‰çÖ]< Ø£]< ]„â<°éé×éñ]†‰ý]< Ü¿ÃÚ<š…^Ãè< Ý_< ‚èöè< Øâ< HØéñ]†‰c< »< íéf×Æù]< ë_…< àÂ< ]ƒ^Úæ
<[Üñ]<ØvÒ<íÃÛj¥ 

 ORzM OPzL OUzT تؤيد األغلبية ذلك) ١ 
 QOzN QPzN QMzQ تعارض اإلغلبية ذلك) ٢ 
 MLzS MMzT TzT ال أعرف/ ال رأي ) ٣ 
      

PRD<x×Š¹]<Å]†’Ö]æ<ÝøŠÖ]<íé×ÛÂ<ØfÏjŠ¹<ífŠßÖ^e<Œ^ßÖ]<l]†è‚Ïi<Ì×j¡<J<íé×ÛÂ<á_<‚ÏjÃè<àÚ<Õ^ßâ<HønÛÊ
<ï†è< ^ÛéÊ<¼ÏÊ<ív×Š¹]<l^é×ÛÃ×Ö<ðçr×Ö]<çâ<Ùøju÷]<ð^ãÞý<ì‚éuçÖ]<íÏè†ŞÖ]<á_æ<ØËÖ^e<kãjÞ]<‚Î<ÝøŠÖ]

ÝøŠÖ]<íé×ÛÂ<ØÊ<àÂ<ÙæöŠ¹]<çâ<x×Š¹]<ØÛÃÖ]<á_<áæ†}a< Je< ]ƒ^Ú<íÃe…ù]<†¿ßÖ]<l^ãqæ<àÚ<ë_< HÔÖ<ífŠßÖ^
<<[‚èöi<íéÖ^jÖ] 

 

عملية السالم ليست ناجحة يف إهناء ) ١
االحتالل وجيب إيقافها واللجوء بدال منها 

 NMzM NMzN NLzT  للعمل املسلح 

 

جيب عدم إيقاف عملية السالم ألهنا قد ) ٢
تنجح ولكن يف الوقت نفسه جيب استمرار 

 OQzT OMzN POzT  العمل املسلح 

 

عملية السالم مل تفشل وجيب إعطاءها املزيد ) ٣
من الوقت ويف هذه األثناء جيب التوقف عن 

 NQzS OMzL MRzP  العمل املسلح 

 

العمل املسلح هو املسؤول عن تراجع عملية ) ٤
السالم ولو أوقفنا العمليات املسلحة فإن عملية 

 MNzL UzU MQzR  السالم سوف تتقدم 
 QzQ RzS OzP  ال أعرف / ال رأي) ٥ 
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 ١٦

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
PS<D<íéÂ^e†Ö]<íéÖæ‚Ö]<íßr×Ö^e<îÛŠè< ^Ú<æ_< Hì‚vj¹]< ÜÚù]æ<êeæ…æù]<^ ÷]æ< ^é‰æ…æ<ì‚vj¹]<l^è÷çÖ]<kÚ‚Î

>Ðè†< í…^}< >l]çß‰< pøm< Ùø}< íÛñ]< íèçŠjÖ< Ø‘çj×Ö< J‰< l^uø‘de< ífÖ^Ş¹]< < íŞ¤]< ØÛi<»< íé‰^é
<°fÞ^¢]<àÚ<ÌßÃÖ]æ<˜è†vjÖ]<Í^Ïècæ<ëçÎ<ð]…‡æ<‹éñ…<°éÃiæ<…çj‰<Ä•æ<ÔÖƒ<»<^²<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]

íjÎöÚ< æ‚u< l]ƒ< íéßéŞŠ×Ê< íÖæ< Ý^éÎæ< l^ßçjŠ¹]< ‚éÛrje< ífÖ^Ş¹]æ< HíéÂ^e†Ö]< íßr×Ö]<Í]†c< k < J<Üm
‚Ö]< æ‚£]<î×Â<šæ^ËjÖ]< ^ãéÊ< Üjè<Ö]æ< íéÖ^jÖ]< í×u†¹]< ðêŸêÖæ< †³öÚ< íè^Â†e< íÖæ‚×Ö< íÛñ]< J<Ý_< ‚èöi< Øâ

<[ì…^f¹]<å„â<š…^Ãi< < 
 OzO NzU OzU  أؤيد بشدة) ١ 
 PRzO PQzL PTzP  أؤيد) ٢ 
 OPzT OOzO OSzP  أعارض) ٣ 
 MMzM MNzN UzM  أعارض بشدة) ٤ 
 PzR RzQ MzO  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

PT<D<éŞŠ×ËÖ]<á^éfÖ]<»<ð^q–¹]<ê×éñ]†‰ý]<<]…çÊ<á^ÚçÏé‰<°Ê†ŞÖ]<á_<‹éÖçe^Þ_<†³öÚ<àÂ<…^’Ö]<Õ
<Ý]ˆjÖ]<ï‚¹<ÜÓ£]æ<gÎ]†¹]<áçÓj‰<ì‚vj¹]<l^è÷çÖ]<á_æ<Ðè†ŞÖ]<í…^}<»<lð^q<^ÛÒ<^Ûãi^Ú]ˆjÖ]<„éËßje<ð‚fÖ^e

ÔÖ„e<°Ê†ŞÖ]<J<<[Ðè†ŞÖ]<í…^}<»<lð^q<^ÛÒ<äi^Ú]ˆjÖ]<„éËßje<ÝçÏé‰<ê×éñ]†‰ý]<Í†ŞÖ]<á_<íÏm<Ôè‚Ö<Øâ<<<< 
 MzS MzP NzM  بالتأكيد سيقوم بذلك) ١ 
 MRzM MNzR NNzM  سيقوم بذلك)  ٢ 
 QNzO QLzM QRzO  لن يقوم بذلك) ٣ 
 NRzN OMzP MSzN  بالتأكيد لن يقوم بذلك) ٤ 
 OzS PzP NzP  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

PU< DÖ< š^éÊ< Ýø‰< íÚçÓuæ< á‡^Ú< çe_< ì^éÏe< éŞŠ×ËÖ]< Í†ŞÖ]< á_< ‚ÏjÃi< Øâæ<<„éËßi< î×Â< ì…‚ÏÖ]< Üãè‚
<<<<<<[Ðè†ŞÖ]<í…^}<»<lð^q<^ÛÒ<éŞŠ×ËÖ]<Í†ŞÖ]<l^Ú]ˆjÖ] 

 RzU SzS QzR  بالتأكيد لديهم القدرة) ١ 
 PQzM PPzQ PRzN  لديهم القدرة)  ٢ 
 OPzO ONzQ OSzO  ال قدرة لديهم) ٣ 
 UzN UzS TzP  بالتأكيد ال قدرة لديهم) ٤ 
 PzP QzQ NzQ  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

QL<D<kÚ^Î<çÖ<Ðè†ŞÖ]<í…^}<»<lð^q<^ÛÒ<äi^Ú]ˆjÖ]<„éËßje<ÝçÏé‰<éŞŠ×ËÖ]<Í†ŞÖ]<á`e<íÏm<Ôè‚Ö<Øâæ
<<<<<<[^ãi^Ú]ˆjÖ]<„éËßje<Øéñ]†‰c 

 MPzQ MRzT MLzQ  بالتأكيد سيقوم بذلك) ١ 
 QNzS QLzT QRzM  سيقوم بذلك)  ٢ 
 NNzS NLzT NRzL  لن يقوم بذلك) ٣ 
 RzL RzP QzN  لن يقوم بذلكبالتأكيد ) ٤ 
 PzM QzN NzN  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

QMD< _<[‚èöi<íéÖ^jÖ]<h]ˆuù]æ<l^â^Ÿ÷]<àÚ<^èy¼ÏÊ<ğ]‚u]æ<}]w 
 MzT NzO MzL   زب الشعبح )١ 
 OzL OzO NzS  اجلبهة الشعبية) ٢ 
 ORzN OPzS OTzU   تحف ) ٣ 
 NLzQ MTzT NOzR  اسمح ) ٤ 
   LzR LzU  ميقراطيةجلبهة الدا ) ٥ 
 MzN MzQ LzS  جلهاد اإلسالميا ) ٦ 
 LzL LzL LzL  داف ) ٧ 
 MzO MzU LzN  املبادرة الوطنية) ٨ 
 PzN NzN SzR  ستقل إسالميم ) ٩ 
 NzS NzU NzQ   ستقل وطينم )  ١٠ 
 NTzL OMzM NNzT   أحد مما سبق    ال ) ١١ 
 LzP LzQ LzN  )_____( ري ذلك حددغ )١٢ 

  


