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  املسحية السياسية وللبحوثاملركز الفلسطيين
Palestinian  Center for POLICY and SURVEY RESEARCH 

  
فيما تتسع الفجوة قليالً لصاحل الرئيس حممود عباس مقابل 
إمساعيل هنية ، الغالبية تؤيد استمرار وقف إطالق النار 
الراهن  بني محاس وإسرائيل وتفضل املفاوضات السلمية 

 لكنها ال تعتقد بنجاعة املفاوضات لإلفراج عن األسرى،
وتؤيد بالتايل خطف جنود إسرائيليني ملبادلتهم بأسرى 
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للمزيد من املعلومات أو 
االستفسارات عن االستطالع 

 جه، الرجاء االتصال بـونتائ
أو وليد لدادوة   خليل الشقاقي.د

الفلسطيين للبحوث  يف املركز
  السياسية واملسحية

  
لسطني رام اهللا، ف

  )٠٢(٢٩٦٤٩٣٣:تليفون
  )٠٢(٢٩٦٤٩٣٤: فاكس

  
e-mail: pcpsr@pcpsr.org 

http://www.pcpsr.org 

  املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية    تأسس  
بحـوث   كمركـز مـستقل لل     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 
د الدراسات واألحباث األكادمييـة ذات العالقـة        إعدا

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

ت واملـوجزات   حلول هلا، وعقد املؤمترات واحملاضـرا     
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         

  . تظمة للمركزاملن
ؤسسة مت إجراء االستطالع بالتعاون مع م
 كونراد أديناور يف رام اهللا
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 درجة ١٤ الفجوة بني شعبية الرئيس حممود عباس وإمساعيل هنية لتصل إىل  تزداد  
ية اليوم وكان املرشحان لو جرت انتخابات رئاس. مئوية لصاحل عباس يف هذا االستطالع
يشكل هذا ارتفاعاً طفيفاً %. ٣٩والثاين على % ٥٣مها عباس وهنية، حيصل األول على 

وكانت . هلنية% ٤٠مقابل % ٥٢املاضي ) حزيران(يف شعبية عباس حيث بلغت يف يونيو 
 املاضي بعد االجتياح الشعيب للحدود) مارس(شعبية هنية قد بلغت أعلى نسبة هلا يف آذار 

أما لو . لعباس% ٤٦مقابل % ٤٧املصرية حيث بلغت شعبية هنية آنذاك -الفلسطينية
والثاين % ٦١كانت املنافسة اليوم بني مروان الربغوثي وإمساعيل هنية فيحصل األول على 

تبلغ نسبة عدم املشاركة يف االنتخابات الرئاسية لو كانت بني عباس وهنية %. ٣٤على 
ترتفع نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس بشكل طفيف %. ٢٧ وبني الربغوثي وهنية% ٣٧
أما نسبة عدم الرضا فتبلغ . يف هذا االستطالع% ٤٨إىل ) حزيران(يف يونيو % ٤٦من 

 %.٤٧اليوم 

) يوينو( نقطة مئوية يف حزيران ١٢كذلك تزداد الفجوة بني شعبية فتح ومحاس من 
لو جرت انتخابات تشريعية اليوم فإن محاس .  نقطة مئوية يف هذا االستطالع١٤املاضي إىل 
وهي % (٤٣وحتصل فتح على ) حزيران املاضي/يف يونيو% ٣١مقابل % (٢٩حتصل على 

تبلغ نسبة الذين سيصوتون ). حزيران املاضي/نفس النسبة اليت حصلت عليها يف يونيو
 %.١٦فيما تبلغ نسبة الذين مل يقرروا بعد % ١١ألحزاب وحركات أخرى 

بة التقييم اإلجيايب ألداء حكومة سالم فياض على حاهلا تقريباً حيث تبلغ اليوم تبقى نس
تقييماً % ٣٤يف املقابل تعطي نسبة من . أيضاً% ٣٤فيما تبلغ نسبة التقييم السليب % ٣٤

، وكانت نسبة التقييم %٣٩إجيابياً ألداء حكومة إمساعيل هنية فيما تبلغ نسبة التقييم السليب 
) يونيو(يف حزيران % ٣٥ونسبة التقييم السليب % ٣٧ومة هنية قد بلغت اإلجيايب حلك

أن حكومة سالم فياض هي احلكومة الفلسطينية الشرعية فيما % ٣٣ترى نسبة من . املاضي
وكانت نسبة االعتقاد بشرعية حكومة . أن حكومة هنية هي الشرعية% ٢٧تقول نسبة من 

. املاضي) يونيو( وذلك يف حزيران حلكومة هنية% ٢٩مقابل % ٣١فياض قد بلغت 
يف آذار %) ٣٤(وكانت نسبة االعتقاد بشرعية حكومة هنية قد بلغت أعلى نسبة هلا 

 . املاضي) مارس(

يف يونيو % ٤٠نسبة اإلحساس باألمن والسالمة الشخصية ترتفع يف الضفة الغربية من 
ة الشرطة وأجهزة األمن اليوم ورمبا يعكس هذا حتسناً يف قدر% ٤٣املاضي إىل ) حزيران(

لكن نسبة . الفلسطينية على فرض النظام والقانون يف مناطق أوسع من الضفة الغربية
مقاربة % (٥٤اإلحساس باألمن والسالمة الشخصية يف قطاع غزة أعلى حيث تبلغ اليوم 

ولعل ذلك نتيجة لوقف إطالق النار بني محاس ) حزيران املاضي/ يف يونيو% ٤٩ب 
يف املقابل تزداد نسبة التقييم اإلجيايب ألوضاع الفلسطينيني يف الضفة الغربية مقابل  .وإسرائيل

. فقط أن األحوال يف قطاع غزة جيدة أو جيدة جداً% ٨قطاع غزة حيث تقول نسبة من 
يف يونيو . أن األحوال يف الضفة الغربية جيدة أو جيدة جداً% ٢٧فيما تقول نسبة من 

للضفة % ٢٥مقابل % ٥سبة التقييم اإلجيايب ألوضاع غزة املاضي بلغت ن) حزيران(
تقييماً إجيابياً ألوضاع الدميقراطية وحقوق اإلنسان % ٣٤كذلك تعطي نسبة من . الغربية

 .لنفس األوضاع يف قطاع غزة% ٢٤يف الضفة الغربية مقابل 

ة تعارض ما قامت به محاس من دخول مسلح ملنطقة الشجاعي%) ٦٩(الغالبية العظمى 
فيما أيدت ذلك العمل ) مما أسفر عن سقوط ضحايا وهروب أفراد من عائلة حلس(

فقط يف % ١٢مقابل % ٣٥ترتفع نسبة تأييد هذا العمل يف قطاع غزة حيث تبلغ %. ٢٠
يظهر هذا الفرق الواسع بني املنطقتني مدى تأثر قطاع غزة بوسائل اإلعالم . الضفة الغربية

فمثالً يظهر . لقطاع مقابل ضعف هذا التأثري يف الضفة الغربيةاليت تسيطر عليها محاس يف ا
يقولون أن احملطة اليت شاهدوها أكثر من غريها من احملطات خالل % ٢١االستطالع أن 

الشهرين املاضيني هي فضائية األقصى فيما تبلغ نسبة مشاهدة هذه احملطة يف الضفة الغربية 
مقارنة %) ٢٧( به محاس يف املخيمات كذلك ترتفع نسبة تأييد ما قامت. فقط% ٦

، وبني املتدينيني %)١٦(مقارنة بالنساء %) ٢٥(، وبني الرجال %)١٦(بالقرى والبلدات 
%) ٤١(، وبني معارضي عملية السالم %)١٧(مقارنة باملتدينني بعض الشيء %)٢٣(
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تح مقارنة مبؤيدي ف%) ٥٣(، وبني مؤيدي محاس %)١٦(مقارنة مبؤيدي عملية السالم 
، وبني محلة شهادة %)١٦(مقارنة بغري الالجئني %) ٢٥(، وبني الالجئني %)٥(

%) ٢٥(، وبني األقل دخالً %)١٣(مقارنة حباملي شهادة االبتدائية %) ٢٤(البكالوريوس 
%) ٢٦( سنة ٢٢-١٨، وبني اللذين تتراوح أعمارهم بني %)١٥(مقارنة باألكثر دخالً 

  %).١٧( سنة ٥٢ مقارنة بالذين تزيد أعمارهم عن
أن حركة فتح هي املسؤولة عن االنفجار الذي أدى ملقتل مخسة % ٢٣تعتقد نسبة من 

أهنا غري % ٤٣املاضي فيما تعتقد نسبة من ) يونيو(من أعضاء محاس يف شهر حزيران 
  .أهنا ال تعرف من املسؤول% ٣٣مسؤولة وتقول نسبة من 

ئاسة عباس هي فعالً كما تقول محاس، أن فترة انتهاء ر% ٦٣تعتقد نسبة عالية تبلغ 
، أي بعد مرور أربع سنوات على انتخابه فيما تعتقد ٢٠٠٩) يناير(أي يف كانون ثاين 

) يناير(فقط أن واليته متتد لفترة مخس سنوات وتنتهي يف كانون ثاين % ٢٣نسبة من 
 تنتهي يف مطلع تزداد نسبة االعتقاد بأن فترة الرئيس.  كما تقول الرئاسة الفلسطينية٢٠١٠

، %)٥٩(مقارنة مبؤيدي عملية السالم %) ٧٤( بني معارضي عملية السالم ٢٠٠٩عام 
، بني محلة شهادة البكالوريوس %)٥٢(مقارنة مبؤيدي فتح %) ٧٩(بني مؤيدي محاس 

، وبني %)٥٦(مقارنة باملوظفني %) ٧١(، بني الطالب %)٤٠(مقارنة باألميني %) ٦٩(
مقارنة بالذين تزيد أعمارهم عن %) ٦٧( سنة ٢٢-١٨م ما بني اللذين تتراوح أعماره

 %).٥٦( سنة ٥٢
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تعارض % ١٥من اجلمهور الفلسطيين يؤيد ونسبة من % ٨١يظهر االستطالع أن   
جيدر اإلشارة إىل أن استطالع شهر .  قطاع غزةاستمرار وقف إطالق النار الراهن يف

يعارضون اتفاقاً لوقف % ٢١يؤيدون و% ٧٨املاضي كان قد أظهر أن ) يونيو(حزيران 
عند %) ٢٣(لكن نسبة التأييد كانت منخفضة جداً . إطالق النار بني محاس وإسرائيل

ل إن التأييد آنذاك ب. اشتراط اقتصار وقف إطالق النار على قطاع غزة بدون الضفة الغربية
تشري . يف حال مل يشمل اتفاق وقف النار فتحاً للمعابر وخاصة معرب رفح% ٢٠مل يزد عن 

تعتقد أنه لو استمر وقف إطالق النار فإن % ٤٩نتائج االستطالع الراهن إىل أن نسبة من 
بالرغم من أن .  أنه لن يفتح% ٤٢معرب رفح مع مصر سوف يفتح فيما تعتقد نسبة من 

تفاق وقف إطالق النار بني محاس وإسرائيل اقتصر على قطاع غزة ومل يضمن فتحاً منتظماً ا
تصف أداء محاس التفاوضي يف اتفاق وقف إطالق النار  بأنه %) ٦٠(ملعرب رفح فإن الغالبية 

  .أنه كان سيئاً أو سيئاً جداً% ٢٨كان جيداً أو جيداً جداً فيما ترى نسبة من 
 أن ثالثة أرباع الفلسطينيني يعتقدون أن اتفاق اإلفراج عن وجد االستطالع أيضاً

فقط % ٧األسرى بني حزب اهللا وإسرائيل كان انتصاراً حلزب اهللا فيما رأته نسبة من 
يف هذا السياق، فإن نسبة االعتقاد بأن اتفاقاً حول األسرى بني محاس . انتصاراً إلسرائيل

أن يشكل % ٢٦فيما تتوقع نسبة من % ٤٦ز وإسرائيل سيشكل انتصاراً حلماس ال يتجاو
  .ذلك االتفاق املستقبلي املتوقع انتصاراً إلسرائيل

أن أفضل وسيلة لتحرير املعتقلني الفلسطينيني يف السجون %) ٥٩(تعتقد األغلبية 
تعتقد أن % ٣٩اإلسرائيلية هو من خالل اتفاق سالم يشمل اإلفراج عنهم ولكن نسبة من 

أما عن السؤال . اف جنود إسرائيليني ومبادلتهم بأسرى فلسطينينيأفضل وسيلة هي اختط
عن الدروس املستفادة من اختطاف اجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط فإن الغالبية العظمى 

تقول أهنا تعارض اختطاف جنود ملبادلتهم بأسرى % ٢١تقول أهنا تؤيد ونسبة %) ٧٤(
 األغلبية للوسيلة التفاوضية لإلفراج عن بعبارة أخرى، برغم تفضيل. فلسطينيني أو عرب

  .األسرى الفلسطينيني، فإن اإلغلبية ال تعتقد بنجاعة وفاعلية املفاوضات السلمية
تزداد نسبة االعتقاد بأن أفضل طريقة لإلفراج عن األسرى الفلسطينيني هو التوصل 

%) ٦٤(نساء ، بني ال%)٥٣(مقارنة باملخيمات %) ٦٢(التفاق سالم يف القرى والبلدات 
مقارنة مبعارضي عملية السالم %) ٦٨(، بني مؤيدي عملية السالم %)٥٣(مقارنة بالرجال

، بني حاملي الشهادة %)٣٢(مقارنة مبؤيدي محاس %) ٧٧(، بني مؤيدي فتح %)٢١(
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 ٤

 
< <

< <

%) ٧١(، بني املزارعني %)٤٨(مقارنة حباملي شهادة البكالوريوس %) ٦٨(اإلعدادية 
، وبني العاملني يف القطاع اخلاص %)٥٢(ارنة بالطالب مق%) ٦٦(وربات البيوت 

  %).٤٧(مقارنة بالعاملني يف القطاع العام %) ٥٩(
  

 EOD   <ÝøŠÖ]<íé×ÛÂV<  

• < ífŠÞQS< Aæ< ‚èöiPM< A<ğ̂Ê]Â]< š…^Ãi
<ëçãéÖ]< gÃ×Ö< íÖæ‚Ò< Øéñ]†‰de< ğ÷^fjÚ
<‚Ãe< éŞŠ×ËÖ]< gÃ×Ö< íÖæ‚Ò< °ŞŠ×Êæ

jÖ]æ<í×ÏjŠÚ<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎ<Ø£<Ø‘ç
Å]†’Ö]<ØÒ^Ú<íÊ^ÓÖ<Üñ]J 

• < àÚ< ífŠÞRT< Aæ< ‚èöiOL< A<ì…^f¹]<š…^Ãi
íèçÃŠÖ]J 

• < ífŠÞSL< Aæ< ‚èöiNT< A<íé×ÛÂ< š…^Ãi
<Ñ^Ëi÷< Ø‘çjÖ]< ‚Ãe< °fÃÖ]< °e< í£^’¹]
<éŞŠ×ËÖ]< °Ê†ŞÖ]< °e< Ýø‰

<È×fi<ífŠÞ<àÓÖ<Hê×éñ]†‰ý]æPO<A<äÞ_<‚ÏjÃi
<°e< í£^’Ú<pæ‚u< ğ]‚e_< ğ̂ßÓº<áçÓè< àÖ

]°fÃÖJ 
• <È×fi<ífŠÞ<á_<^ÛÒRU<A<Ý^éÎ<”†Ê<á_<‚ÏjÃi

<l]çß‰< ‹¸< Ùø}< íéßéŞŠ×Ê< íÖæ
<àÚ<ífŠÞ<ï†i<^ÛéÊ<í×éò•<æ_<íÚ‚ÃßÚNT<A

íéÖ^Â<æ_<íŞ‰çjÚ<^ãÞ_J 
• <àÚ< ífŠÞæMN< A<l^•æ^Ë¹]< á_< ‚ÏjÃi<¼ÏÊ

<»< xrßj‰< ‹éÖçe^Þ_< †³öÚ< ^ãÏ×_< Ö]
< àÚ< ífŠÞ< ‚ÏjÃi< ^ÛéÊ< Ùøju÷]< ð^ãÞcSR<A

<ØËj‰<^ãÞ_ÔÖƒ<»J 
• <àÚ<ífŠÞ<ï†i<Ñ^éŠÖ]<‹ËÞ<»SP<A<àÚ<äÞ_

<¼‰æ< Üñ]< Øu< íèçŠjÖ< Ø‘çjÖ]< ØévjŠ¹]
<ífŠÞ< ÙçÏiæ< íéÖ^£]< l†¹æ_< íÚçÓu< ÄÚ

< àÚRP< A<‹éñ†Ö]æ< l†¹æ_< l]ð^ÏÖ< ác
ÌÎçji<á_<g«æ<ì‚éËÚ<Æ<Œ^fÂJ 

 

< <

يل تؤيد اعترافاً متبادالً بإسرائ%) ٥٧(تظهر النتائج أن غالبية اجلمهور الفلسطيين   
كدولة للشعب اليهودي وفلسطني كدولة للشعب الفلسطيين وذلك بعد قيام دولة فلسطينية 

. اعترافاً كهذا% ٤١تعارض نسبة من . مستقلة والتوصل حلل دائم لكافة مشاكل الصراع
تتطابق هذه النسب تقريباً مع تلك اليت حصلنا عليها يف االستطالع السابق يف حزيران 

يعارضون % ٣٠يؤيدون و%) ٦٨(ا تظهر النتائج أن ثلثي اجلمهور كم. املاضي) يونيو(
املبادرة السعودية أو مبادرة السالم العربية اليت تدعو النسحاب إسرائيلي من كافة املناطق 

 وإقامة دولة فلسطينية وحل قضية الالجئني حالً عادالً ومتفقاً ١٩٦٧العربية احملتلة منذ عام 
 مقابل اعتراف كافة الدول العربية بإسرائيل ١٩٤م املتحدة رقم عليه بناءاً على قرار األم

وحبقها يف العيش يف حدود آمنة والقيام بتوقيع اتفاقات سالم وإقامة عالقات دبلوماسية 
) يونيو(تتطابق هذه النسب تقريبا مع تلك اليت حصلنا عليها يف حزيران . طبيعية معها

  .املاضي
تؤيد عملية املصاحلة بني الشعبني بعد %) ٧٠(ة العظمى تظهر النتائج أيضاً أن الغالبي

التوصل التفاق سالم بني الطرفني وبعد قيام دولة فلسطينية تعترف هبا إسرائيل، ويعارض 
فتح احلدود بني الدولتني والسماح حبرية % ٨٤يف هذا السياق تؤيد نسبة من %. ٢٨ذلك 

مؤسسات اقتصادية والقيام مبشاريع بناء % ٧١حركة لألفراد والبضائع، وتؤيد نسبة من 
هتدف ) الربملان(بناء مؤسسات سياسية مشتركة % ٤١اقتصادية مشتركة، وتؤيد نسبة من 

سن % ٣٦لقيام احتاد كونفدرايل بني دولة فلسطني ودولة إسرائيل الحقاً، وتؤيد نسبة من 
مج تعليمية وضع برا% ١٣قوانني فلسطينية متنع التحريض ضد إسرائيل، وتؤيد نسبة من 
% ٣٢كذلك تقول نسبة من . تعترف بإسرائيل وال تطالب بعودة كل فلسطني للفلسطينيني

أهنا ستكون يف تلك احلالة على استعداد لدعوة زميل إسرائيلي لزيارة بيته وتقول نسبة 
  .مطابقة أهنا ستكون على استعداد لزيارة زميل إسرائيلي يف بيته يف إسرائيل

تعتقد أنه لن يكون ممكناً % ٤٣ بني الشعبني فإن نسبة كبرية تبلغ رغم تأييد املصاحلة
تعتقد أن فرص قيام دولة % ٦٩كذلك، فإن نسبة تبلغ . ابداً حدوث مصاحلة بني الشعبني

أهنا متوسطة أو % ٢٨فلسطينية خالل مخس سنوات منعدمة أو ضئيلة فيما ترى نسبة من 
ليت أطلقها مؤمتر أنابوليس ستفشل يف إهناء أن املفاوضات ا% ٧٦وتعتقد نسبة من . عالية

ويف نفس السياق ترى . فقط أهنا ستنجح يف ذلك% ١٢االحتالل فيما تعتقد نسبة من 
أنه من املستحيل التوصل لتسوية حل دائم وسط مع حكومة إيهود أوملرت % ٧٤نسبة من 

  .ب أن تتوقفأن لقاءات أوملرت وعباس غري مفيدة وجي% ٦٤احلالية فيما تقول نسبة من 
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<ÅøŞj‰]<sñ^jÞ<ë_†Ö]Î…<Ý^ÃÖ]<ÜENUD 
NT<IOL<<ha<<E‹ŞŠÆ_<DNLLT< <

  
  

    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< 
 ٦,٨ ٧,٣ ٧,١    العربية) ١  
 ٤٤,٧ ٥٦,٦ ٥٢,٣  اجلزيرة) ٢  
 ٠,٢ ٠,١ ٠,٢  احلرة) ٣  
 ١,٨ ٦,٤ ٤,٧  املنار) ٤  
 ١٥,١ ٧,٨ ١٠,٥  الفضائية الفلسطينية) ٥   

 ٢١,٠ ٦,٢ ١١,٦  فضائية األقصى) ٦ 
 ٧,٦ ٨,٧ ٨,٣  ال أشاهد التلفزيون) ٧ 
 ١,٨ ٤,١ ٣,٣  )_______حدد(أخرى ) ٨ 
 ١,٠ ٢,١ ١,٧  ال يوجد صحن القط) ٩ 
 ٠,٠ ٠,٧ ٠,٤  ال أعرف/ ال راي) ١٠  

      
MD<<<^Šéñ…<äe^~jÞ]<„ßÚ<á‡^Ú<çe_<ð]_<àÂ<š]…<Æ<Ý_<š]…<kÞ_<Øâ[ 
 ١٠,١ ٥,٦ ٧,٢      راض جدا  ) ١ 
 ٣٥,٣ ٤٣,٨ ٤٠,٧    راض ) ٢ 
 ٣٥,٦ ٣١,٩ ٣٣,٢  غري راض) ٣ 
 ١٤,٥ ١٣,٧ ١٤,٠  غري راض باملرة  ) ٤ 
 ٤,٥ ٥,٠ ٤,٨  رفال أع/ ال رأي) ٥ 
      
ND<<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^·[ 
 ٥٣,٠ ٥٣,٦ ٥٣,٤  حممود عباس) ١ 
 ٤١,٤ ٣٧,٢ ٣٨,٩  امساعيل هنية) ٢ 
 ٥,٥ ٩,٢ ٧,٧   ال اعرفرأيال ) ٤ 
      
O<D]<á^Ò<çÖælç’i<à¹<HŒ^·<àÂ<íéßâ<ØéÂ^]<HxjÊ<íÒ†u<àÂ<êmçÆÖ]<á]æ†Ú<°e<‹Ê^ßjÖ[ 
 ٥٨,٣ ٦٢,٢ ٦٠,٧    مروان الربغوثي ) ١ 
 ٣٨,٨ ٣١,٤ ٣٤,٣  امساعيل هنية) ٢ 
 ٢,٩ ٦,٤ ٥,٠   ال اعرفرأيال ) ٤ 
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    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
Q<DÊ]ç²<ÝçéÖ]<ì‚è‚q<l^e^~jÞ]<l†q<çÖ<<íéÃè†jÖ]<l^e^~jÞ÷]<»<kÒ…^<Ö]<Üñ]çÏÖ]<‹ËÞ<kv†iæ<íé‰^éŠÖ]<ïçÏÖ]<Äé¶<íÏ

<»<l†q<Ö]NQ<êÞ^m<áçÞ^Ò<E†è^ßè<DNLLR<<<<[lç’j‰<à¹<H 

 
ائتالف اجلبهة الدميقراطية وحزب الشعب (قائمة البديل ) ١

 ٠,٨ ٢,٠ ١,٥    )وفدا  ومستقلني
 ٢,١ ٣,٣ ٢,٨  "غوثي واملستقلون مصطفى الرب" قائمة فلسطني املستقلة ) ٢ 
 ٤,١ ٥,٧ ٥,٠  قائمة الشهيد أبو علي مصطفى) ٣ 
   ٠,٥ ٠,٣  قائمة الشهيد أبو العباس) ٤ 

 ٠,٧ ٠,٣ ٠,٥  قائمة احلرية والعدالة االجتماعية) ٥ 
 ٣٣,٤ ٢٦,٥ ٢٩,٣  قائمة التغيري واالصالح) ٦ 
   ٠,٢ ٠,١  )وعد(االئتالف الوطين للعدالة والدميقراطية) ٧ 

 ٠,٨ ٠,٦ ٠,٧  قائمة الطريق الثالث) ٨ 
   ٠,١ ٠,١  قائمة احلرية واالستقالل) ٩ 

 ٠,٣ ٠,٥ ٠,٤  قائمة العدالة الفلسطينية) ١٠ 
 ٤٥,٣ ٤١,٨ ٤٣,٢  حركة فتح) ١١  
 ١٢,٦ ١٨,٦ ١٦,٢  )مل أقرر بعد(ال أحد مما سبق ) ١٢ 
      
RD<·<kÓŠ³<Å^ŞÏÖ]æ<íË–Ö]<»<íŞ×ŠÖ]<Ø’Ê<‚Ãe<íÚçÓ£]<^ãŠËÞ<ljÂ]<oéu<HìˆÆ<»<íŞ×ŠÖ^e<äéßâ<ØéÂ^]<íÚçÓuæ<Œ^

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

 ٣٣,٢ ٢٤,١ ٢٧,٤     نية هي الشرعية حكومة ه )١ 
 ٣٥,٣ ٣١,٤ ٣٢,٨  حكومة أبو مازن وسالم فياض هي الشرعية) ٢ 
 ٥,٣ ٨,٩ ٧,٦  احلكومتان شرعيتان) ٣ 
 ٢٠,٩ ٢٩,٠ ٢٦,٠  احلكومتان غري شرعيتان   ) ٤  
 ٥,٣ ٦,٦ ٦,١  ال أعرف/ ال رأي) ٥  
       
S<De<Å^ŞÎ<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<Ä•æ<Ì’i<ÌéÒ<HÝ^Â<ØÓ<<<<<[ÝçéÖ]<ìˆÆ 
 ٢,٧ ١,٦ ٢,٠       جيد جدا )١  
 ٤,٦ ٧,٣ ٦,٣  جيد) ٢  
 ١٠,٣ ٩,٨ ١٠,٠  وسط  ) ٣  
 ٢٩,٤ ٤٠,٥ ٣٦,٥    سيء ) ٤  
 ٥٣,١ ٣٧,٩ ٤٣,٤  سيء جدا) ٥  
 ٠,٠  ٢,٨ ١,٨  الأعرف/ ال رأي ) ٦  
       
T<De<<<<<[ÝçéÖ]<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<Ä•æ<Ì’i<ÌéÒ<HÝ^Â<ØÓ 
 ٥,٥ ٢,١ ٣,٣        جداجيد )١  
 ٢٩,٨ ٢٠,٢ ٢٣,٧  جيد) ٢  
 ١٨,٤ ٣٥,٩ ٢٩,٥  وسط  ) ٣  
 ٢٤,٤ ٣١,١ ٢٨,٧    سيء ) ٤  
 ١٠,٦ ١٠,١ ١٠,٣  سيء جدا) ٥  
 ١١,٣ ٠,٥ ٤,٤  الأعرف/ ال رأي ) ٦  
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 ٧

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
U<DeÔÞ_<î×Â<ÔŠËÞ<Ì’i<Øâ<HÝ^Â<ØÓ<<<JJJJJJJJJJJJ 
 ٦٠,٨ ٤٢,٢ ٤٩,٠           متدين )١  
 ٣٧,٣ ٥٢,٥ ٤٧,٠  متوسط التدين) ٢  
 ١,٩ ٥,٠ ٣,٩  غري متدين) ٣  
 ٠,٠  ٠,٢ ٠,١  ال/ ال رأي) ٤  
       

ML<De<ÔÞ_<î×Â<ÔŠËÞ<Ì’i<Øâ<HÝ^Â<ØÓ<<<JJJJJJJJJJJ 
 ٧٥,٨ ٧٠,١ ٧٢,٢      مؤيد لعملية السالم )  ١  
 ١٣,٣ ١٢,٨ ١٣,٠   معارض لعملية السالم٢  
 ١٠,٢ ١٦,١ ١٣,٩  بني التأييد واملعارضة) ٣  
 ٠,٧ ١,١ ٠,٩  ال/ ال رأي) ٤  
      

MM<DØâ<[á‡^Ú<çe_<íŞ×ŠÖ]<‹éñ†Ö<íÃe^jÖ]<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<^ŠÊ<çqçe<‚ÏjÃi< 
 ٦٩,١ ٧٤,٢ ٧٢,٣    نعم) ١  
 ١٨,٩ ١١,٦ ١٤,٣  ال ) ٢  
 ١٢,٠ ١٤,٢ ١٣,٤  ال أعرف/  ال رأي٣  
       

MN<DÄÚ[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< 
 ٤٠,٥ ٥٧,٠ ٥١,٣      سيزيد )١  
 ١١,٧ ١٤,٤ ١٣,٤  سيبقى كما هو) ٢  
 ٣٧,٥ ١٩,٦ ٢٥,٩  سينقص)  ٣  
 ١٠,٣ ٩,٠ ٩,٤  ال أعرف/ ال رأي) ٤  
      

MO<D_<çÖ]<Ù]çu_<ÜééÏi<l…^â]†i<ÔÞdÊ<Há‡^Ú<çe_<‹éñ†Ö]<í‰^ñ†e<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<Ø¾<»<á^ŠÞý]<ÑçÏuæ<íé]†Ïµ‚Ö 
 ٧,٢ ٤,٦ ٥,٦       جيدة جداً)١  
 ٣٠,٤ ٢٦,٤ ٢٧,٩    جيدة) ٢  
 ٢٠,٩ ٢٦,٩ ٢٤,٨  ليست جيدة وليست سيئة) ٣  
 ٢٧,٠ ٢٥,٩ ٢٦,٣  سيئة) ٤  
 ١٠,٦ ١٠,٤ ١٠,٥    سيئة جداً)  ٥  
 ٣,٨ ٥,٧ ٥,٠  فال أعر/ ال رأي) ٦  
       

MP<D<<]ƒc^â]†i<ÔÞdÊ<Híéßâ<ØéÂ^]<íÚçÓu<Ø¾<»<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<á^ŠÞý]<ÑçÏuæ<íé]†Ïµ‚Ö]<Ù]çu_<ÜééÏi<l…_ 
 ٧,٢ ٣,٧ ٥,٠    جيدة جداً) ١  
 ٢٣,٨ ١٥,٥ ١٨,٥    جيدة) ٢  
 ١٩,٨ ١٦,٥ ١٧,٧  ليست جيدة وليست سيئة) ٣  
 ٢٣,٢ ٣٣,٨ ٢٩,٩    سيئة) ٤  
 ٢٢,١ ١٧,٩ ١٩,٤  سيئة جداً)  ٥  
 ٣,٩ ١٢,٦ ٩,٤  ال أعرف/ ال رأي) ٦  
       

       



 ٢٠٠٨  آب -)٢٩(                استطالع رقم                                                                                                                                         االستطالعات 

 ٨

       

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
MQ<D<<<<<<[ðê‰<Ý_<‚éq<çâ<Øâ<[ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<íÖ^Ï¹]<íéßâ<ØéÂ^]<íÚçÓu<ð]ù<ÔÛééÏi<çâ<^Ú< 

 ١١,٢ ٦,٩ ٨,٥       جيد جدا) ١  
 ٢٨,٦ ٢٣,٠ ٢٥,١  جيد) ٢  
 ٢٠,٦ ١٩,٦ ٢٠,٠  ا وليس سيئاليس جيد) ٣  
 ٢٣,٧ ٢٨,٠ ٢٦,٤  سيئ) ٤  
 ١٤,٤ ١١,٢ ١٢,٣  سيئ جدا) ٥  
 ١,٥ ١١,٣ ٧,٧  ال رأي ال أعرف) ٦  
       

MR<D<š^éÊ<Ýø‰<^ã‰_†è<Ö]<íÚçÓ£]<ð]ù<ÔÛééÏi<çâ<^Ú<^ßÖ<ØÎæ[<[ðê‰<Ý_<‚éq<çâ<Øâ< 
 ٧,٠ ٤,٥ ٥,٤       جيد جدا) ١  
 ٢٥,٣ ٢٩,٧ ٢٨,١  جيد) ٢  
 ١٨,٩ ٢٦,١ ٢٣,٥  ليس جيدا وليس سيئا) ٣  
 ٢٩,٦ ٢٠,٦ ٢٣,٩  سيئ) ٤  
 ١١,٨ ٨,٤ ٩,٧  سيئ جدا) ٥  
 ٧,٣ ١٠,٦ ٩,٤  ال رأي ال أعرف) ٦  
       

MS<D<…æ†Ú<‚Ãe<êãjßi<íée^~jÞ÷]<‹éñ†Ö]<ìÊ<á]<Œ^·<íÒ†u<ÙçÏi<P<ê‰^‰÷]<áçÞ^ÏÖ]<»<ð^q<^Ú<gŠu<äe^~jÞ]<î×Â<l]çß‰<
Â†e<ÍÃi<àÖ<^ãÞ]æ<‹éÖæ<l]çß‰<‹Û¤<‚j³<êÖ^£]<‹éñ†Ö]<ìÊ<á]<ÙçÏi<íéßéŞŠ×ËÖ]<í‰^ñ†Ö]<àÓÖ<ì‚¹]<å„â<ð^ãjÞ]<‚Ãe<äjé

íéÃè†jÖ]<l^e^~jÞ÷]<áçÞ^Î<»<ð^q<^ÛÒ<êñ^ßnj‰]<ØÓe<ÔÖƒæ<íÃe…_<J<[<íée^~jÞ÷]<Œ^fÂ<çÛ¦<‹éñ†Ö]<ìÊ<êãjßi<Õ^ÏjÂ]<»<îjÚ 

  
يناير / كانون ثاين  سنوات على انتخابه أي يف٤بعد مرور ) ١

٦٤,٩ ٦٢,٥ ٦٣,٤       ٢٠٠٩ 

  
يناير / سنوات على انتخابه أي يف كانون ثاين ٥بعد مرور )٢

٢٢,٤ ٢٢,٨ ٢٢,٦  ٢٠١٠ 
 ١٢,٧ ١٤,٨ ١٤,٠  ال اعرف/ ال راي ) ٣   
       

MT<D<v•<½çÏŠÖ<ï_<^º<ìçÏÖ^e<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<íéÂ^rÖ]<íÏŞßÚ<Ùç}‚e<†ãÖ]<]„â<Ä×ŞÚ<»<Œ^·<kÚ^Î<àÚ<]†Ê_<hæ†âæ<^è^
‹×u<í×ñ^Â<J[ä•…^Ãi<Ý_<å‚èöi<Øâ<HŒ^·<äe<kÚ^Î<^Ú<å^Ÿ]<ÔËÎçÚ<çâ<^Ú 

 ١٠,١ ٢,٧ ٥,٤       بالتأكيد أؤيده)١  
 ٢٤,٥ ٩,١ ١٤,٧  أؤيده) ٢  
 ٣٧,٩ ٥٠,٦ ٤٥,٩   أعارضه) ٣  
 ١٩,٢ ٢٥,٢ ٢٣,٠  بالتأكيد أعارضه) ٤  
 ٨,٣ ١٢,٤ ١٠,٩  ال اعرف/ ال رأي) ٥  
       

MU<D»<<àÂ<íéÖæöŠ¹^e<xjÊ<Œ^·<íÒ†u<kÛãi]<‚Îæ<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<…^rËÞ]<»<Œ^·<àÚ<]†Ê_<íŠ¸<ØjÎ<ê•^¹]<†ãÖ]<íè^ãÞ
…^rËÞ÷]<J[äßÂ<íÖæöŠ¹]<kÞ^Ò<xjÊ<á_<‚ÏjÃi<÷<æ_<‚ÏjÃi<Øâ 

 ١٢,١ ٨,٠ ٩,٥     بالتأكيد فتح هي املسؤولة) ١  
 ١٣,٥ ١٤,١ ١٣,٩  أعتقد أن فتح هي املسؤولة) ٢  
 ٢٣,٧ ٢٦,٩ ٢٥,٧  ال أعتقد أن فتح هي املسؤولة) ٣  
 ٢٦,٣ ١٢,٦ ١٧,٦  بالتأكيد فتح ليست املسؤولة  ) ٤  
 ٢٤,٤ ٣٨,٥ ٣٣,٤  ال اعرف/ ال رأي) ٥  
       



 ٢٠٠٨  آب -)٢٩(                استطالع رقم                                                                                                                                         االستطالعات 

 ٩

       

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

 ٢٤,٠ ١٢,٦ ١٦,٧      بالتأكيد أرغب يف اهلجرة )١  
 ١٥,٧ ١٥,٨ ١٥,٧  ارغب باهلجرة) ٢  
 ٢٨,٣ ٣٠,٠ ٢٩,٤  ال ارغب باهلجرة) ٣  
 ٣٢,٠ ٤١,١ ٣٧,٨  بالتأكيد، ال أرغب باهلجرة) ٤  
   ٠,٦ ٠,٤  ال أعرف/ ال رأي )  ٥  

       
NM<D^e]†‰]æ<]<hˆu<°e<ï†‰÷]<Ù^fi<íÏË’Ö<ífŠßÖ<[†nÒ]<g‰^ÓÚ<ÐÏu<°Ïè†ËÖ]<ë_<Õ†¿ße<HØéñ 

 ٧,٢ ٧,٣ ٧,٣       اسرائيل)١  
 ٧٨,٠ ٧٣,٨ ٧٥,٣  حزب اهللا) ٢  
 ٨,٩ ٨,٨ ٨,٨  االثنني بنفس الدرجة) ٣  
 ٣,٢ ٤,٦ ٤,١  ال احد منهما) ٤  
 ٢,٨ ٥,٥ ٤,٥  ال راي ال اعرف) ٥   
       

NN<D<^ãÞ`e<ë†Ÿ<Ö]<ï†‰ù]<Ù^fi<íÏË‘<<á`e<]ƒ^Úæ<ÐÏvé‰<äÞ]<ÄÎçji<àÚ<†’Ú<Ùø}<àÚ<<Øéñ]†‰c<ÄÚ<l^•æ^ËÚ<Œ^·
[Øéñ]†‰]<Ý]<Œ^·<†nÒ]<g‰^ÓÚ 

 ٢٦,٦ ٢٥,٢ ٢٥,٧     اسرائيل)١  
 ٥٠,٢ ٤٣,١ ٤٥,٧   محاس) ٢  
 ١١,٣ ١١,٣ ١١,٣  االثنني بنفس الدرجة) ٣  
 ٥,٧ ١٠,٥ ٨,٧   ال احد منهما) ٤  
 ٦,١ ٩,٩ ٨,٥  ال راي ال اعرف) ٥   
       

NO<D<æ_<°éßéŞŠ×Ê<ï†‰`e<ÜãjÖ^f¹<çßq<Í^Şj}]<š…^Ãi<Ý]<‚èöi<Øâ<HìˆÆ<Å^ŞÎ<»<¼éÖ^<^Ã×q<ë‚ß¢]<Í^Şj}]<íe†rjÖ<†¿ßÖ^e<
[h†Â 

 ٢٩,٨ ٣٠,٦ ٣٠,٣       بالتأكيد أؤيد) ١  
 ٤٨,٠ ٤١,٩ ٤٤,١  أؤيد) ٢  
 ١٦,٣ ١٩,٦ ١٨,٤  أعارض) ٣  
 ٤,٥ ١,٩ ٢,٩  بالتأكيد أعارض) ٤   
 ١,٣ ٦,٠ ٤,٣  عرفال رأي ال أ) ٥  
       

NP<D[íé×éñ]†‰ý]<áçrŠÖ]<àÚ<°×ÏjÃ¹]<†è†vjÖ<í×é‰æ<Ø–Ê_<Õ†¿ße<êâ<^Ú 
 ٤٣,٠ ٣٦,٨ ٣٩,١    اختطاف جنود ومبادلتهم)  ١  
 ٥٦,٤ ٦٠,٢ ٥٨,٨  التوصل التفاق سالم يشمل اإلفراج عن مجيع األسرى) ٢   
 ٠,٧ ٣,٠ ٢,٢  ال أعرف/ ال رأي) ٣  
       

NQ<D‚Ãeæ<áû]<[Ñ^Ëi÷]<]„â<…]†Ûj‰]<š…^Ãi<æ_<‚èöi<Øâ<HìˆÆ<Å^ŞÎ<»<…^ßÖ]<Ñøc<ÌÎæ<Ñ^Ëi]<î×Â<àè†ã<…æ†Ú< 
 ٢٠,٥ ٢٠,٠ ٢٠,٢         بالتأكيد أؤيد)١  
 ٥٥,٨ ٦٣,٦ ٦٠,٨  أؤيد) ٢  
 ١٩,١ ١٠,٠ ١٣,٣   أعارض) ٣  
 ٣,٥ ٠,٩ ١,٩  بالتأكيد أعارض) ٤  
 ١,١ ٥,٥ ٣,٨  ال/ ال رأي) ٥  



 ٢٠٠٨  آب -)٢٩(                استطالع رقم                                                                                                                                         االستطالعات 

 ١٠

       

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
NR<D[ğ̂òé‰<Ý_<ğ]‚éq<á^Ò<äÞ_<‚ÏjÃi<Øâ<H…^ßÖ]<Ñøc<ÌÎæ<l^•æ^ËÚ<»<ê•æ^ËjÖ]<Œ^·<ð]_<ÜéÏi<ÌéÒæ< 

 ١٠,٤ ٨,٥ ٩,٢    لتأكيد كان جيداً    ا)١  
 ٥٢,٠ ٤٩,٩ ٥٠,٧  أعتقد أنه كان جيداً) ٢  
 ٢٤,٣ ٢١,٤ ٢٢,٤  أعتقد أنه كان سيئاً     ) ٣  
 ٨,٣ ٣,٩ ٥,٥  تأكيد كان سيئاًبال) ٤  
 ٥,٠ ١٦,٣ ١٢,٢  ال أعرف/ ال رأي) ٥  
 

NS<D[†’Ú<ÄÚ<ëæ‚£]<xÊ…<ÃÚ<xjÊ<±c<ëöè<àÖ<æ_<ëöé‰<…^ßÖ]<Ñøc<ÌÎæ<…]†Ûj‰]<á_<‚ÏjÃi<Øâ< 
 ٨,٧ ٩,٠ ٨,٩   بالتأكيد سيؤدي لفتح معرب رفح)١  
 ٣٢,٧ ٤٤,١ ٣٩,٩    أعتقد أنه سيؤدي لفتح معرب رفح) ٢  
 ٣٣,٧ ٢٥,٣ ٢٨,٤  أعتقد أنه لن يؤدي لفتح معرب رفح         ) ٣  
 ٢٠,٣ ١٠,٤ ١٤,٠  بالتأكيد لن يؤدي لفتح معرب رفح) ٤  
 ٤,٧ ١١,١ ٨,٨  ال أعرف/ ال رأي) ٥  
       

NT<D^Ú^eæ]<Õ]…^e<ê]†Ïµ‚Ö]<x†¹]<^ãe<‡çËè<‚Îæ<^Óè†Ú]<»<íé‰^ñ…<l^e^~jÞ]<ë†rj‰<áû]<àÚ<àè†ã<êÖ]çu<‚Ãe<J<á]<‚ÏjÃi<Øâ<
[<íéßéŞŠ×ËÖ]<íé–ÏÖ]<î×Â<×‰<æ]<êe^«]<ØÓe<†möé‰<å‡çÊ 

 ٩,١ ١٠,٣ ٩,٩   سيؤثر بشكل اجيايب على ما هو االن)١  
 ٥٥,٨ ٣٨,٦ ٤٤,٩       سيؤثر بشكل سليب) ٢  
 ٢٨,٥ ٣٨,٨ ٣٥,٠  سيبقى الوضع/لن يكون له تأثري اجيايب او سليب ) ٣  
 ٦,٦ ١٢,٣ ١٠,٢  ال أعرف/ رأي) ٤  
       

NU<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
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[<|] 
 ٧,٢ ٩,٤ ٨,٦    بالتأكيد موافق ) ١  
 ٤٥,٢ ٥٠,١ ٤٨,٣    موافق ) ٢  
 ٣٤,٥ ٢٩,٧ ٣١,٤  غري موافق) ٣  
 ١١,٤ ٨,٣ ٩,٤  بالتأكيد غري موافق  ) ٤  
 ١,٨ ٢,٦ ٢,٣  ال أعرف/ ال رأي ) ٥  
       

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

 ٤٨,٤ ٤٩,١ ٤٨,٨  تؤيد األغلبية ذلك) ١  
 ٤١,٣ ٣٧,٧ ٣٩,٠  تعارض األغلبية ذلك) ٢  
 ١٠,٣ ١٣,٢ ١٢,٢  ال أعرف/ ال رأي ) ٣  
       

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

 ٤٠,٥ ٣٨,٥ ٣٩,٢  تؤيد األغلبية ذلك) ١  
 ٤٧,٦ ٤٩,٥ ٤٨,٨  تعارض األغلبية ذلك) ٢  



 ٢٠٠٨  آب -)٢٩(                استطالع رقم                                                                                                                                         االستطالعات 

 ١١

 ١١,٩ ١٢,٠ ١٢,٠  ال أعرف/ ال رأي ) ٣  

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
ON<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<

<íéÖ^Â<êâ<Øâ<[íÚ^ÏÖ]<‹Û¤]<l]çßŠÖ]<Ùø}<Øéñ]†‰]<íÖæ<gÞ^qìçqçÚ<Æ<Ý_<í×éò•<Ý_<íŞ‰çjÚ<Ý_< <<<  
 ٣٣,٣ ٣٠,٠ ٣١,٢  غري موجودة) ١  
 ٣٥,٥ ٣٩,٥ ٣٨,٠  ضئيلة) ٢  
 ٢٣,٥ ٢٤,٢ ٢٤,٠  متوسطة) ٣  
 ٤,٤ ٣,٠ ٣,٥  عالية       ) ٤  
 ٣,٣ ٣,٣ ٣,٣  ال رأي ال اعرف) ٥  
       

OR<D^ß¹]<íÊ^Ò<àÚ<h^vŠÞ÷]<Øéñ]†‰c<î×Â<á_<íèçÃŠÖ]<ì…^f¹]<ÙçÏi<<Ý^Â<^ãj×ju]<Ö]<ÐMURS<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

<ÜÎ…<ì‚vj¹]<ÜÚù]<…]†ÎMUP<JÖ]<»<^ãÏæ<Øéñ]†‰de<íée†ÃÖ]<Ùæ‚Ö]<íÊ^Ò<ÍÃi<Øe^Ï¹]<»<l^Î^Ëi]<ÄéÎçje<ÝçÏiæ<íßÚa<æ‚u<»<éÃ
^ãÃÚ<íéÃéf<íé‰^Úç×e<l^ÎøÂ<íÚ^Îdeæ<Ýø‰<J[ì…^f¹]<å„â<î×Â<ÐÊ]çi<÷<æ_<ÐÊ]çi<Øâ 

 ١٢,٨ ١٢,٣ ١٢,٥      بالتأكيد أوافق  )١  
 ٥٤,١ ٥٦,٠ ٥٥,٣  أوافق) ٢  
 ٢٣,٧ ٢٢,٩ ٢٣,٢  أعارض) ٣  
 ٨,٣ ٥,٢ ٦,٣  بالتأكيد أعارض  ) ٤  
 ١,٠ ٣,٦ ٢,٦   ال أعرف/ال رأي) ٥  
    

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

 ١٠,١ ٩,٩ ١٠,٠      سأؤيد بشدة ) ١  
 ٥٩,٢ ٦٠,٦ ٦٠,١  سأؤيد) ٢  
 ٢٤,٤ ٢٠,٥ ٢١,٩  سأعارض) ٣  
 ٥,٢ ٦,٥ ٦,٠    سأعارض بشدة ) ٤  
 ١,١ ٢,٥ ٢,٠  ال أعرف/ال رأي ) ٥  
   

OT<D°ŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎæ<HØéñ]†‰cæ<éŞŠ×ËÖ]<Í†ŞÖ]<°e<Ýø‰<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<‚Ãe <Õ^ÏjÂ]<»<àÓµ<îjÚ<H^ãe<Øéñ]†‰c<Í]Â]æ
á_<°fÃÖ]<°e<í£^’¹]<íé×ÛÃÖ [Üji 

 ٥٠,٢ ٣٩,٠ ٤٣,١          حدوث مصاحلة بني الشعبنيلن يكون ممكنا أبدا ) ١  
 ٢٠,٠ ٢١,٩ ٢١,٢                  ميكن حصول املصاحلة فقط بعد عدة أجيال) ٢  
 ٧,١ ٧,٦ ٧,٤  ميكن حصول املصاحلة مع اجليل القادم) ٣  
 ١٠,٣ ٨,٣ ٩,٠                ميكن حصول املصاحلة خالل عشر سنوات) ٤  
 ٦,٨ ١٤,٠ ١١,٤  صاحلة خالل السنوات القليلة املقبلةميكن حصول امل) ٥  
 ٥,٦ ٩,٢ ٧,٩  ال أعرف/ ال رأي )٦  
    

OU<D<<íéÖ^jÖ]<l]çŞ~×Ö<àÓµ<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
<íÛâ^Š¹]°ŞŠ×Ê<íÖææ<Øéñ]†‰c<°e<<l^ÎøÃÖ]<ˆèˆÃi<»<J^ãßÚ<ØÒ<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<kßÒ<ác<^ßÖ<ØÎV[< < 

OUIMD<<Äñ^–fÖ]æ<]†ÊúÖ<°jÖæ‚Ö]<°e<íÒ†u<íè†uæ<íuçjËÚ<æ‚u 
 ١٩,٩ ١٦,٩ ١٨,٠  بشدةأؤيد) ١  
 ٦٤,٧ ٦٥,٩ ٦٥,٥   أؤيد ) ٢  
 ١١,٨ ١٢,١ ١٢,٠ أعارض) ٣  
 ٢,٥ ٤,٥ ٣,٨ أعارض بشدة ) ٤  
 ١,١ ٠,٦ ٠,٧ ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

 



 ٢٠٠٨  آب -)٢٩(                استطالع رقم                                                                                                                                         االستطالعات 

 ١٢

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
OUIN<DíÒÚ<íè^’jÎ]<Äè…^²<Ý^éÏÖ]æ<íè^’jÎ]<l^Š‰öÚ<ð^ße 

 ١٤,٥ ١٢,٦ ١٣,٣  بشدةأؤيد) ١  
 ٥٥,١ ٥٨,٥ ٥٧,٣   أؤيد ) ٢  
 ٢٤,١ ٢٢,٣ ٢٣,٠ أعارض) ٣  
 ٤,٦ ٥,٥ ٥,١ أعارض بشدة ) ٤  
 ١,٨ ١,١ ١,٤ ال أعرف/ ال رأي ) ٥  

(OUIN‰öÚ<ð^ße<<íÒÚ<íé‰^é‰<l^ŠEá^¹Ò<D[^Ïu÷<Øéñ]†‰c<íÖææ<°ŞŠ×Ê<íÖæ<°e<êÖ]…‚ËÞçÒ<^ ]<Ý^éÏÖ<Í‚ãi< <

 ٦,٠ ٥,٦ ٥,٨  بشدةأؤيد) ١  
 ٣٤,٥ ٣٥,٢ ٣٥,٠   أؤيد ) ٢  
 ٤٤,٥ ٤٤,١ ٤٤,٣ أعارض) ٣  
 ١٣,٣ ١٠,٥ ١١,٥ أعارض بشدة ) ٤  
 ١,٧ ٤,٥ ٣,٥ ال أعرف/ ال رأي ) ٥  

(OU-P<Ê<°Þ]çÎ<à‰<Øéñ]†‰c<‚•<˜è†vjÖ]<Äß³<íéßéŞŠ× 

 ٢,٨ ٣,٢ ٣,٠  بشدةأؤيد) ١  
 ٢٨,٠ ٣٦,٢ ٣٣,٢   أؤيد ) ٢  
 ٥٢,٢ ٤٢,٧ ٤٦,٢ أعارض) ٣  
 ١٦,١ ١٣,٣ ١٤,٣ أعارض بشدة ) ٤  
 ٠,٩ ٤,٦ ٣,٣ ال أعرف/ ال رأي ) ٥  

 (OU-QÃe<gÖ^Şi<÷æ<Øéñ]†‰de<ÍÃi<íéßéŞŠ×ËÖ]<íÖæ‚Ö]<Œ…]‚¹<íéÛé×Ãi<sÚ]†e<Ä•æ°éßéŞŠ×Ë×Ö<°ŞŠ×Ê<ØÒ<ìç 
 ١,١ ١,٧ ١,٥  بشدةأؤيد) ١  
 ١٣,٨ ١٠,٦ ١١,٧   أؤيد ) ٢  
 ٥٧,٩ ٥٥,٧ ٥٦,٥ أعارض) ٣  
 ٢٦,٤ ٢٨,٩ ٢٨,٠ أعارض بشدة ) ٤  
 ٠,٩ ٣,٢ ٢,٣ ال أعرف/ ال رأي ) ٥  

(PL<^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<‚Ãe<î×Â<ønÚ<kÞ_<Øâ<<H^ãe<Øéñ]†‰c<Í]Â]æ<°ŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎæ<HØéñ]†‰cæ<éŞŠ×ËÖ]<Í†ŞÖ]<°e<Ýø‰<Ñ
ØéÚ‡<ìçÂ‚Ö<<ÝøŠÖ]<àÚ<ð]çqù]<Ô×i<Ø¾<»<]‚Ãj‰]<Kê×éñ]†‰c<í×éÚ‡K<[Ôjée<»<Ôi…^èˆÖ<Ðe^ŠÖ]<»<äjÊ†Â<ì< 

 ٢,٨ ٥,١ ٤,٢     بالتأكيد نعم ) ١  
 ٢٥,٧ ٢٩,٥ ٢٨,١  نعم) ٢  
 ٤٦,٧ ٤٥,٦ ٤٦,٠  ال) ٣  
 ٢٤,٨ ١٧,٩ ٢٠,٤   بالتأكيد ال) ٤  
   ٢,٠ ١,٣  ال أعرف/ ال رأي ) ٥  

       
PMD<<»<]‚Ãj‰]<î×Â<kÞ_<Øâ<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

ØéÚ‡<ì…^èˆÖ<ÝøŠÖ]<àÚ<ð]çqù]<Ô×i<Ø¾<K]†‰c<í×éÚ‡ê×éñKäjÊ†Â<<ìKäjée<»<Ðe^ŠÖ]<»<^âK<[Øéñ]†‰c<»<^ãjée< 
 ٢,٧ ٥,٤ ٤,٤        بالتأكيد نعم) ١  
 ٢٦,٢ ٢٨,٢ ٢٧,٥  نعم) ٢  
 ٤٦,١ ٤٨,٣ ٤٧,٥  ال) ٣  
 ٢٤,٦ ١٧,٠ ١٩,٨  بالتأكيد ال) ٤  
 ٠,٣ ١,١ ٠,٨  ال أعرف/ ال رأي ) ٥  



 ٢٠٠٨  آب -)٢٩(                استطالع رقم                                                                                                                                         االستطالعات 

 ١٣

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
PND<×éñ]†‰ý]<l^•æ^Ë¹]<|^¨<”†ËÖ<Ôi^ÃÎçi<êâ<^Úæ<íé–<Ý_<xrßj‰<Øâ<[‹éÖçe^Þ_<†³öÚ<^ãÏ×_<Ö]<íßâ]†Ö]<íéßéŞŠ×ËÖ]<

<[Ùøju÷]<ð^ãÞc<»<ØËj‰ 
 ٠,٨ ٠,٤ ٠,٥    بالتأكيد ستنجح )١  
 ١١,٤ ١١,٤ ١١,٤  ستنجح) ٢  
 ٤٤,٥ ٤٨,٥ ٤٧,١  ستفشل) ٣  
 ٣٥,١ ٢٥,٩ ٢٩,٣  بالتأكيد ستفشل) ٤  
 ٨,٢ ١٣,٨ ١١,٧  ال أعرف/ ال رأي ) ٥  
       

POD<[íßâ]†Ö]<l†¹æ_<íÚçÓu<ÄÚ<¼‰æ<Üñ]<Øu<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<Ý^è÷]<å„â<ØévjŠ¹]<àÚ<æ_<àÓÛ¹]<àÚ<Øâ<Ôè_†e< 
 ١,٨ ٠,٢ ٠,٨    بالتأكيد ممكن  )١  
 ٢١,١ ٢٢,٠ ٢١,٧  اعتقد انه ممكن) ٢  
 ٤٦,٠ ٤٨,٢ ٤٧,٤  اعتقد انه مستحيل  ) ٣  
 ٢٩,٥ ٢٤,٩ ٢٦,٦  بالتأكيد مستحيل   ) ٤  
 ١,٦ ٤,٦ ٣,٥   ال أعرف/ال رأي) ٥  
       

PPD<ì‚éËÚ<^ãÞ_<ï†i<Øâ<HŒ^fÂ<çÛ¦<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<‹éñ…æ<l†¹æ_<çãèc<ê×éñ]†‰ý]<ð]…‡çÖ]<‹éñ…<°e<l]ð^Ï×Ö<ífŠßÖ^e<
<[ÌÎçji<á_<g«æ<ì‚éËÚ<Æ<^ãÞ_<Ý_<†ÛjŠi<á_<g«æ 

 ٣٠,٧ ٣١,٠ ٣٠,٩    مفيدة وجيب أن تستمر )١  
 ٦٦,٩ ٦٢,٤ ٦٤,٠  توقفغري مفيدة وجيب أن ت) ٢  
 ٢,٤ ٦,٦ ٥,٠  ال أعرف/ ال رأي) ٣  

PQ<D<éŞŠ×ËÖ]æ<ê×éñ]†‰ý]<°Ê†ŞÖ]<°e<p‚¬<á_<ÄÎçji<]ƒ^Ú <ˆéu<Øéñ]†‰cæ<Œ^·<°e<…^ßÖ]<Ñøc<ÌÎæ<Ñ^Ëi]<Ùç}<‚Ãe<áû]
<[<„éËßjÖ] 

  
وضات قريبا وستتوقف املواجهات سيعود الطرفان للمفا) ١

 ١٧,٤ ١٧,٦ ١٧,٥  املسلحة

  
سيعود الطرفان للمفاوضات لكن بعض املواجهات املسلحة ) ٢

 ٤٥,٥ ٤١,١ ٤٢,٧  ستستمر 

  
لن تتوقف املواجهات املسلحة ولن يعود الطرفان ) ٣

 ٣٣,٨ ٣٢,٠ ٣٢,٧  للمفاوضات
  

 ٣,٣ ٩,٣ ٧,١  ال أعرف/ ال رأي ) ٤
PRD< _Ÿ÷]<àÚ<^è<[<‚èöi<íéÖ^jÖ]<h]ˆuù]æ<l^â^y¼ÏÊ<ğ]‚u]æ<}]w 

 ٠,٥ ٠,٥ ٠,٥  زب الشعب      ح )١  
 ٤,٤ ٤,٨ ٤,٦  اجلبهة الشعبية     ) ٢  
 ٣٣,٣ ٢٩,٣ ٣٠,٨  تح     ف )٣  
 ٢٣,٩ ١٨,٤ ٢٠,٤  اس     مح) ٤  
 ٠,٢ ٠,٩ ٠,٧  جلبهة الدميقراطية     ا ) ٥  
 ٢,٣ ١,٢ ١,٦  جلهاد اإلسالمي     ا ) ٦  
 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠  داف ) ٧  
 ٠,٤ ١,٠ ٠,٨  املبادرة الوطنية     ) ٨  
 ٣,٢ ٢,٧ ٢,٩  ستقل إسالمي  م ) ٩  
 ٢,٤ ٣,٣ ٢,٩  ستقل وطين      م )  ١٠  
 ٢٨,٦ ٣٦,٩ ٣٣,٩   أحد مما سبق    ال ) ١١  
 ٠,٧ ١,١ ١,٠  )_____( ري ذلك حددغ )١٢  



 ٢٠٠٨  آب -)٢٩(                استطالع رقم                                                                                                                                         االستطالعات 

 ١٤

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
PS<D Ö]<æ<àÚù]<á`e<Ý^èù]<å„â<†Ãi<Øâ[àè†ÊçjÚ<Æ<Ý_<àè†ÊçjÚ<Ôi†‰_<]†Êùæ<ÔÖ<íé’~Ö]<íÚøŠ 

 ١٢,٢ ٣,٤ ٦,٦      متوفران بشكل كامل   ) ١  
 ٤١,٤ ٣٩,٤ ٤٠,٢  متوفران) ٢  
 ٣٠,٧ ٤٧,١ ٤١,١  غري متوفران   ) ٣  
 ١٥,٧ ٩,٧ ١١,٩  غري متوفران  باملرة) ٤  
   ٠,٤ ٠,٢  ال أعرف/ ال رأي ) ٥  

  


