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ية عند السؤال عن خطة شارون لالنفصال عن الفلسطينيني الداع 
إلخالء معظم مستوطنات قطاع غزة وعدد قليل من مستوطنات الضفة، فإن 

) ٪٨٢(ويزداد الترحيب هبا يف قطاع غزة .  من الفلسطينيني يرحبون هبا٪٧٣
مع ذلك فإن نسبة املعتقدين بأهنا ستزيد من ). ٪٦٨(مقابل الضفة الغربية 

ا تعتقد نسبة  فيم٪٣٢فرص التوصل لتسوية سياسية مع إسرائيل ال تزيد عن 
 تعتقد أنه لن يكون هلا ٪٣٩ أهنا ستقلص من فرص التسوية ونسبة ٪٢٤من 

ورمبا يكون السبب وراء ذلك، هو وجود شكوك . تأثري على فرص التسوية
 يعتقدون أن هدفه األول هو ٪٣٧: كبرية وراء نوايا شارون من وراء خطته

عتقد أن هدفه الثاين هو  ت٪٣٣دفع الفلسطينيني حنو االقتتال الداخلي، ونسبة 
 تعتقد أن هدفه الثالث ٪٢٨تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية، ونسبة 

هو ختويف القيادة الفلسطينية من إمكانية فقداهنا السيطرة لصاحل قوى 
مل تتجاوز نسبة املعتقدين أن هدف شارون األول هو احلفاظ على . املعارضة

 . ٪٢٢ن األغلبية اليهودية يف إسرائيل ع
بالرغم من نوايا شارون السلبية، فإن ثلثي الشارع ترى يف خطته 

ويف . انتصاراً للكفاح املسلح الفلسطيين فيما يعتقد الثلث أهنا ليست انتصاراً
 تعتقد أن معظم الفلسطينيني يروهنا انتصاراً ٪٦٨الوقت ذاته، فإن أغلبية من 

لكن . لعام هو تقدير صحيحهلم وهذا يعين أن تقدير الشارع ملوقف الرأي ا
نسبة الذين يعتقدون أن معظم اإلسرائيليني يرون يف خطة شارون انتصاراً 

 أن معظم اإلسرائيليني ٪٤٨ فقط فيما تعتقد نسبة من ٪٤٤للفلسطينيني تبلغ 
يزداد االعتقاد يف أن خطة شارون تشكل . ال يروهنا انتصاراً للفلسطينيني
، )٪٦٢(مقابل الضفة الغربية ) ٪٧٢(اع غزة انتصاراً للكفاح املسلح يف قط

مقابل النساء ) ٪٧٠(، وبني الرجال )٪٦١(مقابل املدن ) ٪٧٢(ويف املخيمات 
مقابل غري املنتمني ألي من ) ٪٦٩(وفتح ) ٪٧٠(، وبني مؤيدي محاس )٪٦٢(

 ).٪٥٩(الفصائل واألحزاب 
ني، فإن رغم الترحيب خبطة شارون واالعتقاد بأهنا انتصاراً للفلسطيني

نسبة الثلث فقط تعتقد أن شارون جدي وأنه سيقوم فعالً باالنسحاب من 
ولعله وهلذا السبب فإننا جند .  أنه لن ينسحب٪٦١قطاع غزة فيما تعتقد نسبة 

 تفضل أن تتفاوض السلطة الفلسطينية مع إسرائيل بشأن ٪٥٨أن أغلبية من 
ل بشكل أحادي  تفضل أن تنسحب إسرائي٪٣٨االنسحاب من غزة، ونسبة 

بعبارة أخرى، أن ما يراه الفلسطينيون انتصاراً يف خطة . وبدون مفاوضات
شارون ليس إجبار إسرائيل على القيام خبطوة أحادية من طرف واحد وإمنا هو 
. االنسحاب حبد ذاته، سواء أكان ذلك عن طريق املفاوضات أو خبطوة أحادية

 . ذلك االنسحاب نتاجاً للتفاوضلكن من الواضح أن الغالبية تفضل أن يكون 
 أما عند السؤال عما إذا كان على إسرائيل التفاوض أيضاً مع حركة 

 أيدوا  ذلك فيما عارضته نسبة ٪٤١محاس بشأن االنسحاب من غزة فإن 
وعند السؤال عما إذا كان على محاس أن تقبل أو ترفض ذلك التفاوض . ٪٥٤

 اعتقدت أن عليها أن ٪٥٠ة  اعتقدت أن عليها أن تقبل ونسب٪٤٣فإن 
 فقط تظن أن معظم الفلسطينيني يعتقدون أن على ٪٣٦لكن نسبة من . ترفض

محاس أيضاً التفاوض مع إسرائيل بشأن انسحاهبا من قطاع غزة، فيما تظن 
أما لو قبلت محاس .  أن معظم الفلسطينيني ال يعتقدون ذلك٪٥٣نسبة من 

 تعتقد أن ذلك يعين تغيرياً يف ٪٥٥من فعالً بالتفاوض مع إسرائيل فإن نسبة 
إن مغزى هذا هو وجود . مواقف احلركة املبدئية من إسرائيل واالعتراف هبا

إحساس لدى قطاع واسع من أبناء الشعب الفلسطيين بوجود خلل لدى 
السلطة الرمسية وبالتايل وجود حاجة إلدخال طرف فلسطيين آخر، هو محاس، 

 . كطرف مفاوض
 ٪٤١ائيل من قطاع غزة، فإن ذلك سيؤدي يف نظرلو انسحبت إسر

أنه سيؤدي ) ٪٣٠(إىل تقليل اهلجمات املسلحة من القطاع فيما ترى نسبة أقل 
  أنه لن ٪٢٤إىل املزيد من اهلجمات املسلحة من القطاع، فيما تعتقد  نسبة 

يكون له تأثري يذكر ترتفع نسبة املعتقدين بأن االنسحاب سيؤدي إىل تقليل 
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كذلك ترتفع .  يف الضفة الغربية٪٣٦  يف قطاع غزة مقابل ٪٤٩مات إىل اهلج
نسبة املعتقدين أن االنسحاب من غزة سيؤدي إىل تقليص اهلجمات املسلحة 

) ٪٤٥(، وبني األكرب سناً )٪٣٨(مقابل النساء ) ٪٤٤(من القطاع بني الرجال 
) ٪٥٦(ن واملتقاعدي) ٪٦٠(، وبني املتخصصني )٪٣٦(مقابل األصغر سناً 

وبني العاملني يف القطاع العام ) ٪٣٣(مقابل الطالب ) ٪٤٨(واملزارعني 
) ٪٤٣(، وبني املتزوجني )٪٤٤(مقابل العاملني يف القطاع اخلاص ) ٪٥١(

مقابل مؤيدي محاس ) ٪٤٥(، وبني مؤيدي فتح )٪٣٦(مقابل غري املتزوجني 
 ).٪٣٨(واجلهاد اإلسالمي ) ٪٤٠(

 تقترح توزيع منازل ٪٥٤، فإن نسبة من بعد انسحاب من قطاع غزة
املستوطنات على أولئك الفلسطينيني الذين قامت إسرائيل هبدم منازهلم، فيما 

أما نسبة من يرغب يف هدم .  توزيعها على الالجئني٪٢٢تقترح نسبة من 
 .٪١٣املستوطنات  فال تزيد عن 
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 أن جدار الفصل يف الضفة الغربية سيؤدي إىل ٪٥٥تعتقد أغلبية من 

 فقط أنه ٪١٨املزيد من اهلجمات املسلحة ضد إسرائيل، فيما تعتقد نسبة من 
 أنه لن يكون له ٪٢٥إىل تقليص اهلجمات املسلحة، وترى نسبة من سيؤدي 

 تعتقد أن معظم ٪٦٨مع ذلك، فإن أغلبية من . تأثري على اهلجمات املسلحة
إن أفضل . اإلسرائيليني يعتقدون أن جدار الفصل سيقلل اهلجمات املسلحة

  من الفلسطينيني هي يف استمرار٪٤٠طريقة حملاربة جدار الفصل يف نظر 
املواجهات املسلحة والعمليات التفجريية داخل إسرائيل فيما تعتقد نسبة من 

 أن أفضل طريقة هي يف التوصل لوقف إلطالق النار والعودة لعملية ٪٢٧
أما نسبة املعتقدين أن أفضل طريقة هي يف املظاهرات الشعبية غري . السالم

لدولية فتبلغ نسبة أما الذهاب إىل حمكمة العدل ا. ٪١٠املسلحة فال تتجاوز 
رمبا كان السبب يف اخنفاض . ٪١١االعتقاد بأنه أفضل طريقة ملواجهة اجلدار 

نسبة املعتقدين بفائدة الذهاب إىل حمكمة العدل الدولية هو االعتقاد بأهنا 
.  من الفلسطينيني٪٦١ستكون متحيزة مع إسرائيل كما تعتقد ذلك نسبة من 

متحيزة مع الطرف الفلسطيين فال تزيد عن أما نسبة املعتقدين بأهنا ستكون 
 .  أهنا ستكون حمايدة٪٢٦، فيما تعتقد نسبة من ٪٨

 من الفلسطينيني عرب حواجز ٪٤٨خالل األشهر الثالث املاضية تنقل 
أقامها اجليش اإلسرائيلي خالل االنتفاضة، وتراوحت أسباب التنقل بني زيارة 

وكان ). ٪٩(أو الدراسة ) ٪٢٣(، او العالج )٪٣٠(، أو العمل )٪٣٥(األهل 
 منهم، ومرتني أو ثالثة يف الشهر ٪٢٧هذا التنقل يتم مرة واحدة يف الشهر لـ 

.  منهم٪١٧، ويومياً لـ ٪٢١ منهم، ومرتني أو ثالثة أسبوعياً لـ ٪٢٦لـ 
أما درجة املعاناة والصعوبة يف عبور احلواجز فقط كانت كبرية جداً أو كبرية 

 بأهنا كانت متوسطة ٪١٤حلواجز فيما وصفتها نسبة من  من عابري ا٪٨٢لـ 
 بأن أفراداً من األسرة انتقلوا ٪٣٤وقالت نسبة من .  وصفتها بالبسيطة٪٣و

للسكن يف مناطق أخرى بسبب املعاناة على احلواجز أو بسبب عدم القدرة 
 هي يف ٪٤١ن أفضل طريقة حملاربة احلواجز، يف نظر ‘إ. على التنقل عربها

 تعتقد ٪٢٨ لوقف إلطالق النار والعودة لعملية السالم، لكن نسبة من التوصل
أن أفضل طريقة هي يف استمرار املواجهات املسلحة والعمليات التفجريية داخل 

 أن األفضل هو يف الشكوى للمنظمات ٪١٢إسرائيل، فيما ترى نسبة من 
اهرات  ترى أن الطريقة األفضل هي يف املظ٪٩الدولية حلقوق اإلنسان، و
تزداد نسبة االعتقاد جبدوى العمليات املسلحة . واملواجهات غري املسلحة

مقابل الضفة الغربية ) ٪٣١(والتفجريية يف حماربة احلواجز يف قطاع غزة 
، وبني محلة شهادة )٪٢٥(مقابل النساء ) ٪٣٠(، وبني الرجال )٪٢٦(

) ٪٣٨(، وبني مؤيدي محاس )٪٢٦(مقابل األميني ) ٪٣٣(البكالوريوس 
  ).٪٢٦(مقابل مؤيدي فتح 
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<

تفاؤل بالنسبة ملستقبل ال يبدوا يف هذا االستطالع أن هناك سبباً لل 
ال تزيد نسبة املعتقدين بأن الطرفني سيعودان قريباً . املفاوضات والعنف

، فيما تعتقد نسبة من ٪١٥للمفاوضات وستتوقف املواجهات املسلحة عن 
 أن بعض املواجهات املسلحة ستستمر ولكن الطرفني سيعودان ٪٤٥

حة لن تتوقف ولن  أن املواجهات املسل٪٣٤وترى نسبة من . للمفاوضات
 يف ديسمرب ٪٢٤يعود الطرفان للمفاوضات وكانت هذه النسبة قد بلغت 

 ٪٦٦وقد بلغت نسبة املعتقدين بأن خارطة الطريق قد اهنارت . ٢٠٠٣
  يف أكتوبر ٪٦٨ يف ديسمرب املاضي و٪٥٨وكانت هذه النسبة قد بلغت 

 . املاضي
يليني يف الضفة بلغت نسبة تأييد العمليات املسلحة ضد جنود إسرائ

، وضد مدنيني إسرائيليني داخل إسرائيل ٪٨٦، وضد مستوطنني ٪٨٧والقطاع 
 وكانت هذه النسب مطابقة ملا كانت عليه يف ديسمرب املاضي ما عدا ٪٥٣

، وكانت يف أكتوبر ٪٤٨نسبة تأييد العمليات ضد املدنيني اليت بلغت آنذاك 
 تعتقد أن املواجهات ٪٦٧لغ كما أن نسبة عالية تب.  ٪٥٩املاضي قد بلغت 

املسلحة قد سامهت حىت اآلن يف حتقيق احلقوق الفلسطينية اليت فشلت 
 . يف ديسمرب املاضي٪٦٤وكانت هذه النسبة قد بلغت . املفاوضات يف حتقيقها

 تؤيد ٪٨٤ رغم التأييد الواسع للعمليات املسلحة فإن أغلبية كبرية من 
 التوصل هلدنة مع إسرائيل يتم فيها ٪٧٠ وقفاً متبادالً للعنف، وتؤيد نسبة

التوقف عن استخدام السالح ضد اإلسرائيليني مقابل التزام إسرائيل بالتوقف 
وفيما لو مت التوصل لوقف متبادل . عن استخدام السالح ضد الفلسطينيني

 سيؤيدون قيام السلطة الفلسطينية باختاذ إجراءات ملنع حدوث ٪٥٧للعنف فإن 
 .لحة ضد أهداف إسرائيليةالعمليات املس

بالنسبة لتوزيع املسؤولية عن الفشل يف التوصل لوقف إلطالق النار، 
 ٪١٧ فقط تضع املسؤولية  على قوى وفصائل املعارضة ونسبة ٪١١فإن نسبة 

 حتمل املسؤولية ٪٣٧تضع املسؤولية يف ذلك على السلطة الفلسطينية ونسبة 
طرفني غري مسؤولني عن ذلك وهؤالء  أن ال٪٢٨للطرفني، فيما ترى نسبة من 
تزداد النسبة اليت تلوم قوى املعارضة أكثر مما . يف معظمهم يلومون إسرائيل

 ٪١٨ تلوم قوى السلطة و٪٩(تلوم السلطة الفلسطينية بني مؤيدي حركة فتح 
 تلوم قوى ٪٨ تلوم السلطة و٪٢٦(مقابل مؤيدي حركة محاس ) تلوم املعارضة

 ). املعارضة
وصل التفاق سالم بني الطرفني الفلسطيين واإلسرائيلي وقيام بعد الت

 ستؤيد عملية املصاحلة ٪٧٤دولة فلسطينية واعتراف إسرائيل هبا فإن نسبة من 
مع ذلك، فإن نسبة املعتقدين بأن املصاحلة بني الشعبني لن تكون . بني الشعبني

 ممكنة فقط  أهنا ستكون٪١٨، فيما ترى نسبة من ٪٤٢ممكنة أبداً تصل إىل 
 ٪١٦ خالل عشر سنوات، و٪٧ مع اجليل القادم، و٪٨بعد عدة أجيال، و

بالنسبة ألشكال املصاحلة املختلفة بعد التوصل . خالل السنوات القليلة املقبلة
، ٪٨٦التفاق سالم فإن نسبة تأييد قيام حدود مفتوحة بني الدولتني تصل إىل 

، وتأييد بناء ٪٦٥كة يصل إىل وتأييد بناء مؤسسات ومشاريع اقتصادية مشتر
، ٪٢٩مؤسسات سياسية مشتركة باجتاه قيام كونفدرالية الحقاً يصل إىل 

أما . ٪٣٩وتأييد سن قوانني فلسطينية متنع التحريض ضد إسرائيل يصل إىل 
تأييد وضع برامج تعليمية تعترف بإسرائيل وال تطالب بعودة كل فلسطني 

 . ٪٧للفلسطينيني فال يتجاوز 
 ترى أن حزب اهللا خرج منتصراً يف صفقة األسرى مع ٪٨٠ من نسبة

 فقط ترى أن إسرائيل كانت منتصرة فيما رأت نسبة من ٪٩إسرائيل، ونسبة 
 .  أن الطرفني خرجا من الصفقة منتصرين٪٧

بالنسبة للقمة العربية يف تونس فإن نسبة الذين يشعرون أنه ميكن 
ية ملساندهتم يف استعادة حقوقهم ال للفلسطينيني االعتماد على الدول العرب

 أنه ال ميكن االعتماد على الدول ٪٨٦ فيما ترى نسبة من  ٪١٤تتجاوز 
  .العربية
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عند السؤال عما إذا متكن رئيس الوزراء أبو العالء من حتقيق األهداف  
 حتقيقها، وهي القضاء على األربعة الرئيسية اليت أعلن عن نيته العمل على

الفوضى الداخلية، واإلعداد لالنتخابات، وإجراء اإلصالحات، والعودة لعملية 
السالم، فإن نسبة املعتقدين بأن رئيس الوزراء قد متكن بشكل كبري أو بعض 

 فيما تتراوح نسبة املعتقدين أنه ٪٢٥ إىل ٪٢٠الشيء من حتقيقها تتراوح بني 
بالرغم .  ٪٧٥ و٪٦٥ على اإلطالق من حتقيقها بني مل يتمكن أو مل يتمكن

من التقييم السليب ألداء رئيس الوزراء وحكومته فإن نسبة املعتقدين أن عليه 
 أنه ال جيب عليه ٪٤٧ فيما اعتقدت نسبة ٪٣٩وحكومته االستقالة ال تتجاوز 

 من الشارع ٪٦٣رمبا كان جزء من السبب يف هذا هو اعتقاد . االستقالة
طيين أن السبب وراء حالة الفوضى الداخلية هو االحتالل اإلسرائيلي فيما الفلس

ال تزيد نسبة املعتقدين أن السبب يكمن يف تقصري األجهزة األمنية والقيادة 
 . ٪٢٥الفلسطينية عن القيام بواجبها  عن 

) ٪٤٣(تزداد نسبة املطالبني باستقالة حكومة أبو العالء يف قطاع غزة 
مقابل البلدات والقرى ) ٪٤٤(، يف املخيمات )٪٣٧(لغربية مقابل الضفة ا

 ٢٢-١٨(، بني األصغر سناً )٪٣٣(مقابل النساء ) ٪٤٥(، بني الرجال )٪٣٥(
، بني محلة شهادة )٪٣٣)  ( عاما٥٢ًفوق (مقابل األكرب سناً ) ٪٤٥) (عاماً

والعمال ) ٪٦٠(، بني املتخصصني )٪٢٩(مقابل األميني ) ٪٤١(البكالوريوس 
) ٪٣٢(، مقابل ربات البيوت )٪٤٦(والطالب ) ٪٤٨(واملوظفني ) ٪٥١(

 ). ٪٣٤(مقابل مؤيدي فتح ) ٪٤٩(، وبني مؤيدي محاس )٪٢٢(واملتقاعدين 
 فقط تعطي تقييماً إجيابياً ألوضاع الدميقراطية يف ظل ٪٢٣نسبة من 
قاد  تعتقد أنه ميكن للناس انت٪٥٠ومع ذلك فإن نسبة من . السلطة الفلسطينية

 تعتقد أنه توجد يف املناطق الفلسطينية ٪٤٩السلطة بدون خوف، ونسبة من 
نسبة االعتقاد بوجود فساد يف مؤسسات . حرية صحافة أو حرية إىل حد ما

، ومن بني هؤالء فإن نسبة املعتقدين بأن هذا ٪٨٤السلطة الفلسطينية تبلغ 
نسبة املعتقدين بأن . ٪٧٠الفساد سيبقى على حاله أو سيزيد يف املستقبل يبلغ 

الوظائف يف السلطة الفلسطينية يتم احلصول عليها بالواسطة بشكل كبري تبلغ 
أما نسبة .  أن الواسطة مستخدمة أحياناً٪١٧، فيما ترى نسبة من ٪٧٧

نسبة الذين تدفعهم . ٪٢املعتقدين بأن التوظيف ال يتم بالواسطة فال تزيد عن 
 . فقط٪١٥للهجرة الدائمة إىل اخلارج تبلغ األوضاع يف املناطق الفلسطينية 

نسبة املؤيدين لدعوات اإلصالح الداخلية واخلارجية تبقى عالية 
، فيما تبلغ نسبة املؤيدين إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد انتهاء )٪٩١(

 احلاجة إلجرائها اآلن ٪٢٧ فيما ترى نسبة من ٪٧٠احتالل املدن والبلدات 
 .ار احتالل املدن والبلداتحىت يف ظل استمر

 شعبية الرئيس عرفات تبقى على حاهلا كما كانت يف ديسمرب املاضي 
أما بالنسبة لنائب للرئيس فإن مروان الربغوثي يبقى يف املقدمة بـ ). ٪٣٨(

، وحيدر %)٨(، مث صائب عريقات )٪١٤(يتبعه عبد العزيز الرنتيسي % ١٦
، وفاروق) لكل منهما٪٥(عشراوي ، وأمحد ياسني وحنان )٪٦(عبد الشايف 

). ٪١(وحممود عباس ) ٪٢(، وحممد دحالن ٪٣، وأمحد قريع )٪٤(القدومي 
كذلك .  يف الضفة٪١٢ مقابل ٪١٧يف قطاع غزة ترتفع شعبية الرنتيسي إىل 

شعبية .  يف الضفة٪١ مقابل أقل من ٪٥ترتفع شعبية دحالن يف قطاع غزة إىل 
) ٪٢٧(شعبية محاس يف قطاع غزة . ٪٢٠ ومحاس ٪٢٧حركة فتح تبلغ 

محاس واجلهاد (وشعبية اإلسالميني عموماً ). ٪٢٣(تفوق شعبية فتح 
  .٪٤٠ ونسبة غري املنتمني تبلغ ٪٢٩تبلغ ) واإلسالميني املستقلني

 
 
 
 



 ٢٠٠٤آذار  ـ ١١استطالع رقم                                                                     االستطالعات                                                            

٦ 

íévŠ¹]<pçvfÖ]<ì‚uæ<
ÜÎ…<Ý^ÃÖ]<ë_†Ö]<ÅøŞj‰]<sñ^jÞE<MMD<

٢٠٠٤ آذار  ١٧-١٤  <<
 <ÅçÛ]A <†ÇÖ]<íË–Ö]<íéeA <<ìˆÆ<Å^ŞÎA <
M<DíéÖ^jÖ]<íÃe…ù]<…çÚù]<ÐéÏ <î×Â<äj‰^ñ…<ìÊ<Ùø}<ØÛÃÖ]<î×Â<ðøÃÖ]<çe_<êÖ^£]<ð]…‡çÖ]<‹éñ…<‚Âæ<J<ØÎ

[áû]<îju<^ãÏéÏ <àÚ<àÓÛjè<<Ý_<‚Âæ<^ÛÒ<^ãÏéÏ <àÚ<àÓ³<Øâ<Ôè_…<çâ<^Ú<^ßÖ 
IMM<DàÚù]<á]‚ÏÊæ<íé×}]‚Ö]<î•çËÖ]<î×Â<ð^–ÏÖ]<
>LzU<LzS<MzN  بريمتكن بشكل ك) ١

>MTzR<MUzM<MSzT متكن بعض الشيء) ٢

>PPzQ<PTzO<OTzN مل يتمكن) ٣

>OLzO<NQzM<OUzL مل يتمكن على اإلطالق  ) ٤

>QzS<RzT<OzT ال أعرف  / ال رأي) ٥

    
MIN<D<Ý^Â<Ì’jßÚ<»<íé‰^ñ†Ö]æ<íéÃè†jÖ]<l^e^~jÞøÖ<]‚Âý]NLLP 
 MzP MzR MzN  متكن بشكل كبري) ١
 MUzU NLzO MUzN متكن بعض الشيء) ٢
 POzM PQzT OTzT مل يتمكن) ٣
 NMzP MSzP NTzM مل يتمكن على اإلطالق  ) ٤
 MPzN MQzL MNzS ال أعرف  / ال رأي) ٥

 <<<
MIO<DíÃ‰]æ<íé‰^é‰<l^uø‘c<ð]†qc<
>MzQ<MzN<NzL  متكن بشكل كبري) ١

>NOzL<NLzP<NSzQ متكن بعض الشيء) ٢

>POzU<PUzN<OQzN مل يتمكن) ٣

>NQzP<NNzO<OLzQ مل يتمكن على اإلطالق  ) ٤

>RzM<RzU<PzT ال أعرف  / ال رأي) ٥

 <<<
MIP<DØéñ]†‰c<ÄÚ<ÝøŠÖ]<íé×ÛÃÖ<ìçÃÖ]<
>NzM<MzT<NzR  متكن بشكل كبري) ١

>NNzM<NMzM<NOzR متكن بعض الشيء) ٢

>PPzS<PUzO<OSzL مل يتمكن) ٣

>NRzO<NNzL<OOzQ مل يتمكن على اإلطالق  ) ٤

>PzU<QzT<OzN ال أعرف  / ال رأي) ٥

 <<<
N<D[íÖ^Ïj‰÷]<äjÚçÓuæ<ðøÃÖ]<çe_<î×Â<g«<÷<æ_<g«<äÞ_<‚ÏjÃi<Øâ<
>OUzN<OSzL<PNzT جيب عليهما االستقالة) ١

>PSzL<PUzM<POzP ال جيب عليهما االستقالة) ٢

>MOzU<MOzU<MOzS ال أعرف/ الرأي) ٣

 <<<
O<D^£<ífŠßÖ^e<ì^éÏÖ]æ<íéßÚù]<ìˆãqù]<’Ïi<çâ<^âð]…æ<gfŠÖ]<á_<˜ÃfÖ]<ÙçÏè<Híé×}]‚Ö]<î•çËÖ]<íÖ

ê×éñ]†‰ý]<Ùøju÷]<çâ<gfŠÖ]<á_<áæ†}a<ï†è<^ÛéÊ<àÚù]æ<Ý^¿ßÖ]<š†Ê<»<^ãfq]çe<Ý^éÏÖ]<àÂ<íéßéŞŠ×ËÖ]<J
[íé×}]‚Ö]<î•çËÖ]<àÂ<Ùæù]<ÙæöŠ¹]<Ôè_†e<àÚ<

>NPzQ<NNzM<NTzS  تقصري األجهزة والقيادة) ١

>RNzS<RQzT<QSzR االحتالل اإلسرائيلي) ٢

>MMzS<MMzL<MNzS    )  _____حدد(أخرى ) ٣

>MzM<MzM<MzL ال أعرف/ الرأي) ٤

 <<<
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 <ÅçÛ]A <<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A <<ìˆÆ<Å^ŞÎA <
PD<éÊ<Üjè<Øéñ]†‰c<ÄÚ<íÞ‚<Ø‘çj×Ö<ï†}_<Øñ^’Êæ<Œ^·<ÄÚ<…]çu<ð]†qde<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<kÚ^Î<^ã

<‚•<|øŠÖ]<Ý]‚~j‰]<àÂ<ÌÎçjÖ^e<ê×éñ]†‰c<Ý]ˆjÖ]<Øe^ÏÚ<°é×éñ]†‰ý]<‚•<|øŠÖ]<Ý]‚~j‰]<àÂ<ÌÎçjÖ]
°éßéŞŠ×ËÖ]<J[å„ãÒ<íÞ‚â<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<

>MRzN<MPzM<MUzS أؤيد بشدة) ١

>QPzN<QQzU<QMzQ أؤيد) ٢

>NLzQ<NMzL<MUzS أعارض) ٣

>SzO<RzU<SzU أعارض بشدة) ٤

>MzT<NzN<MzN أعرفال / ال رأي) ٥

 <<<
Q<D<íŞ×ŠÖ]<°e<íé×}]‚Ö]<íéßéŞŠ×ËÖ]<l^m^]<k×Ê <^ã¢]æ<Œ^·<ØnÚ<í•…^Ã¹]<Øñ^’Êæ<ïçÎæ<

íÞ‚âæ_<…^ß×Ö<Ñøc<ÌÎçÖ<Ø‘çjÖ]<»<^ÛâÆæ<J[l^m^]<å„â<ØÊ<àÂ<Õ†¿Þ<»<ÙæöŠ¹]<çâ<àÚ<
>MSzO<MRzN<MUzL السلطة الفلسطينية) ١

>MMzO<MMzU<MLzO رضةقوى وفصائل املعا) ٢

>ORzS<ORzT<ORzP االثنان معاً     ) ٣

طرف آخر (ال أحد منهما) ٤
 )    حددــ

NTzM<NSzU<NTzQ<

>RzS<SzN<QzU ال أعرف/ الرأي) ٥
RD<<ï†è<^ÛéÊ<íßâ]†Ö]<Íæ†¿Ö]<Ø¾<»<íé‰^ñ…æ<íéÃè†i<íéßéŞŠ×Ê<l^e^~jÞ]<ð]†qde<Ý^éÏÖ]<˜ÃfÖ]<|Ïè

<îju<^ã×éq`i<ì…æ†•<˜ÃfÖ]<l]‚×fÖ]æ<á‚¹]<àÚ<ê×éñ]†‰ý]<é¢]<h^vŠÞ]æ<…^ß×Ö<Ñøc<ÌÎçÖ<Ø‘çjÖ]
íéßéŞŠ×ËÖ]<J[kÞ_<‚èöi<]ƒ^Ú<

إجراؤها اآلن يف ظل الظروف ) ١
 الراهنة

NRzU<NTzQ<NPzN<

>RUzS<RSzP<SOzQإجراؤها بعد انسحاب إسرائيلي) ٢

>OzP<PzM<NzN ال أعرف/ ال رأي) ٣

 <<<
SD<jŞ}<ğ]†}öÚ<áæ…^<à×Â_°éßéŞŠ×ËÖ]<àÂ<Ù^’ËÞøÖ<ä<J<ðø}de<Øéñ]†‰c<ÝçÏj‰<íŞ¤]<å„â<gŠu

l^ßçjŠÚ<Ü¿ÃÚ íË–Ö]<l^ßçjŠÚ<àÚ<Øé×Î<‚Âæ<ìˆÆ<Å^ŞÎ<<J<ì^è‡<»<íŞ¤]<å„â<Üâ^Šj‰<Øâ<Ôè_†e
<†Ò„è<m`i<^<áçÓè<àÖ<Ý_<[íèçŠjÖ]<”†Ê<“é×Ïi<»<Ý_<[Øéñ]†‰c<ÄÚ<íé‰^é‰<íèçŠi<±c<Ø‘çjÖ]<”†Ê

[íèçŠjÖ]<î×Â<
ستزيد من فرص التوصل ) ١

 لتسوية سياسية مع إسرائيل
ONzL<OLzU<OOzU<

ستقلص من فرص التوصل ) ٢
 لتسوية سياسية مع إسرائيل

NPzP<NPzQ<NPzL<

لن يكون هلا تأثري على فرص ) ٣
 التوصل لتسوية سياسية مع إسرائيل

OTzT<OUzQ<OSzR<

>PzU<QzM<PzP ال أعرف/ ال رأي) ٤
TD<u†i<÷<æ_<gu†i<Øâ<‚Âæ<ìˆÆ<Å^ŞÎ<l^ßçjŠÚ<Ü¿ÃÚ<ðø}c<±c<íéÂ]‚Ö]<Ù^’ËÞøÖ<áæ…^<íŞ<g

<[íË–Ö]<l^ßçjŠÚ<àÚ<Øé×Î<
>NUzN<NMzQ<PNzL بالتأكيد أرحب هبا) ١

>POzS<PRzL<PLzL أرحب هبا) ٢

>MTzQ<NNzS<MMzR ال أرحب هبا) ٣

>SzP<TzP<QzS بالتأكيد ال أرحب به) ٤

>MzN<MzQ<LzT ال أعرف/ ال رأي) ٥

 <<<
UD<<Ù^’ËÞøÖ<íŞ}<àÂ<áøÂý]<å…]†Î<ð]…æ<àÚ<áæ…^Ö<Ùæù]<Í‚]<çâ<Ôè_†e<^ãè_<HíéÖ^jÖ]<Í]‚âù]<°e<àÚ

[íË–Ö]<l^ßçjŠÚ<˜Ãeæ<ìˆÆ<Å^ŞÎ<l^ßçjŠÚ<Ü¿ÃÚ<ðø}cæ<
UIM<D[Ùæù]<Í‚]<
لدفع الفلسطينيني حنو االقتتال ) ١

 الداخلي يف قطاع غزة 
ORzU<OOzQ<PNzP<

على األغلبية اليهودية للحفاظ ) ٢
  يف إسرائيل

NMzR<NOzL<MUzP<

لتعزيز سيطرته على الضفة ) ٣
 الغربية مقابل تنازله يف قطاع غزة

NUzN<NTzS<OLzM<

لتخويف القيادة الفلسطينية من ) ٤
إمكانية فقداهنا السيطرة لصاحل قوى 

 املعارضة

UzQ<MMzN<RzS<

>NzT<OzR<MzP ال أعرف / ال رأي) ٥
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 çÛ]<ÅA <<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A <<ìˆÆ<Å^ŞÎA <
UIN<D[êÞ^nÖ]<Í‚]<çâ<^ãè_æ   <
لدفع الفلسطينيني حنو االقتتال ) ١

 الداخلي يف قطاع غزة 
NPzQ<NOzL<NSzL<

للحفاظ على األغلبية اليهودية ) ٢
  يف إسرائيل

NPzM<NQzQ<NMzS<

لتعزيز سيطرته على الضفة ) ٣
 الغربية مقابل تنازله يف قطاع غزة

OOzP<OMzN<OSzL<

 <<<
لتخويف القيادة الفلسطينية من ) ٤

إمكانية فقداهنا السيطرة لصاحل قوى 
 املعارضة

MQzQ<MSzL<MOzM<

>NzQ<OzO<MzN ال أعرف / ال رأي) ٥
UIO<D[oÖ^nÖ]<Í‚]<çâ<^ãè_æ<
لدفع الفلسطينيني حنو االقتتال ) ١

 الداخلي يف قطاع غزة 
NLzT<NMzS<MUzN<

األغلبية اليهودية للحفاظ على ) ٢
  يف إسرائيل

NPzR<NLzN<ONzM<

لتعزيز سيطرته على الضفة ) ٣
 الغربية مقابل تنازله يف قطاع غزة

NMzU<NNzR<NLzS<

لتخويف القيادة الفلسطينية من ) ٤
إمكانية فقداهنا السيطرة لصاحل قوى 

 املعارضة

NTzO<OLzP<NPzS<

>PzP<QzM<OzN ال أعرف / ال رأي) ٥

 <<<
ML<D<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<l^ßçjŠÚ<ðø}ý<áæ…^<íŞ}<ï†i<Øâ <‚•<ív×Š¹]<íéßéŞŠ×ËÖ]<íÚæ^ÏÛ×Ö<ğ]…^’jÞ]

<[ğ]…^’jÞ]<^â]†i<÷<æ_<Øéñ]†‰c<
>OSzR<ONzN<PRzT بالتأكيد هي انتصار) ١

>NTzN<OLzL<NQzO أعتقد أهنا انتصار) ٢

>NOzS<NRzQ<MUzN أعتقد أهنا ليست انتصار) ٣

>TzO<TzQ<TzM تصاربالتأكيد هي ليست ان) ٤

>NzL<NzU<LzR ال أعرف/ ال رأي) ٥

 <<<
MM<D<kŠéÖ<^ãÞ_<æ_<ğ]…^’jÞ]<^ãÞ_<°éßéŞŠ×ËÖ]<Ü¿ÃÚ<‚ÏjÃè<Øâ<[°éßéŞŠ×ËÖ]<Ü¿ÃÚ<^â]†è<Ôè_†e<ÌéÒæ

[x×Š¹]<Üãu^ËÓÖ<ğ]…^’jÞ]<
معظم الفلسطينيني يروهنا ) ١

 انتصاراً لكفاحهم املسلح
RSzU<RPzL<SPzP<

يني ال يروهنا معظم الفلسطين) ٢
 انتصاراً لكفاحهم املسلح

NRzP<NTzU<NNzN<

>QzS<SzL<OzQ ال أعرف/ ال رأي) ٣
MN<D<ğ]…^’jÞ]<°é×éñ]†‰ý]<Ü¿ÃÚ<^â]†è<÷<æ_<^â]†è<Øâ<[áæ…^<íŞ¤<°é×éñ]†‰ý]<Ü¿ÃÚ<†¿ßè<Ôè_†e<ÌéÒæ

°ŞŠ×Ë×ÖI[°è<
معظم اإلسرائيليني يروهنا ) ١

 انتصارا للفلسطينيني 
PPzN<PNzT<PRzR<

معظم اإلسرائيليني ال يروهنا ) ٢
 انتصارا للفلسطينيني

PSzU<PTzL<PSzT<

>SzT<UzM<QzS ال أعرف/ ال رأي) ٣

 <<<
MO<DØâ <ë‚qÆ<äÞ_<Ý_<ÙçÏè<^ÛÒ<ìˆÆ<Å^ŞÎ<àÚ<h^vŠÞ÷^e<ğøÃÊ<ÝçÏé‰<äÞ_æ<ë‚q<áæ…^<á_<‚ÏjÃi

[gvŠßè<àÖ<äÞ_æ<ÙçÏè<^ÛéÊ<
>MLzL<TzQ<MNzQ بالتأكيد سينسحب) ١

>NOzS<NQzR<NLzR أعتقد أنه سينسحب) ٢

>OQzL<OQzR<OOzU أعتقد أنه لن ينسحب) ٣

>NQzU<NQzL<NSzQ بالتأكيد لن ينسحب) ٤

>QzP<QzO<QzQ ال أعرف/ ال رأي) ٥
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 <ÅçÛ]A <<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A <<ìˆÆ<Å^ŞÎA <
MP<DØâ ]†‰ý]<h^vŠÞ÷]<á`e<Øéñ]†‰cæ<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<šæ^Ëji<á_<Ø–Ëi<Ý_<ìˆÆ<Å^ŞÎ<àÚ<ê×éñ

[l^•æ^ËÚ<áæ‚e<‚u]æ<Í†<àÚ<h^vŠÞ÷^e<Øéñ]†‰c<ÝçÏi<á_<Ø–Ëi<
بالتأكيد أفضل أن تتفاوض ) ١

السلطة الفلسطينية وإسرائيل بشأن 
 االنسحاب

OQzP<OLzU<PNzT<

أعتقد أن من األفضل أن ) ٢
الفلسطينية  تتفاوض السلطة

 وإسرائيل بشأن االنسحاب

NNzP<NOzO<NMzL<

 <<<
أعتقد أنه من األفضل أن ) ٣

تنسحب إسرائيل بشكل أحادي 
 وبدون مفاوضات

NMzM<NNzS<MTzP<

بالتأكيد أفضل أن تنسحب ) ٤
إسرائيل بشكل أحادي وبدون 

 مفاوضات

MSzM<MTzL<MQzT<

>OzU<QzM<NzL ال أعرف / ال رأي) ٥
 <<<

MQDãe^vŠÞ]<á`e<Œ^·<ÄÚ<ğ̂–è_<šæ^ËjÖ]<Øéñ]†‰c<î×Â<á_<‚ÏjÃi<Øâ<[ìˆÆ<Å^ŞÎ<àÚ<^<
>MOzM<MMzN<MRzN بالتأكيد نعم) ١

>NSzT<OMzO<NNzL نعم) ٢

>OTzP<OUzR<ORzP ال) ٣

>MQzO<MMzO<NNzL بالتأكيد ال) ٤

>QzP<RzR<OzP  ال أعرف/ ال رأي) ٥
MR<D<àÚ<^ãe^vŠÞ]<á`e<Øéñ]†‰c<ÄÚ<šæ^ËjÖ]<˜Ê†i<æ_<ØfÏi<á_<^ãé×Â<á_<‚ÏjÃi<Øâ<HŒ^·<àÂ<]ƒ^Úæ

[ìˆÆ<Å^ŞÎ<
>TzN<TzL<TzQ عليها بالتأكيد أن تقبل) ١

>OPzT<OPzQ<OQzP عليها أن تقبل) ٢

>OSzN<OTzL<ORzL عليها أن ترفض) ٣

>MNzQ<MMzL<MPzU عليها بالتأكيد أن ترفض) ٤

>SzO<TzQ<QzO ال أعرف/ ال رأي) ٥
MS<D]<ğ̂–è_<Œ^·<î×Â<á_<°éßéŞŠ×ËÖ]<Ü¿ÃÚ<‚ÏjÃè<Øâ<[°éßéŞŠ×ËÖ]<Ü¿ÃÚ<àÂ<]ƒ^Úæ<ÄÚ<šæ^ËjÖ

[ÔÖƒ<áæ‚ÏjÃè<÷<æ_<ìˆÆ<Å^ŞÎ<àÚ<^ãe^vŠÞ]<á`e<Øéñ]†‰c<
معظم الفلسطينيني يعتقدون ) ١
 ذلك

OQzT<OQzN<ORzT<

معظم الفلسطينيني ال يعتقدون ) ٢
 ذلك

QNzQ<QMzT<QOzS<

>MMzS<MOzM<UzQ ال أعرف/ ال رأي) ٣
MT<DÕ†¿Þ<»<ÔÖƒ<jÃè<ØãÊ<HØéñ]†‰c<ÄÚ<šæ^ËjÖ^e<Œ^·<k×fÎ<çÖ<íéñ‚f¹]<íÒ†£]<ÌÎ]çÚ<»<ğ]éÇi<

[^ãe<Í]Â÷]æ<Øéñ]†‰c<àÚ<
>NOzT<NLzR<NUzM  بالتأكيد نعم) ١

>OMzR<OOzM<NUzM نعم) ٢

>OLzR<OMzN<NUzQ ال) ٣

>UzN<UzN<UzM بالتأكيد ال) ٤

>PzU<QzT<OzN ال أعرف/ ال رأي) ٥
MU<D<ëöè<Íç‰<ìˆÆ<Å^ŞÎ<àÚ<ğ̂é×éñ]†‰c<ğ̂e^vŠÞ]<á_<‚ÏjÃi<Øâ<‚•<ív×Š¹]<l^Ûr]<àÚ<‚èˆ¹]<±c

<î×Â<m`i<äÖ<áçÓè<àÖ<Ý_<Å^ŞÏÖ]<àÚ<Øéñ]†‰c<‚•<ív×Š¹]<l^Ûr]<Øé×Ïi<±c<Ý_<Å^ŞÏÖ]<àÚ<Øéñ]†‰c
<[Å^ŞÏÖ]<àÚ<ív×Š¹]<l^Ûr]<

سيؤدي إىل املزيد من  ) ١
  اهلجمات املسلحة من القطاع

OLzL<OMzS<NSzO<

سيؤدي إىل تقليل اهلجمات ) ٢
 من القطاعاملسلحة 

PMzN<ORzO<PUzO<

لن يكون له تأثري يذكر على ) ٣
 اهلجمات املسلحة من القطاع

NPzL<NRzO<NLzL<

>PzU<QzS<OzP ال أعرف/ ال رأي) ٤
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 <ÅçÛ]A <<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A <<ìˆÆ<Å^ŞÎA <
NL<DjŠ¹]<»<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ØÃËi<á_<|Ïi<]ƒ^Ú<HìˆÆ<Å^ŞÎ<àÚ<ê×éñ]†‰ý]<h^vŠÞ÷]<‚Ãe<Ö]<l^ßç

[^ãé×¡<
>MNzQ<MPzM<UzU هدمها) ١

توزيعها على الذين قامت ) ٢
 إسرائيل هبدم بيوهتم

QPzO<QRzM<QMzO<

توزيعها على من يرغب يف ) ٣
 السكن فيها من الالجئني

NMzQ<NMzS<NMzN<

>UzL<QzQ<MPzU)________( أخرى، حدد )٤

>NzS<NzS<NzR ال أعرف/ ال رأي) ٥

 <<<
NM<DÖ]<gâƒØ‘^ËÖ]<…]‚¢]<íe…^<^é×ÃÖ]<Ù‚ÃÖ]<íÛÓ<áçéßéŞŠ×Ë<J<ì‚è^¦<áçÓj‰<íÛÓ]<á_<‚ÏjÃi<Øâ

[°Ê†ŞÖ]<‚u_<ÄÚ<ìˆévjÚ<Ý_<
>NQzQ<NRzT<NOzN حمايدة) ١

>SzS<SzL<TzU متحيزة مع الطرف الفلسطيين) ٢

>RLzT<RMzN<RLzN متحيزة مع الطرف اإلسرائيلي) ٣

>RzL<QzL<SzS ال أعرف/ الرأي) ٤
NND<<l^Ûr]<àÚ<‚èˆ¹]<±c<ëöè<Íç‰<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<Øéñ]†‰c<äéßfi<ë„Ö]<Ø‘^ËÖ]<…]‚¢]<á_<‚ÏjÃi<Øâ

<l^Ûr]<î×Â<m`i<äÖ<áçÓè<àÖ<Ý_<Øéñ]†‰c<‚•<ív×Š¹]<l^Ûr]<Øé×Ïi<±c<Ý_<Øéñ]†‰c<‚•<ív×Š¹]
<[ív×Š¹]<

سيؤدي إىل املزيد من  ) ١
  اهلجمات املسلحة ضد إسرائيل

QQzP<QNzS<QUzT<

سيؤدي إىل تقليل اهلجمات ) ٢
 املسلحة ضد إسرائيل

MTzP<NLzL<MQzT<

لن يكون له تأثري يذكر على ) ٣
 اهلجمات املسلحة ضد إسرائيل

NPzT<NQzU<NNzT<

>MzP<MzO<MzR ال أعرف/ ال رأي) ٤
NO<D<<<<<<<<<<<…]‚{¢]<á_<Õ†{¿Þ<»<áæ‚ÏjÃè<÷<æ_<áæ‚ÏjÃè<Øâ<H°é×éñ]†‰ý]<íéf×Æ_<àÂ<]ƒ^Úæ<<<<ä{éßfi<ë„{Ö]<Ø{‘^ËÖ]

<<l^{{Ûr]<Ø{{é×Ïi<±c<Ý_<Øéñ]†{{‰c<‚{{•<ív×{{Š¹]<l^{{Ûr]<à{{Ú<‚{{èˆ¹]<±c<ëö{{è<Íç{{‰<íË{{–Ö]<»<Øéñ]†{{‰c
<[ív×Š¹]<l^Ûr]<î×Â<m`i<äÖ<áçÓè<àÖ<Ý_<ív×Š¹]<

معظم اإلسرائيليني يعتقدون أنه ) ١
 سيزيد من اهلجمات املسلحة

MUzR<MUzP<NLzL<

دون أنه معظم اإلسرائيليني يعتق) ٢
 سيقلل من اهلجمات املسلحة

RTzL<RUzN<RRzM<

معظم اإلسرائيليني يعتقدون أنه ) ٣
لن يكون له تأثري يذكر على 

 اهلجمات املسلحة

TzS<TzL<UzU<

>OzR<OzP<PzL ال أعرف/ ال رأي) ٤
NP<DØ’ËÖ]<…]‚q<íe…^<Ñ†<ì‚Â<Õ^ßâ<J<»<|^rßÖ]<î×Â<ì…‚Î<†nÒù]<Ðè†ŞÖ]<…^j¡<á_<l…_<çÖ<HäÚ‚â

ê×è<^º<…^j¡<]ƒ^ÚV<
الذهاب حملكمة العدل الدولية ) ١

  يف الهاي
MMzN<MLzN<MNzU<

>UzR<MMzP<RzQاملظاهرات الشعبية غري املسلحة ) ٢
التوصل لوقف إطالق للنار ) ٣

 والعودة لعملية السالم
NRzT<NSzN<NRzO<

استمرار املواجهات املسلحة ) ٤
 يلوالعمليات التفجريية داخل إسرائ

PLzL<ORzP<PQzU<

استمرار املواجهات املسلحة ) ٥
ولكن بدون عمليات تفجريية داخل 

 إسرائيل

SzR<UzM<QzM<

>PzU<QzS<OzP )______حدد(غري ذلك ) ٦
NQ<D<[]<hˆu<Ý_<Øéñ]†‰c<^ãéÊ<†’jß¹]<àÚ<[]<hˆuæ<Øéñ]†‰c<°e<ï†‰ù]<íÏË’Ö<ífŠßÖ^eyou^f×Ö<V<÷

l^e^qý]<_†Ïiw<
>TzR<TzS<TzO يلإسرائ) ١

>TLzN<TNzS<SRzL حزب اهللا) ٢

>RzT<PzR<MLzO االثنني معاً  ) ٣

>NzL<NzO<MzP ال أحد منهما  ) ٤

>NzQ<MzR<PzL ال أعرف/ ال رأي) ٥
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 <ÅçÛ]A <<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A <<ìˆÆ<Å^ŞÎA <
NRD<Î_<Ö]<ˆq]ç£]<Â<ØÏßji<kÖ‡<÷<æ_<k×Ïßi<Øâ<Híé•^¹]<ímønÖ]<†ãù]<Ùø}<ê×éñ]†‰ý]<é¢]<^ãÚ^

<[íéÖ^£]<í•^ËjÞ÷]<Ùø}<
>PSzS<QPzM<ORzU نعم) ١

>QNzO<PQzU<ROzM ال) ٢

 <<<
NS<DÜÃÞ<]ƒc<V[løÏßjÖ]<å„â<Ü¿ÃÚ<kÞ^Ò<gf‰<ëù<
>NNzQ<NQzO<MQzT  العالج) ١

>NUzQ<OMzR<NPzQ  العمل) ٢

>TzU<UzL<TzS الدراسة) ٣

>OPzT<NTzQ<QLzL الزيارة لألقارب) ٤

>PzO<QzR<MzM )____حدد(أخرى ) ٥
 <<<

NT<DØÏßjÖ]<]„â<ØâJJJJ<
>MSzL<MSzU<MPzS بشكل يومي) ١

>NLzT<NNzU<MQzT مرتني أو ثالثة أسبوعيا) ٢

>NQzR<NRzU<NNzO مرتني أو ثالثة شهريا) ٣

>NRzT<NOzQ<OPzT مرة الشهر) ٤

>UzT<TzS<MNzQ )____حدد(غري ذلك ) ٥
NU<Dæ_<ì^Þ^ÃÚ<íq…<ë_<êâ<Øâ<HÝ^Â<ØÓe<Hˆq^£]<Õ…çfÂ<ð^ßm_<äq]çi<l^eçÃ‘<<V<
>RMzP<QUzT<RQzN درجة كبرية جدا) ١

>NLzO<NNzS<MPzS درجة كبرية) ٢

>MOzQ<MNzR<MQzT متوسطة) ٣

>OzO<OzR<NzS درجة بسيطة) ٤

>MzM<LzU<MzR درجة بسيطة جدا) ٥

>LzO<LzP<LzL ال أعرف/ ال رأي) ٦
 <<<

OM<D]<]†Ê_<ì†‰úÖï†}_<àÓ‰<Ð^ßÚ<±c<]ç×ÏjÞE<KtøÃÖ]<Hí‰]…‚Ö]<HØÛÃÖ]<š†ÇÖ<<DJJJJ<gfŠe<^ãéÊ<]çßÓ‰æ
<[Üñ]<ØÓe<^âÂ<Ù^ÏjÞ÷]<î×Â<Üãi…‚Î<Ý‚ÃÖæ<ˆq]ç£]<î×Â<l^eçÃ’Ö]æ<ì^Þ^Ã¹]<

>OOzU<PLzR<NNzS نعم) ١

>RQzP<QTzS<SRzQ ال) ٢

>LzT<LzS<LzT ال أعرف/ ال رأي) ٣
 <<<

OO<D]<…^j¡<á_<l…_[…^j¡<]ƒ^Ú<HíÂ^rße<íé×éñ]†‰ý]<ˆq]ç£]<íe…^¦<»<|^rßÖ]<î×Â<ì…‚Î<†nÒù]<íÏè†ŞÖ<
الشكوى للمنظمات الدولية ) ١

 حلقوق اإلنسان
MMzQ<MMzQ<MMzQ<

التوصل لوقف إطالق النار والعودة ) ٢
 لعملية السالم

PLzS<PLzO<PMzN<

استمرار املواجهات املسلحة ) ٣
  إسرائيلوالعمليات التفجريية داخل

NSzQ<NQzQ<OLzU<

استمرار املواجهات املسلحة ) ٤
بدون عمليات تفجريية داخل 

 إسرائيل
QzU<SzN<OzT<

املظاهرات واملواجهات غري ) ٥
 املسلحة

UzP<MLzM<TzO<

>PzU<QzO<PzN )______حدد(أخرى ) ٦
 <<<

OP<D<<<<<áæ…^{{<áø{{Âc<‚{{Ãe<ê×éñ]†{{‰ý]æ<éŞ{{Š×ËÖ]<°Ê†{{Ş×Ö<áû]<Ø{{’¬<á_<Ä{{Îçi<<ðø{{}c<ä{{ÚˆÂ<à{{Â
<[ìˆÆ<Å^ŞÎ<àÚ<h^vŠÞý]æ<l^ßçjŠÚ<

سيعود الطرفان للمفاوضات ) ١
 قريبا وستتوقف املواجهات املسلحة

MQzN<MPzM<MSzL<

سيعود الطرفان للمفاوضات ) ٢
لكن بعض املواجهات املسلحة 

 ستستمر 

PPzQ<PMzR<PUzN<

لن تتوقف املواجهات املسلحة ) ٣
 ولن يعود الطرفان للمفاوضات

OPzM<OSzS<NSzU<

>RzO<RzR<QzU ال أعرف/ ال رأي ) ٤
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 <ÅçÛ]A <<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A <<ìˆÆ<Å^ŞÎA <

OQD<Øâ<Hì‚vj¹]<ÜÚù]æ<^é‰æ…æ<êeæ…æù]<^ ÷]æ<ì‚vj¹]<l^è÷çÖ]<^ãjuÎ]<Ö]<Ðè†ŞÖ]<í…^¤<ífŠßÖ]
<[^ãÏéfŞjÖ<í‘†Ê<Õ^ßâ<Ù]ˆi<÷<äÞ_<Ý_<áû]<l…^ãÞ]<‚Î<^ãÞ_<‚ÏjÃi<

>OSzU<OQzN<PNzN خارطة الطريق اهنارت بالتأكيد) ١

>NSzT<OLzM<NOzT أعتقد أهنا اهنارت) ٢

أعتقد أهنامل تنهار وال يزال هناك ) ٣
 إمكانية لتطبيقها  

NPzU<NPzP<NQzS<

بالتأكيد مل تنهار وتوجد إمكانية ) ٤
 لتطبيقها

PzL<PzO<OzR<

>QzQ<RzL<PzR ال أعرف/ ال رأي ) ٥

 <<<
OR<Dé‰íée†ÃÖ]<íÛÏ×Ö<†³öÚ<ğ̂fè†Î<‚ÏÃ<J<íée†ÃÖ]<Ùæ‚Ö]<î×Â<^ÛjÂ÷]<°éßéŞŠ×Ë×Ö<àÓµ<äÞ_<†Ãi<Øâ

[ÜãÎçÏu<ì^Ãj‰]<»<Üãi‚Þ^Š¹<
>NzQ<NzO<NzT بالتأكيد نعم) ١

>MMzN<UzU<MOzQ نعم) ٢

>OLzM<OPzS<NNzP ال) ٣

>QQzP<QNzO<RLzR بالتأكيد ال) ٤

>LzT<LzU<LzR ال أعرف/ ال رأي) ٥
 <<<

OS<D[t…^¤]<±c<íÛñ]‚Ö]<ì†rã×Ö<Å^ŞÏÖ]æ<íË–Ö]<»<íéßéŞŠ×ËÖ]<Ð^ß¹]<»<Å^•æù]<ÔÃÊ‚i<Øâ<
>MQzL<MRzT<MNzM نعم) ١

>TPzM<TNzL<TSzS ال) ٢

>LzT<MzN<LzN ال أعرف/ ال رأي) ٣
 <<<

OT<<D<<<<<<<<…„qæ<íÃ{‰]æ<í{é×}]<íéßéŞ{Š×Ê<<l]é{Çiæ<l^uø{‘c<ð]†qý<íéq…^}æ<íé×}]<<l]çÂ<Õ^ßâ<<í{è
[l]çÂ‚Ö]<å„â<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<î×Â<

>PLzS<OTzO<PPzT ا بشدةأؤيده) ١

>QLzP<QPzM<PPzN أؤيدها) ٢

>RzN<QzN<SzU أعارضها) ٣

>MzM<LzU<MzR أعارضها بشدة) ٤

>MzQ<MzR<MzP ال أعرف/ ال رأي ) ٥
 <<<

OU<De<‚•<ív×Š¹]<l^é×ÛÃ×Ö<ífŠßÖ^q<çßìˆÆ<Å^ŞÎæ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<°é×éñ]†‰c<<[ÔÞdÊ<
>QOzN<POzN<RUzU تؤيدها بشدة) ١

>OPzN<PMzL<NNzT تؤيدها) ٢

>UzS<MNzL<QzU تعارضها) ٣

>MzO<MzQ<MzL تعارضها بشدة) ٤

>MzR<NzO<LzP ال أعرف/ ال رأي) ٥
 <<<

PL<De<‚•<ív×Š¹]<l^é×ÛÃ×Ö<ífŠßÖ^ÚßçjŠ°^ŞÎæ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<ìˆÆ<Å<<[<ÔÞdÊ<
>QLzT<PLzM<RTzS تؤيدها بشدة) ١

>OQzL<PNzN<NOzL تؤيدها) ٢

>MMzM<MOzQ<SzM تعارضها) ٣

>MzP<MzT<LzR تعارضها بشدة) ٤

>MzS<NzP<LzR ال أعرف/ ال رأي) ٥
 <<<

PM<De<‚•<ív×Š¹]<l^é×ÛÃ×Ö<ífŠßÖ^ÚØéñ]†‰c<Ø}]<°é×éñ]†‰c<°éÞ‚<<ÔÞdÊ[<
>NRzU<MUzU<OTzP تؤيدها بشدة) ١

>NRzN<NTzM<NOzL تؤيدها) ٢

>OUzU<PNzU<OPzU تعارضها) ٣

>QzQ<SzN<NzR تعارضها بشدة) ٤

>MzR<MzU<MzL ال أعرف/ ال رأي) ٥
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 <ÅçÛ]A <<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A <<ìˆÆ<Å^ŞÎA <

PND<°fÞ^¢]<øÒ<àÚ<ÌßÃÖ]<Í^Ïèý<ìçÂ‚×Ö<ífŠßÖ^e<V<[ÔÞdÊ<Hê×éñ]†‰ý]æ<éŞŠ×ËÖ]<
>TOzR<TPzN<TNzR ا تؤيده) ١

>MPzU<MPzP<MQzT تعارضها ) ٢

>MzQ<MzQ<MzR ال أعرف/ ال رأي) ٣

 <<<
PO<D<àÓÖæ<°fÞ^¢]<øÒ<àÚ<ÌßÃÖ]<Í^Ïèc<î×Â<éŞŠ×ËÖ]æ<ê×éñ]†‰ý]<°Ê†ŞÖ]<°e<Ñ^Ëi÷]<<çÖ<^ÛéÊ

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

>QSzP<QSzR<QSzL أوافق) ١

>OSzU<ORzL<PMzN أعارض) ٢

>PzS<RzP<MzT ال رأي ال أعرف) ٣
PPD<<<<<<<<<<<<<<l]ð]†{qc<ƒ^{¡^e<íŞ×{ŠÖ]<ÜÏi<<çÖ<^ÛéÊæ<°Ê†ŞÖ]<ØfÎ<àÚ<ÌßÃÖ]<Í^Ïèc<Ùçu<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<‚Ãe

<<<<<<<á_<‚ÏjÃi<Øâ<H°é×éñ]†‰c<‚•<ív×Š¹]<l^é×ÛÃÖ]<Äß¹<<<<<<<<<<<<<<<í{é×ÛÃÖ<ìç{ÃÖ]<Ø{Î†Ãè<‚{Î<l^{Ûr]<å„{â<…]†Ûj{‰]<
<[°é×éñ]†‰ý]æ<°éßéŞŠ×ËÖ]<°e<ÝøŠÖ]<

>SNzM<SOzL<SLzQ نعم) ١

>NPzP<NMzU<NTzQ ال) ٢

>OzR<QzM<MzL ال رأي ال أعرف) ٣
 <<<

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

[ê×}]<éŞŠ×Ê<Å]†‘<
>OTzT<OPzO<PRzO نعم، قلق جدا) ١

>OUzR<PPzM<ONzM قلق بعض الشيء) ٢

>MUzO<MTzS<NLzP ال، غري قلق) ٣

>NzO<NzU<MzN ال رأي ال أعرف) ٤
 <<<

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

>NPzS<MUzQ<OOzO بالتأكيد نعم  ) ١

>PMzU<POzO<OUzR نعم  ) ٢

>NPzL<NQzU<NLzT ال) ٣

>QzL<QzQ<PzN بالتأكيد ال)  ٤

>PzP<QzT<NzL ال أعرف/ ال رأي ) ٥
 <<<

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

>MRzU<MQzQ<MUzP سأؤيد بشدة) ١

>QSzP<RLzO<QNzQ سأؤيد) ٢

>MSzM<MRzQ<MTzL سأعارض) ٣

>RzR<QzP<TzS سأعارض بشدة) ٤

>NzL<NzO<MzP ال أعرف/رأي ال ) ٥
PT<D<<<<<<<<<<<<<<Øéñ]†{‰c<Í]{Â]æ<°Ş{Š×Ê<íÖæ<Ý^éÎæ<HØéñ]†‰cæ<éŞŠ×ËÖ]<Í†ŞÖ]<°e<Ýø‰<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<‚Ãe

[Üji<á_<°fÃÖ]<°e<í£^’¹]<íé×ÛÃÖ<Õ^ÏjÂ]<»<àÓµ<îjÚ<H^ãe<
لن يكون ممكناً أبداً حدوث ) ١

 مصاحلة بني الشعبني 
PMzQ<OTzT<PQzU<

ل املصاحلة فقط بعد ميكن حصو) ٢
 عدة أجيال

MTzM<MTzS<MSzN<

ميكن حصول املصاحلة مع اجليل ) ٣
 القادم

TzP<UzR<RzQ<

ميكن حصول املصاحلة خالل عشر ) ٤
 سنوات 

RzU<SzO<RzO<

ميكن حصول املصاحلة خالل ) ٥
 السنوات القليلة املقبلة

MRzN<MRzU<MPzU<

>TzU<TzR<UzO ال أعرف/ ال رأي) ٦

 



 ٢٠٠٤آذار  ـ ١١استطالع رقم                                                                     االستطالعات                                                            

١٤ 

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

PU<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<‚èöi<kßÒ<ác<^ßÖ<ØÎ

^ãßÚ<ØÒ<š…^Ãi<Ý_V[<
PUIM<DçjËÚ<æ‚uÄñ^–fÖ]æ<]†ÊúÖ<°jÖæ‚Ö]<°e<íÒ†u<íè†uæ<íu<
>NOzR<NNzO<NQzU  بشدةأؤيد) ١

>RNzO<ROzR<RLzL أؤيد) ٢

>MLzN<UzU<MLzS أعارض) ٣

>OzM<OzN<OzL أعارض بشدة) ٤

>LzT<MzM<LzP ال أعرف/ ال رأي ) ٥
PUIN<DíÒÚ<íè^’jÎ]<Äè…^²<Ý^éÏÖ]æ<íè^’jÎ]<l^Š‰öÚ<ð^ße<
>MNzN<MMzT<MNzU  بشدةأؤيد) ١

>QNzP<QMzR<QOzQ أؤيد) ٢

>NRzT<NSzP<NQzU أعارض) ٣

>RzP<RzT<QzS أعارض بشدة) ٤

>NzN<NzO<NzL ال أعرف/ ال رأي ) ٥
 <<<

PUIO<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<

>OzN<NzS<PzL  بشدةأؤيد) ١

>NRzM<NPzS<NTzO أؤيد) ٢

>PSzR<PUzU<POzR أعارض) ٣

>MTzN<MSzO<MUzT أعارض بشدة) ٤

>PzU<QzP<PzN ال أعرف/ ال رأي ) ٥
PUIP<DØéñ]†‰c<‚•<˜è†vjÖ]<Äß³<íéßéŞŠ×Ê<°Þ]çÎ<ØÛÂ<
>OzO<NzU<PzL  بشدةأؤيد) ١

>OQzP<ONzN<PLzR أؤيد) ٢

>PNzS<PQzS<OSzR أعارض) ٣

>MPzP<MPzL<MQzN أعارض بشدة) ٤

>PzN<QzM<NzR ال أعرف/ ال رأي ) ٥
 <<<

PUIQ<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<

>LzQ<LzN<MzL  بشدةأؤيد) ١

>RzM<QzT<RzQ أؤيد) ٢

>PRzU<QLzU<PLzP أعارض) ٣

>PPzO<PLzL<QMzQ أعارض بشدة) ٤

>NzM<OzL<LzR ال أعرف/ ال رأي ) ٥
QL<D[^Þøe<»<íÊ^v‘<íè†u<‚qçi<Øâ<Ôè_†e<
>MPzS<MNzU<MSzT نعم) ١

>OPzM<OOzP<OQzP إىل حد ما) ٢

>PTzL<QLzT<POzP ال)  ٣

>OzM<NzU<OzP ال أعرف/ ال رأي) ٤
 <<<

QM<D^ÏjÞ]<ìˆÆ<Å^ŞÎæ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<ÝçéÖ]<Œ^ßÖ]<ÄéŞjŠè<Øâ<HÔè_†e[Íç}<áæ‚e<íŞ×ŠÖ]<<
>PUzT<QMzL<PSzU نعم) ١

>PRzU<PQzR<PUzM ال) ٢

>OzO<OzP<OzL ال أعرف/ ال رأي) ٣
QN<D^â]†i<ÔÞdÊ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<Ø¾<»<á^ŠÞý]<ÑçÏuæ<íé]†Ïµ‚Ö]<Ù]çu_<ÜééÏi<l…_<çÖ[<
>MzQ<MzR<MzP  جيدة جداً) ١

>NMzT<NNzS<NLzN  جيدة) ٢

>NQzR<NRzQ<NPzL ئةليس جيدة وليست سي) ٣

>NQzO<NPzT<NRzM سيئة) ٤

>NNzP<NLzR<NQzQ سيئة جداً)  ٥

>OzP<OzT<NzT ال أعرف/ ال رأي) ٦
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 <ÅçÛ]A <<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A <<ìˆÆ<Å^ŞÎA <
QO<D[íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<^ŠÊ<çqçe<‚ÏjÃi<Øâ<
>TPzO<PTzQ<TOzT نعم) ١
>SzP<QzT<UzU ال) ٢
>TzP<UzR<RzO  ال أعرفال رأي) ٣

QP<D<[íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<“Ïßé‰<Ý_<^ŠËÖ]<‚èˆé‰<Øâ<HÝ^èù]<…æ†Ú<ÄÚ<
>QSzM<QSzN<QRzT سيزيد)  ١

>MOzL<MPzS<MLzM  سيبقى كما هو) ٢

>NNzR<NLzP<NRzP سينقص)  ٣

>SzO<SzR<RzS ال أعرف/ ال رأي) ٤
 <<<

QQ<D×Â<Ùç’£]<àÓµ<÷<äÞ_<Œ^ßÖ]<˜Ãe<ÙçÏè<ÙçÏè<^Ûßée<HíŞ‰]æ<áæ‚e<Ý^èù]<å„â<ØÛÂ<æ_<íËé¾æ<î
<íe†Ÿ<Ùø}<àÚ<H¼ÏÊ<°×âöÛ×Ö<îŞÃi<Ìñ^¾çÖ]<á_<áæ†}aEh…^Ÿ<D<ê’~<ØÓe<^ãßÂ<Í†Ãi<kÞ_

á_<ï†i<ÔÞdÊ<Hğ]†}öÚ<k×’uV<
الوظائف تتم بالواسطة بشكل ) ١
 كبري

SSzM<SPzU<TLzR<

>MRzQ<MTzR<MNzU الوظائف تتم بالواسطة أحياناً) ٢
>NzM<MzR<OzL الوظائف تتم بدون واسطة) ٣
>OzO<OzP<OzN ال توجد جتربة تعرف عنها) ٤
>MzL<MzQ<LzN ال أعرف/ ال رأي) ٥

QR<DÖ[…^j~j‰<àÛÊ<HÜâõ^_<íéÖ^jÖ]<x†iæ<HÝçéÖ]<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<‹éñ†Ö<í×ÏjŠÚ<l^e^~jÞ]<l†q<ç<
>TzL<SzS<TzS حيدر عبد الشايف) ١

>OTzN<OUzQ<ORzL ياسر عرفات)  ٢

>MPzL<MNzL<MSzN أمحد ياسني)  ٣

>MzO<MzN<MzP _____حدد(غري ذلك ) ٤

>NQzN<NPzS<NRzM ال أحد ممن سبق وسأقرر يف حينه) ٥

>MNzQ<MPzN<UzS تالن أشارك يف االنتخاب) ٦

>LzT<LzR<MzL ال أعرف/ ال رأي ) ٧
QS<DÖ]<íŞ×ŠÖ]<‹éñ…<gñ^ßÖ<í×ÏjŠÚ<l^e^~jÞ]<l†q<çHÜâõ^_<íéÖ^jÖ]<x†iæ<HíéßéŞŠ×ËÖ<<[<…^j~j‰<àÛÊ
>TzN<SzU<TzS صائب عريقات) ١

>PzR<PzL<QzQ حنان عشراوي) ٢

>RzM<QzL<SzU حيدر عبد الشايف) ٣

>QzN<RzL<OzT أمحد ياسني) ٤

>PzM<QzR<MzR اروق القدوميف) ٥

>MRzL<MTzQ<MMzS مروان الربغوثي) ٦

>NzQ<NzP<NzR أمحد قريع) ٧

>LzU<LzU<MzL  حممود عباس)٨

>MOzT<MMzR<MSzP عبد العزيز الرنتيسي) ٩

>NzM<LzQ<PzS حممد دحالن) ١٠

>NOzO<NNzP<NPzS ال أحد مما سبق، ساقرر يف حينه) ١١

>MNzN<MPzL<UzM لن أشارك يف االنتخابات) ١٢

 ري ذلك حددغ )١٣
)________( 

LzQ<LzR<LzN<

>LzT<LzS<MzL ال أعرف/ ال رأي ) ١٤
QT<D_<[<‚èöi<íéÖ^jÖ]<h]ˆuù]æ<l^â^Ÿ÷]<àÚ<^èy¼ÏÊ<ğ]‚u]æ<}]w<
>LzR<LzQ<LzT زب الشعبح )١
>NzR<OzP<MzN اجلبهة الشعبية) ٢
>NRzR<NTzS<NOzL تحف ) ٣
>NLzO<MRzP<NRzS اسمح ) ٤
>LzT<MzL<LzR جلبهة الدميقراطيةا ) ٥
>PzN<PzP<OzT جلهاد اإلسالميا ) ٦
>LzL<LzL<LzL داف ) ٧
>PzU<QzP<PzL ستقل إسالميم ) ٨
>QzO<QzS<PzR ستقل وطينم ) ٩
>OOzT<OOzS<OOzU              أحد مما سبقال ) ١٠
>MzL<LzU<MzN )_______( ري ذلك حددغ )١١

 
 


