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فيما يستعيد عباس بعض التأييد الشعيب وهتبط شعبية محاس 
قليالً، ورغم التأييد الواسع جلهود محاس لوقف إطالق النار، 

فإن الغالبية العظمى من اجلمهور الفلسطيين تعارض وقفاً 
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 درجة مئوية ١٢تزداد الفجوة بني شعبية الرئيس حممود عباس وإمساعيل هنية لتصل إىل   
لو جرت انتخابات رئاسية اليوم وكان املرشحان مها . لصاحل عباس  يف هذا االستطالع

يشكل هذا ارتفاعاً يف %. ٤٠والثاين على % ٥٢عباس وهنية فسوف  حيصل األول على 
أما لو كانت . هلنية% ٤٧مقابل % ٤٦املاضي ) مارس(يث بلغت يف آذار شعبية عباس ح

%. ٣٤والثاين على % ٦١املنافسة بني مروان الربغوثي وإمساعيل هنية فيحصل األول على 
وبني % ٣٩تبلغ نسبة عدم املشاركة يف االنتخابات الرئاسية لو كانت بني عباس وهنية 

يف % ٤١مقابل % (٤٦اء الرئيس عباس تبلغ نسبة الرضا عن أد%. ٢٧الربغوثي وهنية 
أن أداء ) مارس املاضي/يف أذار% ٣٠مقابل % (٣٣وتقول نسبة من ) مارس املاضي/آذار

تقول أن أداءها سيء أو % ٣٨حكومة سالم فياض جيد أو جيد جداً مقابل نسبة من 
 أن أداء) مارس املاضي/يف آذار% ٣٩مقابل % (٣٧سيء جداً فيما تقول نسبة من 

 . أن أداءها سيء أو سيء جداً% ٣٥حكومة هنية جيد أو جيد جداً وتقول نسبة من 

تؤيد استمرار هنية يف عمله ) مارس املاضي/يف آذار% ٤٩مقابل % (٤٥نسبة من 
أما نسبة تأييد بقاء حكومة سالم فياض %. ٤٧كرئيس للوزراء فيما تبلغ املعارضة لذلك 

تقول نسبة من %. ٥١واملعارضة )  املاضيمارس/يف آذار% ٣٨مقابل % (٤٢فتبلغ 
أن حكومة فياض % ٣١أن حكومة هنية هي احلكومة الشرعية فيما تقول نسبة من % ٢٩

أن % ٢٨أن احلكومتني شرعيتان وتقول نسبة من % ٧هي الشرعية وتقول نسبة من 
أن حكومة هنية هي % ٣٤قبل ثالثة شهور قالت نسبة من . احلكومتني غري شرعيتني

  .أن حكومة فياض هي الشرعية% ٢٩عية وقالت نسبة من الشر
املاضي إىل ) مارس( كذلك تزداد الفجوة بني فتح ومحاس من سبع نقاط مئوية يف آذار 

لو جرت انتخابات تشريعية جديدة اليوم فإن محاس .  درجة مئوية يف هذا االستطالع١٢
مقابل % (٤٣ على وحتصل فتح) مارس املاضي/يف آذار% ٣٥مقابل % (٣١حتصل على 

 ).مارس املاضي/يف آذار% ٤٢

يف آذار % ٣٢نسبة اإلحساس باألمن والسالمة الشخصية ترتفع يف الضفة الغربية من 
لكن النسبة يف قطاع غزة أعلى حيث تبلغ . يف هذا االستطالع% ٤٠املاضي إىل ) مارس(

 أجهزة األمن يقولون بأن انتشار% ٥٧). مارس املاضي/يف آذار% ٤٦مقارنة بـ % (٤٩
يف بعض مدن الضفة الغربية قد جنح أو جنح إىل حد ما يف فرض النظام والقانون فيما تقول 

تزداد نسبة االعتقاد بنجاح االنتشار األمين يف .  بأنه قد فشل يف ذلك% ٣٤نسبة من 
مث % ٨١وجنني % ٨٧حمافظيت نابلس وجنني بشكل خاص، حيث تبلغ النسبة يف نابلس 

، وبيت حلم %)٥٩(، ورام اهللا %)٦٥(، وقلقيلية %)٧٧(ك حمافظة طولكرم تأيت بعد ذل
أن هدف االنتشار % ٣٥تقول نسبة من %). ٤٧(، والقدس %)٥٠(، واخلليل %)٥٧(

أن هدفه نزع سالح املقاومة، % ٢٨األمين هو فرض النظام والقانون، فيما تقول نسبة من 
 .ني معاًأن الغرض هو حتقيق اهلدف% ٢٣وتقول نسبة من 

فقط تعطي تقييماً إجيابياً ألوضاع الدميقراطية يف قطاع % ٢٣يف املقابل، فإن نسبة من 
تقييماً إجيابياً ألوضاع الدميقراطية يف % ٣٣غزة يف ظل حكومة محاس فيما تعطي نسبة من 

فقط تقول بأن أوضاع % ٥كذلك، فإن نسبة من .الضفة الغربية يف ظل حكومة فياض
أن أوضاع % ٢٥ قطاع غزة اليوم جيدة أو جيدة جداً فيما تقول نسبة من الفلسطينيني يف

تعتقد بوجود فساد يف % ٧٧نسبة من . الفلسطينيني يف الضفة الغربية جيدة أو جيدة جدا
فقط تعتقد % ١٤مؤسسات وأجهزة السلطة التابعة لرئاسة السلطة الفلسطينية ونسبة من 

عتقدين بوجود الفساد يف السلطة يعتقدون أنه من امل% ٦٠كذلك فإن . بعدم وجود فساد
تصف معاجلة % ٥٩كذلك فإن  نسبة من . سيزيد أو سيبقى على حاله مع مرور األيام

السلطة الفلسطينية لقضية هتريب اهلواتف النقالة من األردن يف سيارة الرئيس السابق 
ا بأهنا حماربة فقط تصفه% ٢٨للمجلس التشريعي بأهنا تشكل تغطية للفساد ونسبة من 

 .للفساد

يقولون بأن السلطة الفلسطينية برئاسة حممود عباس هي األقدر على التوصل % ٤٩
فقط أن حكومة محاس برئاسة إمساعيل % ١٥التفاق سالم مع إسرائيل فيما تقول نسبة من 

تعتقد أن السلطة بقيادة عباس هي األقدر % ٤١كذلك، فإن نسبة من . هنية هي األقدر
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فقط أن % ٢٥ إسرائيل لتقدمي تنازالت أكثر للفلسطينيني فيما تقول نسبة من على دفع
وحىت لو كان اخليار هو بني مفاوضات . حكومة محاس برئاسة هنية هي األقدر على ذلك

تعتقد أن عباس هو % ٣١جيريها عباس أو مفاوضات جيريها مروان الربغوثي فإن نسبة من 
أن مروان الربغوثي % ٢٨ تنازالت فيما تقول نسبة من األقدر على دفع إسرائيل إىل تقدمي

يزداد االعتقاد بتفوق قدرات أبو مازن التفاوضية مقابل قدرات . هو األقدر على ذلك
وقطاع غزة %)  ٢٤مقابل % ٤٠(محاس وحكومتها يف كال املنطقتني الضفة الغربية 

مقابل % ٣٧ (مقارنة بالرجال%) ٢٣مقابل % ٤٥(، بني النساء %)٢٧مقابل % ٤٤(
مقارنة مبعارضي عملية السالم %) ٢٢مقابل % ٤٨(، بني مؤيدي عملية السالم %)٢٧

مقارنة حبملة الشهادة اجلامعية %) ١٨مقابل % ٤٨(، بني األميني %)٤٠مقابل % ١٩(
%) ١١مقابل % ٦٤(، وبني الذين ينوون التصويت لقائمة فتح %)٢٧مقابل % ٣١(

  %).٥٣مقابل % ٣١( لقائمة محاس مقارنة بالذين ينوون التصويت
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يعارضون اتفاقاً لوقف إطالق النار مع % ٢١يؤيدون و% ٧٨تظهر النتائج أن   
فقط لو اقتصر وقف إطالق النار % ٢٣ة لتصل إىل إسرائيل، لكن نسبة التأييد تنخفض حبد
فقط % ٢٠كذلك يهبط التأييد بشكل أكرب ليصل إىل . على قطاع غزة بدون الضفة الغربية

تشتد . لو مل يشمل اتفاق وقف إطالق النار فتحاً للمعابر وخاصة معرب رفح مع مصر
حيث تصل إىل (يت القطاع املعارضة لوقف إطالق النار إذا مل يشمل الضفة الغربية يف منطق

، وينطبق األمر ذاته على معارضة وقف إطالق %)٧٤حيث تصل إىل (والضفة %) ٧٨
% ٧٨يف القطاع و% ٨٠النار إذا مل يشمل فتحاً للمعابر حيث تعارضه يف هذه احلالة نسبة 

 .يف الضفة

 تعتقد أن حل الدولة الواحدة الذي يقوم على أساس قيام دولة% ٣٨نسبة تصل إىل 
واحدة تتحد فيها إسرائيل مع الضفة الغربية وقطاع غزة ويتمتع فيها العرب الفلسطينيون 
واليهود اإلسرائيليون باملساواة هو أكثر صعوبة يف التحقيق من حل الدولتني الذي يقوم على 

تعتقد أن %) ٣٦(لكن نسبة متشاهبة . أساس قيام دولة فلسطينية إىل جانب دولة إسرائيل
. أن  حتقيق احللني فيه نفس الصعوبة% ٢٥ أكثر صعوبة فيما تعتقد نسبة من حل الدولتني

من الفلسطينيني يؤيدون حل  الدولتني % ٥٨بغض النظر عن صعوبة أو سهولة حتقيقه، 
. حلوالً أخرى% ١٠حل الدولة الواحدة وتفضل نسبة من % ٢٧فيما تفضل نسبة من 

مقابل % ٥٨(ولة الواحدة يف الضفة الغربية يزداد التأييد حلل الدولتني مقابل حل الد
مقابل % ٦١(، يف املناطق الريفية %)٣١مقابل % ٥٦(مقارنة بقطاع غزة %) ٢٥
، بني %)٣٦مقابل % ٥٠(واملخيمات %) ٢٨مقابل % ٥٧(مقارنة باملدن %)  ٢٣

مقابل % ٤٠(مقارنة مبعارضي عملية السالم %) ٢٦مقابل % ٦٣(مؤيدي عملية السالم 
مقابل % ٥٢(مقارنة حبملة الشهادة اجلامعية %) ٢١مقابل % ٦٥(بني األميني ، %)٣٢
%) ١٧مقابل % ٧٥(، بني الذين يبدون استعداداً كامالً لشراء تذكرة يانصيب %)٢٥

مقابل % ٥٨(، بني الالجئني %)٢٥مقابل % ٤٩(مقارنة بالذين يرفضون ذلك بشدة 
، وبني الذين ينوون التصويت لقائمة %)٢٨مقابل % ٥٨(مقارنة بغري الالجئني %)  ٢٥

% ٤٦(مقارنة بالذين ينوون التصويت لقائمة محاس %) ٢٥مقابل % ٦٨(حركة فتح 
  %).٣٠مقابل 

تظهر النتائج استمرار االستقرار يف املوقف الفلسطيين من تسوية دائمة على غرار أفكار 
تؤيد البند % ٦٣ن أغلبية م. يعارضوهنا% ٥٢يؤيدوهنا و% ٤٦: كلينتون ومبادرة جنيف

تؤيد البند املتعلق بنهاية الصراع % ٥٦املتعلق باحلدود الدائمة وتبادل األراضي، وأغلبية من 
% ٣٨لدولة بدون جيش، % ٢٨: فيما توافق األقلية فقط على كافة البنود األخرى

% ٥٦كما تشري النتائج إىل أن . للترتيبات األمنية% ٣٨للالجئني، و%  ٤١للقدس، 
يعارضون اعترافاً متبادالً بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطني % ٤٣ن ويوافقو

كدولة للشعب الفلسطيين بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة والتوصل حلل دائم لكافة مشاكل 
سيعارضون % ٢٦سيؤيدون و% ٧٣كذلك فإن .  الصراع مبا يف ذلك القدس والالجئني
يوافقون % ٦٧كذلك، فإن . وصل التفاق سالم عملية املصاحلة بني الشعبني بعد الت

يعارضون املبادرة السعودية اليت تنادي باعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع % ٢٨و
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أما . العالقات معها بعد انسحاهبا من كافة األراضي العربية احملتلة وإقامة دولة فلسطينية
وبشكل عام تشري النتائج . ايعارضوهن% ٤٧يؤيدوهنا و% ٥٠بالنسبة خلارطة الطريق فإن 

تفضل تسوية دائمة وشاملة تنهي الصراع وحتل كافة %) ٨١(إىل أن الغالبية العظمى 
فقط تفضل تسوية مؤقتة تقيم دولة فلسطينية وتؤجل قضايا أخرى % ١٥القضايا و
  .كالالجئني

% ٦٦: تظهر النتائج أن أجواء التشاؤم ال تزال تسيطر على توقعات الفلسطينيني
عتقدون أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إىل جانب إسرائيل خالل السنوات اخلمس ي

كذلك . فقط يعتقدون أن الفرص عالية أو متوسطة% ٣٠القادمة غري موجودة أو ضئيلة و
فقط % ١٦يعتقدون أن املفاوضات اليت أطلقها مؤمتر أنابوليس ستفشل و%  ٧٦فإن 

 يعتقدون أن من املستحيل هذه األيام التوصل %٧٥كذلك فإن . يعتقدون أهنا ستنجح
فقط أنه من % ٢٢لتسوية حل دائم وسط مع حكومة أوملرت احلالية فيما تعتقد نسبة من 

هذه النسب قريبة جداً من تلك اليت وجدناها خالل نصف . املمكن التوصل التفاق معها
عتقدون أن اللقاءات من الفلسطينيني ي% ٦٨لألسباب السابق ذكرها فإن . السنة املاضية

بني الرئيس عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي أوملرت غري مفيدة وجيب أن تتوقف فيما تعتقد 
  .فقط أهنا مفيدة وجيب أن تستمر% ٢٧نسبة من 

% ٦٧ أما بالنسبة للعمليات املسلحة ضد مدنيني إسرائيليني فإن نسبة التأييد هتبط من 
كذلك هتبط نسبة تأييد إطالق .  هذا االستطالعيف% ٥٥املاضي إىل ) مارس(يف آذار 

يف % ٦٤الصواريخ من قطاع غزة على بلدات ومدن إسرائيل مثل سديروت وعسقالن من 
 .يف هذا االستطالع% ٥٧املاضي إىل ) مارس(آذار 

- يعتقدون أن حصول تقدم جوهري يف املفاوضات السورية% ٣٢أخرياً فإن 
اإلسرائيلية، -ولتني سيساعد يف جناح املفاوضات الفلسطينيةاإلسرائيلية أو قيام سالم بني الد

-تعتقد بأن ذلك سيشكل عقبة أمام جناح املفاوضات الفلسطينية% ٢٦لكن نسبة من 
  .يعتقدون أنه لن يكون لذلك تأثري عليها% ٣٥اإلسرائيلية و
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يرون يف سيطرة حزب اهللا بالقوة املسلحة على بريوت الغربية يف شهر  آب % ٥٢  
توصل رغم ال. تراه عمالً غري مشروع% ٣٦املاضي عمالً مشروعاً ونسبة من ) أغسطس(

يتوقعون عودة احلرب األهلية للبنان ولكن % ٤٥التفاق الدوحة بني األطراف اللبنانية فإن  
هذه املرة بني السنة والشيعة وذلك على خلفية الصراع بني حزب اهللا وتيار املستقبل ونسبة 

يتوقعون % ٣٧لو حصلت حرب أهلية بني السنة والشيعة يف لبنان . ال تتوقع ذلك% ٤٤
يتوقعون انتصار السنة بقيادة % ١٨ فيها الشيعة بقيادة حزب اهللا وحركة أمل وأن ينتصر

لو . ال يعرفون من سينتصر% ١٦ال يتوقعون انتصار أي منهما، و% ٢٩تيار املستقبل و
يقولون أهنم سيؤيدون السنة % ٣٤حصلت فعالً حرب أهلية يف لبنان بني السنة والشيعة 

ون أهنم سيؤيدون الشيعة بقيادة حزب اهللا وحركة أمل و يقول% ٢١بقيادة تيار املستقبل و
يزداد التأييد للسنة مقابل الشيعة يف قطاع غزة . يقولون أهنم لن يؤيدو أياً منهما% ٣٥

% ٤٣(، يف املخيمات %)٢٦مقابل % ٢٨(مقارنة بالضفة الغربية %) ١٤مقابل % ٤٥(
، وبني %)٢٦مقابل % ٢٩(واألرياف %)١٩مقابل % ٣٦(مقارنة باملدن %)  ١٤مقابل 

مقابل % ٣٢(مقارنة مبعارضي عملية السالم %) ٢٢مقابل % ٣٦(مؤيدي عملية السالم 
مقارنة مبتوسطي %) ٢٠مقابل % ٣٧(، بني الذين يصفون أنفسهم بأهنم متدينون %)٢٣

، مقارنة %)١٧مقابل % ٣٧(، بني محلة الشهادة اجلامعية %)٢٢مقابل % ٣٣(التدين 
مقارنة %) ١٥مقابل % ٤٤(، بني العاملني يف القطاع العام %)٣٢ مقابل %٢٠(باألميني 

، بني الرافضني بشدة لشراء تذكرة %)٢٣مقابل % ٣٣(بالعاملني يف القطاع اخلاص 
% ٣٣(مقارنة باألكثر استعداداً لشراء تذكرة يانصيب %) ١٧مقابل % ٣٨(يانصيب 

مقابل % ٣٣(نة بغري الالجئني ، مقار%)١٧مقابل % ٣٦(، بني الالجئني %)٢٩مقابل 
مقابل % ٣٧(مقارنة مبؤيدي محاس %) ١٨مقابل % ٤٤(، وبني مؤيدي فتح %)٢٤
٢٦  .(% 
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    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
LL<Dãè_<HíéÖ^jÖ]<íè…^f}ý]<íéñ^–ËÖ]<l^Ş]<°e<àÚ<Ùø}<ï†}ù]<l^Ş]<àÚ<†nÒ_<^ãi‚â^<Ö]<íŞ]<kÞ^Ò<^

[°é•^¹]<àè†ãÖ] 
 TzR SzN MMzM   العربية) ١  
 QPzT RMzM POzU  اجلزيرة) ٢  
 LzN LzM LzO  احلرة) ٣  
 PzN RzL MzL  املنار) ٤  
 TzU RzL MPzL  الفضائية الفلسطينية) ٥  

 MNzM RzR NMzS  فضائية األقصى) ٦ 
 RzQ RzR RzQ  ال أشاهد التلفزيون) ٧ 
 NzP OzO MzL  )_______حدد(أخرى ) ٨ 
 NzN OzM LzS  ال يوجد صحن القط) ٩ 
  LzM LzM  ال أعرف/ ال راي) ١٠  

       
M<Dâ^Šéñ…<äe^~jÞ]<„ßÚ<á‡^Ú<çe_<ð]_<àÂ<š]…<Æ<Ý_<š]…<kÞ_<Ø[< <

 RzS PzR MLzO     راض جدا  ) ١   
 OUzL OTzN PLzO          راض ) ٢  
 OQzS OTzP OLzT  غري راض) ٣  
 MQzS MQzS MQzS  غري راض باملرة) ٤  
 OzL OzL NzU  ال أعرف/ ال رأي) ٥  

      
ND<<<ØéÂ^cæ<HxjÊ<íÒ†u<àÂ<Œ^fÂ<çÛ¦<x†iæ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×Š×Ö<ì‚è‚q<íé‰^ñ…<l^e^~jÞ]<l†q<çÖ

lç’i<à¹<HŒ^·<íÒ†u<àÂ<äéßâ[ 
 QNzM PUzN QRzN حممود عباس) ١ 
 OUzQ OUzT OUzL امساعيل هنية) ٢ 
 TzP MMzL PzT  ال أعرف/ ال رأي) ٣ 

     
OD<<lç’i<à¹<HŒ^·<àÂ<íéßâ<ØéÂ^]<HxjÊ<íÒ†u<àÂ<êmçÆÖ]<á]æ†Ú<°e<‹Ê^ßjÖ]<á^Ò<çÖæ[ 
 RLzT RMzQ QUzU مروان الربغوثي) ١ 
 OPzO ONzQ OSzL امساعيل هنية) ٢ 
 PzU RzL OzM  ال أعرف/ ال رأي) ٣ 
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ائتالف اجلبهة الدميقراطية وحزب (قائمة البديل ) ١

 MzL MzN LzR  )لنيالشعب وفدا  ومستق

 
مصطفى الربغوثي " قائمة فلسطني املستقلة ) ٢

 NzM OzP LzN  "واملستقلون 
 PzM QzM NzQ  قائمة الشهيد أبو علي مصطفى) ٣ 
 LzR LzT LzO  قائمة الشهيد أبو العباس) ٤ 
 LL LL LL  قائمة احلرية والعدالة االجتماعية) ٥ 
 OMzL NUzS OOzL  قائمة التغيري واالصالح) ٦ 
 LzO LzQ  LL  وعد(االئتالف الوطين للعدالة والدميقراطية ) ٧ 
 LzR MzL  LL  قائمة الطريق الثالث) ٨ 
 LzQ LzO LzR    قائمة احلرية واالستقالل) ٩ 
 LzM LzM  LL  قائمة العدالة الفلسطينية) ١٠ 
 POzP OUzU PTzQ  حركة فتح) ١١ 
 MRzP MSzU MPzM  ال أحد مما سبق) ١٢ 
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 QzS QzN RzS  بالتأكيد ) ١ 
 MUzL MSzU NLzT  أؤيد) ٢ 
 PTzR QMzT POzM  أعارض) ٣ 
 NMzT MUzN NRzP  بالتأكيد أعارض) ٤ 
 PzU QzU OzL  ال رأي ال أعرف) ٥ 
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 SzU SzL UzR  بالتأكيد أوافق) ١ 
 OSzP OTzL ORzN  أوافق) ٢ 
 ORzN OPzS OTzS  ال أوافق) ٣ 
 MMzN MLzQ MNzO  بالتأكيد ال أوافق) ٤ 
 SzP UzT OzN  ال رأي ال) ٥ 
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 OzT OzL QzM  بالتأكيد أوافق) ١ 
 OSzT OSzM OUzL  فقأوا) ٢ 
 PLzU PMzS OUzQ  ال أوافق) ٣ 
 MLzP UzQ MMzU  بالتأكيد ال أوافق) ٤ 
 SzM TzS PzP  ال رأي ال) ٥ 
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 NUzP NTzP OMzN  حكومة هنية هي الشرعية) ١ 
 OMzL NUzQ OOzS  حكومة أبو مازن وسالم فياض هي الشرعية) ٢ 
 SzM TzM QzQ  ومتان شرعيتاناحلك) ٣ 
 NTzL NTzS NRzS  احلكومتان غري شرعيتان   ) ٤ 
 PzQ QzP NzU  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
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î’Îù]<J<Ý_<ìˆÆ<»<íéßâ<íÚçÓuæ<Œ^·<^â†ßi<Ö]<…^f}ù]<H†nÒ_<Ñ‚’i<àÚ<H°Ê†ŞÖ]<…^f}_<ÔÂ^<‚ßÂ
š^éÊ<Ýø‰æ<á‡^Ú<çe_<íÚçÓuæ<xjÊ<^â†ßi<Ö]<…^f}ù][ 

 NNzS NMzO NQzO  أصدق محاس وحكومة هنية يف غزة  ) ١ 
 MUzT MTzO NNzO  كومة أبو مازن وسالم فياضأصدق فتح وح) ٢ 
 OzU PzU NzM  أصدق االثنني  ) ٣ 
 PUzM PUzT PSzU  ال أصدق أي منهما) ٤ 
 PzQ QzS NzP   ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

      
MM<<D<<<<<[ÝçéÖ]<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<Ä•æ<Ì’i<ÌéÒ<HÝ^Â<ØÓe 

 LzT LzR MzL    جيد جدا) ١ 
 OzS OzL QzL  جيد) ٢ 
 SzU SzR TzP  وسط) ٣ 
 ONzR OSzP NPzN  سيئ) ٤ 
 QOzT PUzQ RMzP  سيئ جدا) ٥ 
   MzN MzU  ال رأي ال أعرف) ٦ 



 ٢٠٠٨ حزيران   -)٢٨(                                                                  استطالع رقم                                                                                االستطالعات 

 ٧

      
      

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
MN<<D<<<<<[ÝçéÖ]<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<Ä•æ<Ì’i<ÌéÒ<HÝ^Â<ØÓe 

 OzM NzM QzL    جيد جدا) ١ 
 NMzT MTzL NTzO  جيد) ٢ 
 NSzO NSzQ NRzU  وسط) ٣ 
 NTzT OOzS NLzO  سيئ) ٤ 
 MRzT MTzR MOzR  سيئ جدا) ٥ 
 NzO LzN QzU  ال رأي ال أعرف) ٦ 

      
MO<<D<ÔÞ_<î×Â<ÔŠËÞ<Ì’i<Øâ<HÝ^Â<ØÓe<<<<JJJJJJJJJJJ 

 PSzL PLzM QUzM  متدين) ١ 
 PUzR QQzN OUzS  متوسط التدين) ٢ 
 OzN PzR LzU  تدينغري م) ٣ 
 LzN LzM LzO  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 

      
MP<<D<ÔÞ_<î×Â<ÔŠËÞ<Ì’i<Øâ<HÝ^Â<ØÓe<<<<JJJJJJJJJJJ 

 SMzM RTzP SQzS  مؤيد لعملية السالم) ١ 
 MOzS MQzQ MLzR  معارض لعملية السالم) ٢ 
 MPzP MQzN MOzM  بني التأييد واملعارضة) ٣ 
 LzT LzU LzR  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 

      
MQD<<[á‡^Ú<çe_<íŞ×ŠÖ]<‹éñ†Ö<íÃe^jÖ]<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<^ŠÊ<çqçe<‚ÏjÃi<Øâ 

 SRzU SUzQ SNzO  نعم) ١ 
 MPzO MMzQ MUzM  ال) ٢ 
 TzU UzL TzR  ال أعرف/ ال رأي) ٣ 

      
MRD<ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<“Ïßé‰<Ý_<^ŠËÖ]<‚èˆé‰<Øâ<HÝ^èù]<…æ†Ú<ÄÚ[á‡^Ú<çe_<íŞ×ŠÖ]<‹éñ†Ö<íÃe^jÖ]<íŞ×

 PSzN QQzP OMzO    سيزيد )  ١ 
 MOzL MNzL MQzL  سيبقى كما هو) ٢ 
 OLzQ NNzQ PQzU  سينقص)  ٣ 
 UzO MLzM SzT  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 

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

 QzP NzO MLzS  متوفرين بشكل كامل) ١ 
 OTzL OSzS OTzP  متوفرين) ٢ 
 PPzU PTzQ OTzR  غري متوفرين   ) ٣ 
 MMzO MLzU MNzL  غري متوفرين  باملرة) ٤ 
 LzQ LzR LzO  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

      
MTD<<Ù]çu_<ÜééÏi<l…_<çÖالدیمقراطیۀ<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<Ø¾<»<á^ŠÞý]<ÑçÏuæ<<Há‡^Ú<çe_<‹éñ†Ö]<í‰^ñ†e

^â]†i<ÔÞdÊ< < 
 PzL OzL QzR  جيدة جداً) ١ 
 NUzL NQzU OPzQ    جيدة) ٢ 
 NOzM NPzU MUzU  ليست جيدة وليست سيئة) ٣ 
 NRzU NUzO NNzR  سيئة) ٤ 
 MPzQ MOzS MQzU  سيئة جداً)  ٥ 
 NzR OzN MzQ  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 

      

      



 ٢٠٠٨ حزيران   -)٢٨(                                                                  استطالع رقم                                                                                االستطالعات 

 ٨

    ÅçÛ]A e†ÇÖ]<íË–Ö]íéA ìˆÆ<Å^ŞÎA 
MUD<^â]†i<ÔÞdÊ<Híéßâ<ØéÂ^c<íÚçÓu<Ø¾<»<<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<á^ŠÞý]<ÑçÏuæ<íé]†Ïµ‚Ö]<Ù]çu_<ÜééÏi<l…_<çÖ 

 OzS MzT SzM  جيدة جداً) ١ 
 MUzM MQzM NRzN    جيدة) ٢ 
 MQzP MQzN MQzS  ليست جيدة وليست سيئة) ٣ 
 OMzQ OQzS NPzM  سيئة) ٤ 
 NNzU NMzN NQzU  سيئة جداً)  ٥ 
 SzO MMzL LzU  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 

      
NLD <‹éñ…<ì…^é‰<»<íéßéŞŠ×ËÖ]<ê•]…úÖ<á…ù]<àÚ<íÖ^ÏÞ<l^ÞçËé×i<gè†ãi<àÂ<†ã_<íÃ–e<ØfÎ<…^f}_<l†ŁÞ<

<à×Â_æ<äÃÚ<ÐéÏvj×Ö<ì…^éŠÖ]<Ðñ^‰<Ù^ÏjÂ]<àÂ<…^f}_<l†Þ<‚Îæ<|çjÊ<êuæ…<Ðe^ŠÖ]<êÃè†jÖ]<‹×]
äið]†e<àÂ<|çjÊ<êuæ…‹éñ†Ö]<gjÓÚ<»<ä×ÛÂ<àÚ<Ù^Ïj‰]æ<Hgè†ãjÖ]<íÛãi<àÚ<<J<íŞ×ŠÖ]<Õç×‰<á]<‚ÏjÃi<Øâ

[^ŠË×Ö<íéŞÇi<Ý_<^ŠËÖ]<íe…^¦<»<|^¨<àÂ<Ãè<íé–ÏÖ]<å„<^ãj¢^ÃÚ<»<íéßéŞŠ×ËÖ] 
 MRzU MUzO MNzT   بالتأكيد تغطية للفساد)١ 
 PMzU PPzU ORzT  تغطية للفساد) ٢ 
 NQzN NMzM ONzP  حماربة للفساد) ٣ 
 NzS NzS NzR  بالتأكيد حماربه للفساد) ٤ 
 MOzN MNzL MQzP  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

      
NMD<<…]çv×Ö<Œ^·<íÒ†u<çÂ‚i<Å^ŞÏÖ]æ<íË–Ö]<»<íŞ×ŠÖ]<Ý^ŠÏÞ]æ<Œ^·æ<xjÊ<°e<íßâ]†Ö]<íÚ‡ù]<àÚ<tæ†~×Ö

áû]<àâ]†Ö]<Ä•çÖ]<Œ^‰_<î×Â<íÏfŠÚ<½æ†<áæ‚e<á‡^Ú<çe_<‹éñ†Ö]<ÄÚ<J<^Ú_<î×Â<á^ÏÊ]çéÊ<xjÊæ<á‡^Ú<çe_
÷æ_<Ðe^ŠÖ]<Ä•ç×Ö<ìçÃÖ]æ<á‡^Ú<çeù<íŞ×ŠÖ]<l]†ÏÚ<Üé×Ši<½†e<àÓÖæ<…]ç£]<JÔè_†Ö<h†Î_<°ËÎç¹]<ë_[ 

 ONzS NUzU OSzR  موقف حركة محاس) ١ 
 OSzM OQzM PLzR  موقف أبو مازن وحركة فتح) ٢ 
 NSzS OMzU NLzO  ال أوافق على موقف الطرفني من احلوار  ) ٣ 
 NzR OzN MzR  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 

      
NN<D^Ú<<<<<<[ðê‰<Ý_<‚éq<çâ<Øâ<[ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<íÖ^Ï¹]<íéßâ<ØéÂ^]<íÚçÓu<ð]ù<ÔÛééÏi<çâ 

 TzT QzS MPzN  جيد جدا) ١ 
 NSzS NUzL NQzO    جيد ) ٢ 
 NMzS NNzO NLzR  ليس جيدا وليس سيئا) ٣ 
 NQzU NSzN NOzR  سيئ) ٤ 
 UzP RzR MPzO  داسيئ ج) ٥ 
 RzQ UzN MzU  ال رأي ال أعرف) ٦ 

      
NOD<š^éÊ<Ýø‰<^ã‰_†è<Ö]<íÚçÓ£]<ð]ù<ÔÛééÏi<çâ<^Ú<^ßÖ<ØÎæ[<[ðê‰<Ý_<‚éq<çâ<Øâ< 

 OzU OzN QzN    جيد جدا) ١ 
 NUzO NTzM OMzQ  جيد) ٢ 
 NNzO NOzL NMzL  ليس جيدا وليس سيئا) ٣ 
 NRzL NSzL NPzO  سيئ) ٤ 
 MMzU MMzM MOzP  ئ جداسي) ٥ 
 RzQ SzS PzR  ال رأي ال أعرف) ٦ 

      
NP<D<[xjÊ<Ý_<Œ^·<[íË–Ö]æ<ìˆÆ<°e<íŞ×ŠÖ]<Ý^ŠÏÞ]<…]†Ûj‰]<íéÖæöŠÚ<ØÛvjè<àÚ<Õ†¿ße 

 MSzO MOzS NOzQ  محاس) ١ 
 MRzQ MRzO MRzT  فتح) ٢ 
 QRzL QSzP QOzR  االثنان معا) ٣ 
 OzQ OzT OzL  ال أحد منهما) ٤ 
 PzM QzO MzU  )    _______حدد(خرى أ) ٥ 
 NzR OzP MzN  ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
      
      



 ٢٠٠٨ حزيران   -)٢٨(                                                                  استطالع رقم                                                                                االستطالعات 

 ٩

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
NQ<D<HíéßéŞŠ×ËÖ]<l^¿Ê^]æ<á‚¹]<àÚ<˜Ãe<»<Ú]<…^jÞ^e<ì}÷]<†ã÷]<»<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<kÚ^Î

æ<áçÞ^ÏÖ]<š†Ê<»<k×Ê<æ]<kv¨<Øâ<Õ^ÏjÂ^e[^ãéÊ<l†jÞ]<Ö]<Ð^ß¹]<»<àÚ÷] 
 NQzT NSzN NOzO  جنحت     ) ١ 
 OLzU OSzL NLzP  جنحت بعض الشيء         )٢ 
 OPzO NSzS PQzU  فشلت        )٣ 
 UzL TzN MLzP  ال اعرف /ال راي ) ٤ 
      

NR<<D<ÙçÏiæ<áçÞ^ÏÖ]æ<Ý^¿ßÖ]<š†Ê<çâ<Úù]<…^jÞ÷]<Í‚â<á_<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ÙçÏiأطراف<íéßéŞŠ×Ê<
íÚæ^Ï¹]<|ø‰<ÅˆÞ<çâ<…^jÞøÖ<Í]‚âù]<‚u_<á_<ï†}_<J[Úù]<…^jÞ÷]<Í‚â<çâ<^Ú<Õ†¿ße 

 OPzT ORzQ OMzU  فرض النظام والقانون     ) ١ 
 NTzP NQzM OPzL  نزع سالح املقاومة         )٢ 
 NNzS NPzL NLzP  االثنان معا        )٣ 
 SzQ SzS SzL  ال أحد منهما  ) ٤ 
 RzS RzS RzS  ال اعرف /ال راي ) ٥ 

      
NS<D<Ý_<Œ^fÂ<çÛ¦<í‰^ñ†e<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<HØéñ]†‰c<ÄÚ<Ýø‰<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<î×Â<…‚Îù]<àÚ<Õ†¿ße

[íéßâ<ØéÂ^c<í‰^ñ†e<Œ^·<íÚçÓu 
 MPzR MOzP MRzR   حكومة محاس برئاسة امساعيل هنية)١ 
 PTzU PUzN PTzO  السلطة الفلسطيينة برائاسة حممود عباس) ٢ 
 TzM SzT TzR  االثنان بالتساوي) ٣ 
 NQzO NRzN NOzR   ال أحد منهما)٤ 
 OzN OzP NzT  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
      

NT<D<Üè‚ÏjÖ<Øéñ]†‰c<ÄÊ<î×Â<…‚Îù]<Õ†¿ße<àÿÚæ<ØéÂ^]<í‰^ñ†e<Œ^·<íÚçÓuH°éßéŞŠ×Ë×Ö<†nÒ_<l÷‡^ßi
[Œ^fÂ<çÛ¦<í‰^ñ†e<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<Ý_<íéßâ 

 PMzO OUzS PPzO  السلطة الفلسطيينة برئاسة حممود عباس)١ 
 NPzU NOzT NRzU  حكومة محاس برئاسة امساعيل هنية) ٢ 
 RzU SzT QzP  االثنان بالتساوي) ٣ 
 NPzL NQzL NNzP   ال أحد منهما)٤ 
 NzT OzT MzM  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

      
NU<<D<á]æ†Ú<^ãè†«<l^•æ^ËÚ<æ_<Œ^fÂ<çÛ¦<‹éñ†Ö]<^ãè†«<l^•æ^ËÚ<°e<çâ<…^é¤]<á^Ò<çÖ<]ƒ^Úæ

l^•æ^Ë¹]<»<l÷‡^ßi<Üè‚Ïi<î×Â<Øéñ]†‰c<ÄÊ<î×Â<ì…‚Î<†nÒù]<Õ†¿ße<àÚ<HêmçÆÖ]<V[êmçÆÖ]<æ_<Œ^fÂ 
 OLzR NRzU OSzL   حممود عباس)١ 
 NTzM OMzP NNzQ  مروان الربغوثي) ٢ 
 MMzN MMzN MMzN  االثنني بالتساوي) ٣ 
 NPzR NOzS NRzO  ال أحد منهما) ٤ 
 QzP RzT NzU  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
      

OL<DØâ<HŒ^·<ÄÚ<Ýø‰<l^•æ^ËÚ<ð]†qde<Øéñ]†‰c<k×fÎ<çÖ <ÄÚ<Ýø‰<l^•æ^ËÚ<ð]†qc<Œ^·<î×Â<á_<‚ÏjÃi
]†‰cÝ‚Â<æ_<Øéñ [^ãñ]†qc< <

 MRzU MQzN NLzL  مفاوضات بالتأكيد عليها إجراء) ١ 
 PNzS PMzT PPzN  عليها إجراء مفاوضات )٢ 
 NRzP NUzP NMzN  عليها عدم إجراء مفاوضات )٣ 
 UzL SzQ MMzQ  مفاوضات التأكيد عليها عدم إجراءب)٤ 
 QzL RzM OzL  الأعرف / ال رأي) ٥ 

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

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

 SzP SzP SzQ  موافقبالتأكيد ) ١ 
 PTzP PTzT PSzR  موافق)  ٢  
 OOzR OOzN OPzP  غري موافق) ٣ 
 UzR UzM MLzQ  بالتأكيد غري موافق  ) ٤ 
   LzU MzQ  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 



 ٢٠٠٨ حزيران   -)٢٨(                                                                  استطالع رقم                                                                                االستطالعات 

 ١٠

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
OND<_<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<[Åç•ç¹]<]„â<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<íéf×Æ_<ë_…<àÂ<]ƒ^Úæ<æ<íË–Ö]<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<íéf×Æ

<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<‚ßÂ<éŞŠ×ËÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<°ŞŠ×Êæ<HëçãéÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<Øéñ]†‰de<^Ê]Â]<Å^ŞÏÖ]
<[Å]†’×Ö<íéñ^ãÞ< 

 QNzN QLzQ QQzL    تؤيد األغلبية ذلك) ١ 
 OUzQ PLzN OTzO  تعارض اإلغلبية ذلك) ٢ 
 TzO UzN RzS  ال أعرف/ ال رأي ) ٣ 
      

OOD<<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<°ŞŠ×Ëe<Í]Â÷]<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<^ãÞ_<‚ÏjÃi<Øâ<HØéñ]†‰c<»<íéf×Æù]<ë_…<àÂ<]ƒ^Úæ
<[Å]†’×Ö<íéñ^ãÞ<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<‚ßÂ<ëçãéÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<Øéñ]†‰cæ<HéŞŠ×ËÖ]< < 

 PMzL OQzQ QLzS    تؤيد األغلبية ذلك) ١ 
 QLzM QPzU PMzT  تعارض اإلغلبية ذلك) ٢ 
 TzT UzR SzQ  ال أعرف/  رأي ال) ٣ 
      

OPD<…æ†Ú<‚Ãeæ<á÷]<PL<íÖæ<Ý^éÎ<”†Ê<Õ†¿ße<êâ<^Ú<HÅ^ŞÏÖ]æ<íË–×Ö<ê×éñ]†‰÷]<Ùøju÷]<î×Â<^Ú^Â<
<Ý_<íŞ‰çjÚ<Ý_<íéÖ^Â<êâ<Øâ<[íÚ^ÏÖ]<‹Û¤]<l]çßŠÖ]<Ùø}<Øéñ]†‰]<íÖæ<gÞ^q<±]<í×ÏjŠÚ<íéßéŞŠ×Ê

[ìçqçÚ<Æ<Ý_<í×éò• 
 OMzR OOzN NTzU  غري موجودة) ١ 
 OPzS OPzP OQzN  ضئيلة) ٢ 
 NSzL NRzR NSzS  متوسطة) ٣ 
 OzL NzN PzP  عالية     ) ٤ 
 OzS OzS OzT  ال رأي ال اعرف) ٥ 

      
OQ<D<Ý^Â<^ãj×ju]<Ö]<Ð^ß¹]<íÊ^Ò<àÚ<h^vŠÞ÷]<Øéñ]†‰c<î×Â<á_<íèçÃŠÖ]<ì…^f¹]<ÙçÏi<MURS<Å^ŞÎ<êâæ<

ÏÖ]æ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]æ<ìˆÆíéßéŞŠ×Ê<íÖæ<íÚ^Îc<Üjèæ<á÷ç¢]<íf–âæ<Œ‚<J<ğ÷^Â<ğøu<°òqøÖ]<íé–Î<Øu<Üjè
<ÜÎ…<ì‚vj¹]<ÜÚù]<…]†Î<î×Â<íéßfÚ<l^•æ^ËÚ<Ùø}<àÚ<äé×Â<ğ̂ÏËjÚæMUP<J<Ùæ‚Ö]<íÊ^Ò<ÍÃi<Øe^Ï¹]<»

^ÎøÂ<íÚ^Îdeæ<Ýø‰<l^Î^Ëi]<ÄéÎçje<ÝçÏiæ<íßÚa<æ‚u<»<éÃÖ]<»<^ãÏæ<Øéñ]†‰de<íée†ÃÖ]<íé‰^Úç×e<l
^ãÃÚ<íéÃéf<J[ì…^f¹]<å„â<î×Â<ÐÊ]çi<÷<æ_<ÐÊ]çi<Øâ 

 SzQ RzT TzS  بالتأكيد أوافق) ١ 
 QUzQ QRzR RPzQ  أوافق)  ٢ 
 NNzP NPzO MUzN  أعارض) ٣ 
 RzL RzT PzR  بالتأكيد أعارض  ) ٤ 
 PzR QzQ NzU  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
      

OR<<D^é‰æ…æ<ì‚vj¹]<l^è÷çÖ]<kÚ‚Î<íéÂ^e†Ö]<íéÖæ‚Ö]<íßr×Ö^e<îÛŠè<^Ú<æ_<Hì‚vj¹]<ÜÚù]æ<êeæ…æù]<^ ÷]æ<
>Ðè†<í…^}<>l]çß‰<pøm<Ùø}<íÛñ]<íèçŠjÖ<Ø‘çj×Ö<J<»<íé‰^é‰<l^uø‘de<ífÖ^Ş¹]<<íŞ¤]<ØÛi

<àÚ<ÌßÃÖ]æ<˜è†vjÖ]<Í^Ïècæ<ëçÎ<ð]…‡æ<‹éñ…<°éÃiæ<…çj‰<Ä•æ<ÔÖƒ<»<^²<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]
<°fÞ^¢]‚éÛrje<ífÖ^Ş¹]æ<HíéÂ^e†Ö]<íßr×Ö]<Í]†c<k المستوطنات <æ‚u<l]ƒ<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎæ<
íjÎöÚ<JêÖæ<†³öÚ<íè^Â†e<íÖæ‚×Ö<íÛñ]‚Ö]<æ‚£]<î×Â<šæ^ËjÖ]<^ãéÊ<Üjè<Ö]æ<íéÖ^jÖ]<í×u†¹]<ðêŸ<Üm<J<Øâ

<[ì…^f¹]<å„â<š…^Ãi<Ý_<‚èöi< <  
 NzT NzN OzU  أؤيد بشدة) ١ 
 PRzS PRzR PSzL  أؤيد) ٢ 
 OSzM ORzT OSzR  أعارض) ٣ 
 UzT UzT UzU  أعارض بشدة) ٤ 
 OzQ PzR MzS  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
      

OSIhD<°•æ^Ë¹]<î×Â<íéÖ^jÖ]<çßfÖ]<|†Şi<‚Î<íéñ^ãßÖ]<l^•æ^ËÛ×Ö<ê×éñ]†‰ý]æ<éŞŠ×ËÖ]<°Ê†ŞÖ]<ìçÂ<‚ßÂ<<
Ê<‚ße<ØÒ<»<Ôè_…<^Ú<^ßÖ<ØÎ<[Üñ]<¼‰æ<Ø£<çßfÒ<íÃÛj¥<çßfÖ]<»<Ôè_…<^Ú<Üm<^ãé[< <

MJ Äé¶< ðø}cæ< ìˆÆ< Å^ŞÎ< ØÚ^Ò< àÚ< Øéñ]†‰c< h^vŠÞ]المستوطنات Å^ŞÏÖ]< »<< J<íée†ÇÖ]< íË–Ö]< »< ^Ú_
<ê×¡æ<Øéñ]†‰c<gvŠßjÊالمستوطنات<Ý^Â<„ßÚ<í×j]<^ãÏ^ßÚ<íÊ^Ò<àÚ<MURS<˜Ãe<]‚Â<^Ú<<المناطق<

<àÚ<ØÎ_<È×fi<Ö]<íéÞ^Şéj‰÷]O<Aè<kéu<íË–Ö]<àÚ<í×m^º<íu^ŠÚ<äfqç²<ØÏßi<Øéñ]†‰c<ÄÚ<š]…_<Ù^fi<Üj
íÏÊ†¹]<íŞè†¤]<gŠu<ÔÖƒæ<°ŞŠ×ËÖ<Øéñ]†‰c<àÚJ 

NJ <íÖæ<ï‚Ö<áçÓè<÷æ<Å^ŞÏÖ]æ<íË–Ö]<»<Øéñ]†‰c< ^ãßÚ<gvŠßi<Ö]<Ð^ß¹]<»<í×ÏjŠÚ<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^Ïi
¢]<ì‚ÃjÚ<íéÖæ<l]çÎ<ÝçÏiæ<íèçÎ<àÚ_<l]çÏe<ÀËj <àÓÖæ<éq<°ŞŠ×Ê<àÚ_æ<íÚø‰<íè^Û<l^éŠß
^Ûã–Ãe<‚•<ÌßÃÖ]<Ù^Ó_<íÊ^Ò<Í^Ïède<Ý]ˆjÖ÷^e<á^Ê†ŞÖ]<ÝçÏèæ<H°ŞŠ×Ê<íÖæ<J 

OJ <ð^éuù]æ< íéßéŞŠ×ËÖ]< ì^éŠÖ]<k <íée†ÃÖ]< ð^éuù]< xf’iæ<°ŞŠ×Ê< íÖæ‚Ö< íÛ‘^Â< íéÎ†Ö]<Œ‚ÏÖ]< áçÓi
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£]< ÔÖƒ< »< ^²< íµ‚ÏÖ]< ì‚×fÖ]< xf’iæ< íé×éñ]†‰ý]< ì^éŠÖ]< k < íèçãéÖ]<ì^éŠÖ]< k < Ìè†Ö]< Ý†
íé×éñ]†‰ý]<ì^éŠÖ]<k <xf’i<Ö]<îÓf¹]<¼ñ^uæ<ëçãéÖ]<ê£]<]‚Â<^Ú<íéßéŞŠ×ËÖ]<J 

PJ < ÜÎ…< ì‚vj¹]< ÜÚù]<ë…]†Î<Œ^‰_<î×Â< Üjé‰<Ø£]<á`e<°Ê†ŞÖ]< …]†Îde<°òqøÖ]< í×ÓÚ<Øu< ÜjèMUP<ÜÎ…æ<
NPNÚ^ÎþÖ<l]…^é}<íŠ¸<áçòqøÖ]<îŞÃèæ<íée†ÃÖ]<ÝøŠÖ]<ì…^fÚæ<<êâ<íÛñ]‚Ö]<íEM<D<H°ŞŠ×Ê<íÖæEN<D

< Hê•]…ù]<Ù^fi<»<°ŞŠ×Ê<íÖæ‚Ö< ^ã×ÏÞ< Üjè<Ö]<Øéñ]†‰c<»<Ð^ß¹]æEO<D<ìçÂ<î×Â<çéÎ<Õ^ßâ<áçÓè<÷æ
°jÏŞß¹]<°i^<°òqøÖ]E<JP<D<^Ú_المناطقêâæ<^æ<àÚ<…]†ÏÖ<íÃ•^}<^ãéÊ<íÚ^Îý]<áçÓjÊ<ï†}ù]<pønÖ]<<V
‚fi< ^ÃÖ]< »< ï†}_< ÙæíËé–¹]< Ùæ‚Ö]æ< HØéñ]†‰c< íÖææ< H°òqøÖ]< ÙçfÏÖ< ğ]]‚Ãj‰]< ëE< JQ< D<‚Â< áçÓè

<Ð^ßÚ< »< ÜçfÎ< Üjè< àè„Ö]<°òqøÖ]< ‚Â<¼‰çjÚ<Œ^‰_< î×Â< ğ̂éßfÚ< Øéñ]†‰c< ±c< áæçÃè< àè„Ö]<°òqøÖ]
^âÆæ< ^eæ…æ_æ< ]‚ßÒæ< ^éÖ]‰]< ØnÚ<ï†}_< J<àÂæ< Üãñç¢<àÂ<˜èçÃi<î×Â< Ùç’£]< íÊ^Ò<°òqøÖ< Ð¬æ

l^Ó×jÛÛ×Ö<ÜãÞ]‚ÏÊ<J 
QJ <÷æ<Å]†’Ö]<ð^ãÞcæ<°Ê†ŞÖ]<gÖ^ŞÚ<Äé¶<íèçŠi<Ãè<ÔÖƒ<ádÊ<Üñ]‚Ö]<Ø£]<íéÎ^Ëi]<„éËßi<àÚ<ð^ãjÞ÷]<‚ßÂ

<ëù<‡ç«طرف<^Ûâ<Øéñ]†‰cæ<°ŞŠ×Ê<á`e<á^Ê†ŞÖ]<†Ïèæ<íéÊ^•c<gÖ^Ş²<Ý‚ÏjÖ]<وطنا^ÛãéfÃ<<J 
RJ ×Îý]<^ãâ^éÚæ<^ã•…_<î×Â<ì^é‰<íéßéŞŠ×ËÖ]<íÖæ‚×Ö<áçÓè<Ù^]<Ý]‚~j‰^e<Øéñ]†‰ý<xÛŠè<àÓÖ<H^ãñ^æ<íéÛé

<ì‚¹<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<†Óf¹]<…]„ÞþÖ<…]]…<Şv²<Øéñ]†‰c<ÀËj <^ÛÒ<Hgè…‚jÖ]<š]†Æù<éŞŠ×ËÖ]<ëç¢]
MQ<áçÓi<oé<ì‚éÏÚ<Æ<íéßÚ‡<ìËÖ<íéßéŞŠ×ËÖ]<íÖæ‚Ö]<»<l^éŠß¢]<ì‚ÃjÚ<íéÖæ<l]çÎ<îÏfiæ<Híß‰<

Ö]<l]çÏÖ]<íÛãÚ<ÔÖƒ<»<^²<íéßéŞŠ×ËÖ]<íÖæ‚×Ö<íè†vfÖ]æ<íèÖ]<æ‚£]<ífÎ]†Úæ<Ñ^Ëi÷]<„éËßi<á^Û•<êâ<íéÖæ‚
íéßéŞŠ×ËÖ]<íèæ‚£]<†e^Ã¹]<»<‚q]çjÖ]J 

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
hIMIOS<D<ÜÎ…<‚ße<EM<DI<æ‚£<h^vŠÞ]<MURSê•]…úÖ<Ù^fi<ÄÚ<  
 QzR RzL PzU  موافق بشدة) ١ 
 QSzM QRzO QTzP  موافق) ٢ 
 NQzQ NQzQ NQzR  غري موافق  ) ٣ 
 UzP UzN UzT  غري موافق بشدة) ٤ 
 NzO OzL MzN  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
hINIOSD<ÜÎ…<‚ße<EN<D–<<^ãjè^Û£<íéÖæ<l]çÎ<ÄÚ<àÓÖ<éq<áæ‚e<íÖæ< 
 MzP MzR MzM  موافق بشدة) ١ 
 NRzQ NSzU NPzL  موافق) ٢ 
 QPzO QOzP QQzT    غري موافق) ٣ 
 MRzP MQzM MTzR  غري موافق بشدة) ٤ 
 MzP MzU LzP  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
hIOIOSD<ÜÎ…<‚ße<EO<DI^ãÛéŠÏi<‚Ãe<°ŞŠ×Ê<íÖæ‚Ö<íÛ‘^Â<íéÎ†Ö]<Œ‚ÏÖ]< 
   MzL MzS  موافق بشدة) ١ 
 ORzU OUzS ONzN  موافق) ٢ 
 PPzQ PNzT PSzP  غري موافق  ) ٣ 
 MRzP MPzO NLzM  دةغري موافق بش) ٤ 
 MzM MzQ LzP  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
hIPIOSD<ÜÎ…<‚ße<EP<D–íÛñ]‚Ö]<íÚ^ÎþÖ<l]…^é}<íŠ¸<ÄÚ<áçòqøÖ]< 
 MzS MzT MzQ  موافق بشدة) ١ 
 OUzO PMzU OQzL  موافق) ٢ 
 PMzT PMzN PNzT  غري موافق  ) ٣ 
 MPzS MNzO MTzS  غري موافق بشدة) ٤ 
 NzP NzS NzL  فال أعر/ ال رأي ) ٥ 
hIQIOSD<ÜÎ…<‚ße<EQ<D–<<Å]†’Ö]<ð^ãÞc< 
 QzN RzO OzP  موافق بشدة) ١  
 QLzO QNzQ PRzQ  موافق) ٢ 
 OMzS OLzP OOzT  غري موافق  ) ٣ 
 MMzM TzQ MQzQ  غري موافق بشدة) ٤ 
 MzT NzO LzT  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
hIRIOSD<ÜÎ…<‚ße<ER<DI<l^féi†i<ÄÚ<ì^é‰<l]ƒ<íÖæ<<íéßÚ_ 
 NzO NzR MzU  موافق بشدة) ١ 
 OQzQ ONzO PLzT  موافق) ٢ 
 PQzO PTzQ OUzU  غري موافق  ) ٣ 
 MPzU MOzR MSzL  غري موافق بشدة) ٤ 
 NzL OzL LzP  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
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    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
hISIOSDÜñ]<ØvÒ<íÃÛj¥<çßfÖ]< 
 MzQ MzO MzU  وافق بشدةم) ١ 
 PPzN POzM PRzL  موافق) ٢ 
 OTzT PLzL ORzT  غري موافق  ) ٣ 
 MOzQ MNzU MPzQ  غري موافق بشدة) ٤ 
 NzL NzS LzT  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

      
hIMIOTD<<š…^Ãè<Ý_<‚èöè<Øâ<[Üñ]<ØvÒ<íÃÛj¥<åçßfe<¼‰çÖ]<Ø£]<]„â<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<íéf×Æ_<ë_…<àÂ<]ƒ^Úæ

Ú[¼‰çÖ]<Ø£]<]„â<°éßéŞŠ×ËÖ]<<Ü¿Ã 
 PUzP PSzU QMzT  تؤيد األغلبية ذلك) ١ 
 PLzS PLzN PMzR  تعارض اإلغلبية ذلك) ٢ 
 UzU MMzU RzR  ال أعرف/ ال رأي ) ٣ 

      
hINIOSD<<åçßfe<¼‰çÖ]<Ø£]<]„â<°é×éñ]†‰ý]<Ü¿ÃÚ<š…^Ãè<Ý_<‚èöè<Øâ<HØéñ]†‰c<»<íéf×Æù]<ë_…<àÂ<]ƒ^Úæ

ÃÛj¥[Üñ]<ØvÒ<í 
 ORzT ONzL PPzS  تؤيد األغلبية ذلك) ١ 
 QLzQ QOzM PRzN  تعارض اإلغلبية ذلك) ٢ 
 MNzS MPzU UzM  ال أعرف/ ال رأي ) ٣ 
      

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

 UzP UzT TzT  سأؤيد بشدة) ١ 
 ROzM RNzL RQzL  سأؤيد) ٢ 
 NLzQ NMzM MUzP  سأعارض) ٣ 
 QzT QzR RzM  سأعارض بشدة) ٤ 
 MzN MzQ LzS  ال أعرف/ال رأي ) ٥ 

      
PLD<<íé×éñ]†‰ý]<l^•æ^Ë¹]<|^¨<”†ËÖ<Ôi^ÃÎçi<êâ<^Úæ–<Ö]<íßâ]†Ö]<íéßéŞŠ×ËÖ]<قهاأطل<[‹éÖçe^Þ_<†³öÚ<

<[Ùøju÷]<ð^ãÞc<»<ØËj‰<Ý_<xrßj‰<Øâ 
 LzS LzQ LzU    بالتأكيد ستنجح) ١ 
 MQzR MRzN MPzS  ستنجح) ٢ 
 QMzL QLzN QNzQ  ستفشل) ٣ 
 NQzL NOzU NRzT  بالتأكيد ستفشل) ٤ 
 SzS UzN QzM  ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

      
PMD<Ú<àÂ<…^’Ö]<Õ¹]<á^éfÖ]<»<ð^q<íèçŠjÖ]<l^•æ^ËÚ<ð^ãÞc<î×Â<áøÛÃé‰<°Ê†ŞÖ]<á_<‹éÖçe^Þ_<†³ö

<Ý^Â<íè^ãÞ<ØfÎ<íÛñ]‚Ö]NLLT<J<[‚Âç¹]<]„â<»<ÔÖ„e<Ý^éÏÖ]<àÚ<øÃÊ<á^ßÓÛjé‰<^ÛãÞ_<‚ÏjÃi<Øâ< <
 LzQ LzO LzS  بالتأكيد سيتمكنان) ١ 
 MPzP MOzR MQzT  سيتمكنان) ٢ 
 QOzT QNzU QQzP  لن يتمكنا) ٣ 
 NQzR NRzL NQzL  ن يتمكنابالتأكيد ل) ٤ 
 QzS SzN OzM  ال رأي ال أعرف) ٥ 

      
PND[íßâ]†Ö]<l†¹æ_<íÚçÓu<ÄÚ<¼‰æ<Üñ]<Øu<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<Ý^è÷]<å„â<ØévjŠ¹]<àÚ<æ_<àÓÛ¹]<àÚ<Øâ<Ôè_†e< 

 LzS LzM MzU  بالتأكيد ممكن) ١ 
 NMzQ MUzP NQzM  اعتقد انه ممكن) ٢ 
 PSzQ PSzU PRzS  اعتقد انه مستحيل  ) ٣ 
 NSzR NUzM NQzL  بالتأكيد مستحيل   ) ٤ 
 NzS OzQ MzO  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
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    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
POD<Øâ<HŒ^fÂ<çÛ¦<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<‹éñ…æ<l†¹æ_<çãèc<ê×éñ]†‰ý]<ð]…‡çÖ]<‹éñ…<°e<l]ð^Ï×Ö<ífŠßÖ^e<

<g«æ<ì‚éËÚ<^ãÞ_<ï†i<[ÌÎçji<á_<g«æ<ì‚éËÚ<Æ<^ãÞ_<Ý_<†ÛjŠi<á_ 
 NSzL NPzT OLzU  مفيدة وجيب أن تستمر) ١ 
 RTzP RUzT RRzL  غري مفيدة وجيب أن تتوقف) ٢ 
 PzR QzP OzM  ال أعرف/ ال رأي) ٣ 
      

PPD îjÚ [°éßéŞŠ×ËÖ]æ<Øéñ]†‰c<°e<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ]<Õ†¿ße<àÓµ < <
 PNzL PLzP PPzS   التسوية غري ممكنة أبدا )١ 
 NMzU NMzQ NNzS  ممكنة بعد عدة أجيال قادمة )٢ 
 TzU UzR SzR  ممكنة مع اجليل القادم )٣ 
 QzT QzN SzL    ممكنة يف العقد املقبل )٤ 
 MQzR MRzR MOzT  القادمة ممكن خالل السنوات القليلة )٥ 
 QzT RzS PzN  ال أعرف / ال رأي ) ٦ 
      

PQD i÷<Ø‘çjÖ]<‚Ãe°ŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎæ<HØéñ]†‰cæ<éŞŠ×ËÖ]<Í†ŞÖ]<°e<Ýø‰<Ñ^Ë <îjÚ<H^ãe<Øéñ]†‰c<Í]Â]æ
á_<°fÃÖ]<°e<í£^’¹]<íé×ÛÃÖ<Õ^ÏjÂ]<»<àÓµ [Üji< <

 PNzU PLzP PSzN  مصاحلة بني الشعبني لن يكون ممكنا أبدا حدوث )١ 
 NLzQ NMzN MUzM  بعد عدة أجيال ميكن حصول املصاحلة فقط )٢ 
 MNzP MOzO MMzL    اجليل القادم ميكن حصول املصاحلة مع  )٣ 
 RzO RzQ QzU  خالل عشر سنوات ميكن حصول املصاحلة  )٤ 

 
ميكن حصول املصاحلة خالل السنوات القليلة   )٥

 MMzP MMzQ MMzO  املقبلة
 RzQ SzL QzQ  ال أعرف/ ال رأي   )٦ 
      

PRD<ßéŞŠ×Ê<l^•æ^ËÚ<ð]†qc<Ùçu<oè‚u<Õ^ßâ<íéI<íÖæ<Ý^éÎ<^ãé×Â<ð^ße<Üjè<íjÎöÚ<íèçŠjÖ<Ø‘çj×Ö<íé×éñ]†‰c<
ønÚ<°òqøÖ^Ò<ï†}_<^è^–Î<íèçŠi<Øq`jèæ<Å^ŞÏÖ]æ<íË–Ö]<<»<íéßéŞŠ×Ê<J<íèçŠi<áç×–Ëè<áæ†}a<Õ^ßâæ

°òqøÖ]<ÔÖƒ<»<^²<^è^–ÏÖ]<íÊ^Ò<Øuæ<Å]†’Ö]<ð^ãÞcæ<Üñ]<ÝøŠÖ<ëöi<í×Ú^<J<íèçŠjÖ]<HØ–Ëi<°ËÎç¹]<Łë_
¹]<<[í×Ú^Ö]<íèçŠjÖ]<Ý_<íjÎö 

 NzO NzT MzQ      املؤقتةالتسوية بالتأكيد ) ١ 
 MNzU MLzR MRzU     املؤقتة التسوية)٢ 
 RLzN QSzT RPzO     الشاملةالتسوية  )٣ 
 NLzP NPzS MOzM      الشاملة التسويةبالتأكيد )٤ 
 PzM PzM PzN  ال أعرف/ ال رأي  )٥ 
      

PSD_<˜ÃfÖ]<‚ÏjÃè<<Ø<Í†Ãè<^Ú<çâæ<Øéñ]†‰c<íÖæ<gÞ^q<±c<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎ<Œ^‰_<î×Â<ÝçÏè<øu<á
<ÄÚ<Øéñ]†‰c<äéÊ<‚vji<†}a<Øu<Øq_<àÚ<Ù^–ßÖ]<°éßéŞŠ×ËÖ]<î×Â<á_æ<ÐéÏvjÖ]<gÃ‘<Øu<çâ<H°jÖæ‚Ö]

çé×éñ]†‰ý]<çãéÖ]æ<áçéßéŞŠ×ËÖ]<h†ÃÖ]<^ãéÊ<ÄjÛjè<ì‚u]æ<íÖæ<ÝçÏjÖ<ìˆÆ<<Å^ŞÎæ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<á
ì]æ^Š¹^e<JíeçÃ‘<†nÒ_<Õ†¿ße<°×£]<ë_<V<[ì‚u]çÖ]<íÖæ‚Ö]<Øu<Ý_<°jÖæ‚Ö]<Øu 

 OQzS OOzL PLzP   حل الدولتني)١ 
 OSzQ OTzO ORzO  حل الدولة الواحدة  ) ٢ 
 NPzT NRzT NMzP  االثنان بنفس الصعوبة) ٣ 
 MzU MzU MzU  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 
      

PTD<æ_<íeçÃ‘<àÂ<†¿ßÖ]<˜Çe<<ğøu<Ý_<Hì‚u]çÖ]<íÖæ‚Ö]<Øu<Ý_<°jÖæ‚Ö]<Øu<[‚èöi<°×£]<ë_<HäÏéÏ <íÖçã‰
[†}a 

 QSzR QTzO QRzO  أؤيد حل الدولتني)١ 
 NSzL NPzR OMzL  أؤيد حل الدولة الواحدة) ٢ 
 MLzP MNzN SzO  أؤيد حالً آخر ) ٣ 
 QzM PzU QzO  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 
      

PUDÑøc<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<<læ†è‚‰<ØnÚ<Øéñ]†‰c<Ø}]<á‚Úæ<á]‚×e<î×Â<ìˆÆ<Å^ŞÎ<àÚ<è…]ç’Ö]<
<[áøÏŠÂæ 

 MSzO MOzO NPzN  بالتأكيد أؤيد) ١ 
 OUzU PNzM ORzN  أؤيد) ٢ 
 OOzL OPzN OMzL  أعارض) ٣ 
 RzQ RzN SzN  بالتأكيد أعارض) ٤ 
 OzN PzN MzP  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
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    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
QLDe<<‚•<ív×Š¹]<l^é×ÛÃ×Ö<ífŠßÖ^ÚØéñ]†‰c<Ø}]<°é×éñ]†‰c<°éÞ‚<<<ÔÞdÊ[ 

 MQzU MMzU NNzU  تؤيدها بشدة) ١ 
 OTzU OTzM PLzO  تؤيدها) ٢ 
 OSzN OUzR OOzN  تعارضها) ٣ 
 PzQ QzP NzU  تعارضها بشدة) ٤ 
 OzP QzL LzR  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

      
QMD^ËÚ<Œ^·<ë†Ÿ<<ÌÎçÖ<†’Ú<Ùø}<àÚ<Øéñ]†‰c<ÄÚ<l^•æإطالقìˆÆ<Å^ŞÎ<»<…^ßÖ]<<J<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ

[ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<…^ßÖ]<Ñøc<ÌÎæ 
 MOzU MOzR MPzN   بالتأكيد أؤيد)١ 
 ROzS RQzP RLzS  أؤيد) ٢ 
 MTzN MSzU MTzT    أعارض) ٣ 
 OzL NzM PzR  بالتأكيد أعارض) ٤ 
 MzN MzL MzS  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

      
QNIM<D<ÌÎæ<†’jÎ]<çÖإطالق[ä•…^Ãi<Ý_<å‚èöi<Øâ<Híée†ÇÖ]<íË–Ö]<ØÛè<æ<¼ÏÊ<ìˆÆ<Å^ŞÎ<î×Â<…^ßÖ]<< <

 NzM MzS NzT   بالتأكيد أؤيده)١ 
 NLzS NNzQ MSzR  أؤيده) ٢ 
 RPzU RPzU RPzU  أعارضه) ٣ 
 MLzR UzN MOzM  بالتأكيد أعارضه) ٤ 
 MzS MzT MzQ  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
      
NIQND<ÌÎæ<ØÛè<<çÖ<]ƒ^Úæ<إطالق<»<å‚èöi<Øâ<H†’Ú<ÄÚ<xÊ…<Ã¹<í‘^}æ<†e^ÃÛ×Ö<ë…çÊ<xjÊ<î×Â<…^ßÖ]<

[ä•…^Ãi<Ý_<íÖ^£]<å„â 
 NzN MzO OzR   بالتأكيد أؤيده)١ 
 MSzR MTzQ MRzL  أؤيده) ٢ 
 RPzS RSzM RLzP    أعارضه) ٣ 
 MOzU MLzR MUzQ  بالتأكيد أعارضه) ٤ 
 MzS NzQ LzQ   أعرفال/ ال رأي) ٥ 

      
QODØéñ]†‰cæ<^è…ç‰<°e<ì†^fÚ<Æ<l^•æ^ËÚ<ð]†qc<àÂ<oè‚u<Õ^ßâ<<J<å„â<»<ë†âçq<Ý‚Ïi<Ø’u<çÖ

<l^•æ^Ë¹]<|^¨<Ý^Ú_<ífÏÂ<ØÓé‰<ÔÖƒ<á_<‚ÏjÃi<Øâ<HØéñ]†‰cæ<^è…ç‰<°e<Ýø‰<Ý^Î<æ_<l^•æ^Ë¹]
íéßéŞŠ×ËÖ]I¨c<»<‚Â^Šé‰<Ý_<Ùøju÷]<ð^ãÞý<íé×éñ]†‰ý]íé×éñ]†‰ý]<íéßéŞŠ×ËÖ]<l^•æ^Ë¹]<|^ <äÖ<áçÓè<àÖ<Ý_
[^ãé×Â<m`i 

 
- سيساعد يف إجناح املفاوضات الفلسطينية)١

 OMzT OMzS ONzL  اإلسرائيلية

 
-سيشكل عقبة يف جناح املفاوضات الفلسطينية) ٢

 NQzT NQzQ NRzO  اإلسرائيلية
 OPzR OOzL OSzR  لن يكون له تأثري عليها) ٣ 
 SzS UzT PzN  ال أعرف/  رأيال)  ٤ 

      
QPD<<ÌÎæ<î×Â<Øéñ]†‰cæ<Œ^·<°e<Ñ^Ëi÷]<<çÖ<éŞŠ×ËÖ]æ<ê×éñ]†‰ý]<°Ê†ŞÖ]<°e<p‚¬<á_<ÄÎçji<]ƒ^Ú

 >[ßÖ^…]>إلطالق

 
سيعود الطرفان للمفاوضات قريبا وستتوقف ) ١

 MUzU NMzN MSzR  املواجهات املسلحة

 
عض سيعود الطرفان للمفاوضات لكن ب) ٢ 

 OUzQ OQzN PRzU  املواجهات املسلحة ستستمر

 
لن تتوقف املواجهات املسلحة ولن يعود الطرفان ) ٣

 OPzU ORzU OMzP  للمفاوضات
 QzT RzT PzM  ال أعرف/ ال رأي ) ٤ 
      
      
      



 ٢٠٠٨ حزيران   -)٢٨(                                                                  استطالع رقم                                                                                االستطالعات 

 ١٥

    ÅçÛ]A íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ìˆÆ<Å^ŞÎA 
QQDçÏÖ^e<ì†ŞéŠÖ^e<ê•^¹]<†ãÖ]<»<]<hˆu<Ý^Î<<Í‚ãè<á^Ò<ØÛÃÖ]<ÔÖƒ<ác<Ù^Îæ<íée†ÇÖ]<læe<î×Â<ív×Š¹]<ì

íÚæ^Ï¹]<|ø‰<íè^Û£<J<|øŠÖ<Åæ†Ú<Æ<⁄ş̂Ú]‚~j‰]<á^Ò<Ý_<ğ̂Âæ†Ú<]„â<]<hˆu<ØÛÂ<á^Ò<Øâ<Õ†¿ße
[íÚæ^Ï¹]< <

 NMzO NQzR MPzM   بالتأكيد عمالً مشروعاً)١ 
 OLzS OPzR NPzL    كان عمالً مشروعاً) ٢ 
 NTzO NOzM OSzP  غري مشروعكان عمالً ) ٣ 
 TzL PzO MPzQ  بالتأكيد كان عمالً غري مشروع) ٤ 
 MMzR MNzQ MLzL  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

      
QRD<ìçÂ<±c<á^ßfÖ<»<ì}÷]<p]‚u÷]<…çŞji<á_<Œ^ßÖ]<˜Ãe<Íç~jè<íéÞ^ßf×Ö]<Í]†ù]<°e<íuæ‚Ö]<Ñ^Ëi]<ÜÆ…<

]æ<íßŠÖ]<°e<ì†¹]<å„â<àÓÖæ<Híé×â_<h†£íÃéÖ<J[ÔÖƒ<p‚¬<á_<ÄÎçji<÷<æ_<ÄÎçji<Øâ 

 
 بالتأكيد ستحصل حرب أهلية بني السنة )١

 TzU SzU MLzS  والشيعة
 ORzL ONzU PMzP  ستحصل حرب أهلية بني السنة والشيعة) ٢ 
 OSzS PLzQ OOzL  لن حتصل حرب أهلية بني السنة والشيعة) ٣ 

 
بالتأكيد لن حتصل حرب أهلية بني السنة ) ٤
 RzO SzU OzP  لشيعةوا

 MMzL MLzT MMzP  ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

      
QSD^ãéÊ<†’jßé‰<Õ†¿ße<àÚ<Hå„ãÒ<íé×â_<h†u<k×’u<çÖ<<V<hˆu<ì^éÏe<íÃéÖ]<Ý_<ØfÏjŠ¹]<…^éi<ì^éÏe<íßŠÖ]

[ØÚ_<íÒ†uæ<] 
 ORzU PLzN OMzN   الشيعة)١ 
 MTzM MQzL NOzR  السنة) ٢ 
 NUzM NTzM OLzS  ال أحد منهما) ٣ 
 MQzU MRzS MPzP  ال أعرف/ ال رأي) ٤ 

      
QTD<…^éi<ì^éÏe<íßŠÖ]<Ý_<ØÚ_<íÒ†uæ<]<hˆu<ì^éÏe<íÃéÖ]<‚èöj‰<àÚ<Híé×âù]<h†£]<å„â<k×’u<çÖ<

[ØfÏjŠ¹] 
 NMzN NQzQ MOzT   الشيعة)١ 
 OPzM NSzQ PQzP  السنة) ٢ 
ال أحد منهما) ٣   OQzM OSzR OLzT 

 UzR UzP UzU  رفال أع/ ال رأي) ٤ 

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

 LzN LzM LzN  زب الشعبح )١ 
 PzL PzT NzR  اجلبهة الشعبية) ٢ 
 ONzO OLzQ OQzP  تحف ) ٣ 
 NMzS MUzN NRzL  اسمح ) ٤ 
   LzR LzU  جلبهة الدميقراطيةا ) ٥ 
 MzR MzM NzP  جلهاد اإلسالميا ) ٦ 
   LzM LzN   داف ) ٧ 
 LzQ LzS LzN  املبادرة الوطنية) ٨ 
 OzM MzR QzT  ستقل إسالميم ) ٩ 
 OzS OzU OzQ  ستقل وطينم )  ١٠ 
 OMzQ ORzN NOzO   أحد مما سبق    ال ) ١١ 
 LzR LzR LzR  ري ذلكغ )١٢ 

       
    

 
< << <    < < < <<< <

  


