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الغالبية العظمى راضية عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية 
ولكن الرأي العام منقسم إىل نصفني متساويني يف الطلب منها 
قبول شروط الرباعية فيما يوافق ثالثة أرباع تقريباً على املبادرة 
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للمزيد من املعلومات أو 
االستفسارات عن االستطالع 

 جه، الرجاء االتصال بـونتائ
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بحوث الفلسطيين لل يف املركز
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رام اهللا، فلسطني 
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  حيةاملركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملس    تأسس  
 كمركـز مـستقل للبحـوث       ٢٠٠٠يف مطلع عـام     

يهدف املركـز   . األكادميية ودراسات السياسات العامة   
: لتطوير وتقوية املعرفة الفلسطينية يف جمـاالت ثـالث        

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

: كز بالعديد من النشاطات البحثية يقوم املر .  الرأي العام 
إعداد الدراسات واألحباث األكادمييـة ذات العالقـة        
بالسياسات الفلسطينية الراهنة، إجراء حبوث مـسحية       
حول املواقـف الـسياسية واالجتماعيـة للمجتمـع         
الفلسطيين، تشكيل جمموعات عمل لدراسـة قـضايا        

ع ومشاكل تواجه اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار ووض      
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
االستطالع ضـمن سلـسلة االسـتطالعات       يأيت هذا   

  . املنتظمة للمركز
ؤسسة مت إجراء االستطالع بالتعاون مع م
 كونراد أديناور يف رام اهللا
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راضية عن %) ٨٨(تظهر النتائج أن الغالبية العظمى من الفلسطينيني   
. أهنا غري راضية% ١١يلة حكومة الوحدة الوطنية فيما تقول نسبة من تشك

أن %) ٦٢(رمبا يعود هذا اإلمجاع جزئياً العتقاد قسم كبري من اجلمهور 
اتفاق مكة الذي أدى لتشكيل احلكومة قد جاء نتيجة لقيام الطرفني بتعديل 
اوز موقفيهما وليس ألن طرفاً فرض رأيه على الطرف اآلخر حيث مل تتج

ومل تتجاوز % ٩نسبة املعتقدين أن محاس قد انصاعت لرأي فتح عن  
وقد رأت نسبة %. ٤نسبة املعتقدين أن فتح قد انصاعت لرأي محاس عن  

  .أن الطرفني مل يغريا من موقفيهما% ٢٠من 
تلوم محاس على % ١٣تظهر النتائج أيضاً أن نسبة ضئيلة ال تتجاوز 

 األوضاع الفلسطينية وأن النسبة األكرب فشل حكومتها السابقة يف حتسني
، فيما %)٢٥(أو اجملتمع الدويل والواليات املتحدة %) ٣٧(تلوم إسرائيل 

أن املسؤولية عن فشل حكومة محاس يعود ألطراف % ١٣ترى نسبة من 
  .فلسطينية أخرى مثل فتح

أن أولوية حكومة الوحدة  %) ٤٣(ترى النسبة األكرب من اجلمهور 
وىل جيب أن تكون فرض النظام والقانون فيما ترى نسبة من الوطنية األ

ترى أهنا جيب أن % ١٧أهنا جيب أن تكون إهناء احلصار املايل و% ٢٦
ترى األولوية األوىل هي العودة % ١٣تكون القيام بإصالحات سياسية و

ورمبا جاءت عملية السالم آخر األولويات العتقاد اجلمهور . لعملية السالم
حلكومة ليس إدارة املفاوضات وأن هذا هو دور رئاسة السلطة أن دور ا

  . ومنظمة التحرير
ينقسم اجلمهور  إىل قسمني متساويني بالنسبة ملا يريده من حكومة 

% ٤٨: الوحدة جتاه املوقف من شروط الرباعية الدولية واالعتراف بإسرائيل
ائيل لو اعترفت إسر. يعارضون ذلك% ٤٨يريدون منها قبول الشروط و
يؤيدون يف هذه احلالة أن تعترف % ٤٩حبكومة الوحدة الوطنية فإن 

ترتفع نسبة التأييد لالعتراف . ال يؤيدون ذلك% ٤٧احلكومة بإسرائيل و
، بني مؤيدي فتح %)٤٧(مقابل النساء %) ٥٢(بإسرائيل بني الرجال 

واملوظفني %) ٧٦(، بني املتقاعدين %)٣٢(مقابل مؤيدي محاس %) ٦٦(
 سنة ٤٨أكرب من /، وبني األكرب سناً %)٣٦( مقابل الطالب %)٥٧(
  %).٣٨( سنة ٢٢-١٨بني / مقابل األصغر سناً%) ٥٦(

يظهر االستطالع وجود توقعات عالية لدى اجلمهور الفلسطيين 
تتوقع أن تستمر احلكومة يف عملها على %) ٦٩(حيث أن نسبة عالية جداً 

أهنا سوف تسقط قبل % ٢٣ة من األقل حىت هناية السنة فيما تعتقد نسب
تتوقع حتسناً يف قدرة احلكومة % ٧١كذلك فإن نسبة تبلغ . هناية هذه السنة

يتوقعون حتسناً يف قدرهتا على فرض النظام % ٦٩على دفع الرواتب، و
% ٦٥يتوقعون حتسناً يف األوضاع االقتصادية، و% ٦٥والقانون، و

يتوقعون % ٦٥لشخصية هلم، ويتوقعون حتسناً يف أوضاع األمن والسالمة ا
% ٧١كما أن نسبة من . حتسناً يف حماربة الفساد وإجراء إصالحات داخلية

تتوقع أن يقل احلصار املايل % ٦٧تتوقع أن تقل فرص االقتتال الداخلي و
العودة ملفاوضات % ٦٥كذلك تتوقع نسبة من . على السلطة الفلسطينية

يتوقعون أن % ٥٤ل إن أغلبية من ب.إسرائيلية يف القريب العاجل-فلسطينية
يؤدي قيام حكومة الوحدة حبركة محاس إلبداء املرونة واالعتدال يف موقفها 

  .فقط يتوقعون العكس% ١٨من إسرائيل و
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يظهر االستطالع حتسناً ملحوظاً يف رضا اجلمهور عن أداء الرئيس   
راضون اليوم مقارنة %  ٥٣: حممود عباس مقارنة بالوضع قبل ثالثة أشهر

 أداء تبلغ نسبة عدم الرضا عن. ٢٠٠٦) ديسمرب(يف كانون أول % ٤٠بـ 
بالرغم من هذا التحسن وبالرغم %. ٤٣حممود عباس يف هذا االستطالع 

من وجود نسبة رضا عالية جداً عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية فإن 
فقط تصف وضع الفلسطينيني اليوم باجليد أو  اجليد جداً % ٦نسبة من 

يل ترى نسبة تبلغ حوا.  بالسيء أو السيء جداً% ٨٢فيما تصفه نسبة من 
أن املشكلة ذات األمهية األوىل اليت تواجه %) ٣٢(ثلث اجلمهور 

الفلسطينيني اليوم هي تفشي البطالة وانتشار الفقر فيما ترى نسبة من 
أهنا تكمن يف استمرار االحتالل اإلسرائيلي وممارساته ونسبة من %  ٢٤
يف % ٢٠يف انتشار الفساد وغياب اإلصالح الداخلي ونسبة من % ٢٣

  .ى الداخليةالفوض

يعتقدون بوجود فساد يف السلطة % ٨٤تشري النتائج إىل أن 
من بينهم أن هذا الفساد سيزيد أو % ٤٩الفلسطينية فيما ترى نسبة من 

أنه سينقص مع % ٤٢سيبقى على حاله يف املستقبل فيما ترى نسبة من 
فقط اعتقدت قبل ثالثة % ٢١من اجلدير بالذكر أن نسبة من . مرور األيام

أشهر أن الفساد سينقص مع مرور األيام، ورمبا يعود السبب يف ذلك 
كذلك فإن . الزدياد نسبة التفاؤل بوجود توقعات عالية من حكومة الوحدة

فقط تقول أن أمنها وسالمتها الشخصية متوفرة فيما تقول % ٢٧نسبة من 
أن % ٥١يف هذا اجملال، تقول نسبة من . أهنا غري متوفرة%  ٧٣نسبة من 

سليب ويزيد من الفلتان األمين فيما تقيمه نسبة من " القوة التنفيذية"أداء 
من اجلدير بالذكر . على أنه إجيايب ويساهم يف فرض النظام والقانون% ٢٩

أن هذه النتائج حول أداء القوة التنفيذية مطابقة متاماً للنتائج اليت حصلنا 
تشكيل حكومة الوحدة مل عليها يف االستطالع السابق قبل ثالثة أشهر وأن 

  . يغري  من تقييم اجلمهور ألداء هذه القوة

لكن تشكيل حكومة الوحدة رمبا أثر إجيابياً ولو بشكل ضئيل على 
تقييم اجلمهور لصالحية الدميقراطية لفلسطني على ضوء نتائج االنتخابات 

أهنا نظام ناجح يصلح % ٥٦التشريعية السابقة حيث ترى نسبة من 
أهنا % ٤٠فيما ترى نسبة من ) قبل ثالثة أشهر% ٥٣مقارنة مع (لفلسطني 

  .قبل ثالثة أشهر%)  ٤٣مقارنة مع (نظام فاشل ال يصلح لفلسطني 

أخرياً مل يؤثر تشكيل حكومة  الوحدة الوطنية على قراءة اجلمهور 
ألهداف حركة محاس فيما يتعلق بطبيعة الدولة الفلسطينية اليت تريدها 

أن هدف ) قبل ستة أشهر% ٢٣مقارنة بـ % (٢١ حيث ترى نسبة من
محاس هو إقامة دولة تضمن احلريات العامة وتكون الشريعة فيها أحد 

قبل %) ٣٣مقارنة مع %  (٣٢يف املقابل تقول نسبة من . مصادر التشريع
ستة أشهر أن هدفها إقامة دولة تضمن احلريات العامة ولكن تكون الشريعة 

مقارنة بـ % (١٦كذلك ترى نسبة من . يعهي املصدر الوحيد للتشر
أن هدفها إقامة دولة تسري حسب الشريعة كالسعودية ) سابقاً% ١٣

ترى أهنا تريد إقامة دولة تسري ) سابقاً% ٧مقارنة مع % (٥ونسبة من 
حسب الشريعة كما يف أفغانستان يف ظل الطالبان سابقاً، وتقول نسبة من 

هدفها إقامة دولة مثل بقية الدول أن  ) سابقاً% ١٥مقارنة بـ % (١٦
  .العربية يف مصر واألردن وسوريا
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<àÚ<ØÎ_<»<íéÞ^Şéj‰]<Ð^ßÚ<ð^ßnj‰^eO<A<Ù^fi<Üjè<íË–Ö]<àÚ
^ã×e^ÏÚ<ê•]…_J 

• < àÚ< ífŠÞPO< Aæ< ‚èöiQQ< Axf’i< íÛñ]< íèçŠi< š…^Ãi<
<Ü–iæ< íéßéŞŠ×Ê< íÖæ‚Ö< íÛ‘^Â< ^ãfqç²< íéÎ†Ö]< Œ‚ÏÖ]

îÓf¹]<¼ñ^uæ<íèçãéÖ]<ð^éuù]<Øéñ]†‰ýJ 
• < àÚ< ífŠÞPO< Aæ< ‚èöiQP< A<Ùçu< íÛñ]< íèçŠi< š…^Ãi

< …]†Î<Œ^‰_<î×Â<°òqøÖ]MUP<ìçÂ<î×Â< çéÎ<ÄÚ<àÓÖæ<
ê×éñ]†‰c<…]†ÏÖ<ìçÃÖ]<å„â<Ä–¡<oé<Øéñ]†‰ý<°òqøÖ]J 

• <àÚ<íéf×Æ_SM<A<‚èöiæNS<A<l^•æ^ËÚ<»<Ùç}‚Ö]<š…^Ãi
æ<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÏÖ<Í‚ãi<Øéñ]†‰c<ÄÚTL<<A

c<UL<A<°e<Üñ]‚Ö]<Øv×Ö<l^•æ^ËÚ<^ãÃfjè<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<àÚ
Øéñ]†‰cæ<°ŞŠ×Ê<ÖæJ 

• < àÚ< íéf×Æ_TQ< A<Å^ŞÎ< »< àâ]†Ö]< …^ßÖ]< Ñøc<ÌÎæ< ‚èöi
<àÚ<íéf×Æ_æ<ìˆÆTP<A]<íË–Ö]<ØÛéÖ<äÃé‰çi<‚èöi<íée†ÇÖJ 

• <àÚ<ífŠÞPS< A<íÞ‚<Ø‘çjÖ]< çâ<Œ^·<Í‚â<á_<‚ÏjÃi
<àÚ<ífŠÞæ<Øéñ]†‰c<ÄÚ<‚Úù]<í×èçNP<A<çâ<^ãÊ‚â<á_<‚ÏjÃi

<ífŠÞæ<Å]†’Ö]<…]†Ûj‰]NN<<A<ÝøŠÖ<Ø‘çjÖ]<^ãÊ‚â<á_<‚ÏjÃi
Üñ]J 

تؤيد املبادرة %) ٧٢(تظهر النتائج أن حوايل ثالثة أرباع الفلسطينيني   
تشري هذ النتائج إىل ارتفاع %.  ٢٦ها نسبة تبلغ السعودية فيما تعارض

ملحوظ يف تأييد هذه املبادرة مقارنة بالوضع يف االستطالع السابق قبل 
ولعل %. ٣٨واملعارضة % ٥٩ثالثة أشهر حيث بلغت نسبة التأييد آنذاك 

الزيادة يف التأييد ناجتة عن االهتمام العريب والدويل هبا وعلى ضوء نية القمة 
.  إعادة التأكيد عليها٢٠٠٧) مارس(ة املزمع عقدها يف هناية آذار العربي

ورمبا ساهم أيضاً التوصل التفاق مكة وتشكيل حكومة الوحدة والتوقعات 
حبصول اعتدال يف مواقف محاس أثناء قمة مكة يف زيادة حجم التأييد 

%) ٨٢(تزداد نسبة التأييد للمبادرة بني مؤيدي فتح . للمبادرة السعودية
مقارنة %) ٧٦(، وبني غري الالجئني %)٦٣(مقابل مؤيدي محاس 

مقارنة حبملة شهادة البكالوريوس %) ٨١(، بني األميني %)٦٦(بالالجئني 
، وبني %)٦٩(مقارنة بالطالب %) ٨٧(، بني املتقاعدين %)٧٠(

مقابل الرافضني بالتأكيد %) ٨٦(املستعدين بالتأكيد لشراء تذكرة يانصيب 
  %).٦١(لذلك 

تعارض اعترافاً % ٣٥تؤيد و% ٦٣كما تظهر النتائج أن أغلبية من 
متبادالً بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطني كدولة للشعب 
. الفلسطيين وذلك بعد قيام دولة فلسطينية وحل كافة قضايا الصراع

واملعارضة % ٥٨وكانت نسبة التأييد هلذا االعتراف املتبادل قد بلغت 
  .ع السابق قبل ثالثة أشهريف االستطال% ٤٠

تعارض تسوية % ٤٣تؤيد و% ٥٤تظهر النتائج أيضاً أن أغلبية من 
حول األرض واحلدود تنسحب فيها إسرائيل  من كافة املناطق احملتلة 

من الضفة الغربية يتم % ٣باستثناء مناطق استيطانية ال تتجاوز مساحتها 
نت نسبة التأييد لتسوية وكا. تبادهلا مبساحة مساوية من أراضي إسرائيل

أما بالنسبة لتسوية دائمة للقدس . قبل ثالثة أشهر%  ٦١مماثلة قبل بلغت 
تصبح فيها القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطني ولكن تقوم إسرائيل بضم 

مقابل % ٤٣األحياء اليهودية وحائط املبكى فيها فقد حصلت على تأييد 
قبل % ٣٩ية كهذه قد بلغت وكانت نسبة التأييد لتسو. عارضوها% ٥٥

أما بالنسبة لتسوية دائمة ملشكلة الالجئني على أساس قرار . ثالثة أشهر
 ولكن يتم فيها تقييد عودة الالجئني إلسرائيل ١٩٤األمم املتحدة رقم 

% ٤٣حبيث ختضع هذه العودة لقرار إسرائيلي فقد بلغ حجم التأييد هلا 
% ٤١وية كهذه قد بلغت وكانت نسبة التاييد لتس% ٥٤واملعارضة 
  .قبل ثالثة أشهر% ٥٤واملعارضة 

تؤيد الدخول يف %) ٧١(تظهر النتائج أيضاً أن نسبة عالية جداً 
إسرائيلية هتدف للتوصل لتسوية تقوم فيها دولة -مفاوضات فلسطينية

من الضفة الغربية يتبعها % ٩٠إىل % ٨٠فلسطينية يف قطاع غزة و
عارضت نسبة من . ليت فلسطني وإسرائيلمفاوضات للحل الدائم  بني دو

من اجلدير بالذكر أن نتائج . الدخول يف مفاوضات كهذه% ٢٧
تؤيد % ٥٨االستطالع السابق قبل ثالثة أشهر قد وجدت أن نسبة من 

إىل % ٨٠إسرائيلياً  يتم مبوجبه قيام دولة يف قطاع غزة و-اتفاقاً فلسطينياً
ل قضايا التسوية الدائمة كاحلدود من الضفة الغربية يتبعه تفاوض حو% ٩٠

  .والالجئني واألماكن املقدسة
كما يف االستطالع السابق، وجد هذا االستطالع أن الغالبية العظمى 

تؤيد وقف إطالق النار الراهن يف قطاع غزة فيما تؤيد نسبة مماثلة %) ٨٥(
  .توسيعه ليشمل الضفةالغربية%) ٨٤(
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فقط تعتقد أن هدف % ٢٢كما وجد االستطالع أن نسبة من 
حركة محاس هو التوصل لتسوية دائمة وهنائية للصراع مع إسرائيل فيما 

أن هدفها هو التوصل هلدنة طويلة األمد، وقالت % ٤٧اعتقدت نسبة من 
  .أن محاس تريد استمرار الصراع بدون تسوية% ٢٤نسبة من 

EP<Dê×}]‚Ö]<ïçÏÖ]<á‡]çiV< <
• <ádÊ< ì‚è‚q<íéÃè†i<l^e^~jÞ]<l†q<çÖOS< A<áçiç’é‰

æ<Œ^·<íÒ†£PO<Aæ<xjËÖ<áçiç’é‰MM<A<ï†}ù]<Üñ]çÏ×Ö
æT< A]æ…†Ïè< < J<Ö]< Ô×i< ÄÚ< ğ̂fè†Ïi< sñ^jßÖ]< å„â< Ðe^Şji

<Ùæ_< áçÞ^Ò< »< †ã_< ímøm< ØfÎ< Ðe^ŠÖ]< ÅøŞj‰÷]< ^â†ã¾_
EÛŠè<DNLLRJ 
• <çÛ¦< ‹éñ†Ö]< °e< íŞ×ŠÖ]< í‰^ñ†Ö< l^e^~jÞ]< l†q< çÖ

<ØéÂ^]<ð]…‡çÖ]<‹éñ…æ<Œ^fÂ<î×Â<Ø’¬<Œ^fÂ<ádÊ<íéßâ
PS<A<î×Â<íéßâæPR<A<^â†ã¾_<Ö]< ğ̂fè†Ïi<sñ^jßÖ]<‹ËÞ<êâæ

†ã_<ímøm<ØfÎ<Ðe^ŠÖ]<ÅøŞj‰÷]< J<°e<íŠÊ^ß¹]<kÞ^Ò<çÖ< ^Ú_
<Ø’¬<êmçÆÖ]<ádÊ<Híéßâ<ØéÂ^]<Øe^ÏÚ<êmçÆÖ]<á]æ†Ú

<î×ÂQN<A<î×Â<íéßâæPOJA 

< <

حدة الوطنية مل تظهر نتائج هذا االستطالع أن تشكيل حكومة الو  
حيدث تغيرياً يذكر على شعبية القوى السياسية املختلفة حيث حتصل قائمة 

يف االستطالع السابق قبل % ٣٦مقارنة بـ % (٣٧محاس االنتخابية على 
يف % ٤٢مقارنة مع % (٤٣، وحتصل قائمة فتح على )ثالثة أشهر

مقارنة % (١١، وحتصل القوائم األخرى جمتمعة على )االستطالع السابق
يف % ١٠مقارنة مع (مل يقرروا % ٨، و)يف االستطالع السابق% ١٢بـ 

لكن من اجلدير بالذكر أن شعبية حركة محاس اليت ). االستطالع السابق
املاضي قد ) يونيو(كانت قد أخذت يف التراجع بشكل طفيف منذ حزيران 

نة متكنت يف هذا االستطالع من احلفاظ على شعبيتها بدون اخنفاض مقار
  . بالوضع قبل ثالثة أشهر

لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشح اثنان فقط مها الرئيس 
حممود عباس ورئيس الوزراء امساعيل هنية  فإن االثنني حيصالن على نتائج 

وهي نفس % ٤٦وهنية على % ٤٧متطابقة تقريباً حيث حيصل عباس على 
و كانت املنافسة بني مروان أما ل. النتائج اليت حصال عليها قبل ثالثة أشهر

% ٤٣مقابل % ٥٢الربغوثي وإمساعيل هنية فقط، فإن الربغوثي يفوز بـ 
وكنا يف االستطالع السابق قد قسنا شعبية مروان الربغوثي مقابل . هلنية

  %.٣٦والثاين على % ٥٧خالد مشعل حيث حصل األول على 
  

EQDÑ]†ÃÖ]<»<íÃéÖ]æ<íßŠÖ]V< <
• <àÚ<ífŠÞQU<Aî×Â<ÐÊ]çi<Ñ]†ÃÖ]<»<Å]†’Ö]<àÚ<ğ]ðˆq<á_<

< àÚ< ífŠÞæ< íÃéÖ]æ< íßŠÖ]< °e< êËñ^< Å]†‘< çâOU< A<÷
ë_†Ö]<]„â<î×Â<ÐÊ]çiJ 

• < °e< |æ]i< ífŠÞQL< AæRU< A<†’Úæ< á…ù]< á_< ‚ÏjÃi
c<ÌÏi< íéßéŞŠ×ËÖ]< íŞ×ŠÖ]æ< íèçÃŠÖ]æ<°éÎ]†ÃÖ]<gÞ^q<
íÃéÖ]<°éÎ]†ÃÖ]<ÄÚ<ÜãÂ]†‘<»<íßŠÖ]J 

• < àÚ< ífŠÞSU< Ac< á_< ‚ÏjÃiæ< íÃéÖ]< ÄÚ< ÌÏi< á]†èSP<A
íÃéÖ]<ÄÚ<ÌÏè<]<hˆu<á_<áæ‚ÏjÃèJ 

• <ádÊ<Øe^Ï¹]<»RU<Aæ<íßŠÖ]<ÄÚ<ÌÏi<xjÊ<á_<áæ‚ÏjÃèRS<A
íßŠÖ]<ÄÚ<ÌÏi<ğ̂–è_<Œ^·<á_<áæ‚ÏjÃèJ 

• SQ<A<»<íßŠÖ]<ÄÚ<ÌÏi<^ãÞ_<ÙçÏi<éŞŠ×ËÖ]<…çãÛ¢]<àÚ
Ñ]†ÃÖ]J 

< <

أن جانباً من تعتقد %) ٥٩(يظهر االستطالع أن غالبية الفلسطينني   
العنف املستشري يف العراق هو صراع طائفي بني السنة والشيعة فيما ال  

ترى األغلبية من بني املعتقدين بوجود صراع %. ٣٩تعتقد ذلك نسبة من 
إن السلطة %) ٦٩إىل % ٥٠بنسب تتراوح بني (شعيي يف العراق -سين

 الصراع مع الفلسطينية ومصر واألردن والسعودية تقف إىل جانب السنة يف
من الفلسطينيني، إىل % ٧٩الشيعة وأن إيران يف املقابل تقف، يف رأي 
وعند السؤال عن سوريا . جانب شيعة العراق يف صراعهم مع سنة العراق

% ٣١أهنا تقف إىل جانب السنة وقالت نسبة من % ٣٤قالت نسبة من 
  . أهنا تقف إىل جانب الشيعة

 ومحاس وفتح يظهر االستطالع أما عند السؤال عن مواقف حزب اهللا
أن حوايل ثالثة أرباع الفلسطينيني تعتقد أن حزب اهللا يقف إىل جانب 

أن فتح تقف إىل جانب السنة وتعتقد % ٦٩الشيعة فيما تعتقد نسبة من 
من اجلدير بالذكر . أن محاس تقف إىل جانب السنة أيضاً% ٦٧نسبة من 

تح تقف إىل جانب الشيعة فإن أن ف% ٣أنه بينما تعتقد نسبة ال تتجاوز 
  . تعتقد أن محاس تقف إىل جانب الشيعة% ١٣نسبة أكرب تبلغ 

شيعي يف -من املعتقدين بوجود صراع سين% ٧٥تقول نسبة من 
أهنا  تقف % ١العراق أهنم يقفون إىل جانب السنة فيما تقول نسبة تقل عن 

أي من أهنا ال تقف مع % ١٨إىل جانب الشيعة فيما تقول نسبة من 
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 ٦

تزداد نسبة الوقوف . أهنا تقف مع الطرفني% ٤الطرفني وتقول نسبة من 
، بني سكان %)٦٧(مقابل الضفة الغربية %) ٨٧(مع السنة يف قطاع غزة 

، وبني الرجال %)٧١(مقابل سكان القرى والبلدات %) ٨٤(املخيمات 
لكن مؤيدي فتح ومحاس يقفون بالتساوي %). ٧١(مقابل النساء %) ٧٩(
  ).على التوايل% ٨٠و% ٨٢(ريباً مع السنة تق
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<ÅøŞj‰]<sñ^jÞ<ë_†Ö]Î…<Ý^ÃÖ]<ÜENOD 
٢٠٠٧)(א٢٤−٢٢

 

    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
•^¹][°é 

 ٧٫٢ ٤٫٣ ٥٫٤   العربية) ١  

 ٦٧٫١ ٧٨٫٨ ٧٤٫٥  اجلزيرة) ٢  

 ٠٫٢ ٠٫١ ٠٫٢  احلرة) ٣  

 ٠٫٩ ٢٫٩ ٢٫٢  املنار) ٤  

 ٩٫٤ ٤٫٣ ٦٫١  الفضائية الفلسطينية) ٥  

 ٦٫٨ ٣٫٩ ٤٫٩  ال أشاهد التلفزيون) ٦  

 ٣٫٦ ٢٫٠ ٢٫٦  )_______حدد(أخرى ) ٧  

 ٤٫٨ ٣٫٥ ٤٫٠  ال يوجد صحن القط) ٨  

 ٠٫٠ ٠٫٢ ٠٫١  ال أعرف/ ال راي) ٩ 

L<D[íéÞ^nÖ]<íŞ]<<êâ<^Úæ 

 ٣٧٫٢ ٣٥٫١ ٣٥٫٩   العربية) ١ 

 ١٢٫٣ ١٢٫٥ ١٢٫٥  اجلزيرة) ٢ 

 ٢٫٠ ١٫١ ١٫٤  احلرة) ٣ 

 ٦٫٢ ١٨٫٢ ١٣٫٨  املنار) ٤ 

 ٢٠٫١ ١٥٫٩ ١٧٫٥  الفضائية الفلسطينية) ٥ 

 ٦٫٦ ٤٫٤ ٥٫٢  ال أشاهد التلفزيون) ٦ 

 ٧٫٥ ٨٫٣ ٨٫٠  )_______حدد(أخرى ) ٧ 

 ٥٫٩ ٣٫٢ ٤٫٢  ال يوجد صحن القط) ٨ 

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

 ٥٥٫١ ٤٢٫٠ ٤٦٫٨          راض ) ٢ 

 ٢٤٫٧ ٣٥٫٦ ٣١٫٦  غري راض) ٣ 

 ٩٫٩ ١١٫٦ ١١٫٠   راض باملرةغري) ٤ 

 ١٫٩ ٥٫٢ ٤٫٠  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

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

lç’i<à¹<HŒ^·[[ 

 ٤٦٫٢ ٤٧٫٠ ٤٦٫٧ حممود عباس) ١ 

 ٤٥٫٣ ٤٥٫٩ ٤٥٫٦ امساعيل هنية) ٢ 

 ٨٫٥ ٧٫١ ٧٫٧  ال أعرف/  رأيال) ٣ 
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 ٨

      

      

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
O<Dæ<HxjÊ<íÒ†u<àÂ<êmçÆÖ]<á]æ†Ú<°e<çâ<‹Ê^ßjÖ]<á^Ò<çÖæ<íéßâ<ØéÂ^]lç’i<à¹<HŒ^·<àÂ[ 

 ٤٦٫٥ ٥٥٫٠ ٥١٫٥ مروان الربغوثي) ١ 

 ٤٧٫٩ ٤٠٫٤ ٤٣٫٤ امساعيل هنية) ٢ 

 ٥٫٦ ٤٫٧ ٥٫١  فال أعر/ ال رأي) ٣ 

      
Q<D<l†q<Ö]<íéÃè†jÖ]<l^e^~jÞ÷]<»<kÒ…^<Ö]<Üñ]çÏÖ]<‹ËÞ<kv†iæ<ÝçéÖ]<ì‚è‚q<l^e^~jÞ]<l†q<çÖ<»<l†q<Ö]

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

 
ائتالف اجلبهة الدميقراطية وحزب (قائمة البديل ) ١

 ٠٫٦ ١٫٤ ١٫١ )الشعب وفدا  ومستقلني

 
مصطفى الربغوثي " قائمة فلسطني املستقلة ) ٢

 ٢٫٣ ٥٫٤ ٤٫٢ "واملستقلون 

 ٢٫٤ ٥٫٤ ٤٫٢ قائمة الشهيد أبو علي مصطفى) ٣ 

 ٠٫٣ ٠٫٦ ٠٫٥ قائمة الشهيد أبو العباس) ٤ 

 ٠٫٦ ٠٫١ ٠٫٣ قائمة احلرية والعدالة االجتماعية) ٥ 

 ٤٠٫٤ ٣٤٫٩ ٣٧٫١ قائمة التغيري واالصالح) ٦ 

 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ )وعد(الف الوطين للعدالة والدميقراطية االئت) ٧ 

 ٠٫٠٠  ١٫٥ ٠٫٩ قائمة الطريق الثالث) ٨ 

 ٠٫٢ ٠٫٢ ٠٫٢   قائمة احلرية واالستقالل) ٩ 

 ٠٫٣ ٠٫٢ ٠٫٢ قائمة العدالة الفلسطينية) ١٠ 

 ٤٥٫٨ ٤١٫٠ ٤٢٫٩ حركة فتح) ١١ 

 ٧٫١ ٩٫٣ ٨٫٤ ال أحد مما سبق) ١٢ 

      
R<DÂ<ØÓe<<[ÝçéÖ]<íéßéŞŠ×ËÖ]<Ð^ß¹]<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<Ä•æ<Ì’i<ÌéÒ<HÝ^ 

 ٠٫٨ ٠٫٤ ٠٫٥      جيد جدا) ١ 

 ٤٫٥ ٦٫٧ ٥٫٩ جيد) ٢ 

 ١٠٫٣ ١٢٫٩ ١٢٫٠     وسط  ) ٣ 

 ٣٥٫٤ ٣٦٫٢ ٣٥٫٩ سيء) ٤ 

 ٤٩٫٠ ٤٣٫٨ ٤٥٫٧ سيء جدا) ٥ 

 ٠٫٠  ٠٫١ ٠٫١  الأعرف/ ال رأي ) ٦ 

      
S<D×Â<ÔŠËÞ<Ì’i<Øâ<HÝ^Â<ØÓeÔÞ_<î<<<<JJJJJJJJJJJJ 
 ٥٢٫٩ ٣٧٫١ ٤٢٫٩       متدين ) ١ 

 ٤٦٫٥ ٥٧٫٤ ٥٣٫٤ متوسط التدين) ٢ 

 ٠٫٦ ٥٫٣ ٣٫٦ غري متدين) ٣ 

 ٠٫٠٠  ٠٫١ ٠٫١ ال أعرف/ ال رأي) ٤ 
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 ٩

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
TD<ÔÞ_<î×Â<ÔŠËÞ<Ì’i<Øâ<HÝ^Â<ØÓe<<<<<JJJJJJJJJJJ 

 ٧٣٫٣ ٦٤٫٦ ٦٧٫٨      عملية السالم مؤيد ل) ١ 

 ١٤٫٤ ١٥٫٣ ١٥٫٠  معارض لعملية السالم) ٢ 

 ١١٫١ ١٨٫٤ ١٥٫٨       بني التأييد واملعارضة ) ٣ 

 ١٫١ ١٫٧ ١٫٥  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 

      
UD<ÝçéÖ]<°éßéŞŠ×ËÖ]<äq]çi<Ö]<ØÒ^¹]<˜Ãfe<íÛñ^Î<ê×è<^ÛéÊ<JíéÛâù]<l]ƒ<í×Ó¹]<Ôè_†e<êâ<^Ú<^ßÖ<ØÎ[±æù]<< 

 ٣٠٫٠ ٣٣٫٥ ٣٢٫٢  تفشي البطالة وانتشار الفقر) ١ 

 ١٨٫٣ ٢٧٫٤ ٢٤٫١  استمرار االحتالل اإلسرائيلي وممارساته اليومية) ٢ 

 ٣٢٫٨ ١٣٫٣ ٢٠٫٤  الفوضى الداخلية) ٣ 

 ١٨٫٢ ٢٥٫٢ ٢٢٫٧  انتشار الفساد وغياب اإلصالح الداخلي  ) ٤ 

 ٠٫٨ ٠٫١ ٠٫٣  )_______حدد (أخرى ) ٥ 

 ٠٫٠٠  ٠٫٦ ٠٫٤  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
       

ML<D<ÔÛééÏi<çâ<^Ú<HìˆÆ<Å^ŞÎ<»<†jßiæ<íé×}]‚Ö]<†è‡æ<ì†Úý<Ä–¡<Ö]<íè„éËßjÖ]<ìçÏÖ]<ð]_<àÂ<äjÃ<æ_<äi‚â^<^º
<<[ð]ù]<]„ 

 ٤٤٫٩ ١٩٫٧ ٢٨٫٨ األداء إجيايب ويساهم يف فرض النظام والقانون) ١ 

 ٤٦٫٩ ٥٣٫٥ ٥١٫١ لفلتان األمين  األداء سليب، يزيد من ا) ٢ 

 ٨٫٢ ٢٦٫٨ ٢٠٫١ ال أعرف/ ال رأي ) ٣ 
   < <  

MM<D<Ù^jjÎ÷]<ÄßÚ<àÚ<àÓÛji<æ<íéßÚù]æ<íè^’jÎ÷]<íéßéŞŠ×ËÖ]<Å^•æù]<°Š <àÚ<íÏe^ŠÖ]<Œ^·<íÚçÓu<àÓÛji<
ê×}]‚Ö]<JŒ^·<íÒ†u<êâ<Øâ<[íréjßÖ]<å„â<àÂ<±æù]<íq…‚Ö^e<ÙæöŠ¹]<Õ†¿ße<á^Ò<àÚíéÖææ<íéßéŞŠ×Ê<ï†}_<Í]†_<Ý_< 

 ١٣٫٤ ١٢٫٧ ١٣٫٠    حركة محاس كانت هي املسؤولة) ١ 

 ١١٫٠ ١٣٫٤ ١٢٫٥  أطراف فلسطينية أخرى مثل حركة فتح)  ٢ 

 ٢٧٫٣ ٢٤٫١ ٢٥٫٣  أطراف دولية مثل الواليات املتحدة  ) ٣ 

 ٣٨٫٧ ٣٥٫٩ ٣٦٫٩  ٍ إسرائيل كانت هي املسؤولة)٤ 

 ٦٫٣ ٨٫٨ ٧٫٩  )______________حدد(أخرى ) ٥ 

 ٣٫٣ ٥٫١ ٤٫٤  ال أعرف / ال رأي) ٦ 

       
MN<DíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<^ŠÊ<çqçe<‚ÏjÃi<Øâ 

 ٨٠٫٣ ٨٦٫٢ ٨٤٫٠  نعم)١ 

 ١١٫٧ ٦٫١ ٨٫١  ال) ٢ 

 ٨٫٠ ٧٫٨ ٧٫٨  ال أعرف/ ال رأي) ٣ 
      

MOD<Š‰öÚ<»<“Ïßé‰<Ý_<^ŠËÖ]<‚èˆé‰<Øâ<HÝ^èù]<…æ†Ú<ÄÚ[íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^ 

 ٣٣٫١ ٣٩٫٣ ٣٧٫٢        سيزيد )  ١ 

 ١٢٫٢ ١١٫٤ ١١٫٧      سيبقى كما هو) ٢ 

 ٤٧٫٨ ٣٩٫٣ ٤٢٫٢  سينقص)  ٣ 

 ٦٫٩ ١٠٫٠ ٨٫٩  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 
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 ١٠

       

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

 ١٫٨ ٢٫٢ ٢٫١    متوفرين بشكل كامل ) ١ 
 ٢٥٫٩ ٢٤٫٧ ٢٥٫٢  متوفرين) ٢ 
 ٥١٫٨ ٥٣٫١ ٥٢٫٦      غري متوفرين   ) ٣ 
 ٢٠٫٢ ١٩٫٨ ٢٠٫٠  غري متوفرين  باملرة) ٤ 
 ٠٫٣ ٠٫١ ٠٫٢  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

      
MQD<<Ä×ŞÚ<»<íée^~jÞ÷]<íe†rjÖ]<‚Ãe<Ý^ÃÖ]ê•^¹]<å„â<»<ï†i<Øâ<H‚è‚vjÖ^e<[°ŞŠ×Ê<»<íé]†Ïµ‚×Ö<ÔÛééÏi<çâ<^Ú<H

<<[°ŞŠ×Ê<»<ÐéfŞj×Ö<Øe^Î<Æ<^òé‰<^Ú^¿Þ<å]†i<Ý_<°ŞŠ×ËÖ<x×’è<^vq^Þ<^Ú^¿Þ<íé]†Ïµ‚Ö] 

 ٦١٫٥ ٥٢٫٥ ٥٥٫٨ ناجحا، يصلح لفلسطني) ١ 

 ٣٧٫٩ ٤١٫٥ ٤٠٫٢ فاشال، ال يصلح لفلسطني) ٢ 

 ٠٫٦ ٥٫٩ ٤٫٠ رفال أع/ ال رأي ) ٣ 

   < <  
MRD<<<[°ŞŠ×ËÖ<^£^‘<å]†i<ë„Ö]<Øè‚fÖ]<Ý^¿ßÖ]<çâ<^ÛÊ<Hø^Ê<á^Ò<ác 

 
نظام احلزب الواحد، حيث يسيطر احلزب على ) ١

 ٢١٫٧ ١٥٫٤ ١٧٫٥ احلكومة والربملان بالكامل

 ٢٤٫٣ ٢٤٫٣ ٢٤٫٣ نظام بزعيم قوي بدون مساءلة من برملان  ) ٢ 

 ٣٩٫٨ ٣٢٫٦ ٣٤٫٩  رجال الدين فقطنظام ديين يسيطر فيه) ٣ 

 ٤٫١ ١٣٫٤ ١٠٫٤ ___________أحد مما سبق، افضلال ) ٤ 

 ١٠٫١ ١٤٫٣ ١٢٫٩ ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
       

MS<D<<[ê×éñ]†‰ý]æ<éŞŠ×ËÖ]<°Ê†ŞÖ]<°e<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<àâ]†Ö]<…^ßÖ]<Ñøc<ÌÎæ<Ñ^Ëi]<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ 

 ٢٥٫٩ ٢٦٫١ ٢٦٫٠         أؤيد بشدة ) ١ 

 ٦٠٫٤ ٥٧٫٥ ٥٨٫٦  أؤيد) ٢ 

 ١٠٫٤ ١١٫٦ ١١٫٢    أعارض ) ٣ 

 ٢٫٩ ٢٫٩ ٢٫٩  أعارض بشدة) ٤ 

 ٠٫٤ ١٫٩ ١٫٣  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

       
MT<D<<[^–è_<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<ØÛéÖ<Ñ^Ëi÷]<]„â<ÐéfŞi<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâæ 

 ٢٤٫٢ ٢٦٫٧ ٢٥٫٨         أؤيد بشدة ) ١ 
 ٥٩٫٧ ٥٧٫٥ ٥٨٫٣  أؤيد) ٢ 
 ١١٫٧ ١١٫٧ ١١٫٧    أعارض ) ٣ 
 ٤٫١ ٢٫٠ ٢٫٧  أعارض بشدة) ٤ 
 ٠٫٤ ٢٫٢ ١٫٥  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
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 ١١

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
MUD<»<íßâ]†Ö]<l†¹æ_<íÚçÓu<ÄÚ<¼‰æ<Üñ]<Øu<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<Ý^èù]<å„â<ØévjŠ¹]<àÚ<Ý_<àÓÛ¹]<àÚ<Øâ<HÔè_†e<

<<<<<[<á‡^Ú<çe_<^ãè†«<l^•æ^ËÚ 

 ١٫٨ ٢٫٢ ٢٫١  بالتأكيد ممكن  ) ١ 
 ٤٣٫٥ ٣٧٫٧ ٣٩٫٨  أعتقد أنه ممكن   ) ٢ 
 ٣٩٫٦ ٣٩٫٤ ٣٩٫٥  أعتقد أنه مستحيل)  ٣ 
 ١٢٫٢ ١٦٫٤ ١٤٫٨  بالتأكيد مستحيل  ) ٤ 
 ٢٫٩ ٤٫٣ ٣٫٨  الأعرف/ ال رأي ) ٥ 
      

NL<D‰<‚Î<ív×Š¹]<l^ãq]ç¹]<á_<‚ÏjÃi<Øâ<»<l^•æ^Ë¹]<k×Ê<Ö]<íéßéŞŠ×ËÖ]<ÑçÏ£]<ÐéÏ <»<áû]<îju<kÛâ^
^ãÏéÏ <^â‡^¨cæ[ 

 ١٩٫٣ ٨٫٢ ١٢٫٢ بالتأكيد نعم) ١ 

 ٣٨٫٨ ٣٤٫٢ ٣٥٫٩ نعم) ٢ 

 ٣٦٫٢ ٤٥٫٤ ٤٢٫١ ال) ٣ 

 ٣٫٣ ٨٫٣ ٦٫٥ بالتأكيد ال) ٤ 

 ٢٫٤ ٣٫٩ ٣٫٣  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
       

NM<DÅ]†’Ö]<Åç•ç¹<ífŠßÖ^e<<<<<<<[Œ^·<Í‚â<Õ^ÏjÂ^e<çâ<^Ú<HäÖ<Øu<^«cæ<Øéñ]†‰c<ÄÚ< 

 
التوصل لسالم دائم مع إسرائيل بعد إقامة دولة فلسطينية ) ١

 ١٨٫٣ ٢٤٫١ ٢٢٫٠  مستقلة يف الضفة والقطاع وعاصمتها مدينة القدس الشرقية

 

التوصل هلدنة طويلة األمد مع إسرائيل بعد إقامة دولة ) ٢
 الضفة والقطاع وعاصمتها مدينة القدس فلسطينية مستقلة يف

  الشرقية 
٥١٫٧ ٤٤٫١ ٤٦٫٨ 

 ٢٥٫١ ٢٣٫٨ ٢٤٫٣    استمرار الصراع واملواجهات املسلحة مع إسرائيل ) ٣ 

 ٤٫٩ ٨٫١ ٦٫٩  الأعرف/ ال رأي ) ٤ 

       
NN<D<<<<<[Œ^·<Í‚â<Õ^ÏjÂ^e<çâ<^Ú<Híé×}]‚Ö]<íéßéŞŠ×ËÖ]<áæöÖ]<»æ 

 

حلريات العامة مثل حرية الصحافة إقامة دولة تضمن ا) ١
وتعدد األحزاب واالنتخابات الدورية حبيث تكون الشريعة 

 ١٩٫٨ ٢١٫٣ ٢٠٫٨  التشريعأحد مصادر اإلسالمية 

 

إقامة دولة تضمن احلريات العامة مثل حرية الصحافة ) ٢
وتعدد األحزاب واالنتخابات الدورية حبيث تكون الشريعة 

 ٣٦٫٨ ٢٩٫٧ ٣٢٫٣  لتشريع لاملصدر الوحيداإلسالمية 

 
إقامة دولة مثل بقية الدول العربية يف مصر واألردن ) ٣

 ١٨٫٤ ١٤٫٤ ١٥٫٩  وسوريا 

 
إقامة دولة تسري حسب الشريعة اإلسالمية مثلما هو ) ٤

 ١١٫٢ ١٨٫٦ ١٥٫٩  احلال يف السعودية 

 
إقامة دولة تسري حسب الشريعة اإلسالمية مثلما كان ) ٥

 ٤٫٧ ٥٫٤ ٥٫١   حتت حكم طالبان احلال يف أفغانستان
 ٢٫٤ ٢٫٦ ٢٫٥  )_______________حدد(أخرى )  ٦ 
 ٦٫٨ ٨٫٠ ٧٫٦  الأعرف/ ال رأي ) ٧ 
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 ١٢

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
NOD<íÚçÓu<ØéÓi<‚Ãe<éŞŠ×ËÖ]æ<ê×éñ]†‰ý]<°Ê†ŞÖ]<°e<áû]<p‚¬<á_<ÄÎçji<]ƒ^Ú<íéßéŞŠ×ËÖ]<íéßçÖ]<ì‚uçÖ]<

<<[l†¹æ_<çãèc<ê×éñ]†‰ý]<ð]…‡çÖ]<‹éñ…æ<á‡^Ú<çe_<°e<l]ð^Ï×Ö]æ 

 
سيعود الطرفان للمفاوضات قريبا وستتوقف املواجهات ) ١

 ٢٣٫٩ ١٦٫٥ ١٩٫٢   املسلحة

 
سيعود الطرفان للمفاوضات لكن بعض املواجهات ) ٢

 ٥١٫٥ ٤٤٫٥ ٤٧٫٠ املسلحة ستستمر

 
قف املواجهات املسلحة ولن يعود الطرفان لن تتو) ٣

 ٢١٫٣ ٣١٫٥ ٢٧٫٨ للمفاوضات
 ٣٫٢ ٧٫٦ ٦٫٠ ال أعرف/ ال رأي ) ٤ 

       
NP<DíéßçÖ]<ì‚uçÖ]<íÚçÓ£<±æù]<íèçÖæù]<áçÓi<á_<g«<Õ†¿ße<]ƒ^Ú[ 

 ٤٨٫٩ ٣٩٫٧ ٤٣٫٠  فرض النظام والقانون وحماربة الفلتان األمين  ) ١ 
 ٢٦٫٢ ٢٥٫٣ ٢٥٫٦  ايل والسياسي عن السلطة الفلسطينية  إزالة احلصار امل) ٢ 
 ١١٫٢ ١٤٫٠ ١٣٫٠ العودة لعملية السالم وإجراء مفاوضات إلهناء االحتالل  ) ٣ 
 ١١٫٦ ١٩٫٥ ١٦٫٦  القيام بإصالحات سياسية مبا يف ذلك حماربة الفساد  ) ٤ 
 ١٫٢ ٠٫٥ ٠٫٧  )_______________حدد(أخرى ) ٥ 
 ١٫٠ ١٫٠ ١٫٠  رفال أع/ ال رأي) ٦ 
       

NQ<D<àÚ<ÙçfÎ<Ý_<íéÖæ‚Ö]<½æ†Ö]<å^Ÿ<xjÊ<ë_†Ö<Œ^·<àÚ<ÙçfÎ<äéÊ<ï†i<Øâ<Œ^·æ<xjÊ<°e<íÓÚ<Ñ^Ëi÷<ÔÛãÊ<çâ^Ú
<<<<<<[íéÖæ‚Ö]<½æ†Ö]<å^Ÿ<Œ^·<ÌÎç¹<xjÊ 

 ٩٫١ ٨٫٥ ٨٫٧  محاس قبلت برأي فتح) ١ 
 ٣٫٨ ٤٫٥ ٤٫٢  فتح قبلت برأي محاس)  ٢ 
 ٦٧٫٢ ٥٨٫٧ ٦١٫٨  ذاك، الطرفان عدال موقفهما قليالًال هذا وال ) ٣ 
 ١٦٫٧ ٢١٫٢ ١٩٫٦  ال هذا والذاك، الطرفان مل يغريا موقفهما  ) ٤ 
 ٣٫٢ ٧٫١ ٥٫٧  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

       
NR<DŠj‰<Øâ<HíéÖ^jÖ]<…çÚúÖ<ífŠßÖ^e<Ôi^ÃÎçi<êâ<^Ú<^ßÖ<ØÎ<HíéßçÖ]<ì‚uçÖ]<íÚçÓu<ØéÓiæ<íÓÚ<Ñ^Ëi]<‚Ãeæ<Háû]<<…çÚù]<

<<<[^^u<î×Â<îÏfé‰<Ý_<_ç‰ù]<æ_<àŠuù]<ç© 
MINR<DíÖ^ŞfÖ]æ<†ÏËÖ^Ò<íè^’jÎ÷]<Å^•æù] 
 ٢٫٩ ٢٫٤ ٢٫٦  سيتحسن كثرياً) ١ 
 ٦٩٫٤ ٥٨٫٩ ٦٢٫٧  سيتحسن)٢ 
 ١٣٫٨ ١٩٫٨ ١٧٫٦  سيبقى كما هو) ٣ 
 ١٠٫٢ ١٣٫٣ ١٢٫٢  سيسوء) ٤ 
 ١٫٠ ٢٫٦ ٢٫٠  بالتأكيد سيسوء) ٥ 
 ٢٫٦ ٣٫١ ٢٫٩   ال أعرف/ال رأي) ٦ 
NINRD<áçÞ^ÏÖ]æ<Ý^¿ßÖ]<š†Ê 
 ٣٫٥ ٣٫٦ ٣٫٦  سيتحسن كثرياً) ١ 
 ٦٨٫٢ ٦٣٫٩ ٦٥٫٥  سيتحسن)٢ 
 ١٤٫٥ ١٧٫٢ ١٦٫٢  سيبقى كما هو) ٣ 
 ١٠٫٤ ١١٫٠ ١٠٫٨  سيسوء) ٤ 
 ١٫١ ١٫٦ ١٫٤  بالتأكيد سيسوء) ٥ 
 ٢٫٣ ٢٫٦ ٢٫٥  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 

< <
< <
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 ١٣

    ÅçÛ] †ÇÖ]<íË–Ö]íée ìˆÆ<Å^ŞÎ 
OINRD<íé×}]<l^uø‘c<ð]†qcæ<^ŠËÖ]<íe…^¦ 
 ٣٫٥ ٣٫١ ٣٫٢  سيتحسن كثرياً) ١ 
 ٦٦٫٩ ٥٩٫٣ ٦٢٫١  سيتحسن)٢ 
 ١٩٫٥ ٢١٫٩ ٢١٫٠  سيبقى كما هو) ٣ 
 ٧٫٤ ١١٫٧ ١٠٫٢  سيسوء) ٤ 
 ١٫٤ ١٫٠ ١٫٢  بالتأكيد سيسوء) ٥ 
 ١٫٣ ٣٫٠ ٢٫٤  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
PINRD<æ<íé]†Ïµ‚Ö]íÊ^v’Ö]æ<ë_†Ö]<íè†u<í‘^} 
 ٢٫٤ ٢٫٤ ٢٫٤  سيتحسن كثرياً) ١ 

 ٦٣٫٤ ٥٢٫٠ ٥٦٫٢  سيتحسن)٢ 

 ٢٢٫٠ ٢٦٫٥ ٢٤٫٨  سيبقى كما هو) ٣ 

 ٨٫٧ ١٢٫٢ ١٠٫٩  سيسوء) ٤ 

 ٠٫٧ ١٫٢ ١٫١  بالتأكيد سيسوء) ٥ 

 ٢٫٨ ٥٫٧ ٤٫٦  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
QINRD<íÚçÓ£]<êË¾ç¹<gi]æ†Ö]<ÄÊ 
 ٣٫٨ ٢٫٩ ٣٫٢  سيتحسن كثرياً) ١ 

 ٧١٫٩ ٦٥٫٣ ٦٧٫٧  سيتحسن)٢ 

 ١٣٫٢ ١٧٫٣ ١٥٫٨  سيبقى كما هو) ٣ 

 ٦٫٣ ٨٫٩ ٨٫٠  سيسوء) ٤ 

 ١٫١ ١٫٠ ١٫٠  بالتأكيد سيسوء) ٥ 

 ٣٫٧ ٤٫٦ ٤٫٣  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
RINRD<Ôj×ñ^ÃÖæ<ÔÖ<íé’~Ö]<íÚøŠÖ]æ<àÚù] 
 ٢٫٨ ٣٫٥ ٣٫٢  سيتحسن كثرياً) ١ 

 ٧١٫٠ ٥٦٫١ ٦١٫٥  سيتحسن)٢ 

 ١٤٫٢ ٢٦٫٢ ٢١٫٨  سيبقى كما هو) ٣ 

 ٨٫٧ ٩٫٢ ٩٫٠  سيسوء) ٤ 

 ١٫٢ ١٫٧ ١٫٥  بالتأكيد سيسوء) ٥ 

 ٢٫١ ٣٫٤ ٢٫٩  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 

       
NS<<D<<[^â…]†Ûj‰]<æ_<^ç’u<”†Ê<Õ†¿Þ<»<ØÏj‰<æ_<]ˆj‰<Øâ<[íéÖ^jÖ]<…çÚúÖ<ífŠßÖ^e<Ôi^ÃÎçi<êâ<^Úæ 
MINS<Dê×}]‚Ö]<Ù^jjÎ÷] 
 ٤٫٦ ٨٫٩ ٧٫٣  بالتأكيد ستقل) ١ 

 ٦١٫٦ ٦٤٫٣ ٦٣٫٣  ستقل)٢ 

 ١٥٫٢ ١١٫٣ ١٢٫٧  ستبقى كما هي) ٣ 

 ١٥٫٨ ١٢٫٤ ١٣٫٦  ستزيد) ٤ 

 ١٫٣ ٠٫٥ ٠٫٨  بالتأكيد ستزيد)٥ 

 ١٫٦ ٢٫٥ ٢٫٢  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
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 ١٤

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
NINS<D£]êÖæ‚Ö]æ<êÖ^¹]<…^’ 
 ٣٫٨ ٥٫٥ ٤٫٩  كيد ستقلبالتأ) ١ 

 ٦٨٫٤ ٥٨٫٩ ٦٢٫٣  ستقل)٢ 

 ١٦٫٥ ١٨٫١ ١٧٫٥  ستبقى كما هي) ٣ 

 ٨٫٧ ١٢٫٠ ١٠٫٨  ستزيد) ٤ 

 ٠٫٢ ٠٫٧ ٠٫٥  بالتأكيد ستزيد)٥ 

 ٢٫٤ ٤٫٩ ٤٫٠  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
OINS<D¹]íéÖæ‚Ö]æ<íé‰^éŠÖ]<íÃ^Ï 
 ٣٫٥ ٤٫٨ ٤٫٣  بالتأكيد ستقل) ١ 

 ٦٦٫٨ ٥٥٫٦ ٥٩٫٧  ستقل)٢ 

 ١٥٫٦ ٢٠٫٧ ١٨٫٨  ستبقى كما هي) ٣ 

 ١٠٫٧ ١٠٫٤ ١٠٫٥  ستزيد) ٤ 

 ٠٫٢ ١٫٦ ١٫١  بالتأكيد ستزيد)٥ 

 ٣٫٢ ٧٫٠ ٥٫٦  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
PINS<Díée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<íé×éñ]†‰ý]<l^ßçjŠ¹]<ð^ße 
 ١٫١ ١٫٤ ١٫٣  بالتأكيد ستقل) ١ 

 ٣٣٫٨ ١٦٫٤ ٢٢٫٨  ستقل)٢ 

 ٢٤٫٤ ٢٦٫١ ٢٥٫٥  ستبقى كما هي) ٣ 

 ٣٠٫٤ ٤٣٫٧ ٣٨٫٨  ستزيد) ٤ 

 ٥٫٦ ٨٫٢ ٧٫٢  بالتأكيد ستزيد)٥ 

 ٤٫٧ ٤٫٢ ٤٫٤  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
QINS<Díée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<Ø’ËÖ]<…]‚q<ð^ße 
 ٠٫٩ ١٫١ ١٫٠  بالتأكيد ستقل) ١ 

 ٣٠٫٧ ١٠٫٨ ١٨٫٠  ستقل)٢ 

 ٢٩٫٢ ٣١٫٠ ٣٠٫٤  ستبقى كما هي) ٣ 

 ٢٦٫٧ ٤٤٫٣ ٣٧٫٩  ستزيد) ٤ 

 ٦٫٨ ١٠٫٢ ٩٫٠  التأكيد ستزيدب)٥ 

 ٥٫٧ ٢٫٥ ٣٫٧  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 

       
NT<<D<íéßéŞŠ×ËÖ]<l^•æ^ËÛ×Ö<ífŠßÖ^e<Ôi^ÃÎçi<êâ<^Úæ–<»<l^•æ^ËÛ×Ö<á]çÃé‰<°Ê†ŞÖ]<á_<‚ÏjÃi<Øâ<[íé×éñ]†‰ý]<

<[Øq^ÃÖ]<gè†ÏÖ] 
 ٧٫٤ ٥٫٨ ٦٫٤ بالتأكيد نعم) ١ 

 ٦٠٫٩ ٥٧٫٣ ٥٨٫٦   نعم ) ٢ 

 ٢٣٫١ ٢٦٫٧ ٢٥٫٤ ال) ٣ 

 ٤٫١ ٥٫٣ ٤٫٩  بالتأكيد ال) ٤ 

 ٤٫٥ ٤٫٨ ٤٫٧  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
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 ١٥

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
NU<<D<<<<<<[Øq^ÃÖ]<gè†ÏÖ]<»<…^ãßé‰<Ý_<†ÛjŠè<Øâ<[àâ]†Ö]<…^ßÖ]<Ñøc<ÌÎçÖ<ífŠßÖ^eæ 

 ٤٫٠ ٢٫١ ٢٫٨  بالتأكيد سيستمر) ١ 

 ٥٢٫٤ ٤٨٫٥ ٤٩٫٩  سيستمر) ٢ 

 ٣٥٫٩ ٤٢٫٥ ٤٠٫١    سينهار) ٣ 

 ٣٫٨ ٢٫٢ ٢٫٨  بالتأكيد سينهار) ٤ 

 ٣٫٩ ٤٫٧ ٤٫٤  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

       
OL<<D<<<<<<[^^u<î×Â<îÏfj‰<Ý_<HØÏj‰<Ý_<‚èˆj‰<Øâ<HÑøÆý]æ<ˆq]ç£^Ò<HíË–Ö]<»<íéÖøju÷]<l]ð]†qþÖ<ífŠßÖ^e 

 ٤٫٥ ٤٫٩ ٤٫٧  بالتأكيد ستزيد) ١ 

 ٢٧٫٥ ٢٩٫٦ ٢٨٫٨  يد  ستز) ٢ 

 ٣٣٫٦ ٣٩٫٩ ٣٧٫٦  ستبقى على حاهلا  ) ٣ 

 ٢٦٫٩ ٢٠٫٥ ٢٢٫٨  ستقل) ٤ 

 ٤٫١ ٢٫٠ ٢٫٨  بالتأكيد ستقل) ٥ 

 ٣٫٤ ٣٫١ ٣٫٢  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 

       
OM<<Då^Ÿ<^ãËÎ]çÚ<»<‚jÖ]<æ_<Ù]‚jÂ÷]æ<íÞæ†¹]<ð]‚eý<Œ^·<íÒ†<íéßçÖ]<ì‚uçÖ]<<íÚçÓu<Ý^éÎ<ëöé‰<Øâ<[Øéñ]†‰c< 

 ١٤٫٦ ١٣٫٤ ١٣٫٨    بالتأكيد ستصبح محاس أكثر اعتداال) ١ 

 ٣٨٫٩ ٤١٫٦ ٤٠٫٦  ستصبح محاس أكثر اعتداال) ٢ 

 ١٤٫٤ ١٢٫٠ ١٢٫٩  ستصبح محاس أكثر تشددا) ٣ 

 ٨٫٢ ٣٫٦ ٥٫٣  بالتأكيد ستصبح محاس  أكثر تشدد ا) ٤ 

 ٢١٫٢ ٢٣٫٨ ٢٢٫٨  محاس لن تتغري  ) ٥ 

 ٢٫٧ ٥٫٧ ٤٫٦  رفال أع/ ال رأي) ٦ 

       
ON<<D<<<<<<[íéßçÖ]<ì‚uçÖ]<íÚçÓu<í×éÓi<àÂ<š]…<Æ<Ý_<š]…<kÞ_<Øâæ 

 ٣٠٫٨ ٢٣٫٨ ٢٦٫٣ بالتأكيد راض) ١ 

 ٦٠٫٤ ٦١٫٩ ٦١٫٣ راض) ٢ 

 ٦٫٩ ١١٫٣ ٩٫٧ غري راض) ٣ 

 ١٫٣ ٠٫٨ ١٫٠  بالتأكيد غري راض) ٤ 

 ٠٫٧ ٢٫٢ ١٫٦  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
 < <    

OO<Dji<Øâæ<<<<<<<[íßŠÖ]<å„â<íè^ãÞ<ØfÎ<^ãçÏ‰<ÄÎçji<Ý_<ØÎù]<î×Â<íßŠÖ]<å„â<íè^ãÞ<îju<íÚçÓ£]<å„â<†ÛjŠi<á_<ÄÎç 

 ٢٨٫٠ ١٨٫٥ ٢٢٫٠  بالتأكيد ستبقى حىت هناية هذه السنة على األقل) ١ 

 ٤٣٫٠ ٤٩٫٣ ٤٧٫٠  ستبقى حىت هناية هذه السنة)  ٢ 

 ١٩٫٠ ١٧٫٩ ١٨٫٣  لن تبقى حىت هناية هذه السنة) ٣ 

 ٤٫٧ ٤٫٩ ٤٫٨  بالتأكيد لن تبقى حىت هناية هذه السنة) ٤ 

 ٥٫٣ ٩٫٤ ٧٫٩  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
 < <    
 < <    
 < <    
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 ١٦

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
OPD<Í]Â÷]<»<í©^¹]<Ùæ‚Ö]æ<íéÖæ‚Ö]<íéÂ^e†Ö]<½†<ÙçfÎ<Ý‚Â<æ_<ÙçfÎ<íéßçÖ]<ì‚uçÖ]<íÚçÓu<î×Â<á_<‚ÏjÃi<Øâæ<

]†‰de[Øéñ 
 ٦٫١ ٥٫٠ ٥٫٤  بالتأكيد عليها القبول) ١ 

 ٤٠٫٦ ٤٢٫٩ ٤٢٫١  عليها القبول) ٢ 

 ٤٢٫٨ ٣٨٫٩ ٤٠٫٣  عليها عدم القبول) ٣ 

 ٧٫٨ ٨٫١ ٨٫٠  بالتأكيد عليها عدم القبول   ) ٤ 

 ٢٫٦ ٥٫١ ٤٫٢  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

       
OQDi<Øâ<HíéßçÖ]<ì‚uçÖ]<íÚçÓ<Øéñ]†‰]<kÊÂ]<çÖ<]ƒ^Úæ<<<æ]<Í]Â÷]<Øe^Ï¹]<»<íéßçÖ]<ì‚uçÖ]<íÚçÓu<î×Â<á]<‚ÏjÃ

<<<<<[Øéñ]†‰^e<Í]Â÷]<Ý‚Â 
 ٨٫١ ٨٫٦ ٨٫٤  بالتأكيد عليها االعتراف) ١ 

 ٣٩٫٧ ٤١٫٤ ٤٠٫٨  عليها االعتراف) ٢ 

 ٤٣٫٢ ٣٦٫٢ ٣٨٫٧  عليها عدم االعتراف) ٣ 

 ٧٫٤ ٩٫٢ ٨٫٥  بالتأكيد عليها عدم االعتراف) ٤ 

 ١٫٦ ٤٫٧ ٣٫٦   ال أعرف/ال رأي) ٥ 

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

^Úù]æ<°òqøÖ]æ^âÆæ<Œ‚ÏÖ]<»<í‰‚Ï¹]<àÒ<J<íéßçÖ]<ì‚uçÖ]<íÚçÓuæ<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<Ý^éÎ<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ
<<<<<<[å„ãÒ<l^•æ^ËÚ<»<Ùç}‚Ö^e<Œ^·æ<xjÊ<àÚ<íÒ…^² 

 ٨٫٨ ١٠٫٠ ٩٫٦  بالتأكيد أوافق) ١ 

 ٦٤٫٤ ٥٩٫٥ ٦١٫٣  أوافق)  ٢ 

 ٢١٫٠ ٢٢٫٦ ٢٢٫٠  أعارض) ٣ 

 ٤٫٤ ٤٫٦ ٤٫٥  بالتأكيد أعارض  ) ٤ 

 ١٫٤ ٣٫٣ ٢٫٦  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

       
OSD<<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<Œ‚ÏÖ]<J<Øâ
[<|]Î÷]<]„â<î×Â<ÐÊ]çi<÷<Ý_<ÐÊ]çi 

 ٨٫٤ ٦٫٦ ٧٫٣  بالتأكيد أوافق) ١ 

 ٥٤٫٣ ٥٦٫٦ ٥٥٫٨  أوافق)  ٢ 

 ٢٧٫٩ ٢٧٫٠ ٢٧٫٣  أعارض) ٣ 

 ٨٫٦ ٦٫٨ ٧٫٥  بالتأكيد أعارض  ) ٤ 

 ٠٫٧ ٣٫٠ ٢٫١  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

       
OT<D<<[Åç•ç¹]<]„â<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<íéf×Æ_<ë_…<àÂ<]ƒ^Úæ<^Ê]Â]<Å^ŞÏÖ]<æ<íË–Ö]<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<íéf×Æ_<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ

<[Å]†’×Ö<íéñ^ãÞ<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<‚ßÂ<éŞŠ×ËÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<°ŞŠ×Êæ<HëçãéÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<Øéñ]†‰de< < 
 ٥٤٫٢ ٥٤٫٢ ٥٤٫٢ تؤيد األغلبية ذلك) ١ 

 ٣٥٫٨ ٣٦٫٥ ٣٦٫٣  تعارض اإلغلبية ذلك) ٢ 

 ١٠٫٠ ٩٫٣ ٩٫٥  ال أعرف/ ال رأي ) ٣ 
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 ١٧

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
OUD<<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<Øéñ]†‰cæ< < 
 ٥٠٫٢ ٤٥٫٥ ٤٧٫٢ تؤيد األغلبية ذلك) ١ 

 ٣٨٫٥ ٤٤٫٦ ٤٢٫٤ تعارض اإلغلبية ذلك) ٢ 

 ١١٫٣ ٩٫٨ ١٠٫٣  الأعرف/ ال رأي ) ٣ 

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

íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<íÚ^Îc<Üjèæ<á÷ç¢]<íf–âæ<Œ‚ÏÖ]æ<íée†ÇÖ]<Jjè<Ùø}<àÚ<äé×Â<ğ̂ÏËjÚæ<ğ÷^Â<ğøu<°òqøÖ]<íé–Î<Øu<Ü
<ÜÎ…<ì‚vj¹]<ÜÚù]<…]†Î<î×Â<íéßfÚ<l^•æ^ËÚMUP<J<æ‚u<»<éÃÖ]<»<^ãÏæ<Øéñ]†‰de<íée†ÃÖ]<Ùæ‚Ö]<íÊ^Ò<ÍÃi<Øe^Ï¹]<»

^ãÃÚ<íéÃéf<íé‰^Úç×e<l^ÎøÂ<íÚ^Îdeæ<Ýø‰<l^Î^Ëi]<ÄéÎçje<ÝçÏiæ<íßÚa<JÐÊ]çi<÷<æ_<ÐÊ]çi<Øâ[ì…^f¹]<å„â<î×Â< 
 ٩٫١ ٨٫٠ ٨٫٤  بالتأكيد أوافق) ١ 

 ٦٣٫٢ ٦٣٫٣ ٦٣٫٣  أوافق)  ٢ 

 ٢٠٫٩ ٢٠٫٩ ٢٠٫٩  أعارض) ٣ 

 ٤٫٤ ٤٫٩ ٤٫٨  بالتأكيد أعارض  ) ٤ 

 ٢٫٣ ٢٫٩ ٢٫٧  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

       
PMD]<çßfÖ]<|†Şi<‚Î<íéñ^ãßÖ]<l^•æ^ËÛ×Ö<ê×éñ]†‰ý]æ<éŞŠ×ËÖ]<°Ê†ŞÖ]<ìçÂ<‚ßÂ<<¼‰æ<Ø£<çßfÒ<°•æ^Ë¹]<î×Â<íéÖ^jÖ
Üñ]<J°òqøÖ]æ<Œ‚ÏÖ]æ<ê•]…ù^e<íÏ×Ãj¹]<Ùç×£]<å„â<àÚ<^–Ãe<ÔÖ<_†Î`‰<J<^ãßÚ<Øu<ØÒ<î×Â<ÐÊ]çi<÷<æ_<ÐÊ]çi<kßÒ<ác<^ßÖ<ØÎ

å†‘^ßÂ<íÊ^Ò<…^fjÂ÷]<°Ãe<]„}aJ 
PMIM<DìˆÆ<Å^ŞÎ<ØÚ^Ò<àÚ<Øéñ]†‰c<h^vŠÞ]<J†‰c<gvŠßjÊ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<^Ú_<íÊ^Ò<àÚ<l^ßçjŠ¹]<ê×¡æ<Øéñ]

<àÚ<ØÎ_<È×fi<Ö]<íéÞ^Şéj‰÷]<Ð^ß¹]<˜Ãe<]‚Â<^Ú<^ãÏ^ßÚO<A<äfqç²<ØÏßi<Øéñ]†‰c<ÄÚ<š]…_<Ù^fi<Üjè<kéu<íË–Ö]<àÚ
íÏÊ†¹]<íŞè†¤]<gŠu<ÔÖƒæ<°ŞŠ×ËÖ<Øéñ]†‰c<àÚ<í×m^º<íu^ŠÚJ 

 ٥٫٥ ٤٫٨ ٥٫١  بالتأكيد أوافق) ١ 

 ٥٢٫١ ٤٧٫٦ ٤٩٫٢  أوافق)  ٢ 

 ٣٤٫٢ ٣٥٫٨ ٣٥٫٣  أعارض) ٣ 

 ٥٫٥ ٨٫٧ ٧٫٥  بالتأكيد أعارض  ) ٤ 

 ٢٫٧ ٣٫١ ٣٫٠  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
PMIND<Ìè†Ö]<Ý†£]æ<íµ‚ÏÖ]<ì‚×fÖ]æ<íßè‚¹]<»<íée†ÃÖ]<ð^éuù]<áçÓi<oé<°ŞŠ×Ê<íÖæ‚Ö<íÛ‘^Â<íéÎ†Ö]<Œ‚ÏÖ]<xf’i<

íéßéŞŠ×ËÖ]<ì^éŠÖ]<k <JÖ]<ð^éuù]<Øéñ]†‰ý<Ü–ŁiæîÓf¹]<¼ñ^uæ<ëçãéÖ]<ê£]æ<íéÎ†Ö]<Œ‚ÏÖ]<»<íèçãé<JJ 
 ٤٫٢ ٣٫٧ ٣٫٩  بالتأكيد أوافق) ١ 

 ٣٣٫٧ ٤١٫٧ ٣٨٫٨  أوافق)  ٢ 

 ٤٧٫٢ ٤٢٫٧ ٤٤٫٣  أعارض) ٣ 

 ١١٫٩ ٩٫٤ ١٠٫٣  بالتأكيد أعارض  ) ٤ 

 ٣٫٠ ٢٫٥ ٢٫٧  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
PMIOD<á`e<°Ê†ŞÖ]<…]†Îde<°òqøÖ]<í×ÓÚ<Øu<Üjè<<ÜÎ…<ì‚vj¹]<ÜÚù]<ë…]†Î<Œ^‰_<î×Â<Üjé‰<Ø£]MUP<ÜÎ…æ<NPN<

<Üjè<Ö]<Øéñ]†‰c<»<Ð^ß¹]æ<H°ŞŠ×Ê<íÖæ<êâ<íÛñ]‚Ö]<íÚ^ÎþÖ<l]…^é}<íŠ¸<áçòqøÖ]<îŞÃèæ<íée†ÃÖ]<ÝøŠÖ]<ì…^fÚæ
°jÏŞß¹]<°i^<°òqøÖ]<ìçÂ<î×Â<çéÎ<Õ^ßâ<áçÓè<÷æ<Hê•]…ù]<Ù^fi<»<°ŞŠ×Ê<íÖæ‚Ö<^ã×ÏÞ<J<ï†}ù]<pønÖ]<Ð^ß¹]<^Ú_

êâæ<^æ<àÚ<…]†ÏÖ<íÃ•^}<^ãéÊ<íÚ^Îý]<áçÓjÊ<V<Ùæ‚Ö]æ<HØéñ]†‰c<íÖææ<H°òqøÖ]<ÙçfÏÖ<ğ]]‚Ãj‰]<ë‚fi<^ÃÖ]<»<ï†}_<Ùæ
íËé–¹]<JÐ^ßÚ<»<ÜçfÎ<Üjè<ë„Ö]<°òqøÖ]<‚Â<¼‰çjÚ<Œ^‰_<î×Â<ğ̂éßfÚ<Øéñ]†‰c<±c<áæçÃè<ë„Ö]<°òqøÖ]<‚Â<áçÓè<

^âÆæ<^eæ…æ_æ<]‚ßÒæ<^éÖ]‰]<ØnÚ<ï†}_<Jl^Ó×jÛ×Ö<ÜãÞ]‚ÏÊ<àÂæ<Üãñç¢<àÂ<˜èçÃi<î×Â<Ùç’£]<íÊ^Ò<°òqøÖ<Ð¬æ 
 ٦٫٨ ٢٫٩ ٤٫٣  بالتأكيد أوافق) ١ 

 ٣٥٫٤ ٤٠٫٠ ٣٨٫٤  أوافق)  ٢ 

 ٤٨٫١ ٤٣٫٣ ٤٥٫٠  أعارض) ٣ 
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 ١٨

      

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 

 ٦٫٦ ١٠٫١ ٨٫٨  ارض  بالتأكيد أع) ٤ 

 ٣٫١ ٣٫٧ ٣٫٥  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

       
PN<DíÃéÖ]æ<íßŠÖ]<°e<êËñ^<Å]†‘<çâ<Ñ]†ÃÖ]<»<x×Š¹]<Å]†’Ö]<àÚ<]ðˆq<á_<˜ÃfÖ]<ÙçÏè<<J<ÐÊ]çi<Øâ<[kÞ_<Ôè_…<çâ<^Ú

<<<<<<[Ñ]†ÃÖ]<»<íÃéÖ]æ<íßŠÖ]<°e<^éËñ^<^Â]†‘<Õ^ßâ<á`e<ÙçÏÖ]<î×Â<ÐÊ]çi<÷<æ_ 
 ١٧٫٢ ١٤٫٥ ١٥٫٥  أكيد أوافقبالت) ١ 

 ٤٦٫٣ ٤١٫١ ٤٣٫٠  أوافق)  ٢ 

 ٢٨٫٠ ٣٣٫٦ ٣١٫٥  أعارض) ٣ 

 ٥٫٩ ٧٫٧ ٧٫١  بالتأكيد أعارض  ) ٤ 

 ٢٫٦ ٣٫١ ٢٫٩  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

       
PO<DÍ]†ù]<ÌÏi<àÚ<gÞ^q<±c<Ôè_†e<^ßÖ<ØÎ<HíÃéÖ]æ<íßŠÖ]<°e<çâ<<Ñ]†ÃÖ]<»<Å]†’Ö]<àÚ<]ðˆq<á_<ï†i<kßÒ<ác<<<<[íéÖ^jÖ]<
POIMDíèçÃŠÖ]< 

 ٢٫٣ ٤٫٩ ٣٫٩  مع الشيعة) ١ 
  

 ٦٦٫٩ ٥٤٫٢ ٥٩٫٢  مع السنة) ٢ 

 ٧٫٥ ٦٫٤ ٦٫٨  مع الطرفني) ٣ 

 ١٥٫٥ ١٩٫٩ ١٨٫٢ ال أحد منهما) ٤ 

 ٧٫٩ ١٤٫٧ ١٢٫٠  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
POIND<á…ù] 

 ٥٫٧ ٨٫١ ٧٫١  مع الشيعة) ١ 

 ٥٢٫٥ ٤٨٫٤ ٥٠٫٠  مع السنة) ٢ 

 ٨٫٧ ٨٫٠ ٨٫٣   مع الطرفني)٣ 

 ٢٠٫٦ ٢٠٫١ ٢٠٫٣ ال أحد منهما) ٤ 

 ١٢٫٥ ١٥٫٤ ١٤٫٣  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
POIOD<†’Ú 

 ٣٫٦ ٦٫٥ ٥٫٣  مع الشيعة) ١ 

 ٥٨٫٩ ٤٨٫٧ ٥٢٫٨  مع السنة) ٢ 

 ١٠٫٠ ٨٫٠ ٨٫٨  مع الطرفني) ٣ 

 ١٨٫٥ ١٩٫٦ ١٩٫٢ ال أحد منهما) ٤ 

 ٨٫٩ ١٧٫٢ ١٣٫٩  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
POIPD<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ] 

 ١٫٢ ١٫٩ ١٫٦  مع الشيعة) ١ 

 ٧١٫٧ ٦٨٫١ ٦٩٫٥  مع السنة) ٢ 

 ٦٫٥ ٤٫٣ ٥٫٢  مع الطرفني) ٣ 

 ١٥٫٣ ١٥٫٢ ١٥٫٢ ال أحد منهما) ٤ 

 ٥٫٣ ١٠٫٦ ٨٫٥  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
< <
< <
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 ١٩

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
POIQD<á]†èc 

 ٧٨٫٦ ٨٠٫٦ ٧٩٫٨  مع الشيعة) ١ 

 ٨٫٥ ٤٫٢ ٥٫٩  مع السنة) ٢ 

 ٥٫٥ ٢٫١ ٣٫٥  مع الطرفني) ٣ 

 ٢٫٢ ٢٫٥ ٢٫٤ ال أحد منهما) ٤ 

 ٥٫١ ١٠٫٧ ٨٫٥  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
POIRD<^è…ç‰ 

 ٣٠٫٥ ٣١٫٢ ٣٠٫٩  مع الشيعة) ١ 

 ٣٥٫٢ ٣٢٫٨ ٣٣٫٧  مع السنة) ٢ 

 ١٣٫٣ ١١٫٢ ١٢٫٠  مع الطرفني) ٣ 

 ٨٫٥ ٧٫٩ ٨٫١ ال أحد منهما) ٤ 

 ١٢٫٦ ١٦٫٩ ١٥٫٢  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
POISD<xjÊ<íÒ†u 

 ٢٫١ ٢٫٩ ٢٫٦  مع الشيعة) ١ 

 ٧٢٫١ ٦٧٫٤ ٦٩٫٣  مع السنة) ٢ 

 ٤٫٧ ٢٫٧ ٣٫٥  مع الطرفني) ٣ 

 ١٢٫٤ ١٣٫٣ ١٢٫٩ ال أحد منهما) ٤ 

 ٨٫٨ ١٣٫٦ ١١٫٧  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
POIT<DŒ^·<íÒ†u< 

 ١٦٫٦ ١٠٫٢ ١٢٫٨  مع الشيعة) ١ 

 ٦٥٫٠ ٦٨٫٠ ٦٦٫٨  مع السنة) ٢ 

 ٤٫٩ ٣٫٣ ٣٫٩  مع الطرفني) ٣ 

 ٨٫١ ٧٫٧ ٧٫٩ ال أحد منهما) ٤ 

 ٥٫٥ ١٠٫٧ ٨٫٦  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
POIU<D]<hˆu<íÒ†u< 

 ٧٤٫٨ ٧٢٫٧ ٧٣٫٥  مع الشيعة) ١ 

 ١١٫٥ ١٢٫٣ ١٢٫٠  مع السنة) ٢ 

 ٦٫٩ ٢٫٦ ٤٫٣  مع الطرفني) ٣ 

 ٢٫٤ ٢٫٦ ٢٫٥ ال أحد منهما) ٤ 

 ٤٫٤ ٩٫٨ ٧٫٦  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

   < <  
PPD<<<<<<[ÌÏi<àÚ<gÞ^q<±c<HkÞ_<ÔËÎçÚ<çâ<^Úæ< < 

 ٠٫٧ ٠٫٢ ٠٫٤  الشيعة  ) ١ 

 ٨٧٫٠ ٦٧٫٤ ٧٥٫١  السنة  )  ٢ 

 ٢٫٧ ٥٫٣ ٤٫٣  الطرفني) ٣ 

 ٨٫٥ ٢٤٫٣ ١٨٫١  ال أحد منهما  ) ٤ 

 ١٫١ ٢٫٨ ٢٫١  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
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 ٢٠

    ÅçÛ] íée†ÇÖ]<íË–Ö] ìˆÆ<Å^ŞÎ 
PQ<D_<[<‚èöi<íéÖ^jÖ]<h]ˆuù]æ<l^â^Ÿ÷]<àÚ<^èy¼ÏÊ<ğ]‚u]æ<}]w 

 ٠٫٨ ٠٫٧ ٠٫٨  زب الشعبح )١ 
 ٣٫٣ ٥٫٤ ٤٫٧  اجلبهة الشعبية) ٢ 
 ٣٣٫١ ٢٦٫٨ ٢٩٫١  تحف )٣ 
 ٣٢٫٩ ٢٣٫٢ ٢٦٫٧  اسمح )٤ 
 ٠٫٣ ٠٫١ ٠٫٢  جلبهة الدميقراطيةا )٥ 
 ٢٫٥ ٢٫٥ ٢٫٥  جلهاد اإلسالميا ) ٦ 
 ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠  فدا) ٧ 
 ٠٫٧ ١٫٩ ١٫٥  املبادرة الوطنية) ٨ 
 ٢٫٨ ٤٫٣ ٣٫٧  ستقل إسالميم) ٩ 
 ٣٫٥ ٣٫٨ ٣٫٧  ستقل وطينم )١٠ 
 ١٩٫٦ ٢٩٫٨ ٢٦٫١   أحد مما سبقال )١١ 
 ٠٫٥ ١٫٤ ١٫١  )_____( ري ذلك حددغ )١٢ 

  


