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

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

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

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

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

إن املركز الفلسطيين للبحـوث     . املتعلقة بشؤون الساعة  
والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع     ملتزم باملوضوعية   

وبلورة تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئـة        
 .الدولية يف أجواء من حرية التعبري وتبادل اآلراء

يأيت هذا االستطالع ضـمن سلسـلة االسـتطالعات         
 . املنتظمة للمركز

ؤسسة مت إجراء االستطالع بالتعاون مع م
 كونراد أديناور يف رام اهللا
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قام هذا االستطالع بسؤال اجلمهور الفلسطيين عن موقفه من وثيقة 
جنيف حسبما مسع هبا حىت اآلن مث قام باستعراض ملخص لبنود سبعة 
رئيسية للوثيقة ومن مث قام بسؤال املبحوثني عن كل بند على حدة وعن 

يظهر يظهر االستطالع أن الشارع الفلسطيين  . موقفه جتاه جممل الوثيقة
فتوراً جتاه جممل وثيقة جنيف وأن له حتفظات جوهرية على بندين من 

أما البنود الثالثة األخرى فتالقي . بنودها الرئيسية فيما يؤيد بندين آخرين
 . معارضة حمدودة من اجلمهور
 من الشارع الفلسطيين لديه درجة ما من ٪٧٣وجد االستطالع أن  

هؤالء املطلعني على الوثيقة فإن نسبة االطالع على وثيقة جنيف وأنه بني 
أما بني كافة اجلمهور فإن هذه النسب . ٪٦١ ومعارضتها ٪٢٥تأييدها تبلغ 

 للمعارضني فيما تبلغ نسبة غري املطلعني ٪٤٤ للمؤيدين و٪١٩تصبح 
بعد إطالع اجلمهور على بنود سبعة رئيسية . ٪٣٧والذين مل يقرروا رأيهم 

 وترتفع ٪٣٩ إىل ٪١٩عشرين نقطة مئوية من يف الوثيقة يرتفع التأييد 
 فيما تنخفض نسبة الذين مل ٪٥٨ إىل ٪٤٤املعارضة أربعة عشرة نقطة من 

 .  فقط٪٣يقرروا رأيهم إىل 
من بني البنود السبعة الرئيسية اليت متت قراءهتا للمجيبني فإن التأييد 

والبند ) ٪٥٨(البند املتعلق بنشر قوات متعددة اجلنسية : ينحصر يف اثنني
). ٪٥٧(املتعلق باالنسحاب من األراضي احملتلة مع تبادل متساو لألراضي 

البند املتعلق : أما البندين الرئيسيني الذين لقيا معارضة شديدة فهما
 والبند املتعلق بالسيادة الفلسطينية والقيود ٪٧٢بالالجئني، حيث عارضه 

أما البنود الثالثة . ٪٧٦املفروضة عليها حيث وصلت املعارضة له إىل 
 وبند إهناء ٪٤٦األخرى فيتباين التأييد هلا حيث حصل بند القدس على 

يظهر .  ٪٣٦ وبند نزع سالح الدولة الفلسطينية على ٪٤٢الصراع على 
 من ٪٧٣أي بني (االستطالع أنه بالنسبة للذين مسعوا بوثيقة جنيف 

ي حركة فتح يزداد التأييد بشكل خاص بني مؤيد) اجلمهور الفلسطيين
بعد (أما بالنسبة للتأييد اإلمجايل للوثيقة ). ٪٢٦(مقابل محاس ) ٪٣٦(

فيزداد بشكل خاص بني النساء ) االطالع على بنود سبعة رئيسية فيها
مقارنة ) ٪٤١(، بني غري الالجئني )٪٣٥(مقارنة بالرجال )  ٪٤٣(

حبملة شهادة مقارنة ) ٪٤٧(، بني محلة الشهادة االبتدائية )٪٣٦(بالالجئني 
مقارنة ) ٪٤٠(واملزارعني ) ٪٤٤(، وبني ربات البيوت )٪٢٩(البكالوريوس 

 ).٪٣٣( مقارنة مبؤيدي محاس )٪٥٥(، وبني مؤيدي فتح )٪٣٢(بالطالب 
يظهر اجلدول التايل موقف الالجئني من وثيقة وبنودها الرئيسية 

 .وذلك مقارنة مع غري الالجئني ومع موقف اجلمهور ككل
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أما يف الضفة . انسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة وإخالء مجيع املستوطنات يف القطاع
فتنسحب إسرائيل وختلي املستوطنات من كافة مناطقها ما عدا بعض املناطق االستيطانية اليت 

فة حيت يتم تبادل أراٍض مع إسرائيل تنقل مبوجبه مساحة مماثلة من من الض% ٣تبلغ أقل من 
.إسرائيل لفلسطني وذلك حسب اخلريطة املرفقة  

QS<PM<QT<PL<QR<PN<
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N<D<ÜÎ…<‚ßeEN<D–íÖæ<
ائيل يف الضفة والقطاع وال تقام دولة فلسطينية مستقلة يف املناطق اليت تنسحب منها إسر

يكون لدى دولة فلسطني جيش ولكن حتتفظ بقوات أمن قوية ويقوم الطرفان بااللتزام 
.بإيقاف كلفة أشكال العنف ضد بعضهما

OR RO<OO<RR<OT<RL<

O<D<ÜÎ…<‚ßeEO<DIíéÎ†Ö]<Œ‚ÏÖ]<
تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطني وتصبح األحياء العربية حتت السيادة الفلسطينية 

واألحياء اليهودية حتت السيادة اإلسرائيلية وتصبح البلدة القدمية مبا يف ذلك احلرم الشريف 
حتت السيادة الفلسطينية ما عدا احلي اليهودي وحائظ املبكى اليت تصبح حتت السيادة 

.اإلسرائيلية

PR QN PO QR PU PU<

P<D<ÜÎ…<‚ßeEP<D–áçòqøÖ]<
يتم حل مشكلة الالجئني بإقرار الطرفني بأن احلل سيتم على أساس قراري األمم املتحدة رقم 

 ومبادرة السالم العربية ويعطي الالجئون مخسة خيارات لإلقامة الدائمة ٢٤٢ ورقم ١٩٤
هي دولة فلسطني، واملناطق يف إسرائيل اليت مت نقلها لدولة فلسطني يف تبادل األراضي، وال 

أما املناطق الثالث األخرى فتكون . جئني هلاتني املنطقتنييكون هناك قيود على عودة الال
اإلقامة فيها خاضعة لقرار من دوهلا وهي دول أخرى يف العامل تبدي استعداداً لقبول 

يكون عدد الالجئني الذي يعودون إىل إسرائيل . الالجئني، ودولة إسرائيل، والدول املضيفة
يتم قبوهلم يف مناطق أخرى مثل استراليا وكندا مبنياً على أساس متوسط عدد الالجئني الذي 

وحيق لالجئني كافة احلصول على تعويض عن جلوئهم وعن فقداهنم . وأوروبا وغريها
.للمتلكات

NQ SN NQ<SO NR SN 

 Q<D<ÜÎ…<‚ßeEQ<D–<<Å]†’Ö]<ð^ãÞc<
عند تنفيذ االتفاقية النهائية بالكامل يعين ذلك تسوية مجيع مطالب الطرفني وإهناء الصراع 
وال جيوز ألي طرف التقدم مبطالب إضافية ويقر الطرفان بأن فلسطني وإسرائيل مها وطنا 

.شعبيهما
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R<D<ÜÎ…<‚ßeER<DIl^éŠß¢]<ì‚ÃjÚ<ìçÎ<
يتم تشكيل قوة متعددة اجلنسيات ملراقبة تنفيذ االتفاق وحلماية سالمة أمن دولة فلسطني 

لطرفني وملراقبة احلدود الربية والبحرية لدولة فلسطني مبا يف ذلك وإعطاء ضمانات أمنية ل
.املعابر احلدودية الفلسطينية

QT PL QT PL QS PL 

S<D<ÜÎ…<‚ßeES<D–ì^é‰<
يكون للدولة الفلسطينية سيادة على أرضها ومياهها اإلقليمية ومسائها، لكن يسمح إلسرائيل 

 التدريب، كما حتتفظ إسرائيل مبحطيت رادار باستخدام اجملال اجلوي الفلسطيين ألغراض
 سنة، وتبقى قوات متعددة اجلنسية يف الدولة ١٥لإلنذار املبكر يف الضفة الغربية ملدة 

.الفلسطينية ويف معابرها احلدودية لفترة زمنية غري مقيدة
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يظهر االستطالع وجود أغلبية غري متفائلة بفرص تطبيق خريطة 

لكن هذه . د اهنارت بأهنا ق٪٥٨الطريق حيث تعتقد نسبة تصل إىل 
 ٪٦٨النسبة أقل مما كانت عليه يف أكتوبر املاضي حيث بلغت آنذاك 

يظهر االستطالع وجود نسبة . وكان ذلك بعد اهنيار وقف إطالق النار
مؤيدة للعمليات ضد اجلنود واملستوطنني، لكنه يف الوقت ) ٪٨٧(عالية 

د مدنيني ذاته يظهر اخنفاضاً ملموساً يف نسبة تأييد العمليات ض
.  يف هذا االستطالع٪٤٨ يف اكتوبر املاضي إىل ٪٥٩إسرائيليني من 

وتعترب نسبة التأييد الراهنة للعمليات ضد املدنيني هي األقل منذ اندالع 
، )٪٨٣(بقيت نسبة تأييد الوقف املتبادل للعنف عالية جداً . االنتفاضة

ت يف حتقيق كذلك فإن نسبة االعتقاد بأن املواجهات املسلحة قد سامه
احلقوق الفلسطينية اليت مل تستطع املفاوضات حتقيقها قد بقيت مرتفعة 

 ). ٪٦٤(أيضاً 
 

 من ٪٧٧بعد التوصل التفاق سالم وقيام دولة فلسطينية فإن 
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<<ád{{Ê<Ø{{e^Ï¹]SO<<A<<<<ÐéÃé{{‰<l^{{é×ÛÃÖ]<…]†Ûj{{‰]<á_<áæ‚{{ÏjÃè
ÝøŠÖ]<íé×ÛÃÖ<ìçÃÖ]<J 

• <<ífŠÞRP<A<<]ç¹]<á_<‚ÏjÃi<<<<<<<<<<î{ju<kÛâ^{‰<‚{Î<ív×{Š¹]<l^{ãq
<<<ÄŞj{{{{{Ši<<{{{{{Ö]<íéßéŞ{{{{{Š×ËÖ]<Ñç{{{{{Ï£]<Ð{{{{{éÏ <»<áû]

^ãÏéÏ <l^•æ^Ë¹]J 
• <Ýø{{{‰<Ñ^{{{Ëi÷<Ø{{{‘çjÖ]<‚{{{ÃeSS<A<°{{{e<í£^{{{’¹]<áæ‚èöé{{{‰

æ<Hê×éñ]†{{{‰ý]æ<éŞ{{{Š×ËÖ]<°fÃ{{{Ö]TS<A<ð^{{{Ïec<áæ‚èöé{{{‰
<<<<æ<H°jÖæ‚Ö]<°e<íuçjËÚ<æ‚£]RU<A<<<Äè…^Ú<Ý^éÎ<áæ‚èöé‰

<^’jÎ]<l^Š‰öÚæ<<æ<HíÒÚ<íèPN<A<<<°Þ]çÎ<à‰<áæ‚èöé‰
æ<H˜è†{{vjÖ]<Ä{{ß³NU<A<íé{{‰^é‰<l^{{Š‰öÚ<Ý^{{éÎ<áæ‚èöé{{‰

æ<HíÒ{{ÚML<A<<g{{Ö^Şi<÷<íé{{‰]…<sâ^{{ßÚ<Ä{{•æ<áæ‚èöé{{‰
°éßéŞŠ×Ë×Ö<°ŞŠ×Ê<ØÒ<ìçÃeJ 

<

كما يف االستطالعات . الفلسطينيني سيؤيدون املصاحلة بني الشعبني
 تأييد السابقة يظهر هذا االستطالع وجود تفاوت واضح يف حجم

خطوات املصاحلة املختلفة فمثالً بينما يصل تأييد قيام مشاريع اقتصادية 
 ٪٤٢ فإن تأييد سن قوانني متنع التحريض ال يتجاوز ٪٦٩مشتركة إىل 

فيما يتضائل التأييد بشكل شبه كامل لوضع مناهج دراسية ال تطالب 
 .بعودة كل فلسطني للفلسطينيني

 
 

EO<Dæ<äjÚçÓuæ<ðø{ÃÖ]<ç{e_<|ø‘ý]
^ŠËÖ]æV<

• OS<<A<<<<æ<ðø{{ÃÖ]<ç{{e_<í{{ÚçÓ£<í{{ÏnÖ]<áç{{ŞÃèPN<A<^{{ãÞçŞÃè<÷
æNM<A<<<‚{Ãe<]æ…†Ïè<<J<<<<<<<<î{ŞÂ_<ê{•^¹]<á]†{èˆu<»PM<A<<í{ÏnÖ]

<˜Ê…æ<á‡^Ú<çe_<íÚçÓ£QN<A^âð^ŞÂc<J 
• <<<<<<l^uø{{‘ý^e<Ý^{{éÏÖ]<î{{×Â<ðø{{ÃÖ]<ç{{e_<í{{ÚçÓu<ì…‚{{Ïe<í{{ÏnÖ]

<<<<‡æ^rji<÷<íé‰^éŠÖ]OUA<<<<^ŠËÖ]<ívÊ^ÓÚæ<HEOSDA<<{Š æ<H<°
<<<ë^’jÎ÷]<Ä•çÖ]EPQDA<<<<<<<<<Øéñ]†{‰c<Ä{Ú<l^{•æ^Ë¹]<‚{è‚Ÿæ<H

RSA<<<<<<Ñø{c<Ì{Îæ<š†{Êæ<í{éßÚù]<Å^•æù]<î×Â<ì†ŞéŠÖ]æ<H
<…^{{ß×ÖEOP<JDA<^{{ãé×Â<k×{{’u<{{Ö]<Ô{{×jÖ<íãe^{{Ú<Ý^{{Î…ù]<å„{{â

<<<<<<<<<o{éu<ë^{’jÎ÷]<Ä{•çÖ]<°{Š <]‚{Â<^{Ú<á‡^Ú<çe_<íÚçÓu
<kÇ×e<íÏm<ífŠÞ<î×Â<á‡^Ú<çe_<íÚçÓu<k×’uQRJA 

• <̀jÖ]<ífŠÞ<<<<<<<<l^uø{‘c<ð]†{qý<íéq…^¤]æ<íé×}]‚Ö]<l]çÂ‚×Ö<‚éè
<<<<<<<È×fè<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<»<íè†âçq<íé‰^é‰TU<A<í•…^Ã¹]æ

UJA 
• <<<<<<<<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<l^Š‰öÚ<»<^ŠÊ<çqçe<^ÏjÂ÷]<ífŠÞ

<<È×fèTM<A<<<<<<<<<<<‡æ^{rji<÷<^{ŠÊ<ç{qçe<^ÏjÂ÷]<Ý‚Â<ífŠÞæML<A
<íf{{ŠÞæRS<A<<„{{â<á_<‚{{ÏjÃi<^{{ŠËÖ]<ç{{qçe<áæ‚{{ÏjÃè<à{{º<]

<<<<<<<<‚{ÏjÃi<^{ÛéÊ<ØfÏj{Š¹]<»<äÖ^u<î×Â<îÏfé‰<æ_<]ˆé‰<^ŠËÖ]
<àÚ<ífŠÞNM<AØÏé‰<äÞ`eJ<

<

  
يظهر االستطالع أن اجلمهور الفلسطيين متردد يف إعطاء الثقة يف 

).  مل يقرروا٪٢١ ال يعطوها و٪٤٢ يعطوها و٪٣٧(حكومة  أبو العالء 
حات السياسية ثقة الشارع يف قدرة حكومة أبو العالء على إجراء اإلصال

لكن الثقة يف قدرهتا على جتديد املفاوضات مع إسرائيل عالية . ٪٣٩تبلغ 
رغم أن الشارع ال يعتقد أن هذه احلكومة ستكون قادرة على ) ٪٦٧(

 ). ٪٣٤(السيطرة على األوضاع األمنية وفرض إطالق النار 
تزداد نسبة إعطاء الثقة يف حكومة أبو العالء بني غري الالجئني 

 )٪٣٩( محلة الشهادة االبتدائية ، بني)٪٣٣(مقارنة بالالجئني ) ٪٤٢(
والتجار ) ٪٥٥(، بني املزارعني )٪٣١(ريوس مقارنة حبملة شهادة البكالو

، بني العاملني يف )٪٢٨(واحلرفيني ) ٪٢٣(مقارنة باملهنيني ) ٪٤٩(
، وبني )٪٣٣(مقارنة بالعاملني يف القطاع العام ) ٪٣٩(القطاع اخلاص 

 ).    ٪٣٢(مقارنة مبؤيدي محاس )  ٪٥٥(يدي فتح مؤ
 

EP<D<Øñ^’ËÖ]æ<l^{Ê†Â<‹éñ†Ö]<íéfÃ
íé‰^éŠÖ]V<

• <<<<<<<<à{Ú<˜Ë~ß{i<l^Ê†Â<‹éñ†Ö]<íéfÃQL<A<<<<<ê{•^¹]<†eç{jÒ_<»
<±cOT<AÅøŞj‰÷]<]„â<»J 

• <<<<<<<<<<<î{×Âù]<Ù]ˆ{i<÷<‹éñ†×Ö<gñ^ßÒ<êmçÆÖ]<á]æ†Ú<íéfÃEMR<A
<Ä{{{Ú<í{{{Þ…^ÏÚMS<Aê{{{•^¹]<†eç{{{jÒ_<»<<JD{{{fjè<»<êmç{{{ÆÖ]<Ä

íéfÃ{{Ö]<V<ê{{ŠéjÞ†Ö]<ˆ{{èˆÃÖ]<‚{{fÂEMPDA<l^{{Ïè†Â<gñ^{{‘<Ü{{m<H
ESDA<<°{{{{‰^è<‚{{{{·_æ<HERDA<<Ñæ…^{{{{Êæ<ëæ]†{{{{Â<á^{{{{ßuæ<H

<êÚæ‚{{ÏÖ]EQ<A<̂{{ÛãßÚ<Ø{{ÓÖD<<»^{{Ö]<‚{{fÂ<…‚{{éu<Ü{{m<HEPDA<Ü{{m<H
<Äè†Î<‚·_EO<JDA 

يظهر االستطالع حصول اخنفاض ملموس على شعبية الرئيس  
وكانت . يف هذا االستطالع٪٣٨ يف أكتوبر املاضي إىل ٪٥٠عرفات من 

يف ٪٥٠يف يونيو املاضي إىل ٪٣٥شعبية الرئيس عرفات قد ارتفعت من 
بقيت شعبية . أكتوبر وذلك بعد التهديدات اإلسرائيلية بإبعاده أو قتله

، وكذلك ٪١٦(على حاهلا تقريباً ) كنائب للرئيس(مروان الربغوثي 
 وذلك مقارنة مع) ٪١٤(احلال بالنسبة لشعبية عبد العزيز الرنتيسي 

وهذان اإلثنان مها األكثر شعبية بعد الرئيس عرفات ). أكتوبر املاضي
 . لدى اجلمهور الفلسطيين

 يف أكتوبر املاضي إىل ٪٢٨أما شعبية حركة فتح فهبطت من 
أما شعبية محاس فبقيت على حاهلا تقريباً .  يف هذا االستطالع٪٢٥
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• <È{{{{×fi<xj{{{{Ê<í{{{{Ò†u<íéfÃ{{{{NQA<Œ^{{{{·æ<HNL<A<^{{{{ã¢]æ
<êÚø{{{{‰ý]QA<°×Ïj{{{{Š¹]<°éÚø{{{{‰ý]æ<HR<JA<Ø{{{{’¬<]„{{{{ãe

<<<<<<<È{×fi<‚{éè`i<íf{ŠÞ<î{×Â<HáçÃÛj¥<áçéÚø‰ý]OM<A<<íÊ^{•deæ
<<<î{{{×Â<k×{{{’u<{{{Ö]<í{{{•…^Ã¹]<í{{{éßçÖ]<ïç{{{ÏÖ]P<A<]„{{{â<»

<<<<<<<<<<<<È{×fi<í{•…^Ã¹]<ïç{Î<ìç{Î<ád{Ê<ÅøŞj‰÷]OQ<A<<<<î{×Âù]<ê{âæ
<<<<<<<<<<<<<<<<<à{Â<l^{Úç×Ã¹]<Ä{Û«<ð‚{fÖ]<„{ßÚ<xj{Ê<í{Ò†<í{Þ…^ÏÚ<ğ̂éfŠÞ

<<l]çß{{‰<†{{Â<à{{Ú<†{{nÒ_<„{{ßÚ<ê{{‰^éŠÖ]<ð^{{ÛjÞ÷]<J<{{Æ<íf{{ŠÞ
<<<È{{×fi<íé{{‰^éŠÖ]<l^{{Ò†£]<à{{Ú<ëù<°Ûj{{ß¹]PLE<A<<{{{e<í{{Þ…^ÏÚ

OU<A<ê{{•^¹]<†eç{{jÒ_<ÅøŞj{{‰]<»<JD<<k{{Ç×e<ê{{•^¹]<†eç{{jÒ_<»
<xjËÖ<‚éè`jÖ]<ífŠÞNT<A<Œ^Û£æNM<JA 

<
<

د ثالث لكن جمموع قوى املعارضة اإلسالمية والوطنية ازدا). ٪٢٠(
 يف ٪٣٢ وذلك مقارنة مع ٪٣٥نقاط مئوية يف هذا االستطالع ليبلغ 

تشمل قوى املعارضة كل من محاس واجلهاد اإلسالمي . أكتوبر املاضي
 . واإلسالميني املستقلني واجلبهة الشعبية واجلبهة الدميقراطية
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íévŠ¹]<pçvfÖ]<ì‚uæ<
ÜÎ…<Ý^ÃÖ]<ë_†Ö]<ÅøŞj‰]<sñ^jÞE<MLD <

٢٠٠٣) ديسمرب(ن أول   كانو٩-٤  <<
 <ÅçÛ]A<<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A <<ìˆÆ<Å^ŞÎA<

M<D<íŞ¤]<êâæ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<†è†vjÖ]<íÛ¿ßÚæ<Øéñ]†‰c<°e<Üñ]‚Ö]<Øv×Ö<íuÏÚ<Ýø‰<íŞ}<]†}öÚ<†Þ
<áçÏe^‰æ<áçéÖ^u<áçÖæöŠÚ<ê…<Æ<ØÓe<^ãÞ`e<šæ^Ëi<Ö]æ<Ìéßq<íÏémæ<Ü‰^e<íÊæ†Ã¹]

áçé×éñ]†‰cæ<áçéßéŞéŠ×Ê<J<[íÏémçÖ]<å„â<»<ð^q<^ÛÂ<Åø]<Ôè‚Ö<Øâ <
>PzN<PzN<PzM  لدي اطالع كامل وتفصيلي ) ١

لدي اطالع عام على بعض بنودها) ٢  MRzS<MTzQ<MOzR<

مسعت عنها قليال) ٣  QNzM<PUzS<QRzN<

مل أمسع هبا) ٤) ٤  NRzO<NRzU<NQzP<

ال أعرف  / ال رأي) ٥  LzS<LzS<LzR<

    
MIN<D]<…‚’¹]<çâ<^Ú[å„â<Ìéßq<íÏémæ<àÂ<Ôi^Úç×Ã¹<êŠéñ†Ö 
وسائل اإلعالم كالتلفزيون والراديو ) ١

   واجلرائد 
STzS<STzN<SUzP<

من نص الوثيقة املوزع كملحق مع ) ٢
 جريديت األيام والقدس

RzU<TzQ<PzP<

>MLzT<MLzM<MMzT من األصدقاء واملعارف واألهل) ٣
من الندوات واللقاءات السياسية ) ٤

 ية والثقاف
MzR<MzS<MzP<

>NzM<MzQ<OzL )__________حدد (أخرى ) ٥
>>> ال أعرف/ ال رأي) ٦

 <<<

MIO<D<Æ<Ý_<^ÏÊ]çÚ<ÔŠËÞ<‚Ÿ<Øâ<HÝ^Â<ØÓe<Háû]<îju<Ìéßq<íÏémæ<î×Â<äé×Â<kÃ×]<æ_<äjÃ<^º
<[^ãé×Â<ÐÊ]çÚy<^ãé×Â<Åø]<äè‚Ö<à¹<¼ÏÊ<äqçè<Ù]öŠÖ]<]„âw 

>NzROzLMzU   موافق بشدة ) ١

>NNzT<NNzL<NPzN موافق) ٢

>OUzOPNzPOPzM  غري موافق) ٣

>NMzOMTzQNRzM غري موافق بشدة) ٤

>MPzLMPzMMOzS ال أعرف / ال رأي) ٥

 <<<

N<D<[^ãéÊ<‚ße<ØÒ<»<HÔè_…<^Ú<^ßÖ<ØÎ<HíéŠéñ…<íÃf‰<ğ]çße<Ìéßq<íÏémæ<àÛ–ji<y<Üjè<‚ße<ØÒ<ìð]†Î<‚Ãe
Öƒ<»<äè_…<àÂ<pçvf¹]<Ù]ö‰‚ßfÖ]<Ôw 

NIM<D<ÜÎ…<‚ßeEM<D–h^vŠÞ]<<
أما يف الضفة فتنسحب إسرائيل وختلي املستوطنات . انسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة وإخالء مجيع املستوطنات يف القطاع

قل مبوجبه من الضفة حيت يتم تبادل أراٍض مع إسرائيل تن% ٣من كافة مناطقها ما عدا بعض املناطق االستيطانية اليت تبلغ أقل من 
>.مساحة مماثلة من إسرائيل لفلسطني وذلك حسب اخلريطة املرفقة

موافق بشدة ) ١  UzM<UzO<TzS<
موافق) ٢  PTzL<PSzP<PUzL<
غري موافق  ) ٣  NQzN<NRzR<NNzU<
>MQzS<MPzM<MTzP  غري موافق بشدة) ٤
>NzL<NzQ<MzL ال أعرف/ ال رأي ) ٥
 <<<

NIN<D<ÜÎ…<‚ßeEN<D–íÖæ<<
ولة فلسطينية مستقلة يف املناطق اليت تنسحب منها إسرائيل يف الضفة والقطاع وال يكون لدى دولة فلسطني جيش ولكن حتتفظ تقام د

 .فة أشكال العنف ضد بعضهمايقوم الطرفان بااللتزام بإيقاف كابقوات أمن قوية و
موافق بشدة ) ١  PzT<QzR<OzO<
موافق) ٢  OMzM<OMzQ<OLzP<
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 <ÅçÛ]A<íË–Ö]<íée†ÇÖ]<A <<ìˆÆ<Å^ŞÎA<
>NPzU<NMzU<OLzN  غري موافق بشدة) ٤
>MzP<MzM<MzU ال أعرف/ ال رأي ) ٥
 <<<

NIO<D<ÜÎ…<‚ßeEO<DIíéÎ†Ö]<Œ‚ÏÖ]<<
 عاصمة لدولة فلسطني وتصبح األحياء العربية حتت السيادة الفلسطينية واألحياء اليهودية حتت السيادة القدس الشرقيةتكون 

اإلسرائيلية وتصبح البلدة القدمية مبا يف ذلك احلرم الشريف حتت السيادة الفلسطينية ما عدا احلي اليهودي وحائظ املبكى اليت تصبح 
 .حتت السيادة اإلسرائيلية

>QzN<QzL<QzR ة موافق بشد) ١
>PLzT<POzM<ORzT موافق) ٢
>OMzO<OMzS<OLzR غري موافق  ) ٣
>NMzM<MTzO<NQzT  غري موافق بشدة) ٤
>MzR<MzT<MzN ال أعرف/ ال رأي ) ٥

<<<

NIP<D<ÜÎ…<‚ßeEP<D–áçòqøÖ]<<
 ومبادرة السالم ٢٤٢ ورقم ١٩٤  بإقرار الطرفني بأن احلل سيتم على أساس قراري األمم املتحدة رقمالالجئنييتم حل مشكلة 

العربية ويعطي الالجئون مخسة خيارات لإلقامة الدائمة هي دولة فلسطني، واملناطق يف إسرائيل اليت مت نقلها لدولة فلسطني يف تبادل 
فيها خاضعة لقرار أما املناطق الثالث األخرى فتكون اإلقامة . األراضي، وال يكون هناك قيود على عودة الالجئني هلاتني املنطقتني

يكون عدد الالجئني الذي . من دوهلا وهي دول أخرى يف العامل تبدي استعداداً لقبول الالجئني، ودولة إسرائيل، والدول املضيفة
. يعودون إىل إسرائيل مبنياً على أساس متوسط عدد الالجئني الذي يتم قبوهلم يف مناطق أخرى مثل استراليا وكندا وأوروبا وغريها

 .ق لالجئني كافة احلصول على تعويض عن جلوئهم وعن فقداهنم للمتلكاتوحي
<<<<

>NzL<MzS<NzS موافق بشدة ) ١
>NOzM<NOzL<NOzM موافق) ٢
>OOzU<OQzR<OMzL غري موافق  ) ٣
>OTzP<OSzM<PLzS  غري موافق بشدة) ٤
>NzR<NzR<NzQ ال أعرف/ ال رأي ) ٥

 <<<

NIQD <ÜÎ…<‚ße<EQ<D–’Ö]<ð^ãÞc<Å]†<
 وال جيوز ألي طرف التقدم مبطالب وإهناء الصراععند تنفيذ االتفاقية النهائية بالكامل يعين ذلك تسوية مجيع مطالب الطرفني 

 .إضافية ويقر الطرفان بأن فلسطني وإسرائيل مها وطنا شعبيهما
>OzM<OzR<NzO موافق بشدة ) ١

>OUzM<PLzS<ORzP موافق) ٢

>OOzR<OPzO<ONzP غري موافق  ) ٣

>NMzO<MTzN<NRzS  غري موافق بشدة) ٤

>NzU<OzN<NzO ال أعرف/ ال رأي ) ٥

 <<<

NIR<D<ÜÎ…<‚ßeER<DIl^éŠß¢]<ì‚ÃjÚ<ìçÎ<<
 ملراقبة تنفيذ االتفاق وحلماية سالمة أمن دولة فلسطني وإعطاء ضمانات أمنية للطرفني وملراقبة قوة متعددة اجلنسياتيتم تشكيل 

 .حرية لدولة فلسطني مبا يف ذلك املعابر احلدودية الفلسطينيةاحلدود الربية والب
>SzP<RzT<TzO موافق بشدة ) ١

>QLzO<PTzM<QPzM موافق) ٢

>NPzM<NSzM<MUzL غري موافق  ) ٣

>MQzS<MQzS<MQzS  غري موافق بشدة) ٤

>NzQ<NzO<NzU ال أعرف/ ال رأي ) ٥

 <<<
NIS<D<ÜÎ…<‚ßeES<D–ì^é‰<<

 على أرضها ومياهها اإلقليمية ومسائها، لكن يسمح إلسرائيل باستخدام اجملال اجلوي الفلسطيين سيادةلسطينية يكون للدولة الف
 سنة، وتبقى قوات متعددة اجلنسية يف ١٥ألغراض التدريب، كما حتتفظ إسرائيل مبحطيت رادار لإلنذار املبكر يف الضفة الغربية ملدة 

 .ودية لفترة زمنية غري مقيدةالدولة الفلسطينية ويف معابرها احلد
>MzR<NzO<LzP موافق بشدة ) ١

>NLzU<NMzO<NLzN موافق) ٢

>PNzP<PPzU<OTzL غري موافق  ) ٣

>OOzN<NUzS<OUzLO  غري موافق بشدة) ٤

>MzU<MzT<NzM ال أعرف/ ال رأي ) ٥



 ٢٠٠٣ كانون أول ـ ١٠         استطالع رقم                     عات                                                                                           االستطال

٨ 

 <ÅçÛ]A<<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A<<ìˆÆ<Å^ŞÎA<
NIT<D<çßfÖ]<î×Â<kÃ×]<á_<‚Ãeæ<áû]<^ßÖ<ØÎ<HíÏémçÖ]<»<íéŠéñ†Ö]<<ÐÊ]çi<Øâ<[ØÓÒ<íÏémçÖ]<»<<Ôè_…<çâ<^Ú

æ_[^ãé×Â<ÐÊ]çi<÷<<
>NzS<OzP<MzS أوافق بشدة ) ١
>ORzM<OQzP<OSzP أوافق) ٢
>OOzQ<OQzQ<NUzU ال أوافق) ٣
>NPzT<NNzS<NTzQ ال أوافق  بشدة) ٤
>NzT<OzL<NzQ ال أعرف/ ال رأي) ٥

 <<<

O<DÚçÓu<»<Ôè_…<^Ú[ÔjÏm<î×Â<íÚçÓ£]<å„â<‡ç <÷<æ_<ønÚ<‡ç <Øâ<[<íéÖ^£]<ðøÃÖ]<çe_<í<
>OzQ<OzQ<OzQ بالتأكيد حتوز على ثقيت) ١

>OOzU<OQzM<OMzS  حتوز على ثقيت) ٢

>OLzU<OPzQ<NPzS  ال حتوز على ثقيت) ٣

>MMzM<UzO<MPzO بالتأكيد ال حتوز على ثقيت) ٤

>NLzR<MSzR<NQzS ال أعرف/ ال رأي ) ٥

 
P<D{{e<Ý^éÏÖ]<î×Â<<àè…^Î<ì‚è‚¢]<äjÚçÓuæ<ðøÂ<çe_<á_<‚ÏjÃi<Øâ<<<V 
PIM<DkÞ_<^â‚è†i<Ö]<íé‰^éŠÖ]<l^uø‘ý]<
>OzU<PzS<NzS بالتأكيد نعم) ١

>OPzR<ONzS<OSzT نعم) ٢

>OQzR<OTzO<OLzT ال) ٣
>MPzU<MPzL<MRzQ بالتأكيد ال) ٤
>MMzL<MLzO<MNzN عرفأال / ال رأي ) ٥
 <<<
PIN<D^ŠËÖ]<íe…^¦ 
>OzO<OzQ<NzU بالتأكيد نعم) ١

>OOzP<ONzU<OPzM نعم) ٢

>OTzP<PLzN<OQzM ال) ٣
>MPzO<MNzN<MTzL بالتأكيد ال) ٤
>MLzS<MMzM<UzU عرفأال / ال رأي ) ٥

 <<<
PIO<Dë^’jÎ÷]<Ä•çÖ]<°Š  
>OzL<OzN<NzQ بالتأكيد نعم) ١

>PNzN<OSzP<QLzP نعم) ٢
>ONzU<OTzN<NOzT ال) ٣
>MMzP<MLzQ<MOzL بالتأكيد ال) ٤
>MLzQ<MLzS<MLzO عرفأال / ال رأي ) ٥
 <<<
PIP<DØéñ]†‰c<ÄÚ<l^•æ^Ë¹]<±c<ìçÃÖ] 
>MMzP<UzL<MQzQ بالتأكيد نعم) ١

>QQzS<QTzS<QLzR نعم) ٢
>MTzO<MUzR<MQzU ال) ٣
>RzQ<QzO<TzS بالتأكيد ال) ٤
>TzM<SzP<UzO عرفأال / ال رأي ) ٥
 <<<

PIQ<<DíéßéŞŠ×ËÖ]<Øñ^’ËÖ]<î×Â<…^ßÖ]<Ñøý<ÌÎæ<š†Ê<ÔÖƒ<»<^²<ê×}]‚Ö]<Úù]<Ä•çÖ]<î×Â<ì†ŞéŠÖ] 
>PzS<PzU<PzO بالتأكيد نعم) ١

>NUzR<NUzR<NUzQ نعم) ٢
>OUzN<PNzT<OOzM ال) ٣
>MSzT<MPzO<NPzL بالتأكيد ال) ٤
>TzS<TzQ<UzM عرفأال / ال رأي ) ٥



 ٢٠٠٣ أول كانون ـ ١٠           استطالع رقم                                                              االستطالعات                                                

٩ 

 <ÅçÛ]A<<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A<<ìˆÆ<Å^ŞÎA<
Q<D<î×Â<íè…„qæ<íÃ‰]æ<íé×}]<íéßéŞŠ×Ê<<l]éÇiæ<l^uø‘c<ð]†qý<íéq…^}æ<íé×}]<<l]çÂ<Õ^ßâ

[l]çÂ‚Ö]<å„â<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ 
>ONzQ<NSzQ<PMzM ا بشدةأؤيده) ١

>QRzL<RMzT<PRzM أؤيدها) ٢

>SzT<RzT<UzQ  أعارضها ) ٣

>MzS<MzR<MzU أعارضها بشدة) ٤

>NzL<NzP<MzP ال أعرف/ ال رأي ) ٥
 <<<

R<D<ì‚è‚q<íéßéŞŠ×Ê<íÚçÓu<ØéÓi<‚Ãe<ê×éñ]†‰ý]æ<éŞŠ×ËÖ]<°Ê†Ş×Ö<áû]<Ø’¬<á_<ÄÎçji<]ƒ^Ú
[ì‚è‚q<íÞ‚â<àÂ<oè‚£]æ<ðøÃÖ]<çe_<í‰^ñ†e 

سيعود الطرفان للمفاوضات ) ١
 ملسلحةقريبا وستتوقف املواجهات ا

MRzL<MRzP<MQzO<

سيعود الطرفان للمفاوضات ) ٢
لكن بعض املواجهات املسلحة 

 ستستمر
QNzL<PUzU<QQzR<

لن تتوقف املواجهات املسلحة ) ٣
 ولن يعود الطرفان للمفاوضات

NPzP<NRzM<NMzS<

>SzQ<SzR<SzP ال أعرف/ ال رأي ) ٤

 <<<

S<DãÞ]<‚Î<^ãÞ_<‚ÏjÃi<Øâ<HÐè†ŞÖ]<í…^¤<ífŠßÖ^e[^ãÏéfŞjÖ<í‘†Ê<Õ^ßâ<Ù]ˆi<÷<äÞ_<Ý_<áû]<l…^ 
>QSzS<QSzM<QTzS خارطة الطريق اهنارت) ١

مل تنهار وال يزال هناك إمكانية ) ٢
 لتطبيقها

OOzP<OPzO<OMzT<

>UzL<TzS<UzQ ال أعرف/ ال رأي ) ٣

 <<<

T<De<‚•<ív×Š¹]<l^é×ÛÃ×Ö<ífŠßÖ^qìˆÆ<Å^ŞÎæ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<°é×éñ]†‰c<çß<<[<ÔÞdÊ 
>QQzQ<PRzP<SMzO  تؤيدها بشدة) ١

>OMzP<OUzM<MTzN تؤيدها) ٢

>UzN<UzR<TzQ تعارضها) ٣
>MzM<MzM<MzN تعارضها بشدة) ٤
>NzS<OzT<LzT ال أعرف/ ال رأي) ٥

 <<<
U<De<‚•<ív×Š¹]<l^é×ÛÃ×Ö<ífŠßÖ^ÚßçjŠ°ìˆÆ<Å^ŞÎæ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<<<[<ÔÞdÊ 
>QNzL<PNzQ<RTzP  تؤيدها بشدة) ١
>OPzN<PNzO<NLzQ تؤيدها) ٢

>UzU<MLzP<UzM تعارضها) ٣
>MzM<MzL<MzN تعارضها بشدة) ٤
>NzS<OzT<LzT ال أعرف/ ال رأي) ٥

 <<<

ML<De<‚•<ív×Š¹]<l^é×ÛÃ×Ö<ífŠßÖ^ÚØéñ]†‰c<Ø}]<°é×éñ]†‰c<°éÞ‚<<<ÔÞdÊ[ 
>NQzM<MSzP<OTzQ  تؤيدها بشدة) ١
>NNzP<NPzQ<MTzT تؤيدها) ٢
>PMzT<PRzL<OPzR تعارضها) ٣
>SzS<TzN<SzL تعارضها بشدة) ٤
>NzU<PzL<MzL ال أعرف/ ال رأي) ٥

 <<<

MM<D°fÞ^¢]<øÒ<àÚ<ÌßÃÖ]<Í^Ïèý<ìçÂ‚×Ö<ífŠßÖ^e<V<[ÔÞdÊ<Hê×éñ]†‰ý]æ<éŞŠ×ËÖ] 
>TNzT<TOzU<TMzL تؤيدها) ١

>MPzU<MNzU<MTzN تعارضها) ٢

>NzN<OzL<LzT ال أعرف/ ال رأي) ٣

 



 ٢٠٠٣ كانون أول ـ ١٠         استطالع رقم                     عات                                                                                           االستطال

١٠ 

 <ÅçÛ]A<<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A<<ìˆÆ<Å^ŞÎA<
MN<D<àÓÖæ<°fÞ^¢]<øÒ<àÚ<ÌßÃÖ]<Í^Ïèc<î×Â<éŞŠ×ËÖ]æ<ê×éñ]†‰ý]<°Ê†ŞÖ]<°e<Ñ^Ëi÷]<<çÖ<^ÛéÊ

<ƒ^¡^e<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<Ý^éÎ<š…^Ãi<Ý_<ÐÊ]çi<Øâ<Híé×éñ]†‰c<Í]‚â_<‚•<ív×Š¹]<l^é×ÛÃÖ]<l†Ûj‰]
[^ãmæ‚u<Äß¹<l]ð]†qc 

>QOzO<QQzP<PUzS   قأواف) ١

>PNzO<PLzN<PRzL أعارض) ٢

>PzP<PzP<PzO ال رأي ال أعرف) ٣

 <<<

MO<D<Äß¹<l]ð]†qc<ƒ^¡^e<íŞ×ŠÖ]<ÜÏi<<çÖ<^ÛéÊæ<°Ê†ŞÖ]<ØfÎ<àÚ<ÌßÃÖ]<Í^Ïèc<Ùçu<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<‚Ãe
ìçÃÖ]<ØÎ†Ãè<‚Î<l^Ûr]<å„â<…]†Ûj‰]<á_<‚ÏjÃi<Øâ<H°é×éñ]†‰c<‚•<ív×Š¹]<l^é×ÛÃÖ]<ÝøŠÖ]<íé×ÛÃÖ<

[°é×éñ]†‰ý]æ<°éßéŞŠ×ËÖ]<°e 
>SNzQ<SQzS<RSzM نعم) ١

>NPzN<NMzN<NUzP ال) ٢

>OzO<OzM<OzQ ال رأي ال أعرف) ٣

 <<<

MP<D<ƒ^¡^e<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<kÚ^Î<çÖ<^ÛéÊæ<°Ê†ŞÖ]<ØfÎ<àÚ<ÌßÃÖ]<Í^Ïèc<Ùçu<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<‚Ãe
ív×Š¹]<<l^é×ÛÃÖ]<Äß¹<íéßÚ_<l]ð]†qc<±c<l]ð]†qý]<<å„â<ëöi<á_<Ð×Î<kÞ_<Øâ<H°é×éñ]†‰c<‚•<

[ê×}]<éŞŠ×Ê<Å]†‘<pæ‚u 
>PTzP<PNzS<QTzN   نعم، قلق جدا) ١

>OMzR<OQzS<NPzP قلق بعض الشيء) ٢

>MTzM<MUzQ<MQzS ال، غري قلق) ٣

>MzU<NzL<MzS ال رأي ال أعرف) ٤

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

>NTzR<NPzN<ORzP بالتأكيد نعم  ) ١

>OQzN<OQzT<OPzM  نعم  ) ٢

>NRzL<NUzU<MUzN  ال ) ٣

>SzM<SzO<RzR بالتأكيد ال)  ٤

>OzM<NzT<OzS ال أعرف/ ال رأي ) ٥

 <<<
MR<DÖ]<Í†ŞÖ]<°e<Ýø‰<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<‚Ãe<Øéñ]†‰c<Í]Â]æ<°ŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎæ<HØéñ]†‰cæ<éŞŠ×Ë

[°fÃÖ]<°e<í£^’¹]<íé×ÛÂ<š…^Ãj‰<Ý_<‚èöj‰<Øâ<H^ãe< 
>MSzU<MSzO<MUzL سأؤيد بشدة) ١

>QTzT<RLzR<QQzR سأؤيد) ٢

>MQzM<MQzN<MPzU سأعارض) ٣

>RzT<QzL<UzS سأعارض بشدة) ٤

>MzP<MzT<LzT ال أعرف/ال رأي ) ٥

 <<<

MS<D<Øéñ]†‰c<Í]Â]æ<°ŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎæ<HØéñ]†‰cæ<éŞŠ×ËÖ]<Í†ŞÖ]<°e<Ýø‰<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<‚Ãe
°ŞŠ×Ê<íÖææ<Øéñ]†‰c<°e<<l^ÎøÃÖ]<ˆèˆÃi<»<íÛâ^Š¹]<íéÖ^jÖ]<l]çŞ~×Ö<àÓµ<H^ãe<J<kßÒ<ác<^ßÖ<ØÎ

^ãßÚ<ØÒ<š…^Ãi<Ý_<‚èöiV[<
MSIM<Dæ<]†ÊúÖ<°jÖæ‚Ö]<°e<íÒ†u<íè†uæ<íuçjËÚ<æ‚uÄñ^–fÖ] 
>NSzR<NSzO<NTzL  بشدةأؤيد) ١

>QUzN<RLzO<QSzO أؤيد) ٢

>UzL<TzQ<UzS   أعارض) ٣

>OzM<NzT<OzS  بشدةأعارض) ٤

>MzM<MzM<MzN ال أعرف/ ال رأي ) ٥



 ٢٠٠٣ أول كانون ـ ١٠           استطالع رقم                                                              االستطالعات                                                

١١ 

 <ÅçÛ]A<<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A<<ìˆÆ<Å^ŞÎA<
MSIN<DíÒÚ<íè^’jÎ]<Äè…^²<Ý^éÏÖ]æ<íè^’jÎ]<l^Š‰öÚ<ð^ße 
>MRzO<MQzO<MTzL ة بشدأؤيد) ١

>QNzQ<QOzT<QLzN أؤيد) ٢

>NOzP<NOzS<NNzU   أعارض) ٣

>QzS<PzT<SzN  بشدةأعارض) ٤

>NzL<NzO<MzS ال أعرف/ ال رأي ) ٥
 <<<

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

>OzP<NzQ<QzL  بشدةأؤيد) ١

>NQzU<NQzS<NRzP أؤيد) ٢

>PPzT<PTzT<OTzL   أعارض) ٣

>NMzL<MSzR<NRzU  بشدةأعارض) ٤

>PzT<QzP<OzS ال أعرف/ ال رأي ) ٥
 <<<

MSIP<DØéñ]†‰c<‚•<˜è†vjÖ]<Äß³<íéßéŞŠ×Ê<°Þ]çÎ<ØÛÂ 
>PzQ<OzR<RzL  بشدةأؤيد) ١

>OSzP<OUzT<OOzO أؤيد) ٢

>OSzS<OUzU<OOzU   أعارض) ٣

>MRzO<MNzQ<NNzU  بشدةأعارض) ٤

>PzM<PzN<OzU ال أعرف/ ال رأي ) ٥
 <<<

MSIQ<D<°ŞŠ×Ê<ØÒ<ìçÃe<gÖ^Şi<÷æ<Øéñ]†‰de<ÍÃi<íéßéŞŠ×ËÖ]<íÖæ‚Ö]<Œ…]‚¹<íéÛé×Ãi<sÚ]†e<Ä•æ
°éßéŞŠ×Ë×Ö<

>MzS<MzR<MzU  بشدةأؤيد) ١

>TzN<SzR<UzO أؤيد) ٢

>PNzQ<PSzN<OPzO   أعارض) ٣

>PQzM<PMzL<QNzO شدة بأعارض) ٤

>NzQ<NzR<NzO ال أعرف/ ال رأي ) ٥
 <<<

MT<Dâ<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<^ŠÊ<çqçe<‚ÏjÃi<ØÖ][íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×Š 
>TMzM<TLzR<TNzL نعم) ١

>UzR<MLzP<TzM ال) ٢

>UzO<UzL<UzU ال أعرف/ ال رأي ) ٣

 <<<

MU<DÚ†Ú<Äææ<l^Š‰öÚ<»<“Ïßé‰<Ý_<^ŠËÖ]<‚èˆé‰<Øâ<HÝ^èù]<…íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_ ][íéßéŞŠ×ËÖ 
>QPzO<QPzO<QPzP  سيزيد) ١

>MOzL<MPzQ<MLzQ  سيبقى كما هو) ٢

>NLzU<MUzR<NNzU سينقص) ٣

>MMzU<MMzS<MNzN ال أعرف/ ال رأي ) ٤

 <<<

NL<DÖ[…^j~j‰<àÛÊ<HÜâõ^_<íéÖ^jÖ]<x†iæ<HÝçéÖ]<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<‹éñ†Ö<í×ÏjŠÚ<l^e^~jÞ]<l†q<ç<
>RzS<RzQ<SzL  الشايفحيدر عبد) ١
>OTzN<OSzP<OUzS ياسر عرفات)  ٢
>MQzU<MPzT<MSzT أمحد ياسني)  ٣
>MzN<MzN<MzN )_____حدد(غري ذلك ) ٤
ال أحد ممن سبق وسـأقرر يف       ) ٥

  حينه
NNzU<NOzL<NNzS<

>MPzO<MRzM<MMzN تالن أشارك يف االنتخاب) ٦
>LzT<MzL<LzP ال أعرف/ ال رأي ) ٧



 ٢٠٠٣ كانون أول ـ ١٠         استطالع رقم                     عات                                                                                           االستطال

١٢ 

 <ÅçÛ]A<Ö]<íée†ÇÖ]<íË–A<<ìˆÆ<Å^ŞÎA<
NM<DÖHÜâõ^_<íéÖ^jÖ]<x†iæ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<‹éñ…<gñ^ßÖ<í×ÏjŠÚ<l^e^~jÞ]<l†q<ç<<[<…^j~j‰<àÛÊ
>RzQ<RzU<QzT   صائب عريقات) ١

>PzS<PzT<PzQ  حنان عشراوي) ٢

>PzP<NzU<SzL حيدر عبد الشايف) ٣

>RzL<PzR<TzQ أمحد ياسني) ٤

>PzR<QzL<OzU اروق القدوميف) ٥

>MQzS<MRzN<MPzU  مروان الربغوثي) ٦

>OzO<OzP<OzO أمحد قريع) ٧

>MzN<MzP<LzT حممود عباس) ٨

>MOzT<MOzQ<MPzQ عبد العزيز الرنتيسي) ٩

>MzM<LzQ<NzM حممد دحالن) ١٠

ال أحد مما سبق، سـاقرر يف       ) ١١
 حينه

NOzN<NPzN<NMzQ<

>MOzU<MQzM<MMzT لن أشارك يف االنتخابات) ١٢

>LzO<LzN<LzP )______( ري ذلك حددغ )١٣

>MzN<MzO<MzL ال أعرف/ ال رأي ) ١٤
 <<<

NND[<‚èöi<íéÖ^jÖ]<h]ˆuù]æ<l^â^Ÿ÷]<àÚ<^è<_<
>LzR<LzS<LzP زب الشعبح )١

>NzT<OzM<NzO  اجلبهة الشعبية) ٢

>NQzO<NRzM<NPzL تحف ) ٣

>NLzM<MRzR<NRzL اسمح ) ٤

>LzS<LzT<LzP ةجلبهة الدميقراطيا ) ٥

>PzQ<QzO<OzM جلهاد اإلسالميا ) ٦

>LzM<LzM<LzL داف ) ٧

>QzS<RzM<QzL ستقل إسالميم ) ٨

>QzN<QzN<QzP  ستقل وطينم ) ٩

>OPzL<OPzQ<OOzM              أحد مما سبقال ) ١٠

>MzL<MzO<LzP )________( ري ذلك حددغ )١١

 <<<
 <<<
 <<<
 <<<
 <<<
 <<<

 
 


