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: ضاً كبرياً يف حجم التأييد للعمليات التفجرييةيظهر االستطالع اخنفا  
 للعملية التفجريية اليت جرت ٪٧٧ مقارنة بـ ٪٢٩التأييد لعملية تل أبيب تبلغ 

 للعملية التفجريية يف مطعم ٪٧٥، و٢٠٠٤) سبتمرب(يف بئر السبع يف أيلول 
تبلغ املعارضة لعملية تل . ٢٠٠٣) أكتوبر(مكسيم يف حيفا يف تشرين أول 

لكن نسبة التأييد خلطوات السلطة كاالعتقاالت حملاسبة . ٪٦٧ب التفجريية أبي
ولعل هذا يعكس  .٪٥٧ فيما يعارضها ٪٤٠مرتكيب عملية تل أبيب ال تتجاوز 

 فقط ٪٤٤قناعة الشارع بأن العملية السلمية مل تنطلق حىت اآلن حيث أن 
هلذا . ية السالمينظرون بإجيابية لدور قمة شرم الشيخ يف بعث احلياة يف عمل

 .يبدو أن اجلمهور يريد االحتفاظ خبيار املقاومة املسلحة
مقارنة بالضفة ) ٪٧٠(تزداد املعارضة للعمليات التفجريية يف قطاع غزة 

، )٪٦١(مقارنة باألميني ) ٪٧١(، بني محلة شهادة البكالوريوس )٪٦٥(الغربية 
، )٪٦٢(مقارنة بالطالب )  على التوايل٪٧٥ و٪٨٦(وبني املتقاعدين واملوظفني 

، وبني األشخاص الراغبني )٪٦١(مقابل األصغر سناً ) ٪٦٩(وبني األكرب سناً 
، )٪٦٤(مقابل األشخاص الذين ال يقبلون به ) ٪٧٤(يف التعامل مع اليانصيب 

 ).٪٥٣(مقابل مؤيدي محاس ) ٪٧٥(وبني مؤيدي فتح 
هور أن يرى اجلم يف املفاوضات الراهنة بني السلطة وإسرائيل،

األولويات على املدى القصري جيب ترتيبها حبيث يكون إطالق سراح األسرى 
على رأسها، مث يتبعها بنفس الدرجة من األولوية كل من جتميد االستيطان، 
. ووقف بناء اجلدار، وعودة العمال للعمل يف إسرائيل، مث ثالثا، إزالة احلواجز

دار هو ثاين أولوياهتا بعد ختتلف أولويات الضفة الغربية حبيث يصبح اجل
أما يف قطاع غزة . األسرى، مث جييء جتميد االستيطان ثالثاً وإزالة احلواجز رابعاً
 .فاألولوية هي لألسرى مث عودة العمال للعمل يف إسرائيل

قام االستطالع أيضاً بفحص مواقف الفلسطينيني جتاه كيفية املضي يف 
 من الفلسطينيني يؤيدون العودة ٪٨٤ .املسرية السلمية يف املرحلة القادمة
 من الفلسطينيني يفضلون العودة ٪٥٩. للمفاوضات للتوصل لتسوية شاملة

الفورية ملفاوضات احلل الدائم لكافة القضايا حللها كلها مرة واحدة  فيما يؤيد 
 من الفلسطينيني ٪٥١مع ذلك فإن .  هنجاً متدرجاً، أو خطوة خطوة٪٣١

 قرار قيادهتم املتعلق بكيفية املضي يف املسرية السلمية يقولون بأهنم سيؤيدون
 .  لن يؤيدوا قرار قيادهتم يف تلك احلالة٪٤١حىت لو اختلف مع تفضيلهم، و
 من الفلسطينيني يعتقدون أنه من املمكن ٪٥٩يظهر االستطالع أيضاً أن

 من الفلسطينيني ال ٪٤١. التوصل لتسوية حل وسط مع قيادة الطرف اآلخر
 من الفلسطينيني يعتقدون أن قيادهتم قوية بدرجة ٪٦٢. دون بإمكانية ذلكيعتق

 تعتقد أن قيادة الطرف ٪٦٥. كافية متكنها من إقناع شعبها بقبول تسوية كهذه
 .اآلخر قوية لدرجة كافية حبيث ميكنها إقناع شعبها بقبول تسوية كهذه
 لفشل عند سؤال اجلمهور الفلسطيين عن تقييمه لألسباب اليت أدت

 يضعون اللوم على ٪٥٤عملية أوسلو السلمية وقمة كامب دافيد، فإن  
 فقط من ٪٥ .إسرائيل ألهنا مل تكن متجاوبة واستمرت يف بناء املستوطنات

الفلسطينيني تعتقد أن السبب الرئيسي لفشل أوسلو يعود ألن الفلسطينيني مل 
 الفلسطينيني  من٪٣٣. يتجاوبوا بشكل كاف واستمروا يف استعمال العنف
أما بالنسبة لقمة كامب  .يلومون هنج اخلطوة خطوة التدرجيي كمسبب للفشل

 من الفلسطينيني يعتقدون أن فشل كامب دافيد يعود ألن إيهود ٪٥٠دافيد فإن 
 ٪٥. براك مل يقدم عرضاً كافياً وأن عرضه قد كان أقل بكثري مما ادعى أنه قدمه
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لها يعود لكون عرفات مل يكن جاداً يف فقط من الفلسطينيني يعتقدون أن فش
 من الفلسطينيني ٪٣٦ .مسعاه للتوصل لتسوية دائمة وشاملة مع إسرائيل

يعتقدون أن قضايا القمة قد كانت عديدة والفروقات بني مواقف الطرفني 
 . كبرية حبيث مل يكن ممكناً حلها دفعة واحدة

ما يعارضوهنا  يؤيدون خطة خارطة الطريق في٪٥٩أن يظهر االستطالع 
 تؤيد مشاركة محاس يف املفاوضات بني السلطة الفلسطينية ٪٧٩ كما أن .٪٣٥

 من الفلسطينيني ٪٧٩ ومع ذلك فإن .٪١٩وإسرائيل فيما يعارض ذلك 
يعتقدون أن على الواليات املتحدة زيادة اهتمامها يف حماولة إجياد حل للصراع 

 أن عليها تقليل اهتمامها ال ٪١٥اإلسرائيلي فيما تقول نسبة من -الفلسطيين
 . زيادته

 
EN<D<½^fi…÷]<ÔËÖ<áæ…^<íŞ}

l^ßçjŠ¹]<ØfÏjŠÚæ 
• SQ<Aáæ†è<íŞ}<áæ…^<ğ]…^’jÞ]<íÚæ^ÏÛ×Ö<ív×Š¹]J 
• OL<A¼ÏÊ<áæ‚ÏjÃè<á_<ï‚Ö<íŞ×ŠÖ]<ì…‚Î<íéÖ^Â<î×Â<

¼f•<Å^•æù]<»<Å^ŞÎ<ìˆÆ<‚Ãe<h^vŠÞ÷]<ê×éñ]†‰ý]<
äßÚ 

• °n×nÖ]<áç•…^Ãè<]†Ûj‰]…<ØÛÃÖ]<x×Š¹]<àÚ<Å^ŞÎ<ìˆÆ<
‚Ãe<h^vŠÞ]<ê×éñ]†‰c<ØÚ^Ò<äßÚ<

<

 من الفلسطينيني خطة شارون إلخالء املستوطنات يف قطاع ٪٧٥يرى  
 منهم ال ٪٢٣غزة انتصاراً للمقاومة الفلسطينية املسلحة ضد إسرائيل ولكن 

 ٪٦٨ من الفلسطينيني سيؤيدون و٪٢٩ ومع ذلك فإن. يروهنا كذلك
رار اهلجمات املسلحة ضد أهدف إسرائيلية يف قطاع غزة بعد سيعارضون استم

 .انسحاب إسرائيلي كامل منه
من الفلسطينيني يعتقدون أن لدى السلطة الفلسطينية قدرة عالية ٪٣٠

 أن ٪٤٣على ضبط األوضاع يف قطاع غزة بعد فك االرتباط فيما تعتقد نسبة 
ن لديها قدرة منخفضة أو  تعتقد أ٪٢٣لديها قدرة معقولة على القيام بذلك، و

 .ليس لديها قدرة على اإلطالق
 

EOD<í£^’¹] 
• TM<Aáæ‚èöè<í£^’¹]<°e<°fÃÖ]<‚Ãe<Ø‘çjÖ]<Ñ^Ëi÷<

Ýø‰J 
• ^è‡]<»<‚éè`i<l÷^¥<í£^’¹]<íË×j§<VTU<Aáæ‚èöè<

ğ]æ‚u<íuçjËÚ<°e<H°jÖæ‚Ö]<SO<Aáæ‚èöè<Äè…^Ú<
íè^’jÎ]<HíÒÚ<PL<Aáæ‚èöè<ßeð^<l^Š‰öÚ<íé‰^é‰<
HíÒÚ<æPN<Aáæ‚èöè<à‰<°Þ]çÎ<Äß³<˜è†vjÖ]<

æMO<Aáæ‚èöè<íÃq]†Ú<sÚ]Ö]<íéÛé×ÃjÖ] 
<

مع رحيل ياسر عرفات ومع جتدد النشاط السياسي فإن توقعات وتأييد  
 يظهر االستطالع .املصاحلة بعد التوصل حلل شامل تزداد بشكل بارز ألول مرة

عون اآلن أن هناك إمكانية لتحقيق مصاحلة شاملة  من الفلسطينيني يتوق٪٢٤أن 
خالل العقد املقبل أو حىت خالل السنوات القليلة القادمة وذلك مقارنة مع 

 من الفلسطينيني يؤيدون املصاحلة مقارنة ٪٨١.املاضي) يونيو( يف حزيران ٪١٥
ولعل األكثر أمهية من ذلك هو حصول ازدياد يف .  يف حزيران املاضي٪٦٧مع 
 سيؤيدون وجود ٪٨٩. ة اجملاالت يف تأييد قائمة خطوات املصاحلة احملددةكاف

حدود مفتوحة للحركة احلرة لألفراد والبضائع بعد التوصل لتسوية شاملة 
 من الفلسطينيني سيؤيدون بناء ٪٧٣.  يف حزيران املاضي٪٨٢وذلك مقارنة مع 

 ٪٦٦قارنة مع مؤسسات اقتصادية والقيام مبشاريع اقتصادية مشتركة وذلك م
 من الفلسطينيني سيؤيدون بناء مؤسسات سياسية ٪٤٠.يف حزيران املاضي

مشتركة هتدف يف هناية املطاف لقيام احتاد كونفدرايل بني دولة إسرائيل ودولة 
 من الفلسطينيني ٪٤٢.  يف حزيران املاضي٪٢٦فلسطني وذلك مقارنة مع 

ك مقارنة مع نسبة تأييد يؤيدون عمل قوانني متنع التحريض ضد اآلخر وذل
 من الفلسطينيني سيؤيدون وضع برامج ٪١٣. يف حزيران املاضي٪٣٥بلغت 

تعليمية للمدارس تعترف بسيادة الطرف اآلخر وال تطالب بعودة أراضي 
الطرف اآلخر لسيادة دولته وكانت نسبة التأييد لذلك يف حزيران املاضي قد 

 . بني الفلسطينيني٪٤بلغت 
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EP<D]†Ïµ‚Ö]<°ŞŠ×Ê<»<íé 
•SQ<Aáç•]…<àÂ<ð]_<‹éñ†Ö]<çe_<á‡^Ú<^ÛéÊ<Ð×Ãjè<íé×ÛÃe<

ÝøŠÖ]<<æRN<Aáæ‚ÏjÃè<äÞ_<^q<»<íe…^¦<^ŠËÖ]J 
•PQ<A¼ÏÊ<áçŞÃè<íÏnÖ]<»<íÚçÓ£]<ì‚è‚¢]<í‰^ñ†e<çe_<

ðøÃÖ]<J 
•TL<Aáæ†è<|^¨<l^e^~jÞ÷]<íé‰^ñ†Ö]<ìçŞ}<Ý^ÚúÖ<å^Ÿ<

Híé]†Ïµ‚Ö]<àÓÖ<OQ<A¼ÏÊ<çŞÃèá<íé]†Ïµ‚Ö]<»<°ŞŠ×Ê<
ğ̂ÛééÏi<ğ̂ée^«cJ 

•SQ<Aáæ‚èöè<^içÒ<ì_†Û×Ö<^ãéŞÃi<NL<AàÚ<‚Â^ÏÚ<‹×]<
êÃè†jÖ]<àÓÖ<ë_†Ö]<Ý^ÃÖ]<ÜŠÏßÚ<Ùçu<Ý^¿ßÖ]<êe^~jÞ÷]<°e<

Ý^¿Þ<íè†nÒù]<Ý^¿Þæ<ØénÛjÖ]<]<ŠßÖ<Ý^¿ßÖ]æ<¼×j~¹]J 
• ‡çÊ<Œ^·<»<l^e^~jÞ÷]<íé×]<çÃè<íâ]ˆßÖ<^ãév†Ú<
æì‚uç×Ö<Üé¿ßjÖ]æ<Ø}]<Œ^·<ì…^Š}æ<xjÊ<çÃi<…^jÞ÷<

^ŠËÖ]<»<íŞ×ŠÖ]<Ý‚ÃÖæ<½^f–Þ÷]<Ø}]<íÒ†£]J 
• ífŠÞ<‚éè`jÖ]<xjËÖ<¼fãi<È×fjÖ<OR<AÄËi†iæ<Œ^Û£<±c<NQA 

 من الفلسطينيني يعتقدون أن النجاح يف إجراء ٪٨٠يظهر االستطالع أن 
 كخطوة لألمام جتاه الدميقراطية يف االنتخابات الرئاسية الفلسطينية ميكن رؤيته
 يعتقدون بوجود فرصة ٪٣٥. ٪١٧األراضي الفلسطينية فيما ال يراه كذلك 

 ٪٤٤. ضئيلة لقيام نظام دميقراطي يف السلطة الفلسطينية أو الدولة املستقبلية
.  يعتقدون بوجود فرصة عالية١٩يعتقدون بوجود فرصة متوسطة لذلك، و

ور االنتخابات الرئاسية يف بعث احلياة الدميقراطية فإن ورغم التقدير العايل لد
 . يعطون أوضاع الدميقراطية يف فلسطني اآلن تقييماً إجيابياًفقط ٪٣٥

 راضون عن أداء الرئيس أبو مازن ٪٧٥بعد مرور شهرين على انتخابه،
فيما يتعلق بدفع عملية السالم كالتركيز على وقف إطالق النار وإطالق سراح 

 يعتقدون أنه ٪٦٢ راضون عن إقالة كبار ضباط األمن، و٪٧٠ما أن أسرى، ك
 فقط يعطون ٪٤٥يف املقابل، فإن . جاد يف حماربة الفساد يف السلطة الفلسطينية

 تعتقد أن ٪٧١ثقة يف احلكومة اجلديدة برئاسة أبو العالء، ومع ذلك فإن نسبة 
 تعتقد أهنا ٪٥٧ واحلكومة ستكون قادرة على العودة للمفاوضات مع إسرائيل،

 تعتقد أهنا قادرة على السيطرة ٪٥٢قادرة على حتسني الوضع االقتصادي، و
على الوضع األمين الداخلي مبا يف ذلك فرض وقف إلطالق النار، ونسبة مماثلة 

  تعتقد أهنا ستقوم ٪٤٩تعتقد أهنا ستكون قادرة على حماربة الفساد، و
 .بإصالحات سياسية

 ٪٧٥الدائر حول قانون االنتخابات العامة، فإن أما بالنسبة للحوار 
 من مقاعد ٪٢٠يؤيدون إعطاء املرأة مقاعد مضمونة يف اجمللس التشريعي بنسبة 

: اجمللس، لكن اجلمهور منقسم بالنسبة للنظام االنتخايب إىل ثالث جمموعات
مع نظام % ٢٥ مع نظام متثيل نسيب، و٪٢٦ مع نظام األكثرية الراهن، ٪٣٩

 .بني االثننيخمتلط 
 يؤيدون الدعوات الداخلية واخلارجية ٪٩١وبالنسبة لإلصالح، فإن

 يعتقدون ٪٨٧إلجراء إصالحات جذرية على مؤسسات وأجهزة السلطة، و
 يعتقدون أن هذا الفساد سيزيد أو سيبقى على ٪٥١بوجود فساد يف السلطة، و

 . حاله يف املستقبل
/  يف كانون األول٪٤٠بل مقا (٪٣٦ نسبة التأييد حلركة فتح تبلغ 

ديسمرب /  يف كانون أول٪١٨مقابل  (٪٢٥وحلركة محاس ) ٢٠٠٤ديسمرب 
 يف الضفة، ٪٢١ مقابل ٪٣٢تبلغ نسبة تأييد محاس يف قطاع غزة ). ٢٠٠٤

 يتوقع .  يف الضفة٪٣٦ يف قطاع غزة مقابل ٪٣٥وتبلغ نسبة تأييد فتح 
 االنتخابات احمللية وفوزاً لفتح اجلمهور الفلسطيين نتائج متقاربة لفتح ومحاس يف

ولكن يف قطاع غزة يتوقع اجلمهور فوزاً كبرياً حلماس . يف االنتخابات التشريعية
يرجح اجلمهور أن فوز محاس  .يف االنتخابات احمللية وفوزاً لفتح يف التشريعية

يف االنتخابات احمللية السابقة يعود أوالً لرتاهة مرشحيها وبعدهم عن الفساد 
انياً للوحدة والتنظيم الداخلي حلماس، وأن خسارة فتح تعود أوالً النتشار وث

 .الفساد يف السلطة وفتح وثانياً النقسام احلركة وعدم االنضباط داخلها
مقابل الضفة ) ٪٣٣(تزداد نسبة التأييد حلركة محاس يف قطاع غزة 

وبني ) ٪٢١(مقابل القرى والبلدات ) ٪٢٩( ويف املخيمات ،٪)٢١(الغربية 
 ٪٢٨(، وبني الطالب وربات البيوت )٪٢١(مقابل الرجال ) ٪٢٩(النساء 

وبني )  على التوايل٪١٣ و٪١٨(مقابل املوظفني والتجار )  على التوايل٪٣١و
) ٪٣٠( سناً صغر، وبني األ)٪٢٣(مقابل األكثر دخالً ) ٪٣٢(األقل دخالً 
شدة شراء تذاكر ، وبني أولئك الذين يرفضون ب)٪٢٠( سناً ربمقابل األك
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ر ث، وبني األك)٪١٤(مقابل من يقبل بشراء هذه التذاكر ) ٪٣٧(اليانصيب 
أما بالنسبة لفتح، فشعبيتها متساوية يف ). ٪٦( مقابل األقل تديناًً ٪)٢٨(تديناً 

، وبني )٪٣٢(مقابل املدن ) ٪٣٨(زداد يف املخيمات الضفة والقطاع، وت
 ٪٤٠ و٪٤٦(ني املوظفني والطالب ، وب)٪٣١(مقابل النساء ) ٪٤٠(الرجال 

) ٪٤٥(، وبني العاملني يف القطاع العام )٪٢٧(مقابل املختصني ) على التوايل
مقابل ) ٪٤٣(، وبني غري املتزوجني )٪٣٩(مقابل العاملني يف القطاع اخلاص 

، وبني )٪٣٣(مقابل املتدينيني ) ٪٥٦(وبني األقل تديناً ) ٪٣٣(املتزوجني 
 ). ٪٢٤(مقابل الرافضني لذلك ) ٪٥١(طاقات اليانصيب املستعدين لشراء ب

 
<  

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

MLIMN<<…]ƒ_E<Œ…^Ú<DNLLQ<
<

ÅçÛ]A ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A  
MD<<<<<<<˜ÃfÖ<íé×]<l^e^~jÞ÷]<àÚ<±æù]<í×u†¹]<k³<á_<‚Ãeæ<áû]<<<<<<ê{â<^{Ú<Hìˆ{Æ<Å^{ŞÎæ<í{ée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<íé×]<‹Ö^]

<<<<<…^è_<†ã<»<íÚ^ÏÖ]<íé×]<l^e^~jÞ÷]<sñ^jßÖ<Ôi^ÃÎçiEçè^Ú<D<<^{¿u<†Êæù]<Õ†¿Þ<»<áçÓé‰<°v†¹]<ë_<HÝ^ÃÖ]<]„â<àÚ
<[<<í×ñ^ÃÖ]<Üãv‰<àè„Ö]<æ_<°×ÏjŠ¹]<Ý_<…^ŠéÖ]<Ý_<xjÊ<Ý_<HŒ^·<Üãv‰<ë„Ö]<ÔòÖæ_<H‡çËÖ]<» 

OUzR OMzL PPzR مرشحي حركة فتح ) ١   
ORzT< PUzN< NUzR<  مرشحي حركة محاس  أو اجلهاد اإلسالمي  ) ٢
MzP< LzN< NzL<  )اجلبهة الشعبية والدميقراطية واملبادرة الوطنية وحزب الشعب( مرشحي اليسار ) ٣
QzQ< MzU< SzS<    مرشحني مستقلني ) ٤
RzM NzU SzU مرشحي العائلة) ٥ 
MzQ< NzO< MzM<    مرشحني آخرين ) ٦
UzN< MNzR< SzN<  ال أعرف/ ال رأي ) ٧

 
N<D<àÚ<æ_<H^ã¢]æ<Œ^·<àÚ<æ_<HxjÊ<àÚ<ÜãjéfÖ^Æ<°v†¹<íé×]<l^e^~jÞ÷]<»<Ôiç‘<êŞÃj‰<Øâ<HÔÖ<ífŠßÖ^e<]ƒ^Úæ

[<í×ñ^ÃÖ]<ð^ße_<àÚ<æ_<H°×ÏjŠ¹]<àÚ<æ_<H…^ŠéÖ] 
OQzT OOzS OSzM مرشحي حركة فتح ) ١   
NTzM OQzQ NOzS مرشحي حركة محاس  أو اجلهاد اإلسالمي  ) ٢ 
NzP LzT OzP اجلبهة الشعبية والدميقراطية واملبادرة الوطنية وحزب ( مرشحي اليسار ) ٣

 )الشعب
UzN QzP MMzP مرشحني مستقلني ) ٤   
QzM OzQ RzL مرشحي العائلة) ٥ 
PzS PzQ PzT مرشحني آخرين ) ٦   
MPzS MRzQ MOzS ال أعرف/ ال رأي ) ٧ 

O<D<‡ç³<†ã<Ì’jßÚ<»<ë†rj‰<Ö]<íéÃè†jÖ]<l^e^~jÞ÷]<àÂ<]ƒ^ÚæEçéÖçè<D<å„â<sñ^jßÖ<Ôi^ÃÎçi<êâ<^Ú<[Ý^ÏÖ]
<Ý_<xjÊ<Ý_<HŒ^·<Üãv‰<àè„Ö]<ÔòÖæ_<[‡çËÖ]<»<^¿u<†Êæù]<áçÓé‰<°v†¹]<ë_<<[êÃè†jÖ]<‹×rÛ×Ö<l^e^~jÞ÷]

]<æ_<°×ÏjŠ¹]<Ý_<…^ŠéÖ][<í×ñ^ÃÖ]<Üãv‰<àè„Ö<
QMzT PRzM QQzM مرشحي حركة فتح ) ١   
NQzS ONzU NMzR مرشحي حركة محاس  أو اجلهاد اإلسالمي  ) ٢ 
LzU LzP MzN اجلبهة الشعبية والدميقراطية واملبادرة الوطنية وحزب ( مرشحي اليسار ) ٣

 )الشعب
RzP OzS SzU مرشحني مستقلني ) ٤   
NzN MzN NzT مرشحي العائلة) ٥ 
NzL NzO MzT مرشحني آخرين ) ٦   
MMzM MOzP UzS ال أعرف/ ال رأي ) ٧ 

P<D<æ_<HxjÊ<àÚ<ÜãjéfÖ^Æ<°v†¹<íéÃè†jÖ]<l^e^~jÞ÷]<»<Ôiç‘<êŞÃj‰<Øâ<HíéÃè†jÖ]<l^e^~jÞ÷]<»<HÔÖ<ífŠßÖ^e<]ƒ^Úæ
ße_<àÚ<æ_<H°×ÏjŠ¹]<àÚ<æ_<H…^ŠéÖ]<àÚ<æ_<H^ã¢]æ<Œ^·<àÚ<<[<í×ñ^ÃÖ]<ð^<

OUzT OSzN PMzO مرشحي حركة فتح ) ١   
NRzO ONzU NNzQ مرشحي حركة محاس  أو اجلهاد اإلسالمي  ) ٢ 
NzP MzL OzN اجلبهة الشعبية والدميقراطية واملبادرة الوطنية وحزب ( مرشحي اليسار ) ٣

 )الشعب
TzR QzT MLzN مرشحني مستقلني ) ٤   
OzP OzM OzR لعائلةمرشحي ا) ٥ 
OzO OzQ OzM مرشحني آخرين ) ٦   
UzN SzR MLzM ال أعرف/ ال رأي ) ٧ 
    

Q<D<íéf×Æ`e<Œ^·<^ãéÊ<l‡^Ê<Ö]æ<Å^ŞÏÖ]æ<íË–Ö]<»<íé×]<‹Ö^]<˜Ãe<»<l†q<Ö]<íé×]<l^e^~jÞ÷]<sñ^jßÖ<ìçÂ
[Œ^·<‡çÊ<h^f‰ù<ÕŠËi<çâ<^Ú<H‚Â^Ï¹]<

POzM PNzR POzP اهة مرشحيها وبعدهم عن الفساد بسبب نز) ١  
OOzN OMzR OPzM بسبب الوحدة والتنظيم الداخلي الفعال يف محاس) ٢ 
MNzP MNzT MNzM بسبب مواقف محاس املعارضة لعملية السالم  ) ٣ 
SzU UzU RzS مثل (ألسباب أخرى ) ٤_______________( 
OzQ OzM OzS ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
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ÅçÛ]A ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A  
R<D[íÏe^ŠÖ]<íé×]<l^e^~jÞøÖ<xjÊ<íÒ†u<ì…^Š}<h^f‰_<Õ†¿Þ<»<êâ<^Úæ<

PTzM PRzS PTzU بسبب انتشار الفساد يف السلطة وفتح) ١ 
OQzU OUzO OOzU بسبب انقسام حركة فتح وعدم التزام أعضائها بقرارات احلركة) ٢ 
UzN TzO UzS ؤيدة لعملية السالمبسبب مواقف فتح امل) ٣ 
NzS NzU NzQ مثل(السباب أخرى ) ٤ :______________( 
PzN NzU PzU ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
    

S<D<<<<<½^f<†ã<»<l†qE†è]Ê<D<<<<<<<<<Œ^fÂ<çÛ¦<‹éñ†Ö]<kÃ¶<éÖ]<Ý†<íÛÎ<ê•^¹]E<á‡^Ú<çe_<D<<<<<ð]…‡ç{Ö]<‹é{ñ…<ÄÚ
×¹]æ<Õ…^fÚ<Šu<ë†’¹]<‹éñ†Ö]æ<áæ…^<ê×éñ]†‰ý]]<‚fÂ<êÞ…ù]<Ô<J<<Ý_<kÛâ^‰<‚Î<íÛÏÖ]<å„â<á_<ÝçéÖ]<†Ãi<Øâ

<íéßéŞŠ×ËÖ]<ÝøŠÖ]<íé×ÛÂ<»<ì^é£]<oÃe<»<Üâ^ŠiI<[íé×éñ]†‰ý]<<
TzP MNzP RzM بالتأكيد سامهت  ) ١ 
OQzR ONzL OSzS أعتقد أهنا سامهت  ) ٢ 
OSzR ONzR PLzQ أعتقد أهنا مل تساهم) ٣ 
MPzN MTzL MNzL التأكيد مل تساهم  ب) ٤ 
PzN QzL OzS ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
    

T<D<<<<<<<<<Œ^fÂ<çÛ¦<‹éñ†Ö]<h^~jÞ]<î×Â<àè†ã<…æ†Ú<‚Ãeæ<áû]E<á‡^{Ú<çe_D<<<<<<<íŞ×{ŠÖ]<»<^{ŠËÖ]<í{e…^¦<»<]^{q<å]†{i<Ø{â<H
<[íéßéŞŠ×ËÖ]<

MPzO MTzN MNzM بالتأكيد نعم  ) ١ 
PTzM PPzR QLzM نعم) ٢ 
NOzN NOzT NNzU ال) ٣ 
SzL SzN RzT بالتأكيد ال) ٤ 
SzP RzN TzM ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

    
U<D<Ñøcæ<H…^ßÖ]<Ñøc<ÌÎæ<ØnÚ<HÝøŠÖ]<íé×ÛÂ<»<ì^é£]<oÃfÖ<á‡^Ú<çe_<‹éñ†Ö]<^ãe<Ý^Î<Ö]<íé×ÛÃÖ]<l]çŞ¤]<àÂ<]ƒ^Úæ

^âÆæ<ï†‰ù]<|]†‰<J<Æ<Ý_<ÝøŠÖ]<íé×ÛÂ<»<‹éñ†Ö]<ð]_<àÂ<š]…<kÞ_<Øâ<^ßÖ<ØÎ[<š]…<
MPzL MUzT MLzS راض جدا) ١ 
RMzL RMzP RLzT راض) ٢ 
MTzT MOzT NMzS غري راض) ٣ 
PzP PzM PzR غري راض باملرة) ٤ 
MzS LzT NzO ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
    

ML<DÆ<Ý_<š]…<kÞ_<Øâ< ^ßÖ<ØÎ< HíéßéŞŠ×ËÖ]<àÚù]<l]çÎæ<ìˆãq_<»<½^f–Ö]<…^fÒ<˜Ãe<íÖ^Îde<á‡^Ú<çe_<‹éñ†Ö]<Ý^Î<
<[ìçŞ¤]<å„â<àÂ<š]…<

MUzO NPzP MRzP راض جدا) ١ 
QMzM QNzQ QLzO راض) ٢ 
MQzT MOzP MSzN غري راض) ٣ 
OzQ NzM PzO غري راض باملرة) ٤ 
MLzN SzR MMzS ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
    

MM<DêÃè†jÖ]<‹×]<»<ð^–Â_<çŠéÖ<ð]…‡æ<àÚ<ì‚è‚q<íÚçÓu<ðøÃÖ]<çe_<ØÓ<Jå„â<»<Ôè_…<^Ú<Øâ<[ì‚è‚¢]<íÚçÓ£]<
[ÔjÏm<î×Â<‡ç <÷<æ_<<ønÚ<‡ç <

SzP SzR SzO بالتأكيد حتوز على ثقيت) ١ 
OSzT OQzO OUzO حتوز على ثقيت) ٢ 
OOzL OLzP OPzR ال حتوز على ثقيت) ٣ 
RzL SzR QzL بالتأكيد ال حتوز على ثقيت) ٤ 
MQzS MUzL MOzT ال أعرف / ال رأي ) ٥ 

MN<DjÃi<Øâ{{e<Ý^éÏÖ]<î×Â<<àè…^Î<ì‚è‚¢]<äjÚçÓuæ<ðøÂ<çe_<á_<‚Ï<<<V<
MNIM<DkÞ_<^â‚è†i<Ö]<íé‰^éŠÖ]<l^uø‘ý]<

TzT TzS TzU بالتأكيد نعم) ١ 
OUzS PMzS OTzP نعم) ٢ 
OPzR NUzT OSzP ال) ٣ 
UzM MMzR SzS بالتأكيد ال) ٤ 
SzU TzO SzS عرفأال / ال رأي ) ٥ 

MNIN<D^ŠËÖ]<íe…^¦<<
SzM RzP SzP بالتأكيد نعم) ١ 
PPzP PRzQ POzN نعم) ٢ 
OOzL NSzU OQzU ال) ٣ 
UzM MNzP SzN بالتأكيد ال) ٤ 
RzP RzT RzN عرفأال / ال رأي )٥ 
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ÅçÛ]A ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A  
MNIO<Dë^’jÎ÷]<Ä•çÖ]<°Š  

SzM SzP RzT بالتأكيد نعم) ١ 
PUzQ QLzT PTzT نعم) ٢ 
NUzM NQzR OMzM ال) ٣ 
SzR UzM RzS بالتأكيد ال) ٤ 
RzT SzL RzR عرفأال / ال رأي ) ٥ 

MNIP<DØéñ]†‰c<ÄÚ<l^•æ^Ë¹]<±c<ìçÃÖ]<
MNzO MMzT MNzR بالتأكيد نعم) ١ 
QTzP RMzN QRzT نعم) ٢ 
MTzM MRzM MUzO ال) ٣ 
PzU QzP PzR بالتأكيد ال) ٤ 
RzP QzR RzT رفعأال / ال رأي ) ٥ 

MNIQ<DíéßéŞŠ×ËÖ]<Øñ^’ËÖ]<î×Â<…^ßÖ]<Ñøý<ÌÎæ<š†Ê<ÔÖƒ<»<^²<ê×}]‚Ö]<Úù]<Ä•çÖ]<î×Â<ì†ŞéŠÖ]<
SzS TzS SzN بالتأكيد نعم) ١ 
PPzP PUzN PMzS نعم) ٢ 
ONzN NRzP OQzR ال) ٣ 
TzR TzS TzR بالتأكيد ال) ٤ 
SzL SzL RzU عرفأال / ال رأي ) ٥ 

MO<D^ËÛ×Ö<ífŠßÖ^e<î×Â<^<±æù]<íèçÖæù]<ð^ŞÂc<êÇfßè<Õ†¿ße<íé–Î<ë_<HØéñ]†‰cæ<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<°e<íßâ]†Ö]<l^•æ
[’ÏÖ]<ï‚¹] 

MSzN MSzT MRzU جتميد االستيطان اإلسرائيلي) ١ 
MRzT NRzS MMzM عودة العمال للعمل يف إسرائيل) ٢ 
MMzP RzL MPzR إزالة احلواجز) ٣ 
OOzL OTzT NUzR فراج عن املزيد من  األسرىاإل) ٤ 
MSzM SzU NNzQ إيقاف بناء اجلدار) ٥ 
OzP NzS OzT حدد (غري ذلك ) ٦_________( 
MzL LzN MzP ال أعرف/ ال رأي ) ٧ 

(MP<<ì_†¹]<ð^ŞÂde<gÖ^Şè<àÚ<Õ^ßâæ<HéŞŠ×ËÖ]<êe^~jÞ÷]<Ý^¿ßÖ]<î×Â<Øè‚Ãi<ð]†qc<Ý^èù]<å„â<êÃè†jÖ]<‹×]<Î^ßè
ífŠÞ<ønÚ<HêÃè†jÖ]<‹×]<»<íÞçÛ–Ú<íßéÃÚ<NL<AÔÖƒ<áæ†}a<š…^Ãè<^Ûßée<<J<[]„ãÒ<Øè‚Ãi<ð]†qc<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<

POzM PRzT PMzL ٢٠أؤيد بشدة  أعطاء املرأة مقاعد مضمونة حبوايل ) ١% 
OPzM NRzS OTzO ٢٠أؤيد أعطاء املرأة مقاعد مضمونة حبوايل )  ٢% 
MNzU MPzM MNzN ٢٠ أعطاء املرأة مقاعد مضمونة حبوايل أعارض) ٣% 
SzT MLzT RzM ٢٠أعارض بشدة  أعطاء املرأة مقاعد مضمونة حبوايل) ٤% 
NzM MzS NzP ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

MQ<D<±c<°ŞŠ×Ê<ÜŠÏi<oéu<íè†nÒù^e<çâ<^ÛÒ<êe^~jÞ÷]<Ý^¿ßÖ]<îÏfè<á_<Ø–Ëè<àÚ<^–è_<Õ^ßâMR<‡çËèæ<íée^~jÞ]<ì†ñ]<
x†¹]<oéu<ŠßÖ]<ØénÛjÖ]<Ý^¿ße<äÖ]‚fj‰]<áæ†}a<Ø–Ëè<^Ûßée<íée^~jÞ÷]<äi†ñ]<»<l]ç‘ù]<íè†nÒ_<î×Â<Ø’¬<ë„Ö]<

<l]ç‘ù]<ífŠÞ<Ù^Ãè<‚Â^Ï¹]<àÚ<‚Â<î×Â<íé‰^é‰<íÒ†u<æ_<hˆu<ØÒ<Ø’¬æ<ì‚u]æ<íée^~jÞ]<ì†ñ]<^ã×Ò<°ŞŠ×Ê<áçÓi
<^Ú^¿Þ<Ø–Ëè<àÚ<Õ^ßâæ<Hl^e^~jÞ÷]<»<^ãé×Â<Ø’u<Ö]°Ú^¿ßÖ]<ÄÛ«<^Ş×j§<J<Ý^¿Þ<æ_<àâ]†Ö]<íè†nÒù]<Ý^¿Þ<Ø–Ëi<^ãè_

<<<[¼×j~¹]<æ_<ŠßÖ]<ØénÛjÖ]<
OUzN PMzO OSzU أفضل نظام األكثرية الراهن) ١ 
NQzQ NPzL NRzP أفضل نظام التمثيل النسيب) ٢ 
MTzS MUzP MTzN بالتمثيل النسيب% ٥٠باألكثرية و % ٥٠أفضل نظاما خمتلطا، ) ٣ 
OzQ OzQ OzQ أفضل نظاما خمتلطا، الثلثني باألكثرية والثلث بالتمثيل النسيب) ٤ 
NzU OzS NzP أفضل نظاما خمتلطا، الثلث باألكثرية والثلثني بالتمثيل النسيب) ٥ 
MLzO TzM MMzR ال أعرف/ ال رأي ) ٦ 

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

[ğ]…^’jÞ]<
OTzT QMzL OMzS بالتأكيد هي انتصار) ١ 
ORzR OOzM OTzR أعتقد أهنا انتصار)٢ 
MTzR MNzT NMzU أعتقد أهنا ليست انتصار)٣ 
PzS OzM QzR بالتأكيد هي ليست انتصار) ٤ 
MzP  NzN ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

MS<D_†e<ÌéÒæ<Üãu^ËÓÖ<ğ]…^’jÞ]<kŠéÖ<^ãÞ_<æ_<ğ]…^’jÞ]<^ãÞ_<°éßéŞŠ×ËÖ]<Ü¿ÃÚ<‚ÏjÃè<Øâ<[°éßéŞŠ×ËÖ]<Ü¿ÃÚ<^â]†è<Ôè
<[x×Š¹]<

SSzO TPzQ SOzN معظم الفلسطينيني يروهنا انتصاراً لكفاحهم املسلح) ١ 
MSzU MMzR NMzR معظم الفلسطينيني ال يروهنا انتصاراً لكفاحهم املسلح) ٢ 
PzQ OzQ QzM ال أعرف/ ال رأي)٣ 
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ÅçÛ]A ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A  
MT<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<
OLzP OMzR NUzS للسلطة قدرة عالية على السيطرة على األوضاع) ١ 
POzL PTzR OUzT قدرة متوسطة على السيطرة على األوضاعللسلطة ) ٢ 
MQzL MMzT MRzU يوجد للسلطة قدرة ضعيفة على السيطرة على األوضاع   ) ٣ 
TzO PzT MLzP ال يوجد للسلطة قدرة على اإلطالق للسيطرة على األوضاع) ٤ 
OzO OzO OzN ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

    
MU<<D÷^eæ<l^ßçjŠ¹]<ðø}de<Øéñ]†‰c<kÚ^Î<çÖ<ÄÚ<ëæ‚£]<¼è†Ö]<ÔÖƒ<»<^²<ìˆÆ<Å^ŞÎ<àÚ<ØÚ^Ò<ØÓe<h^vŠÞ

<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‰<

PzR QzL PzP ا بشدةأؤيده) ١ 
NPzP NOzO NQzL أؤيدها) ٢ 
QQzL QOzM QRzL أعارضها) ٣ 
MNzQ MSzM UzT أعارضها بشدة) ٤ 
OzQ MzP PzS ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

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

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

íjÎöÚ<æ‚u<l]ƒ<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎæ<l^ßçjŠ¹]<‚éÛrje<ífÖ^Ş¹]æ<J¹]<êi`i<Üm<î×Â<šæ^ËjÖ]<^ãéÊ<Üjè<Ö]æ<íéÖ^jÖ]<í×u†
êÖæ<†³öÚ<íè^Â†e<íÖæ‚×Ö<íÛñ]‚Ö]<æ‚£]<J[ì…^f¹]<å„â<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<

TzS MPzQ QzP بشدةأؤيد) ١  
QLzR PQzU QOzO أؤيد) ٢ 
NRzL NNzM NTzO أعارض) ٣ 
TzT MMzP SzO بشدةأعارض) ٤  
QzU RzN QzS ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
    

NM<D<ç©<Ý^ÚúÖ<ìçŞ}<ÔÖƒ<»<ï†i<÷<Ý_<ï†i<Øâ<Ü¿jßÚ<ØÓe<íéßéŞŠ×ËÖ]<íé‰^ñ†Ö]<l^e^~jÞ÷]<ð]†qc<‚Ãeæ<áû]
[íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<»<íé]†Ïµ‚Ö]<

OLzT PLzN NQzO بالتأكيد خطوة لألمام) ١ 
PUzO PPzM QNzO أعتقد أهنا خطوة لألمام) ٢ 
MNzM UzM MOzT ون خطوة لألمامأعتقد بأهنا قد ال تك) ٣ 
PzU PzO QzN بالتأكيد ليست خطوة لألمام) ٤ 
OzL NzO OzQ ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

    
NN<D[ØfÏjŠ¹]<»<íéßéŞŠ×ËÖ]<íÖæ‚Ö]<»<æ_<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<»<ê]†Ïµ<Ý^¿Þ<Ý^éÎ<”†Ê<êâ<^Ú<

MLzL MLzQ UzS فرص ضئيلة جدا) ١ 
NPzS MTzR NTzO فرص ضئيلة) ٢ 
POzS PRzO PNzN فرص متوسطة) ٣ 
MRzP MSzT MQzR فرص عالية) ٤ 
NzN NzS MzU فرص عالية جدا  ) ٥ 
OzL PzM NzP ال أعرف/ ال رأي ) ٦ 

    
NO<D^â]†i<ÔÞdÊ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<Ø¾<»<á^ŠÞý]<ÑçÏuæ<íé]†Ïµ‚Ö]<Ù]çu_<ÜééÏi<l…_<çÖ<

PzO QzL PzL جيدة جداً) ١  
OLzR NTzS OMzR دةجي) ٢ 
OPzO OPzM OPzQ ليست جيدة وليست سيئة) ٣ 
MTzL MTzT MSzQ سيئة) ٤ 
MMzM MNzL MLzQ سيئة جداً)  ٥ 
MzS MzP MzU ال أعرف/ ال رأي) ٦ 

    
NP<D<Œ^fÂ<çÛ¦<‹éñ†Ö]<ð^ÏÖæ<éÖ]<Ý†<íÛÎ<‚ÏÂ<‚Ãe<ê×éñ]†‰ý]æ<éŞŠ×ËÖ]<°Ê†Ş×Ö<áû]<Ø’¬<á_<ÄÎçji<]ƒ^Ú

[áæ…^<Øéòè…_<ÄÚ<
NPzU OLzR NMzR سيعود الطرفان للمفاوضات قريبا وستتوقف املواجهات املسلحة) ١ 
QPzQ PUzN QSzR سيعود الطرفان للمفاوضات لكن بعض املواجهات املسلحة ستستمر) ٢ 
MPzS MOzN MQzR لن تتوقف املواجهات املسلحة ولن يعود الطرفان للمفاوضات) ٣ 
QzU SzL QzO ال أعرف/ ال رأي ) ٤ 
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ÅçÛ]A ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A  
NQD<Øéñ]†‰c<ÄÚ<Å]†’Ö]<Ø£<á^jÏè†<ÔÖ^ßâ<V<íÃÊ<^è^–ÏÖ]<ØÓÖ<Üñ]æ<ØÚ^<Øu<æ_<Hl]çß‰<ì‚ÃÖ<Øu]†Ú<î×Â<<êñˆq<Øu

ì‚u]æV<
M<D<ï‚Ö<ÄÊ]æ<Ð×−<äßÓÖ<Ø£]<½æ†e<†}û]<Í†ŞÖ]<Ý]ˆjÖ]<àÚ<‚Ò`jÖ^e<xÛŠè<ê×u†¹]<êñˆ¢]<Ø£]<kÎçÖ]<…æ†Ú<ÄÚ<„éËßjÖ]<ØéŞÃjÖ<˜ÃfÖ]<
N<D<ØéŞÃi<”†Ê<àÚ<Ø×Ïè<äßÓÖ<„éËßjÖ^e<†}û]<Í†ŞÖ]<Ý]ˆjÖ]<àÚ<‚Ò`jÖ]<oéu<àÚ<^Ãq^Þ<‹éÖ<ì‚u]æ<íÃÊ< ^è^–ÏÖ]<íÊ^ÓÖ<ØÚ^Ö]<Üñ]‚Ö]<Ø£]

kÎçÖ]<…æ†Ú<ÄÚ<„éËßjÖ]y<Jou^f×Ö<V<ÜÎ…<l]…^é¤]<_†Ïi<÷O<æ<Pæ<Qw<
[<Ø–Ëi<°jÏè†ŞÖ]<ë_<

OMzM OPzO NUzO احلل اجلزئي املرحلي على فترة متتد لعدة سنوات) ١ 
QUzM QTzQ QUzP احلل الدائم الشامل لكل القضايا دفعة واحدة  ) ٢ 
OzO OzM OzQ ال أفضل أيا منها) ٣ 
NzM LzT NzT لست راغبا يف التوصل التفاق) ٤ 
PzP OzO QzL ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

    
NR<Dì^éÏÖ]<kÚ^Î<çÖ<]ƒ^Úæ<š…^Ãj‰<Ý_<‚èöj‰<Øâ<[Ðe^ŠÖ]<Ù]öŠÖ]<»<ä×–Ëi<÷<ë„Ö]<Ø£]<Ðè†<»<ŠÖ^e<íéßéŞŠ×ËÖ]<

<<[^â…]†Î<
RzU MLzS PzS بالتأكيد سأؤيد  ) ١ 
POzT OUzQ PRzO سأؤيد) ٢ 
OQzR OQzS OQzP سأعارض) ٣ 
PzU QzN PzS بالتأكيد سأعارض) ٤ 
TzU TzU TzU ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

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

RzP UzQ PzR بالتأكيد ممكن) ١ 
QNzP QQzL QMzL أعتقد أنه ممكن) ٢ 
NUzR NOzR OOzM أعتقد أنه غري ممكن) ٣ 
MLzU MMzT MLzP مستحيل  ) ٤ 
LzS LzN MzL ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

    
NT<D<çÖ<^ÛéÊæ<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<

[¼‰æ<Ø<íèçŠi<ÙçfÏe<ê×éñ]†‰ý]<gÃÖ]<Å^ßÎc<áçÃéŞjŠè<oé<íéÊ^Ò<íq…‚e<
MSzM MUzL MQzU بالتأكيد يستطيعون) ١ 
PTzM POzL QMzL أعتقد أهنم يستطيعون   ) ٢ 
NQzQ NSzU NPzM أعتقد أهنم ال يستطيعون) ٣ 
RzO RzP RzN بالتأكيد ال يستطيعون) ٤ 
OzM OzS NzT ال رأي ال أعرف) ٥ 

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

[Øéñ]†‰c<ÄÚ<¼‰æ<Øu<
MOzO MRzQ MMzQ كيد تستطيعبالتأ) ١ 
PTzR PPzN QMzM أعتقد أهنا تستطيع) ٢ 
NSzR NTzM NSzO أعتقد أهنا ال تستيطع) ٣ 
SzR TzM SzO بالتأكيد ال تستطيع) ٤ 
NzU OzM NzT ال رأي ال أعرف) ٥ 
    

OL<D<[Øéñ]†‰cæ<°éßéŞŠ×ËÖ]<°e<l^•æ^Ë¹]<»<Œ^·<íÒ†u<íÒ…^Ú<‚èöi<Øâ<
NTzN OSzT NNzR أؤيد  بالتأكيد) ١  
QLzR PLzQ QRzP أؤيد) ٢ 
MQzL MQzQ MPzS أعارض) ٣ 
OzS OzS OzS بالتأكيد أعارض) ٤ 
NzQ NzQ NzQ ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

    
OM<D<áæ‚ÏjÃè<÷<æ_<Øéñ]†‰c<ÄÚ<šæ^ËjÖ]<ğ̂–è_<Œ^·<î×Â<á_<°éßéŞŠ×ËÖ]<Ü¿ÃÚ<‚ÏjÃè<Øâ<[°éßéŞŠ×ËÖ]<Ü¿ÃÚ<àÂ<]ƒ^Úæ
[ÔÖƒ<

QUzQ RPzS QRzQ معظم الفلسطينيني يعتقدون ذلك) ١ 
OLzM NSzR OMzQ معظم الفلسطينيني ال يعتقدون ذلك) ٢ 
MLzO SzQ MNzL ال أعرف/ ال رأي) ٣ 
    

ON<D[°éßéŞŠ×ËÖ]æ<Øéñ]†‰c<°e<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<Õ†¿ße<àÓµ<îjÚ<
OPzO ORzR OOzL التسوية غري ممكنة أبدا) ١ 
NOzQ MUzS NQzS أجيال قادمة ممكنة بعد عدة ) ٢  
TzU TzO UzN ممكنة مع اجليل القادم)٣ 
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ÅçÛ]A ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A  
PzS PzM QzL ممكنة يف العقد املقبل) ٤ 
NNzN NPzT NLzS ممكن خالل السنوات القليلة القادمة) ٥ 
RzP RzP RzP ال أعرف/ ال رأي ) ٦ 

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

[°éßéŞŠ×ËÖ]æ<
MQzT UzS MUzO إسرائيل) ١ 
OOzM PUzP NOzR الفلسطينيني) ٢ 
RzU QzR SzS الطرفان  ) ٣ 
PNzO OPzQ PRzU ال أحد منهما) ٤ 
MzU LzT NzQ ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

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

çâ<†’jß¹]<á_<ÜãÛ¿ÃÚV<
MSzR UzU NNzM إسرائيل) ١ 
PLzT QRzN OMzU الفلسطينيون) ٢ 
PzN PzT OzT الطرفان انتصرا) ٣ 
OLzU NNzQ OQzS الطرفان مل ينتصرا  ) ٤ 
RzQ RzR RzQ ال أعرف/ رأي ال ) ٥ 

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

QQzT QQzR QQzU إسرائيل) ١ 
MQzS NMzM MNzR الفلسطينيون) ٢ 
NzP NzO NzQ الطرفان انتصرا) ٣ 
MUzO MOzL NNzU الطرفان مل ينتصرا  ) ٤ 
RzS SzU RzM ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
    

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

MUzR NTzM MPzS بالتأكيد نعم  ) ١ 
PSzM PRzO PSzQ نعم  ) ٢ 
NQzN MTzP NUzM ال) ٣ 
QzQ QzT QzO بالتأكيد ال)  ٤ 
NzS MzP OzP ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

    
(OS<<[<°é×éñ]†‰ý]<æ<°éßéŞŠ×ËÖ]<°e<àâ]†Ö]<Ù^fj¹]<…^ßÖ]<Ñøc<ÌÎæ<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<

NLzM NTzU MQzL بشدةأؤيد) ١  
RNzS QUzS RPzP أؤيد) ٢ 
MOzP UzO MQzT أعارض) ٣ 
NzT NzM OzN عارض بشدة) ٤ 
MzL  MzR ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

    
(OT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<îã{×Ú<Ý^{Ú_<°{Š¸<|†{qæ<°é×éñ]†{‰]<í{Ãe…_<Ø{jÏ¹<l_<°Âçf{‰_<êÖ]ç{u<ØfÎ<gée_<Øi<»<íèrËi<íé×ÛÂ<l†q
ê×éÖ<J<[íé×ÛÃÖ]<å„â<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<

RzQ RzN RzS ا بشدةأؤيده) ١ 
NNzR NLzU NOzR أؤيدها) ٢ 
QOzO QNzU QOzR أعارضها) ٣ 
MOzT MSzM MMzU أعارضها بشدة) ٤ 
OzS NzU PzN ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

    
(OU<^ãéfÓi†Ú<íf‰^æ<å„â<gée_<Øi<íé×ÛÂ<ØnÚ<l^é×ÛÂ<Äß¹<l÷^ÏjÂ÷]<ð]†qdÒ<l]çŞ<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ÝçÏi<J<Øâ

<[l]çŞ¤]<å„â<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<
SzM TzO RzP ا بشدةأؤيده) ١ 
OOzO OLzN OQzM أؤيدها) ٢ 
PPzL PQzQ POzN أعارضها) ٣ 
MNzQ MPzL MMzR أعارضها بشدة) ٤ 
OzM NzM OzS ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
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١٢ 

ÅçÛ]A ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A  
(PL<[Å]†’×Ö<í×Ú^<íèçŠjÖ<Ø‘çj×Ö<Øéñ]†‰c<ÄÚ<l^•æ^ËÛ×Ö<ìçÃÖ]<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<

MRzT NPzN MNzQ بالتأكيد أؤيد) ١ 
RSzQ RNzR SLzP أؤيد) ٢ 
MNzL MMzP MNzP أعارض  ) ٣ 
NzP MzP NzU بالتاكيد أعارض) ٤ 
MzP LzP MzU ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
    

(PM<<Ý_<‚èöj‰<Øâ<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‰<

MQzN NNzS MLzT بشدةسأؤيد ) ١ 
RQzU QTzQ SLzO سأؤيد) ٢ 
MNzR MMzN MOzP سأعارض) ٣ 
PzP RzP OzN سأعارض بشدة) ٤ 
MzU MzN NzO ال أعرف/ال رأي ) ٥ 

    
(PN<<»<àÓµ<îjÚ<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

°e<í£^’¹]<íé×ÛÃÖ<Õ^ÏjÂ][Üji<á_<°fÃÖ]<<
OOzS ORzN ONzO لن يكون ممكنا أبدا حدوث مصاحلة بني الشعبني) ١ 
NMzQ MUzT NNzP ميكن حصول املصاحلة فقط بعد عدة أجيال) ٢ 
MNzS MMzR MOzP ميكن حصول املصاحلة مع اجليل القادم) ٣ 
SzM QzT SzT ميكن حصول املصاحلة خالل عشر سنوات) ٤ 
MSzL MTzL MRzP ميكن حصول املصاحلة خالل السنوات القليلة املقبلة) ٥ 
TzL TzS SzS ال أعرف/ ال رأي ) ٦ 

    
(PO<<àÓµ<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

Š×Ê<íÖææ<Øéñ]†‰c<°e<<l^ÎøÃÖ]<ˆèˆÃi<»<íÛâ^Š¹]<íéÖ^jÖ]<l]çŞ~×Ö°Ş<J^ãßÚ<ØÒ<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<kßÒ<ác<^ßÖ<ØÎV[<
MIPO<DÄñ^–fÖ]æ<]†ÊúÖ<°jÖæ‚Ö]<°e<íÒ†u<íè†uæ<íuçjËÚ<æ‚u<

OLzP OQzM NSzS بشدةأؤيد) ١  
QUzL QPzT RMzP أؤيد) ٢ 
SzR RzT TzL أعارض) ٣ 
MzS MzU MzR عارض بشدة) ٤ 
MzN MzL MzO ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

POIN<Dl^Š‰öÚ<ð^ße<íÒÚ<íè^’jÎ]<Äè…^²<Ý^éÏÖ]æ<íè^’jÎ]<<
NMzP NSzM MTzM بشدةأؤيد) ١  
QMzQ PTzO QOzO أؤيد) ٢ 
NLzQ MTzL NMzU أعارض) ٣ 
PzU QzR PzR عارض بشدة) ٤ 
MzS MzL NzN ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

POIO<D<íÒÚ<íé‰^é‰<l^Š‰öÚ<ð^ßeEá^¹Ò<DÖæ<°e<êÖ]…‚ËÞçÒ<^ ]<Ý^éÏÖ<Í‚ãi^Ïu÷<Øéñ]†‰c<íÖææ<°ŞŠ×Ê<í<
TzO MLzO SzM بشدةأؤيد) ١  
ONzL OOzM OMzP أؤيد) ٢ 
PMzR OSzP PPzM أعارض) ٣ 
MOzS MQzU MNzQ عارض بشدة) ٤ 
PzO OzM QzL ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

POIP<DØéñ]†‰c<‚•<˜è†vjÖ]<Äß³<íéßéŞŠ×Ê<°Þ]çÎ<ØÛÂ<
QzS TzO PzN بشدةأؤيد) ١  
ORzL ORzP OQzT أؤيد) ٢ 
PLzR OTzR PMzS أعارض) ٣ 
MOzO MNzT MOzS عارض بشدة) ٤ 
PzP OzU PzS ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

POIQ<D°éßéŞŠ×Ë×Ö<°ŞŠ×Ê<ØÒ<ìçÃe<gÖ^Şi<÷æ<Øéñ]†‰de<ÍÃi<íéßéŞŠ×ËÖ]<íÖæ‚Ö]<Œ…]‚¹<íéÛé×Ãi<sÚ]†e<Ä•æ<
NzT PzM NzL بشدةأؤيد) ١  
MLzQ MLzM MLzT أؤيد) ٢ 
PTzP PPzR QLzQ أعارض) ٣ 
OQzR OTzT OOzS عارض بشدة) ٤ 
NzS NzO OzL ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
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١٣ 

ÅçÛ]A ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A  
(PP<<ønÚ<kÞ_<Øâ<<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

<]‚Ãj‰]<î×ÂØéÚ‡<ìçÂ‚Ö<<ÝøŠÖ]<àÚ<ð]çqù]<Ô×i<Ø¾<»<Kê×éñ]†‰c<í×éÚ‡KäjÊ†Â<ìK[Ôjée<»<Ôi…^èˆÖ<Ðe^ŠÖ]<»<^â<
SzP TzM SzL بالتأكيد نعم) ١ 
NRzM MUzP OLzL نعم) ٢ 
OTzO OOzS PMzL ال) ٣ 
NRzN OSzT NLzL بالتأكيد ال) ٤ 
MzS MzL NzL ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

    
(PQ<i÷<Ø‘çjÖ]<‚Ãe<î×Â<kÞ_<Øâ<H^ãe<Øéñ]†‰c<Í]Â]æ<°ŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎæ<HØéñ]†‰cæ<éŞŠ×ËÖ]<Í†ŞÖ]<°e<Ýø‰<Ñ^Ë

ØéÚ‡<ì…^èˆÖ<ÝøŠÖ]<àÚ<ð]çqù]<Ô×i<Ø¾<»<]‚Ãj‰]<Kê×éñ]†‰c<í×éÚ‡KäjÊ†Â<<ìKäjée<»<Ðe^ŠÖ]<»<^âK[Øéñ]†‰c<»<^ãjée<
SzM TzU RzM نعم بالتأكيد) ١ 
NQzS MUzN NUzQ نعم) ٢ 
OUzM OPzQ PMzT ال) ٣ 
NRzQ ORzR NLzS ال بالتأكيد) ٤ 
MzQ LzT MzU ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

    
(PR»<[°éßéŞŠ×ËÖ]æ<°é×éñ]†‰ý]<°e<Üñ]<Ýø‰<Ý^éÎ<àÓµ<Øâ<<HÕ†¿Þ<<

OzM RzN MzO كن بالتأكيدمم) ١ 
NSzN NPzR NTzT ممكن) ٢ 
OUzS ONzL PPzM غري ممكن) ٣ 
NSzN OPzS NNzU غري ممكن بالتأكيد) ٤ 
NzS NzQ NzU ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

    
(PS<[°é×éñ]†‰ý]æ<°éßéŞŠ×ËÖ]<°e<Üñ]<Ýø‰<Ý^éÎ<íéÞ^ÓÚde<áæ‚ÏjÃè<Õ†¿Þ<»<Üâ<Øâ<H°é×éñ]†‰ý]<íéf×Æù<ífŠßÖ^e<]ƒ^Úæ<

OzR QzP NzQ بالتأكيد، نعم) ١ 
NSzO NQzN NTzQ نعم) ٢ 
PQzU POzT PSzM ال) ٣ 
MQzT NMzM MNzS بالتأكيد، ال) ٤ 
SzP PzQ UzM ال أعرف/ ال رأي )  ٥ 

    
(PT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<éŞ{Š×ËÖ]<Å]†{’×Ö<Ø{u<^{«c<í{Öæ^¦<»<^{ãÚ^Ûjâ]<à{Ú<Ø{×Ïi<Ý_<‚{èˆi<á_<ì‚{vj¹]<l^{è÷çÖ]<î{×Â<êÇfßè<Øâ<HÕ†¿ße

<[ê×éñ]†‰ý]<
RTzQ SQzN RPzR ينبغي عليها زيادة اهتمامها بشكل كبري) ١ 
MLzO TzS MMzO ينبغي عليها زيادة اهتمامها بعض الشيء) ٢ 
RzM OzO SzS ينبغي عليها تقليل اهتمامها بعض الشيء  ) ٣ 
UzM TzU UzN ينبغي عليها تقليل اهتمامها بشكل كبري) ٤ 
RzM OzU SzO ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

(PU<]†‰ý<]‚éè`i<ØÎ_<Ý_<]‚éè`i<†nÒ_<íéÞ^nÖ]<çe<ì…]c<áçÓj‰<Øâ<HÕ†¿ße<[íÚ^ÏÖ]<íÃe…ù]<l]çßŠÖ]<Ùø}<Øéñ<
RQzL SLzQ RMzU بالتأكيد ستكون أكثر تأييدا) ١ 
MOzR TzQ MRzR أعتقد أهنا ستكون أكثر تأييدا) ٢ 
RzP SzN QzU كما كانت إدارة بوش األوىل) ٣ 
TzQ UzQ SzU أعتقد أهنا ستكون أقل تأييدا) ٤ 
NzP LzR OzQ بالتأكيد ستكون أقل تأييدا) ٥ 
PzL OzS PzN ال أعرف/ ال رأي ) ٦ 

(QL<<<<<<<<<<<<<ç×{‰æ_<í{é×ÛÂ<^Ûâæ<á^jÖæ^]<k×Ê<‚Îæ<°éßéŞŠ×ËÖ]æ<Øéñ]†‰c<°e<Ýø‰<Ñ^Ëi÷<Ø‘çj×Ö<á^jÖæ^¦<Ðe^ŠÖ]<»<l†q
<<<Ý^Â<»MUUO<<<<<<<Ý^Â<»<‚éÊ]<gÚ^Ò<íÛÎæ<NLLL<<<<<<<<<<<<<<<<<ç×{‰æ_<í{é×ÛÂ<Ø{Ê<{ŠËjÖ<k{éŞÂ_<{Ö]<h^f‰ù]<˜Ãe<áû]<ÔÖ<_†Î`‰<H<J
<^ßÖ<ØÎ<[h^f‰ù]<å„â<àÚ<‚u]æ<ØÒ<î×Â<ÐÊ]çi<÷<æ_<ÐÊ]çi<kßÒ<ác<
MIQL<Dì‚u]æ<ì†Ú<^è^–ÏÖ]<ØÓÖ<øÚ^<øu<áçÓi<á_<àÚ<÷‚e<íéñˆq<Øu]†Ú<ØÓ<î×Â<kÞ^Ò<^ãÞù<

NOzP NSzM NMzN أوافق بشدة   ) ١ 
QLzQ PQzL QOzS أوافق) ٢ 
MQzN MTzP MOzO ال أوافق) ٣ 
OzN OzS NzU رة    ال  أوافق بامل) ٤ 
SzT QzT UzL ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

MIQL<Dl^ßçjŠ¹]<ð^ße<»<l†Ûj‰]<Øéñ]†‰c<áù 
OPzP OTzL ONzP أوافق بشدة   ) ١ 
QOzU PUzR QRzQ أوافق) ٢ 
QzM RzT PzM ال أوافق) ٣ 
MzT NzS MzO ال  أوافق باملرة    ) ٤ 
PzS NzU QzT ال أعرف/ ال رأي )٥ 
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١٤ 

ÅçÛ]A ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A  
OIQL<D|øŠÖ]æ<ÌßÃÖ]<Ù^ÛÃj‰]<»<<]æ†Ûj‰]<°éßéŞŠ×ËÖ]<áù

TzL MLzQ RzQ أوافق بشدة   ) ١ 
NRzU NSzO NRzS أوافق) ٢ 
PPzO PMzU PQzS ال أوافق) ٣ 
MQzL MRzU MOzU ال  أوافق باملرة    ) ٤ 
QzT OzO SzN ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

    
(QM<^f‰ù]<°e<àÚæ<[ç×‰æ_<íé×ÛÂ<Ù^Êc<<»<íéÛâ_<†nÒù]<gfŠÖ]<á^Ò<^ãè_<HíÏe^ŠÖ]<ímønÖ]<h 

ONzQ OLzP OOzT فشلت بسبب مرحليتها وجزئيتها مما شجع علىتعطيل التنفيذ) ١ 
QPzP QSzP QNzR فشلت بسبب استمرار إسرائيل يف بناء املستوطنات) ٢ 
QzM RzN PzP استخدام العنف والسالحفشلت بسبب استمرار الفلسطينيني يف ) ٣ 
TzL RzL UzM ال أعرف/ ال رأي ) ٤ 
    

(QN<<[íéÛâù]<»<êÞ^nÖ]<gfŠÖ]<á^Ò<^ãè_æ<
PNzP PQzS PLzR فشلت بسبب مرحليتها وجزئيتها مما شجع علىتعطيل التنفيذ) ١ 
OQzQ ONzL OSzQ فشلت بسبب استمرار إسرائيل يف بناء املستوطنات) ٢ 
MLzQ MMzN MLzM فشلت بسبب استمرار الفلسطينيني يف استخدام العنف والسالح) ٣ 
MMzQ MMzL MMzT ال أعرف/ ال رأي ) ٤ 
    

(QO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<áç{jßé×Ò<Ä{Ú<l^{Ê†Â<k{Ã¶<{Ö]<‚{éÊ]<g{Ú^Ò<í{ÛÎ<Ø{Ê<{ŠËjÖ<kéŞÂ_<Ö]<h^f‰ù]<˜Ãe<áû]<ÔÖ<_†Î_<Íç‰
<Ý^Â<»<Õ]…^eæNLLL^ãßÚ<ØÒ<ÄÚ<ÐÊ]çi<÷<æ_<ÐÊ]çi<kßÒ<ác<^ßÖ<ØÎ<H<[<

MIQO<D<íÃÊ<^ã×u<^ßÓº<àÓè<<oé<ìfÒ<°Ê†ŞÖ]<ÌÎ]çÚ<»<l^Îæ†ËÖ]æ<ì‚è‚Â<kÞ^Ò<^è^–ÏÖ]<áù<íÛÏÖ]<k×Ê
ì‚u]æ<

NNzU NPzR NNzL أوافق بشدة   ) ١ 
QOzU QMzN QQzQ أوافق) ٢ 
MNzU MQzM MMzR ال أوافق) ٣ 
NzM NzS MzT ال  أوافق باملرة    ) ٤ 
TzM RzP UzM ال أعرف / ال رأي) ٥ 

NIQO<D<îÂ]<^º<nÓe<ØÎ_<á^Òæ<Üãi^uçÛ<×è<àÓè<<°éßéŞŠ×Ë×Ö<Í^Ò<Æ<^•†Â<Ý‚Î<Õ]…^e<çãèc<áù<íÛÏÖ]<k×Ê
<Ü<äÚ‚Î<‚Î<äÞ_<

NUzR OMzN NTzS أوافق بشدة   ) ١ 
QPzL QNzO QQzL أوافق) ٢ 
SzU UzO SzM ال أوافق) ٣ 
MzQ MzP MzR ال  أوافق باملرة    ) ٤ 
SzL QzT SzS ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
    

OIQO<D<<Øéñ]†‰c<ÄÚ<ØÚ^<êñ^ãÞ<Ø£<Ø‘çjÖ]<íÖæ^¦<»<]^q<àÓè<<l^Ê†Â<‹éñ†Ö]<áù<íÛÏÖ]<k×Ê<
RzT TzU QzR أوافق بشدة   ) ١ 
MQzR MRzQ MQzM أوافق) ٢ 
PRzS PRzM PSzM ال أوافق) ٣ 
NOzM NOzT NNzS ال  أوافق باملرة    ) ٤ 
SzS PzT UzQ ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
    

(QP<<[‚éÊ]<gÚ^Ò<íÛÎ<Ù^Êc<»<íéÛâ_<†nÒù]<gfŠÖ]<á^Ò<^ãè_<HíÏe^ŠÖ]<ímønÖ]<h^f‰ù]<°e<àÚ 
ORzL OMzP OTzS فشلت ألن الفروقات كانت كبرية حبيث مل يكن ممكنا حلها دفعة واحدة) ١ 
QLzN QPzT PSzQ فيا للفلسطينينيفشلت ألن براك مل يقدم عرضا كا) ٢ 
PzR RzL OzT فشلت ألن عرفات مل يكن جادا يف حماولة التوصل حلل هنائي شامل مع ) ٣

 إسرائيل
UzM SzR MLzL ال أعرف/ ال رأي ) ٤ 

    
(QQ<<[íéÛâù]<»<êÞ^nÖ]<gfŠÖ]<á^Ò<^ãè_æ 

PQzQ PUzR POzN ة واحدةفشلت ألن الفروقات كانت كبرية حبيث مل يكن ممكنا حلها دفع) ١ 
OQzU OLzT OTzT فشلت ألن براك مل يقدم عرضا كافيا للفلسطينيني) ٢ 
RzL TzM PzT فشلت ألن عرفات مل يكن جادا يف حماولة التوصل حلل هنائي شامل مع ) ٣

 إسرائيل
MNzQ MMzP MOzM ال أعرف/ ال رأي ) ٤ 

    
(QRùæ<ÔÖ<íé’~Ö]<íÚøŠÖ]æ<àÚù]<á`e<Ý^èù]<å„â<†Ãi<Øâ<<<[àè†ÊçjÚ<Æ<Ý_<àè†ÊçjÚ<Ôi†‰_<]†Ê<

OzQ SzL MzP متوفرين بشكل كامل) ١ 
NRzM POzL MRzO متوفرين)٢ 
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١٥ 

ÅçÛ]A ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A  
 QNzQ OUzO RLzO غري متوفرين   )٣ 

MSzO MLzS NMzM غري متوفرين  باملرة) ٤ 
LzQ  LzT ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

    
QSD]ç{{Â<Õ^{{ßâ<<<l^{{Š‰öÚ<î{{×Â<í{{è…„qæ<íÃ{{‰]æ<í{{é×}]<íéßéŞ{{Š×Ê<<l]é{{Çiæ<l^uø{{‘c<ð]†{{qý<í{{éq…^}æ<í{{é×}]<<l

[l]çÂ‚Ö]<å„â<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<
OOzS PNzR NTzQ ا بشدةأؤيده) ١ 
QSzS QLzR RMzT أؤيدها) ٢ 
QzQ PzT RzL أعارضها) ٣ 
NzL MzN NzP أعارضها بشدة) ٤ 
MzM LzT MzO ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

    
QTD<[íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<^ŠÊ<çqçe<‚ÏjÃi<Øâ<

TRzQ TTzN TQzR نعم) ١ 
TzN SzN TzT ال) ٢ 
QzM PzM QzR ال أعرف/ ال رأي) ٣ 
    

(QU<[íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<“Ïßé‰<Ý_<^ŠËÖ]<‚èˆé‰<Øâ<HÝ^èù]<…æ†Ú<ÄÚ<
OPzL NUzU ORzP سيزيد)  ١ 
MRzQ MMzO MUzR سيبقى كما هو) ٢ 
PMzS QMzL ORzM سينقص)  ٣ 
SzT SzT SzU ال أعرف/ ال رأي) ٤ 

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

UzS MNzT SzU تؤيدها بشدة) ١ 
NSzT OLzT NRzM تؤيدها) ٢ 
QLzQ PRzO QOzL ارضهاتع) ٣ 
TzQ TzS TzP تعارضها بشدة) ٤ 
OzP MzP PzR ال أعرف  / ال رأي) ٥ 
    

(RM<<<î×Â<…^Þ<Ñøde<íéßéŞŠ×Ê<l^ãq<kÚ^Î<çÖ<H°fÞ^¢]<øÒ<àÚ<Ù^fjÚ<…^Þ<Ñøc<ÌÎæ<î×Â<^ÏËi]<‚Î<á^Ê†ŞÖ]<á_<^²
<l]ð]†qc<ƒ^¡^e<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<Ý^éÎ<š…^Ãi<Ý_<ÐÊ]çi<Øâ<Híé×éñ]†‰c<Í]‚â_<[^ãmæ‚u<Äß¹<

QQzR RLzQ QNzT أوافق) ١ 
OUzP ORzN PMzN أعارض) ٢ 
PzT NzS RzL ال رأي ال أعرف) ٣ 

RN><DÜ×éŠjée<>í×j]<íéßéŞŠ×ËÖ]<ê•]…ù]<»<á^ŠÞý]<ÑçÏ£<íé×éñ]†‰c<íÛ¿ßÚ<êâ<J[^ãe<kÃ<‚Î<kßÒ<ác<^ßÖ<ØÎ<
RMzT RRzO QUzM< مل أمسع هبا) ١) ١  
OTzN OOzS PLzU مسعت هبا) ٢) ٢ 

RN_<D[×‰<Ý_<êe^«c<çâ<Øâ<H^ã×ÛÂ<ÜéÏi<ÌéÒ<^ßÖ<ØÎ<H^ãe<kÃ<øÃÊ<kßÒ<ác<
QzM< QzR< PzT<      إجيايب جدا) ١
QMzU< PNzU< QRzL<  إجيايب) ٢
MUzS< NRzM< MRzT<  سليب) ٣
QzS< TzM< PzQ<  سليب جدا) ٤
MSzS< MSzP< MSzU<  ال أعرف  / ال رأي) ٥

    
RO<D_æ<l^â^Ÿ÷]<àÚ<^è<[<‚èöi<íéÖ^jÖ]<h]ˆuù]<

LzP< LzL< LzR<      زب الشعبح )١
NzL< MzS< NzN<  اجلبهة الشعبية) ٢
OQzQ< OQzO< OQzR<  تحف ) ٣
NQzM< ONzP< NLzT<  اسمح ) ٤
LzU< LzN< MzO<      جلبهة الدميقراطيةا ) ٥
NzO< MzP< NzT<  جلهاد اإلسالميا ) ٦
LzO< < LzQ<   داف ) ٧
MzM< LzN< MzR<  ية المبادرة الوطن) ٨
PzO< OzQ< PzT<  ستقل إسالميم ) ٩
RzN< OzQ< SzT<  ستقل وطينم ) ١٠
NMzL< NMzO< NLzU<    أحد مما سبق    ال ) ١١
LzT< LzN< MzN<  )_______( ري ذلك حددغ )١٢
< <


