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عشية تشكيل احلكومة الفلسطينية اجلديدة شعبية محاس
ترتفع وفتح تنخفض، لكن  الغالبية تريد االستمرار يف 
عملية السالم وتطبيق خارطة الطريق والتفاوض حول 
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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      
رجية، البحوث املسـحية واسـتطالعات      والسياسة اخلا 

: 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         

ـ      ة قضـايا   الفلسطيين، تشكيل جمموعات عمل لدراس
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       
وبلورة تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئـة        

 .دولية يف أجواء من حرية التعبري وتبادل اآلراءال
يأيت هذا االستطالع ضـمن سلسـلة االسـتطالعات         

 . املنتظمة للمركز
ؤسسة مت إجراء االستطالع بالتعاون مع م
 كونراد أديناور يف رام اهللا
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 فازت محاس يف االنتخابات ألن الناخبني أرادوا أوال وقبل ٪٣٧يف نظر  
 يرون أهنا فازت ٪٣٦كل شيء سلطة فلسطينية إسالمية حتكم بالشريعة، ولكن 

 ألهنم أرادوا سلطة ٪٩ أرادوا أوالً سلطة نظيفة حتارب الفساد، وألن الناخبني
 يرون أهنا فازت ألن الناخبني أرادوا ٪٧قوية تقضى على الفوضى والفلتان، و

 خسرت فتح االنتخابات ألن ٪٥٢يف نظر . أوالً سلطة مقاتلة تقاوم االحتالل
 يعتقدون ٪١٩الناخبني أوالً وقبل كل شيء عاقبوها بسبب انتشار الفساد، و

 ألهنا فشلت يف القضاء ٪١٧أهنا خسرت بسبب انقسامها وغياب قيادهتا، و
 . فقط يعتقدون أهنا خسرت بسبب عملية السالم٪٥على الفلتان و

 من الذين ينوون املشاركة ٪٤٧لو جرت انتخابات جديدة اليوم، فإن 
ألخرى  للقوائم االنتخابية األربعة ا٪٨ لفتح و٪٣٩فيها سيصوتون حلماس و
 من املستطلعني بأهنا قد ٪٤٦وذكرت نسبة من . املمثلة يف اجمللس التشريعي

) يناير( كانون ثاين ٢٥صوتت حلماس يف االنتخابات التشريعية اليت أجريت يف 
 قالت أهنا قد ٪٨ أهنا قد صوتت لفتح ونسبة ٪٤٤ فيما قالت نسبة من ٢٠٠٦

كانت النتائج . (لس التشريعيصوتت للقوائم األربعة اآلخرين املمثلة يف اجمل
 ٪٤١ حلماس و٪٤٤احلقيقية الرمسية كما أعلنتها جلنة االنتخابات املركزية هي 

 ).  للقوائم األربعة األخرى الفائزة٪١٢لفتح و
مقارنة بالضفة الغربية ) ٪٥١(ترتفع نسبة تأييد محاس يف قطاع غزة 

) ٪٤٠(فة الغربية يف املقابل ترتفع نسبة تأييد حركة فتح يف الض). ٪٤٥(
 ٪٥٢(ترتفع نسبة التأييد حلماس أيضاً يف املدن ). ٪٣٧(مقارنة بقطاع غزة 

، فيما تتعادل فتح ) لفتح٪٣٧ مقابل ٪٤٧(واملخيمات )  لفتح٪٣٦مقابل 
كذلك ترتفع نسبة التأييد حلماس بني النساء . ومحاس يف القرى والبلدات

، ) لفتح٪٤١ حلماس مقابل ٪٤٣(مقارنة بالرجال )  لفتح٪٣٦ مقابل ٪٥١(
 ٪٤٥(، مقارنة بغري الالجئني ) لفتح٪٣٧ حلماس مقابل ٪٤٩(وبني الالجئني 
، ) لفتح٪٣٣ حلماس مقابل ٪٥٧(،  وبني األميني ) لفتح٪٤١حلماس مقابل 
 حلماس ٪٥١(، وربات البيوت ) لفتح٪٣٧ حلماس مقابل ٪٤٨(وبني الطالب 

، وبني ) لفتح٪٣٥ حلماس مقابل ٪٥٤(، وبني املتدينني ) لفتح٪٣٥مقابل 
 ). لفتح٪١٦ حلماس مقابل ٪٦٨(املعارضني لعملية السالم 

 يتوقعون أن تنجح محاس يف قيادة وإدارة شؤون السلطة ٪٧٠
غري قلقة على ) ٪٦٩( يتوقعون أن تفشل، ونسبة مشاهبة ٪٢٢الفلسطينية و

لية لالعتقاد تبدو النسبة العا.  قلقون٪٣٠حريتها الشخصية بعد فوز محاس و
) ٪٦٨(بأن محاس ستنجح يف احلكم مفاجأة بعض الشيء يف ظل النسبة العالية 

لالعتقاد بأن السلطة ال تستطيع االستغناء عن املساعدات الدولية واعتقاد نسبة 
 أن هذه املساعدات ستتوقف فعالً طاملا أن محاس لن تقبل بالشروط ٪٥٠من 

لة للجمهور الفلسطيين جتاه عملية السالم بالرغم من التوجهات املعتد. الدولية
تعتقد أنه ال ينبغي على محاس االعتراف ) ٪٥٩(يف هذا االستطالع فإن الغالبية 

 أنه ينبغي عليها القيام ٪٣٧بإسرائيل تلبية للشروط الدولية فيما تعتقد نسبة من 
 .بذلك
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 حركة محاس يف االنتخابات التشريعية الفلسطينية يف شهر رغم فوز 
املاضي ورغم االرتفاع يف نسبة تأييد حركة محاس يف هذا ) يناير (كانون ثاين 

االستطالع مقارنة بنتائج تلك االنتخابات فإن موقف الرأي العام الفلسطيين 
ل األشهر جتاه عملية السالم قد شهد حتوالً حنو االعتدال مقارنة بالوضع خال

يظهر . القليلة السابقة لالنتخابات ومقارنة مبواقف الناخبني يف يوم االنتخابات
االستطالع أن ثالثة أرباع الفلسطينيني تريد من محاس إجراء مفاوضات سالم 

 أهنا مؤيدة ٪٦٤وتقول نسبة من . ٪٢٢مع إسرائيل فيما تعارض ذلك نسبة 
وكانت . هنا معارضة لعملية السالم أ٪١٤لعملية السالم فيما تقول نسبة من 

 على التوايل يف استطالع يوم االنتخابات يف ٪١٧ و٪٥٩هذه النسب قد بلغت 
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 أهنا تريد من احلكومة ٪٥٣كذلك قالت نسبة من . املاضي) يناير(كانون ثاين 
 ٪٥١وكانت هذه النسبة قد بلغت (اجلديدة بقيادة محاس تطبيق خارطة الطريق 

 .٪٤٠وعارض ذلك ) نتخاباتيف استطالع يوم اال
لكن لعل التوجه املعتدل األكثر مفاجأة هو املوقف من قبول حل 
الدولتني القائم على أساس االعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي مقابل 
التوصل التفاق سالم واعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية كدولة للشعب 

 فيما ٪٦٦حلل يف هذا االستطالع الفلسطيين حيث بلغت نسبة التأييد هلذا ا
 ٪٤١ واملعارضة ٪٥٧، وكانت نسبة التأييد هلذا احلل قد بلغت ٪٣٢عارضه 

أما يف يوم االنتخابات قد بلغت نسبة التأييد . املاضي) ديسمرب(يف كانون أول 
كذلك يظهر . ٪٤٨ واملعارضة ٪٤٩حلل الدولتني واالعتراف املتبادل باهلوية 

 ثالثة أرباع الفلسطينيني تؤيد املصاحلة بني الشعبني يف االستطالع أن حوايل
ظروف السالم وقيام دولة فلسطينية مستقلة وهي نفس النسبة اليت حصلنا عليها 

 .املاضي) ديسمرب(يف كانون أول 
لكن االنقسام حول كيفية تعامل احلكومة اجلديدة مع أسلحة الفصائل 

 احلكومة اجلديدة ٪٤٩بة من املسلحة بقي كما كان سابقاً حيث طالبت نس
 أنه ينبغي على احلكومة اجلديدة عدم ٪٢١جبمع األسلحة فيما رأت نسبة من 

 رأت ضرورة سن قانون يتيح للفصائل محل ٪٢٧التدخل يف املوضوع و
 .وكانت نتائج متطابقة قد مت تسجيلها يف استطالع يوم االنتخابات. السالح

) ٪٧٣(ة أرباع الفلسطينيني يظهر االستطالع أيضاً أن حوايل ثالث
تفضل إجراء فك ارتباط جديد يف الضفة الغربية من خالل مفاوضات مع 

 إجراء فك ارتباط جديد بشكل أحادي ٪٢٣إسرائيل فيما تفضل نسبة من 
تعتقد أن ) ٪٥٩(وجد االستطالع كذلك أن أغلبية الفلسطينيني . اجلانب

. ئم للصراع يف هناية املطافاخلطوات األحادية تقلل من فرص التوصل حلل دا
 من الفلسطينيني سيؤيدون خطوة أحادية اجلانب تقوم هبا ٪٥٩رغم ذلك فإن 

. ٪٣٧السلطة الفلسطينية كاإلعالن عن قيام دولة فلسطينية فيما يعارض ذلك 
أما لو كان اإلعالن عن قيام دولة فلسطينية هو نتاج ملفاوضات مع إسرائيل فإن 

 . سيعارضونه٪١٧يؤيدون ذلك اإلعالن و من الفلسطينيني س٪٨٠
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<

بأن ) ٪٩٣( إمجاع بني الفلسطينيني يظهر االستطالع أن هناك شبه 
الواليات املتحدة وبريطانيا متورطتني مع إسرائيل يف عملية اقتحام سجن أرحيا 

تبع االقتحام واعتقال أمحد . اليت جرت قبل إجراء االستطالع ببضعة أيام
سعدات ورفاقه من اجلبهة الشعبية ردات فعل خمتلفة مشلت املظاهرات ومهامجة 

) ٪٥١(وقد وجد االستطالع أن الغالبية . واختطاف أجانبوإحراق مقرات 
تؤيد خطوات االحتجاج السلمية فقط أو ال تؤيد القيام بأي احتجاجات فيما 

 القيام هبجمات ٪٩فمثالً، أيدت نسبة من . أيدت نسب خمتلفة خطوات أخرى
 اختطاف ٪١٢ضد مرافق الدول املتورطة وإحراقها، وأيدت نسبة تبلغ 

 القيام هبجمات مسلحة ضد رعايا الدول ٪٢٥يما أيدت نسبة من األجانب، ف
 . املتورطة
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• <Ùøju÷]< …]†Ûj‰]< ^ãÃfjè<Òù]< í×Ó¹]<êâ< íÖ^ŞfÖ]æ< †ÏËÖ]
^ŠËÖ]<…^jÞ]æJ 

• á^Úù^e<áæ†Ãè<÷<°éßéŞŠ×ËÖ]<Å^e…_<ímømJ 
• UM< A<°n×nÖ]< àÓÖ< íŞ×ŠÖ]< »< ^ŠËÖ]< …^jÞ^e< áæ‚ÏjÃè

‚ÏjÃèØfÏjŠ¹]<»<ØÏé‰<äÞ_<áæ 
•àÚ<êÃè†jÖ]<‹×rÛ×Ö<Ò_<l^éuø‘< ‚è†i<Òù]< ífŠßÖ]

يظهر االستطالع أنه يف أعقاب فوز محاس يف االنتخابات فإن األوضاع  
االقتصادية قد أصبحت اهلم األول والرئيسي للفلسطينيني حيث رأت نسبة من 

اليوم فيما  أن الفقر والبطالة هي املشكلة الرئيسية اليت تواجه الفلسطينيني ٪٤٤
 أن املشكلة الرئيسية هي استمرار االحتالل ورأت نسبة ٪٢٥رأت نسبة من 

عند مقارنة . أن الفساد وغياب اإلصالحات هي املشكلة الرئيسية) ٪٢٤(مماثلة 
هذه النتائج بتلك اليت حصلنا عليها يف يوم االنتخابات جند أن مشكلة البطالة 

 فيما كان ٪٢٧زد يف ذلك الوقت عن والفقر قد أصبحت أكثر أمهية حيث مل ت
 من الناخبني ٪٢٩الفساد وغياب اإلصالح هو املشكلة الرئيسية األوىل لـ 
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‹éñ†×Ö<ì^ŞÃ¹]<Ô×iJ 
• < ì‚è‚q< íé‰^ñ…< l^e^~jÞ]< l†q< çÖ< HÐ×ÇÚ< Ù]ö‰< »OS<A

<HŒ^fÂ<çÛ<áçiç’é‰NQ<Aæ<H…^âˆÖ]<çÛMQ<A<îËŞ’¹
êmçÆÖ]J 

• <H‹éñ†Ö]<gñ^ßÖ<l^e^~jÞ]< l†q< çÖ< < H†}a< Ð×ÇÚ< Ù]ö‰< »æ
OL< A< Híéßâ<ØéÂ^ý<áçiç’é‰NL< A< HêmçÆÖ]<á]æ†¹MM<A

æ<…^âˆÖ]<çÛT<Aæ<Háøu<‚ÛS<Aæ<HêÚæ‚ÏÖ]<Ñæ…^ËÖR<A
êmçÆÖ]<îËŞ’Úæ<l^Ïè†Â<gñ^‘<àÚ<ØÓÖJ 

• <àÚ<¼fãè<xjÊ<íÒ†£<‚éè`jÖ]PQ< A<Ùæ_<áçÞ^Ò<»EÛŠè<D
<±c<ê•^¹]OP< A<ÄËiÊ<Œ^Û£<‚éè`jÖ]< ^Ú_< HÅøŞj‰÷]< ]„â<»

<àÚNT<A<±cOS<A<àÚ<ÄËi†è<°éÚø‰ý]<ØÛ<‚éè`jÖ]æOQ<A<±c
PO<A 
<

 ).٪٢٧(وجاء االحتالل يف املرتبة الثانية بنسبة مماثلة للفقر والبطالة 
كذلك أظهر االستطالع أن ثالثة أرباع الفلسطينيني ال يشعرون باألمان 

ترتفع نسبة . لك اليت حصلنا عليها يف يوم االنتخاباتوهذه النسبة متطابقة مع ت
اإلحساس بغياب األمان قليالً يف الضفة الغربية اليت ختضع لسيطرة إسرائيلية 

 يف قطاع غزة الذي خيضع لسيطرة ٪٦٨ مقابل ٪٧٩شبه كاملة حيث تبلغ 
 .فلسطينية شبه كاملة

 اجلمهور يظهر االستطالع أيضاً أن فوز محاس قد أثر على اعتقادات
جتاه مستقبل الفساد يف السلطة الفلسطينية، إذ بينما بلغت نسبة االعتقاد بانتشار 

وهي أعلى نسبة مت تسجيلها منذ تشكيل السلطة  (٪٩١الفساد يف السلطة 
 تعتقد أن هذا الفساد سيقل يف املستقبل وهذه هي ٪٦٥فإن نسبة ) الفلسطينية

فمثالً بلغت . ة أن مستوى الفساد سوف يقلاملرة األوىل اليت تعتقد فيها األغلبي
 يف كانون أول ٪٣٤نسبة االعتقاد بأن مستوى الفساد سيقل يف املستقبل 

 .املاضي) ديسمرب(
لكن فوز محاس مل حيدث حىت اآلن تغيرياً يف تقييم اجلمهور ألوضاع 
ا الدميقراطية يف السلطة الفلسطينية حيث بلغ مستوى التقييم اإلجيايب هلا يف هذ

 وهي تقريباً نفس النسبة اليت حصلنا عليها يف كانون أول ٪٣٤االستطالع 
 ).٪٣٥(املاضي ) ديسمرب(

 راضون عن أداء حممود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية ٪٦١رغم أن 
 تريد إعطاءه ٪١٩فإن نسبة ضئيلة ال تزيد عن )  غري راضني٪٣٧مقابل (

يف املقابل . الذي مت انتخابهصالحيات أكرب من صالحيات اجمللس التشريعي 
 إعطاء اجمللس التشريعي اجلديد صالحيات أكرب من ٪٤٤تريد نسبة من 

 . يريدون إعطاء صالحيات متساوية لالثنني٪٣٢صالحيات الرئيس و
من شعبية ) ٪٣٧(ومع ذلك، فإن شعبية الرئيس عباس تبقى أعلى 

وكان ). ٪١٥ (ومصطفى الربغوثي) ٪٢٥(منافسني آخرين مثل حممود الزهار 
هذا سؤاالً مغلقاً طلب فيه من املستطلعني االختيار بني هؤالء الثالثة فقط 

ويف سؤال آخر مغلق حول التصويت لنائب . كرئيس للسلطة الفلسطينية
يتبعه مروان الربغوثي ) ٪٣٠(الرئيس ظهر امساعيل هنية كاملرشح األكثر شعبية 

، )٪٧(وفاروق القدومي ) ٪٨(وحممد دحالن ) ٪١١(وحممود الزهار ) ٪٢٠(
 ). لكل منهما٪٦(وصائب عريقات ومصطفى الربغوثي 

أما بالنسبة للحركات السياسية فيظهر االستطالع تراجعاً كبرياً يف 
املاضي مقابل ارتفاع ) ديسمرب(شعبية حركة فتح مقارنة بالوضع يف كانون أول 

بل ثالثة شهور بلغت شعبية حركة فتح ق. يف شعبية محاس خالل نفس الفترة
أما شعبية محاس فبلغت آنذاك . ٪٣٤ ويف هذا االستطالع هبطت إىل ٪٤٥
أما التأييد جململ اإلسالميني . ٪٣٧ وارتفعت يف هذا االستطالع إىل ٪٢٨

فارتفعت خالل نفس الفترة ) محاس واجلهاد اإلسالمي واإلسالميني املستقلني(
 .      ٪٤٣ إىل ٪٣٥من 
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<pçvfÖ]<ì‚uæíévŠ¹] 
<ÅøŞj‰]<sñ^jÞ<ë_†Ö]Î…<Ý^ÃÖ]<ÜEMUD<

MRIMT<…]ƒ_<EŒ…^Ú<DNLLR<
 

ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
M<Dâ^Šéñ…<äe^~jÞ]<„ßÚ<á‡^Ú<çe_<ð]_<àÂ<š]…<Æ<Ý_<š]…<kÞ_<Ø[<

MLzR TzO UzN  راض جدا  ) ١   
QPzQ QLzU QNzN راض ) ٢       
NRzQ NUzP NTzO غري راض) ٣ 
SzN TzS TzN غري راض باملرة) ٤ 
MzM NzS NzM ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
    

N<DíŞ×ŠÖ]<å„<^Šéñ…<å]†i<á_<Ø–Ëi<àÚ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×Š×Ö<ì‚è‚q<íé‰^ñ…<l^e^~jÞ]<l†q<çÖ[ 
OSzN ORzL ORzQ أبو مازن(حممود عباس ) ١( 
NOzT NQzU NQzN حممود الزهار) ٢ 
MRzT MOzU MQzL مصطفى الربغوثي) ٣ 
MPzO MLzT MNzM حدد(آخر ) ٤______  ( 
SzT MOzP MMzO ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

<
O<D…^j¡<àÚ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<‹éñ†Ö<^fñ^Þ<…^j¡<á_<l…_<çÖæ[<

TzN MMzT MLzQ حممود الزهار) ١ 
MRzM OzP TzL حممد دحالن) ٢ 
MOzL NOzS MUzT مروان الربغوثي) ٣ 
QzN RzO QzU غوثيمصطفى الرب) ٤ 
LzS NzR MzU أمحد قريع) ٥ 
OSzS NQzR OLzL إمساعيل هنية) ٦ 
OzU RzR QzR صائب عريقات) ٧ 
SzP SzM SzN فاروق القدومي) ٨ 
NzO PzQ OzS حدد(أخر ) ٩________( 
QzO TzQ SzO ال أعرف/ ال رأي) ١٠ 

<
P<D]<íéÃè†jÖ]<l^e^~jÞ÷]<»<Ôiç‘<kéŞÂ_<íée^~jÞ÷]<Üñ]çÏÖ]<»<à¹<»<l†q<ÖNQ<êÞ^m<áçÞ^Ò<E†è^ßè<DNLLR<<<<<[<

MzR MzT MzS 
ائتالف اجلبهة الدميقراطية وحزب الشعب وفدا  (قائمة البديل ) ١

 )ومستقلني
NzN NzT NzR مصطفى الربغوثي واملستقلون" قائمة فلسطني املستقلة ) ٢" 
NzL OzQ NzU قائمة الشهيد أبو علي مصطفى) ٣ 
LzQ LzP LzP مة الشهيد أبو العباسقائ) ٤ 
 LzO LzN قائمة احلرية والعدالة االجتماعية) ٥ 

QLzL POzR PRzN قائمة التغيري واالصالح) ٦ 
LzO LzN LzN وعد(االئتالف الوطين للعدالة والدميقراطية ) ٧( 
LzO MzQ MzL قائمة الطريق الثالث) ٨ 
LzR LzM LzO قائمة احلرية واالستقالل) ٩ 
 LzM LzM قائمة العدالة الفلسطينية) ١٠ 

PNzP PQzS PPzP حركة فتح) ١١ 
<
Q< D<ØfÎ<l†q<Ö]< íéÃè†jÖ]<l^e^~jÞ÷]< »<kÒ…^<Ö]< Üñ]çÏÖ]<‹ËÞ<kv†iæ< ÝçéÖ]< ì‚è‚q<l^e^~jÞ]<l†q< çÖ

<<<<<[lç’j‰<à¹<Hàè†ã<êÖ]çu<

MzN MzR MzP 
ا  ائتالف اجلبهة الدميقراطية وحزب الشعب وفد(قائمة البديل ) ١

 )ومستقلني
NzU OzT OzQ مصطفى الربغوثي واملستقلون" قائمة فلسطني املستقلة ) ٢" 
NzL OzL NzR قائمة الشهيد أبو علي مصطفى) ٣ 
LzN LzO LzO قائمة الشهيد أبو العباس) ٤ 
 LzQ LzO قائمة احلرية والعدالة االجتماعية) ٥ 

QLzS PPzS PSzL قائمة التغيري واالصالح) ٦ 
 LzQ LzO وعد(االئتالف الوطين للعدالة والدميقراطية ) ٧( 
LzO MzM LzT قائمة الطريق الثالث) ٨ 
LzO LzP LzP قائمة احلرية واالستقالل) ٩ 
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ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
LzO LzM LzN قائمة العدالة الفلسطينية) ١٠ 
ORzR PLzO OTzU حركة فتح) ١١ 
QzQ OzT PzP ال أذكر/ الأعرف / ال رأي / د مما سبقال أح) ١٢ 

 
(R<°f}^ßÖ]<íéf×Æ_<áù<l‡^Ê<‚Î<Œ^·<á_<˜ÃfÖ]<ÙçÏè<Hàè†ã<ØfÎ<l†q<Ö]<íéÃè†jÖ]<l^e^~jÞ÷]<sñ^jßÖ<ífŠßÖ^e<

ðê<ØÒ<ØfÎæ<÷æ_<l]…_E<V¼ÏÊ<‚u]æ<gf‰<…^éj}]<îq†èD<
RzP RzU RzS سلطة مقاتلة متارس خيار املقاومة) ١ 
OPzO ORzP OQzR سلطة نظيفة حتارب الفساد) ٢ 
UzS UzN UzP سلطة قوية تقضي على الفلتان والفوضى  ) ٣ 
OTzS OQzP ORzR سلطة إسالمية حتكم حسب الشريعة والدين) ٤ 
SzT MLzM UzO حدد(ألسباب أخرى ) ٥_________( 
OzL NzM NzP الأعرف/ ال رأي ) ٦ 

 
(S„â<l†Š}<‚Î<xjÊ<íÒ†u<á_<˜ÃfÖ]<ÙçÏè<<[ðê<ØÒ<ØfÎæ<°f}^ßÖ]<íéf×Æ_<áù<l^e^~jÞ÷]<åE<gf‰<…^éj}]<îq†è

¼ÏÊ<‚u]æ<<<<<D<
PzT QzN QzM عاقبوها بسبب فشل عملية السالم) ١ 
PTzR QOzT QMzU عاقبوها بسبب تفشي الفساد يف السلطة) ٢ 
NMzO MPzT MSzN عاقبوها بسبب عجزها عن القضاء على الفلتان والفوضى  ) ٣ 
MSzT MUzQ MTzU ألهنا قد كانت منقسمة وضعيفة القيادة) ٤ 
PzL OzQ OzS حدد(ألسباب أخرى ) ٥__________( 
OzP OzN OzO الأعرف/ ال رأي ) ٦ 

 
(T< …^ŠéÖ]< h]ˆu_< l†Š}< Õ†¿ße< ]ƒ^¹æ<Eì…^f¹]æ< HgÃÖ]< hˆuæ< H]‚Êæ< Híé]†Ïµ‚Ö]æ< HíéfÃÖ]< íãf¢^Ò< D<å„â

<[l^e^~jÞ÷]E]æ<gf‰<…^éj}]<îq†è¼ÏÊ<‚u<<<<<D<
OLzM NQzP NSzM بسبب انقسامها    ) ١ 
MRzP MQzM MQzQ بسبب مواقفها السياسية    ) ٢ 
OPzN OOzR OOzT بسبب عدم الثقة بقياداهتا) ٣ 
UzM MNzM MMzL حدد(أخرى ) ٤____       ( 
MLzN MOzT MNzQ الأعرف/ ال رأي ) ٥ 

 
(U^·<íÒ†u<xrßi<÷<æ_<xrßi<á_<ÄÎçji<Øâ<<<<<<[íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<áæö<ì…]cæ<ì^éÎ<»<^ã×ÛÂ<»<Œ<

NSzP MOzS MTzS بالتأكيد ستنجح) ١ 
PSzM QPzP QMzS ستنجح) ٢ 
MRzS NLzR MUzN لن نتجح) ٣ 
NzL OzT OzM بالتأكيد لن تنجح) ٤  
RzT SzR SzO ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

 
(ML]<íŞ×ŠÖ]æ<íéßéŞŠ×ËÖ]<†è†vjÖ]<íÛ¿ßÚ<kÊÂ]<<Ñ^Ëi]<î×Â<kÚ^Î<Ö]<ÝøŠÖ]<íé×ÛÂ<àÚ<ðˆrÒ<Øéñ]†‰de<íéßéŞŠ×ËÖ
ç×‰æ_<JØéñ]†‰de<Í]Â÷]<˜Ê†i<Ù]ˆi<÷æ<Œ^·<íÒ†u<k–Ê…<J<»<^â‡çÊ<‚Ãe<áû]<^ãé×Â<á_<‚ÏjÃi<Øâ<HkÞ_<Ôè_…<^Ú

<<<<<[Øéñ]†‰de<Í]Â÷]<Ý‚Â<æ_<Í]Â÷]<l^e^~jÞ÷]<
OPzS ORzO OQzS لعليها االعتراف بإسرائي) ١ 
ROzL QUzR RLzT عليها عدم االعتراف بإسرائيل) ٢ 
NzO PzM OzQ الأعرف/ ال رأي ) ٣ 

 
(MM^èçß‰<…÷æ<áçé×Ú<ÌÖ_<êÖ]çu<È×fi<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×Š×Ö<íéÖ^Úæ<íè^’jÎ]<l]‚Â^ŠÚ<íée†ÇÖ]<í©^¹]<Ùæ‚Ö]<Ý‚Ïi<<J<Øâ

â<àÂ<ð^ßÇj‰÷]<^<àÓµ<÷<æ_<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×Š×Ö<àÓµ<äÞ_<‚ÏjÃi<<<<<[l]‚Â^Š¹]<å„<
UzS RzN SzQ بالتأكيد ميكن هلا االستغناء عنها) ١ 
NMzS NOzS NOzL ميكن هلا االستغناء عنها) ٢ 
ORzR PNzM PLzM ال ميكن هلا االستغناء عنها  ) ٣ 
OLzP NRzO NSzT بالتأكيد ال ميكن هلا االستغناء  ) ٤ 
MzR MzS MzS الأعرف/ ال رأي ) ٥ 

 
(MNŠi<êÓÖ<<î×Â<á_< ‚ÏjÃi<Øâ< HØéñ]†‰de<Œ^·<ÍÃi<á_< í©^¹]<Ùæ‚Ö]<½i< HíŞ×Š×Ö<l]‚Â^Š¹]< Üè‚Ïi<»<†Ûj

<<<<<[Øéñ]†‰de<Í]Â÷]æ<ÔÖ„e<ÙçfÏÖ]<Œ^·<
MNzM MMzP MMzR بالتأكيد نعم) ١ 
NRzR NPzT NQzQ نعم) ٢ 
OTzQ PPzL PNzL ال) ٣ 
MUzQ MRzL MSzN بالتأكيد ال) ٤ 
OzP OzT OzS الأعرف/  ال رأي )٥ 
< < <

<
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ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
(MO<^ãÚ‚Ïi<Ö]<l]‚Â^Š¹]< ÄŞÏe< øÃÊ< ÝçÏj‰< í©^¹]< Ùæ‚Ö]< á_< ‚ÏjÃi< Øâ< HØéñ]†‰de<Í]Â÷]<Œ^·<k–Ê…< çÖ<

<<<<<[íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×Š×Ö<
MTzR MTzO MTzP بالتأكيد ستقوم بقطع املساعدات  ) ١ 
NTzL OPzN ONzL وم بقطع املساعدات  ستق) ٢ 
ORzP OPzS OQzO لن تقوم بقطع املساعدات   ) ٣ 
MOzM TzN MLzL بالتأكيد لن تقوم بقطع املساعدات  ) ٤ 
OzT PzQ PzO الأعرف/ ال رأي ) ٥ 

 
(MP<<<<<[…^ãßj‰<íŞ×ŠÖ]<á_<‚ÏjÃi<Øâ<íè^’jÎ÷]<l]‚Â^Š¹]<ÄŞÏe<í©^¹]<Ùæ‚Ö]<kÚ^Î<çÖ<<

NNzQ MPzU MSzS التأكيد ستنهارب) ١ 
OLzP OQzO OOzQ ستنهار ) ٢  
OPzU OUzU OTzM لن تنهار) ٣ 
MLzP RzQ SzU بالتأكيد لن تنهار  ) ٤ 
MzT OzP NzT الأعرف/ ال رأي ) ٥ 

 
(MQ<Ùæ<àÚ<ønÚ<Hí×è‚e<…^’Ú<‚rj‰<Œ^·<íÒ†u<á_<‚ÏjÃi<Øâ<íè^’jÎ÷]<l]‚Â^Š¹]<ÄŞÏe<í©^¹]<Ùæ‚Ö]<kÚ^Î<çÖ<

‰cæ<íée†ÂíéÚø<
OOzR MUzO NPzQ بالتأكيد ستجد) ١ 
PRzM QSzT QOzQ ستجد) ٢ 
MPzL MRzN MQzP لن جتد  ) ٣ 
PzL OzS OzT بالتأكيد لن جتد   ) ٤ 
NzO OzM NzT الأعرف/ ال رأي ) ٥ 

(MRÝ_<Øéñ]†‰de<Í]Â÷^e<íéÖæ‚Ö]<gÖ^Ş¹]<íéf×je<Œ^·<ÝçÏi<á_<ÄÎçji<Øâ<HØ’vé‰<Ôè_†e<]ƒ^Úæ<<<<<<[^ãjéf×je<ÝçÏi<àÖ<
RzR PzR QzO بالتأكيد ستلبيها  ) ١ 
OMzR OSzM OQzM ستلبيها  ) ٢ 
PMzS POzL PNzQ لن تلبيها) ٣ 
MPzS TzP MLzS بالتأكيد لن تلبيها  ) ٤ 
QzP RzU RzP الأعرف/ ال رأي ) ٥ 

(MSì^éÏe<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ÄÚ<Ýø‰<l^•æ^ËÚ<ð]†qde<Øéñ]†‰c<k×fÎ<çÖ<<ì^éÏe<íŞ×ŠÖ]<î×Â<á_<‚ÏjÃi<Øâ<HŒ^·<
<<<<<[^ãñ]†qc<Ý‚Â<æ_<Øéñ]†‰c<ÄÚ<Ýø‰<l^•æ^ËÚ<ð]†qc<Œ^·<

NRzO NRzM NRzN بالتأكيد عليها إجراء مفاوضات   ) ١ 
PQzL QMzM PTzU عليها إجراء مفاوضات    ) ٢ 
MUzN MQzO MRzS عليها عدم إجراء مفاوضات) ٣ 
SzQ OzU QzN ليها عدم إجراء مفاوضات  بالتأكيد ع) ٤ 
NzL OzR OzL الأعرف/ ال رأي ) ٥ 

 
(MT<Ý_<Œ^·<ì^éÏe<ð]…‡çÖ]<‹×¥<ì†Úý<Ä–¡<Øâ< HíéßéŞŠ×ËÖ]<àÚù]<ìˆãq_<î×Â< <ì†ŞéŠÖ]<Ùçu<Å]†‘<…æ‚è<

<<<<<<[àÚù]<ìˆãq_<î×Â<†ŞéŠè<á_<g«<àÚ<HkÞ_<Ôè_…<^Ú<[xjÊ<àÚ<Œ^fÂ<çÛ¦<íŞ×ŠÖ]<‹éñ…<ì†Úý<
NQzT NOzT NPzQ جملس الوزراء) ١ 
NUzU NQzQ NSzM رئيس السلطة) ٢ 
OOzQ OUzN OSzM االثنان معا) ٣ 
UzQ SzL SzU 

وضع قسم حتت سيطرة جملس الوزراء وقسم حتت سيطرة ) ٤
 الرئيس

  MzM LzS حدد(جهة أخرى ) ٥_____( 
MzO OzQ NzS الأعرف/ ال رأي ) ٦ 

 
(MUÏjŠÚ<î×Â<Ð×Î<Æ<Ý_<Ð×Î<kÞ_<Øâ<íéÃè†jÖ]<l^e^~jÞ÷]<»<Œ^·<‡çÊ<‚Ãe<íé’~Ö]<Ôjè†u<Øf<

UzP SzP TzM قلق جدا) ١ 
NOzS NMzP NNzN قلق) ٢ 
OUzL PQzT POzO غري قلق) ٣ 
NSzL NPzP NQzP غري قلق باملرة) ٤ 
LzU MzL MzL الأعرف/ ال رأي ) ٥ 

 
(NL{{e<g~jß¹]<êÃè†jÖ]<‹×]<ÄjÛjè<á_<g«<HÔè_†e<JJJJJJJV<<<JJJJJJJJJJJJJ<

OOzS OMzR ONzP 
سلطات مساوية لسلطات رئيس السلطة الفلسطينية حممود ) ١

 عباس
PQzR POzO PPzN 

بسلطات أوسع من سلطات رئيس السلطة الفلسطينية حممود ) ٢
 عباس

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

الفلسطينية حممود بسلطات أقل من سلطات رئيس السلطة ) ٣
  عباس

MzT QzT PzO ال أعرف/ ال رأي) ٤ 
 

(NMÐè†ŞÖ]<í…^}<íŞ}<”ç’<äjf~jÞ]<ë„Ö]<êÃè†jÖ]<‹×]<àÚ<‚è†i<^ÛÂ<ÔÖ`ŠÞ<á_<‚è†Þ<<J<<<<[äßÚ<‚è†i<Øâ<
QTzQ PUzU QOzL تطبيق خطة خارطة الطريق) ١ 
OQzR PNzL OUzS عدم تطبيق خطة خارطة الطريق) ٢ 
QzU TzM SzO ال أعرف/ ال رأي) ٣ 

 
(NN<<‚è‚¢]<g~jß¹]<êÃè†jÖ]<‹×]<àÚ<‚è†i<Øâ<Hív×Š¹]<Øñ^’ËÖ]<ív×‰_<”ç’<<<<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<

QRzR PQzM PUzO 

أن يسن قوانني جبمع األسلحة من أيدي الفصائل املسلحة ) ١
الوحيدة حبيث تكون قوات األمن الفلسطينية هي القوة املسلحة 

 يف مناطق السلطة
NSzN NSzL NSzM أن يسن قوانني بإبقاء األسلحة يف أيدي الفصائل املسلحة) ٢ 
MQzQ NOzT NLzT عدم التدخل يف موضوع أسلحة الفصائل املسلحة) ٣ 
LzS PzM NzT ال أعرف/ ال رأي) ٤ 

 
(NO<çÊ<‚Ãe<ê×éñ]†‰ý]æ<éŞŠ×ËÖ]<°Ê†Ş×Ö<áû]<Ø’¬<á_<ÄÎçji<]ƒ^Ú<[íéßéŞŠ×ËÖ]<l^e^~jÞ÷]<»<Œ^·<‡ 

NLzM MRzQ MSzT 
سيعود الطرفان للمفاوضات قريبا وستتوقف املواجهات ) ١

 املسلحة

PRzT OSzP PLzT 
سيعود الطرفان للمفاوضات لكن بعض املواجهات املسلحة ) ٢

 ستستمر
NSzT OSzS OPzM تلن تتوقف املواجهات املسلحة ولن يعود الطرفان للمفاوضا) ٣ 
QzO TzP SzO ال أعرف/ ال رأي ) ٤ 

 
(NP<<íÊ^Ò<áçÓi<oé<íéßéŞŠ×ËÖ]<àÚù]<ìˆãq_<»<xjÊæ<^ã¢]æ<Œ^Û£<ív×Š¹]<l^ÂçÛ]<]†Ê_<sÚ‚e<|]Î]<Õ^ßâ

[|]Î÷]<]„â<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<àÚ<ğ]ðˆq<ív×Š¹]<ïçÏÖ]<
OQzN NQzN NTzT بالتأكيد أؤيد) ١ 
PSzM QQzT QNzR أؤيد) ٢ 
MNzQ MNzS MNzR أعارض) ٣ 
PzQ NzS OzO بالتأكيد أعارض) ٤ 
LzS OzS NzR ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

 
(NQ<gÞ^¢]<íè^u_<kÞ^Ò<ð]ç‰<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<ì‚è‚q<íé×éñ]†‰c<l^e^vŠÞ]æ<½^fi…]<ÔËe<gu†i<àÖ<Ý_<gu‰<Øâ<

<<<<<[l^•æ^Ë²<æ_<
PLzO NSzO ONzL رحب  بالتأكيد أ) ١ 
PUzU QRzN QOzU أرحب) ٢ 
TzL MMzR MLzO ال أرحب) ٣ 
MzP NzS NzN بالتأكيد ال أرحب) ٤ 
LzQ NzN MzR الأعرف/ ال رأي ) ٥ 

 
(NR<àÚ<ì‚è‚q<íé×éñ]†‰c<l^e^vŠÞ]<æ_<½^fi…]<ÔÊ<Ùçu<šæ^ËjÖ^e<Øéñ]†‰cæ<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ÝçÏi<á_<Ø–Ëi<Øâ<

]<áçÓi<á_<Ø–Ëi<Ý_<íée†ÇÖ]<íË–Ö][l^•æ^ËÚ<áæ‚e<gÞ^¢]<íè^u_<íé×éñ]†‰ý]<l^e^vŠÞ÷<

PUzP QOzL QMzS 
بالتأكيد أفضل أن يتفاوض اجلانبان حول فك االرتباط ) ١

 واالنسحاب

NNzT MUzU NLzU 
أعتقد أنين أفضل أن يتفاوض اجلانبان حول فك االرتباط ) ٢

 واالنسحاب
MRzT MQzR MRzL 

حاب وفك االرتباط أحادي أعتقد أنين أفضل أن يكون االنس) ٣
 اجلانب بدون مفاوضات 

SzQ RzR RzU 
بالتأكيد أفضل أن يكون االنسحاب وفك االرتباط أحادي ) ٤

 اجلانب بدون مفاوضات 
OzQ PzU PzP الأعرف/ ال رأي ) ٥ 

 
(NS<<<<<<[Œ^·<Ý_<xjÊ<[‚u]æ<Í†<àÚ<á^Ò<çÖ<ê×éñ]†‰c<h^vŠÞ]<àÚ<†nÒ_<^é‰^é‰<‚éËjŠè<àÚ<<

TzP TzM TzN فتح  ) ١ 
MQzU MRzU MRzQ محاس) ٢ 
QMzU PUzQ QLzP االثنان معا بنفس القدر) ٣ 
NMzS NMzR NMzR ال أحد منهما) ٤ 
NzL PzL OzO الأعرف/ ال رأي ) ٥ 
< < <

<
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ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
(NTéŞŠ×Ê< íÖæ< Ý^éÎ< àÂ< ‚u]æ<Í†<àÚ< áøÂý]< íéßéŞŠ×ËÖ]< íŞ×ŠÖ]<l…†Î< çÖ<íéß< J<]„â<š…^Ãj‰< Ý_< ‚èöj‰< Øâ

<<<<<[áøÂý]<
MOzM MNzN MNzQ بالتأكيد سأؤيد  ) ١ 
PRzO PRzU PRzS سأؤيد  ) ٢ 
ONzR ONzL ONzN سأعارض) ٣ 
QzN QzN QzN بالتأكيد سأعارض  ) ٤ 
NzS OzR OzO الأعرف/ ال رأي ) ٥ 

 
(NU^•æ^Ë¹<íréjÞ<ð^q<çÖ<áøÂý]<]„â<š…^Ãj‰<Ý_<‚èöj‰<Øâæ<[Øéñ]†‰cž<ÄÚ<l<

MUzM NLzL MUzS بالتأكيد سأؤيد  ) ١ 
QTzS RMzS RLzR سأؤيد  ) ٢ 
MSzQ MOzS MQzM سأعارض) ٣ 
MzT MzU MzU بالتأكيد سأعارض  ) ٤ 
NzU NzR NzS الأعرف/ ال رأي ) ٥ 

 
(OLj~¹]< ^è^–ÏÖ]< Ùçu<šæ^ËjÖ^e< Øéñ]†‰cæ< íéßéŞŠ×ËÖ]< íŞ×ŠÖ]< ÝçÏi< á_< Ø–Ëi< Øâ< HÝ^Â< ØÓe<<^ã×< Ý_< ^çu<Ì×

<<<<<[gÞ^¢]<ë^u_<ØÓe<
QRzM QTzL QSzO بالتأكيد أفضل املفاوضات حلل اخلالف   ) ١ 
NOzQ NQzO NPzR أعتقد أنين أفضل املفاوضات حلل اخلالف) ٢ 
MMzT SzP UzL أعتقد أنين أفضل حل اخلالفات بشكل أحادي اجلانب) ٣ 
QzQ QzM QzO فات بشكل أحادي اجلانببالتأكيد أفضل حل اخلال) ٤ 
OzN PzN OzT الأعرف/ ال رأي ) ٥ 

 
(OM<H…]†ÏÖ]<]„â<àÚ<‚éËjŠé‰<Õ†¿ße<àÚ<H^Ûãßée<l^Êø¤]<Ø£<gÞ^¢]<íè^uù]<Ùç×£]<Ðè†<»<ŠÖ]<á^Ê†ŞÖ]<…†Î<çÖ<

<<<<<[°éßéŞŠ×ËÖ]<Ý_<Øéñ]†‰c<
OQzT PPzP PMzO إسرائيل) ١ 
MTzN MMzO MOzT الفلسطينيني) ٢ 
NSzQ NQzL NQzU االثنان معا) ٣ 
MRzL MPzQ MQzM ال أحد منهما) ٤ 
NzQ PzT PzL الأعرف/ ال رأي ) ٥ 

 
(ON<Ø‘çjÖ]<”†Ê<àÚ<“×Ïé‰<Ý_<ÔÖƒ<‚èˆé‰<ØãÊ<HgÞ^¢]<ë^u_<ØÓe<l^Êø¤]<Øu<á^Ê†ŞÖ]<…†Î<çÖ<äÞ_<‚ÏjÃi<Øâ<

<<<<<[Í^Ş¹]<íè^ãÞ<»<Üñ]<Øu<íèçŠjÖ<
QzS QzU QzT سيزيد من الفرصبالتأكيد) ١  
NTzP MTzS NNzO سيزيد من الفرص) ٢ 
PQzN QOzR QLzQ سيقلص من الفرص    ) ٣ 
SzS UzL TzR بالتأكيد سيقلص من الفرص) ٤ 
RzR RzQ RzR لن يكون له تأثري) ٥ 
RzP RzN RzO الأعرف/ ال رأي ) ٦ 

 
(OO]<»<ØfÏjŠ¹]<»<ØÚ^Ò<Ø’Ê<ÐéÏ <àÓÛ¹]<àÚ<äÞ_<‚ÏjÃi<Øâ<<<<[Øéñ]†‰c<àÂ<íéÛé×Îý]æ<íé‰^éŠÖ]æ<íè^’jÎ÷]<l÷^

MLzQ RzU TzN بالتأكيد ممكن  ) ١ 
PLzR OTzM OUzL ممكن) ٢ 
OQzR POzP PLzR غري ممكن) ٣ 
MNzN MLzL MLzT بالتأكيد غري ممكن) ٤ 
MzM MzS MzQ الأعرف/ ال رأي ) ٥ 

 
(OP<Ý_<å‚èöj‰<Øâ<H^ßÓº<ØÚ^ÓÖ]<Ø’ËÖ]<á^Ò<çÖ<[ä•…^Ãj‰<<<<<<

NOzL MSzR MUzR بالتأكيد سأؤيده) ١ 
QPzN QQzQ QQzL سأؤيده) ٢ 
MUzO NNzQ NMzO سأعارضه  ) ٣ 
NzU NzS NzT بالتأكيد سأعارضه) ٤ 
LzS MzS MzO الأعرف/ ال رأي ) ٥ 

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

NLzS MSzM MTzP بشدة أؤيد) ١   
QMzT QPzQ QOzQ أؤيد) ٢ 
NMzO NNzQ NNzM أعارض) ٣ 
QzN PzM PzQ أعارض بشدة) ٤ 
LzU MzT MzQ ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
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ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
(OR<æ<°ŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎæ<HØéñ]†‰cæ<éŞŠ×ËÖ]<Í†ŞÖ]<°e<Ýø‰<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<‚Ãe<‚èöj‰<Øâ<H^ãe<Øéñ]†‰c<Í]Â]

[°fÃÖ]<°e<í£^’¹]<íé×ÛÂ<š…^Ãj‰<Ý_<<
NMzU MOzN MRzO سأؤيد بشدة) ١ 
QNzM RMzO QSzU سأؤيد) ٢ 
MTzM MSzS MSzT سأعارض) ٣ 
RzR RzL RzN سأعارض بشدة) ٤ 
MzO MzU MzS ال أعرف/ال رأي ) ٥ 

 
(OS<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<HØéñ]†‰cæ<

[Üji<á_<°fÃÖ]<°e<í£^’¹]<íé×ÛÃÖ<Õ^ÏjÂ]<»<
POzS PPzU PPzQ لن يكون ممكناً أبداً حدوث مصاحلة بني الشعبني) ١ 
MSzN MTzS MTzM ميكن حصول املصاحلة فقط بعد عدة أجيال) ٢ 
MOzP MLzR MMzR املصاحلة مع اجليل القادمميكن حصول) ٣  
RzR QzN QzS ميكن حصول املصاحلة خالل عشر سنوات) ٤ 
MMzT MNzT MNzP ميكن حصول املصاحلة خالل السنوات القليلة املقبلة) ٥ 
SzP SzT SzR ال أعرف/ ال رأي) ٦ 

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

NMzP MLzL MPzN تؤيدها بشدة) ١ 
PNzQ OQzS OTzN تؤيدها) ٢ 
OMzR PQzM PLzN تعارضها) ٣ 
OzM RzM QzL تعارضها بشدة) ٤ 
MzP OzM NzQ ال أعرف  / ال رأي) ٥ 

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

^ãÏéÏ <¨cæ^â‡^[<
PLzL MPzT NPzL بالتأكيد نعم  ) ١ 
PLzM PPzR PNzU نعم  ) ٢ 
MRzM OLzS NQzP ال) ٣ 
OzN SzN QzS بالتأكيد ال)  ٤ 
LzS NzT NzL ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

 
(PL<ÝçéÖ]<°éßéŞŠ×ËÖ]<äq]çi<Ö]<ØÒ^¹]<˜Ãfe<íÛñ^Î<ê×è<^ÛéÊ<J]<<íéÛâù]<l]ƒ<í×Ó¹]<Ôè_†e<êâ<^Ú<^ßÖ<ØÎ[±æù<

PTzL PMzO POzS تفشي البطالة وانتشار الفقر) ١ 
MSzT NTzO NPzQ استمرار االحتالل اإلسرائيلي وممارساته اليومية) ٢ 
UzQ PzU RzR الفوضى الداخلية) ٣ 
NOzU NOzP NOzR انتشار الفساد وغياب اإلصالح الداخلي  ) ٤ 
LzS MzQ MzN حدد(أخرى ) ٥_______( 
  LzS LzP ال أعرف/  رأيال) ٦ 

 
(PM<<ÔÖƒ<»<^²<HØéñ]†‰c<ÄÚ<Å]†’Ö]<ØÒ^Ú<íÊ^ÓÖ<Üñ]<Ø£<Ø‘çjÖ]æ<í×ÏjŠÚ<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎ<‚Ãe<äÞ_<|]Î]<Õ^ßâ

éŞŠ×ËÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<°ŞŠ×Êæ<HëçãéÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<Øéñ]†‰de<Ù^fjÚ<Í]Â]<Õ^ßâ<áçÓè<á_<H°òqøÖ]æ<Œ‚ÏÖ]<J
î×Â<ÐÊ]çi<÷<Ý_<ÐÊ]çi<Øâ[|]Î÷]<]„â<<

MQzT MOzN MPzM بالتأكيد موافق) ١ 
PRzL QQzU QNzO موافق) ٢ 
NSzL NNzQ NPzN غري موافق) ٣ 
MLzQ RzN SzT بالتأكيد غري موافق  ) ٤ 
LzS NzN MzR ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

 
(PN<ËÖ]<íéf×Æ_<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<[Åç•ç¹]< ]„â<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<íéf×Æ_<ë_…<àÂ< ]ƒ^Úæ<Å^ŞÏÖ]<æ<íË–Ö]<»<°éßéŞŠ×

[Å]†’×Ö<íéñ^ãÞ<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<‚ßÂ<éŞŠ×ËÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<°ŞŠ×Êæ<HëçãéÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<Øéñ]†‰de<^Ê]Â]<
QOzM QUzU QSzQ تؤيد األغلبية ذلك) ١ 
PMzL OLzN OPzM تعارض اإلغلبية ذلك) ٢ 
QzU UzU TzP ال أعرف/ ال رأي ) ٣ 

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

ULzS UMzS UMzO نعم) ١ 
PzT QzO QzM ال) ٢ 
PzQ OzM OzR ال أعرف/ ال رأي) ٣ 
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ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
(PP<[íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<“Ïßé‰<Ý_<^ŠËÖ]<‚èˆé‰<Øâ<HÝ^èù]<…æ†Ú<ÄÚ<

MTzQ MUzR MUzN سيزيد)  ١ 
MMzO TzO UzP سيبقى كما هو) ٢ 
RPzU RPzP RPzR سينقص)  ٣ 
QzL SzS RzS ال أعرف/ ال رأي) ٤ 

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

OzU MzO NzO متوفرين بشكل كامل) ١ 
NTzN MUzP NNzR متوفرين) ٢ 
QPzS RMzU QUzO غري متوفرين   ) ٣ 
MOzN MSzL MQzS غري متوفرين  باملرة) ٤ 

  LzO LzN ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
 

(PR<^â]†i<ÔÞdÊ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<Ø¾<»<á^ŠÞý]<ÑçÏuæ<íé]†Ïµ‚Ö]<Ù]çu_<ÜééÏi<l…_<çÖ<
SzQ PzM QzP جيدة جداً) ١ 
NSzT NUzQ NTzU جيدة) ٢ 
NTzR NQzL NRzO دة وليست سيئةليست جي) ٣ 
NMzM NRzP NPzP سيئة) ٤ 
MOzM MNzU MOzL سيئة جداً)  ٥ 
MzT NzL MzU ال أعرف/ ال رأي) ٦ 

 
(PSÔÞ_<î×Â<ÔŠËÞ<Ì’i<Øâ<HÝ^Â<ØÓe<<<<<JJJJJJJJJJJJ<

QRzM POzN PSzU متدين) ١ 
PLzS QMzT PSzS متوسط التدين) ٢ 
OzL PzO OzT غري متدين) ٣ 
LzN LzS LzQ ال أعرف/ أيال ر) ٤ 

 
(PT<ÔÞ_<î×Â<ÔŠËÞ<Ì’i<Øâ<HÝ^Â<ØÓe<<<<<JJJJJJJJJJJ<

SLzM RMzM RPzP مؤيد لعملية السالم) ١ 
MPzU MOzR MPzL معارض لعملية السالم) ٢ 
MPzT NPzQ NLzU بني التأييد واملعارضة) ٣ 
LzN LzU LzS ال أعرف/ ال رأي) ٤ 

 
(PU< _íéÖ^jÖ]<h]ˆuù]æ<l^â^Ÿ÷]<àÚ<^è<[<‚èöi<y¼ÏÊ<ğ]‚u]æ<}]w<

LzQ LzQ LzQ زب الشعبح )١ 
OzP OzN OzO اجلبهة الشعبية) ٢ 
OQzL OPzL OPzP تحف ) ٣ 
PMzL OPzN ORzS اسمح ) ٤ 
LzP LzS LzR جلبهة الدميقراطيةا ) ٥ 
MzM NzQ NzL جلهاد اإلسالميا ) ٦ 
LzL< LzL< LzL<  داف ) ٧
LzS LzU LzU املبادرة الوطنية) ٨ 
PzR PzR PzR ستقل إسالميم ) ٩ 
MzR NzU NzP ستقل وطينم )  ١٠ 
MMzP MRzN MPzP أحد مما سبق    ال ) ١١  
LzN LzP LzO ( ري ذلك حددغ )١٢_____( 

 
(QL<Æ<æ_<í…çjÚ< ^Óè†Ú_æ< ^éÞ^Şè†e<ï†i<Øâ< Hl]‚Ã‰<‚·ù<Øéñ]†‰c<Ù^ÏjÂ]æ< ^¬…_<àr‰<Ý^vjÎ]<íé×ÛÃÖ<ífŠßÖ^e<

<å„â<»<í…çjÚ<<<<<[íé×ÛÃÖ]<
UNzQ UOzO UOzL متورطة) ١ 
QzU NzU PzL غري متورطة) ٢ 
MzR OzT OzL ال أعرف/ ال رأي) ٣ 

<
QMDÝ^vjÎ÷]<íé×ÛÂ<î×Â<íË×j§<íéßéŞŠ×Ê<ØÃÊ<æ…<k×’u<<J<<<<<[å‚èöi<ë„Ö]<†Ö]<çâ<^Ú<HíéÖ^jÖ]<æ†Ö<]<°e<àÚ<

POzS OPzO OSzS الردود السلمية فقط  ) ١ 
TzQ UzN TzU 

باإلضافة لذلك أؤيد أيضا مهامجة وأحراق مقرات أمريكية ) ٢
 وبريطانية

MNzO MMzL MMzQ باإلضافة ملا سبق، أؤيد أيضا اختطاف أمريكيني وبريطانيني) ٣ 
< < <  
< < <  
< < <  
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١٢ 

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

باإلضافة لذلك، أؤيد أيضا قيام عمليات مسلحة ضد ) ٤
 ني وبريطانينيأمريكي

QzL MTzP MOzQ ال أؤيد القيام بأي رد فعل  ) ٥ 
MzN OzU NzU ال أعرف/ ال رأي) ٦ 

<
QND<öfßjÖ]<»<^Ãé¶<]ç×Ê<á_<‚Ãe<^ãé×Â<°Ûñ^ÏÖ]æ<ë_†Ö]<l^ÂøŞj‰]<íè^éuæ<ív‘<ï‚Ú<Ùçu<oè‚£]<Ý^èù]<å„â<†nÓè<

íéÃè†jÖ]<l^e^~jÞ÷]<sñ^jße<JŞj‰^e<kÞ_<ÔjÏm<ï‚Ú<çâ<^Ú<<<<<[ë_†Ö]<l^Âø<
NNzR NLzP NMzN أثق هبا دائما) ١ 
RLzR QTzR QUzO أثق هبا أحيانا وأحيانا ال أثق هبا) ٢ 
MQzQ MTzL MSzM ال أثق هبا دائما) ٣ 
MzO OzL NzP الأعرف/ ال رأي ) ٤ 

<
QOD<<<<<[ë_†Ö]<ÅøŞj‰]<»<^ãéŞÃi<Ö]<^ãi^e^qc<»<íÎ^‘<Œ^ßÖ]<á_<‚ÏjÃi<Øâ<<

MSzT MQzO MRzN الناس صادقة دائما) ١ 
RQzT SLzQ RTzT الناس صادقة أحيانا وأحيانا غري صادقة) ٢ 
MNzM MLzQ MMzM دائما الناس غري صادقة) ٣ 
PzO OzS OzU الأعرف/ ال رأي ) ٤ 

<
QPD[íÎ^‘<Æ<Ý_<íÎ^‘<^ßj×ò‰_<î×Â<ÝçéÖ]<Ôi^e^qc<kÞ^Ò<Øâ<HkÞ_æ<<

TUzL TOzP TQzP يت صادقة يف كل األسئلةكانت إجابا) ١ 
MMzL MRzM MPzO كانت إجابايت صادقة أحيانا وأحيانا غري صادقة) ٢ 

  LzQ LzO دائما كانت إجابايت غري صادقة) ٣ 
             

   
      
   

 

 


