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  الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية   املركز  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      
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تمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع     ومشاكل تواجه اجمل  
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إن املركز الفلسطيين للبحـوث     . املتعلقة بشؤون الساعة  
ملتزم باملوضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع       
وبلورة تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئـة        

 .لتعبري وتبادل اآلراءالدولية يف أجواء من حرية ا
يأيت هذا االستطالع ضـمن سلسـلة االسـتطالعات         

 . املنتظمة للمركز
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 كونراد أديناور يف رام اهللا

 
 

 
 

 

  



 ٢٠٠٣حزيران  ـ  ٨           استطالع رقم                          ستطالعات                                                                                         الا

٢ 

 
EM<DäjÚçÓuæ<á‡^Ú<çe_<íéfÃV<
• <à{{Ú<Ä{{q]i<ð]…‡ç{{×Ö<‹éñ†{{Ò<á‡^{{Ú<ç{{e_<°é{{Ãi<‚{{éè`i<íf{{ŠÞ

RMA<á^ŠéÞ<»<EØè†ec<D<±c<ê•^¹]QNAÅøŞj‰÷]<]„â<»<J 
• <<<<à{{{Â<‚{{èˆi<÷<á‡^{{{Ú<ç{{{e_<í{{ÚçÓ<í{{{ÏnÖ]<íf{{ŠÞPMA<^{{{ÛéÊ<

<àÚ<ífŠÞ<˜Ê†iQNAíÏnÖ]<^âð^ŞÂc<J 
• <<<<<<<<<<<<<<ð]†{qc<î{×Â<á‡^{Ú<ç{e_<íÚçÓu<ì…‚Ïe<íÏnÖ]<ífŠÞ<»<½çfâ

<<à{{Ú<íé{{‰^é‰<l^uø{{‘cPOA<á^{{ŠéÞ<»<EØ{{è†ec<D<±c<ê{{•^¹]
OTA<<<<×Âæ<HÅøŞj‰÷]<]„â<»<<<<<<<<à{Ú<^{ŠËÖ]<ívÊ^ÓÚ<îPPA<<±c<
PMA<<<<<<<<<à{Ú<Úù]<Ä•çÖ]<î×Â<ì†ŞéŠÖ]<î×Âæ<HOUA<<<±c<OQA<J

<<<<<<<<kÞ^Ò<^ÛÒ<kéÏe<l^•æ^ËÛ×Ö<ìçÃÖ^e<íÏnÖ]<àÓÖERUA<D<<^{ÛéÊ
<<î{{{×Â<á‡^{{{Ú<ç{{{e_<í{{{ÚçÓu<ì…‚{{{Ïe<^{{{ÏjÂ÷]<íf{{{ŠÞ<k{{{ÃËi…]

<à{{Ú<ë^{{’jÎ÷]<Ä{{•çÖ]<°{{Š QLA<±c<QRA<‹{{ËÞ<Ùø{{}<
ìËÖ]J 

• <<ífŠÞORA<<<<†Â<†‰^è<á_<‚ÏjÃi<<<<<<<<î{×Â<á‡^{Ú<ç{e_<àÚ<…‚Î_<l^Ê
<<<<<<<<<<íf{ŠÞæ<HØéñ]†{‰c<Ä{Ú<ê‰^é‰<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]NMA<<<<á_<‚{ÏjÃi<

æ<H…‚{{{Î_<á‡^{{{Ú<ç{{{e_OSA<‹Ëß{{{e<á^{{{ÃjÛjè<á^{{{ßm÷]<á_<‚{{{ÏjÃi<
ì…‚ÏÖ]J 

 

مل يتمكن أيب مازن خالل األشهر الثالثة األوىل من تعيينه كرئيس  
لنتائج بل على العكس، تظهر ا. للوزراء من كسب ثقة املزيد من املؤيدين

 من اجلمهور الفلسطيين خالل هذه األشهر ١٠Aأنه قد فقد تأييد حوايل 
ورغم أن .  يف هذا االستطالع٥٢Aاملاضي إىل ) إبريل( يف نيسان ٦١Aمن 

االستطالع قد أجري خالل فترة املفاوضات بني السلطة الفلسطينية 
ة بأيب ومحاس، أي قبل التوصل التفاق لوقف إطالق النار، فإن فقدان الثق

مازن وحبكومته يتعدى قدرهتما على السيطرة على الوضع األمين ليشمل 
القدرة على إجراء اإلصالحات السياسية وعلى مكافحة الفساد، حيث 

أما .  على التوايل٣٥A  و٣٩A يف إبريل املاضي إىل ٤٤A  و٤٣Aهبطت من 
لى بالنسبة للثقة بإمكانية العودة للمفاوضات مع إسرائيل فقد بقيت ع

لكن االستطالع يظهر أن نسبة أكرب من اجلمهور تعتقد أن ). ٦٩A(حاهلا 
رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات أقدر من أيب مازن على التوصل 

فيما )   أليب مازن٢١A لعرفات مقابل ٣٦A( التفاق سياسي مع إسرائيل 
 . أن اإلثنان يتمتعان بنفس القدرة٣٧Aاعتقدت نسبة من 
) ٥٥A(يد أليب مازن كرئيس للوزراء يف الضفة الغربية يزداد التأي
ومن املالحظ أن التأييد أليب مازن يف قطاع غزة ). ٤٦A(مقابل قطاع غزة 

كما يزداد التأييد أليب مازن بني .  يف إبريل املاضي٦٤Aكان قد بلغ 
،  وبني )٤٤A(مقابل سكان املخيمات ) ٥٧A(سكان القرى والبلدات 

، بني األميني ومحلة الشهادة )٤٩A(مقابل األصغر سناً )  ٦٣A(األكرب سناً 
مقابل محلة شهادة البكالوريوس )  على التوايل٦٢A و٥٨A(االبتدائية 

)٥٢A( بني املتقاعدين ،)٧٠A ( مقابل الطالب)٤٥A( وبني مؤيدي فتح ،
)٦٨A ( مقابل مؤيدي محاس)٣٤A  .( أما املعتقدين بأن ياسر عرفات أقدر

ن على التوصل التفاق سالم مع إسرائيل فيأتون بشكل خاص من أيب ماز
من قطاع غزة، ومن الرجال ومن محلة شهادة البكالوريوس، ومن 
املزارعني والتجار  واملختصني واملهنيني، ومن العاملني يف القطاع اخلاص، 

 . ومن مؤيدي فتح
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كما كان يف إبريل ) ٥٦A(بقي حجم التأييد خلارطة الطريق  
وفيما يبقى التأييد عالياً لبنود اخلارطة املتعلقة باإلصالحات . املاضي تقريباً

فإنه ينخفض )  ٥٦A(وبإيقاف التحريض ضد إسرائيل ) ٧٠A(األمنية 
أو قطع التمويل عن ) ٣٦A(بري للبنود املتعلقة بإجراء اعتقاالت بشكل ك

حسبما جاء يف )  ٢٥A(اجلماعات اليت تدعم وتشارك بالعنف واإلرهاب 
كما أن التأييد لفكرة قيام دولة ذات حدود . نص خطة خارطة الطريق

جئني ال حتظى بتأييد واسع مؤقتة قبل إجياد حل دائم للقدس أو الال
)٣٠A .(اجلماعات "و " اإلرهاب"ل استخدام االستطالع ملصطلحات ولع

قد ) وهي نصوص مأخوذة من خارطة الطريق" (اليت تشارك يف اإلرهاب
كما أن عدم اإلشارة . دفع باجلمهور الفلسطيين إلبداء املعارضة هلذه البنود

يف االستطالع إىل أن الدولة ذات احلدود املؤقتة ستكون لفترة عامني فقط 
 . رمبا ساهم يف تقليل نسبة التأييد هلا)  جاء يف اخلطةحسبما(

تثق  بنوايا رئيس الوزراء ) ٥٧A(أظهر االستطالع أيضاً أن أغلبية 
تثق بقدرته على التغلب على ) ٣٤A(بتطبيق بنود اخلطة لكن أقلية فقط 

لكن من الواضح أن اجلمهور . معارضة محاس وغريها من فصائل املعارضة
ثق إطالقاً بنوايا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بتنفيذ التزامات الفلسطيين ال ي

أما الثقة بنوايا الرئيس .  ١٥Aإسرائيل حيث مل تتجاوز نسبة  الثقة 
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األمريكي بوش من حيث تصميمه على تطبيق خارطة الطريق ودفع عملية 
ومع ذلك، ورمبا بسبب انعدام . ٤٨Aالسالم لألمام فعالية نسبياً حيث تبلغ 

 فقط تعتقد أن خارطة الطريق ٤٠Aة بالطرف اإلسرائيلي، فإن نسبة الثق
 . ستقود لتسوية سياسية بني إسرائيل والفلسطينيني

) ٥٢A(يظهر االستطالع أيضاً  أن أغلبية من الشارع الفلسطيين 
اعترافاً متبادالً بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي )  تعارض٤٦A(توافق 

يين وذلك بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة وفلسطني كدولة للشعب الفلسط
لكن انعدام الثقة بالطرف . والتوصل حلل دائم لكافة مشاكل الصراع

 فقط تعتقد أن غالبية ٣٧Aاآلخر يظهر جلياً هنا أيضاً حيث أن نسبة 
رغم ذلك، فإن نسبة عالية . اإلسرائيليني توافق على اعتراف متبادل كهذا

بني الشعبني الفلسطيين واإلسرائيلي بعد التوصل تؤيد املصاحلة ) ٧١A(جداً 
 . التفاق سالم وقياد دولة فلسطينية تعترف هبا إسرائيل

يرتفع التأييد لالعتراف املتبادل بدولة للشعب اليهودي ودولة 
مقابل الفئات األصغر ) ٦٣A(للشعب الفلسطيين بني الفئات األكرب سناً 

 على ٦١A و٦٩A(ة االبتدائية ، بني األميني ومحلة الشهاد)٣٨A(سناً 
) ٧٥A(، بني املتقاعدين )٤٦A(مقابل محلة شهادة البكالوريوس    ) التوايل

مقابل ذوي ) ٥٤A(، بني ذوي الدخل املنخفض )٣٦A(مقابل الطالب 
مقابل مؤيدي ) ٦٢A(، وبني مؤيدي حركة فتح )٤١A(الدخل املرتفع 
 )٤٥A(حركة محاس  
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<<<<<<<<íé×ÛÃÖ<ìçÃÖ]<ØÎ†Ãé‰<°é×éñ]†‰c<‚•<l^é×ÛÂ<Ùç’u<á_

ÝøŠÖ]J 
• <à{{Ú<í{{éf×Æ_QNA<<<íŞ×{{ŠÖ]<k{{ÏÊ]æ<á_<‚{{Ãe<ä{{Þ_<‚{{ÏjÃi<<î{{×Â

<<<Ù^{{ÛÂù]<í{{Ê^Òæ<í{{•^ËjÞ÷]<Ì{{Îæ<g{{réÊ<Ð{{è†ŞÖ]<í{{…^}
<<<<<ê×éñ]†{‰ý]æ<éŞŠ×ËÖ]<°fÞ^¢]<àÚ<íè†ÓŠÃÖ]<J<<<<íf{ŠÞ<à{ÓÖ

<<àÚMTA<<<<<<<<<<<<<ìç{Âæ<ív×{Š¹]<l^{ãq]ç¹]<Ì{Îçi<Ä{Îçji<¼{ÏÊ<
<<à{{Ú<íf{{ŠÞ<Ä{{Îçji<^{{ÛéÊ<l^{{•æ^ËÛ×Ö<°Ê†{{ŞÖ]QRA<ìç{{Â<

l^ãq]ç¹]<˜Ãe<…]†Ûj‰]<ÄÚ<l^•æ^ËÛ×Ö<J 
• <<ífŠÞ<RQA<<<]ç¹]<á_<‚ÏjÃi<<<<<<îju<kÛâ^‰<‚Î<ív×Š¹]<l^ãq

l^{•æ^Ë¹]<k×{Ê<Ö]<íéßéŞŠ×ËÖ]<ÑçÏ£]<ÐéÏ <»<áû]

نسبة التأييد لوقف متبادل للعنف من يظهر االستطالع ارتفاعاً يف  
٧١A ٨٠ يف إبريل املاضي إىلAكما أن أغلبية كبرية .  يف هذا االستطالع

)٧٣A (ويف حالة التوصل لوقف متبادل . تؤيد هدنة ملدة عام واحد فقط
 من اجلمهور  الفلسطيين يؤيد قيام السلطة الفلسطينية ٥٠Aللعنف فإن 

 املسلحة ضد اإلسرائيليني فيما تعارض ذلك باختاذ  إجراءات ملنع العمليات
أن استمرار العمليات املسلحة يف ) ٧٦A(وتدرك نسبة عالية . ٤٧Aنسبة 

كما أظهر االستطالع أن أغلبية . تلك احلالة سيعرقل العودة لعملية السالم
يؤيد وقف االنتفاضة املسلحة وذلك على ضوء ) ٥٢A(اجلمهور الفلسطيين 
مع ذلك فإن النسبة اليت تتوقع .  على خارطة الطريقاملوافقة الفلسطينية

 .١٨Aتوقفاً كامالً للمواجهات املسلحة ال تتجاوز 
لكن موقف اجلمهور الفلسطيين من اهلدنة والوقف املتبادل للعنف         

 تؤيد  ٥٨Aيبدو رهينة ملوقف محاس وقوى املعارضة األخرى، إذ أن نسبة           
اهلدنة وذلك رغـم ختـوف موقف هذه الفصائل فيما لو ارتأت معارضة        

ثلثي الشارع الفلسطيين من أن تؤدي معارضة الفصائل للهدنة إىل حصول           
 . صراع فلسطيين داخلي

مقابل ) ٦٢A(يزداد التأييد لوقف االنتفاضة املسلحة بني األميني 
مقابل املختصني ) ٧٠A( ، بني املتقاعدين)٥٠A(لوريوس محلة شهادة البكا
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^ãÏéÏ <»J 
• <<ífŠÞQTA<<<<<<<<<<<ï†{}_<í{•…^ÃÚ<Øñ^{’Êæ<Œ^{·<ÌÎçÚ<‚èöi<

<<íf{{ŠÞ<à{{ÓÖ<H…^{{ßÖ]<Ñø{{c<Ì{{ÎçÖ<š…^{{Ã¹]RSA<á_<Íç{{~ji<
ê×}]<éŞŠ×Ê<Å]†‘<Ùç’u<±c<ÌÎç¹]<]„â<ëöè<J 

 

)٣٤A(فتح ، وبني مؤيدي حركة )٦٣A  ( مقابل مؤيدي محاس)٣٨A.( 
 

 
EP<D<gñ^Þæ<l^Ê†Â<íéfÃæ<ð]ù]<ÜééÏi

ê‰^éŠÖ]<ð^ÛjÞ÷]æ<‹éñ†Ö]V<
• <<<<<<<<<<<<í{•…^Ã¹]<ïç{Î<±c<gâ„{è<ð]úÖ<êe^«c<ÜééÏi<î×Â_ERTA<D

<l^{{Ê†Â<‹éñ†{{×Ö<Ü{{mERRAD<<á‡^{{Ú<ç{{e_<<ð]…‡ç{{Ö]<‹éñ†{{Ö<Ü{{m<H
EOSAD<<<<<êÃè†jÖ]<‹×rÛ×Ö<Üm<HENUAD<<<ì‚{è‚¢]<íÚçÓv×Ö<Üm<H
ENSAJD 
• <<<<<<à{Ú<ìf{Ò<íéf×Æ_TPA<<<<<<<<<<l^{Š‰öÚ<»<^{ŠÊ<ç{qçe<‚{ÏjÃi<

<<<<<ífŠÞæ<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æRSA<<<<<<‚{ÏjÃi<ð÷ö{â<àÚ<
Ý^èù]<…æ†Ú<ÄÚ<çâ<^ÛÒ<îÏfé‰<æ_<]ˆé‰<^ŠËÖ]<á_<J 

• <<<<<<<^^u<î×Â<îÏfi<l^Ê†Â<‹éñ†Ö]<íéfÃEOQA<D<<Ä{Ëi†i<^ÛéÊ
<<<<<<<<à{Ú<°{‰^è<‚·_<íéfÃ<æ_<ífŠÞMQA<<±c<ê{•^¹]<Ø{è†ec<»<<

MTAÅøŞj‰÷]<]„â<»<<J 
• <<<<<<<<l^Ê†Â<‹éñ†×Ö<gñ^Þ<Ùçu<|çjËÚ<Ù]ö‰<»E<<<<ð^{ŞÂc<áæ‚{e

ð^_<D<<<<<<<<î{×Â<l^{Ïè†Â<gñ^{‘<Ø’¬TA<<<<<<<î{×Â<á‡^{Ú<ç{e_æ<H
SA<<<<<î×Â<êmçÆ†e<á]æ†Úæ<HQA<<<<<<<<î{×Â<»^{Ö]<‚fÂ<…‚éuæ<PA<H

<î{{{×Â<áø{{{u<‚{{{Û¦æ<ê{{{ŠéjÞ†Ö]<ˆ{{{èˆÃÖ]<‚{{{fÂæOA<Ø{{{ÓÖ<
<<<<<<<]†{Â<á^{ßuæ<êÚæ‚{ÏÖ]<Ñæ…^{Êæ<°{‰^è<‚·_æ<H^ÛãßÚ<ëæ

<î×ÂNA^ÛãßÚ<ØÓÖ<J 
• <Ð{{×ÇÚ<Ù]ö{{‰<»<à{{ÓÖæEí{{éÞ^<ð^{{`e<í{{Ûñ^Î<Ä{{Ú<D<Ø{{’¬

<<<<<<l]ç‘ù]<î×Â_<î×Â<êmçÆÖ]<á]æ†ÚENMA<D<<<<gñ^{‘<ä{Ãfjè
<l^{{Ïè†ÂEMNAD<<<°{{‰^è<‚{{·_æ<»^{{Ö]<‚{{fÂ<…‚{{éuæ<HETA<
<̂ÛãßÚ<ØÓÖ<D<<<<<<<<êÚæ‚{ÏÖ]<Ñæ…^{Êæ<ëæ]†{Â<á^ßuæEQA<D<<Ø{ÓÖ

<á‡^Ú<çe_æ<H^ÛãßÚEOA<D<ðøÃÖ]<çe_æEMAJD 
• fÃ<<<<<<<à{Ú<ÄËi†i<Œ^·<íÒ†u<íéMSA<<<<<<<±c<ê{•^¹]<Ø{è†ec<»<

NNA<<<<<<<<<<<<<<<<^{^u<î{×Â<xj{Ê<íéfÃ{<î{Ïfi<^ÛéÊ<ÅøŞj‰÷]<]„â<»<
ENRA<JD 

 

  

يظهر االستطالع أن اجلمهور الفلسطيين يقيم أداء قوى املعارضة 
،  فيما يقيم ) على التوايل٦٦A و٦٨A(الفلسطينية وياسر عرفات إجيابياً 

ة واجمللس التشريعي وأبو مازن سلبياً  حبيث مل أداء احلكومة الفلسطيني
مع .  على التوايل٣٧A و٢٩A و٢٧Aيتجاوز التقييم اإلجيايب لكل منهم  

ذلك فإن شعبية الرئيس عرفات مل ترتفع لتعكس هذا التقييم اإلجيايب إذ 
 ). ٣٥A(بقيت كما كانت قبل ثالثة أشهر 

تفاوتاً يف نتائج أما بالنسبة لنائب الرئيس فقد أظهر االستطالع 
أي بدون قائمة أمساء (السؤال حول ذلك عندما مت طرحه بشكل مفتوح 

أي عند عرض قائمة حمددة باألمساء (مقارنة بطرحه مغلقاً ) معدة مسبقاً
مقارنة ) ٧A(ففي السؤال املفتوح ارتفعت شعبية أبو مازن ). على اجمليبني

سؤال املفتوح شعبية كل من يف املقابل اخنفضت يف ال). ٣A(بالسؤال املغلق 
 ٨A(وصائب عريقات )  يف السؤال املغلق٢١A مقابل ٥A(مروان الربغوثي 

وكل )  يف املغلق٨A مقابل ٤A(وحيدر عبد الشايف )  يف املغلق١٢Aمقابل 
 لكل منهم  مقابل ٢A(من أمحد ياسني وفاروق القدومي وحنان عشراوي 

٨A٥ وA٥ وAال املفتوح شعبية شخصني وقد أبرز السؤ).  على التوايل
واليت كانت قد بنيت على (جديدين مل يكونا يف القائمة املعدة مسبقاً 

عبد العزيز الرنتيسي .حيث حصل كل من د) سؤال مفتوح أجري قبل عام
يظهر هذا التفاوت يف النتائج بني .  من األصوات٣Aوحممد دحالن على 

هور الفلسطيين مما السؤالني درجة من عدم الثبات والوضوح لدى اجلم
يعطي للقدرة على تذكر األمساء نصيباً وافراً يف حتديد اخليارات يف السؤال 

 .املفتوح
أخرياً يظهر االستطالع ارتفاعاً كبرياً يف شعبية حركة محاس من 

١٧A ٢٢ يف إبريل املاضي إىلAأما شعبية حركة فتح .  يف هذا االستطالع
تبلغ شعبية احلركات اإلسالمية ). ٢٦A(فلم تتغري خالل نفس الفترة 

أما غري املنتمني فبلغت ).  يف إبريل املاضي٢٩Aمقارنة مع  (٣١Aجمتمعة 
. يف إبريل املاضي٤١A مقارنة بـ ٣٧Aنسبتهم يف هذا االستطالع 
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íévŠ¹]<pçvfÖ]<ì†ñ]<
ÜÎ…<Ý^ÃÖ]<ë_†Ö]<ÅøŞj‰]<sñ^jÞE<TD <

٢٠٠٣) يونيو(  حزيران ٢٢-١٩  <<
]<ÅçÛA<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A< <<ìˆÆ<Å^ŞÎA<

M<D[íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<»<ð]…‡ç×Ö<‹éñ†Ò<á‡^Ú<çe_<°éÃi<ìçŞ}<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ
>OzR<OzQ<OzSأؤيد بشدة) ١

>PTzM<QMzR<PNzMأؤيد ) ٢

أعارض) ٣  OLzO<NTzN<OOzT<

>MMzS<MLzT<MOzNأعارض بشدة) ٤

>RzP<QzU<SzNال أعرف/ ال رأي ) ٥

ND<î×Â<íÚçÓ£]<å„â<‡ç <÷<æ_<ønÚ<‡ç <Øâ<[^ã×éÓje<á‡^Ú<çe_<Ý^Î<Ö]<ì‚è‚¢]<íÚçÓ£]<»<Ôè_…<^Ú<
[ÔjÏm

>PzL<QzL<NzNبالتأكيد نعم) ١

>ORzR<ORzP<OSzMنعم) ٢

>OSzL<OQzN<PLzLال) ٣

>MPzQ<MQzM<MOzOبالتأكيد ال) ٤

>TzL<TzN<SzQال أعرف/ ال رأي ) ٥

O<D<á_<‚ÏjÃi<Øâ{{{e<Ý^éÏÖ]<î×Â<àè…^Î<ì‚è‚¢]<äjÚçÓuæ<á‡^Ú<çe_V
OIM<DkÞ_<^â‚è†i<Ö]<íé‰^éŠÖ]<l^uø‘ý]
>OzP<PzQ<MzRبالتأكيد نعم) ١

>OPzU<ORzO<ONzRنعم ) ٢

>PMzU<PLzR<PPzNال) ٣

>MOzN<MNzR<MPzOبالتأكيد ال) ٤

>RzQ<RzL<SzOال أعرف/ ال رأي ) ٥

OIN<D^ŠËÖ]<íe…^¦
>OzQ<PzN<NzPتأكيد نعمبال)١

>OSzN<PLzM<ONzMنعم )٢

>PMzQ<OTzP<PRzSال)٣

>MNzO<MNzN<MNzQبالتأكيد ال)٤

>QzR<QzM<RzOال أعرف/ال رأي)٥
OIO<Dë^’jÎ÷]<Ä•çÖ]<°Š 
>PzR<PzU<PzMبالتأكيد نعم) ١

>QMzR<QLzQ<QOzQنعم  ) ٢

>OMzS<ONzP<OLzQال) ٣

>SzS<TzL<SzNبالتأكيد ال) ٤

>PzP<PzN<PzSال أعرف/ ال رأي ) ٥

OIP<DØéñ]†‰c<ÄÚ<l^•æ^Ë¹]<±c<ìçÃÖ]
>MOzN<MMzT<MQzPبالتأكيد نعم) ١

>QQzT<QRzS<QPzMنعم  ) ٢

>NNzP<NMzU<NOzNال) ٣

>PzP<PzR<PzLبالتأكيد ال) ٤

>PzO<PzU<OzOال أعرف/ ال رأي ) ٥
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<ÅçÛ]A<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A< <ˆÆ<Å^ŞÎ<ìA<

OIQDíéßéŞŠ×ËÖ]<Øñ^’ËÖ]<î×Â<…^ßÖ]<Ñøý<ÌÎæ<š†Ê<ÔÖƒ<»<^²<ê×}]‚Ö]<Úù]<Ä•çÖ]<î×Â<ì†ŞéŠÖ]
>PzM<PzQ<OzOبالتأكيد نعم) ١

>OLzT<OLzR<OMzLنعم  ) ٢

>PPzO<PPzL<PPzUال) ٣

>MRzN<MQzS<MRzUبالتأكيد ال) ٤

>PzR<QzM<OzTال أعرف/ ال رأي ) ٥
<<<

P<D÷çÖ]<kÚ‚Î<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
>Ðè†<í…^}<>l]çß‰<pøm<Ùø}<íÛñ]<íèçŠjÖ<Ø‘çj×Ö<J<»<íé‰^é‰<l^uø‘de<ífÖ^Ş¹]<<íŞ¤]<ØÛi

Í^Ïècæ<ëçÎ<ð]…‡æ<‹éñ†Ö<l^e^~jÞ]<ð]†qcæ<…çj‰<Ä•æ<ÔÖƒ<»<^²<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<̃ è†vjÖ]<
<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎæ<l^ßçjŠ¹]<‚éÛrje<ífÖ^Ş¹]æ<HíéÂ^e†Ö]<íßr×Ö]<Í]†c<k <°fÞ^¢]<àÚ<ÌßÃÖ]æ

Ý^ÏÖ]<Ý^ÃÖ]<íè^ãÞ<ÄÚ<íjÎöÚ<æ‚u<l]ƒ<J<æ‚£]<î×Â<šæ^ËjÖ]<^ãéÊ<Üjè<Ö]æ<íéÖ^jÖ]<í×u†¹]<ðêŸ<Üm
êÖæ<†³öÚ<íè^Â†e<íÖæ‚×Ö<íÛñ]‚Ö]<J¹]<å„â<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ[ì…^f

>QzU<RzM<QzRأؤيدها بشدة) ١

أؤيدها ) ٢  QLzM<QLzS<PUzM<

>NSzN<NRzS<NTzMأعارضها) ٣

>MOzT<MOzM<MQzLأعارضها بشدة) ٤

>NzU<OzO<NzNال أعرف/ ال رأي ) ٥

<<<
Q<D<ç©<Ðè†ŞÖ]<»<ífÃ‘<l]çŞ<Ý^éÏÖ^e<ê×éñ]†‰ý]æ<éŞŠ×ËÖ]<°Ê†ŞÖ]<Ðè†ŞÖ]<í…^}<Ýˆ×i

íèçŠjÖ]<J<HíŞ¤]<çße<»<ð^q<^ÛÒ<^Ú^³<í×Ú^Ò<Ðè†ŞÖ]<í…^}<»<^ãi^Ú]ˆjÖ]<„éËßje<Øéñ]†‰c<Ý^éÎ<^ß•Ê]<çÖ
[íéÖ^jÖ]<l]çŞ¤]<ƒ^¡^e<éŞŠ×ËÖ]<Í†ŞÖ]<Ý^éÎ<š…^Ãi<Ý_<ÐÊ]çi<Øâ

QIM<DØéñ]†‰c<‚•<˜è†vjÖ]<àÂ<ÌÎçjÖ^e<íé†Ö]<íéßéŞŠ×ËÖ]<l^Š‰ö¹]<íÊ^Ò<Ý^éÎJ
>PzT<QzL<PzRأوافق بشدة) ١

أوافق ) ٢  QMzQ<QOzO<PTzQ<

أعارض) ٣  OOzT<OMzQ<OSzS<

>SzQ<SzR<SzOأعارض بشدة) ٤

>NzP<NzR<MzUال أعرف/ ال رأي ) ٥

QIN<D<ÌéÎçiæ<í×Î†Âæ<Ù^ÏjÂ÷<š…ù]<î×Â<í‰çÛ×Ú<çãœ<Ý^éÏÖ]æ<h^â…ý]æ<ÌßÃ×Ö<ÌÎæ<àÂ<áøÂý]
ý]<‚•<íËéßÂ<l^Ûr<¼Ş¡æ<ài<Ö]<l^Â^Û¢]æ<”^~ù]á^ÓÚ<ë_<»<°é×éñ]†‰J

>NzQ<OzL<MzSأوافق بشدة) ١

أوافق ) ٢  OOzU<OQzQ<OMzM<

أعارض) ٣  POzP<PNzS<PPzS<

>MSzQ<MQzS<NLzQأعارض بشدة) ٤

>NzS<OzM<NzMال أعرف/ ال رأي ) ٥

QIO<D<ëƒ<íé×}]<†è‡æ<Ý^Ú_<íÖæöŠÚ<áçÓi<ìˆãq_<ímøm<»<íéßéŞŠ×ËÖ]<íéßÚù]<ìˆãqù]<íÊ^Ò<sÚ
ø‘l^éuJ
>UzU<MLzR<TzTأوافق بشدة) ١

أوافق ) ٢  RLzM<RLzO<QUzU<

أعارض) ٣  MUzL<MSzU<NMzL<

>OzN<NzR<PzPأعارض بشدة) ٤

>SzS<TzS<RzLال أعرف/ ال رأي ) ٥
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<ÅçÛ]A<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A< <<ìˆÆ<Å^ŞÎA<
QIP<DÕ…^iæ<ÜÂ‚i<Ö]<l^Â^Ûr×Ö<ï†}ù]<ÜÂ‚Ö]<Ù^Ó_<íÊ^Òæ<ØèçÛjÖ]<ÄŞÎh^â…ý]æ<ÌßÃÖ^e<J
>NzO<NzO<NzNأوافق بشدة) ١

أوافق ) ٢  NOzM<NQzM<MUzR<

أعارض) ٣  QMzP<QNzN<QLzL<

>MUzM<MQzP<NQzQأعارض بشدة) ٤

>PzM<PzU<NzTال أعرف/ ال رأي ) ٥

QIQ<D°òqøÖ]<æ_<Œ‚Ï×Ö<Üñ]<Øu<^«c<ØfÎ<ì^é‰<l]ƒæ<íjÎöÚ<æ‚u<l]ƒ<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<ð^ÞcJ
>NzM<NzL<NzPافق بشدةأو) ١

أوافق ) ٢  NSzR<NTzR<NQzU<

أعارض) ٣  PSzL<PRzU<PSzM<

>NMzT NLzR<NOzUأعارض بشدة) ٤

>MzQ<NzL<LzSال أعرف/ ال رأي ) ٥

QIR<D<í•^ËjÞ÷]<ØfÎ<íÛñ^Î<kÞ^Ò<Ö]<íée†ÃÖ]<¼e]æ†Ö]<ì^ÂcEíè…^rjÖ]<gi^Ó¹]æ<ð]†ËŠÖ^Ò<DØéñ]†‰c<ÄÚJ
>NzP<NzP<NzOأوافق بشدة) ١

أوافق ) ٢  OUzL<PLzP<ORzR<

أعارض) ٣  PNzM PNzL<PNzN<

>MOzN<MMzL<MRzUأعارض بشدة) ٤

>OzP<PzN<NzLال أعرف/ ال رأي ) ٥

QIS<D<ÕæÚ<l^ßçjŠ¹]æ<°òqøÖ]æ<Œ‚ÏÖ]æ<æ‚£]<^è^–Î<ÔÖƒ<»<^²<HÜñ]‚Ö]<Ø£]<Ùçu<šæ^ËjÖ]
<»<å‚ÏÂ<Üjè<êÖæ<†³öÚ<íè^Â…<k <l^•æ^ËÛ×Ö<Ý^ÂNLLPJ

>OzO<NzT<PzNأوافق بشدة) ١

أوافق ) ٢  QLzO<PUzQ<QMzQ<

أعارض) ٣  OLzQ OMzO<NUzL<

>MNzP<MNzP<MNzPأعارض بشدة) ٤

>OzR OzU<OzLال أعرف/ ال رأي ) ٥

R<D[Ðè†ŞÖ]<í…^}<»<ð^q<^ÛfŠu<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<l^Ú]ˆjÖ]<„éËßje<ÝçÏé‰<á‡^Ú<çe_<á_<‚ÏjÃi<Øâ
>MNzL<MPzL<TzQبالتأكيد سيقوم بالتنفيذ) ١

>PPzS<PRzS<PMzOأعتقد أنه سيقوم بالتنفيذ) ٢

>NQzM NOzU<NSzNأعتقد أنه لن يقوم بالتنفيذ) ٣

>MMzO<TzN<MRzQبالتأكيد لن يقوم بالتنفيذ) ٤

>RzU<SzM<RzQال أعرف/ ال رأي) ٥

S<Dí•…^Ã¹]<î×Â<g×ÇjÖ]<àÚ<á‡^Ú<çe_<àÓÛjé‰<Øâ<HÔè_†e<ïçÏÖ]<àÚ<^âÆæ<Œ^·<àÚ<íèçÏÖ]<
[Ðè†ŞÖ]<í…^}<„éËßjÖ<í•…^Ã¹]<íéßçÖ]æ<íéÚø‰ý]

>QzQQzS<QzNبالتأكيد سيتغلب عليها) ١

>NTzUOLzT<NQzRأعتقد أنه سيتغلب عليها) ٢

>OPzMOQzQ<OMzSأعتقد أنه لن يتغلب عليها) ٣

>NRzQNNzQ<OOzOبالتأكيد لن يتغلب عليها) ٤

>PzUQzP<PzMال أعرف/ أيال ر) ٥

T<D[Ðè†ŞÖ]<í…^}<»<ð^q<^ÛfŠu<Øéñ]†‰c<l^Ú]ˆjÖ]<„éËßje<ÝçÏé‰<áæ…^<á_<‚ÏjÃi<Øâ
>OzRPzQ<MzUبالتأكيد سيقوم بالتنفيذ) ١

>MMzMMOzP<SzMأعتقد أنه سيقوم بالتنفيذ) ٢
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<ÅçÛ]A<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A< <<ìˆÆ<Å^ŞÎA<

>NTzUONzR<NNzRأعتقد أنه لن يقوم بالتنفيذ) ٣

>QOzSPRzP<RRzQبالتأكيد لن يقوم بالتنفيذ) ٤

>NzSOzM<MzUال أعرف/ ال رأي) ٥

U<D<„éËßjÖ<Í†Şj¹]<°ÛéÖ]æ<°ßçjŠ¹]<àÚ<íèçÏÖ]<í•…^Ã¹]<î×Â<g×ÇjÖ]<àÚ<áæ…^<àÓÛjé‰<Øâ<HÔè_†e
[Ðè†ŞÖ]<í…^}

>TzTMLzR<QzTبالتأكيد سيتغلب عليها) ١

>NMzLNOzP<MSzLتغلب عليهاأعتقد أنه سي) ٢

>NRzONTzU<NMzTأعتقد أنه لن يتغلب عليها) ٣

>OTzUOMzO<QNzLبالتأكيد لن يتغلب عليها) ٤

>QzLQzU<OzOال أعرف/ ال رأي) ٥

ML<D<íÛÎ<†³öÚ<‚Ãeæ<HÐè†ŞÖ]<í…^¤<°éßéŞŠ×ËÖ]æ<°é×éñ]†‰ý]<ÙçfÎ<‚Ãe<áû]<Ø’¬<á_<ÄÎçji<]ƒ^Ú
<l^Þ^éfÖ]æ<ífÏÃÖ]<]‚Ãj‰]<‚Ãeæ<çe<t…çq<êÓè†Úù]<‹éñ†Ö]æ<áæ…^æ<á‡^Ú<çe_<àÂ<l…‚‘<Ö]

<š†Êæ<ê×éñ]†‰ý]<é¢]<^ãßÚ<gvŠßè<Ö]<Ð^ß¹]<àÂ<íéßÚù]<íéÖæöŠ¹]<ØÛvjÖ<éŞŠ×ËÖ]<Í†ŞÖ]
[^ãéÊ<…^ßÖ]<Ñøý<ÌÎæ

سيعود الطرفان للمفاوضات قريبا ) ١
وستتوقف املواجهات املسلحة

MRzSMSzU<MPzT<

سيعود الطرفان للمفاوضات لكن ) ٢
 بعض املواجهات املسلحة ستستمر 

QQzTQPzS<QSzR<

لن تتوقف املواجهات املسلحة ولن ) ٣
يعود الطرفان للمفاوضات

NOzUNOzO<NPzU<

>OzRPzN<NzSال أعرف/ ال رأي ) ٤

MM<D^ÚúÖ<ÝøŠÖ]<íé×ÛÂ<ÄÊ<î×Â<ÜÛ’Ú<çe<t…çq<êÓè†Úù]<‹éñ†Ö]<á_<‚ÏjÃi<Øâ<ÐéfŞi<î×Âæ<Ý
[Ðè†ŞÖ]<í…^}

>TzQMLzQ<QzLبالتأكيد مصمم) ١

>OUzQPLzP<OTzMمصمم  ) ٢

>OOzPOMzM<OSzPغري مصمم) ٣

>MQzMMOzU<MSzMبالتأكيد غري مصمم) ٤

>OzQPzN<NzPال أعرف/ ال رأي ) ٥

MN<D<Ø‘çjÖ]<±c<Í^Ş¹]<íè^ãÞ<»<çÏi<àÖ<Ý_<çÏj‰<Ðè†ŞÖ]<í…^}<á_<‚ÏjÃi<Øâ<°e<íé‰^é‰<íèçŠjÖ
[°éßéŞŠ×ËÖ]æ<°é×éñ]†‰ý] 

>RzO<SzS<OzUبالتأكيد ستقود إىل تسوية سياسية) ١

>OOzQ<ORzR<NTzNأعتقد أهنا ستقود لتسوية سياسية  ) ٢

>ONzM<OOzQ<NUzSأعتقد أهنا لن تقود لتسوية سياسية) ٣

>NOzL<MSzS<ONzMبالتأكيد لن تقود لتسوية سياسية) ٤

>QzN<PzQ<RzNال أعرف/ ي ال رأ) ٥

MO<D<íé×ÛÂ<ÐéÃj‰<æ_<ØãŠj‰<Ôè_†e<Øâ<HÐè†ŞÖ]<í…^}<»<ì…]çÖ]<íé]†Ïµ‚Ö]<l^uø‘þÖ<ífŠßÖ^e
[Øéñ]†‰c<ÄÚ<ÝøŠÖ] 

>TzS<UzO<SzSبالتأكيد ستسهل عملية السالم) ١

>OUzN<PLzR<ORzTأعتقد أهنا ستسهل عملية السالم) ٢

>NOzM<NMzP<NRzNالملن تسهل ولن تعيق عملية الس) ٣

>MPzT<MPzQ<MQzPأعتقد أنه ستعيق عملية السالم) ٤

>RzN<RzL<RzRبالتأكيد ستعيق عملية السالم  ) ٥
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٩ 

 
<ÅçÛ]A<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A< <<ìˆÆ<Å^ŞÎA<

>SzU<TzN<SzPال أعرف/ ال رأي) ٦

MP<DÊ^ÓÖ<Üñ]<Ø£<Ø‘çjÖ]æ<í×ÏjŠÚ<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎ<‚Ãe<äÞ_<|]Î]<Õ^ßâ<ÄÚ<Å]†’Ö]<ØÒ^Ú<í
<HëçãéÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<Øéñ]†‰de<Ù^fjÚ<Í]Â]<Õ^ßâ<áçÓè<á_<H°òqøÖ]æ<Œ‚ÏÖ]<ÔÖƒ<»<^²<HØéñ]†‰c

éŞŠ×ËÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<°ŞŠ×Êæ<J[<|]Î÷]<]„â<î×Â<ÐÊ]çi<÷<Ý_<ÐÊ]çi<Øâ 
>TzR<SzT<MLzL بالتأكيد موافق) ١
>POzN<PNzU<POzS  موافق ) ٢
>NSzL<NUzL<NOzS غري موافق) ٣
>MUzL<MSzT<NMzM بالتأكيد غري موافق  ) ٤
>NzM<NzQ<MzQ ال أعرف/ ال رأي ) ٥

MQ<D<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<íéf×Æ_<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<[Åç•ç¹]<]„â<»<°éßéŞŠ×ËÖ]<íéf×Æ_<ë_…<àÂ<]ƒ^Úæ
ËÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<°ŞŠ×Êæ<HëçãéÖ]<gÃ×Ö<íÖæ‚Ò<Øéñ]†‰de<^Ê]Â]<Å^ŞÏÖ]<æ<íË–Ö]<‚ßÂ<éŞŠ×

[Å]†’×Ö<íéñ^ãÞ<íèçŠjÖ<Ø‘çjÖ] 
>OUzU<OUzL<PMzR تؤيد األغلبية ذلك) ١

>QOzM<QOzS<QNzM تعارض اإلغلبية ذلك) ٢

>SzL<SzO<RzO ال أعرف/ ال رأي ) ٣

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

>ORzS<ORzN<OSzQ تؤيد األغلبية ذلك) ١

>QQzP<QQzN<QQzU تعارض اإلغلبية ذلك) ٢

>SzU<TzR<RzR ال أعرف/ ال رأي ) ٣

MS<D]<íÛÎ<»<áøÂý]<‚Ãeæ<Ðè†ŞÖ]<í…^}<íŞ}<Øéñ]†‰cæ<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<k×fÎ<á_<‚Ãe<áû]<ífÏÃÖ
<°Ê†ŞÖ]<î×Â<á_<‚ÏjÃi<Øâ<Híé‰^éŠÖ]<ìŠ¹]<ð‚e<»<°Ê†ŞÖ]<ífÆ…<àÂEê×éñ]†‰ý]æ<éŞŠ×ËÖ]<D<ÌÎæ

[íè†ÓŠÃÖ]<Ù^ÛÂù]<íÊ^Òæ<ív×Š¹]<í•^ËjÞ÷]<ÌÎæ<Ý‚Â<æ_ 
بالتأكيد جيب وقف االنتفاضة ) ١

 وكافة األعمال العسكرية
MTzS<NMzM<MPzS<

جيب وقف االنتفاضة وكافة ) ٢
  العسكريةاألعمال

OOzQ<OOzN<OPzL<

جيب عدم وقف االنتفاضة وكافة ) ٣
 األعمال العسكرية

NPzR<NQzL<NOzU<

بالتأكيد جيب عدم وقف االنتفاضة ) ٤
 وكافة األعمال العسكرية  

MUzO<MRzO<NPzQ<

>OzT<PzP<NzU ال أعرف/ ال رأي) ٥
MT<DØéñ]†‰c<ÄÚ<ê‰^é‰<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<î×Â<Ôè_…<»<…‚Îù]<çâ<àÚ<V[l^Ê†Â<†‰^è<Ý_<á‡^Ú<çe_ 
>NMzN<NNzU<MTzO أبو مازن) ١

>ORzO<OOzR<PLzU ياسر عرفات) ٢

>ORzQ<ORzT<ORzM االثنان نفس الشيء  ) ٣

>RzL<RzS<PzT ال أعرف/ ال رأي) ٤

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

>MLzO<MLzN<MLzP سأؤيد بشدة) ١

>RMzN<RMzT<RLzM  سأؤيد ) ٢

>MUzN<MUzN<MUzM  سأعارض) ٣

>SzS<SzM<TzT سأعارض بشدة) ٤

>MzR<MzR<MzS ال أعرف/ ال رأي ) ٥



 ٢٠٠٣حزيران  ـ  ٨           استطالع رقم                          ستطالعات                                                                                         الا

١٠ 

 
<ÅçÛ]A<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A< <<ìˆÆ<Å^ŞÎA<

NL<D<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<‚Ãe<Øéñ]†‰c<Í]Â]æ<°ŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎæ<HØéñ]†‰cæ<éŞŠ×ËÖ]<Í†ŞÖ]<°e<Ýø‰
°ŞŠ×Ê<íÖææ<Øéñ]†‰c<°e<<l^ÎøÃÖ]<ˆèˆÃi<»<íÛâ^Š¹]<íéÖ^jÖ]<l]çŞ~×Ö<àÓµ<H^ãe<J<kßÒ<ác<^ßÖ<ØÎ

^ãßÚ<ØÒ<š…^Ãi<Ý_<‚èöiV[ 
NLIM<DÄñ^–fÖ]æ<]†ÊúÖ<°jÖæ‚Ö]<°e<íÒ†u<íè†uæ<íuçjËÚ<æ‚u 
>NLzO<NMzU<MSzS بشدةأؤيد ) ١

>ROzT<ROzS<RPzM  أؤيد ) ٢

>MMzR<MLzU<MNzT  أعارض) ٣

>OzP<NzS<PzP أعارض بشدة) ٤

>LzU<LzT<MzL ال أعرف/ ال رأي ) ٥

NLIN<DíÒÚ<íè^’jÎ]<Äè…^²<Ý^éÏÖ]æ<íè^’jÎ]<l^Š‰öÚ<ð^ße 
>MMzS<MMzU<MMzO أؤيد بشدة) ١

>QRzP<QQzR<QSzS  أؤيد ) ٢

>NQzU<NRzP<NQzM  أعارض) ٣

>PzN<PzN<PzM أعارض بشدة) ٤

>MzU<MzU<MzT ال أعرف/ ال رأي ) ٥

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

>OzP<OzO<OzRأؤيد بشدة) ١

أؤيد ) ٢  NUzM<NUzS<NSzU<

أعارض) ٣  PRzO<PQzS<PSzO<

>MRzT<MRzN<MTzLأعارض بشدة) ٤

>PzP QzM<OzNال أعرف/ ال رأي ) ٥

NLIP<DØéñ]†‰c<‚•<˜è†vjÖ]<Äß³<íéßéŞŠ×Ê<°Þ]çÎ<ØÛÂ
>OzN<NzS<PzLأؤيد بشدة) ١

>OTzL<PLzS<OOzOأؤيد ) ٢

أعارض) ٣  PNzS<PLzS<PRzL<

>MOzL<MNzL<MPzTأعارض بشدة) ٤

>OzM<OzU<MzTال أعرف/ ال رأي ) ٥

NLIQ<D<°ŞŠ×Ê<ØÒ<ìçÃe<gÖ^Şi<÷æ<Øéñ]†‰de<ÍÃi<íéßéŞŠ×ËÖ]<íÖæ‚Ö]<Œ…]‚¹<íéÛé×Ãi<sÚ]†e<Ä•æ
°éßéŞŠ×Ë×Ö

>MzQ<NzL<LzRأؤيد بشدة) ١
أؤيد ) ٢  TzP<UzS<RzN<
أعارض) ٣  PPzP<POzL<PRzT<
>POzS<PNzP<PQzUأعارض بشدة) ٤
>NzL<NzU<LzQال أعرف/ ال رأي ) ٥

NM<DÖ]<ë†Ÿ<Ø‘çjÖ]<Í‚ãe<ï†}ù]<í•…^Ã¹]<Øñ^’Êæ<Œ^·<ÄÚ<]…]çu<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×Š>íÞ‚<><ì‚¹
<ÌÎçjÖ^e<ê×éñ]†‰c<Ý]ˆjÖ]<Øe^ÏÚ<°é×éñ]†‰ý]<‚•<|øŠÖ]<Ý]‚~j‰]<àÂ<ÌÎçjÖ]<^ãéÊ<Üjè<HØéñ]†‰c<ÄÚ<íß‰

°éßéŞŠ×ËÖ]<‚•<|øŠÖ]<Ý]‚~j‰]<àÂ<J<å„â<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ>íÞ‚_<><<[ 
>MPzT<MQzL<MPzR أؤيد بشدة) ١

>QTzN<QUzR<QQzS  أؤيد ) ٢

>MTzQ<MTzN<MUzL  أعارض) ٣

>RzU<QzO<UzS أعارض بشدة) ٤

>MzQ<MzT<MzL ال أعرف/ ال رأي ) ٥
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١١ 

<ÅçÛ]A<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A< <<ìˆÆ<Å^ŞÎA<
NN<D<<[…^j~j‰<àÛÊ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<‹éñ…<gñ^ßÖ<í×ÏjŠÚ<l^e^~jÞ]<l†q<çÖE|çjËÚ<Ù]ö‰D 
>SzQ<TzR<QzR   ائب عريقاتص) ١

>MzQ<MzQ<MzQ  حنان عشراوي) ٢

>OzQ<NzL<RzM حيدر عبد الشايف) ٣

>NzO<NzO<NzP أمحد ياسني) ٤

>NzN<NzN<NzP اروق القدوميف) ٥

>QzN<RzL<OzT  مروان الربغوثي) ٦

>SzM<SzO<RzS حممود عباس) ٨

>NzT<NzN<OzU حممد دحالن) ٩

>OzO<OzT<NzP عبد العزيز الرنتيسي) ١٠

>TzQ<UzQ<RzR ال أحد مما سبق، ساقرر يف حينه) ١١

>LzP<LzR<LzL لن أشارك يف االنتخابات) ١٢

>MLzQ<MMzU<SzU )%٢أقل من ( ري ذلك حددغ )١٣

>PQzN<PNzM<QLzS ال أعرف/ ال رأي) ١٤

NO<D[àâ]†Ö]<kÎçÖ]<»<àÚ<ØÒ<ð]_<ÜéÏi<ÌéÒ 
NNIM<D<éŞŠ×ËÖ]<êÃè†jÖ]<‹×]<<<J 
>OzL<OzN<NzS جيد جدا) ١

>NRzL<NSzS<NOzM جيد )٢

>NUzN<NSzQ<ONzN وسط) ٣

>NMzQ<NMzP<NMzT سيء) ٤

>MPzN MNzQ<MSzM سيء جداً) ٥

>RzM SzT<OzN ال أعرف/ ال رأي ) ٦

NOIN<DíéßéŞŠ×ËÖ]<í•…^Ã¹]<h]ˆu_æ<ïçÎJ 
>NQzO<NOzU<NSzS جيد جدا) ١

>PNzT<PNzQ<POzO جيد )٢

>MTzM<MSzP<MUzN وسط) ٣

>SzS<TzU<QzS سيء) ٤

>NzM<MzU<NzQ سيء جداً) ٥

>PzL<QzO<MzR ال أعرف/ ال رأي ) ٦

NOIO<Dì‚è‚¢]<íéßéŞŠ×ËÖ]<íÚçÓ£]J 
>OzN OzS<NzN جيد جدا) ١

>NPzN<NRzT<MUzT جيد )٢

>NQzQ<NQzQ<NQzP وسط) ٣

>NMzM<MSzO<NSzQ سيء) ٤

>MOzM<MNzN<MPzS سيء جداً) ٥

>MNzU<MPzP<MLzO  ال أعرف/ال رأي ) ٦

NOIP<D<éŞŠ×ËÖ]<‹éñ†Ö]El^Ê†Â<†‰^è<<JD 
>OLzR<NTzL<OQzM جيد جدا) ١

>OQzQ<OSzL<OOzL جيد )٢

>MQzU<MRzL<MQzS وسط) ٣
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<ÅçÛ]A<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A< <<ìˆÆ<Å^ŞÎA<

>UzP MLzM<TzO سيء) ٤

>QzP<PzU<RzO سيء جداً) ٥

>OzN<PzM<MzS ال أعرف/ ال رأي ) ٦

NOIQ<D<éŞŠ×ËÖ]<ð]…‡çÖ]<‹éñ…Eá‡^Ú<çe_JD 
>SzL<SzR<RzM جيد جدا) ١

>NUzQ<OPzM<NMzS جيد )٢

>NLzU<NMzM<NLzS وسط) ٣

>MSzN MQzL<NMzN سيء) ٤

>MQzS MNzR<NMzL سيء جداً) ٥

>UzQ UzS<UzO ال أعرف/ ال رأي ) ٦

OP<D°fÞ^¢]<øÒ<àÚ<ÌßÃÖ]<Í^Ïèý<ìçÂ‚×Ö<ífŠßÖ^e<V°éßéŞŠ×ËÖ][ÔÞdÊ<H°é×éñ]†‰ý]æ< 
>TLzN<TMzP<STzN تؤيدها) ١

>MTzR<MRzU<NMzQ تعارضها) ٢ 

>MzN<MzS<LzN ال رأي ال أعرف) ٣

NQ<D<àÓÖæ<°fÞ^¢]<øÒ<àÚ<ÌßÃÖ]<Í^Ïèc<î×Â<éŞŠ×ËÖ]æ<ê×éñ]†‰ý]<°Ê†ŞÖ]<°e<Ñ^Ëi÷]<<çÖ<^ÛéÊ
_<ÐÊ]çi<Øâ<Híé×éñ]†‰c<Í]‚â_<‚•<ív×Š¹]<l^é×ÛÃÖ]<l†Ûj‰]<ƒ^¡^e<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<Ý^éÎ<š…^Ãi<Ý

[^ãmæ‚u<Äß¹<l]ð]†qc 
>QLzN<QPzU<PNzN أوافق) ١

>PRzU PMzT<QQzT أعارض) ٢

>NzU<OzP<NzL ال رأي ال أعرف) ٣

NR<D<l]ð]†qc<ƒ^¡^e<íŞ×ŠÖ]<ÜÏi<<çÖ<^ÛéÊæ<°Ê†ŞÖ]<ØfÎ<àÚ<ÌßÃÖ]<Í^Ïèc<Ùçu<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<‚Ãe
‚•<ív×Š¹]<l^é×ÛÃÖ]<Äß¹<íé×ÛÃÖ<ìçÃÖ]<ØÎ†Ãè<‚Î<l^Ûr]<å„â<…]†Ûj‰]<á_<‚ÏjÃi<Øâ<H°é×éñ]†‰c<

[°é×éñ]†‰ý]æ<°éßéŞŠ×ËÖ]<°e<ÝøŠÖ] 
>SRzP<SUzL<SMzU نعم) ١

>NMzT<MTzP<NSzR ال) ٢

>MzT<NzR<LzQ ال رأي ال أعرف) ٣

NS<DíŞ×ŠÖ]<kÚ^Î<çÖ<^ÛéÊæ<°Ê†ŞÖ]<ØfÎ<àÚ<ÌßÃÖ]<Í^Ïèc<Ùçu<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<‚Ãe<ƒ^¡^e<íéßéŞŠ×ËÖ]<
<±c<l]ð]†qý]<<å„â<ëöi<á_<Ð×Î<kÞ_<Øâ<H°é×éñ]†‰c<‚•<ív×Š¹]<<l^é×ÛÃÖ]<Äß¹<íéßÚ_<l]ð]†qc

[ê×}]<éŞŠ×Ê<Å]†‘<pæ‚u 
>PPzU<POzN<PSzS نعم، قلق جدا) ١

>OTzT<OTzR<OUzO  قلق بعض الشيء) ٢

>MPzS<MRzO<MMzU ال، غري قلق) ٣

>MzR<MzU<MzM ال رأي ال أعرف) ٤

NT<D<éŞŠ×ËÖ]<°fÞ^¢]<øÒ<àÚ<…^ßÖ]<Ñøý<^ËÎæ<ï†}ù]<í•…^Ã¹]<Øñ^’Êæ<Œ^·<íÒ†u<š…^Ãi
[]„â<^ãËÎçÚ<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<Hê×éñ]†‰ý]æ 

>MQzQ<MPzN<MSzU أؤيد بشدة) ١

>PNzS<POzO<PMzR  أؤيد ) ٢

>OPzM<OPzL<OPzN  أعارض) ٣

>NzQ<OzM<MzQ أعارض بشدة) ٤

>QzN<QzP<PzT  ال أعرف/ال رأي ) ٥
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<ÅçÛ]A<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A< <<ìˆÆ<Å^ŞÎA<
NU<D<Å]†‘<Ùç’u<±c<]„â<ï†}ù]<í•…^Ã¹]<Øñ^’Êæ<Œ^·<íÒ†u<ÌÎçÚ<ëöè<á_<Íç~ji<Øâ

[ê×}]<éŞŠ×Ê 
>NMzP<NLzN<NOzQبالتأكيد أختوف )١

>PQzR<PRzT<POzQأختوف  )٢

>NPzO<NOzP<NRzLال أختوف)٣

>QzS<RzN<PzUكيد ال أختوفبالتأ) ٤

>NzU<OzP<NzLال أعرف/ال رأي)٥

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

>NPzP<NOzN<NRzOبالتأكيد نعم )١

>PLzU<OUzT<PNzRنعم )٢

>NQzQ<NSzO<NNzQال)٣

>RzM<RzM<RzL بالتأكيد ال)٤

>OzM<OzQ<NzQال أعرف/ال رأي)٥

OM<Dâ<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<^ŠÊ<çqçe<‚ÏjÃi<ØÖ][íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×Š 
TTzR< TMzO< TPzL<  نعم) ١
SzO< TzT< TzO<  ال) ٢
PzL< UzU< SzS<  ال أعرف/ ال رأي) ٣

ON<DÚ†Ú<Äæ<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<“Ïßé‰<Ý_<^ŠËÖ]<‚èˆé‰<Øâ<HÝ^èù]<…íŞ×ŠÖ] ][íéßéŞŠ×ËÖ 
QRzU< QNzT< QPzP<  سيزيد) ١
MMzT< MOzP< MNzT<  سيبقى كما هو) ٢
NQzL< NPzN< NPzQ<   سينقص) ٣
RzO< UzR< TzO<  ال أعرف/ ال رأي ) ٤

OO<DÖ<àÛÊ<HÜâõ^_<íéÖ^jÖ]<x†iæ<HÝçéÖ]<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<‹éñ†Ö<í×ÏjŠÚ<l^e^~jÞ]<l†q<ç
[…^j~j‰ 

MQzQ< UzL< MMzP<   الشايفحيدر عبد ) ١
ORzQ< OPzM< OQzL<  ياسر عرفات)  ٢
MTzU< MTzM< MTzP<  أمحد ياسني)  ٣
LzU< NzN< MzS<  _____حدد(غري ذلك ) ٤
MTzO< MUzL< MTzS<  ال أحد ممن سبق وسأقرر يف حينه) ٥
UzN< MQzT< MOzP<  تالن أشارك يف االنتخاب) ٦
LzS< MzR< MzO<  ال أعرف/ ال رأي ) ٧

OP<DÖÖ<í×ÏjŠÚ<l^e^~jÞ]<l†q<çHÜâõ^_<íéÖ^jÖ]<x†iæ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<‹éñ…<gñ^ß<<<àÛÊ
[<…^j~j‰ 

MNzT< MMzO< MMzT<  صائب عريقات) ١
QzL< QzR< QzP حنان عشراوي)٢
MOzR< QzP< TzP حيدر عبد الشايف)٣
SzQ< SzS< SzR< أمحد ياسني)٤
PzP< PzU< PzS<  اروق القدوميف) ٥
MUzU< NMzS< NMzM< مروان الربغوثي)٦
LzR< MzS< MzO< أمحد قريع)٧
NzQ< OzS< OzO< حممود عباس)٨
MTzR< MSzL< MSzR<  ال أحد مما سبق، سأقرر يف حينه) ٩
TzR< MQzP< MNzU لن أشارك يف االنتخابات)١٠
PzU< PzM< PzP< )________(ري ذلك حددغ)١١

 



 ٢٠٠٣حزيران  ـ  ٨           استطالع رقم                          ستطالعات                                                                                         الا

١٤ 

 
<ÅçÛ]A<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A< <<ìˆÆ<Å^ŞÎA<

MzR< MzR< MzR<  ال أعرف/ال رأي)١٢
OQ<D_[<‚èöi<íéÖ^jÖ]<h]ˆuù]æ<l^â^Ÿ÷]<àÚ<^è 

LzN< MzP< MzL<  زب الشعبح )١
NzR< OzR< OzN<   اجلبهة الشعبية)٢
NOzN< NSzL< NQzR<  تحف )٣
NQzQ< NLzO< NNzN<  اسمح )٤
LzT< MzR< MzO<  جلبهة الدميقراطيةا )٥
NzL< RzN< PzS<  جلهاد اإلسالميا )٦
LzL< LzM< LzM<  داف )٧
PzO< PzM< PzN<  ستقل إسالميم )٨
SzL< PzN< QzN<   ستقل وطينم )٩
OOzP< OLzQ< OMzR<              أحد مما سبقال )١٠
MzL< LzU< LzU< )________(ري ذلك حددغ)١١

 
 


