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

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

السياسات الفلسطينية الداخلية، التحليل االسـتراتيجي      
السياسة اخلارجية، البحوث املسـحية واسـتطالعات       و

: 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         

ات عمل لدراسـة قضـايا      الفلسطيين، تشكيل جمموع  
ومشاكل تواجه اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع       
حلول هلا، وعقد املؤمترات واحملاضـرات واملـوجزات        

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

ي وللبيئـة   وبلورة تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخل     
 .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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يظهر االستطالع أنه لو جرت االنتخابات الرئاسية اليوم فإن النتائج  
 ملصطفى ٪٦ ملروان الربغوثي، ٪٣٨ حملمود عباس، ٪٤٠: ستكون متقاربة جداً

 مل يقرروا حىت ٪١٣ جملموع املرشحني اآلخرين كافة، وحوايل ٪٣الربغوثي، 
 ٪٤٨(يظهر االستطالع أن حممود عباس حيقق انتصاراً يف قطاع غزة . اآلن

ولكن مروان الربغوثي حيقق انتصاراً يف الضفة )  ملروان الربغوثي٪٣٤مقابل 
تقتصر هذه النتائج على الذين ينوون ).  حملمود عباس٪٣٥ مقابل ٪٤٠(غربية ال

املشاركة يف االنتخابات فقط، ويظهر االستطالع أن نسبة عدم املشاركة 
يزداد التأييد ملروان الربغوثي مقابل حممود عباس ).  ٪١٠(ستكون ضئيلة جداً 

تأييد لعباس مقابل فيما يزداد ال) ٪٢٩ مقابل ٪٤١(يف مدن الضفة الغربية 
ويف مدن ) ٪٣١ مقابل ٪٥٧(الربغوثي بشكل خاص يف بلدات قطاع غزة 

لكن الفرق بني االثنني يتقلص كثرياً يف ). ٪٢٩ مقابل ٪٥٠(قطاع غزة 
يعطي الرجال تأييداً أكرب .  للربغوثي٪٤٠ لعباس مقابل ٪٤٢(خميمات الضفة 

ي النساء تأييداً أكرب فيما تعط) ٪٣١ مقابل ٪٤٦(لعباس مقابل الربغوثي 
 إىل ١٨بني (كذلك يعطي الشباب ). ٪٣٥ مقابل ٪٤٤(للربغوثي مقابل عباس 

أما األكرب سناً فأكثر تأييداً ). ٪٣٥ مقابل ٪٤٧(تأييداً للربغوثي )  سنة٢٢
 مقابل ٪٤٥(يعطي األميون تأييداً أكرب لعباس مقابل الربغوثي . حملمود عباس

 ٪٣٧(مرتفعاً أيضاً بني حاملي شهادة البكالوريوس ويبقى التأييد لعباس ) ٪٣٣
 ٪٤٧(يرتفع التأييد للربغوثي مقابل عباس بني الطالب ).  للربغوثي٪٣٢مقابل 
 إىل ٪٥٠(فيما يرتفع التأييد لعباس مقابل الربغوثي بني املزارعني ) ٪٣٥مقابل 
 مقابل ٪٤٥(، والعاطلني عن العمل )٪١٨ مقابل ٪٤٧(واملتقاعدين ) ٪٢٩
كما يرتفع التأييد لعباس بني العاملني يف ). ٪٢٦ مقابل ٪٤٣(والتجار ) ٪٣٠

كذلك يزداد التأييد لعباس بني ).  للربغوثي٪٢٧مقابل ) ٪٤٨(القطاع العام 
 من مؤيدي فتح تأييداً لعباس ٪٥٤يعطي . األقل دخالً ويقل بني األكثر دخالً

 منهم ٪٢٤ محاس فيعطي أما مؤيدو.  منهم التأييد للربغوثي٪٣٨فيما يعطي 
 .  للربغوثي٪٤٤تأييداً لعباس و

تظهر النتائج أن حممود عباس يتفوق على كافة املرشحني من حيث 
تقدير املستطلعني لقدرته على التوصل التفاق سالم مع إسرائيل، وعلى قدرته 
على حتسني الوضع االقتصادي، وقدرته على فرض النظام والقانون يف الضفة 

ما مروان الربغوثي فيتفوق على حممود عباس يف تقدير املستطلعني أ. والقطاع
وتتقارب التقديرات يف قدرة االثنني على . لقدرته على احلفاظ على حق العودة

 . احلفاظ على الوحدة الوطنية ومنع االقتتال
يظهر االستطالع أنه لو قامت محاس بترشيح حممود الزهار يف 

يقولون بأهنم سيصوتون له، لو كان التنافس بني  ٪٢٨االنتخابات الرئاسية فإن 
الزهار وحممود عباس ومروان الربغوثي فقط، فإن مروان الربغوثي هو املفضل 

والغالبية العظمى من الذين قاموا . ٪٢٤، والزهار لـ ٪٢٩، عباس لـ٪٣٤لـ 
تعتقد أن ذلك املرشح سيكون قادراً )  ٪٨٣(باختيار املرشح املفضل لديهم 

 . لى قيادة الشعب الفلسطيين يف ظل الظروف الراهنةفعالً ع

 يريدون ٪٢٦ يريدون مروان الربغوثي رئيساً حلركة فتح، لكن ٪٣٠
يف قطاع غزة تصل .  يريدون فاروق القدومي لقيادة احلركة٪٧حممود عباس و

 ٪٢٨يف الضفة وللربغوثي إىل ) ٪٢٢مقابل  (٪٣١نسبة التأييد لعباس إىل 
 ). ٪٩مقابل  (٪٥لضفة وللقدومي إىل يف ا) ٪٣١مقابل (

 يعتقدون أن مرشحي فتح سيفوزون ٪٤٢أما يف  االنتخابات احمللية فإن 
 ٪١٤ يعتقدون أن مرشحي محاس واجلهاد اإلسالمي سيفوزون  و٪٢٠و

 يعتقدون أن مرشحي العائلة ٪١١يعتقدون أن املستقلني هم الذين سيفوزون، و
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 يقولون أهنم سوف يصوتون ٪٣٧صويت فإن أما بالنسبة لنوايا الت. سيفوزون
 ٪١١ للمستقلني، و٪١٣ ملرشحي محاس واجلهاد، و٪٢٠ملرشحي فتح، 

 عن نيتهم التصويت ملرشحي ٪٢١املاضي أعرب ) سبتمرب(يف أيلول . للعائلة
يف هذا االستطالع ترتفع يف قطاع غزة نسبة الذين يريدون . حركة فتح

 يف الضفة ٪١٦  مقابل ٪٢٧المي إىل اجلهاد اإلس/التصويت ملرشحي محاس 
 . الغربية

 يف سبتمرب ٪٢٩يظهر االستطالع ارتفاعاً بارزاً يف شعبية حركة فتح من 
 يف هذا االستطالع ويربز االرتفاع بشكل خاص يف قطاع غزة ٪٤٠املاضي إىل 

أما حركة محاس فتنخفض شعبيتها يف . ٪٣٨ إىل ٪٢٤حيث ترتفع النسبة من 
.  يف هذا االستطالع٪١٨ يف سبتمرب املاضي إىل ٪٢٢قطاع من جممل الضفة وال

أما .  يف هذا االستطالع٪٢٢ إىل ٪٣٠ويف قطاع غزة تنخفض محاس من 
) مبا يف ذلك محاس واجلهاد اإلسالمي واإلسالميني املستقلني(جممل اإلسالميني 

 .   خالل نفس الفترة٪٢٤ يف الضفة والقطاع إىل ٪٣٢فتهبط شعبيتهم من 
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 راضية عن إسهام ياسر عرفات يف ٪٨٨ع أن نسبة يظهر االستطال 
 راضية عن إسهامه يف ٪٨٦محاية مكانة القضية الفلسطينية عاملياً ودولياً ونسبة 
 راضية عن إسهامه يف ٪٨٦احلفاظ على احلقوق الفلسطينية يف املفاوضات، و

 راضية عن إسهامه يف بناء ٪٦٥تقدمي خدمات سياسية كالصحة والتعليم، و
 راضية عن إسهامه يف ٪٥٤حكم قادرة على فرض القانون والنظام ومؤسسة 

 راضية عن إسهامه يف ٪٥١إهناء االحتالل اإلسرائيلي عن الضفة والقطاع، و
أما بعد رحيل عرفات، فإن نسبة املعتقدين . حماربة الفساد يف السلطة الفلسطينية

أسوأ فيما أن الوضع سيكون أفضل تفوق نسبة املعتقدين أن الوضع سيكون 
تقدمي اخلدمات األساسية كالصحة والتعليم، فبناء : يتعلق باملوضوعات التالية

مؤسسات حكم قادرة على فرض القانون والنظام، وبناء سلطة وطنية ذات 
حكم دميقراطي، وتتساوى نسبة املعتقدين بأن الوضع سيكون أفضل مع نسبة 

الحتالل اإلسرائيلي عن الضفة املعتقدين بأنه سيكون أسوأ فيما يتعلق بإهناء ا
لكن نسبة املعتقدين بأن الوضع سيكون أسوأ تزيد عن نسبة املعتقدين . والقطاع

بأنه سيكون أفضل فيما يتعلق باحلفاظ على احلقوق الفلسطينية يف املفاوضات 
مع إسرائيل ومحاية مكانة القضية الفلسطينية عاملياً ودولياً، وحماربة الفساد يف 

 . فلسطينيةالسلطة ال
 تعتقد أن ياسر عرفات قد مات مسموماً وغالبية هؤالء ٪٧٢نسبة 

 تعتقد أن ٪٢٢لكن نسبة . تعتقد أن إسرائيل هي املسؤولة عن تسميمه) ٪٦٤(
 . جهة فلسطينية ما هي املسؤولة عن ذلك

 تعتقد أنه لن حتدث صراعات ٪٥٢بعد رحيل عرفات، أغلبية من 
أن صراعات  ستحدث لكن لن تصل حلرب  تعتقد ٪٣٨داخلية، لكن نسبة 

النصف يتوقعون أن .   أن حرباً أهلية ستحصل٪٧أهلية فيما ترى نسبة من 
 . يؤدي رحيل عرفات إلضعاف حركة فتح لكن الربع يتوقعون العكس

EODÝøŠÖ]<íé×ÛÂV 
• <àÓµ<äÞ_<‚ÏjÃi<íéf×Æù]æ<…^ßÖ]<Ñøc<ÌÎçÖ<Ä‰]æ<‚éè`i

Øéñ]†‰c<ÄÚ<¼‰æ<Ø£<Ø‘çjÖ] 
• _<Ì’ßÖ]< ífŠÞ< àÓÖ< Ðè†ŞÖ]< í…^}< íŞ}< ‚èöi< íéf×Æ

áû]<ÐéfŞj×Ö<í×e^Î<Æ<^ãÞ_<‚ÏjÃi<ğ̂fè†ÏiJ 
• <ÄÚ< íéÛ×‰< íèçŠjÖ< Ø‘çjÖ]< íéÞ^ÓÚde< Ùõ^ËjÖ]< ^è‡]
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 تؤيد وقف إطالق النار ونسبة مماثلة ٪٨٠تظهر نتائج االستطالع أن  
ن التفاؤل يظهر االستطالع درجة م. تؤيد عودة فورية لطاولة املفاوضات

 تعتقد أنه ميكن ونسبة ٪٥٢بإمكانية جناح عملية املفاوضات حيث أن نسبة 
 تعتقد أنه ال ميكن اليوم التفاوض حول تسوية حل وسط مع القيادة ٪٤٨

 تعتقد ٪٥٨اإلسرائيلية الراهنة وفيما لو مت فعالً التوصل لتسوية كهذه فإن نسبة 
ية حبيث يستطيعون إقناع الشعب أن القادة اإلسرائيليني أقوياء بدرجة كاف

كذلك .  ال يعتقدون ذلك٪٣٧اإلسرائيلي بقبول تسوية حول وسط ونسبة 
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 تعتقد أن القيادة الفلسطينية الراهنة قوية بدرجة كافية ٪٥٦فإن أغلبية من 
حبيث تستطيع إقناع الشعب الفلسطيين بقبول تسوية حل وسط مع إسرائيل، 

 نسبة االعتقاد بأنه ميكن التوصل التفاق حل تزداد.  ال تعتقد ذلك٪٤١ونسبة 
، )٪٤٦(مقارنة بالرجال ) ٪٥٧(وسط مع القيادة اإلسرائيلية الراهنة بني النساء 

مقابل ) ٪٦٨(، بني األميني )٪٤٩(مقابل األكرب سناً ) ٪٦١(بني األصغر سناً 
مقابل املتخصصني ) ٪٦٦(، بني الطالب )٪٤٦(محلة شهادة البكالوريوس 

، وبني مؤيدي حركة ) على التوايل٪٤١ و٪٣٨و% ٢٩(اعدين والتجار واملتق
 ). ٪٣٨(مقابل مؤيدي محاس ) ٪٦١(فتح 

 ٪٣٨ تؤيد اخلطة ونسبة ٪٥٩أما بالنسبة خلطة خارطة الطريق فإن نسبة 
 تعتقد أنه من غري املمكن تطبيقها اآلن فيما تعتقد ٪٤٨تعارضها، لكن نسبة 

وكانت نسبة التأييد خلارطة الطريق قد . ها أنه من املمكن تطبيق٪٤٦نسبة 
 ٪٤١ فيما بلغت نسبة معارضتها ٢٠٠٣) يونيو( يف حزيران ٪٥٦وصلت إىل 
 أن خارطة الطريق ٪٢٨املاضي اعتقدت نسبة مل تتجاوز ) يونيو(يف حزيران 

وجد االستطالع كذلك أن نسبة املعتقدين أن تسوية سلمية . غري قابلة للتطبيق
 يف هذا االستطالع، ٪٣٤لفلسطينيني غري ممكنة تصل إىل بني إسرائيل وا

 عن اعتقادها بأن ٢٠٠١) يوليو( قد أعربت يف متوز ٪٤٦وكانت نسبة من 
عملية السالم قد انتهت مما يؤكد على ازدياد درجة التفاؤل اليت أشرنا إليها 

 . الحقاً
  ستؤيد استمرار عمليات مسلحة من ٪٣٨ ستعارض ونسبة ٪٥٩نسبة 

طاع بعد انسحاب إسرائيل منه فيما لو كان االنسحاب كامالً، وترتفع نسبة الق
 يف الضفة ٪٥٥ يف قطاع غزة بينما تنخفض إىل ٪٦٧املعارضة للعمليات  إىل 

 استمرار العمليات ٪٤٢ وأيد ٪٥٤املاضي عارض ) سبتمرب(يف أيلول .  الغربية
 قلقة ٪٥٩ ونسبة .املسلحة من قطاع غزة بعد انسحاب إسرائيلي كامل منها

من حصول صراع داخلي فلسطيين بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة 
 فقط تعطي السلطة الفلسطينية قدرة عالية على السيطرة على ٪٢٩ونسبة 

يظهر االستطالع أن ثالثة أرباع . األوضاع بعد االنسحاب اإلسرائيلي
صار الفلسطينيون يعتقدون أن خطة شارون لالنسحاب من غزة هي انت

ونسبة .  ال تراها كذلك٪٢٣للمقاومة الفلسطينية املسلحة ضد إسرائيل ونسبة 
يف .   تعتقد أن معظم الفلسطينيني يرون اخلطة انتصاراً للمقاومة املسلحة٪٧٨

 أن معظم الفلسطينيني يعتقدون أن اخلطة ٪٧١املاضي اعتقد ) سبتمرب(أيلول 
 . تشكل انتصاراً

زيد من التفاؤل فبالنسبة للعودة للمفاوضات يظهر االستطالع  أيضاً امل
بوجود ارتفاع كبري يف نسبة املعتقدين بأنه بعد وفاة الرئيس عرفات وتعيني 

رئيساً ملنظمة التحرير فإن الطرفني الفلسطيين ) أبو مازن(حممود عباس 
  يف ٪١٧واإلسرائيلي سيعودان للمفاوضات قريباً وستتوقف املواجهات من 

  يف هذا االستطالع بينما هتبط نسبة املعتقدين ٪٣٠املاضي إىل ) سبتمرب(أيلول 
 يف ٪٣٧بأن املواجهات املسلحة لن تتوقف ولن يعود الطرفان للمفاوضات من 

 ٪٥٣بل أن أغلبية من .  يف هذا االستطالع٪١٢املاضي إىل ) سبتمرب(أيلول 
إسرائيل تعتقد أن، رحيل عرفات سيزيد من فرص التوصل لتسوية سياسية مع 

 .  أن رحيله سيقلل من فرص التوصل لتسوية سياسية٪٢٣فيما تعتقد نسبة من 
 

<EP< D<í£^’¹]æ< ív×Š¹]< < l^é×ÛÃÖ]
°fÃÖ]<°eV<

• <°éÞ‚Ú< ‚•< ív×Š¹]< l^é×ÛÃÖ]< ‚éè`i< »< š^Ëª]
<±c<°é×éñ]†‰cPUJA 

يظهر االستطالع أن تأييد العمليات املسلحة ضد املدنيني اإلسرائيليني  
. ع يف هذا االستطال٪٤٩املاضي إىل ) سبتمرب( يف أيلول ٪٥٤قد اخنفض من 

 يعارضون ٪٣٨ يؤيدون و٪٥٨ . ٪٤٨ إىل ٪٤٤أما املعارضة هلا فزادت من 
قيام السلطة الفلسطينية باختاذ إجراءات ملنع العمليات املسلحة فيما لو مت 
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• <]çq†}< °éßéŞŠ×ËÖ]< á_< ï†i< ğ̂fè†Ïi< o×nÖ]< ífŠÞ
]ç¹]<»<áû]<îju<àè†’jßÚ<î×Â_< ífŠÞæ< ív×Š¹]<l^ãq
ğ]†’jßÚ<t†}<‚u_<÷<á_<ï†iJ 

• <Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<‚Ãe<°fÃÖ]<°e<í£^’¹]<‚éè`i<»<Å^Ëi…]
<±c<Ø’è<Ýø‰TMJA 

<

 تؤيد التوصل لوقف إطالق نار ٪٨٢التوصل لوقف إطالق نار متبادل، ونسبة 
امهت يف حتقيق احلقوق لكن نسبة املعتقدين بأن العمليات املسلحة قد س.  كهذا

، لكن الثلث يعتقدون أهنا مل تسهم يف ٪٦٤الفلسطينية بقيت عالية حيث تبلغ 
 .  ذلك

من الفلسطينيني ) سبتمرب املاضي/  يف أيلول٪٤٠مقارنة مع  (٪٣٥نسبة 
تعتقد أن الفلسطينيني هم املنتصرون حىت اآلن يف املواجهات املسلحة اليت 

 يف أيلول سبتمرب ٪١٦مقارنة مع  (٪١٤سبة ، ون٢٠٠٠ابتدأت يف سبتمرب 
تعتقد أن ال ) ٪٤٤(لكن النسبة األعلى . تعتقد أن إسرائيل هي املنتصرة) املاضي

يف قطاع غزة ترتفع نسبة االعتقاد بانتصار .  أحد منهما خرج منتصراً
مع ذلك، فإن نسبة من )  يف الضفة الغربية٪٢٨مقابل  (٪٤٦ إىل الفلسطينيني

تعتقد أن معظم الفلسطينيني ) يونيو املاضي/  يف حزيران٪٤٨نة مع مقار  (٪٤٣
 يف ٪٥١مقارنة مع  (٪٥٩قد خرجوا منتصرين فيما تعتقد نسبة من 

أن معظم اإلسرائيليني يعتقدون أن الفلسطينيني هم )  يونيو املاضي/حزيران
حىت تزداد نسبة االعتقاد بأن أحداً مل خيرج منتصراً .  الذين خرجوا منتصرين
، وبني غري الالجئني يف )٪٣٧(مقابل قطاع غزة ) ٪٤٨(اآلن يف الضفة الغربية 

، وبني محلة شهادة )٪٣٥(مقابل الالجئني يف القطاع ) ٪٤٤(قطاع غزة 
، وبني املتخصصني والطالب )ِ٪٣٦(مقابل األميني ) ٪٥٠(البكالوريوس 

زارعني واملهنيني مقابل امل) على التوايل٪٥٠ و٪٥٠ و٪٧١(والعاطلني عن العمل 
مقابل ) ٪٤٦(، وبني مؤيدي فتح ) على التوايل٪٣٩ و٪٣٥ و٪٢٥(والعمال 

 ).٪٣٧(مؤيدي محاس 
 يظهر االستطالع أن نسبة تأييد املصاحلة بني الشعبني بعد التوصل 

مقارنة مع  (٪٨١ لتبلغ ٢٠٠٠التفاق سالم تصل ألعلى مستوى هلا منذ عام 
 يف ٪٤٧مقارنة مع  (٪٣٤ولكن نسبة من ). سبتمرب املاضي/ يف أيلول٪٧٥
تعتقد أنه لن يكون ممكناً حدوث مصاحلة كهذه يف )  سبتمرب املاضي/أيلول

 . املستقبل
 

 
<EQ< D<íÚ^ÃÖ]< íé×}]‚Ö]< Å^•æù]

^ŠËÖ]æ<íé]†Ïµ‚Ö]<Å^•æ_æV<
• < ífŠÞæ< ×‰< ÝçéÖ]< íéßéŞŠ×ËÖ]< Å^•æúÖ< ÜééÏjÖ]UQ<A

íÃ‰]æ<ì^Þ^ÃÚ<Õ^ßâ<á_<‚ÏjÃiJ 
• àÚ< †nÒ_<á]‚ÏËe< áæ†Ãè< °éßéŞŠ×ËÖ]< Å^e…_< ímøm<

íÚøŠÖ]æ<àÚù]<J 
• æ< |ø‘ý]< l]çÂ< ‚èöi< îÛ¿ÃÖ]< íéfÖ^ÇÖ]OL< A<¼ÏÊ

°ŞŠ×Ê<»<íé]†Ïµ‚×Ö<ğ̂ée^«c<ğ̂ÛééÏi<êŞÃiJ 
• <íéßéŞŠ×ËÖ]< íŞ×ŠÖ]< »< ^ŠÊ< çqçe< ^ÏjÂ÷]< ífŠÞ

ğ]‚q<íéÖ^Â<îÏfi<VTS<A 
<

 
<

ضاع الشعب الفلسطيين اليوم حوايل ثالثة أرباع الفلسطينيني يقيمون أو 
 تعتقد أن الفلسطينيني يف الضفة ٪٩٥بأهنا سيئة أو سيئة جداً ونسبة من 

 فقط تقول بأهنا تعاين أو تعاين ٪٦٧والقطاع يعانون كثرياً أو كثرياً جداً ، لكن 
 يشعرون بأن األمن والسالمة هلم وألفراد أسرهتم غري ٪٧٦كما أن  . كثرياً

 .ون أهنم متوفرين يشعر٪٢٤متوفرين و
أما بالنسبة لقضايا اإلصالح والدميقراطية والفساد قد يبدو هناك تغيري 

 تؤيد الدعوات ٪٩٣يظهر االستطالع أن نسبة . يذكر على مواقف الشارع
الداخلية واخلارجية إلجراء إصالحات داخلية واسعة وجذرية على مؤسسات 

 .السلطة الفلسطينية
 تعطي تقييماً إجيابياً ٪٣٠لسطني فإن نسبةوبالنسبة للدميقراطية يف ف

 تعتقد أن الناس يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف،  فيما تعتقد ٪٦٢ونسبة 
 تعتقد ٪٨٧وبالنسبة للفساد، فإن نسبة .  أهنم ال يستطيعون ذلك٪٣٤نسبة من 

 تعتقد أن ٪٦٠ومن بني هؤالء نسبة . بوجود فساد يف السلطة الفلسطينية
 .د أو سيبقى كما هو يف املستقبلالفساد سيزي

 
ERDíéÓè†Úù]<l^e^~jÞ÷]V<<
• ì^è‡< çe< h^~jÞ]< ì^Âc< »< ï†i< ğ̂fè†Ïi< o×nÖ]< ífŠÞ

أن الرأي العام الفلسطيين منقسم حول تقييمه لتأثري يظهر االستطالع  
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ÝøŠÖ]<”†Ê<“×Ïi<^â]†i<íãe^Ú<ífŠÞæ<ÝøŠÖ]<”†ËÖJ 
• <íéÞ^nÖ]< çe< ì…]c< á_< ‚ÏjÃi< °éßéŞŠ×ËÖ]< Å^e…_< ímøm

Øéñ]†‰ý<ğ]‚éè`i<†nÒ_<áçÓj‰J 
<

 تعتقد ٪٣٢نسبة : إعادة انتخاب الرئيس األمريكي بوش بالنسبة لعملية السالم
أن إعادة انتخاب بوش ألربع سنوات أخرى سوف تزيد فرص التوصل لتسوية 

تعتقد أهنا ) ٪٣٤(سياسية بني الفلسطينيني واإلسرائيليني لكن نسبة متقاربة 
لكن غالبية الفلسطينيني تظهر تشاؤماً حول قدرة . وف تقلل فرص التسويةس

الواليات املتحدة حتت إدارة بوش الثانية على لعب دور نزيه يف املفاوضات 
يعتقدون أن إدارة بوش ) ٪٧٦(حيث أن أكثر من ثالثة أرباع الفلسطينيني 

ربعة القادمة ونسبة الثانية سوف تكون أكثر تأييداً إلسرائيل خالل السنوات األ
 . تعتقد أهنا ستكون أقل تأييداً% ٩
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< 
 

íévŠ¹]<pçvfÖ]<ì‚uæ 
Î…<Ý^ÃÖ]<ë_†Ö]<ÅøŞj‰]<sñ^jÞ<ÜEMPD <

MIQ<Ùæ_<áçÞ^Ò<EÛŠè<DNLLP <
 

ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
MD<[Õ^ßÓ‰<íÏŞßÚ<»<l^e^~jÞøÖ<ØérŠjÖ^e<kÛÎ<Øâ< 

SRzN SOzO SPzP نعم) ١ 
NOzT NRzS NQzR ال) ٢ 

 
N<D<»<íé‰^ñ…<l^e^~jÞ]<ë†rj‰UKMKNLLQ<å„<ØérŠjÖ]<ëçßi<Øâ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íéßçÖ]<íŞ×Š×Ö<^Šéñ…<…^éj}÷<

[‚Âç¹]<]„â<ØfÎ<l^e^~jÞ÷] 
NLzS MOzL MQzP نعمبالتأكيد )١  
POzM PMzM PMzS نعم)٢  
MTzM OOzN NTzQ ال) ٣ 
MLzO RzS SzU البالتأكيد) ٤  
SzT QzU RzQ ال رأي) ٥ 

    
O<D[íé‰^ñ†Ö]<l^e^~jÞ÷]<å„â<»<Õ…^j‰<Øâ<

RLzN QPzR QRzS نعمبالتأكيد )١  
NOzT NQzU NQzM نعم)٢  
UzT MQzL MOzM ال) ٣ 
OzO NzQ NzT البالتأكيد) ٤  
NzU MzU NzO ال رأي) ٥ 
    

P<Dæ<íè‚×e<l^e^~jÞ]<íé‰^ñ†Ö]<l^e^~jÞ÷]<ÄÚ<l†q<çÖ<]ƒ^Úæ[íÖ^£]<å„â<»<l^e^~jÞ÷]<å„â<»<Õ…^j‰<Øâ<H^–è_<íéÃè†i
NMzN MTzR MUzQ نعمبالتأكيد )١  
OSzN ONzR OPzM نعم)٢  
NSzP OPzP ONzL ال) ٣ 
MMzQ UzT MLzP البالتأكيد) ٤  
NzS PzS PzL ال رأي) ٥ 

    
Q<DHíé‰^ñ†Ö]<l^e^~jÞ÷]<íÃ^Ï¹<íéßéŞŠ×ËÖ]<í•…^Ã¹]<kÂ<çÖ<^ÛéÊ[ÞdÊ<<<

UzS TzO TzT بالتأكيد سأقاطع) ١ 
MLzM MRzN MPzL أعتقد أنين سأقاطع) ٢ 
ORzR POzT PMzN أعتقد أنين لن أقاطع) ٣ 
ORzL NMzU NSzM بالتأكيد لن أقاطع) ٤ 
SzQ UzT UzL ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

    
R<Di<l^e^~jÞ]<ð]†qc<»<íÎ^‘æ<ì^q<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<á_<‚ÏjÃi<Øâ[íÚ^ÏÖ]<ífè†ÏÖ]<ìËÖ]<»<íéÃè†<

NSzM NNzM NPzL بالتأكيد نعم) ١ 
PNzN QOzM PUzM نعم) ٢ 
MSzL MRzM MRzQ ال) ٣ 
NzU OzN OzM بالتأكيد ال) ٤ 
MLzT QzP SzP ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
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ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
S<DfÖ]<‹Ö^rÛ×Ö<l^e^~jÞ÷]<l†q<çÖ<»<áçÓé‰<°v†¹]<àÚ<ë_<HíãèˆÞ<l^e^~jÞ÷]<å„â<kÞ^Òæ<^fè†Î<íèæ†ÏÖ]æ<íè‚×

<àè„Ö]<ÔòÖæ_<æ_<[íéÛé¿ßjÖ]æ<íéeˆ£]<Üãi]ð^ÛjÞ]<àÂ<†¿ßÖ]<˜Çe<í×ñ^ÃÖ]<Üãv‰<àè„Ö]<ÔòÖæ_<H‡çËÖ]<»<^¿u<†Êæù]<Õ†¿Þ
¹]<æ_<HêÚø‰ý]<^ã¢]<æ_<HŒ^·<íÒ†u<Üãv‰<àè„Ö]<æ_<HxjÊ<íÒ†u<Üãv‰[<°×ÏjŠ<

OTzR PPzL PNzL مرشح حركة فتح ) ١  
NSzR MQzN MUzS مرشح حركة محاس  أو اجلهاد اإلسالمي) ٢ 
RzN MOzR MLzU ال هذا وال ذاك، وإمنا أولئك الذين سترشحهم العائلة) ٣ 
MMzR MQzO MPzL مرشح مستقل) ٤ 
MzS OzL NzQ حدد (مرشح آخر ) ٥______ (  
MPzO TzU MLzT ال أعرف/  رأي ال) ٦ 

    
T<D<æ_<Œ^·<íÒ†u<x†Ú<æ_<HxjÊ<íÒ†u<x†¹<íÚ^ÏÖ]<íè‚×fÖ]<l^e^~jÞ÷]<»<Ôiç‘<êŞÃj‰<Øâ<HÔÖ<ífŠßÖ^e<]ƒ^Úæ

[êÒ†£]<æ_<êeˆ£]<äñ^ÛjÞ]<àÂ<†¿ßÖ]<˜Çe<Ôj×ñ^Â<x†¹<lç’j‰<ÔÞ_<Ý_<H°×ÏjŠ¹]<æ_<HêÚø‰ý]<^ã¢]<
OPzN OTzN ORzN فتحسأصوت ملرشح حركة ) ١ 
NSzN MRzO NLzO سأصوت ملرشح حركة محاس أو اجلهاد اإلسالمي  ) ٢ 
MLzR MPzR MOzM سأصوت ملرشح مستقل) ٣ 
SzQ MNzT MLzU سأصوت ملرشح العائلة ) ٤  
TzU RzT SzR سأصوت ملرشح آخر) ٥ 
PzT QzS QzP لن أشارك باالنتخابات) ٦ 
RzT QzQ RzL ال أعرف/ ال رأي) ٧ 

    
U<D†Ÿ…^ßÖ]<Ñøý<ÌÎæ<géiÖ<íéßéŞŠ×Ê<Øñ^’Êæ<l^Ò†u<ÄÚ<l]…æ^Ú<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ë<J<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ

[<…^ßÖ]<Ñøc<ÌÎçÖ<Ø‘çjÖ]<
ORzS NMzU NSzO بالتأكيد أؤيده  ) ١ 
POzP QSzO QNzN أؤيده) ٢ 
MQzT MSzL MRzQ أعارضه) ٣ 
NzQ NzP NzP بالتأكيد أعارضه) ٤ 
MzS MzP MzQ ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

    
ML<D[°é×éñ]†‰ý]æ<°éßéŞŠ×ËÖ]<°e<l^•æ^ËÛ×Ö<íè…çËÖ]<ìçÃÖ]<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<

OMzO MUzL NOzQ بشدةأؤيد) ١  
PRzQ RNzP QRzR أؤيد) ٢ 
MRzP MPzT MQzP أعارض) ٣ 
OzQ NzN NzS عارض بشدة) ٤ 
NzO MzR MzT ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

    
MM<D<Øâ<HÔè_†e<[<íßâ]†Ö]<íé×éñ]†‰ý]<ì^éÏÖ]<ÄÚ<¼‰æ<Øu<íèçŠi<Ùçu<šæ^ËjÖ]<ÝçéÖ]<àÓµ<

MLzU TzS UzQ بالتأكيد ممكن) ١ 
OUzS POzT PNzO أعتقد أنه ممكن) ٢ 
ONzR OPzM OOzR أعتقد أنه غري ممكن) ٣ 
MRzN MNzU MPzM مستحيل  ) ٤ 
LzR LzQ LzQ ال رأي ال أعرف) ٥ 
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ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
MN<D<ð^èçÎ_<°é×éñ]†‰ý]<ì^ÏÖ]<á_<‚ÏjÃi<Øâ<Híßâ]†Ö]<íé×éñ]†‰ý]<ì^éÏÖ]<ÄÚ<¼‰æ<Øu<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<øÃÊ<<çÖ<^ÛéÊæ

[¼‰æ<Ø<íèçŠi<ÙçfÏe<ê×éñ]†‰ý]<gÃÖ]<Å^ßÎc<áçÃéŞjŠè<oé<íéÊ^Ò<íq…‚e<
MRzR NLzQ MUzM بالتأكيد يستطيعون) ١ 
OPzR PMzM OTzS أعتقد أهنم يستطيعون) ٢ 
NUzQ NQzO NRzT أعتقد أهنم ال يستطيعون) ٣ 
MOzO SzU UzU بالتأكيد ال يستطيعون) ٤ 
RzL QzO QzQ ال رأي ال أعرف) ٥ 

    
MO<D<íèçŠi<ÙçfÏe<éŞŠ×ËÖ]<gÃÖ]<ÄßÏi<á_<ÄéŞjŠi<oé<íéÊ^Ò<íq…‚e<íèçÎ<êâ<Øâ<[íéßéŞŠ×ËÖ]<ì^éÏÖ]<àÂ<]ƒ^Úæ

æ<Øu[Øéñ]†‰c<ÄÚ<¼‰<
MPzQ MNzP MOzN بالتأكيد تستطيع) ١ 
PLzQ POzP PNzO أعتقد أهنا تستطيع) ٢ 
NPzS OLzR NTzQ أعتقد أهنا ال تستيطع) ٣ 
MQzT MLzL MNzM بالتأكيد ال تستطيع) ٤ 
PzR OzQ OzU ال رأي ال أعرف) ٥ 

    
MP<Dù]æ<êeæ…æù]<^ ÷]æ<^é‰æ…æ<ì‚vj¹]<l^è÷çÖ]<kÚ‚Î<íéÂ^e†Ö]<íéÖæ‚Ö]<íßr×Ö^e<îÛŠè<^Ú<æ_<Hì‚vj¹]<ÜÚ><í…^}

Ðè†<>l]çß‰<pøm<Ùø}<íÛñ]<íèçŠjÖ<Ø‘çj×Ö<J<»<^²<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<»<íé‰^é‰<l^uø‘de<ífÖ^Ş¹]<<íŞ¤]<ØÛi
^e†Ö]<íßr×Ö]<Í]†c<k <°fÞ^¢]<àÚ<ÌßÃÖ]æ<˜è†vjÖ]<Í^Ïècæ<ëçÎ<ð]…‡æ<‹éñ…<°éÃiæ<…çj‰<Ä•æ<ÔÖƒ<HíéÂ

íjÎöÚ<æ‚u<l]ƒ<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎæ<l^ßçjŠ¹]<‚éÛrje<ífÖ^Ş¹]æ<J<šæ^ËjÖ]<^ãéÊ<Üjè<Ö]æ<íéÖ^jÖ]<í×u†¹]<ðêŸ<Üm
êÖæ<†³öÚ<íè^Â†e<íÖæ‚×Ö<íÛñ]‚Ö]<æ‚£]<î×Â<J<[ì…^f¹]<å„â<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<<

MMzL TzO UzO بشدةأؤيد) ١  
PTzQ PUzQ PUzN أؤيد) ٢ 
NSzR OMzN NUzU أعارض) ٣ 
TzQ SzM SzR أعارض بشدة) ٤ 
PzP OzU PzM ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

    
MQ<D[^ãÏéfŞi<àÓµ<÷<æ_<íŞ¤]<å„â<ÐéfŞi<áû]<àÓµ<äÞ_<‚ÏjÃi<Øâ<

RzT QzQ RzL بالتأكيد ممكن) ١ 
OQzU PNzN OUzU أعتقد أنه ممكن) ٢ 
OQzS ORzN ORzL أعتقد أنه غري ممكن) ٣ 
MPzM MLzP MMzT بالتأكيد غري ممكن) ٤ 
SzQ QzS RzP ال رأي ال أعرف) ٥ 

    
MR<D[°éßéŞŠ×ËÖ]æ<Øéñ]†‰c<°e<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<Õ†¿ße<àÓµ<îjÚ<

OQzM OPzL OPzP التسوية غري ممكنة أبدا) ١  
MQzT NPzO NMzN ممكنة بعد عدة أجيال قادمة) ٢ 
UzQ UzU UzT ممكنة مع اجليل القادم) ٣ 
OzU PzO PzN ممكنة يف العقد املقبل) ٤ 
NSzN NLzL NNzR ممكن خالل السنوات القليلة القادمة) ٥ 
TzQ SzP SzT ال أعرف/ ال رأي ) ٦ 

    
    
    



 ٢٠٠٤أيلول  ـ١٤         استطالع رقم                                              االستطالعات                                                                      

١٠ 

ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
MS<D¼è†Ö]<ÔÖƒ<»<^²<ìˆÆ<Å^ŞÎ<àÚ<ØÚ^Ò<ØÓe<h^vŠÞ÷^eæ<l^ßçjŠ¹]<ðø}de<Øéñ]†‰c<kÚ^Î<çÖ<ÄÚ<ëæ‚£]<

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

SzO SzU SzS ا بشدةأؤيده) ١ 
NOzS OOzS OLzL أؤيدها) ٢ 
QMzL PSzN PTzR ارضهاأع) ٣ 
MRzN SzT MLzT أعارضها بشدة) ٤ 
MzU OzO NzT ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

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

NOzU MMzL MQzS قلق جدا) ١ 
OQzR PSzS POzN قلق) ٢ 
NPzQ ONzS NUzS غري قلق) ٣ 
MOzS RzQ UzM ري قلق باملرةغ) ٤ 
NzO NzN NzN ال أعرف/ ال راي) ٥ 

    
MU<D<Å^•æù]<î×Â<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<
OPzN NRzR NUzP للسلطة قدرة عالية على السيطرة على األوضاع) ١ 
PNzS PMzL PMzR وسطة على السيطرة على األوضاعللسلطة قدرة مت) ٢ 
MOzQ NMzT MTzT يوجد للسلطة قدرة ضعيفة على السيطرة على األوضاع) ٣ 
QzT TzS SzS ال يوجد للسلطة قدرة على اإلطالق للسيطرة على األوضاع) ٤ 
OzT MzU NzR ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

NL<DìˆÆ<Å^ŞÎ<»<l^ßçjŠÚ<ðø}ý<áæ…^<íŞ}<ï†i<Øâ Ö<ğ]…^’jÞ]<÷<æ_<Øéñ]†‰c<‚•<ív×Š¹]<íéßéŞŠ×ËÖ]<íÚæ^ÏÛ×
[ğ]…^’jÞ]<^â]†i<

PUzP OQzO PLzP بالتأكيد هي انتصار) ١ 
NSzT OUzL OPzU أعتقد أهنا انتصار)٢ 
MOzM MUzR MSzN أعتقد أهنا ليست انتصار)٣ 
SzS PzS QzT بالتأكيد هي ليست انتصار) ٤ 
NzM MzP MzS ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

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

<[x×Š¹]<
TLzO SRzS STzL معظم الفلسطينيني يروهنا انتصاراً لكفاحهم املسلح) ١ 
MOzS MSzT MRzO معظم الفلسطينيني ال يروهنا انتصاراً لكفاحهم املسلح) ٢ 
RzL QzQ QzS ال أعرف/ ال رأي) ٣ 

    
NN<D<Œ^fÂ<çÛ¦<°éÃiæ<l^Ê†Â<‹éñ†Ö]<ì^Êæ<‚Ãe<ê×éñ]†‰ý]æ<éŞŠ×ËÖ]<°Ê†Ş×Ö<áû]<Ø’¬<á_<ÄÎçji<]ƒ^ÚE<çe_

á‡^Ú<D<Äè†Î<‚·_æ<íéßéŞŠ×ËÖ]<†è†vjÖ]<íÛ¿ß¹<^Šéñ…EðøÃÖ]<çe_<D<^Šéñ…<|çjÊ<êuæ…æ<êÚçÏÖ]<àÚù]<‹×<^Šéñ…
Ö]<íŞ×Š×Ö<^jÎöÚ<[<íéßéŞŠ×ËÖ]<íéßç<

OPzQ NRzU NUzS سيعود الطرفان للمفاوضات قريبا وستتوقف املواجهات ) ١
 املسلحة

QLzS QPzP QOzL سيعود الطرفان للمفاوضات لكن بعض املواجهات املسلحة ) ٢
 ستستمر 

TzM MOzP MMzQ لن تتوقف املواجهات املسلحة ولن يعود الطرفان للمفاوضات) ٣ 
RzS QzO QzT ال أعرف/ ال رأي ) ٤ 
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ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
NO<D<[Øéñ]†‰c<ÄÚ<íé‰^é‰<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<”†Ê<î×Â<l^Ê†Â<‹éñ†Ö]<Øéu…<†möé‰<ÌéÒ<HÔè_†e<<

ONzP NQzQ NTzL بالتأكيد سيزيد من فرص التسوية  ) ١ 
NLzS NSzQ NQzL أعتقد أنه سيزيد من فرص التسوية) ٢ 
MSzT MTzQ MTzO لن يكون له تأثري على فرص التسوية) ٣ 
MPzS MSzS MRzR أعتقد أنه سيقلل من فرص التسوية) ٤ 
QzR RzT RzP بالتأكيد سيقلل من فرص التسوية) ٥ 
TzS OzU QzS ال أعرف/ رأي)  ٦ 

    
NP<D<äéÃÞ<ë„Ö]<éŞŠ×ËÖ]<ÄÎ]çÖ]<ØéÓi<»<†}a<éŞŠ×Ê<ë_<àÚ<†nÒ_<l^Ê†Â<†‰^è<‹éñ†Ö]<Üã‰_ÝçéÖ]<J<kÞ_<Øâ

íéÖ^jÖ]<l÷^]<»<Ý^ã‰ý]<]„â<àÂ<š]…<Æ<Ý_<š]…V<
NPIM<D<<Øéñ]†‰c<ÄÚ<l^•æ^Ë¹]<»<íéßéŞŠ×ËÖ]<ÑçÏ£]<î×Â<¾^Ë£]<

OLzP NUzO NUzS راض جدا  ) ١ 
QSzM QRzN QRzR راض) ٢ 
UzU UzU UzU غري راض) ٣ 
MzS OzS OzL غري راض باملرة   ) ٤ 
LzT LzT LzT ال أعرف/ رأي ال ) ٥ 

NPIN<D<<^éÖææ<^é¹^Â<íéßéŞŠ×ËÖ]<íé–ÏÖ]<íÞ^ÓÚ<íè^· 
OPzL NUzQ OMzN راض جدا  ) ١ 
QQzS QSzQ QRzU راض) ٢ 
SzS TzL SzU غري راض) ٣ 
MzL OzQ NzR غري راض باملرة   ) ٤ 
MzS MzP MzQ ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

NPIO<D<<ê]†Ïµ<ÜÓu<l]ƒ<íéßæ<íŞ×‰<ð^ße 
NLzQ MQzR MSzP راض جدا  ) ١ 
PTzS QLzP PUzS راض) ٢ 
NOzN NRzP NQzN غري راض) ٣ 
QzN RzN QzT غري راض باملرة   ) ٤ 
NzQ MzP MzT ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

NPIP<D<<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<»<^ŠËÖ]<íe…^¦ 
MTzP MMzR MPzM راض جدا  ) ١ 
OPzR OTzO ORzU راض) ٢ 
ONzQ OSzM OQzP غري راض)٣  
MOzL MLzO MMzO غري راض باملرة   ) ٤ 
MzP NzT NzO ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

NPIQ<D<<Å^ŞÏÖ]æ<íË–Ö]<àÂ<ê×éñ]†‰ý]<<Ùøju÷]<ð^ãÞc 
MUzO MLzQ MOzS راض جدا  ) ١ 
POzO OUzL PLzR راض) ٢ 
NOzT OQzN OMzL غري راض) ٣ 
MNzP MPzP MOzR غري راض باملرة   ) ٤ 
MzN MzL MzM ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

NPIR<D<<Ý^¿ßÖ]æ<áçÞ^ÏÖ]<š†Ê<î×Â<ì…^Î<ÜÓu<l^Š‰öÚ<ð^ße 
MUzQ MMzP MPzO راض جدا  ) ١ 
PUzQ QLzR QLzN راض) ٢ 
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ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
NLzM NTzU NQzS غري راض) ٣ 
UzO SzQ TzN غري راض باملرة   ) ٤ 
MzS MzR MzR أعرفال/ ال رأي ) ٥  

NPIS<DÜé×ÃjÖ]æ<ív’Ö^Ò<íé‰^‰_<l^Ú‚}<Üè‚Ïi<
OPzP NQzN NTzR راض جدا  ) ١ 
QOzR QUzM QSzM راض) ٢ 
TzS MMzQ MLzQ غري راض) ٣ 
NzO OzO OzL غري راض باملرة   ) ٤ 
MzL LzT LzU ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

    
NQ<DÜŠÖ^e<l^Ú<Ý_<š†¹]<àÚ<^éÃéf<^içÚ<l^Ê†Â<l^Ú<Øâ<HÕ†¿ße<[<

PzM TzR SzL بالتأكيد مات موتا طبيعيا) ١ 
RzN UzL TzL أعتقد أنه مات موتا طبيعيا) ٢ 
OSzS POzO PMzN أعتقد أنه مات مسموما) ٣ 
OQzP NTzS OMzN بالتأكيد مات مسموما) ٤ 
MRzR MLzP MNzS ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

    
NR<De<àÚ<H^ÚçÛŠÚ<l^Ú<l^Ê†Â<‹éñ†Ö]<á_<‚ÏjÃi<kßÒ<ácÜŠÖ]<äÖ<Ä•æ<Õ†¿ß<

RUzP RLzQ RPzL اسرائيل) ١ 
MQzU NRzR NNzP فلسطني) ٢ 
LzQ LzQ LzQ فلسطني/اسرائيل) ٣ 
LzS MzN MzL أمريكا) ٤ 
LzS MzP MzM اخرين) ٥ 
MNzT UzT MMzL ال أعرف/ ال رأي) ٦ 

    
NS<D^Ê†Â<‹éñ†Ö]<h^éÆ<‚Ãe<éŞŠ×ËÖ]<ê×}]‚Ö]<Ä•ç×Ö<ífŠßÖ^e<Ôi^ÃÎçi<êâ<^Ú<íÖ^u<»<áçéßéŞŠ×ËÖ]<Ø}‚é‰<Øâ<[l

[íé×}]<ì‚uææ<ÐÊ]çi<í×u†Ú<íÚ^ÏÖ]<í×u†¹]<áçÓj‰<Ý_<ê×}]‚Ö]<Å]†’Ö]<àÚ<
SzS RzM RzS ستحدث حرب أهلية) ١ 
OTzN OSzS OSzU ستحدث بعض الصراعات الداخلية لكنها لن تصل حلرب ) ٢

 أهلية
MSzN NQzP NNzP ديدة الراهنة ستبقىلن حتدث صراعات لكن االنقسامات الش) ٣ 
ONzT NSzN NUzN سيكون هناك توافق ووحدة داخلي) ٤ 
PzM OzR OzT ال أعرف / ال رأي) ٥ 

    
NT<D<Ý_<ÌÃ–j‰<Ý_<ìçÎ<†nÒ_<Õ†¿Þ<»<íÒ†£]<xf’j‰<Øâ<HxjÊ<íÒ†u<î×Â<l^Ê†Â<‹éñ†Ö]<h^éÆ<Õ†¿ße<†möé‰<ÌéÒ

[^ãé×Â<m`i<äe^éÇÖ<áçÓè<àÖ<
PSzM QMzP PUzT ستضعف) ١ 
NSzP NOzN NPzT ستصبح أكثر قوة) ٢ 
NLzQ NLzQ NLzQ لن يكون لغيابه تأثري  ) ٣ 
QzL PzU PzU ال رأي ال أعرف) ٤ 
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ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
NU<D]<xjÊ<l]^éÎ<°e<àÚ<…^j¡<àÚ<Hl^Ê†Â<Øu]†Ö]<‹éñ†Ö]<Ø¦<ØvéÖ<xjÊ<íÒ†£<^Šéñ…<…^éj}]<Õ‚ée<á^Ò<çÖ<Ö

[^ãÊ†Ãi<
LzL LzP LzN عبد الستار قاسم) ١ 
LzN LzT LzR أمحد قريع) ٢ 
QzN TzS SzP فاروق القدومي) ٣ 
LzN LzR LzQ حيدر عبد الشايف) ٤ 
LzL LzP LzN هاين احلسن) ٥ 
LzL LzP LzN حسن خريشه) ٦ 
OMzM NNzP NQzR حممود عباس) ٧ 
NSzR OMzN NUzU مروان الربغوثي) ٨ 
LzT LzN LzQ حممد دحالن) ٩ 
LzR MzS MzO مصطفى الربغوثي) ١٠ 
LzT LzS LzT حي فتوحور) ١١ 
LzT LzS LzT صائب عريقات) ١٢ 
MzQ MzP MzQ أخرين) ١٣ 
OMzM OLzO OLzR ال أعرف/ ال رأي) ١٤ 

OL<Déñ†Ö]<Ø¦<k×u<Ö]<íjÎö¹]<íéßéŞŠ×ËÖ]<ì^éÏÖ]<ð]_<àÂ<š]…<Æ<æ_<š]…<kÞ_<íq…<ë_<±c<å†Ë‰<‚Ãe<l^Ê†Â<‹
[<‹éñ†Ö]<íÊø}<íÖ`Š²<Ð×Ãjè<^ÛéÊ<tøÃ×Ö<

RzL NzR OzU راض جدا) ١ 
PNzS PNzN PNzP راض) ٢ 
OMzU OPzM OOzO غري راض) ٣ 
MLzT MNzR MMzU غري راض باملرة) ٤ 
TzS TzP TzQ ال رأي ال أعرف) ٥ 

    
OM<DÂ<‹éñ†Ö]<Øéu…<‚Ãe<íéÖ^jÖ]<Å^•æù]<áçÓj‰<ÌéÒ<HÔè_†e[l^Ê†<
OMIM<DØéñ]†‰c<ÄÚ<l^•æ^Ë¹]<»<íéßéŞŠ×ËÖ]<ÑçÏ£]<î×Â<¾^Ë£]   

OLzN MUzS NOzQ أفضل  ) ١ 
OQzP OSzQ ORzT كما هي  ) ٢ 
NUzP OUzN OQzR أسوأ  ) ٣ 
QzL OzR PzM أعرف ال/ ال رأي) ٤ 

OMIN<D<<^éÖææ<^é¹^Â<íéßéŞŠ×ËÖ]<íé–ÏÖ]<íÞ^ÓÚ<íè^·<
ONzQ NNzM NQzU أفضل) ١   
OPzR OUzN OSzQ كما هي  ) ٢ 
NRzS OPzO OMzQ أسوأ  ) ٣ 
RzN PzP QzM أعرف ال/ ال رأي) ٤ 

OMIO<Dê]†Ïµ<ÜÓu<l]ƒ<íéßæ<íŞ×‰<ð^ße<
OUzT NRzS OMzQ أفضل  ) ١ 
OMzS ORzN OPzQ كما هي  ) ٢ 
NMzU OMzO NSzU أسوأ  ) ٣ 
RzR QzT RzM أعرف ال/ ال رأي) ٤ 

OMIP<D]<íe…^¦<<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<»<^ŠËÖ<
PNzU NQzO OMzS أفضل  ) ١ 
NQzS OLzM NTzQ كما هي  ) ٢ 
NSzM OUzN OPzT أسوأ  ) ٣ 
PzO QzP QzL أعرف ال/ ال رأي) ٤ 

OMIQ<D<<Å^ŞÏÖ]æ<íË–Ö]<àÂ<ê×éñ]†‰ý]<<Ùøju÷]<ð^ãÞc<
PTzP NNzS ONzM أفضل  ) ١ 
NPzT ONzP NUzR كما هي  ) ٢ 
NMzQ OUzM ONzR أسوأ  ) ٣ 
QzN QzU QzR أعرف ال/ ال رأي) ٤ 

OMIR<D<<Ý^¿ßÖ]æ<áçÞ^ÏÖ]<š†Ê<î×Â<ì…^Î<ÜÓu<l^Š‰öÚ<ð^ße<
QOzL OOzS PLzT أفضل  ) ١ 
NTzN OOzU OMzT كما هي  ) ٢ 
MOzQ NSzQ NNzO أسوأ  ) ٣ 
QzP PzU QzM أعرف ال/ ال رأي) ٤ 

    
OMISDæ<ív’Ö^Ò<íé‰^‰_<l^Ú‚}<Üè‚Ïi<Üé×ÃjÖ]<

QUzN OPzQ POzR<  أفضل  ) ١
NUzN PMzQ OSzL<  كما هي  ) ٢
SzS MUzS MQzO<  أسوأ  ) ٣
OzU PzO PzN<  أعرف ال/ ال رأي) ٤
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ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
ON<D[àè†ÊçjÚ<Æ<Ý_<àè†ÊçjÚ<Ôi†‰_<]†Êùæ<ÔÖ<íé’~Ö]<íÚøŠÖ]æ<àÚù]<á`e<Ý^èù]<å„â<†Ãi<Øâ<

NzM MzS MzT متوفرين بشكل كامل) ١ 
NRzM MUzS NNzM متوفرين) ٢ 
PPzP QNzL PUzN غري متوفرين   ) ٣ 
NRzT NRzN NRzP غري متوفرين  باملرة) ٤ 
LzR LzQ LzQ ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

    
OO<D‰öÚ<î×Â<íè…„qæ<íÃ‰]æ<íé×}]<íéßéŞŠ×Ê<<l]éÇiæ<l^uø‘c<ð]†qý<íéq…^}æ<íé×}]<<l]çÂ<Õ^ßâ<l^Š

[l]çÂ‚Ö]<å„â<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<
PUzM NRzP OPzS ا بشدةأؤيده) ١ 
PPzM RRzT QTzQ أؤيدها) ٢ 
PzO PzR PzQ أعارضها) ٣ 
LzR MzL LzT أعارضها بشدة) ٤ 
MzU MzO MzQ ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

    
OP<De†ÇÖ]<íË–Ö]<»<ÝçéÖ]<Œ^ßÖ]<ÄéŞjŠè<Øâ<HÔè_†e[Íç}<áæ‚e<íŞ×ŠÖ]<^ÏjÞ]<ìˆÆ<Å^ŞÎæ<íé<

RSzP QUzP RNzP نعم) ١ 
NUzO OSzQ OPzP ال) ٢ 
OzO OzM OzN ال أعرف/ ال رأي) ٣ 

    
OQ<D^â]†i<ÔÞdÊ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<Ø¾<»<á^ŠÞý]<ÑçÏuæ<íé]†Ïµ‚Ö]<Ù]çu_<ÜééÏi<l…_<çÖ<

OzQ PzL OzT جيدة جداً) ١  
NRzO NQzS NQzU جيدة) ٢ 
OLzP NQzS NSzP ليس جيدة وليست سيئة) ٣ 
NMzM NNzM NMzS سيئة) ٤ 
MQzU NLzQ MTzT سيئة جداً)  ٥ 
NzS NzL NzO ال أعرف/ ال رأي) ٦ 

OR<D[íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<^ŠÊ<çqçe<‚ÏjÃi<Øâ<
TPzS TSzT TRzR نعم) ١ 
TzQ SzP SzT ال) ٢ 
RzT PzT QzQ أعرفال / ال رأي) ٣ 

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

PLzO PTzP PQzQ سيزيد)  ١ 
MMzN MRzU MPzU سيبقى كما هو) ٢  
OUzR NRzS OMzO سينقص)  ٣ 
UzL SzU TzO ال أعرف/ ال رأي) ٤ 

OT<D<[ÝçéÖ]<éŞŠ×ËÖ]<gÃÖ]<Å^•æ_<ÜéÏi<ÌéÒ<HÝ^Â<ØÓe<
MzN MzL MzM جيدة جداً) ١  
SzS PzT QzU جيدة) ٢ 
NMzO MTzL MUzN وسط) ٣ 
OOzM OTzS ORzR سيئة) ٤ 
ORzP OSzN ORzU سيئة جداً)  ٥ 
LzN LzP LzO ال أعرف/ ال رأي) ٦ 

    
OU<D[íßâ]†Ö]<Å^•æù]<àÚ<ìˆÆ<Å^ŞÎæ<íË–Ö]<»<éŞŠ×ËÖ]<gÃÖ]<êÞ^Ãè<íq…<ë_<±c<

SRzT RTzS SMzS عاين كثريا جداي) ١ 
MRzR NSzO NOzP يعاين كثريا) ٢ 
RzR OzS PzT يعاين بعض الشيء) ٣ 
LzL LzM LzM ال يعاين) ٤ 
LzL LzM LzM ال يعاين أبدا) ٥ 

    
MIOU<D[Ôi^Þ^ÃÚ<íq…<êâ<^Ú<HkÞ_æ<

PRzR PSzL PRzT أعاين كثريا جدا) ١ 
NLzU NOzP NNzQ أعاين كثريا) ٢ 
NUzL NQzN NRzR أعاين بعض الشيء) ٣ 
NzM NzO NzN ال أعاين) ٤ 
MzP NzN MzU ال أعاين أبدا) ٥ 

    
< < <  
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ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
PL<D<[ÔÞdÊ<ìˆÆ<Å^ŞÎæ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<°é×éñ]†‰c<çßq<‚•<ív×Š¹]<l^é×ÛÃ×Ö<ífŠßÖ^e<

QOzT OUzM PPzP تؤيدها بشدة) ١   
ONzO POzT OUzR هاتؤيد) ٢ 
MLzR MMzU MMzP تعارضها) ٣ 
MzU NzL NzL تعارضها بشدة) ٤ 
MzS OzN NzS ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

    
PM<De<‚•<ív×Š¹]<l^é×ÛÃ×Ö<ífŠßÖ^ÚßçjŠ°ìˆÆ<Å^ŞÎæ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<<<[<ÔÞdÊ<

QQzO OTzN PPzQ تؤيدها بشدة) ١ 
OMzQ PNzT OTzR تؤيدها) ٢ 
UzU MOzT MNzP تعارضها) ٣ 
MzP MzT MzS تعارضها بشدة) ٤ 
MzU OzP NzT ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

    
PN<De<‚•<ív×Š¹]<l^é×ÛÃ×Ö<ífŠßÖ^ÚØéñ]†‰c<Ø}]<°é×éñ]†‰c<°éÞ‚<<<ÔÞdÊ[<

OLzT MSzR NNzQ تؤيدها بشدة) ١ 
NQzU NSzQ NRzU تؤيدها) ٢ 
OQzN PPzN PLzU تعارضها) ٣ 
RzL SzP RzU تعارضها بشدة) ٤ 
NzM OzN NzT ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

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

[^ãmæ‚u<Äß¹<l]ð]†qc<ƒ^¡^e<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<Ý^éÎ<š…^Ãi<Ý_<ÐÊ]çi<Øâ<Híé×éñ]†‰c<Í]‚â_<‚•<ív×Š¹]<
RLzN QRzS QTzL أوافق) ١ 
OQzN OUzQ OSzU أعارض) ٢ 
PzR OzT PzM ال رأي ال أعرف) ٣ 

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

^ãÏéÏ [<<
NUzL NLzM NOzP بالتأكيد نعم  ) ١ 
OQzR POzP PLzQ نعم  ) ٢ 
NQzU NUzO NTzL ال) ٣ 
RzN PzS QzN بالتأكيد ال)  ٤ 
OzO NzQ NzT ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

    
PQ<D<Ý^Â<Ûjf‰<»<l_‚je]<Ö]<ív×Š¹]<l^ãq]ç¹]<å„â<»<†’jÞ]<ë„Ö]<àÚ<Háû]<îju<HÕ^ÏjÂ]<<»NLLL<Øéñ]†‰c<°e<

[°éßéŞŠ×ËÖ]æ<
TzU MRzR MOzT إسرائيل) ١ 
PRzM NTzO OPzT الفلسطينيني) ٢ 
PzT PzU PzU الطرفان  ) ٣ 
OSzO PSzQ POzT ال أحد منهما) ٤ 
NzU NzR NzS ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

    
PR<D<‚ÏjÃè<Øâ<[áû]<îju<^ãè_†e<ív×Š¹]<l^ãq]ç¹]<»<†’jÞ]<ë„Ö]<àÚ<[°éßéŞŠ×ËÖ]<íéf×Æ_<‚ÏjÃi<Õ†¿Þ<»<]ƒ^Úæ

çâ<†’jß¹]<á_<ÜãÛ¿ÃÚV<
MLzN MTzT MQzS إسرائيل) ١ 
QPzT ORzM PNzU الفلسطينيني) ٢ 
OzQ NzU OzM الطرفان انتصرا) ٣ 
NQzO ORzU ONzS الطرفان مل ينتصرا  ) ٤ 
RzN QzO QzR ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

    
PS<Dçâ<†’jß¹]<á_<ÜãÛ¿ÃÚ<‚ÏjÃè<Øâ<[áû]<îju<Üãè_†e<†’jÞ]<ë„Ö]<àÚ<[°é×éñ]†‰ý]<íéf×Æ_<àÂ<]ƒ^ÚæV<

QRzR RLzU QUzO لإسرائي) ١ 
MSzP MLzU MOzO الفلسطينيني) ٢ 
MzN MzS MzQ الطرفان انتصرا) ٣ 
MTzO NLzR MUzT الطرفان مل ينتصرا  ) ٤ 
RzP QzU RzM ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
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ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
PT<DéßéŞŠ×ËÖ]<°e<Ù^fjÚ<…^Þ<Ñøc<ÌÎçÖ<ìçÂ‚Ö]<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ[<°é×éñ]†‰ý]<æ<°<

OOzQ NMzM NQzS بشدةأؤيد) ١  
QLzM RLzO QRzQ أؤيد) ٢ 
MPzM MPzP MPzO أعارض) ٣ 
MzU NzQ NzO أعارض بشدة) ٤ 
LzP MzS MzN ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

    
PU<De<Øéñ]†‰c<Í]Â]æ<°ŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎæ<HØéñ]†‰cæ<éŞŠ×ËÖ]<Í†ŞÖ]<°e<Ýø‰<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<‚Ãe<‚èöj‰<Øâ<H^ã

[°fÃÖ]<°e<í£^’¹]<íé×ÛÂ<š…^Ãj‰<Ý_<<
NNzR MQzM MSzU<  سأؤيد بشدة) ١
RLzL RQzN ROzO سأؤيد) ٢ 
MOzS MQzO MPzS سأعارض) ٣ 
OzQ OzM OzO سأعارض بشدة) ٤ 
LzN MzN LzT ال أعرف/ال رأي ) ٥ 

    
QL<D<HØéñ]†‰cæ<éŞŠ×ËÖ]<Í†ŞÖ]<°e<Ýø‰<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<‚Ãe<àÓµ<îjÚ<H^ãe<Øéñ]†‰c<Í]Â]æ<°ŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎæ

[Üji<á_<°fÃÖ]<°e<í£^’¹]<íé×ÛÃÖ<Õ^ÏjÂ]<»<
ORzN ONzU OPzM لن يكون ممكنا أبدا حدوث مصاحلة بني الشعبني) ١ 
NLzM NLzM NLzM ميكن حصول املصاحلة فقط بعد عدة أجيال) ٢ 
MMzR MQzO MPzL يل القادمميكن حصول املصاحلة مع اجل) ٣ 
UzM SzL SzS ميكن حصول املصاحلة خالل عشر سنوات) ٤ 
MQzS MSzQ MRzU ميكن حصول املصاحلة خالل السنوات القليلة املقبلة) ٥ 
SzN SzN SzN ال أعرف/ ال رأي ) ٦ 

    
QM<Dï†}_<l]çß‰<Äe…ù<çe<‹éñ†Ö]<h^~jÞ]<êÓè†Úù]<gÃÖ]<^Â_<J]<”†Ê<î×Â<Ôè_†e<ÔÖƒ<†möé‰<ÌéÒ<Ø‘çjÖ

[°é×éñ]†‰ý]<æ<°éßéŞŠ×ËÖ]<°e<íé‰^é‰<íèçŠjÖ<
MTzL MRzO MRzU بالتأكيد ستزيد فرص التوصل لتسوية سياسية) ١ 
MMzL MRzR MPzQ أعتقد أهنا ستزيد فرص التوصل لتسوية سياسية) ٢ 
OMzM NTzT NUzR لن يكون هلا تاثري على فرص التوصل لتسوية سياسية) ٣ 
MTzT NMzT NLzS أعتقد أهنا ستقلل فرص التوصل لتسوية سياسية)٤  
MQzU MNzL MOzP بالتأكيد ستقلل فرص التوصل لتسوية سياسية) ٥ 
QzN PzP PzS ال أعرف/ ال رأي) ٦ 

    
QN<D[íÚ^ÏÖ]<íÃe…ù]<l]çßŠÖ]<Ùø}<Øéñ]†‰ý<]‚éè`i<ØÎ_<Ý_<]‚éè`i<†nÒ_<íéÞ^nÖ]<çe<ì…]c<áçÓj‰<Øâ<HÕ†¿ße<

RRzU QTzN RMzP بالتأكيد ستكون أكثر تأييدا) ١ 
TzO MTzT MPzU أعتقد أهنا ستكون أكثر تأييدا) ٢ 
UzU MOzR MNzN كما كانت إدارة بوش األوىل) ٣ 
MLzM RzQ SzT أعتقد أهنا ستكون أقل تأييدا) ٤ 
MzN MzO MzO بالتأكيد ستكون أقل تأييدا) ٥ 
OzQ MzS NzP ال أعرف/ ال رأي ) ٦ 
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ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
QP<D<»<ì…†Ï¹]<íé‰^ñ†Ö]<l^e^~jÞøÖ<ÜãŠËÞ_<xé†i<ÜãjéÞ<]çß×Â_<æ_<ÜãŠËÞ_<]çv…<”^~_<ð^`e<íÛñ^Î<ê×è<^ÛéÊ

Ý^ÏÖ]<†ãÖ]<àÚ<Ä‰^jÖ]<JíéÖ^jÖ]<Ý^ã¹^e<Ý^éÏÖ]<î×Â<Õ†¿Þ<»<…‚Îù]<àÚ[<
QPIMDØéñ]†‰c<ÄÚ<Ýø‰<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ] 

LzN LzN LzN بسام الصاحلي   )  ١ 
LzL LzP LzN عبد الستار القاسم)  ٢ 
RUzU QTzL RNzO أبو مازن(حممود عباس ) ٣( 
NzR PzM OzR مصطفى الربغوثي)٤  
LzL LzN LzM حسن خريشة) ٥ 
MMzM MTzM MQzR مروان الربغوثي) ٦  
LzL LzN LzM تيسري خالد) ٧ 
LzL LzN LzM عرفال أ/  رأيال )٨ 
MRzN MTzQ MSzR ال أحد) ٩ 

QPINDìçÃÖ]<Ðu<î×Â<¾^Ë£<
LzP LzQ LzP بسام الصاحلي   )  ١ 
LzP NzM MzQ عبد الستار القاسم)  ٢ 
NUzT NPzO NRzO أبو مازن(حممود عباس ) ٣( 
QzM RzS RzM مصطفى الربغوثي)٤  
LzL LzS LzP حسن خريشة) ٥ 
OPzL OTzT OSzL مروان الربغوثي) ٦  
LzN LzU LzS تيسري خالد) ٧ 
LzL LzN LzM ال أعرف/  رأيال )٨ 
OLzN NQzS NSzO ال أحد) ٩ 

QPIODê×}]‚Ö]<Ù^jjÎ÷]<ÄßÚæ<íéßçÖ]<ì‚uçÖ]<î×Â<¾^Ë£]< 
LzR LzQ LzQ بسام الصاحلي   )  ١ 
LzR MzN MzL عبد الستار القاسم)  ٢ 
PNzS OMzL OQzO أبو مازن(حممود عباس ) ٣( 
RzO RzP RzO مصطفى الربغوثي)٤  
LzL LzR LzP حسن خريشة) ٥ 
NRzO ORzU OOzL مروان الربغوثي) ٦  
LzL LzQ LzO تيسري خالد) ٧ 
LzL LzN LzM ال أعرف/  رأيال )٨ 
NOzQ NNzU NOzM ال أحد) ٩ 

QPIPDéŞŠ×ËÖ]<ë^’jÎ÷]<Ä•çÖ]<°Š < 
LzN LzR LzP بسام الصاحلي   )  ١ 
LzT LzS LzS عبد الستار القاسم)  ٢ 
RPzP PPzS QMzU أبو مازن(حممود عباس ) ٣( 
PzU PzR PzS مصطفى الربغوثي)٤  
LzL LzP LzN حسن خريشة) ٥ 
MMzU NMzQ MTzL مروان الربغوثي) ٦  
LzL LzR LzP تيسري خالد) ٧ 
LzL LzN LzM ال أعرف/  رأيال )٨ 
MSzT NRzS NOzP ال أحد) ٩ 
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< < <  
ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  

QPIQ<DÅ^ŞÏÖ]æ<íË–Ö]<»<áçÞ^ÏÖ]æ<Ý^¿ßÖ]<š†Ê 
LzN LzP LzO بسام الصاحلي   )  ١ 
LzL LzP LzN عبد الستار القاسم)  ٢ 
QPzL PNzR PRzT أبو مازن(حممود عباس ) ٣( 
OzN OzS OzQ مصطفى الربغوثي)٤  
LzN LzP LzO حسن خريشة) ٥ 
MTzP NQzP NNzU وان الربغوثيمر) ٦  
LzN LzN LzN تيسري خالد) ٧ 
LzL LzN LzM ال أعرف/  رأيال )٨ 
NOzS NRzS NQzR ال أحد) ٩ 

<
QQ<D[ð÷öâ<°e<àÚ<g~jßj‰<àÚ<Híé‰^ñ†Ö]<l^e^~jÞ÷]<»<kÒ…^<çÖ<

MzO OzU NzU املرشحون اآلخرون) ١ 
PUzT OPzS PLzP أبو مازن(حممود عباس ) ٢( 
ONzP PLzR OSzQ مروان الربغوثي) ٣ 
QzL RzU RzN مصطفى الربغوثي) ٤ 
MMzQ MOzT MNzU ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

    
QR<DíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<‹éñ…<g’ßÚ<Ùçu<‹Ê^ßj×Ö<àrŠÖ]<àÚ<äŠËÞ<xé†i<Ý‚Â<êmçÆÖ]<á]æ†Ú<…†Î<J<^ß•Ê]<çÖ

}]<ë„Ö]<x†Û×Ö<lç’j‰<ÔÞ_<Ý_<äÖ<lç’j‰<kßÒ<Øâ<HäŠËÞ<xé†i<øÃÊ<…†Î<äÞ_<àÖ<ÔÞ_<Ý_<HÐe^ŠÖ]<Ù]öŠÖ]<»<äi
[†}a<x†Ú<ëù<÷æ<äÖ<lç’i<

RLzU MQzL OUzQ سأصوت ملروان الربغوثي)١  
OPzT QQzL PPzN سأصوت للمرشح الذي اخترته يف السؤال السابق) ٢ 
PzO MQzL UzO لن أصوت ملروان الربغوثي وال ألي مرشح آخر) ٣ 
LzL MQzL SzL لن أشارك يف االنتخابات) ٤ 

    
QSD <íé‰^ñ†Ö]<l^e^~jÞ÷]<»<‹Ê^ßj×Ö<^ãi^Î<àÚ<ë_<xé†i<Ý‚Â<Œ^·<íÒ†u<l…†Î<J<l…†Î<Œ^·<á_<^ß•Ê]<çÖ

<»<äi}]<ë„Ö]<x†Û×Ö<lç’j‰<ÔÞ_<<Ý_<…^âˆ×Ö<lç’j‰<kßÒ<Øâ<HønÚ<…^âˆÖ]<çÛ¦<H^ãi^Î<‚u_<xé†i<øÃÊ
[†}a<x†Ú<ëù<÷æ<…^âˆ×Ö<lç’i<àÖ<Ý_<Ðe^ŠÖ]<Ù]öŠÖ]<

ONzM NQzR NTzL سأصوت حملمود الزهار )١      
QNzR QRzT QQzO ساصوت للمرشح الذي اخترته يف  السؤال السابق) ٢ 
NzU QzU PzT لن أصوت للزهار وال ألي مرشح آخر) ٣ 
RzN RzP RzO لن أشارك يف االنتخابات) ٤ 
RzN QzO QzR ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

    
QTD<àÿÚ<HÕ‚ée<…]†ÏÖ]<á^Ò<çÖ[íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×Š×Ö<^Šéñ…<áçÓè<á_<Ø–Ëi<Üâõ^_<íéÖ^jÖ]<ímønÖ]<”^~ù]<àŽÚ<<

NQzS NNzS NOzT حممود  الزهار ) ١    
OOzO NQzU NTzR أبو مازن(حممود عباس ) ٢( 
NUzN ORzL OOzQ مروان الربغوثي) ٣ 
SzU MNzT MMzL<  ال  أحد مما سبق) ٤
OzU NzR OzM<  ال أعرف/ ال رأي) ٥

  <  
  <  
  <  
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ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
QUD<[íßâ]†Ö]<Íæ†¿Ö]<Ø¾<»<éŞŠ×ËÖ]<gÃÖ]<ì^éÎ<î×Â<øÃÊ<]…^Î<äi}]<ë„Ö]<“~Ö]<]„â<áçÓé‰<Øâ<

QLzO OQzN PLzT<   بالتأكيد سيكون قادرا  ) ١
OOzS PSzS PNzQ<  سيكون قادرا) ٢
PzR OzR PzL<  لن يكون قادرا) ٣
LzT NzN MzS<  بالتأكيد لن يكون قادرا) ٤
MLzR MMzO MMzL<  ال أعرف/ ال رأي) ٥

  <  
RLD<[ð]…‡ç×Ö<^Šéñ…<áçÓè<á_<Ø–Ëi<Üâõ^_<íéÖ^jÖ]<”^~ù]<àŽÚ<àÿÚ<HÕ‚ée<…]†ÏÖ]<á^Ò<çÖ<[ð]…‡çÖ]<‹éñ…<àÂ<]ƒ^Úæ<

MNzL MOzO MNzT<    صائب عريقات) ١
NNzP NOzQ NOzM<  حيدر عبد الشايف) ٢
MRzP MTzL MSzP<  مروان الربغوثي) ٣
TzM SzN SzQ<  أمحد قريع) ٤
RzL QzT QzU<  حممود عباس) ٥
RzN MzT OzP<  حممد دحالن) ٦
MMzN MMzQ MMzP<   حممود الزهار)٧
MPzQ MOzR MOzU<   ال أحد مما سبق ) ٨
LzL NzL MzO<  )_________( ري ذلك حددغ )٩
OzO OzN OzO<  ال أعرف/ ال رأي ) ٠١

  <  
RM<D_<[<‚èöi<íéÖ^jÖ]<h]ˆuù]æ<l^â^Ÿ÷]<àÚ<^èy¼ÏÊ<ğ]‚u]æ<}]w<

MzP LzT MzL زب الشعبح )١ 
MzP NzU NzP اجلبهة الشعبية) ٢ 
OUzL PLzU PLzN تحف ) ٣ 
NMzT MQzO MSzR اسمح ) ٤ 
LzT MzL MzL جلبهة الدميقراطيةا ) ٥ 
MzT NzQ NzO جلهاد اإلسالميا ) ٦  
LzL LzM LzM داف ) ٧ 
NzR PzO OzS ستقل إسالميم ) ٨ 
OzP SzO QzU ستقل وطينم )   ٩ 
NSzO NPzO NQzP أحد مما سبقال ) ١٠              
LzP LzR LzQ ( ري ذلك حددغ )١١_____________( 

        
       

    
 


