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يد من املعلومات أو للمز
االستفسارات عن االستطالع 

 جه، الرجاء االتصال بـونتائ
 أو أيوب مصطفى خليل الشقاقي.د

يف املركز الفلسطيين للبحوث 
 السياسية واملسحية

 
رام اهللا، فلسطني 

 )02(2964933:تليفون
 )02(2964934: فاكس

 
e-mail: pcpsr@pcpsr.org 

http://www.pcpsr.org 

  املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية    تأسس  
 كمركـز مسـتقل للبحـوث       2000يف مطلع عام    

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

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

: يقوم املركز بالعديد من النشاطات البحثية  .  الرأي العام 
إعداد الدراسات واألحباث األكادمييـة ذات العالقـة        
 بالسياسات الفلسطينية الراهنة، إجراء حبوث مسـحية      

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  
العلمية ويعمل على تشجيع    ملتزم باملوضوعية والنـزاهة    

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

يأيت هذا االستطالع ضـمن سلسـلة االسـتطالعات         
 . املنتظمة للمركز
صفحة املركز هذا االستطالع على لقراءة 

 : املوقع علىاإللكترونية، يرجى زيارة 
http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/

2004/p12a1.html 

  :أو لقراءة االستطالع على هيئة نص صوري، زيارة
http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/

2004/p12epdf.pdf 
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يؤيدون املبادرة ) ٪64(يظهر االستطالع أن حوايل ثلثي الفلسطينيني  
 يعارضوهنا لكن التأييد لبنودها يتفاوت حيث يرتفع التأييد ٪34املصرية و 

، ولتعيني وزير ٪81لتوحيد األجهزة األمنية حتت قيادة جملس الوزراء إىل 
 إلرسال مستشارين ورجال أمن ، فيما هتبط نسبة التأييد٪87داخلية فعال إىل 

كذلك، فإن نسبة عالية تؤيد تواجداً دوليا يف إطار خطة . ٪53مصريني إىل 
 تؤيد وجود قوات مسلحة دولية أو متعددة ٪60: شارون لالنفصال عن غزة

 تؤيد نشر ٪61اجلنسيات تكون مسؤولة عن األمن يف معرب رفح احلدودي، 
تؤيد تواجدا % 64 واحلفاظ عليها، هذه القوات يف املستوطنات حلمايتها

 تؤيد تواجدا دوليا إلعادة بناء ٪70دوليا إلعادة بناء أجهزة األمن الفلسطينية، 
 تؤيد تواجدا دوليا إلعادة بناء االقتصاد والبنية ٪78مؤسسات السلطة املدنية، 

 . التحتية
 مقابل محلة شهادة) ٪69(نسبة التأييد للمبادرة املصرية بني األميني 

)  على التوايل٪72 و٪76(، وبني املتقاعدين والعمال )٪54(البكالوريوس 
مقابل مؤيدي حركة ) ٪76(، وبني مؤيدي حركة فتح )٪56(مقابل الطالب 

 ).٪56(محاس 
. ال تالقي خطة شارون املعدلة نفس الترحيب الذي القته اخلطة األصلية

اإلسرائيلية املتعلق  فقط ترحب بقرار احلكومة ٪34وجد االستطالع أن نسبة 
خبطة شارون املعدلة لالنفصال األحادي اجلانب؛ والربع فقط يعتقدون أن 

) مارس( قد رحبت يف شهر آذار ٪73اخلطة سيتم تنفيذها، وكانت نسبة من 
 اعتقدت أن شارون جدي وأنه ٪24باخلطة األصلية عند إعالهنا ألول مرة، و

من اإلسرائيلي يتعلق حبجم كما يظهر االستطالع أن مفتاح األ. سينسحب
تؤيد استمرار العمليات ) ٪55(األغلبية . هل هو كلي أو جزئي: االنسحاب

املسلحة من قطاع غزة بعد انسحاب إسرائيل وإخالء املستوطنات طاملا كان 
تعارض استمرار هذه العمليات ) ٪59(االنسحاب غري كامل، لكن األغلبية 

 . فيما لو كان االنسحاب كامال
اد املعارضة للعمليات املسلحة من قطاع غزة فيما لو كان تزد

مقابل األصغر سناً ) ٪56(االنسحاب اإلسرائيلي كامالً بني األكرب سناً 
، وبني املتزوجني )٪50(مقابل الطالب ) ٪71(، وبني املتقاعدين )51٪(
مقابل ) ٪69(، وبني مؤيدي حركة فتح )٪52(مقابل غري املتزوجني ) 61٪(

 ). ٪49(ركة محاس مؤيدي ح
أظهر االستطالع انقساماً حاداً جتاه مسألة تدمري أو اإلبقاء على منازل 

 تؤيد تدمريها فيما ترتفع نسبة تأييد ٪48 تؤيد إبقاءها و ٪49: املستوطنات
ورمبا كانت الرغبة يف تدمري منازل .  ٪58تدمريها بني سكان قطاع  غزة إىل 

ية سكان القطاع من عودة إسرائيل املستوطنات يف قطاع غزة تعود خلش
 . ومستوطينيها للقطاع بعد االنسحاب منه

 تعتقد أن لرسالة بوش لشارون حول ٪50وجد االستطالع أن نسبة 
 ٪45احلدود والالجئني أمهية عند التفاوض حول احلل الدائم، فيما ترى نسبة 

 .   بأنه ليس هلا أمهية
ية بعد االنسحاب اإلسرائيلي من أما بالنسبة لألوضاع الفلسطينية الداخل

 قلقون من إمكانية حصول صراع داخلي ٪59القطاع فقد أظهرت النتائج أن 
 فقط تعتقد أن ٪30فلسطيين يف قطاع غزة بعد انسحاب إسرائيل، ونسبة 

للسلطة الفلسطينية قدرة عالية على السيطرة على األوضاع بعد االنسحاب 
 القطاع ستعود إىل طبيعتها بشكل منتظم  فقط تعتقد أن احلياة يف٪31ونسبة 

 تعتقد أن السلطة الفلسطينية هي ٪59بعد االنسحاب، ورغم ذلك فإن نسبة 
 ٪26اليت ستسيطر على القطاع بعد انسحاب إسرائيل فيما تعتقد نسبة من 

كما أظهرت النتائج أن .  أن املسيطر سيكون احلركات واجملموعات املسلحة
تؤيد مشاركة محاس يف إدارة القطاع بعد االنسحاب ) ٪90(الغالبية العظمى 

وذلك بانتظار إجراء االنتخابات، وقد تركزت النسب املقترحة من هؤالء 
أما بالنسبة ). ٪51وبلغ املعدل  (٪50حلصة محاس يف صنع القرار على نسبة 

 . ٪45 فيما هبط املعدل إىل ٪50جملموع العينة فقد بقي التركيز على 
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 تعتقد أن املواجهات ٪69يظهر االستطالع أنه بالرغم من أن نسبة  
املسلحة قد سامهت حىت اآلن يف حتقيق احلقوق الفلسطينية اليت فشلت 
املفاوضات يف حتقيقها، فإن نسبة املعتقدين أن الفلسطينيني هم املنتصرون يف 

 أن ٪37فيما تعتقد نسبة من ) ٪40(املسلحة حىت اآلن ال تتجاوز املواجهات 
يف املقابل فإن .  تعتقد أن إسرائيل انتصرت٪16الطرفني مل ينتصرا، ونسبة 

 يعتقدون أن غالبية الفلسطينيني تعتقد أن الطرف الفلسطيين هو املنتصر، 48٪
 . ي املنتصر يعتقدون أن غالبية اإلسرائيليني يعتقدون أن إسرائيل ه٪51و 

تزداد نسبة االعتقاد بأن الفلسطينيني هم املنتصرون يف املواجهات 
، يف خميمات )٪32(مقارنة بالضفة الغربية ) ٪54(املسلحة يف قطاع غزة 

، بني الذين يصلون مخس )٪32(مقارنة بالقرى والبلدات ) ٪56(الالجئني 
 املسجد أبداً مقارنة بالذين ال يصلون يف) ٪50(مرات يومياً يف املسجد 

مقارنة مبؤيدي حركة فتح ) ٪51(، وبني مؤيدي حركة محاس )24٪(
)39٪.( 

 يؤيدون عمليات تفجريية داخل إسرائيل ٪59تظهر النتائج أيضاً أن   
 تؤيد وقف متبادل ٪79ومع ذلك فإن نسبة . إذا ما توفرت الفرصة لذلك

 ستعارض ٪41 ستؤيد و٪55للعنف، وفيما لو حصل ذلك فإن أغلبية من 
اختاذ السلطة الفلسطينية إجراءات ملنع حدوث عمليات مسلحة ضد أهداف 

 . إسرائيلية
الثلثان يعتقدون أن خارطة الطريق قد : التشاؤم هو سيد املوقف

 فقط تعتقد أن الطرفني سيعودان قريبا ٪20اهنارت، ونسبة ال تتجاوز 
تشعر بأن األمن  ٪77للمفاوضات وستتوقف املواجهات املسلحة، ونسبة من 

والسالمة هلا وألفراد أسرهتا غري متوفرة هذه األيام رغم ذلك فإن نسبة التأييد 
 تعتقد أن ٪43، لكن نسبة من )٪72(للمصاحلة بني الشعبني بقيت عالية 

 . املصاحلة لن تكون ممكنة أبدا
 

E3<DíÚ^ÃÖ]æ<íè‚×fÖ]<l^e^~jÞ÷]V<

• <‚éè`jÖ]<ífŠÞ<ÑçËi<í•…^Ã¹]<ífŠÞE49<AÚ<Øe^Ï45<DA
<gÖ^Şiæ<^ßÓº<ÔÖƒ<áçÓè<oéu<íè‚×e<l^e^~jÞ]<ð]†qý

ì‚u]æ<íÃÊ<Ð^ß¹]<Äé¶<»<^ãñ]†qde<

• íè‚×fÖ]<l^e^~jÞ÷]<»<V28<A<Œ^·<êv†¹<áçiç’é‰
<H^ã¢]æ26<A<HxjÊ<êv†¹<áçiç’é‰17<A

æ<H°×ÏjŠÛ×Ö9<Aí×ñ^ÃÖ]<êv†¹<

• <àÚ<íéf×Æ_70<A<»<l^Ûé~¹]<á^Ó‰<íÒ…^Ú<‚èöi
jÞ÷]<æ‚u<Ø}]<l^Ûé~¹]<ÄÏi<Ö]<á‚Û×Ö<íè‚×fÖ]<l^e^~

^ãi^è‚×e<

• íÚ^ÃÖ]<íé‰^éŠÖ]<l^e^~jÞ÷]<áçÞ^Î:<Å^e…_<ímøm<
<íéñ^ŠÞ<í’u<æ_<^içÒ<Ù^}c<áæ‚èöè<^fè†Ïi<°Ã×ŞjŠ¹]

êÃè†jÖ]<‹×]<íèç–Â<»<

• <íéf×Æù]E88<DA<»<Œ^·<íÒ†u<íÒ…^Ú<Äri
é‰^ñ†Ö]æ<íéÃè†jÖ]<íé‰^éŠÖ]<l^e^~jÞ÷]^fè†Î<l†q<çÖ<í 

<

يظهر االستطالع وجود معارضة بني اجلمهور الفلسطيين لفكرة إجراء  
 مقابل ٪49(نسبة املعارضة تفوق نسبة التأييد . االنتخابات احمللية على مراحل

إلجراء انتخابات بلدية حيث يكون ذلك ممكنا وتطالب بإجرائها يف ) 45٪
نتخابات يف هذه الفترة، فإن ولو جرت هذه اال. مجيع املناطق دفعة واحدة

 تعتقد ٪38تعتقد أهنا ستكون على األرجح غري نزيهة ونسبة ) ٪52(األغلبية 
 فقط تعتقد أن السلطة ٪44وعلى كل حال فإن نسبة . أهنا ستكون نزيهة

 . الفلسطينية جادة يف إجراء هذه االنتخابات البلدية يف سبتمرب القادم
ه االنتخابات البلدية قريبا وكانت كما تظهر النتائج أنه لو جرت هذ

 تعتقد أن مرشحي فتح سيفوزون فيها، ونسبة من ٪34نزيهة فإن نسبة من 
 تعتقد أن ٪17 تعتقد أن مرشحي محاس واجلهاد سيفوزون هبا، ونسبة 27٪

 فقط تعتقد أن الفائزين ٪9مرشحني مستقلني سيفوزون هبا، ونسبة من 
ة لكيفية تصويت املستطلعني أنفسهم، أما بالنسب. سيكونون مرشحي العائلة
 ٪26 سيصوتون ملرشحي محاس واجلهاد، ٪28: فكانت إجاباهتم كما يلي
يف قطاع . ( ملرشحي العائلة٪9 للمستقلني، و٪17سيصوتون ملرشحي فتح، 

 ٪7 للمستقلني، و ٪18 لفتح، ٪23 سيصوتون حلماس واجلهاد، ٪32: غزة
النطباع السائد بني اجلمهور هو أن حركة إن هذه النتيجة تعين أن ا).  للعائلة

لكن الواقع الذي تظهره نتائج . فتح تتمتع بشعبية أكرب من شعبية اإلسالميني
هذا االستطالع تظهر أن شعبية اإلسالميني هي يف احلقيقة أكرب  من شعبية 

 . حركة فتح
تزداد نسبة التأييد النتخاب مرشحني النتخابات اجملالس احمللية من 

مقابل الضفة الغربية ) ٪32(  محاس واجلهاد اإلسالمي يف قطاع غزة حركيت
وبالنسبة للمحافظات ترتفع شعبية هؤالء املرشحني يف دير البلح ). 26٪(

، ٪32، ٪33، ٪39، ٪41(وقلقيلية ورفح ومدينة غزة واخلليل ورام اهللا 
فيما تنخفض يف حمافظات أرحيا وطولكرم وبيت )  على التوايل30٪، 31٪
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كما ).  على التوايل٪27، ٪25، ٪21، ٪18، ٪9(م ونابلس والقدس حل
، )٪26(مقابل سكان البلدات والقرى ) ٪33(ترتفع بني سكان املخيمات 

مقابل ) ٪35(، وبني األصغر )٪23(مقابل الرجال ) ٪34(وبني النساء 
، ) على التوايل٪33 و٪34(، وبني ربات البيوت والطالب )٪21(األكرب سناً 

، وبني الذين يصلون مخس مرات يومياً يف املسجد )٪11(ل املزارعني مقاب
 ).  ٪5(مقابل الذين ال يصلون يف املسجد أبداً ) 39٪(

 تؤيد مشاركة سكان املخيمات يف االنتخابات البلدية ٪70أغلبية من
 تؤيد إجراء  انتخابات ٪23للمدن اليت تقع املخيمات داخل حدود بلدياهتا، و

 فقط ال تؤيد ٪5املخيمات النتخاب جلان حملية إلدارهتا، و مستقلة هلذه 
لكن االقتراح الداعي النتخابات . مشاركة املخيمات يف االنتخابات احمللية

رئيس اجمللس البلدي من أعضاء اجمللس البلدي وليس مباشرة من مجهور 
 وبالنسبة. الناخبني ال يالقي تأييد اجلمهور حيث يعارضه ثلثي الفلسطينيني

لقانون االنتخابات السياسية العامة فإن ثالثة أرباع املستطلعني تقريبا يؤيدون 
إدخال كوتا أو حصة نسائية يف عضوية اجمللس التشريعي، وقد تركزت النسب 

أما بالنسبة ). ٪35فيما بلغ املعدل  (٪30املقترحة من هؤالء على نسبة 
يظهر ). ٪25 املعدل فيما بلغ (٪20جملموع العينة فقد تركزت النسب على 

تشجع مشاركة حركة محاس يف ) ٪88(االستطالع أيضاً أن األغلبية 
 . االنتخابات السياسية التشريعية والرئاسية لو جرت قريبا

 
E4<D^ŠËÖ]<Híé]†Ïµ‚Ö]<Hl^uø‘ý]V<
• <]‚q<íéÖ^Â<ífŠÞE92<DA<íé×}]‚Ö]<l]çÂ‚Ö]<‚èöi

…„qæ<íÃ‰]æ<íé‰^é‰<l^uø‘c<ð]†qý<íéq…^¤]æ<íè
íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<î×Â<

• <Ð^ß¹]<»<íé]†Ïµ‚Ö]<Å^•æù<êe^«ý]<ÜééÏjÖ]
<‡æ^rjè<÷<íéßéŞŠ×ËÖ]25A æ 50<A<Œ^ßÖ]<á`e<áæ‚ÏjÃè

Íç}<áæ‚e<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<^ÏjÞ]<áçÃéŞjŠè<

• <È×fi<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<»<^ŠÊ<çqçe<^ÏjÂ÷]<ífŠÞ
87A °Ã×ŞjŠ¹]<ên×m<àÚ<†nÒ_æ<g×Æ_<»<äÞ`e<áæ‚ÏjÃè<

<^ŠËÖ]<àÂ<°ÖæöŠ¹]æ<°Ûãj¹]<íf‰^¦<Üjè<÷<l^Îæù]
íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<»<

<

يظهر االستطالع وجود تأييد كبري لإلصالحات وشك مماثل يف إمكانية  
الدعوات الداخلية واخلارجية إلجراء ) ٪92(تؤيد نسبة عالية جدا . تطبيقها

.  على مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينيةإصالحات سياسية واسعة وجذرية
لكن نسبة املعتقدين أن السلطة تقوم فعال هذه األيام بإجراء إصالحات سياسية 

وبالنسبة ألوضاع الدميقراطية يف مناطق السلطة . ٪40كهذه ال تزيد عن 
، فيما ال تزيد نسبة املعتقدين ٪25الفلسطينية فإن التقييم اإلجيايب ال يتجاوز 

 يقولون بأنه توجد ٪37 (٪20وجد حرية صحافة يف هذه املناطق عن بأنه ت
 يعتقدون بأن الناس يستطيعون ٪50، ورغم ذلك فإن )حرية ولكن إىل حد ما

 . انتقاد السلطة الفلسطينية بدون خوف
يظهر االستطالع أيضاً أن نسبة االعتقاد بوجود فساد يف السلطة 

إن الثلثني يعتقدون بأن هذا الفساد ، ومن بني هؤالء ف٪87الفلسطينية تبلغ 
كذلك فإن أكثر من ثلثي . سيبقى على حاله أو سيزيد مع مرور األيام

املستطلعني يعتقدون بأنه يف أغلب األوقات ال يتم حماسبة املتهمني واملسؤولني 
 . عن الفساد يف السلطة الفلسطينية

طاع غزة تزداد نسبة االعتقاد بأن الفاسدين ال تتم حماسبتهم يف ق
مقارنة ) ٪73(، بني سكان املخيمات )٪63( بالضفة الغربية مقارنة) 77٪(

مقارنة بالنساء )  ٪73(، بني الرجال )٪65(بسكان البلدات والقرى 
، بني محلة شهادة )٪65(مقارنة بغري الالجئني ) ٪72(، بني الالجئني )63٪(

 ٪78( والطالب ، بني املوظفني)٪44(مقارنة باألميني ) ٪80(البكالوريوس 
، بني أو الذين يصلون مخس )٪61(مقارنة بربات البيوت )  على التوايل٪73و

مقارنة بالذين ال يصلون يف املسجد أبداً ) ٪78(مرات يومياً يف املسجد 
مقارنة مبؤيدي حركة فتح ) ٪76(، وبني مؤيدي حركة محاس )57٪(
)59٪.(  

E5Dá]æ†Úæ<l^Ê†Â<†‰^è<íéfÃ
£]æ<êmçÆÖ]íé‰^éŠÖ]<l^Ò†V<

• <íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×Š×Ö<‹éñ…<l^e^~jÞ]<àÂ<|çjËÚ<Ù]ö‰<»
<íéf×Æù]<‚éè`i<î×Â<l^Ê†Â<†‰^è<Ø’uE54<DA<æ

<î×Â<†}a<x†Ú<ë_<Ø’¬2<A<á]æ†Ú<]‚Â<^Ú<†nÒ_<æ_
h^~jÞ÷<Ð×ÇÚ<Ù]ö‰<»æ<H…^âˆÖ]<çÛ¦æ<êmçÆÖ]

عن انتخابات رئيس ) بدون إعطاء قائمة باألمساء(يف سؤال مفتوح  
ومل حيصل ) ٪54(للسلطة الفلسطينية، حصل ياسر عرفات على تأييد األغلبية 

 ٪2(ا عدا مروان الربغوثي وحممود الزهار  أو أكثر م٪2أي مرشح آخر على 
النتخاب رئيس ) مع قائمة مقدمة باألمساء(أما يف سؤال مغلق ). لكل منهما

منذ . ٪10، وحيدر عبد الشايف على ٪49السلطة فحصل ياسر عرفات على 
 احتوت قائمة األمساء هذه على اسم زعيم حركة محاس الشيخ 1994عام 
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<î×Â<l^Ê†Â<†‰^è<Ø’u<íŞ×ŠÖ]<‹éñ…49A<

• àÂ<†}a<|çjËÚ<Ù]ö‰<»æ<íŞ×ŠÖ]<‹éñ†Ö<gñ^Þ<h^~jÞ]<
<Äè†Î<‚·_<Ø’uEðøÃÖ]<çe_<D<l]ç‘ù]<î×Â_<î×ÂE9<DA

<êmçÆÖ]<á]æ†Ú<äÃfiæE8DA<Ø’u<Ð×ÇÚ<Ù]ö‰<»æ<H
<l]ç‘ù]<î×Â_<î×Â<êmçÆÖ]<á]æ†ÚE25DA<

• <…]ƒa<»<kÞ^Ò<^ÛÒ<^fè†Ïi<kéÏe<xjÊ<íÒ†u<íéfÃ
EŒ…^Ú<D<ê•^¹]E28DA<Œ^·<íÒ†u<íéfÃ<àÓÖ<H

<àÚ<kÃËi…]20A<±c<24A <°éÚø‰þÖ<‚éè`jÖ]<ífŠÞæ
<íÊ^ÒE°×ÏjŠ¹]<°éÚø‰ý]æ<^ã¢]æ<Œ^·<D<kÃËi…]
<àÚ29<A<±c35A<

<
<

ستطالع القادم ستحتوي القائمة على امسني جديدين ابتداء من اال. أمحد ياسني
حممود الزهار ومروان الربغوثي ولن حتتوي على اسم حيدر عبد الشايف : مها

 .  يف السؤال املفتوح املتعلق بانتخاب الرئيس٪2ألنه حصل على أقل من 
ويف سؤال مفتوح آخر عن انتخاب نائب لرئيس السلطة حصل أمحد 

، مث )٪8(وتبعه مروان الربغوثي ) ٪9(ى أعلى األصوات عل) أبو العالء(قريع 
وحممود ) أبو مازن(، مث حممد دحالن وحممود عباس )٪6(صائب عريقات 

أما يف السؤال املغلق ). ٪2(، مث حيدر  عبد الشايف ) لكل منهم٪3(الزهار 
وتبعه ) ٪25(حول نائب الرئيس حصل مروان الربغوثي على أعلى األصوات 

، ) لكل منهما٪6(، وأمحد قريع وحيدر عبد الشايف )٪9 (صائب عريقات
، ) لكل منهما٪4(، وحممد دحالن وفاروق القدومي )٪5(وحنان عشرواي 

ومن امللفت لالنتباه أن مروان الربغوثي قد حصل على ). ٪3(وحممود عباس 
فيما عزز ) ٪24(مقارنة بالضفة الغربية ) ٪27(أصوات أكثر يف قطاع غزة 

 فقط يف ٪1 مقابل ٪8 حجم التأييد له يف قطاع غزة ليبلغ حممد دحالن
املاضي ال تزيد ) مارس(وكانت نسبة التأييد للربغوثي يف آذار . الضفة الغربية

وقد أظهر االستطالع أن حماكمة الربغوثي قد أثرت إجيابيا على . ٪16عن 
كثر  من اجلمهور الذي اعتقد أن احملاكمة قد جعلته مؤهال أ٪67صورته لدى 

 . من السابق كقائد من قادة الشعب الفلسطيين
ترتفع شعبية مروان الربغوثي يف حمافظات دير البلح ورفح وجنني وبيت 

 على ٪29 و٪30 و٪32 و٪33 و٪33 و٪44(وحلم ونابلس ورام اهللا 
وتنخفض يف طولكرم والقدس وأرحيا وخانيونس واخلليل وقلقيلية ) التوايل

كما ترتفع ).  على التوايل٪21، و٪21و، ٪19، و٪18، و٪17، و15٪(
، وبني الطالب )٪18(وتنخفض بني األكرب سناً ) ٪37(بني األقل سناً 

، وبني مؤيدي ) على التوايل٪11 و٪8(مقارنة باحلرفيني واملزارعني ) 35٪(
مقارنة بالذين ال يؤيدون أي من احلركات واألحزاب ) ٪30(حركة فتح 

)19٪ .( 
املاضي ) مارس(تقريبا كما كانت يف آذار شعبية حركة فتح بقيت 

يف قطاع غزة  (٪24 إىل ٪20، لكن شعبية حركة محاس ارتفعت من )28٪(
نسبة التأييد لإلسالميني ).  حلركة فتح٪27 مقابل ٪29بلغت حركة محاس 

 ٪35 إىل ٪29ارتفعت من ) محاس واجلهاد واإلسالميني املستقلني(كافة 
 نسبة يتم تسجيلها لإلسالميني منذ عام وهي أعلى))  يف قطاع غزة38٪(

 اعتقدت أن اغتيال قادة محاس ٪39ولكن الغريب أن نسبة من . 1995
 فقط أهنا ٪36قد أضعفت احلركة، فيما اعتقدت نسبة من ) ياسني والرنتيسي(

 . قد قوهتا
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<
íévŠ¹]<pçvfÖ]<ì‚uæ<

Î…<Ý^ÃÖ]<ë_†Ö]<ÅøŞj‰]<sñ^jÞ<ÜE12D <

2004نيو   يو- حزيران 24-27  
 

 <ÅçÛ]A<<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A<<ìˆÆ<Å^ŞÎA<

00<D<ï†}ù]<l^Ş]<àÚ<†nÒ_<^ãi‚â^<Ö]<íŞ]<kÞ^Ò<^ãè_<HíéÖ^jÖ]<íè…^f}ý]<íéñ^–ËÖ]<l^Ş]<°e<àÚ
[°é•^¹]<àè†ãÖ]<Ùø} 

>9.1>10.8>10.2  العربية) 1
>67.0>52.9>58.1 اجلزيرة) 2
>0.2>1.7>1.1 احلرة) 3
>8.9>13.8>12.0 نارامل) 4
5 (ANN) 0.0>0.8>0.5 )شبكة األخبار العربية<
 6.2 4.8 5.3 ال أشاهد التلفزيون) 6
 2.5 6.6 5.1 )_______حدد(أخرى ) 7
 5.8 8.4 7.4 ال يوجد صحن القط) 8
 0.4 0.2 0.3 ال أعرف/ ال رأي) 9

    

01<D×]<‹Ö^]<l^e^~jÞ]<ð]†qc<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<l…†Î<íéEíèæ†ÏÖ]<æ_<íè‚×fÖ]<D<H^ßÓº<ÔÖƒ<áçÓè<^Ûnéu
^ßÓº<ÔÖƒ<áçÓè<÷<^Ûnéu<^âð]†qc<Øéq`iæ<J[kÞ_<Ôè_…<^Ú 

أؤيد إجراء االنتخابات البلدية يف ) 1
 املدن والبلدات اليت ميكن إجراءها فيه

45.1 48.9 38.6 

أعارض إجراء االنتخابات البلدية يف ) 2
ها فيها املدن والبلدات اليت ميكن إجراء

وأطالب بإجراءها يف مجيع املناطق دفعة 
 . واحدة

49.4 44.8 57.3 

 4.1 6.3 5.5 .  ال أعرف/ ال رأي ) 3
02<<D<[Õ†¿Þ<»<íãèˆÞ<Æ<Ý_<íãèˆÞ<áçÓj‰<Øâ<HìËÖ]<å„â<»<íé×]<l^e^~jÞ÷]<å„â<l†q<çÖ 

 34.4 40.7 38.4 ستكون على األرجح نزيهة) 1
 55.5 49.8 51.9 غري نزيهةستكون على األرجح ) 2
 10.1 9.5 9.7 ال أعرف/ ال رأي ) 3

03D<<<<<<<<à{{Ú<ë_<Hí{{ãèˆÞ<l^{{e^~jÞ÷]<å„{{â<k{{Þ^Òæ<^{{fè†Î<í{{èæ†ÏÖ]<æ<í{{è‚×fÖ]<‹Ö^{{rÛ×Ö<l^{{e^~jÞ÷]<l†{{q<ç{{Ö
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<à{Â<†{¿ßÖ]<˜{Çe<í{×ñ^ÃÖ]<Üãv{‰<àè„{Ö]<Ô{òÖæ_<H‡çËÖ]<»<^¿u<†Êæù]<Õ†¿Þ<»<áçÓé‰<°v†¹]

<íéeˆ£]<Üãi]ð^ÛjÞ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<í{Ò†u<Üãv{‰<ë„{Ö]<æ_<Hxj{Ê<í{Ò†u<Üãv{‰<àè„{Ö]<Ô{òÖæ_<æ_<[íéÛé¿ßjÖ]æ<
<[<°×ÏjŠ¹]<æ_<HêÚø‰ý]<^ã¢]<æ_<HŒ^· 

 33.8 33.9 33.9  مرشح حركة فتح ) 1
مرشح حركة محاس  أو اجلهاد ) 2

 اإلسالمي
26.6 24.6 30.1 

ال هذا وال ذاك، وإمنا أولئك الذين ) 3
 سترشحهم العائلة

9.3 10.7 7.0 

 16.3 18.2 17.5 مرشح مستقل) 4
 2.7 3.2 3.0 )______حدد (مرشح آخر ) 5
 10.1 9.4 9.6 ال أعرف/ ال رأي ) 6
    

04<D<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<x{†Ú<æ_<Hxj{Ê<í{Ò†u<x{†¹<í{Ú^ÏÖ]<í{è‚×fÖ]<l^{e^~jÞ÷]<»<Ôiç{‘<êŞÃj‰<Øâ<HÔÖ<ífŠßÖ^e<]ƒ^Úæ
<<<<<<<{Þ_<Ý_<H°×ÏjŠ¹]<æ_<HêÚø‰ý]<^ã¢]<æ_<Œ^·<íÒ†u<<<<<<<<ä{ñ^ÛjÞ]<à{Â<†{¿ßÖ]<˜{Çe<Ô{j×ñ^Â<x{†¹<lç{’j‰<Ô

<[êÒ†£]<æ_<êeˆ£] 
 23.1 28.3 26.4 سأصوت ملرشح حركة فتح) 1
ساصوت ملرشح حركة محاس أو ) 2

 اجلهاد اإلسالمي  
28.3 26.3 31.8 

 17.7 16.5 17.0 سأصوت ملرشح مستقل) 3
 7.0 9.4 8.5 سأصوت ملرشح العائلة) 4
 7.2 8.3 7.9 سأصوت ملرشح آخر) 5
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 7.6 7.3 7.4 لن أشارك باالنتخابات) 6
 5.6 4.0 4.5 ال أعرف / ال رأي) 7

 
 <ÅçÛ]A<<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A<<ìˆÆ<Å^ŞÎA<

05D<<<<<<<<<<<<<Ø}]<ÄÏi<Ö]<°òqøÖ]<l^Ûé§<Ùçu<oè‚u<Õ^ßâ<HíÚ^ÏÖ]<íé×]<l^e^~jÞ÷]<Åç•çÚ<|†<‚ßÂ
<<<<<<<|{Ïè<àÚ<Õ^ßâæ<íéßéŞŠ×ËÖ]<á‚¹]<l^è‚×e<æ‚u<<<<<<<<<<<<<<<<à{ÓÖ<Há‚{¹]<Ô{×jÖ<í{è‚×fÖ]<l^{e^~jÞ÷]<»<^ãÞ^Ó{‰<íÒ…^{Ú<

<»<l^Ûé~¹]<íÒ…^Ú<áæ†}a<š…^Ãè<^ÛéÊ<^<í×ÏjŠÚ<l^e^~jÞ]<ð]†qc<áçuÏèæ<ÔÖƒ<áç•…^Ãè<àÚ<Õ^ßâ
íé×]<l^e^~jÞ÷]<J<[kÞ_<Ôè_…<^Ú 

أؤيد مشاركة سكان املخيمات يف ) 1
 االنتخابات البلدية لتلك املدن

69.6 68.3 71.9 

أؤيد إجراء انتخابات مستقلة ) 2
 للمخيمات النتخاب جلان حملية إلدارهتا

22.8 23.1 22.3 

ال أؤيد مشاركة املخيمات يف ) 3
 االنتخابات احمللية 

4.7 6.0 2.5 

 0.2 0.2 0.2 ) ______حدد (رأي آخر ) 4
 3.1 2.4 2.7 ال أعرف/ ال رأي ) 5
    

06D<éÞ< àÂ< íéßéŞŠ×ËÖ]< íŞ×ŠÖ]< kß×Â_<Ùç×è_< †ã< »< íèæ†ÏÖ]æ< íè‚×fÖ]< ‹Ö^rÛ×Ö< l^e^~jÞ÷]< ð]†qc< ^ãj
EÛjf‰<D<[l^e^~jÞ÷]<å„â<ð]†qc<»<ì^q<Æ<^â]†i<Ý_<ì^q<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<á_<ï†i<Øâ<HÝ^ÏÖ] 

أرى أن السلطة جادة يف إجراء هذه ) 1
 االنتخابات

43.9 48.0 36.9 

أرى أن السلطة غري جادة يف إجراء ) 2
 النتخاباتهذه ا

43.8 40.8 48.9 

 14.2 11.1 12.3 ال أعرف/ ال رأي ) 3
    

07D<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ø{fÎ<à{Ú<ì†{^fÚ<Üj{è<ëæ†{ÏÖ]<æ_<ë‚{×fÖ]<‹{×]<‹é{ñ…<h^{~jÞ]<î×Â<íé×]<l^e^~jÞ÷]<áçÞ^Î<“ßè
°f}^ßÖ]<J<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<…ç{ã¶<Ø{fÎ<à{Ú<‹é{Öæ<°f{~jß¹]<‹{×]<ð^{–Â_<Ø{fÎ<à{Ú<ä{e^~jÞ]<Üj{è<á`{e<|]Î]<Õ^ßâ
°f}^ßÖ]<JØâ<[<|]Î÷]<]„â<š…^Ãi<Ý_<‚èöi< 

 9.5 9.4 9.4 أؤيد بشدة) 1
 19.2 22.3 21.2 أؤيد) 2
 44.5 55.4 51.4 أعارض) 3
 24.5 11.0 16.0 أعارض بشدة) 4
 2.3 1.9 2.0 ال أعرف/ ال رأي) 5
    
<08<D<<<<<<<<<<<ËÖ]<í{Ú^ÃÖ]<íé‰^éŠÖ]<l^e^~jÞ÷]<áçÞ^Î<Øè‚Ãi<íÎ^ß²<^éÖ^u<êÃè†jÖ]<‹×]<ÝçÏè<<<<o{é<íéßéŞ{Š×

<<<<<<<<<<<<<<<<<g{~jß¹]<êÃè†{jÖ]<‹{×]<íèç{–Â<»<íéñ^{ŠÞ<í{’u<æ_<^{içÒ<Ù^}c<Üjè<J<<<<<<<<Ý_<‚{èöi<k{ßÒ<ác<^{ßÖ<Ø{Î
<[êÖ^£]<áçÞ^ÏÖ]<î×Â<Øè‚ÃjÖ]<]„â<Ù^}c<<š…^Ãi 

 77.3 74.1 75.3 أؤيد هذا التعديل) 1
إنتقل إىل (أعارض هذا التعديل ) 2

 )9سؤال رقم 
23.2 24.1 21.6 

إنتقل إىل سؤال (عرف ال أ/ ال رأي) 3
 )9رقم 

1.5 1.8 1.0 

    
08I1<D<<<<<éŞ{{{Š×ËÖ]<êÃè†{{{jÖ]<‹{{{×]<»<ëç{{{ŠßÖ]<Ø{{{énÛj×Ö<^{{{ãuÏi<{{{Ö]<íf{{{ŠßÖ]<ê{{{â<^{{{Ú<^{{{ßÖ<Ø{{{Î

Ý^ÏÖ]V_____<< 
 30A 30A 30A الوسيط 
 25A 25A 25A املتوسط 

    
09D<<æ_<Äri<Øâ<Híé‰^ñ†Ö]æ<íéÃè†jÖ]<íé‰^éŠÖ]<l^e^~jÞøÖ<ífŠßÖ^e<^ãe<Œ^·<íÒ†u<íÒ…^Ú<Äri<÷

[^fè†Î<l†q<çÖ 
 59.1 42.3 48.5 أشجع بشدة مشاركة حركة محاس) 1
 33.6 43.6 39.9 أشجع مشاركة حركة محاس) 2
 3.1 6.0 4.9 ال  أشجع مشاركة حركة محاس) 3
 2.3 2.9 2.7 ال أشجع أبدا مشاركة حركة محاس) 4
 1.9 5.2 4.0 ال أعرف/ ال رأي) 5
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 <ÅçÛ]A<<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A<<ìˆÆ<Å^ŞÎA<
10<D<…^j~j‰<àÛÊ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<‹éñ†Ö<í×ÏjŠÚ<l^e^~jÞ]<l†q<çÖy<|çjËÚ<Ù]ö‰<<w_ 
 
 55.0 54.0 54.0 ياسر عرفات ) 1
 2.0 2.0 2.0 مروان الربغوثي ) 2
 2.0 2.0 2.0 حممود الزهار ) 3
 14.0 16.0 15.0 %) 2أقل من (أمساء أخرى ) 4
 28.0 26.0 27.0 سأقرر الحقا/ ال أعرف/ ال رأي) 5

    
11D{{Ö<<HíéßéŞ{{Š×ËÖ]<íŞ×{{ŠÖ]<‹é{{ñ…<g{{ñ^ßÖ<í×Ïj{{ŠÚ<l^{{e^~jÞ]<l†{{q<ç<<[<…^j~j{{‰<à{{ÛÊy<|ç{{jËÚ<Ù]ö{{‰w<

________ 
 8.0 9.0 9.0 أمحد قريع ) 1
 3.0 10.0 8.0 مروان الربغوث ) 2
 5.0 8.0 6.0 صائب عريقات ) 3
 3.0 3.0 3.0 حممود عباس ) 4
 6.0 1.0 3.0 حممد دحالن ) 5
 3.0 2.0 2.0 حممود الزهار ) 6
 1.0 2.0 2.0 حيدر عبد الشايف ) 7
 28.0 24.0 26.0 %) 2أقل من (أمساء أخرى ) 8
 43.0 41.0 41.0 سأقرر الحقا/ ال أعرف/ الرأي) 9
    

13D<<<<<<<<<<<<<<<í{Ö‚ÃÚ<í~{ŠÞ<f{i<†ãÖ]<]„â<Ä×ŞÚ<»<íé×éñ]†‰ý]<íÚçÓ£]<l…†Î<<<<<<<<<<Ô{Ê<ì^Û{Š¹]<áæ…^{<í{Ş}<à{Ú
<<gÞ^¢]<ë^u_<½^fi…÷]<J<<<<<<<<<<<<íË{–Ö]<»<l^ßçj{ŠÚ<íÃe…_æ<ìˆÆ<Å^ŞÎ<l^ßçjŠÚ<ðø}c<íŞ¤]<ØÛj‰
<<ê«…‚i<ØÓe<íée†ÇÖ]<J<<<<<<<<<<<<<<<<<î{×Â<àâ]†{Ö]<k{ÎçÖ]<»<ì†Şé{ŠÚ<îÏfj{‰<Øéñ]†‰c<á_<^–è_<…†Ïi<íŞ¤]<àÓÖ

<<Â<êÏfj{{‰<^{{ãÞ_æ<x{{Ê…<»<êÖæ‚{{Ö]<{{Ã¹]<î{{×Âæ<†{{’Ú<Ä{{Ú<ëæ‚{{£]<x{{Ê…<¼è†{{<ëç{{¢]<…^{{’£]<î{{×
<<<<<<<<<<<íÏu÷<íé×éñ]†‰c<íéÚçÓu<l]…]†Î<†¿jßé‰<l^ßçjŠ¹]<ðø}de<…]†ÏÖ]<á_<^ÛÒ<Hàâ]†Ö]<ë†vfÖ]æ<J<<Ø{â

<[…]†ÏÖ]<]„ãe<gu†i<÷<æ_<gu†i 
 4.5 6.2 5.6 بالتأكيد أرحب) 1
 24.0 31.1 28.5 أرحب) 2
 30.4 38.8 35.7 ال أرحب) 3
 39.7 22.6 28.9 بالتأكيد ال ارحب) 4
 1.4 1.2 1.3 ال أعرف/ ال رأي) 5

    
13D<<<<<<<<<<<<<<<<<Øéñ]†‰c<Ý^éÎ<‚Ãe<ìˆÆ<Å^ŞÎ<àÚ<íé×éñ]†‰c<Í]‚â_<‚•<ív×ŠÚ<l^é×ÛÂ<Ý^éÎ<š…^Ãj‰<Ý_<‚èöj‰<Øâ

[íé×éñ]†‰ý]<íÚçÓ£]<^ãi†Î_<Ö]<å„â<Ù^’ËÞ÷]<íŞ}<„éËßje 
 26.8 12.8 18.0  بشدةأؤيدس) 1
 31.8 40.4 37.2  سأؤيد) 2
 33.0 39.3 37.0 سأعارض) 3
 5.4 2.9 3.8 سأعارض بشدة) 4
 3.1 4.6 4.0 ال أعرف/ ال رأي ) 5

    
14<D]ƒ^Úæ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ô{Öƒ<»<^{²<ìˆ{Æ<Å^{ŞÎ<à{Ú<Ø{Ú^Ò<ØÓ{e<h^v{ŠÞ÷^eæ<l^ßçj{Š¹]<ðø}de<Øéñ]†‰c<kÚ^Î<çÖ

<<<<<<<<<<<<<<<oé<ëç¢]æ<ë†vfÖ]<…^’£]<ÄÊ†e<kÚ^Îæ<xÊ…<»<êÖæ‚Ö]<Ã¹]<àÚæ<†’Ú<ÄÚ<ëæ‚£]<¼è†Ö]
<…^Ş¹]<çÃè<<<<<<<<<<<<<<íé×éñ]†‰c<Í]‚â_<‚•<ív×ŠÚ<l^é×ÛÂ<Ý^éÎ<^ãßéu<š…^Ãj‰<Ý_<‚èöj‰<Øâ<HØÛÃ×Ö<ð^ßé¹]æ<

[ìˆÆ<Å^ŞÎ<àÚ 
 14.2 8.7 10.8 ا بشدةأؤيده) 1
 22.1 28.7 26.3 أؤيدها) 2
 47.2 52.0 50.2 أعارضها) 3
 13.4 6.6 9.1 أعارضها بشدة) 4
 3.1 4.0 3.6 ال أعرف/ ال رأي ) 5

    
15DíŞ}<gŠu<<<<<<<<<<<<<<íé×éñ]†{‰c<í{éÚçÓu<l]…]†{Î<†¿jßé{‰<l^ßçjŠÛ×Ö<ê×ÃËÖ]<ðø}ý]<ádÊ<íÖ‚Ã¹]<áæ…^
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<Ý^Â<íè^ãÞ<h†Î<ðø}ý]<Üjé‰æ<íéÊ^•c2005<J[÷<Ý_<ðø}ý]<Üjé‰æ<øÃÊ<„Ëßj‰<íŞ¤]<á_<‚ÏjÃi<Øâ 
 2.7 3.4 3.1 بالتأكيد نعم) 1
 16.3 23.7 21.0 نعم) 2
 40.6 44.7 43.2 ال) 3
 35.1 19.5 25.2 بالتأكيد ال) 4
 5.4 8.6 7.4 ال أعرف/ ال رأي ) 5

 
 <ÅçÛ]A<<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A<<ìˆÆ<Å^ŞÎA<

16<Díé•^¹]<í×é×ÏÖ]<Äée^‰ù]<Ùø}<°Ê†ŞÖ]<àÚ<ív×Š¹]æ<íè†ÓŠÃÖ]<l^é×ÛÃÖ]<»<ÜãÚ<š^Ëª]<<Ø’u<J<Øâ
<<<<<<<<<<<<<<<<{èrËi<l^{é×ÛÃe<Ý^{éÏÖ]<Ô{Öƒ<Ü{Æ…<°éßéŞ{Š×ËÖ]<î{×Â<ê{Çfßè<Ôè_†e<<<<<<<<<<l†Êç{i<^{Ú<]ƒc<Øéñ]†{‰c<Ø{}]<í

[ÔÖ„Ö<í‘†ËÖ] 
 33.3 15.3 21.9 بالتأكيد نعم) 1
 34.3 38.1 36.7 نعم) 2
 25.2 35.3 31.6 ال) 3
 3.9 6.4 5.5 بالتأكيد ال) 4
 3.3 4.9 4.3 ال أعرف/ ال رأي ) 5

    
17<<D<<<<<<<<<<<<ñ†Ö]<àÚ<l^ßéÛŞi<íÖ^‰…<áæ…^<îÏ×i<ìˆÆ<Å^ŞÎ<àÚ<h^vŠÞøÖ<äjŞ}<…^c<»<<<<Hç{e<êÓè†Úù]<‹é

<<<<<<<<<<<°ò{qøÖ]<í×Ó{Ú<Ø{£<í{q^£^eæ<íèçãè<íÖæ‚Ò<^âçqææ<Øéñ]†‰c<àÚ`e<ì‚vj¹]<l^è÷çÖ]<Ý]ˆjÖ]<à×Ãi
<<<<<<<<<<<<<<æ‚{u<‹é{Öæ<l^ßçjŠ¹^e<Ð×Ãj¹]<ÄÎ]çÖ]<„}ù<íq^£^eæ<Øéñ]†‰ý<‹éÖæ<íéßéŞŠ×ËÖ]<íÖæ‚×Ö<ÜãiçÃe

67<<<<íéñ^ãßÖ]<æ‚£]<‚è‚ <‚ßÂ<<J<<<<<<<<]<å„{<í{éÛâ_<êŞÃi<‚u<ë_<±c<<<<<<<<<<<Ä{Ú<Üñ]‚{Ö]<Ñ^{Ëi÷]<íÆ^é{‘<»<íÖ^{‰†Ö
[Øéñ]†‰c 

 15.7 14.4 14.9 مهمة جدا) 1
 30.8 37.8 35.2 مهمة) 2
 31.8 31.1 31.3 غري مهمة)  3
 16.1 11.8 13.4 غري مهمة باملرة) 4
 5.6 5.0 5.2 ال أعرف/ ال رأي ) 5
    

18<D<<<<<…^{{c<»<éŞ{{Š×ËÖ]<Í†{{Ş×Ö<ì…^{{f²<íè†{{’¹]<í{{ÚçÓ£]<kÚ‚{{Ïi<<<ðø{{}ý<í{{ß×Ã¹]<íé×éñ]†{{‰ý]<í{{éßÖ]
<<ìˆÆ<Å^ŞÎ<l^ßçjŠÚ<J<<<<<<<<<<<<<<<<‹{×¥<ì^{éÎ<k{ <íéßéŞ{Š×ËÖ]<í{éßÚù]<ìˆãqù]<‚éuçi<ØnÚ<]çße<íŞ¤]<ØÛi

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ä{•æ<»<<ì‚Â^{ŠÛ×Ö<Å^{ŞÏ×Ö<°è†{’Ú<à{Ú_<Ù^q…æ<àè…^jŠÚ<Ù^‰…cæ<Ù^ÃÊ<íé×}]<†è‡æ<°éÃiæ<ð]…‡çÖ]
<<<]<‚éÎ<Øéñ]†‰c<ÄÚ<Ù^fj¹]<…^ßÖ]<Ñøc<ÌÎçÖ<íŞ}„éËßjÖ<J<<<í{Ş¤]<å„{â<çße<<š…^Ãi<æ_<‚èöi<kßÒ<ác<^ßÖ<ØÎ

<ì‚u]æ<íÏË’Ò<^ã•…^Ãi<æ_<^â‚èöi<kßÒ<ác<^ßÖ<ØÎ<Üm<ì‚u<î×Â<ØÒ 
18I1<Dð]…‡çÖ]<‹×¥<ì^éÎ<k <íéßéŞŠ×ËÖ]<íéßÚù]<ìˆãqù]<‚éuçi 

 23.1 22.4 22.7  بشدةأؤيد) 1
 58.1 58.6 58.5  أؤيد ) 2
 11.8 12.9 12.5 أعارض) 3
أعارض                              ) 4

 بشدة 
3.2 2.9 3.7 

 3.3 3.1 3.2 ال أعرف/ ال رأي ) 5
    

18I2<DÙ^ÃÊ<íé×}]<†è‡æ<°éÃi 
 25.4 21.9 23.2  بشدةأؤيد) 1
 62.3 64.7 63.8  أؤيد ) 2
 7.8 8.3 8.1 أعارض) 3
أعارض                              ) 4

 بشدة 
2.2 2.3 2.1 

 2.5 2.8 2.7 ال أعرف/ ال رأي ) 5
    

18I3<D<<<<<<<<<<<‚{éÎ<Ù^{fj¹]<…^{ßÖ]<Ñøc<ÌÎçÖ<íŞ}<Ä•æ<»<ì‚Â^ŠÛ×Ö<°è†’Ú<àÚ_<Ù^q…æ<àè…^jŠÚ<Ù^‰…c
„éËßjÖ] 

 9.9 10.6 10.3  بشدةأؤيد) 1
 41.2 43.9 42.9  أؤيد ) 2
 31.3 31.9 31.7 أعارض) 3
أعارض                              ) 4
 دة بش

11.3 9.4 14.6 

 2.9 4.3 3.8 ال أعرف/ ال رأي ) 5
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18I4<DØÚ^ÓÖ^e<íŞ¤]<

 9.5 11.2 10.5  بشدةأؤيد) 1
 55.3 52.4 53.4  أؤيد ) 2
 25.6 25.2 25.3 أعارض) 3
 6.4 6.6 6.5                          بشدةرض أعا) 4
 3.3 4.7 4.2 ال أعرف/ ال رأي ) 5

 
 
 

 <ÅçÛ]A<<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A<<ìˆÆ<Å^ŞÎA<
19<D<<æ_<íéÖæ<ív×ŠÚ<l]çÎ<†Þ<íéÞ^ÓÚc<àÂ<oè‚u<Õ^ßâ<ìˆÆ<Å^ŞÎ<àÂ<Ù^’ËÞøÖ<áæ…^<íŞ}<…^c<»

<<<<<<<<<<<<<<Å^{ŞÏÖ]<°{e<æ‚{£]<î{×Âæ<êÖæ‚Ö]<xÊ…<ÃÚ<»<àÚù]<àÂ<íÖæöŠÚ<áçÓi<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<l^éŠß¢]<ì‚ÃjÚ
†’Úæ<JÔÞdÊ<l]çÏÖ]<å„â<†ßÖ<ífŠßÖ^e<<V 

 13.4 8.3 10.5 ا بشدةتؤيده) 1
 46.7 51.1 49.5 تؤيدها) 2
 25.0 32.1 29.5 تعارضها) 3
 12.8 7.5 9.4 تعارضها بشدة) 4
 2.1 1.1 1.4 ال أعرف/ ال رأي) 5

    
20D<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ù‡^{ß¹]<Ú‚i<<àÂ<oè‚u<Õ^ßâ<H^ãi^ßçjŠÚ<ðø}cæ<ìˆÆ<Å^ŞÎ<àÂ<Ù^’ËÞøÖ<áæ…^<íŞ}<…^c<»

<<<<è<^ÛéÊ<l^ßçjŠ¹]<å„â<»<<<<<<°éßéŞŠ×ËÖ]<Ý]‚~j‰÷<^ãé×Â<ð^Ïeý]<ì…æ†•<áæ†}a<ï†<J<<<<àè…^é¤]<àè„â<àÚ<ë_
<[Ø–Ëi 

تدمري منـازل  املسـتوطنات      أفضل  ) 1
 )22سؤال َإنتقل إىلَ (

47.9 42.3 57.6 

 40.9 53.2 48.7اإلبقاء على منازل املستوطناتأفضل ) 2
 0.4 1.4 1.1 )______حدد(غري ذلك ) 3
 1.0 3.1 2.4 فال أعر/ ال رأي ) 4

     
21D<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<l]ç{Î<†{Þ<š…^{Ãi<Ý_<‚{èöi<Ø{â<H^{ãñø}c<‚{Ãe<ìˆ{Æ<Å^{ŞÎ<l^ßçj{ŠÚ<î{×Â<ð^{Ïeý]<l‚{è_<íÖ^u<»

<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ñ^{Ëi÷<Ø{‘çjÖ]<Üjè<îju<^ãé×Â<¾^Ë£]<æ<^ãjè^Û£<^ãi‚ãÂ<»<l^ßçjŠ¹]<å„â<Ä•çi<oé<íéÖæ<ív×ŠÚ
<[^ãÚ]‚~j‰]<á`e<ê×éñ]†‰c<éŞŠ×Ê<

>12.4 9.9 10.7  بشدةأؤيد) 1
>42.7 53.5 50.3  أؤيد ) 2
>27.6 28.7 28.4 أعارض) 3
أعارض                              ) 4

 بشدة 
7.9 5.1 14.7<

>2.7 2.8 2.8 ال أعرف/ ال رأي ) 5
    

22D<<<<<<<<<<<<<<<<<<»<l^éŠß¢]<‚ÃjÚ<æ_<êÖæ<‚q]çi<àÂ<oè‚u<Õ^ßâ<ìˆÆ<Å^ŞÎ<àÂ<Ù^’ËÞøÖ<áæ…^<íŞ}<…^c<»
<<Âc<š†ÇÖ<Å^ŞÏÖ]<<<<<<<<<<<<<<í{éßÚù]æ<í{éÞ‚¹]<íéßéŞ{Š×ËÖ]<íŞ×{ŠÖ]<ìˆ{ãq_æ<l]…]‡ææ<l^{Š‰öÚ<ð^ße<ì^<J<<<<<Ý_<‚{èöi<Ø{â

<[l^éŠß¢]<‚Ãj¹]<æ_<êÖæ‚Ö]<‚q]çjÖ]<]„â<š…^Ãi<
أؤيد هذا التواجد إلعادة بناء ) 1

املؤسسات املدنية واألمنية 
 .الفلسطينية

58.5 56.4 62.2<

أؤيد هذا التواجد إلعادة بناء ) 2
 .  دنية فقطاملؤسسات امل

11.7 12.1 11.0<

أؤيد هذا التواجد إلعادة بناء ) 3
 .املؤسسات األمنية فقط

5.2 6.0 3.9<

>21.1 21.8 21.5 أعارض هذا التواجد) 4
>1.9 3.7 3.0 ال أعرف/ ال رأي ) 5

    
23D<<^’jÎ÷]< ð^ße< ì^Âc< Í‚ãe< l^éŠß¢]< ‚ÃjÚ< æ_< êÖæ< ‚q]çi< àÂ< oè‚u< Õ^ßâ< H…^ý]< ‹ËÞ< »

íéjvjÖ]<äjéßeæ<íéßéŞŠ×ËÖ]<J<[‚q]çjÖ]<]„â<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<
>33.2 19.0 24.2 أؤيد بشدة) 1
>48.0 57.6 54.1 أؤيد) 2
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>10.3 14.9 13.2 أعارض) 3
>7.2 6.9 7.0  أعارض بشدة) 4
>1.2 1.6 1.4 ال أعرف/ ال رأي) 5

    
24<D÷]<ð]†qc<…^¿jÞ^eæ<áìˆÆ<Å^ŞÎ<àÚ<Øéñ]†‰c<h^vŠÞ]<‚Ãe<Å^ŞÏÖ]æ<íË–Ö]<»<íÚ^ÃÖ]<íé‰^éŠÖ]<l^e^~jÞ

Å^ŞÏÖ]<ì…]c<»<Œ^·<íÒ…^Ú<àÂ<oè‚u<Õ^ßâ<H^ÃÚ<J<[íÒ…^¹]<å„â<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<
>49.7 33.7 39.6 أؤيد بشدة) 1
>43.3 54.1 50.1  أؤيد) 2
>4.3 6.1 5.5 )26سؤالانتقل إىل (أعارض ) 3
>1.6 2.3 2.1 )26سؤال انتقل إىل (أعارض بشدة ) 4
>1.0 3.8 2.8 ال أعرف/ ال رأي) 5

 
 

 <ÅçÛ]A<<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A<<ìˆÆ<Å^ŞÎA<
25D<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<áç{Ói<á_<g{«<ä{Þ_<‚{ÏjÃi<Ü{Ò<Hl^e^~jÞ÷]<ð]†qc<ØfÎ<Å^ŞÏÖ]<ì…]c<»<Œ^·<íÒ…^Ú<‚èöi<kßÒ<ác

<<<<<<<<<<<<<<<<^ãj{’u<áç{Ói<á_<g{«<ønÚ<Øâ<HÅ^ŞÏÖ]<»<…]†ÏÖ]<Äß‘<»<^ãj’u10A<<<æ_<H90<A<<<[^{Ûãßée<ðê{<æ_
E<°e<ífŠÞ<¼Â_10<A<æ90DA<

    _________أذكر النسبة ) 1
>50A 50A 50A الوسيط 
>45A<45A<46A املعدل 

    
26D<<[Å^ŞÏÖ]<»<éŞŠ×Ê<ê×}]<Å]†‘<Ùç’u<àÚ<Ð×Î<kÞ_<Øâ<HìˆÆ<Å^ŞÎ<àÚ<Øéñ]†‰c<h^vŠÞ]<‚Ãe<

 23.9 14.0 17.7 قلق جدا) 1
>35.7 45.2 41.7 قلق) 2
>26.0 33.7 30.9 غري قلق) 3
>12.8 5.3 8.0 غري قلق باملرة) 4
>1.6 1.8 1.7 ال أعرف/ ال راي) 5
    

27<<D<ì†ŞéŠÖ]<î×Â<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ì…‚ÏÖ<ÔÛééÏi<çâ<^Ú<HìˆÆ<Å^ŞÎ<àÚ<h^vŠÞ÷^e<Øéñ]†‰c<Ý^éÎ<‚Ãe
<<[Õ^ßâ<Å^•æù]<î×Â<

للسلطة قدرة عالية على السيطرة على ) 1
 األوضاع

29.7 29.0 31.0<

 على السيطرة متوسطة للسلطة قدرة )2
 على األوضاع

41.8 40.4 44.2<

على ضعيفة يوجد للسلطة قدرة ) 3
 السيطرة على األوضاع

14.6 15.8 12.4<

ال يوجد للسلطة قدرة على اإلطالق ) 4
 للسيطرة على األوضاع

10.1 10.2 9.9<

>2.5 4.7 3.9 ال أعرف / ال رأي ) 5
    

28<<<D†ŞŠé‰<àÚ<HÔè_†e<[äßÚ<ê×éñ]†‰ý]<h^vŠÞ÷]<‚Ãe<ìˆÆ<Å^ŞÎ<î×Â<<
>60.2 58.7 59.2 الفلسطينيةالسلطة ) 1
احلركات واجملموعات املسلحة ) 2

 والفصائل
25.5 27.5 22.1<

>6.6 2.6 4.1  أخرى) 3
>4.1 4.1 4.1 ال أحد) 4
>7.0 7.1 7.0 ال أعرف/ ال رأي ) 5
    

29<DˆÆ<Å^ŞÎ<»<Ø’vé‰<äÞ_<ÄÎçji<]ƒ^Úæ[äßÚ<ê×éñ]†‰ý]<h^vŠÞ÷]<‚Ãe<ì<
ستعود احلياة إىل طبيعتها بشكل ) 1

 منتظم
31.1 32.5 28.9<

ستعود احلياة لطبيعتها بعض الشيء ) 2
 مع بعض الفوضى

55.4 53.8 58.1<

سيكون هناك فوضى ولن تعود احلياة )3
 لطبيعتها  

11.1 11.5 10.7<
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>2.3 2.2 2.2 ال أعرف/ ال رأي ) 4
    

30<D»<<<<<<<<<<<Ý^{{Â<Ûjf{‰<»<l_‚{je]<{Ö]<ív×{Š¹]<l^{ãq]ç¹]<å„{{â<»<†{’jÞ]<ë„{Ö]<à{Ú<Háû]<î{ju<HÕ^{ÏjÂ]<<
2000[°éßéŞŠ×ËÖ]æ<Øéñ]†‰c<°e<<

>11.8 18.5 16.0 إسرائيل) 1
>53.6 31.5 39.6 الفلسطينيني) 2
>3.3 5.3 4.6 الطرفان  ) 3
>29.7 41.6 37.2 ال أحد منهما) 4
>1.6 3.1 2.6 ال أعرف/ ال رأي ) 5

 
 
 
 
 
 

 <ÅçÛ]A<<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A<<ìˆÆ<Å^ŞÎA<
31<D<<<<<<<<<<<<<<<[áû]<î{ju<^{ãè_†e<ív×Š¹]<l^ãq]ç¹]<»<†’jÞ]<ë„Ö]<àÚ<[°éßéŞŠ×ËÖ]<íéf×Æ_<‚ÏjÃi<Õ†¿Þ<»<]ƒ^Úæ

çâ<†’jß¹]<á_<ÜãÛ¿ÃÚ<‚ÏjÃè<ØâV<
>11.5 20.6 17.3 إسرائيل) 1
>60.8 40.2 47.8 الفلسطينيون) 2
>1.0 2.9 2.2 تصراالطرفان ان) 3
>18.6 30.0 25.8  الطرفان مل ينتصرا  ) 4
>8.0 6.2 6.9 ال أعرف/ ال رأي ) 5
    

32<Dçâ<†’jß¹]<á_<ÜãÛ¿ÃÚ<‚ÏjÃè<Øâ<[áû]<îju<Üãè_†e<†’jÞ]<ë„Ö]<àÚ<[°é×éñ]†‰ý]<íéf×Æ_<àÂ<]ƒ^Úæ<V<
>46.2 53.8 51.0 إسرائيل) 1
>29.7 14.7 20.2 الفلسطينيون) 2
>1.6 1.8 1.7 لطرفان انتصراا) 3
>14.0 21.3 18.7  الطرفان مل ينتصرا  ) 4
>8.5 8.3 8.3 ال أعرف/ ال رأي ) 5
    

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

>41.3 40.0 40.5 خارطة الطريق اهنارت بالتأكيد) 1
>22.9 28.2 26.3  أعتقد أهنا اهنارت) 2
أعتقد أهنامل تنهار وال يزال هناك ) 3

 إمكانية لتطبيقها  
24.6 23.3 26.9<

بالتأكيد مل تنهار وتوجد إمكانية ) 4
 لتطبيقها

3.5 4.3 2.1<

>6.8 4.2 5.2 ال أعرف/ ال رأي ) 5
    

34D<<<<<<<<<<<<<<<íŞ}<Ùçu<íé×éñ]†‰ý]<íÚçÓ£]<…]†Î<‚Ãe<ê×éñ]†‰ý]æ<éŞŠ×ËÖ]<°Ê†Ş×Ö<áû]<Ø’¬<á_<ÄÎçji<]ƒ^Ú
<[íè†’¹]<ì…^f¹^e<íéßéŞŠ×ËÖ]<ì^éÏÖ]<ÙçfÎæ<ìˆÆ<Å^ŞÎ<àÚ<h^vŠÞøÖ<áæ…^<

سيعود الطرفان للمفاوضات قريبا ) 1
 وستتوقف املواجهات املسلحة

20.4 21.3 19.0<

سيعود الطرفان للمفاوضات لكن ) 2
 بعض املواجهات املسلحة ستستمر 

51.7 51.2 52.5<

لن تتوقف املواجهات املسلحة ولن ) 3
 يعود الطرفان للمفاوضات

21.2 20.6 22.3<

>6.2 7.0 6.7 ال أعرف/ ال رأي ) 4
    

35<<DjÚ<Ôi†‰_<]†Êùæ<ÔÖ<íé’~Ö]<íÚøŠÖ]<æ<àÚù]<á`e<Ý^èù]<å„â<†Ãi<Øâ<[àè†ÊçjÚ<Æ<Ý_<àè†Êç<
>2.3 3.8 3.3 متوفرين بشكل كامل) 1
>22.1 18.7 19.9 متوفرين) 2
>44.1 51.0 48.5 غري متوفرين   ) 3
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>31.5 26.1 28.1 غري متوفرين  باملرة) 4
>0.0 0.4 0.2 ال أعرف/ ال رأي ) 5

    
36<<D<<<°Ûãj{{¹]<íf{{‰^¦<l^{{Îæù]<g{{×Æ_<»<Õ†{{¿ße<Üj{{è<÷<æ_<Üj{{è<Ø{{â<<íŞ×{{ŠÖ]<»<^{{ŠËÖ]<à{{Â<°Öæö{{Š¹]æ

[íéßéŞŠ×ËÖ]  
>4.3 6.2 5.5 بالتأكيد يتم) 1
>15.7 26.6 22.6 يتم  ) 2
>36.5 45.4 42.2 ال يتم) 3
>40.6 17.4 25.9 بالتأكيد ال يتم) 4
>2.9 4.3 3.8 ال أعرف/ ال رأي ) 5
    

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

>47.5 30.0 36.5 ا بشدةأؤيده) 1
>45.9 61.7 55.9  أؤيدها) 2
>3.9 5.5 4.9 أعارضها) 3
>1.0 0.6 0.8 أعارضها بشدة) 4
>1.7 2.2 2.0 ال أعرف/ ال رأي ) 5

 
 <ÅçÛ]A<Ë–Ö]<íée†ÇÖ]<íA<<ìˆÆ<Å^ŞÎA<

38<D<<<íÃ{{‰]æ<í{{é×}]<l]é{{Çiæ<l^uø{{‘c<ð]†qd{{e<Ý^{{èù]<å„{{â<»<íéßéŞ{{Š×ËÖ]<íŞ×{{ŠÖ]<<Ýç{{Ïi<Ø{{â<HÕ†{{¿ße
<[íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<î×Â<íè…„qæ<

>7.2 5.4 6.1 بالتأكيد نعم) 1
>24.4 38.9 33.6 نعم) 2
>37.9 39.7 39.1 ال) 3
>23.4 8.9 14.2 بالتأكيد ال) 4
>7.0 7.1 7.1 ال أعرف/ ال رأي) 5
   <

39De<<‚•<ív×Š¹]<l^é×ÛÃ×Ö<ífŠßÖ^qìˆÆ<Å^ŞÎæ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<°é×éñ]†‰c<çß<<[ÔÞdÊ<
>61.2 33.6 43.7   تؤيدها بشدة) 1
>28.7 50.1 42.3 تؤيدها) 2
>8.3 11.8 10.5 تعارضها) 3
>1.0 1.1 1.1 تعارضها بشدة) 4
>0.8 3.5 2.5 أعرفال / ال رأي) 5
    

40De<<‚•<ív×Š¹]<l^é×ÛÃ×Ö<ífŠßÖ^ÚßçjŠ°ìˆÆ<Å^ŞÎæ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<<<[<ÔÞdÊ<
>58.5 32.9 42.3   تؤيدها بشدة) 1
>29.5 46.8 40.5 تؤيدها) 2
>10.3 15.3 13.5 تعارضها) 3
>0.6 1.4 1.1 تعارضها بشدة) 4
>1.0 3.5 2.6 ال أعرف/ ال رأي) 5
    

41<De<‚•<ív×Š¹]<l^é×ÛÃ×Ö<ífŠßÖ^ÚØéñ]†‰c<Ø}]<°é×éñ]†‰c<°éÞ‚<<ÔÞdÊ[<
>35.5 15.9 23.1   تؤيدها بشدة) 1
>24.4 28.5 27.0 تؤيدها) 2
>34.1 46.6 42.0 تعارضها) 3
>5.2 5.2 5.2 تعارضها بشدة) 4
>0.8 3.7 2.7 ال أعرف/ ال رأي) 5
    

42D<øÒ<àÚ<ÌßÃÖ]<Í^Ïèý<ìçÂ‚×Ö<ífŠßÖ^e°fÞ^¢]<<V<[ÔÞdÊ<Hê×éñ]†‰ý]æ<éŞŠ×ËÖ]<
>78.9 79.1 79.0 تؤيدها) 1
>19.4 17.1 17.9 تعارضها) 2
>1.7 3.8 3.1 ال رأي ال أعرف) 3
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43D<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<à{ÓÖæ<°fÞ^{¢]<ø{Ò<à{Ú<Ì{ßÃÖ]<Í^{Ïèc<î{×Â<éŞ{Š×ËÖ]æ<ê×éñ]†{‰ý]<°Ê†{ŞÖ]<°{e<Ñ^{Ëi÷]<<ç{Ö<^ÛéÊ

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

>51.7 56.9 55.0 أوافق) 1
>44.2 38.7 40.7 أعارض) 2
>4.1 4.4 4.3 ال رأي ال أعرف) 3
    

44D<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ê<{Ö]<íéßéŞ{Š×ËÖ]<Ñç{Ï£]<Ð{éÏ <»<áû]<î{ju<kÛâ^{‰<‚{Î<ív×Š¹]<l^ãq]ç¹]<á_<‚ÏjÃi<Øâ<<k×{
^ãÏéÏ <»<l^•æ^Ë¹][<<

>36.8 19.7 26.0 بالتأكيد نعم  ) 1
>36.2 46.9 42.9 نعم  ) 2
>18.0 28.4 24.5 ال) 3
>6.4 2.4 3.9 بالتأكيد ال)  4
>2.7 2.6 2.7 ال أعرف/ ال رأي ) 5

    
45D<<<<<<<<<̂{ãq]ç¹]<á_<‚{ÏjÃi<÷<æ_<í{éf×Æù]<‚ÏjÃi<Øâ<H°éßéŞŠ×ËÖ]<íéf×Æù<ífŠßÖ^e<]ƒ^Úæ<<<<kÛâ^{‰<‚{Î<ív×{Š¹]<l

[<^ãÏéÏ <»<l^•æ^Ë¹]<k×Ê<Ö]<íéßéŞŠ×ËÖ]<ÑçÏ£]<ÐéÏ <»<áû]<îju<
>70.7 57.1 62.1 أغلبية الفلسطينيني تعتقد ذلك) 1
>22.8 33.9 29.8 أغلبية الفلسطينيني ال تعتقد ذلك) 2
>6.4 9.0 8.1 ال أعرف/ال رأي ) 3

 
 <ÅçÛ]A<<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A<ìˆÆ<Å^ŞÎA<<

46D<<H^ãe<Øéñ]†‰c<Í]Â]æ<°ŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎæ<HØéñ]†‰cæ<éŞŠ×ËÖ]<Í†ŞÖ]<°e<Ýø‰<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<‚Ãe
[°fÃÖ]<°e<í£^’¹]<íé×ÛÂ<š…^Ãj‰<Ý_<‚èöj‰<Øâ<

>17.0 15.1 15.8 سأؤيد بشدة) 1
>49.7 60.1 56.3 سأؤيد) 2
>24.0 19.4 21.1 سأعارض) 3
>8.3 3.6 5.3 سأعارض بشدة) 4
>1.0 1.7 1.4 ال أعرف/ال رأي ) 5

    
47D<<<<<<<<<<<<<<<<<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 مصاحلة ) 1

 بني الشعبني
42.7 36.7 53.1<

ميكن حصول املصاحلة فقط بعد عدة ) 2
 أجيال

17.2 17.1 17.6<

ميكن حصول املصاحلة مع اجليل ) 3
 القادم

12.4 16.3 5.6<

ميكن حصول املصاحلة خالل عشر ) 4
 سنوات

5.9 7.7 2.9<

ميكن حصول املصاحلة خالل ) 5
 السنوات القليلة املقبلة

13.8 14.5 12.4<

>8.5 7.7 8.0 ال أعرف/ ال رأي) 6
    

48D<<<<<<<<<<<<<<<<<Øéñ]†{‰c<Í]{Â]æ<°Ş{Š×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[<
48I1<D°jÖæ‚Ö]<°e<íÒ†u<íè†uæ<íuçjËÚ<æ‚uÄñ^–fÖ]æ<]†ÊúÖ<<

>25.0 26.2 25.8  بشدةأؤيد) 1
>57.2 58.8 58.2  أؤيد ) 2
>12.4 12.1 12.2 أعارض) 3
أعارض                              ) 4

 بشدة 
3.0 2.2 4.3<

>1.0 0.7 0.8 ال أعرف/ ال رأي ) 5
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48I2<DíÒÚ<íè^’jÎ]<Äè…^²<Ý^éÏÖ]æ<íè^’jÎ]<l^Š‰öÚ<ð^ße<

>17.1 16.1 16.5  بشدةأؤيد) 1
>49.2 50.4 50.0  أؤيد ) 2
>26.0 28.5 27.6 أعارض) 3
أعارض                              ) 4

 بشدة 
4.4 3.6 5.8<

>1.9 1.4 1.6 ال أعرف/ ال رأي ) 5
    

48I3<D<íé‰^é‰<l^Š‰öÚ<ð^ßeEá^¹Ò<DŞŠ×Ê<íÖæ<°e<êÖ]…‚ËÞçÒ<^ ]<Ý^éÏÖ<Í‚ãi<íÒÚ<íÖææ<°
^Ïu÷<Øéñ]†‰c<

>4.1 7.1 6.0  بشدةأؤيد) 1
>21.7 26.9 25.0  أؤيد ) 2
>48.3 52.0 50.6 أعارض) 3
أعارض                              ) 4

 بشدة 
14.4 10.0 21.9<

>3.9 4.1 4.0 ال أعرف/ ال رأي ) 5
    

48I4<D<Øéñ]†‰c<‚•<˜è†vjÖ]<Äß³<íéßéŞŠ×Ê<°Þ]çÎ<ØÛÂ<
>3.3 4.9 4.3  بشدةيدأؤ) 1
>32.0 27.3 29.0  أؤيد ) 2
>42.6 51.7 48.4 أعارض) 3
أعارض                              ) 4

 بشدة 
15.4 12.7 20.0<

>2.1 3.4 2.9 ال أعرف/ ال رأي ) 5
 

 <ÅçÛ]A<<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A<<ìˆÆ<Å^ŞÎA<
48I5<D<<<<<<Ãi<íéßéŞŠ×ËÖ]<íÖæ‚Ö]<Œ…]‚¹<íéÛé×Ãi<sÚ]†e<Ä•æ<<<<<<<<<<°Ş{Š×Ê<Ø{Ò<ìç{Ãe<gÖ^Şi<÷æ<Øéñ]†‰de<Í

°éßéŞŠ×Ë×Ö<
>0.2 2.6 1.7  بشدةأؤيد) 1
>4.1 9.4 7.4  أؤيد ) 2
>38.5 55.5 49.2 أعارض) 3
أعارض                              ) 4

 بشدة 
39.5 30.1 55.7<

>1.4 2.4 2.1 ال أعرف/ ال رأي ) 5
    

49<DÖ‹éñ†Ö<í×ÏjŠÚ<l^e^~jÞ]<l†q<ç[…^j~j‰<àÛÊ<HÜâõ^_<íéÖ^jÖ]<x†iæ<HÝçéÖ]<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<<
>12.4 8.5 9.9 حيدر عبد الشايف) 1
>53.7 46.6 49.2 ياسر عرفات)  2
>4.1 4.7 4.5 _____حدد(غري ذلك )  3
ال أحد ممن سبق وسأقرر يف حينه) 4

  
25.0 26.2 22.9<

>6.0 13.1 10.5 تالن أشارك يف االنتخاب) 5
>0.8 1.0 0.9 ال أعرف/  رأي ال) 6
    

51D<<Ö<<<<<<<<<<<<HÜâõ^_<íéÖ^jÖ]<x†iæ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<‹éñ…<gñ^ßÖ<í×ÏjŠÚ<l^e^~jÞ]<l†q<ç<<<<…^j~j‰<àÛÊ
[<

>9.7 9.1 9.3 صائب عريقات) 1
>3.3 5.5 4.7 حنان عشراوي) 2
>9.3 4.7 6.4 حيدر عبد الشايف) 3
>3.3 3.8 3.6 اروق القدومي ف)4
>27.3 24.4 25.4  الربغوثيمروان) 5
>3.9 6.7 5.7 أمحد قريع) 6
>2.9 3.0 3.0 حممود عباس) 7
>8.1 1.0 3.6 حممد دحالن) 8
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>22.3 23.3 22.9 ال أحد مما سبق، ساقرر يف حينه) 9
>5.6 12.7 10.1 لن أشارك يف االنتخابات) 10
>1.2 4.1 3.0 )_____( ري ذلك حددغ )11
>3.1 1.7 2.2 ال أعرف/ ال رأي ) 12
    

50D<[^Þøe<»<íÊ^v‘<íè†u<‚qçi<Øâ<Ôè_†e<
>21.5 19.4 20.2 نعم) 1
>35.1 38.1 37.0 إىل حد ما) 2
>40.1 39.9 40.0 ال)  3
>3.3 2.5 2.8 ال أعرف/ ال رأي) 4
    

51<D<[Íç}<áæ‚e<íŞ×ŠÖ]<^ÏjÞ]<ìˆÆ<Å^ŞÎæ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<ÝçéÖ]<Œ^ßÖ]<ÄéŞjŠè<Øâ<HÔè_†e<
>55.0 47.5 50.2 نعم) 1
>41.9 47.4 45.4 ال) 2
>3.1 5.2 4.4 ال أعرف/ ال رأي) 3
    

52<D<^â]†i<ÔÞdÊ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<Ø¾<»<á^ŠÞý]<ÑçÏuæ<íé]†Ïµ‚Ö]<Ù]çu_<ÜééÏi<l…_<çÖ<
>2.3 4.9 3.9 جيدة جداً) 1
>15.7 23.7 20.8 جيدة) 2
>30.6 24.9 27.0 ليس جيدة وليست سيئة) 3
>25.8 26.4 26.2 سيئة) 4
>22.9 17.5 19.5 سيئة جداً)  5
>2.7 2.5 2.6 ال أعرف/ ال رأي) 6
    

53D<<[íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<^ŠÊ<çqçe<‚ÏjÃi<Øâ<
>87.0 86.6 86.7 نعم) 1
>5.8 7.7 7.0 )56سؤال إنتقل إىل (ال ) 2
ل إىل سؤال إنتق(ال أعرف / ال رأي) 3

56( 
6.3 5.8 7.2<

 
 <ÅçÛ]A<<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A<<ìˆÆ<Å^ŞÎA<

54D<[íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<“Ïßé‰<Ý_<^ŠËÖ]<‚èˆé‰<Øâ<HÝ^èù]<…æ†Ú<ÄÚ<
>55.0 50.1 51.9 سيزيد)  1
>9.7 17.1 14.4 سيبقى كما هو) 2
>27.0 24.7 25.5 سينقص)  3
>8.3 8.1 8.2 ال أعرف/ ال رأي) 4
    

55D< _àÚ<^è<[<‚èöi<íéÖ^jÖ]<h]ˆuù]æ<l^â^Ÿ÷]<y¼ÏÊ<ğ]‚u]æ<}]w<
>0.8 0.7 0.8 زب الشعبح )1
>2.3 2.8 2.6 اجلبهة الشعبية) 2
>26.9 27.9 27.5  تحف ) 3
>28.5 21.4 24.0 اسمح ) 4
>0.4 1.2 0.9 جلبهة الدميقراطيةا ) 5
>3.9 6.7 5.7 جلهاد اإلسالميا ) 6
>0.0 0.1 0.1  داف ) 7
>5.2 5.5 5.4 ستقل إسالميم ) 8

>3.7 7.4 6.1 ستقل وطينم )   9
>26.4 25.5 25.8              أحد مما سبقال ) 10
>1.9 0.8 1.2 )______( ري ذلك حددغ )11
    

56<<D<<<<<<<<<<<<<<<êmç{ÆÖ]<á]æ†{Ú<í{ÛÒ^¦<à{Ú<†ãÖ]<]„â<Ùø}<íé×éñ]†‰c<íÛÓ¦<kãjÞ]E<<<<<<<<xj{Ê<í{Ò†u<†{‰<°{Ú_
Ö]<êÃè†jÖ]<‹×]<<ç–ÂæéŞŠ×Ë<Dì…ç‘<l†m`i<ÌéÒ<Hl]†Ú<ì‚Â<‚eö¹]<àrŠÖ^e<äé×Â<ÜÓ£^e <

<[íÛÒ^]<å„â<‚Ãe<Õ†¿ße<êmçÆÖ]<á]æ†Ú<
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مل تتأثر صورته سلبا أو إجيابا يف ) 1
 نظري

25.6 31.7 15.1<

أصبحت أراه مؤهال أكثر من السابق ) 2
 كقائد من قادة الشعب الفلسطيين

66.6 58.8 80.2<

هال أقل من السابق أصبحت أراه مؤ) 3
 كقائد من قادة الشعب الفلسطيين

4.1 5.3 2.1<

>2.7 4.3 3.7 ال أعرف/ ال رأي ) 4
    

57<<D<<<<<<<<<<<‚{·_<é{Ö]<^{Ûâ<Œ^·<íÒ†u<ì^Î<àÚ<°ßm]<Ù^éjÆ^e<íé•^¹]<í×é×ÏÖ]<†ãù]<Ùø}<Øéñ]†‰c<kÚ^Î
êŠéjÞ†Ö]<ˆèˆÃÖ]<‚fÂ<…çjÒ‚Ö]æ<°‰^è<J_<ÙçÏi<Øâ<<†ã_<ì‚Â<…æ†Ú<‚Ãe<Ý_<lçÎ<‚Î<l÷^éjÆ÷]<å„â<á
<[áû]<îju<Œ^·<íÒ†u<kËÃ•_<

>38.6 34.4 36.0 قوت حركة محاس) 1
>36.4 40.6 39.1 اضعفت حركة محاس) 2
>22.3 21.6 21.9 مل تؤثر على احلركة) 3
>2.7 3.4 3.1 ال أعرف/ ال رأي ) 4
    

      
       

    
    
    

 
      

 
 

 


