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فيما يرفض اجلمهور الفلسطيين العودة للمفاوضات بدون قبول إسرائيل بالشروط الفلسطينية 

وفيما تصل األغلبية إىل قناعة بأن حل الدولتني مل يعد عمليًا، فإن األوضاع الداخلية مثل األزمة املالية 

اء والوقود وغياب املصاحلة تزيد من اإلحباط الداخلي وتضعف من مكانة القيادة وأزمة الكهرب

 واألحزاب الفلسطينية

 

قام املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية بإجراء استطالع للرأي العام الفلسطيين يف 

الستطالع بعد أجري ا. 2152( مارس)آذار  17-15الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك يف الفرتة ما بني 

التوصل لوقف إطالق للنار يف قطاع غزة بعد استشهاد أكثر من عشرين شخصًا يف قصف إسرائيلي على 

قطاع غزة ردًا على صورايخ املقاومة اليت أطلقت من القطاع ردًا على اغتيال قائد جلان املقاومة 

ديدة من قبل حكومة سالم شهدت الفرتة السابقة لالستطالع أيضا حديثًا عن فرض ضرائب ج. الشعبية

كما شهدت التوصل التفاق يف الدوحة بني خالد مشعل وحممود عباس لتشكيل حكومة مصاحلة . فياض

كذلك أعلن امساعيل هنية من القاهرة تأييده للثورة السورية يف أول إعالن صريح من . برئاسة عباس

ع األمنية يف الضفة شهدت تراجعًا كما أن األوضا. إحدى قيادات محاس ملوقف احلركة من هذه الثورة

حتسبًا ( كإقامة املزيد من احلواجز)بسبب اعتداءات املستوطنني أو بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية 

يغطي هذا االستطالع قضايا األزمة املالية يف السلطة لفلسطينية واتفاق . لتطورات األوضاع يف غزة

نية وسالم فياض وتوازن القوى الداخلي بني فتح الدوحة وتقييم اجلمهور ألداء حكوميت امساعيل ه

مت . ومحاس وآراء اجلمهور يف الغايات العليا للشعب الفلسطيين ويف املشاكل الرئيسية اليت تواجهه

شخصًا وذلك يف  5211إجراء املقابالت وجهًا لوجه مع عينة عشوائية من األشخاص البالغني بلغ عددها 

                          %. 3اخلطأ  موقعًا سكانيًا وكانت نسبة 521

 :النتائج الرئيسية لالستطالع

أخبارًا سيئة حلكوميت فياض وهنية وحلركيت فتح ومحاس  2152حيمل الربع األول من عام 

تشري النتائج إىل اخنفاض كبري يف تقييم اجلمهور اإلجيابي ألداء حكومة فياض وخاصة . وللرئيس عباس

عل السبب يف ذلك يعود لألزمة املالية اليت تعصف بالسلطة واحلديث عن زيادة يف الضفة الغربية، ول

كما . الضرائب أو تقليص حجم القطاع العام وهما أمران مرفوضان من غالبية اجلمهور، كما تشري النتائج

راء أن األزمة املالية وتراجع زخم احلراك يف األمم املتحدة والتشاؤم العام بشأن املصاحلة قد يكون و

 .الرتاجع يف شعبية حركة فتح وتراجع نسبة الرضا عن أداء الرئيس وخاصة يف الضفة الغربية

كذلك تشري النتائج لرتاجع ملموس، لكنه على األرجح مؤقت، يف شعبية حركة محاس يف قطاع 

غزة وتراجع يف التقييم اإلجيابي حلكومة محاس يف قطاع غزة، ولعل السبب وراء هذا الرتاجع هو 

، وحلالة (بعدم االخنراط يف احلرب)لوك حركة محاس أثناء حرب الصواريخ مع إسرائيل يف قطاع غزة س

التشاؤم بشأن فرص املصاحلة وخاصة مع بروز معارضة التفاق الدوحة بني قيادات محاس يف القطاع يف 

انب اإلجيابي ولعل اجل. الوقت الذي يتمتع فيه اتفاق الدوحة بتأييد ساحق بني اجلمهور الفلسطيين

الوحيد حلركة محاس يف هذا االستطالع هو ارتفاع ملموس يف شعبية امساعيل هنية يف الضفة الغربية 

رمبا يعود لربوزه اإلعالمي مؤخرًا يف رحالته يف دول عربية وإسالمية وملوقفه املؤيد لنضال الشعب 

من امللفت لالنتباه . ور الفلسطيينالسوري من أجل احلرية، وهو نضال تؤيده الغالبية العظمى من اجلمه

يف هذا السياق أن معظم اجلمهور الفلسطيين ال يعتقد أن حركة محاس تؤيد الثورة السورية أو ال يعرف 

 .  موقف احلركة منها

تشري النتائج إىل أن أغلبية اجلمهور الفلسطيين تعارض العودة ملفاوضات استكشافية مع إسرائيل، 

قدون أن الرئيس عباس قد أخطأ عندما وافق قبل عدة أشهر على الدخول يف بل إن حوالي النصف يعت

وعند سؤال اجلمهور عن رأيه يف مدى صالحية حل الدولتني قالت أغلبية . مفاوضات كهذه يف عمان

ولكن عند السؤال عن رأي اجلمهور يف . واضحة أن التوسع االستيطاني قد جعل هذا احلل غري عملي

 .ل وتبين حل الدولة الواحدة، فإن أغلبية واضحة عارضت ذلكالتخلي عن هذا احل
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سألنا اجلمهور عن كيفية التعامل مع األزمة املالية اليت تعاني منها السلطة واليت قد حتد 

يرفضون حل مشكلة العجز املالي الذي تواجهه % 44: من قدرة السلطة على دفع الرواتب

عد، فيما تقول السلطة عن طريق زيادة الضرائب أو عن طريق إحالة موظفني حكوميني للتقا

أن احلل األفضل هو % 29أن احلل األفضل هو زيادة الضرائب وتقول نسبة من % 9نسبة من 

أن احلل األفضل هو مزيج من زيادة % 55إحالة موظفني إىل التقاعد، وتقول نسبة من 

تزداد نسبة تأييد خيار التقاعد املبكر بني محلة شهادة  .الضرائب واإلحالة إىل التقاعد

على % 31و% 16)، وبني املزارعني والطالب %(54)مقابل األميني %( 31)لوريوس البكا

، وبني مؤيدي محاس (على التوالي% 21و% 52)مقارنة باملتقاعدين وربات البيوت ( التوالي

 %(.24)مقارنة مبؤيدي فتح %( 34)

وعندما سألنا اجلمهور عن رأيه فيما إذا كانت هناك حلول أخرى ميكن اعتمادها 

العودة للمفاوضات للحصول على دعم % 12لتعامل مع األزمة املالية اختارت أغلبية من ل

القيام حبل السلطة الفلسطينية، واختارت % 21مالي ودولي إضايف، فيما اختارت نسبة من 

من الضروري اإلشارة هنا إىل أن . حلواًل أخرى متفرقة أو مل يكن لديها رأي% 25نسبة من 

العودة للمفاوضات يعارضون هذه العودة بدون وقف لالستيطان حوالي نصف مؤيدي 

%( 35) 24-54تزداد نسبة مؤيدي حل السلطة بني الشباب من . 5961وقبول حبدود عام 

مقارنة %( 35)، وبني خرجيي الكليات %(21)سنة  11مقارنة باللذين يزيد عمرهم عن 

الي، وبني معارضي عملية السالم على التو% 25و% 1)باألميني ومحلة الشهادة االبتدائية 

مقارنة %( 31)، بني العاملني يف القطاع اخلاص %(22)مقارنة مبؤيدي عملية السالم %( 46)

 %(.51)مقارنة مبؤيدي فتح %( 34)، وبني مؤيدي محاس %(21)بالعاملني يف القطاع العام 

قادرة على وعندما سألنا اجلمهور عن رأيه يف مستقبل السلطة الفلسطينية وهل هي 

البقاء لفرتة طويلة يف ظل األوضاع املالية الراهنة ويف ظل استمرار االحتالل واالستيطان 

أنها قادرة على البقاء لعشر سنوات أو أكثر فيما قالت % 34وتوقف املفاوضات، قالت نسبة من 

ا أنه% 54أنها قادرة على البقاء لثالث سنوات وحتى عشرة وقالت نسبة من % 26نسبة من 

 .أنها قادرة على البقاء لسنة أو أقل% 56قادرة على البقاء لسنة أو سنتني فيما قالت نسبة من 

 

 :اتفاق الدوحة واملصاحلة( 2
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الد مشعل وحممود عباس الداعي لتشكيل تؤيد اتفاق الدوحة بني خ% 44نسبة من 

حكومة مصاحلة فلسطينية برئاسة أبو مازن تكون وظيفتها إجراء االنتخابات والبدء بإعمار 

من امللفت للنظر أن نسبة تأييد االتفاق ترتفع %. 52غزة فيما يعارض هذا االتفاق نسبة من 

لكن اجلمهور منقسم %. 45وتهبط قلياًل بني مؤيدي محاس إىل % 93بني مؤيدي فتح إىل 

أن الطرفني سينجحان % 46بشأن فرص املصاحلة بعد اتفاق الدوحة حيث تقول نسبة من 

واألسوأ من ذلك . تعتقد أن الطرفني لن ينجحا يف ذلك% 49يف تطبيق االتفاق ونسبة من 

ة فقط تعتقد أن حكومة مصاحلة ستقوم خالل أيام أو أسابيع فيما تقول نسب% 56أن نسبة من 

. أن هذه احلكومة لن تقوم أبدًا% 35أنها ستقوم بعد فرتة طويلة، وتقول نسبة من % 46من 

فقط تعتقد أن انتخابات برملانية ورئاسية ستجرى يف الضفة % 31كذلك، فإن نسبة من 

أن ذلك لن % 11القادم أو بعد ذلك بقليل فيما تقول نسبة من ( مايو)والقطاع يف أيار 

اعتقدت % 43من املفيد اإلشارة إىل أن نسبة من . ون أو ال رأي هلمال يعرف% 53حيصل و

تزداد نسبة . قبل ثالثة أشهر أن هذه االنتخابات ستجرى يف موعدها أو بعد ذلك بقليل

%( 11)، وبني األميني %(41)مقارنة بالرجال %( 15)التفاؤل بنجاح املصاحلة بني النساء 

مقارنة مبتوسطي التدين %( 15)، وبني املتدينني (%43)مقارنة حبملة شهادة البكالوريوس 
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، وبني %(34)مقارنة مبعارضي عملية السالم %( 49)، وبني مؤيدي عملية السالم %(42)

مقارنة برجال األعمال واحلرفيني ( على التوالي% 15و% 62)املزارعني وربات البيوت 

على % 44و% 15)اس ، وبني مؤيدي فتح ومح(على التوالي% 45و% 33و% 33)واملوظفني 

مقارنة مبؤيدي األحزاب األخرى والذين ال يريدون املشاركة يف انتخابات ( التوالي

 (.على التوالي% 41و% 33)جديدة 

تتوقع أن تعود % 11لو تشكلت حكومة مصاحلة برئاسة حممود عباس، فإن أغلبية من 

أن % 31ل نسبة من املقاطعة الدولية وقطع األموال واملساعدات عن السلطة فيما تقو

تعتقد أن على حكومة املصاحلة % 62رمبا هلذا السبب فإن أغلبية من . املقاطعة لن تعود

اجلديدة أن تتبع سياسة الرئيس عباس وسياسة املنظمة بالنسبة لعملية السالم فيما تقول نسبة 

 تزداد نسبة االعتقاد بأن على حكومة. فقط أن عليها أن تتبع سياسة محاس% 21من 

، %(11)مقارنة بالنساء %( 61)املصاحلة أن تتبع سياسة الرئيس ومنظمة التحرير بني الرجال 

مقارنة ( على التوالي% 64، و%66)وبني خرجيي الكليات ومحلة شهادة البكالوريوس 

، وبني مؤيدي عملية %(14)مقارنة باملتدينني %( 61)، وبني متوسطي التدين %(42)باألميني 

% 11و% 11)، وبني املزارعني واملهنيني %(46)قارنة مبعارضي عملية السالم م%( 69)السالم 

مقارنة مبؤيدي محاس %( 95)، وبني مؤيدي فتح %(11)مقارنة بربات البيوت ( على التوالي

(29.)% 

أن اخلالفات العلنية يف الرأي بني بعض قادة محاس حول اتفاق % 49تعتقد نسبة من 

ومة املصاحلة هي خالفات كبرية وجذرية فيما تقول نسبة من الدوحة وترؤس أبو مازن حلك

على خلفية الدور الكبري الذي لعبته قطر يف إمتام اتفاق الدوحة، . أنها عادية وهامشية% 43

ال ترحب بقيام قطر بلعب دور يف الشؤون % 21ترحب ونسبة من %( 69)أغلبية كبرية 

% 23يتوقعون فوز فتح و% 41ة اآلن فإن لو جرت انتخابات برملانية ورئاسي. الفلسطينية

 .أما البقية فيتوقعون فوز آخرين أو ال يعرفون. يتوقعون فوز محاس

 

 

 :أوضاع الضفة وغزة( 3
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يصفونها بأنها سيئة % 11يصفون األوضاع يف قطاع غزة بأنها جيدة أو جيدة جدًا و% 53

قد قالت يف استطالعنا السابق قبل ثالثة أشهر أن % 26وكانت نسبة من . أو سيئة جدًا

أنها كانت سيئة أو سيئة % 41األوضاع يف قطاع غزة جيدة أو جيدة جدًا وقالت نسبة من 

من الواضح أن املعارك الصاروخية اليت شهدها القطاع بني املقاومة وإسرائيل قبل . جدًا

كما أن . ذا الرتاجع يف تقييم األوضاع يف قطاع غزةإجراء االستطالع هي املسؤولة عن ه

أما بالنسبة . استمرار أزمة الوقود والكهرباء يف قطاع غزة رمبا ساهمت يف هذا الرتاجع

تقول أن األوضاع اليوم فيها جيدة أو جيدة جدًا ونسبة من % 35للضفة الغربية فإن نسبة من 

ة التقييم اإلجيابي ألوضاع الضفة قد بلغت وكانت نسب.  تقول أنها سيئة أو سيئة جدًا% 36

 .قبل ثالثة أشهر% 41

يقولون بأنه يوجد فساد يف مؤسسات السلطة يف الضفة % 13كذلك تشري النتائج إىل أن 

يقولون بأنه يوجد فساد يف املؤسسات احلكومية التابعة للحكومة املقالة % 62الغربية مقابل 

على خلفية إحالة . اليت حصلنا عليها قبل ثالثة أشهر هذه النسب مشابهة لتلك. يف قطاع غزة

السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية بعض ملفات الفساد للمحكمة، سألنا اجلمهور هل يعتقد 

قالوا أنها غري % 43قالوا أنها جدية و% 13: أن السلطة جدية أم غري جدية يف مكافحة الفساد
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ة صحافة يف الضفة الغربية، أو توجد إىل حد ما، يقولون بأنه توجد حري% 66كما أن . جدية

% 11يف املقابل فإن . أنه ال توجد حرية صحافة يف الضفة الغربية% 35بينما تقول نسبة من 

من سكان الضفة والقطاع يقولون بأنه توجد حرية صحافة يف قطاع غزة أو توجد إىل حد ما 

من % 31كذلك، فإن . قطاع غزةأنه ال توجد حرية صحافة يف % 41فيما تقول نسبة من 

فلسطينيي الضفة والقطاع يقولون أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة يف الضفة الغربية 

أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة % 22يف املقابل، تقول نسبة من . بدون خوف

 . بدون خوف يف قطاع غزة

يف قطاع غزة والضفة الغربية بسبب نسبة اإلحساس باألمن والسالمة الشخصية ترتاجع 

% 15تبلغ النسبة اليوم . احلرب يف القطاع وبسبب تصاعد األوضاع األمنية يف الضفة الغربية

مقابل )بني سكان قطاع غزة % 41و( قبل ثالثة أشهر% 19مقابل )بني سكان الضفة الغربية 

 (. قبل ثالثة أشهر% 69

وتبلغ نسبة التقييم % 36امساعيل هنية  تبلغ نسبة التقييم اإلجيابي ألداء حكومة

تعكس هذه النتائج تراجعًا يف التقييم اإلجيابي %. 34اإلجيابي ألداء حكومة سالم فياض 

ألداء احلكومتني مقارنة بالوضع قبل ثالثة أشهر حيث بلغت نسبة التقييم حلكومة هنية 

ملوقف حكومة محاس رمبا يعود الرتاجع يف حالة هنية %. 44وحلكومة فياض % 45آنذاك 

أثناء معارك املقاومة األخرية مع إسرائيل ويف حالة حكومة فياض بسبب احلديث عن 

من امللفت يف هذا السياق أن التقييم اإلجيابي . ضرائب جديدة وتقليص يف النفقات

% 33قبل ثالثة أشهر إىل % 44حلكومة فياض قد اخنفض بشكل بارز يف الضفة الغربية من 

إىل % 31تطالع، فيما هبط التقييم اإلجيابي حلكومة محاس يف قطاع غزة من يف هذا االس

تزداد نسبة التقييم اإلجيابي ألداء حكومة محاس بني سكان الضفة . خالل نفس الفرتة% 35

، وبني من يزيد %(33)مقارنة بالرجال %( 41)، بني النساء %(35)مقارنة بقطاع غزة %( 41)

%( 43)، وبني األميني %(31)سنة  24-54رنة بالشباب وبني مقا%( 41)سنة  11عمرهم عن 

مقارنة مبتوسطي التدين %( 41)، وبني املتدينني %(33)مقارنة حبملة شهادة البكالوريوس 

، وبني ربات %(32)مقارنة مبؤيدي عملية السالم %( 11)وبني معارضي عملية السالم %( 35)

لذين ال يستخدمون االنرتنت أو يستخدمونه مرة ، وبني ا%(26)مقارنة بالطالب %( 41)البيوت 

مقارنة باللذين يستخدمونه يوميًا ( على التوالي% 39و% 41)أو عدة مرات يف األسبوع 

على % 42و% 14)، وبني من سيصوتون حلماس والذين مل يقرروا ملن سيصوتون %(21)

شاركوا يف وبني من سيصوتون لفتح وألحزاب أخرى غري محاس والذين لن ي( التوالي

 (.على التوالي% 26و% 29و% 59)انتخابات جديدة 

مقارنة %( 34)يف املقابل تزداد نسبة التقييم اإلجيابي ألداء حكومة فياض بني الرجال 

على % 34و% 33)مقارنة بسكان املدن واملخيمات %( 39)، وبني سكان الريف %(35)بالنساء 

، وبني %(54)ارنة مبعارضي عملية السالم مق%( 42)، وبني مؤيدي عملية السالم (التوالي

، وبني العاملني يف (على التوالي% 35و% 31)مقارنة بالعمال وربات البيوت %( 15)املزارعني 

%( 11)، وبني مؤيدي فتح %(33)مقارنة بالعاملني يف القطاع اخلاص %( 39)القطاع العام 

 %(. 25)مقارنة مبؤيدي محاس 

، أما يف الضفة %41لراغبني يف اهلجرة من القطاع تبلغ تشري النتائج إىل أن نسبة ا

% 24و% 43بلغت هذه النتائج قبل ثالثة شهور %. 22الغربية فتبلغ نسبة الرغبة يف اهلجرة 

 .  على التوالي

أنها غري % 43فيما تقول نسبة من % 11تبلغ نسبة الرضا عن أداء الرئيس حممود عباس 
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وعدم الرضا % 61الرضا عن أداء الرئيس قبل ثالثة أشهر  بلغت نسبة. راضية عن أداء الرئيس

يف % 61يف قطاع غزة و% 44تبلغ نسبة الرضا عن أداء الرئيس يف هذا االستطالع %. 34

الضفة الغربية وكانت نسبة الرضى عن أداء الرئيس قد وصلت إىل نسبة عالية يف الضفة 

ضا عن أداء الرئيس يف الضفة الغربية لعل اخنفاض نسبة الر. قبل ثالثة أشهر%( 61)الغربية 

يعود لرتاجع زخم التوجه لألمم املتحدة وهو الزخم الذي كان قد رفع نسبة الرضى عن 

كما أن من املمكن أن شعبية الرئيس قد اخنفضت . أداء الرئيس يف االستطالع السابق

قبوهلا لوقف  بسبب قبوله إجراء مفاوضات استكشافية مباشرة يف عمان مع إسرائيل رغم عدم

تزداد نسبة الرضا عن الرئيس . كمرجعية للمفاوضات 5961االستيطان أو للعودة حلدود 

%( 61)سنة  11، وبني الذين يزيد عمرهم عن %(12)مقارنة بالنساء %( 14)عباس بني الرجال 

مقارنة بسكان %( 61)، وبني سكان القرى والبلدات %(15)سنة  24-54مقارنة بالشباب وبني 

، وبني مؤيدي عملية %(42)مقارنة خبرجيي الكليات %( 15)، وبني األميني %(12)دن امل

% 44)، وبني املزارعني واملتقاعدين %(29)مقارنة مبعارضي عملية السالم %( 64)السالم 

، وبني مؤيدي (على التوالي% 13و% 12)مقارنة بربات البيوت والعمال ( على التوالي% 11و

 %(.26)يدي محاس مقارنة مبؤ%( 41)فتح 

 

 :االنتخابات الرئاسية والتشريعية( 4

 
24

43 

 
94

23 

 
4332

1232

 

 

 

 

لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشح فيها اثنان فقط هما حممود عباس وامساعيل 

من أصوات املشاركني وتبلغ نسبة املشاركة % 42والثاني على % 14هنية، حيصل األول على 

وهلنية % 11قبل ثالثة أشهر بلغت نسبة التصويت لعباس %. 65يف االنتخابات يف هذه احلالة 

ويف الضفة % 41وهنية على % 11صل عباس يف هذا االستطالع على يف قطاع غزة، حي% 31

تشكل هذه النسب ارتفاعًا ملموسًا يف %. 42وهنية على % 13الغربية حيصل عباس على 

شعبية هنية يف الضفة الغربية مقارنة بالوضع قبل ثالثة أشهر حيث حصل هنية يف ذلك 

 شعبية هنية يعود لربوزه اإلعالمي ولعل االرتفاع يف. فقط من األصوات% 33الوقت على 

أما لو كانت . مؤخرًا يف رحالته خارج قطاع غزة وملوقفه املؤيد للثورة الشعبية يف سوريا

%  32والثاني على % 64املنافسة بني مروان الربغوثي وامساعيل هنية فيحصل األول على 

 %. 12وتصل نسبة املشاركة يف االنتخابات يف هذه احلالة إىل 

سيشاركون % 15جرت انتخابات برملانية جديدة مبوافقة مجيع القوى السياسية فإن لو 

من أصوات املشاركني % 21فيها حيث حتصل قائمة التغيري واإلصالح التابعة حلماس على 

أنها % 21، وتقول نسبة من %51وحتصل كافة القوائم األخرى جمتمعة على % 42وفتح على 

التصويت حلماس يف هذا االستطالع يف قطاع غزة تبلغ  نسبة. مل تقرر ملن ستصوت بعد

فقط مما يعكس تراجعًا ملموسًا يبلغ مثاني درجات مئوية مقارنة بالوضع قبل ثالثة % 21

لعل الرتاجع يف شعبية محاس يف قطاع غزة يعكس موقفها خالل معارك املقاومة مع . أشهر

يف الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت  أما.  إسرائيل يف األيام السابقة إلجراء االستطالع

أما نسبة التصويت حلركة فتح يف هذا . قبل ثالثة أشهر% 21مقارنة بـ % 21حلماس اليوم 

تعكس هذه النتائج هبوطًا يف %. 41ويف الضفة الغربية % 46االستطالع يف قطاع غزة فتبلغ 

ولعل ذلك يعود للحديث عن شعبية حركة فتح يف الضفة الغربية مبقدار أربع درجات مئوية، 

 .إمكانية فرض ضرائب جديدة وتقليص للنفقات

يف سؤال عمن يفضل اجلمهور أن يكون مرشحًا حلركة فتح من بني قائمة حمددة 

مروان %( 11)باألمساء يف حالة إصرار الرئيس عباس على عدم الرتشح اختارت النسبة األكرب 

وحصل كل ( لكل منهما% 3)وحممود العالول الربغوثي يتبعه صائب عريقات وناصر القدوة 
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لكل منهما وحصل عزام األمحد وجربيل الرجوب % 2من أبو ماهر غنيم وأمحد قريع على 

أما عند افرتاض عدم ترشح مروان الربغوثي، فيذهب قسم كبري من . لكل منهم% 5على 

ل وأمحد قريع ، ثم حممود العالو%(9)يتبعه ناصر القدوة %( 54)املصوتني لصائب عريقات 

، وسليم %(4)، وجربيل الرجوب %(1)، ثم عزام األمحد (لكل منهم% 1)وأبو ماهر غنيم 

 %(.2)الزعنون 

 

الغايات العليا للشعب الفلسطيين ( 1

 :واملشاكل األساسية اليت تواجهه

 42

23

 

 

3432

32

 

 

الفلسطيين ينبغي أن تكون حتقيق  تعتقد أن الغاية العليا األوىل للشعب% 41نسبة 

وإقامة دولة فلسطينية يف الضفة والقطاع وعاصمتها  5961انسحاب إسرائيلي حلدود عام 

يقولون أن الغاية األوىل جيب أن تكون احلصول % 32يف املقابل فإن . القدس الشرقية

. 5944على حق العودة لالجئني وعودتهم لقراهم وبلداتهم اليت خرجوا منها يف عام 

أن الغاية األوىل ينبغي أن تكون بناء فرد صاحل وجمتمع متدين % 54كذلك تقول نسبة من 

أن اهلدف األول جيب أن يكون بناء نظام % 4وتقول نسبة من . يلتزم بتعاليم اإلسالم كاملة

تعكس هذه النتائج استمرار . حكم دميقراطي حيرتم حريات وحقوق اإلنسان الفلسطيين

قبل ستة أشهر العتبار % 19م التوجه لألمم املتحدة وهو الزخم الذي دفع الرتاجع يف زخ

وهبطت ثالث % 44الدولة هي األولوية األوىل ثم تراجعت هذه النسبة قبل ثالثة أشهر إىل 

 .درجات مئوية يف هذا االستطالع

املشكلة األساسية اليت تواجه اجملتمع الفلسطيين اليوم هي تفشي البطالة والفقر 

أن املشكلة األوىل هي استمرار % 21من اجلمهور فيما تقول نسبة من % 24ك يف نظر وذل

أنها غياب الوحدة الوطنية بسبب االنقسام بني % 23االحتالل واالستيطان، وتقول نسبة من 

أنها استمرار حصار % 9أنها تفشي الفساد، وتقول نسبة من % 54الضفة وغزة، وتقول نسبة من 

 .معابرهقطاع غزة وإغالق 

 

الثورة السورية ومواقف محاس ( 6

 :وحزب اهلل منها

 42

6 

 43

32

 

 
22

49 

 

تؤيد املتظاهرين %( 43)تشري النتائج إىل أن الغالبية العظمى من اجلمهور الفلسطيين 

يف سوريا الذين يسعون إلسقاط نظام الرئيس األسد فيما تبلغ نسبة التأييد للنظام برئاسة 

املتظاهرين السوريني فقط تعتقد أن حركة محاس تؤيد % 42لكن نسبة من . فقط% 9األسد 

أنها تؤيد الطرفني % 1أن احلركة تؤيد نظام األسد وتقول نسبة من % 23فيما تقول نسبة من 

أنها ال تعرف موقف محاس من % 24أنها ال تؤيد الطرفني وتقول نسبة من % 1وتقول نسبة من 

يد املتظاهرين فقط أنه يؤ% 21أما بالنسبة ملوقف حزب اهلل فتقول نسبة من . الثورة السورية

أنه يؤيد الطرفني وتقول % 4أنه يؤيد نظام األسد وتقول نسبة من % 44فيما تقول نسبة من 

لكن . أنه ال يعرف موقف حزب اهلل% 25أنه ال يؤيد الطرفني وتقول نسبة من % 3نسبة من 

ي تأييد اجلمهور الفلسطيين للثورة السورية ال يعين بالضرورة تأييدًا لتدخل عسكري خارج

 %.46يعارضون هذا التدخل فيما يؤيده % 11إلسقاط نظام األسد حيث تشري النتائج إىل أن 

يف سياق الثورة السورية واحلديث عن خروج قيادات محاس من دمشق، تشري النتائج 

تريد من حركة محاس جعل قطاع غزة مقرًا رئيسيًا %( 45)إىل أن النسبة األكرب من اجلمهور 

أن الدوحة هي املكان املناسب للقيادة فيما % 59تقول نسبة من لقيادة محاس فيما 

 .عمان% 54القاهرة واختارت نسبة من % 51اختارت نسبة من 
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 :عملية السالم( 7

 2422

1692 

 44

1692

42 

 29

91

4226

36

 

 94

21 

 24

22

 

 2943

22

42 

 2934

 

 

2226 

 
21

33

34 

 

 

تؤيد العودة ملفاوضات % 31تعارض ونسبة % 14ة من تشري النتائج إىل أن أغلبي

فلسطينية استكشافية يف ظل عدم التزام إسرائيل بتجميد االستيطان ويف ظل -إسرائيلية

ترتفع نسبة تأييد العودة للمفاوضات . كأساس للمفاوضات 5961رفضها حلدود عام 

ساس للمفاوضات يف كأ 5961االستكشافية حتى بدون وقف االستيطان أو بقبول حدود عام 

، بني %(35)مقارنة بالرجال %( 41)، بني النساء %(35)مقارنة بقطاع غزة %( 34)الضفة الغربية 

، بني %(35)سنة  11مقارنة باللذين تزيد أعمارهم عن %( 41)سنة  24-54الشباب من 

قارنة م%( 39)، بني متوسطي التدين %(31)مقارنة حبملة شهادة البكالوريوس %( 39)األميني 

، %(22)مقارنة مبعارضي عملية السالم %( 43)، بني مؤيدي عملية السالم %(32)باملتدينيني 

 %(.29)مقارنة مبؤيدي محاس %( 41)وبني مؤيدي فتح 

تعتقد أن الرئيس عباس أخطأ عندما دخل يف % 43تشري النتائج أيضًا إىل نسبة من  

 5961وقبول مببدأ العودة حلدود مفاوضات استكشافية يف عمان بدون وقف لالستيطان 

ترتفع نسبة . أن قراره باملشاركة يف تلك املفاوضات كان صائبًا% 44فيما تقول نسبة من 

، وبني %(42)مقارنة بقطاع غزة %( 12)االعتقاد بأن قرار الرئيس كان صائبًا يف الضفة الغربية 

مقارنة %( 16)ى والبلدات ، وبني سكان القر%(41)مقارنة بالالجئني %( 12)غري الالجئني 

مقارنة حبملة اشهادة %( 13)، وبني األميني (على التوالي% 41و% 44)باملخيمات واملدن 

، وبني مؤيدي %(45)مقارنة باملتدينيني %( 14)، وبني متوسطي التدين %(41)البكالوريوس 

مقارنة %( 12)، وبني املزارعني %(21)مقارنة مبعارضي عملية السالم %( 16)عملية السالم 

%( 12)، وبني مؤيدي فتح (على التوالي% 46و% 46و% 42)باملهنيني واملوظفني والطالب 

 %(.35)مقارنة مبؤيدي محاس 

تشري النتائج أيضا إىل أن أغلبية من اجلمهور الفلسطيين تؤيد بديلني للمفاوضات 

للحصول على العودة جمللس األمن واألمم املتحدة % 16تؤيد نسبة من  . وتعارض ثالثة

البدء مبقاومة شعبية سلمية ضد % 65اعرتاف دولي بدولة فلسطينية، وتؤيد نسبة من 

البدء % 39حل السلطة الفلسطينية، وتؤيد نسبة من % 41االحتالل، فيما تؤيد أقلية من 

 .التخلي عن حل الدولتني لصاحل حل الدولة الواحدة% 29بانتفاضة مسلحة وتؤيد نسبة من 

يعتقدون أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إىل جانب دولة % 64ج إىل أن تشري النتائ

أن الفرصة % 35إسرائيل خالل السنوات اخلمسة املقبلة ضئيلة أو منعدمة فيما تعتقد نسبة من 

يعتقدون أن حل الدولتني مل يعد عمليًا بسبب التوسع % 14بل إن . لذلك متوسطة أو عالية

أن حل الدولتني ال يزال ممكنًا ألنه ميكن تفكيك أو % 31سبة من االستيطاني فيما تقول ن

ترتفع نسبة االعتقاد بأن حل الدولتني مل يعد عمليًا . إخالء املستوطنات عند التوصل التفاق

، وبني %(46)مقارنة باألميني %( 61)بسبب التوسع االستيطاني بني محلة البكالوريوس 

، وبني مؤيدي محاس %(12)مبؤيدي عملية السالم  مقارنة%( 12)معارضي عملية السالم 

 %(.41)مقارنة مبؤيدي فتح %( 61)

تعارض املبادرة % 42تؤيد ونسبة % 16ومع ذلك، فإن النتائج تشري إىل أن أغلبية من 

اليت تدعو إىل اعرتاف عربي بإسرائيل وتطبيع للعالقات معها يف ( أو السعودية للسالم)العربية 

يرفضون % 11يف املقابل، فإن . ألراضي احملتلة وقامت دولة فلسطينيةحالة انسحبت من ا

 %. 43اعرتافًا فلسطينيًا بإسرائيل كدولة يهودية فيما يقبل بذلك 

قلقون من تعرضهم %( 16)تشري النتائج إىل أن أكثر من ثالثة أرباع اجلمهور الفلسطيين 

أو أن تتعرض أرضهم للمصادرة أو أو تعرض أحد أفراد أسرتهم لألذى على أيدي إسرائيليني 
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تعتقد أن إضراب األسري خضر عدنان عن %  11كما تشري إىل أن نسبة من . بيتهم للهدم

الطعام واالتفاق الذي مت التوصل إليه إلنهاء إضرابه كفيل بأن يسهم يف التعجيل بإنهاء ملف 

لنتائج أن أكثر من نصف أخريًا ، تظهر ا%. 39االعتقال اإلداري فيما ال تعتقد ذلك نسبة من 

متفائلون بأن يكون للربيع العربي تأثري إجيابي على القضية الفلسطينية %( 15)الفلسطينيني 

أنه لن يكون للربيع % 24أن التأثري سيكون سلبيًا وتعتقد نسبة من % 22فيما تعتقد نسبة من 

 .   العربي أي تأثري، سلبًا أو إجيابًا

 

 :اهلجوم على إيران( 4

 4944

 

 
42

 

 

 

 

 تشري النتائج إىل أن اجلمهور الفلسطيين منقسم على نفسه بشأن التقديرات املتعلقة

أنها ستقوم فعاًل % 46بفرص قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية إليران حيث تعتقد نسبة من 

لكن النتائج تشري إىل شبه إمجاع بني . أنها لن تقوم بذلك% 44بذلك فيما تعتقد نسبة من 

يعتقدون أن توجيه ضربة عسكرية % 41: الفلسطينيني حول نتائج هجوم إسرائيلي لو حصل

 .فقط ال يتوقعون ذلك% 55ران سيشعل حربًا إقليمية كبرية وإسرائيلية إلي
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  2152( مارس)آذار   51-51

 

 
  

 

 

22)  

 
1 12.8% 7.9% 20.8% 

 
2 46.2% 53.1% 34.7% 

 
3 0.8% 0.4% 1.3% 

 
4 3.3% 4.0% 2.0% 

 
5 15.7% 16.6% 14.4% 

 
6 10.2% 5.1% 18.5% 

 
7 5.9% 7.1% 3.9% 

 
8 4.9% 5.1% 4.5% 

 
9 0.0% 0.0% 0.0% 

 
11 0.3% 0.5% 0.0% 

Q1)  

 
1 1.7% 1.3% 2.5% 

 
2 11.0% 7.7% 16.5% 

 
3 15.5% 12.4% 20.6% 

 
4 44.7% 52.2% 32.3% 

 
5 25.2% 23.4% 28.2% 

 
6  1.8% 2.9% 0.0% 

Q2  

 
1 6.0% 2.4% 12.0% 

 
2 24.8% 21.0% 30.9% 

 
3 31.5% 33.0% 29.0% 

 
4 24.8% 30.5% 15.5% 

 
5 11.2% 12.7% 8.8% 

 
6 1.7% 0.3% 3.9% 

Q3  

 
1 44.8% 39.5% 53.6% 

 
2 50.2% 56.4% 39.9% 

 
3 4.9% 4.1% 6.1% 
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4 0.2% 0.0% 0.4% 

Q4  

 
1 62.5% 64.8% 58.6% 

 
2 19.9% 19.8% 20.0% 

 
3 16.9% 14.8% 20.5% 

 
4 0.7% 0.6% 0.8% 

Q05  

 
1 72.9% 73.1% 72.6% 

 
2 17.7% 15.8% 20.7% 

 
3 9.4% 11.1% 6.7% 

Q06  

 
1 61.6% 57.3% 68.7% 

 
2 21.2% 19.3% 24.3% 

 
3 17.2% 23.5% 7.0% 

Q07  

 
1 23.0% 23.3% 22.5% 

 
2 43.1% 40.0% 48.3% 

 
3 30.6% 33.0% 26.7% 

 
4 3.3% 3.7% 2.5% 

Q08  

 
1 16.2% 16.5% 15.8% 

 
2 33.8% 30.9% 38.6% 

 
3 40.4% 38.9% 43.0% 

 
4 9.5% 13.7% 2.6% 

Q09  

 
1 30.2% 33.7% 24.5% 

 
2 66.0% 63.5% 70.0% 

 
3 3.8% 2.8% 5.4% 

Q10  

 
1 21.9% 25.2% 16.6% 

 
2 67.5% 60.5% 78.9% 
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3 10.6% 14.3% 4.5% 

Q11  

 
1 6.4% 3.2% 11.7% 

 
2 43.2% 47.7% 35.7% 

 
3 43.3% 45.9% 39.0% 

 
4 7.1% 3.2% 13.4% 

 
5 0.1% 0.0% 0.2% 

Q12  

 
1 11.5% 6.7% 19.3% 

 
2 19.0% 15.2% 25.3% 

 
3 36.5% 41.1% 28.9% 

 
4 32.8% 37.0% 25.9% 

 
5 0.3% 0.1% 0.6% 

Q13  

 
1 8.2% 6.9% 10.5% 

 
2 28.1% 32.8% 20.3% 

 
3 28.6% 27.1% 31.0% 

 
4 18.2% 13.8% 25.4% 

 
5 7.6% 4.8% 12.2% 

 
6 9.3% 14.5% 0.6% 

Q14  

 
1 6.3% 4.8% 8.8% 

 
2 27.7% 28.6% 26.3% 

 
3 31.7% 31.3% 32.5% 

 
4 20.9% 21.1% 20.5% 

 
5 8.4% 8.0% 9.0% 

 
6 4.9% 6.2% 2.8% 

Q15  

 
5 7.2% 4.9% 11.1% 

 
2 47.8% 54.6% 36.6% 

 
3 31.8% 30.0% 34.8% 
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4 10.7% 7.6% 15.9% 

 
1 2.4% 2.9% 1.5% 

Q16  

 
1 53.6% 52.9% 54.5% 

 
2       41.5% 42.4% 40.3% 

 
3   4.9% 4.7% 5.2% 

Q17  

 
1 64.0% 63.2% 65.1% 

 
2 31.9% 33.1% 30.1% 

 
3  4.1% 3.6% 4.8% 

Q19 
525002 

 
5

 

1.3% 1.6% 0.9% 

 
2

 

3.5% 3.8% 3.0% 

 
3 3.6% 2.2% 5.9% 

 
4 0.1% 0.2% 0.0% 

 
1 0.2% 0.0% 0.4% 

 
6 27.3% 27.3% 27.2% 

 
1

 

0.0% 0.0% 0.0% 

 
4 

 

0.5% 0.5% 0.7% 

 
9 1.1% 1.3% 0.9% 

 
51 0.1% 0.0% 0.2% 

 
55 42.1% 39.9% 45.6% 

 
52 20.3% 23.3% 15.4% 

Q20 
 

Q20-1  

 
167

 

44.9% 47.0% 41.4% 

 
2

1948 

32.3% 28.4% 38.8% 

 
3

 

8.4% 8.3% 8.5% 
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4

 

14.4% 16.3% 11.3% 

Q20-1   

 

167
23.9% 24.3% 23.3% 

 
2

1948

40.3% 41.9% 37.5% 

 
3

 
16.8% 15.6% 18.7% 

 
4

19.0% 18.2% 20.5% 

Q21 

 

 5 25.0% 26.3% 22.9% 

 2 28.1% 34.3% 17.9% 

 3

 

22.8% 18.2% 30.3% 

 4

 

9.0% 3.9% 17.3% 

 1

 

13.7% 15.6% 10.5% 

 6 1.1% 1.2% 0.8% 

 1 0.3% 0.4% 0.2% 

Q22  

 524.5% 19.5% 32.6% 

 259.7% 64.0% 52.7% 

 310.0% 10.9% 8.6% 

 41.9% 1.5% 2.6% 

 13.9% 4.1% 3.6% 

Q23 

 

 53.3% 2.7% 4.3% 

 242.2% 42.9% 41.0% 

 337.2% 38.5% 35.2% 
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 411.3% 9.6% 14.1% 

 16.0% 6.3% 5.5% 

Q24  

 52.5% 2.7% 2.2% 

 213.1% 9.4% 19.2% 

 345.5% 49.1% 39.5% 

 430.9% 31.1% 30.8% 

 18.0% 7.7% 8.4% 

Q25  

 51.8% 2.3% 1.1% 

 228.0% 29.9% 24.8% 

 335.7% 38.2% 31.6% 

 421.1% 17.2% 27.5% 

 113.4% 12.5% 15.0% 

Q26  

 540.1% 41.7% 37.4% 

 223.2% 24.6% 20.8% 

 320.0% 17.2% 24.7% 

 416.7% 16.5% 17.1% 

Q27 

 

 5 25.6% 23.3% 29.4% 

 2 36.2% 38.4% 32.6% 

 3 16.9% 17.4% 16.1% 

 4 3.3% 2.1% 5.3% 

 1 17.9% 18.8% 16.6% 

Q28  

 5 9.4% 8.8% 10.4% 

 2 33.8% 34.9% 32.0% 

 3 37.8% 40.3% 33.7% 
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 4 10.7% 8.1% 14.9% 

 1 8.3% 7.9% 8.9% 

Q29  

 5 17.0% 16.5% 17.8% 

 240.3% 41.5% 38.4% 

 326.1% 28.1% 22.8% 

 48.5% 7.6% 10.0% 

 18.0% 6.3% 11.0% 

Q30 52
 

 59.4% 10.0% 8.6% 

 229.2% 29.7% 28.5% 

 310.9% 8.5% 14.9% 

 447.9% 50.4% 43.8% 

 12.5% 1.5% 4.1% 

Q31 
 

 526.7% 27.2% 25.8% 

 252.2% 53.5% 50.1% 

 38.4% 10.7% 4.7% 

 412.7% 8.6% 19.4% 

Q31-B  

 533.6% 37.6% 27.1% 

 226.0% 24.7% 28.0% 

 313.5% 14.2% 12.3% 

 415.5% 15.1% 16.2% 

 511.4% 8.4% 16.3% 

Q32 
 

 517.4% 13.1% 24.3% 
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 251.2% 53.7% 47.2% 

 318.8% 23.3% 11.4% 

 48.6% 6.8% 11.5% 

 14.0% 3.0% 5.5% 

Q33  

 51.8% 1.5% 2.2% 

 22.5% 3.3% 1.1% 

 354.6% 55.3% 53.5% 

 42.5% 2.4% 2.8% 

 10.3% 0.3% 0.2% 

 61.4% 1.3% 1.5% 

 13.4% 2.7% 4.5% 

 41.3% 0.9% 2.0% 

 92.0% 2.0% 2.0% 

 5113.9% 14.9% 12.4% 

 5516.3% 15.4% 17.7% 

Q33-B 
 

 57.2% 2.7% 14.8% 

 27.3% 11.1% 0.9% 

 38.9% 9.8% 7.4% 

 41.8% 1.9% 1.7% 

 13.6% 5.3% 0.8% 

 618.0% 15.6% 21.9% 

 14.7% 3.3% 7.0% 

 47.3% 6.0% 9.4% 

 922.1% 26.2% 15.1% 

 5119.1% 18.0% 21.0% 

Q34  

 512.0% 5.8% 22.1% 
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 240.7% 41.7% 39.1% 

 335.5% 41.2% 26.0% 

 47.6% 7.9% 7.1% 

 14.3% 3.5% 5.7% 

Q35 
 

 511.6% 8.0% 17.5% 

 245.1% 44.6% 46.0% 

 329.9% 35.4% 21.0% 

 48.6% 8.3% 9.1% 

 14.8% 3.8% 6.5% 

Q36 

92

 

 54.9% 3.1% 7.9% 

 243.2% 49.1% 33.6% 

 332.9% 33.1% 32.5% 

 49.6% 6.7% 14.3% 

 19.4% 7.9% 11.8% 

Q37 
1692 

 5 4.2% 3.7% 4.9% 

 2 31.1% 34.2% 25.9% 

 3 42.1% 45.8% 35.9% 

 4 16.1% 11.9% 23.0% 

 1 6.6% 4.4% 10.2% 

Q38  

 1        25.4% 27.3% 22.2% 

 
2

 
35.7% 32.5% 41.0% 

 3

  

3

 

18.1% 17.2% 19.7% 

 
415.8% 17.6% 12.9% 

 14.9% 5.4% 4.3% 
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Q39 
 

 521.6% 19.2% 25.7% 

 236.2% 38.6% 32.3% 

 326.2% 28.9% 21.7% 

 410.8% 9.7% 12.8% 

 15.1% 3.6% 7.6% 

Q40 
 

 55.3% 5.5% 4.8% 

 230.4% 35.1% 22.8% 

 341.6% 44.7% 36.5% 

 419.4% 12.6% 30.6% 

 13.3% 2.1% 5.4% 

Q41 
42

 

 5 28.2% 30.5% 24.4% 

 2 39.8% 37.6% 43.3% 

 3 26.6% 27.3% 25.5% 

 4 4.4% 4.1% 5.1% 

 1 1.0% 0.5% 1.7% 

Q42  

 5 34.2% 30.1% 40.8% 

 2 42.0% 44.0% 38.6% 

 3 19.0% 21.8% 14.4% 

 4 4.6% 4.1% 5.5% 

 1 0.3% 0.0% 0.7% 

Q43  

 
5

61
 

6.5% 5.9% 7.4% 

 

2
61 

8.6% 8.5% 8.9% 
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3

 
21.1% 18.4% 25.5% 

 
4

 

62.3% 65.8% 56.7% 

 1 1.5% 1.5% 1.6% 

Q44 

1692

164

 

 5 5.7% 3.9% 8.6% 

 2 49.9% 49.0% 51.3% 

 3 33.0% 39.4% 22.4% 

 4 9.1% 5.4% 15.2% 

 1 2.3% 2.3% 2.5% 

Q45 
 

 5 2.8% 2.1% 4.0% 

 2 40.4% 39.6% 41.5% 

 3 40.5% 46.4% 30.8% 

 4 14.8% 10.6% 21.7% 

 1 1.5% 1.3% 2.0% 

Q46  

Q46-1  

 5 21.6% 17.3% 28.6% 

 2 53.9% 60.7% 42.7% 

 3 19.5% 19.8% 19.1% 

 4 3.9% 1.8% 7.4% 

 1 1.1% 0.4% 2.1% 

Q46-2  

 5 12.9% 10.3% 17.1% 

 2 45.8% 53.4% 33.4% 

 3 33.5% 32.7% 34.9% 
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 4 6.1% 2.0% 12.8% 

 1 1.7% 1.6% 1.9% 

Q46-3  

 5 3.8% 2.8% 5.3% 

 2 25.5% 29.5% 19.0% 

 3 52.0% 58.5% 41.4% 

 4 16.6% 8.1% 30.5% 

 1 2.1% 1.0% 3.8% 

Q46-4  

 5 9.3% 6.0% 14.5% 

 2 51.9% 56.2% 45.0% 

 3 31.9% 34.8% 27.1% 

 4 6.2% 2.8% 11.7% 

 1 0.7% 0.2% 1.6% 

Q46-4  

 5 10.3% 4.4% 20.1% 

 2 28.7% 25.2% 34.6% 

 3 48.8% 60.5% 29.4% 

 4 10.5% 8.8% 13.2% 

 1 1.7% 1.2% 2.7% 

Q46-5  

 5 10.3% 4.4% 20.1% 

 2 28.7% 25.2% 34.6% 

 3 48.8% 60.5% 29.4% 

 4 10.5% 8.8% 13.2% 

 1 1.7% 1.2% 2.7% 

Q46-6  

 5 10.5% 8.3% 14.1% 

 2 29.2% 30.8% 26.7% 

 3 42.2% 49.0% 31.1% 

 4 14.5% 10.1% 21.8% 
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 1 3.5% 1.8% 6.3% 

Q47 
 

 113.9% 9.8% 20.7% 

 237.2% 36.0% 39.0% 

 316.1% 19.7% 10.1% 

 45.7% 5.6% 6.0% 

 524.3% 27.6% 18.9% 

 62.9% 1.3% 5.4% 

Q48  

 145.5% 38.3% 57.4% 

 237.3% 41.0% 31.4% 

 37.8% 10.1% 4.0% 

 41.1% 1.3% 0.9% 

 58.2% 9.4% 6.3% 

Q49  

 141.9% 40.0% 45.1% 

 222.7% 23.8% 20.8% 

 34.7% 2.6% 8.1% 

 46.9% 6.8% 7.3% 

 523.8% 26.8% 18.8% 

Q50  

 127.3% 25.1% 30.9% 

 244.2% 49.9% 34.8% 

 34.2% 1.4% 8.8% 

 43.4% 2.9% 4.3% 

 520.9% 20.7% 21.3% 

Q51  

 113.2% 10.1% 18.3% 

 232.6% 30.9% 35.3% 

 336.6% 42.7% 26.5% 
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 413.0% 13.4% 12.4% 

 14.6% 2.8% 7.5% 

Q52  

 117.0% 17.3% 16.4% 

 214.0% 13.7% 14.6% 

 318.7% 12.5% 28.7% 

 441.4% 47.1% 32.0% 

 59.0% 9.4% 8.3% 

Q53  

 17.1% 7.9% 5.8% 

 238.9% 39.3% 38.2% 

 340.1% 41.9% 37.1% 

 48.0% 5.9% 11.4% 

 56.0% 5.0% 7.5% 

Q54  

 142.3% 42.0% 42.9% 

 242.5% 44.4% 39.4% 

 38.8% 9.3% 8.0% 

 42.1% 1.7% 2.9% 

 54.2% 2.6% 6.8% 

Q55  

 111.3% 7.0% 18.5% 

 236.2% 31.7% 43.6% 

 344.6% 53.1% 30.8% 

 45.8% 5.5% 6.3% 

 52.0% 2.7% 0.9% 

Q56  

 1  
0.4% 0.3% 0.7% 

 2 
4.4% 3.8% 5.4% 

 3  
33.4% 32.2% 35.5% 
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 4 
20.3% 18.9% 22.5% 

 5  
0.7% 0.8% 0.6% 

 6  
2.2% 1.1% 3.9% 

 7  
0.3% 0.3% 0.2% 

 8 
0.4% 0.3% 0.5% 

 9  
2.9% 1.9% 4.6% 

 11 
2.6% 2.5% 2.8% 

 11 
0.4% 0.4% 0.4% 

 12 
31.4% 36.9% 22.3% 

 13 
0.6% 0.7% 0.6% 

Q57 
 

 1 
9.2% 5.3% 15.6% 

 2 
16.4% 14.5% 19.5% 

 325 
11.6% 9.4% 15.2% 

 4 
7.7% 7.2% 8.4% 

 5 
4.7% 4.6% 4.8% 

 6 
0.4% 0.4% 0.5% 

 
7

 

50.1% 58.7% 36.0% 

 

 

 

 


