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

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

السياسات الفلسطينية الداخلية، التحليل االسـتراتيجي      
والسياسة اخلارجية، البحوث املسـحية واسـتطالعات       

: يقوم املركز بالعديد من النشاطات البحثية  .  الرأي العام 
إعداد الدراسات واألحباث األكادمييـة ذات العالقـة        
بالسياسات الفلسطينية الراهنة، إجراء حبوث مسـحية       

 املواقـف السياسـية واالجتماعيـة للمجتمـع         حول
الفلسطيين، تشكيل جمموعات عمل لدراسـة قضـايا        
ومشاكل تواجه اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع       
حلول هلا، وعقد املؤمترات واحملاضـرات واملـوجزات        

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

وبلورة تفهم أفضل للواقع الفلسطيين الداخلي وللبيئـة        
 .الدولية يف أجواء من حرية التعبري وتبادل اآلراء

يأيت هذا االستطالع ضـمن سلسـلة االسـتطالعات         
 . املنتظمة للمركز

ؤسسة مت إجراء االستطالع بالتعاون مع م
 كونراد أديناور يف رام اهللا
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 من أهم نتائج هذا االستطالع االرتفاع الكبري يف نسبة التأييد اليت 
، وهي أعلى نسبة حيصل عليها ٥٠Aحيظى هبا ياسر عرفات اآلن واليت بلغت 

وكانت شعبية الرئيس . الرئيس الفلسطيين منذ أكثر من مخس سنوات
املاضي، وهي أيضاً معدل شعبيته ) يونيو( يف حزيران ٣٥Aعرفات قد بلغت 

 وقد رأت الغالبية العظمى من الشارع الفلسطيين. خالل فترة االنتفاضة
)٧٩A ( أن هتديدات إسرائيل بإبعاد أو اغتيال عرفات قد جعلت الرئيس

أظهر االستطالع كذلك أن قرارات الرئيس املتعلقة . أكثر قوة وشعبية
بإعالن حالة الطوارىء وتعيني أمحد قريع رئيساً للوزراء ونقل املسؤولية عن 

د أغلبية أجهزة األمن إىل جملس لألمن القومي يرأسه عرفات تتمتع بتأيي
 ). على التوايل٦٠A، و٦١A و٦٦A(الشارع الفلسطيين 

لكن الشارع يبدي تردداً يف تأييد حكومة أبو عالء إذ مل يعطها الثقة 
، ويف مقارنة بني أبو عالء وحكومته من جهة وأبو مازن وحكومته ٤٨Aإال 

من جهة أخرى، وذلك من حيث التعامل مع الرئيس عرفات ومؤسسة 
لكن . الشارع مييل لالعتقاد بأن أبو عالء أكثر قدرة على ذلكالرئاسة، فإن 

الوضع خيتلف فيما يتعلق بقدرة أبو مازن وحكومته على التوصل التفاق مع 
إسرائيل حيث يبدو أن الشارع ال يرى أن هناك فرقاً يذكر بني الرجلني 

 . وحكومتيهما
تؤيد ) ٩٠A(وبالرغم من ارتفاع شعبية عرفات فإن الغالبية العظمى 

الدعوات الداخلية واخلارجية إلجراء إصالحات سياسية جذرية وواسعة يف 
السلطة الفلسطينية وال تزال نسبة االعتقاد بوجود فساد يف السلطة 

 ). ٨٢A(الفلسطينية عالية جداً 
مل يطرأ تغيري مهم على توازن القوى الداخلي مقارنة بالوضع يف 

ع الطفيف يف شعبية حركة فتح من املاضي رغم االرتفا) يونيو(حزيران 
٢٦A ٢٨ إىلA ٣١ واخنفاض شعبية اإلسالميني منA ٢٩ إىلA خالل نفس 
بقيت األعلى ) كنائب للرئيس(كما أن شعبية مروان الربغوثي . الفترة

)١٧A ( رغم االخنفاض الذي طرأ عليها مقارنة باستطالع حزيران حيث
ا يتعلق بشعبية الشخصيات لكن التطور األكرب فيم. ٢١Aوصلت آنذاك إىل 

يف   (٣Aالفلسطينية املختلفة جاء يف ارتفاع شعبية عبد العزيز الرنتيسي من 
.  يف هذا االستطالع١٤Aاملاضي  إىل ) يونيو(يف حزيران ) سؤال مفتوح

ولعل هذا االرتفاع يعكس ردة فعل الشارع على حماوالت إسرائيل املتكررة 
 . الغتياله

مقارنة بالضفة ) ٥٤A(فات يف قطاع غزة ترتفع شعبية ياسر عر
، بني )٤٨A(مقابل القرى والبلدات ) ٥٤A(، يف املخيمات )٤٧A(الغربية 

مقارنة حبملة )  على التوايل٥٦A و٦٦A(األميني ومحلة الشهادة االبتدائية 
مقابل الطالب ) ٥٤A(، بني ربات البيوت )٤٤A(شهادة البكالوريوس 

)٤٣A(طاع العام ، بني العاملني يف الق)٥٩A  ( مقابل العاملني يف القطاع
) مبقياس الصالة يف املسجد(، بني األقل تديناً من الرجال )٤٢A(اخلاص 

)٥٥A ( مقارنة باألكثر تديناً من الرجال)٣٧A( ًبني األقل دخال ،)٥١A (
مقارنة مبؤيدي )  ٨١A(، وبني مؤيدي فتح )٣٣A(مقارنة باألكثر دخالً 

 ). ٣٠A(محاس 
 ٦٤A( التأييد ألمحد قريع كرئيس للوزراء فريتفع يف القرى واملدن أما

) ٦٨A(، بني األكرب سناً )٥٣A(مقارنة باملخيمات )  على التوايل٦٣Aو
مقارنة حبملة شهادة ) ٧٠A(، بني األميني )٥٤A(مقارنة باألصغر سناً 

)  على التوايل٦٥A و٦٨A(، بني التجار وربات البيوت )٥٦A(البكالوريوس 
مقارنة باألكثر ) ٦٣A(، بني األقل تديناً من الرجال )٥٠A(مقارنة بالطالب 

 ). ٤٨A(مقارنة مبؤيدي محاس ) ٧٢A(، وبني مؤيدي فتح )٥٦A(تديناً 
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<<á]†{{èˆu<»<^{{ãé×Â<^ß×{{’u<{{Ö]<íf{{ŠßÖ]<‹{{ËÞ<ê{{âæEç{{éÞçè<D

ê•^¹]J 
• QU<A<<î{{ju<kÛâ^{{‰<‚{{Î<ív×{{Š¹]<l^{{ãq]ç¹]<á_<áæ‚{{ÏjÃè

<<<<<{Ö]<íéßéŞ{Š×ËÖ]<Ñç{Ï£]<ÐéÏ <»<áû]<<<l^{•æ^Ë¹]<k×{Ê
<^{{{{ãÏéÏ <»E<k×{{{{‘æ<‚{{{{Î<íf{{{{ŠßÖ]<å„{{{{â<k{{{{Þ^ÒæRQ<A<»

<á]†èˆuEçéÞçè<Dê•^¹]<JD 
<

يسود الشارع الفلسطيين درجة عالية من التشاؤم حيال فرص  
السالم، إذ يعتقد ما يزيد عن الثلثني بأن خارطة الطريق قد اهنارت، فيما 

رائيلية، مبا يف ذلك بناء يعتقد أكثر من ثالثة أرباعهم مث أن اإلجراءات اإلس
. جدار الفصل، تضعف من إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة يف املستقبل

كما أن نسبة املعتقدين بأن املواجهات املسلحة لن تتوقف وبأن الطرفني لن 
 يف هذا ٣٩Aإىل ) يونيو( يف حزيران ٢٤Aيعودا للمفاوضات ترتفع من 

قدين بأن الطرفني سيعودان للمفاوضات االستطالع فيما ال تبلغ نسبة املعت
. املاضي) يونيو( يف حزيران ١٧A فيما بلغت ١٠Aوستتوقف املواجهات عن 

للعملية التفجريية يف مطعم )  ٧٥A(ولعل هذا يفسر نسبة التأييد العالية 
مكسيم يف حيفا واليت أسفرت عن مقتل عشرين إسرائيلياً، كما أنه قد يفسر 

 . لتأييد موقف محاس املعارض لوقف إطالق النار ٥٨Aاستعداد أغلبية من 
رغم ذلك فإن االستطالع يظهر جانباً آخر للشارع الفلسطيين 

 ٦٤A، فيما تؤيد أغلبية من )٨٥A(يرغب يف رؤية هناية للعنف املتبادل 
بل أن هناك أغلبية تصل . العودة للهدنة اليت كانت سائدة قبل بضعة أسابيع

ألعلى منذ قيام السلطة الفلسطينية، تؤيد قيام السلطة ، وهي النسبة ا٥٩Aإىل 
الفلسطينية باختاذ إجراءات ملنع وقوع عمليات ضد إسرائيليني بعد التوصل 

كما أنه وبالرغم من جدار الفصل، فإن نسبة . التفاق لوقف متبادل للعنف
 ال تزال تؤيد حالً يقوم على أساس دولتني، فيما ال يتجاوز ٦٤Aتصل إىل 

ييد حلل يقوم على أساس دولة واحدة للفلسطينيني واإلسرائيليني عن التأ
١٢A ٢١ وحلل يقوم على أساس دولة للفلسطينيني يف كل فلسطني عنA .

مقارنة %) ٨٢(يزداد التأييد للعملية التفجريية يف حيفا يف قطاع غزة 
مقارنة بالقرى والبلدات ) ٨٤A(، يف املخيمات )٧٠A(بالضفة الغربية 

)٦٩A ( بني النساء ،)٧٩A ( مقارنة بالرجال)٧١A( ًبني األصغر سنا ،
)٧٨A ( ًمقارنة باألكرب سنا)٦٦A( بني الطالب ،)٨١A ( مقارنة باملختصني
)٣٣A( بني مؤيدي محاس ،)٩٢A ( مقارنة مبؤيدي فتح)٦٩A.( 

) ٦٩A(يف قطاع غزة ) فلسطني وإسرائيل(يزداد التأييد حلل الدولتني 
مقارنة باألصغر سناً ) ٦٩A(، بني األكرب سناً )٦١A(الغربية مقارنة بالضفة 

)٥٢A( بني األميني ،)٧٠A ( مقارنة حبملة شهادة البكالوريوس)٥٩A( بني ،
، مقارنة )٦٦A(، بني املتزوجني )٤٨A(مقارنة بالطالب ) ٧٢A(املختصني 

مقارنة مبؤيدي محاس ) ٧٤A(، وبني مؤيدي فتح )٥٣A(بغري املتزوجني 
)٥٦A(. 
 

EODì‚vj¹]<l^è÷çÖ]<àÚ<ÌÎç¹]V
• UR<A<<<<<<<<<^ãÞ_<^çÎ<»<íÎ^‘<Æ<ì‚vj¹]<l^è÷çÖ]<á_<áæ‚ÏjÃè

<<<<<g{{Þ^q<±c<í×Ïj{{ŠÚ<íéßéŞ{{Š×Ê<í{{Öæ<Ý^{{éÎ<Ø{{q_<à{{Ú<Ø{{ÛÃi
Øéñ]†‰cJ 

• UN<A<<<<^{{çÎ<»<íÎ^{{‘<{{Æ<ì‚{{vj¹]<l^{{è÷çÖ]<á_<áæ‚{{ÏjÃè
<<<<»<^{{ŠËÖ]<í{{e…^¦æ<íé{{‰^é‰<l^uø{{‘c<ð]†{{qc<‚{{è†i<^{{ãÞ`e

<íŞ×ŠÖ]<íéßéŞŠ×ËÖ] 
• ST<A<<<<<<<<<^ãj{•…^ÃÚ<»<ì^q<Æ<ì‚vj¹]<l^è÷çÖ]<á_<áæ‚ÏjÃè

<<<<<<<<<<<<<<<à{ÓÖ<l^{Ê†Â<‹éñ†{Ö]<Ù^{éjÆ]<æ_<^{Ãede<Øéñ]†{‰c<…]†ÏÖ<íß×Ã¹]

يظهر االستطالع انعداماً للثقة بالسياسة األمريكية جتاه املوضوع  
لوقت الذي يظهر الفلسطينيون فيه تقييماً إجيابياً اإلسرائيلي يف ا-الفلسطيين

أن ) ٩٧A(يرى كل الفلسطينيون تقريباً . لقيم وإجنازات أمريكية أخرى
أهنا غري )  ٩٦A(الواليات املتحدة منحازة إىل جانب إسرائيل، فيما يرى 

صادقة يف قوهلا أهنا تعمل من أجل قيام دولة فلسطينية مستقلة إىل جانب 
ذلك فإن الغالبية العظمى ترى الواليات املتحدة غري صادقة يف ك. إسرائيل

موقفها من اإلصالحات يف السلطة الفلسطينية وأهنا غري جادة يف معارضتها 
 . املعلنة لقرار إسرائيل بإبعاد أو اغتيال ياسر عرفات

يف املقابل، يعطي الفلسطينيون تقيماً إجيابياً ألوضاع الطب والعلوم 
، وللفن واألدب )٧٤A(، وللمساواة بني املرأة والرجل )٨٥A(والتكنولوجيا 
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NL<Aì^q<^ãÞ_<áæ‚ÏjÃè<J 
• US<A<<<<<<<<<Å]†{’Ö]<å^{Ÿ<íßâ]†Ö]<íéÓè†Úù]<í‰^éŠÖ]<á_<áæ‚ÏjÃè

éŞŠ×ËÖ]IØéñ]†‰ý<ì‡^vßÚ<ê×éñ]†‰ý]<J 
• <<éŞ{{Š×ËÖ]<Üé{{éÏjÖ]<à{{ÓÖ<<<í{{éÓè†Úù]<l^{{‰^éŠÖ]æ<Å^{{•æúÖ<

<<êe^{{«ý]<Üé{{éÏjÖ]<Ä{{Ëi†è<o{{éu<ì‚{{u<î{{×Â<í{{Ö^u<Ø{{ÓÖ<àè^{fji
<±c<Ø{{{’éÖTQ<A<<æ<Ýç{{{×ÃÖ]æ<g{{{ŞÖ]<Å^{{{•æ_<Üé{{{éÏi<‚{{{ßÂSP<A

<<<<æ<Øq†Ö]æ<ì_†¹]<°e<ì]æ^ŠÛ×ÖRO<A<íè^’jÎ÷]<Å^•æúÖ<J<àÓÖ
<<±c<˜Ë~ß{{{è<êe^{{{«ý]<Üé{{{éÏjÖ]QO<A<hù]æ<à{{{Ë×Ö<íf{{{ŠßÖ^e

æQO<Aæ<íÊ^v{{{{{’Ö]<í{{{{{è†£æ<Hf{{{{{ÃjÖ]PP<A<í{{{{{é]†Ïµ‚×Ö
<á^{{ŠÞý]<Ñç{{Ïuæ<J<<<^Ú‚{{ßÂ<†{{nÒ_<êe^{{«ý]<Üé{{éÏjÖ]<˜Ë~ß{{èæ

<<l^{{{é×Îù]<í{{{×Ú^Ã²<†{{{Úù]<Ð{{{×ÃjèEMS<DA<í{{{éßè‚Ö]<í{{{è†£^e<æ_
ENSDA<íéq…^¤]<í‰^éŠÖ]<æ_<HENO<<<JDA 

<

)٥٣A( وحلرية الصحافة ،)٥٣A .( لكن التقييم اإلجيايب ينخفض فيما يتعلق
والسياسة ) ٢٧A(، واحلرية الدينية )٤٤A(بالدميقراطية وحقوق اإلنسان 

 ). ١٧A(ومعاملة األقليات ) ٢٣A(اخلارجية 
 قد ١١/٩يات املتحدة على أحداث إن من الواضح أن ردة فعل الوال

أثرت على تقييم الفلسطينيني لألوضاع األمريكية الداخلية  وخاصة بالنسبة 
حلقوق اإلنسان واحلريات الدينية ومعاملة األقليات وخاصة العرب 

كما أن التأييد األمريكي لإلجراءات اإلسرائيلية كاالغتياالت . واملسلمني
 وقف إطالق النار وسقوط حكومة أبو واالجتياحات وخاصة بعد اهنيار

مازن قد أسهمت يف خلق حالة من انعدام الثقة بنوايا الواليات املتحدة يف 
املاضي ) يونيو( يف حزيران ٤٨Aإذ بينما أعربت نسبة من . العملية السلمية

عن قناعتها بأن الرئيس األمريكي بوش مصمم على تطبيق خارطة الطريق 
 .  هذه القناعة قد اختفت متاماً يف هذا االستطالعودفع عملية السالم، فإن

 
EP<Díè‚×fÖ]<l^e^~jÞ÷]V<
• RL<A<<<<<íé×¦<l^e^~jÞ]<ð]†qc<áæ‚èöèEíè‚×e<K<í{èæ†ÎD<<<à{ÓÖ<H

ON<A<<<<<<<<<<<<Íæ†{¿×Ö<ğ]†{¿Þ<í{ßéÃ¹]<‹Ö^{]<Ø{ÛÂ<…]†Ûj‰]<áæ‚èöè
íßâ]†Ö] 

• RM<A<à{{{ÓÚ_<^{{{Ûnéu<í{{{é×]<l^{{{e^~jÞ÷]<ð]†{{{qc<áç{{{•…^Ãè
¶<»<^ãñ]†qde<áçfÖ^Şèæì‚u]æ<íÃÊ<Ð^ß¹]<ÄéJ 

• TL<A<<<<<<<<<<<<<à{Ú<ê{×]<‹{×]<‹éñ†{Ö<†{^f¹]<h^{~jÞ÷]<áæ‚èöè
<à{{Ú<íf{{ŠÞ<‚{{èöi<^{{ÛéÊ<H°f}^{{ßÖ]<Ø{{fÎMT<A<Ø{{fÎ<à{{Ú<ä{{e^~jÞ]

°f~jß¹]<‹×]<ð^–Â_J 
• RS<A<<<<á‚{¹]<Ø{}]<íÃÎ]çÖ]<l^Ûé~¹]<á^Ó‰<íÒ…^Ú<áæ‚èöè

<<à{{{Ú<íf{{{ŠÞ<‚{{{èöi<^{{{ÛéÊ<í{{{è‚×fÖ]<l^{{{e^~jÞ÷]<»NQ<A<ð]†{{{qc
^~jÞ]l^Ûé~¹]<á^r×Ö<í×ÏjŠÚ<l^eJ 

• PN<A<<<<<<<<<<æ<Hí{é×]<Üã{ŠÖ^¥<Ø{ÛÃÖ<ğ̂{ée^«c<ğ̂ÛééÏi<áçŞÃèPR<A
<<<<<<<<<<<<^{ÛéÊ<ÜãÏ^{ßÚ<á^Ó{‰<íéf×Æ_<Øn³<‹Ö^]<å„â<á_<áæ‚ÏjÃè

<àÚ<ífŠÞ<‚ÏjÃiPS<AÜãÏ^ßÚ<á^Ó‰<íéf×Æ_<Øn³<÷<^ãÞ_<J 
• <<<<<ád{{{{Ê<Háû]<í{{{{é×]<l^{{{{e^~jÞ÷]<l†{{{{q<ç{{{{ÖOO<A<¼{{{{ÏÊ

]<‹×]<‹éñ†Ö<áçiç’é‰ÜãjÏŞßÚ<»<êÖ^£]<ê× 
• <<<<ád{{Ê<Háû]<í{{é×]<l^{{e^~jÞ÷]<l†{{q<ç{{ÖSL<A<áçÒ…^{{é‰

^ãéÊJ 
• <êÖ^{{{{ÃÖ]<]‚Ãj{{{{‰÷]æ<áû]<l^{{{{e^~jÞ÷]<ð]†{{{{qc<‚{{{{éè`i<Ü{{{{Æ…

<ád{{Ê<H^{{ãéÊ<íÒ…^{{Û×ÖQM<A<å„{{â<»<l†{{q<ç{{Ö<^{{ãÞ_<áæ‚{{ÏjÃè
<<<<<<<<<<<<<íf{ŠÞ<‚{ÏjÃi<^{ÛéÊ<HíãèˆÞ<áçÓi<àÖ<xq…ù]<î×Â<^ãÞdÊ<ìËÖ]

<àÚOT<AèˆÞ<áçÓj‰<^ãÞ_<¼ÏÊíã<J 
• TL<A<<<<<x{†Û×Ö<íé×]<l^e^~jÞ÷]<»<áçiç’é‰<ÜãÞ_<áçÖçÏè

<<<Ùç{{Ïi<<^{{ÛéÊ<ä{{ið^ËÒæ<ä{{Îø}_æ<ä{{ËÎ]ç²<ÜãjÊ†{{ÃÚ<g{{Šu
<<à{{Ú<íf{{ŠÞMM<A<<<<<ä{{é×Â<Ð{{Ëji<ë„{{Ö]<x{{†Û×Ö<lç{{’j‰<^{{ãÞ_

<<<ád{{Ê<Ù]ç{{uù]<Ø{{Ò<»æ<H^{{ãéÖc<ê{{Ûjßi<{{Ö]<ì{{ÃÖ]<æ_<í{{×ñ^ÃÖ]
TM<A<<<Üãè‚{{Ö<Ø{{–Ë¹]<x{{†¹]<ÔÖ„{{Ö<áçiç{{’é‰<Ü{{ãÞ_<áç{{ÖçÏè
u<<<<<ì_†Ú]<äÞ_<Ü<°fi<çÖ<îj<J<<<<àÚ<ífŠÞ<àÓÖMR<A<<<<à{Ö<^ãÞ_<ÙçÏi

ív†Ú<ì_†Ú÷<lç’i<J<

 تؤيد إجراء انتخابات حملية ٦٠Aيظهر االستطالع أن أغلبية من  
اآلن، فيما يؤيد ثلث الشارع تقريباً استمرار عمل اجملالس احمللية املعينة نظراً 

 االنتخابات احمللية اآلن، فإن ويف حالة مت اختاذ قرار بإجراء. للظروف الراهنة
 تعارض إجراءها بشكل جزئي أو تدرجيي حيثما يكون ذلك ٦١Aأغلبية من 

 . ممكناً وتطالب بإجرائها يف مجيع املناطق دفعة واحدة
ويؤيد ثلثي الشارع مشاركة سكان املخيمات الواقعة داخل املدن يف 

خابات مستقلة للجان  إجراء انت٢٥Aاالنتخابات البلدية فيما تؤيد نسبة من 
. وال توجد فروقات يف ذلك بني مواقف الالجئني وغري الالجئني. املخيمات

لكن نسبة التأييد ملشاركة سكان املخيمات يف االنتخابات البلدية تنخفض 
 يف املخيمات فيما ترتفع فيها نسبة تأييد إجراء انتخابات مستقلة ٥٨Aإىل 

سبة معارضة مشاركة املخيمات يف وال تزيد ن. ٣٦Aللجان املخيمات إىل 
 بني كل اجلمهور الفلسطيين وبني سكان ٥Aاالنتخابات احمللية عن 

كما أظهر االستطالع أن الغالبية العظمى يف الشارع الفلسطيين . املخيمات
)٨٠A ( تؤيد االنتخاب املباشر لرئيس اجمللس احمللي من قبل الناخبني فيما ال

 . ١٨A قبل أعضاء اجمللس احمللي املنتخبني عن تزيد نسبة تأييد انتخابه من
 يقولون بأهنم ٧٠Aيف حالة إجراء االنتخابات احمللية اآلن، فإن 

 يقولون بأهنم سيصوتون ٨٠Aويف حالة املشاركة، فإن . سيشاركون فيها
 ١١Aللمرشح حسب معرفتهم مبواقفه وأخالقه وكفاءته فيما تقول نسبة من 

 تقول أهنا ٦Aتفق عليه العائلة أو العشرية، و أهنا ستصوت للمرشح الذي ت
. ستصوت للمرشح الذي يرشحه احلزب أو احلركة السياسية اليت تؤيدها

تقول بأهنا ستصوت لذلك ) ٨١A(ويف كل األحول، فإن الغالبية العظمى 
 . املرشح املفضل حىت لو تبني هلا أنه امرأة

اآلن، ورغم االستعداد رغم تأييد األغلبية إلجراء االنتخابات احمللية 
العايل للمشاركة فيها فإن الثقة برتاهة انتخابات كهذه ليست عالية باملرة 

 عن اعتقادها بأنه لو جرت ٥١A  فيما تعرب نسبة من ٣٨Aوال تتجاوز 
ولعل السبب يف . االنتخابات اآلن فإهنا على األرجح لن تكون نزيهة

مكانية نزاهتها هو اعتقاد حوايل استمرار تأييد إجرائها رغم عدم االعتقاد بإ
بأن اجملالس احمللية املعينة احلالية ال متثل أغلبية ) ٤٧A(نصف الشارع تقريباً 

سكان مناطقها، فيما بلغت نسبة املعتقدين بأهنا متثل فعالً أغلبية السكان 
٤٦A . كما أن نسبة التقييم اإلجيايب لعمل اجملالس احمللية املعينة ال تتجاوز
٤٢A .٣٣يف حالة إجراء االنتخابات احمللية اآلن فإن وA فقط سيصوتون 

 . لرئيس اجمللس احمللي احلايل يف منطقتهم
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 <ÅçÛ]A<<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A<<ìˆÆ<Å^ŞÎA<
M<D<ï†}ù]<sÚ]Ö]<àÚ<†nÒ_<äi‚â^<ë„Ö]<sÚ^ÞÖ]<á^Ò<^ãè_<HíéÖ^jÖ]<íéÊ^ÏnÖ]<æ_<íéãéÊÖ]<sÚ]Ö]<°e<àÚ

Ö]<†ãù]<Ùø}íé•^¹]<íjŠ<
من سريبح املليون على شاشة ) ١

MBC 
MUzP<NMzN<MRzR<

>MRzL<MSzM<MPzN السوبر ستار على شاشة املستقبل) ٢

>MzU<NzM<MzR للنساء فقط على شاشة اجلزيرة) ٣

ونلقى األحبة مع عمرو خالد على ) ٤
 قناة إقرأ

NQzR<NPzN<OLzP<

>MBC  OzM<OzP<NzRعامل دريد على قناة ) ٥

>UzR<TzN<MMzS  ال أشاهد التلفزيون)٦

>UzQ<UzQ<UzQ )________حدد (آخر ) ٧

>MOzQ<MPzM<MNzO ال يوجد صحن القط) ٨

>LzQ<LzM<MzL ال رأي ال أعرف) ٩

N<D<î×Â<l^Ê†Â<†‰^è<‹éñ†Ö]<Ù^éjÆ]<æ_<^Ãede<íé×éñ]†‰ý]<l]‚è‚ãjÖ]<l†m_<ÌéÒ<HÕ†¿ße
<<[íéßéŞŠ×ËÖ]<íu^ŠÖ]<»<äiçÎæ<äjéfÃ 

>SUzM<SSzT<TMzN  أصبح أكثر قوة وشعبية  )١

>PzL<OzP<QzM أصبح أقل قوة وشعبية) ٢

>MQzM<MSzL<MMzU مل تتغري قوته وشعبيته) ٣

>MzT<MzT<MzT ال أعرف/ ال رأي ) ٤

O<D<íé×¦<‹Ö^¥<l^e^~jÞ]<ð]†qc<àÂ<oè‚u<…æ‚èEíèæ†Î<æ_<íè‚×eD<˜ÃfÖ]<|Ïè<^ÛéÊ<H
<íßéÃ¹]<‹Ö^]<ØÛÂ<…]†Ûj‰]íßâ]†Ö]<Íæ†¿×Ö<]†¿Þ<J<<[kÞ_<Ôè_…<çâ<^Ú 

>RLzN<QUzU<RLzT أؤيد إجراء انتخابات بلدية) ١

أؤيد استمرار عمل اجملالس املعينة ) ٢
 نظرا للظروف الراهنة

ONzP<OMzN<OPzO<

>SzP<TzU<PzT ال أعرف/ ال رأي ) ٣

P<DjÞ]<ð]†qc<àÓµ<äÞdÊ<Híßâ]†Ö]<l^fÏÃÖ]<î×Â<g×Çj×Ö<äÞ_<˜ÃfÖ]<|Ïè<‹Ö^]<l^e^~
<íé×]Eíèæ†ÏÖ]<æ_<íè‚×fÖ]<D<ÔÖƒ<áçÓè<÷<^Ûnéu<^âð]†qc<Øéq`iæ<H^ßÓº<ÔÖƒ<áçÓè<^Ûnéu
^ßÓº<J<[kÞ_<Ôè_…<^Ú 

أؤيد إجراء االنتخابات البلدية يف ) ١
 والبلدات اليت ميكن إجراءها فيهااملدن 

OPzP<OTzQ<NSzS<

أعارض إجراء االنتخابات البلدية ) ٢
بلدات اليت ميكن إجراءها يف املدن وال

فيها وأطالب بإجراءها يف مجيع املناطق 
 . دفعة واحدة

RLzT<QRzO<RTzO<

>PzT<QzN<PzL ال أعرف/ ال رأي ) ٣

Q<D<ê×]<‹×]<‹éñ…<h^~jÞ]<î×Â<íé×]<l^Ş×ŠÖ]<l^e^~jÞ]<áçÞ^Î<“ßèE<æ_<ë‚×fÖ]
ëæ†ÏÖ]<D°f}^ßÖ]<ØfÎ<àÚ<ì†^fÚ<Jè<á`e<^u]Î]<Õ^ßâ<àÓÖ<àÚ<‹×]<‹éñ…<…^éj}]<Üj

[kÞ_<Ôè_…<^Ú<H°f~jß¹]<‹×]<ð^–Â_<ØfÎ
أؤيد االنتخاب املباشر لرئيس ) ١

 اجمللس من قبل الناخبني 
SUzR<TMzP<SRzR<

أؤيد اختيار رئيس اجمللس من قبل ) ٢
 أعضاء اجمللس

MTzN<MQzU<NNzL<

ال أعرف  / ال رأي) ٣  NzN<NzS<MzP<

 <<<

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

R<D<íÚ^ÏÖ]<íé×]<‹Ö^]<l^e^~jÞ]<Åç•çÚ<|†<‚ßÂE<íè‚×fÖ]<Kíèæ†ÏÖ]D<oè‚u<Õ^ßâ<H
íéßéŞŠ×ËÖ]<á‚¹]<<l^è‚×e<æ‚u<Ø}]<ÄÏi<Ö]<°òqøÖ]<l^Ûé§<Ùçu<J<|Ïè<àÚ<Õ^ßâæ

š…^Ãè<àÚ<Õ^ßâ<àÓÖ<Há‚¹]<Ô×jÖ<íè‚×fÖ]<l^e^~jÞ÷]<»<^ãÞ^Ó‰<íÒ…^Ú<ð]†qc<|Ïèæ<ÔÖƒ<
[kÞ_<Ôè_…<^Ú<H^<í×ÏjŠÚ<l^e^~jÞ]<

أؤيد مشاركة سـكان    ) ١
املخيمات يف االنتخابـات    

 البلدية لتلك املدن

RSzM<RQzO<SLzM<

أؤيد إجراء انتخابـات    ) ٢
ــات   ــتقلة للمخيم مس
النتخــاب جلــان حمليــة 

 إلدارهتا

NQzO<NQzU<NPzN<

ــاركة ) ٣ ــد مش ال أؤي
املخيمات يف االنتخابـات    

 .حملليةا

PzU<QzT<OzN<

ــر ) ٤ رأي آخــــ
 )________حدد(

LzQ<LzU<LzL<

>NzN<NzM<NzP ال أعرف / ال رأي ) ٥
S<D<ê×]<‹×]<Ønµ<Øâ<HÔè_†eEëæ†ÏÖ]<æ_<ë‚×fÖ]<D<íéf×Æ_<Ønµ<÷<æ_<ÔjÏŞßÚ<»<êÖ^£]

[íÏŞß¹]<á^Ó‰<

>PRzM<PRzN<PRzM ميثل أغلبية سكان املنطقة) ١

سـكان  ال ميثل أغلبية    ) ٢
 املنطقة

PSzP<PSzT<PRzU<

>RzP<RzM<SzM ال أعرف  / ال رأي ) ٣
T<D<»<íãèˆÞ<Æ<Ý_<íãèˆÞ<áçÓj‰<Øâ<HìËÖ]<å„â<»<íé×]<l^e^~jÞ÷]<å„â<l†q<çÖ

<[Õ†¿Þ<
ستكون على األرجح ) ١

 نزيهة
OSzS<ORzU<OUzN<

ستكون على األرجح غري ) ٢
 نزيهة 

QMzP<QLzU<QNzO<

>MLzU<MNzO<TzQ عرفال أ/ ال رأي ) ٣

U<D<[^ãéÊ<Õ…^i<àÖ<æ_<Õ…^j‰<Øâ<HìËÖ]<å„â<»<ÔjÏŞßÚ<»<íé×¦<l^e^~jÞ]<l†q<çÖ 
 سأشارك فيها) ١

  RUzQ<RSzP<SNzU<

>NLzM<NLzP<MUzR  لن أشارك فيها ) ٢

>MLzL<MMzS<SzO سأقرر يف حينه) ٣

>LzP<LzQ<LzN ال أعرف/ ال رأي ) ٤

ML<DÞ÷]<å„â<»<kÒ…^<çÖ[lç’j‰<à¹<HÔßÓ‰<íÏŞßÚ<»<íé×]<l^e^~j<
للشخص املرشح حسب ) ١

معرفتك مبواقفه وأخالقه 
  وكفاءت

TLzO<TMzU<SSzT<

للشخص الـذي يرشـحه) ٢
احلزب أو احلركة السياسية اليت

 متيل لتأييدها 

QzT<QzR<RzO<

للشخص الذي  تتفق عليه ) ٣
العائلة أو العشرية اليت تنتمي 

 إليها

MLzR<UzP<MNzQ<

ــر ) ٤ ــدد (آخـ حـ
________ ( 

MzN<MzR<LzR<

>NzM<MzR<NzT ال أعرف/ ال رأي  ) )٥
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 <ÅçÛ]A<<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A<<ìˆÆ<Å^ŞÎA<
MM<D<lç’j‰<Øâ<Hì_†Úc<Ðe^ŠÖ]<Ù]öŠÖ]<»<äi}]<ë„Ö]<“~Ö]<]„â<á_<ÔÖ<°fi<çÖ<ƒ^Úæ

<[íÖ^£]<å„â<»<^<lç’i<àÖ<Ý_ 
سأصوت للمرشح حىت لو كان ) ١

 إمرأه

TLzS<TNzS<SSzN<

>MRzO<MPzT<MTzT لن أصوت للمرشح لو كان إمرأة) ٢

>OzL<NzP<PzL ال أعرف  / ال رأي) ٣
MN<D<íé×]<‹Ö^rÛ×Ö<l^e^~jÞ]<l†q<çÖEíèæ†ÏÖ]<æ_<íè‚×fÖ]<Dg~jßi<á_<l…†Îæ<ÝçéÖ]<J<Øâ

êÖ^£]<ê×]<‹×]<‹éñ…<g~jßi<àÖ<Ý_<g~jßj‰[ÔjÏŞßÚ<»<<
>OOzM<OOzR<ONzPسأنتخب رئيس اجمللس احمللي احلايل ) ١
لن أنتخب رئيس اجمللـس احمللـي       ) ٢

اذكر (احلايل، ويف هذه احلالة سأنتخب      
:  معلومـات أو اسـم       أي تعريف أو  

_____.( 

PTzT<QMzU<POzQ<

>MTzM<MPzQ<NPzM ال أعرف / ال رأي) ٣
MOD£]<ê×]<‹×]<ð]_<ÜéÏi<ÌéÒ<êÖ^EÜé~¹]<íß¢<æ_<Hëæ†ÏÖ]<æ_<ë‚×fÖ]<D[ÔjÏŞßÚ<»<
>MMzO<MOzM<TzO  جيد جدا) ١

>OLzO<NTzS<ONzU  جيد) ٢

>ONzO<OMzQ<OOzO وسط) ٣

>MOzN<MNzP<MPzQ  سيء ) ٤

>UzU<UzT<UzU سيء جدا) ٥

>OzN<PzQ<MzL ال أعرف/ ال رأي) ٦

MOI_Diæ<ô…]çŞÖ]<íÖ^u<áøÂde<l^Ê†Â<†‰^è<‹éñ†Ö]<Ý^Îô…]ç<íÚçÓu<ØéÓ<J<Ý_<‚èöi<Øâ
[ìçŞ¤]<å„â<š…^Ãi 

>MLzU<UzO<MOzQ أؤيد بشدة) ١

>QPzS<QRzN<QNzO  أؤيد) ٢

>MUzT<MUzQ<NLzP أعارض) ٣

>RzL<QzO<SzM أعارض بشدة) ٤

>TzQ<UzS<RzS ال أعرف/ ال رأي) ٥

MP<D<Äè†Î<‚·_<°éÃi<ìçŞ}<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<ØâEðøÃÖ]<çe_<D<»<ð]…‡ç×Ö<‹éñ†Ò<íŞ×ŠÖ]
[íéßéŞŠ×ËÖ] 

>QzQ<PzT<RzS أؤيد بشدة) ١

>QQzT<QRzR<QPzO  أؤيد) ٢

>NLzQ<MUzR<NNzL أعارض) ٣

>RzQ<QzS<SzS أعارض بشدة) ٤

>MMzT<MOzO<UzO ال أعرف/ ال رأي) ٥

MQ<Dô…]çŞÖ]<íÚçÓu<»<Ôè_…<^Ú^ã×éÓje<ðøÃÖ]<çe_<Ý^Î<Ö]<<‡ç <÷<æ_<ønÚ<‡ç <Øâ<[
<î×Â<íÚçÓ£]<å„â<[ÔjÏm 

>QzS<QzR<QzU بالتأكيد حتوز على ثقيت) ١

>PMzU<PPzO<OSzT حتوز على ثقيت) ٢

>NUzO<NSzM<ONzU ال حتوز على ثقيت) ٣

>SzP<RzU<TzO بالتأكيد ال حتوز على ثقيت) ٤

>MQzS<MRzL<MQzN ال أعرف / ال رأي ) ٥
 <<<

 <<<

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

MR< DØâ<á‡^Ú<çe_<àÚ< ì…‚Î<ØÎ_< Ý_< ì…‚Î<†nÒ_<á^ÞçÓé‰<äjÚçÓuæ<ðøÃÖ]< çe_<á_< < ‚ÏjÃi<
<Üé¿ßi< ”ç’< l^Ê†Â< †‰^èæ< íéßéŞŠ×ËÖ]< íŞ×ŠÖ]< í‰^ñ…< ÄÚ< ØÚ^ÃjÖ]< î×Â< äjÚçÓuæ

[íé×}]‚Ö]<íéÖ^¹]æ<íè…]ý]<…çÚù]<
أبو عالء وحكومته سـيكونان     ) ١

أكثر قدرة من أبو مازن وحكومتـه       
ـ      ة السـلطة   على التعامل مـع رئاس
  .الفلسطينية وياسر عرفات

PQzU<PQzM<PSzN<

أبو عالء وحكومته سيكونان أقل     ) ٢
قدرة من أبو مازن وحكومته علـى       
التعامل مع رئاسة السلطة الفلسطينية     

  . وياسر عرفات

MNzL<UzQ<MRzN<

>OOzL<OQzS<NTzQ . ال فرق بني االثنني) ٣

>UzM<UzS<TzM ال أعرف / ال رأي ) ٤

MS<DÚæ<ØÎù]<çâ<àÚæ<ì…‚Î<†nÒù]<çâ<Ôè_†e<àÚ<HØéñ]†‰c<ÄÚ<Ñ^Ëi÷<Ø‘çj×Ö<ífŠßÖ^e<]ƒ^
<[ì…‚Î 

أبو عالء وحكومته سـيكونان     ) ١
   من أبو مازن وحكومته األكثر قدرة

NNzO<NNzS<NMzS<

أبو عالء وحكومته سـيكونان     ) ٢
  األقل قدرة من أبو مازن وحكومته

NNzT<MSzU<OMzL<

>PRzS<QLzS<PLzM نيال فرق بني االثن) ٣

>TzM<TzS<SzO ال أعرف/ ال رأي ) ٤

MT<D{{e<Ý^éÏÖ]<î×Â<<àè…^Î<ì‚è‚¢]<äjÚçÓuæ<ðøÂ<çe_<á_<‚ÏjÃi<Øâ<<<V<
MTIM<DkÞ_<^â‚è†i<Ö]<íé‰^éŠÖ]<l^uø‘ý]<
>QzN<QzM<QzQ بالتأكيد نعم) ١

>OTzR<OSzM<PMzN نعم) ٢

>ORzM<OSzM<OPzQ ال) ٣

>MLzU<MLzO<MMzU بالتأكيد ال) ٤

>UzM<MLzP<RzU ال أعرف/ ال رأي ) 5

MTIN<D^ŠËÖ]<íe…^¦<
>PzS<PzM<QzS بالتأكيد نعم) ١

>OTzP<OSzQ<OUzT نعم) ٢

>OSzU<PLzQ<OOzS ال) ٣

>MMzQ<UzM<MQzP بالتأكيد ال) ٤

>SzQ<TzS<QzQ ال أعرف/ ال رأي ) 5

MTIO<Dë^’jÎ÷]<Ä•çÖ]<°Š <
>OzO<NzU<OzT بالتأكيد نعم) ١

>PNzM<OUzP<PRzT نعم) ٢

>OQzR<OUzU<NTzQ ال) ٣

>MNzM<UzT<MQzT بالتأكيد ال) ٤

>RzU<TzL<QzM ال أعرف/ ال رأي ) ٥
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 <ÅçÛ]A<<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A<<ìˆÆ<Å^ŞÎA<

MTIP<DØéñ]†‰c<ÄÚ<l^•æ^Ë¹]<±c<ìçÃÖ]<
>TzP<QzS<MNzS بالتأكيد نعم) ١

>QPzL<QOzU<QPzM نعم) ٢

>NNzO<NPzR<MTzR ال) ٣

>SzS<SzM<TzU بالتأكيد ال) ٤

>SzR<TzT<QzS ال أعرف/ ال رأي ) 5٥

MTIQ<D<î×Â<…^ßÖ]<Ñøý<ÌÎæ<š†Ê<ÔÖƒ<»<^²<ê×}]‚Ö]<Úù]<Ä•çÖ]<î×Â<ì†ŞéŠÖ]
íéßéŞŠ×ËÖ]<Øñ^’ËÖ]<

>OzN<OzN<OzN بالتأكيد نعم) ١

>NUzT<NUzT<NUzU نعم) ٢

>OUzN<POzO<ONzQ ال) ٣

>MTzS<MOzS<NRzU يد البالتأك) ٤

>UzM<MLzM<SzQ ال أعرف/ ال رأي ) 5

MU<D<á‡^Ú<çe_<íÖ^Ïj‰]<àÂ<^âÆ<àÚ<†nÒ_<íÖæöŠ¹]<íã¢]<æ_<“~Ö]<á^Ò<Ôè_†e<àÚ
[äjÚçÓuæ 

بو مازن  رئيس الوزراء السابق أ) ١
   وحكومته 

MRzR<MPzN<NLzS<

رئيس السلطة الفلسطينية ياسر ) ٢
  عرفات ومؤسسة الرئاسة

NRzS<NRzP<NSzN<

>MNzU<MQzM<UzN الواليات املتحدة) ٣

>NRzT<NQzT<NTzR إسرائيل) ٤

>SzS<TzQ<RzO )_________حدد (أخرى ) ٥

>UzO<MLzM<TzL ال أعرف / ال رأي) ٦
NL<DêÃè†jÖ]<‹×]<Ý^Ú_<äe^Ş}<»<á‡^Ú<çe_<p‚ äjÚçÓu<^ãe<kÚ^Î<l^uø‘c<àÂ<<J

<HÝ^Â<ØÓe<<š]…<Æ<Ý_<š]…<kÞ_<Øâ<á‡^Ú<çe_<íÚçÓu<^ãe<kÚ^Î<Ö]<l^uø‘ý]<àÂ
[í×éÏjŠ¹] 

>OzN<NzM<QzM راض جدا) ١
>NTzS<NPzT<OQzN راض) ٢
>OSzU<PLzL<OPzO غري راض) ٣
>MRzP<MQzU<MSzN غري راض باملرة) ٤
>MOzU<MSzO<TzO ال أعرف/ ال رأي) ٥

NM<D<k <íÊ^Ò<íéßéŞŠ×ËÖ]<íéßÚù]<ìˆãqù]<Ä•çÖ<íq^u<˜ÃfÖ]<ï†è<‹éñ…<ì†Şé‰
<ì†Şé‰<k <ìˆãqù]<å„â<Ä•çÖ<íq^u<áæ†è<àè†}a<àÓÖ<HäjÚçÓuæ<éŞŠ×ËÖ]<ð]…‡çÖ]

íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<‹éñ…<í‰^ñ†e<êÚçÏÖ]<àÚúÖ<‹×¥<J[kÞ_<ï†i<]ƒ^Ú<
أؤيد وضع األجهزة حتت سيطرة ) ١

  رئيس الوزراء وحكومته
MNzS<MOzQ<MMzO<

أؤيد وضع األجهزة حتت سيطرة ) ٢
ن القومي برئاسة رئيس جملس لألم

  السلطة الفلسطينية 

RLzP<QTzL<RPzP<

أؤيد إبقاءها كما هي اآلن حبيث ) ٣
تكون الشرطة واألمن الوقائي تتبع 

لوزير الداخلية وقوات األمن الوطين 
  . واملخابرات لرئيس السلطة

MUzP<MUzS<MTzT<

>SzQ<TzT<QzQ ال أعرف  / ال رأي ) ٤

NMI_DÖ]<íé×ÛÃ×Ö<ífŠßÖ]<ØjÏÚ<±c<l_æ<^Ëéu<»<ÜéŠÓÚ<ÜÃŞÚ<»<km‚u<Ö]<íèrËj
[íé×ÛÃÖ]<å„â<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<H^é×éñ]†‰c<àè†Â<êÖ]çu<

>PLzP<OQzP<PTzT  بشدةهاأؤيد) ١

>OPzM<OPzP<OOzR  هاأؤيد) ٢
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 <ÅçÛ]A<<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A<<ìˆÆ<Å^ŞÎA<

>MSzP<NLzO<MNzR هاأعارض) ٣

>PzP<QzP<NzR  بشدةهاأعارض) ٤

>OzS<PzQ<NzP ال أعرف/ ال رأي) ٥

NN<D<íé×}]<íéßéŞŠ×Ê<<l]éÇiæ<l^uø‘c<ð]†qý<íéq…^}æ<íé×}]<<l]çÂ<Õ^ßâ
<å„â<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<î×Â<íè…„qæ<íÃ‰]æ

[l]çÂ‚Ö]<
>ONzU<OLzQ<ORzT  بشدةهاأؤيد) ١

>QRzR<QTzL<QPzO  هاأؤيد) ٢

>SzP<SzQ<SzO هاضأعار) ٣

>MzN<MzR<LzR  بشدةهاأعارض) ٤

>MzU<NzP<MzL ال أعرف/ ال رأي) ٥

NO<D<Ý^éÎ<Øq_<àÚ<ØÛÃi<^ãÞ`e<^çÎ<»<íÎ^‘<Æ<Ý_<íÎ^‘<ì‚vj¹]<l^è÷çÖ]<á_<‚ÏjÃi<Øâ
[Øéñ]†‰c<íÖæ<gÞ^q<±c<í×ÏjŠÚ<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<

>OzO<OzO<OzN  صادقة  ) ١
>UQzS<UQzR<UQzT غري صادقة) ٢
>MzM<MzM<MzL ال أعرف/ ال رأي ) ٣

NP<D<l^uø‘c<ð]†qc<‚è†i<^ãÞ`e<íÎ^‘<Æ<Ý_<íÎ^‘<ì‚vj¹]<l^è÷çÖ]<á`e<‚ÏjÃi<Øâæ
íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<»<^ŠËÖ]<íe…^¦æ<íé‰^é‰<

>RzT<SzO<RzM  صادقة  ) ١
>UMzR<ULzU<UNzS غري صادقة) ٢
>MzR<MzT<MzN ال أعرف/ ال رأي ) ٣

NQ<D<Øâæ<Øéñ]†‰c<…]†ÏÖ<íß×Ã¹]<^ãj•…^ÃÚ<»<ì^q<Æ<Ý_<ì^q<ì‚vj¹]<l^è÷çÖ]<á_<‚ÏjÃi
[l^Ê†Â<†‰^è<‹éñ†Ö]<Ù^éjÆ]<æ_<^Ãede<

>MUzS<MUzM<NLzT   جادة) ١
>STzP<SUzM<SSzN غري جادة   ) ٢
>MzU<MzT<NzL ال أعرف/ ال رأي ) ٣

NR<DÖ]<Å]†’Ö]<å^Ÿ<íßâ]†Ö]<íéÓè†Úù]<í‰^éŠ×Ö<ífŠßÖ^e<éŞŠ×Ë–[^â]†i<ÔÞdÊ<Hê×éñ]†‰ý]<
>URzR<URzQ<URzT منحازة إلسرائيل) ١
>LzR<LzQ<LzT منحازة للفلسطينيني  ) ٢
>NzM<NzO<MzT متوازنة بني االثنني) ٣
>LzS<LzS<LzR ال أعرف/ ال رأي ) ٤

NS<D[^â]†i<ÌéÓÊ<Hì‚vj¹]<l^è÷çÖ]<»<íéÖ^jÖ]<Å^•æù]<ÜééÏi<l…_<çÖ<
NSIMDÏµ‚Ö]<á^ŠÞý]<ÑçÏuæ<íé]†<
>MTzT<NLzU<MQzN جيد جدا) ١
>NQzP<NRzQ<NOzS جيد)٢
>MRzR<MPzS<MUzT وسط)٣
>NLzO<MUzR<NMzS سيء) ٤
>MLzP<UzL<MNzT سيء جداً) ٥
>TzP<UzP<RzU ال أعرف/ ال رأي ) ٦

NSIN<DêÃÚ^¢]<Üé×ÃjÖ]<
>POzL<PQzP<OTzU جيد جدا) ١
>OMzL<OLzP<ONzL جيد)٢
>RzQ<QzL<TzU وسط)٣
>NzT<NzR<OzN سيء) ٤
>LzS<LzR<LzT سيء جداً) ٥
>MRzM<MRzL<MRzN ال أعرف/ ال رأي ) ٦
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 <ÅçÛ]A<<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A<<ìˆÆ<Å^ŞÎA<

NSIO<D^éqçÖçßÓjÖ]æ<Ýç×ÃÖ]æ<gŞÖ]<
>QSzO<QSzR<QRzS جيد جدا) ١
>NSzR<NSzU<NSzM جيد)٢
>PzO<OzO<RzM وسط)٣
>MzM<MzL<MzN سيء) ٤
>LzO<LzP<LzN  سيء جداً)٥
>UzP<UzT<TzS ال أعرف/ ال رأي ) ٦

NSIP<Dhù]æ<àËÖ]<
>NOzL<NOzU<NMzQ جيد جدا) ١
>NUzT<OMzL<NSzS جيد)٢
>MQzO<MPzM<MSzP وسط)٣
>MLzQ<UzQ<MNzM سيء) ٤
>OzS<OzL<PzU سيء جداً) ٥
>MSzS<MTzQ<MRzP ال أعرف/ ال رأي ) ٦

NSIQ<DfÃjÖ]æ<íÊ^v’Ö]<íè†u<
>NNzR<NLzL<NRzS جيد جدا) ١
>OLzS<OMzT<NTzS جيد)٢
>MRzN<MRzL<MRzP وسط)٣
>MQzO<MQzU<MPzP سيء) ٤
>RzQ<RzO<RzU سيء جداً) ٥
>TzS<UzT<RzU ال أعرف/ ال رأي ) ٦

NSIR<D<<íéßè‚Ö]<íè†£]<
>SzQ<RzT<TzS جيد جدا) ١
>MUzS<NMzU<MRzL جيد)٢
>MSzS<MRzP<MUzT وسط)٣
>OLzM<OLzP<NUzT سيء) ٤
>MQzS<MOzR<MUzN سيء جداً) ٥
>UzO<MLzU<RzQ ال أعرف/ ال رأي ) ٦

NSIS<D<<l^é×Îù]<í×Ú^ÃÚ<
>OzS<OzS<OzR جيد جدا) ١
>MOzS<MPzU<MMzS جيد)٢
>MTzM<MSzN<MUzR وسط)٣
>OTzL<OSzR<OTzS سيء) ٤
>MRzO<MRzM<MRzR سيء جداً) ٥
>MLzO<MLzR<UzS ال أعرف/ ال رأي ) ٦

NSIT<D<<Øq†Ö^e<ì_†¹]<ì]æ^ŠÚ<
>PLzT<ORzM<PTzR جيد جدا) ١
>OOzO<ORzM<NTzQ جيد)٢
>UzL<MLzS<RzO وسط)٣
>RzP<RzL<SzM سيء) ٤
>MzU<MzO<NzT سيء جداً) ٥
>TzS<UzT<RzS ال أعرف/ ال رأي ) ٦

NSIU<D<<íè^’jÎ÷]<Å^•æù]<
>OOzP<OOzT<ONzT جيد جدا) ١
>NUzQ<OLzO<NTzM جيد)٢
>MNzN<MMzP<MOzR طوس)٣
>MOzP<MOzU<MNzT سيء) ٤
>PzN<NzS<RzS سيء جداً) ٥
>SzO<TzL<RzM ال أعرف/ ال رأي ) ٦

NSIML<D<<<íéq…^¤]<í‰^éŠÖ]<
>TzL<RzT<UzU جيد جدا) ١
>MPzQ<MOzN<MRzR جيد)٢
>MLzQ<UzP<MNzO وسط)٣
>NOzN<NOzN<NOzO سيء) ٤
>OOzM<ORzO<NSzS سيء جداً) ٥
>MLzS<MMzM<MLzM  ال أعرف/ال رأي ) ٦
 <<<
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 <ÅçÛ]A<<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A<<ìˆÆ<Å^ŞÎA<

NT<D<á_<‚ÏjÃè<àÚ<Õ^ßâíéÖ^£]<íé×éñ]†‰ý]<l]ð]†qý]<»<^²<ìˆÆ<Å^ŞÎæ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<
êÛé×Îc<Ø‘]çi<l]ƒ<í×ÏjŠÚ<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎ<íéÞ^ÓÚc<î×Â<†möi<Ø’ËÖ]<…]‚q<ð^ße<ÔÖƒ<J

ý]<å„â<á_<kÞ_<ï†i<Øâ<í×ÏjŠÚ<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎ<íéÞ^ÓÚc<àÚ<‡ˆÃi<Ý_<ÌÃ–i<l]ð]†q
<<[ØfÏjŠ¹]<» 

>STzM<TNzM<SMzO  تضعف هذه اإلمكانية ) ١
>MMzM<UzP<MPzL تعزز هذه اإلمكانية  ) ٢
>TzS<RzN<MNzT ليس هلا تأثري) ٣
>NzN<NzO<NzL ال أعرف/ ال رأي ) ٤

NU<DŠ×ËÖ]<Å]†’Ö]<Ø£<Ø–Êù]<á_<˜ÃfÖ]<ï†è<ì‚u]æ<íÖæ<Ý^éÎ<»<çâ<ê×éñ]†‰ý]<éŞ
E°é×éñ]†‰ý]æ<°éßéŞŠ×Ë×Ö<D<Ø£]<á_<˜ÃfÖ]<ï†è<^ÛéÊ<íé−…^jÖ]<°ŞŠ×Ê<ð^q…_<íÊ^Ò<»

°é×éñ]†‰þÖ<ï†}_æ<ìˆÆ<Å^ŞÎæ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<í×ÏjŠÚ<íéßéŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎ<»<àÛÓè<J
<[‚èöi<°è_†Ö]<ë_<

قيام دولة واحدة للفلسـطينيني     ) ١
  رائيليني واإلس

MMzR<MPzN<SzO<

قيام دولتني واحدة لإلسرائيليني    ) ٢
 وأخرى للفلسطينيني

ROzT<RLzQ<RUzP<

ال أؤيد أيا من الرأيني وأؤيد حال       ) ٣
 يعيد كل فلسطني للفلسطينيني

NLzU<NMzR<MUzT<

>OzS<OzS<OzQ ال أعرف/ال رأي ) ٤
OL<D‰ý]æ<éŞŠ×ËÖ]<°Ê†Ş×Ö<áû]<Ø’¬<á_<ÄÎçji<]ƒ^Ú<íÖ^Ïj‰]æ<íÞ‚]<…^éãÞ]<‚Ãe<ê×éñ]†

äjÚçÓuæ<á‡^Ú<çe_ [l^Ê†Â<†‰^è<‹éñ†Ö]<Ù^éjÆ]<æ_<^Ãede<íé×éñ]†‰ý]<íÚçÓ£]<l]‚è‚ãiæ<
سيعود الطرفـان للمفاوضـات     ) ١

>UzS<UzP<MLzO قريبا وستتوقف املواجهات املسلحة

سيعود الطرفان للمفاوضات لكن    ) ٢
>PRzN<POzQ<QLzR بعض املواجهات املسلحة ستستمر

لن تتوقف املواجهات املسـلحة     ) ٣
>OUzL<PNzL<OPzN ولن يعود الطرفان للمفاوضات

>QzL<QzM<PzU ال أعرف/ ال رأي ) ٤
OM<D<í‘†Ê<Õ^ßâ<Ù]ˆi<÷<äÞ_<Ý_<áû]<l…^ãÞ]<‚Î<^ãÞ_<‚ÏjÃi<Øâ<HÐè†ŞÖ]<í…^¤<ífŠßÖ^e

<[^ãÏéfŞjÖ 
>RSzS<RQzM<SNzM خارطة الطريق اهنارت) ١
هار وال يزال هناك إمكانية     مل تن ) ٢

 لتطبيقها  
NSzS<OLzM<NOzS<

>PzR<PzS<PzO ال أعرف / ال رأي ) ٣

ON<D<ìçÃÖ]<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ>íÞ‚ã×Ö<><<[Äée^‰_<ì‚Â<ØfÎ<ì‚ñ^‰<kÞ^Ò<Ö]<
>MPzM<MNzL<MSzP   بشدة أؤيد) ١
>QLzL<QLzQ<PUzM أؤيد) ٢
>NQzO<NRzN<NOzU أعارض) ٣
>TzP<TzQ<TzM أعارض بشدة) ٤
>NzO<NzT<MzP ال أعرف/ ال رأي ) ٥

OO<De<‚•<ív×Š¹]<l^é×ÛÃ×Ö<ífŠßÖ^qìˆÆ<Å^ŞÎæ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<°é×éñ]†‰c<çß<<[<ÔÞdÊ
>QPzL<PTzL<RPzM تؤيدها بشدة) ١
>ORzM<OUzS<OLzL تؤيدها) ٢
>SzM<TzS<PzO تعارضها) ٣
>LzU<MzM<LzR تعارضها بشدة) ٤
>MzU<NzP<MzL ال أعرف/ ال رأي) ٥

OP<De<‚•<ív×Š¹]<l^é×ÛÃ×Ö<ífŠßÖ^ÚßçjŠ°ìˆÆ<Å^ŞÎæ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<<<[<ÔÞdÊ<
>QMzU<PQzP<RNzR تؤيدها بشدة) ١
>OSzP<PMzO<OLzT تؤيدها) ٢
>SzR<UzR<PzO تعارضها) ٣
>MzM<LzS<MzR تعارضها بشدة) ٤
>NzM<NzU<LzT ال أعرف/ ال رأي) ٥

OQ<De¹]<l^é×ÛÃ×Ö<ífŠßÖ^<‚•<ív×ŠÚØéñ]†‰c<Ø}]<°é×éñ]†‰c<°éÞ‚<<<ÔÞdÊ[<
>NRzU<NMzU<OQzN تؤيدها بشدة) ١
>NSzQ<NQzR<OLzR تؤيدها) ٢
>ORzP<PNzO<NRzQ تعارضها) ٣
>RzT<RzU<RzS تعارضها بشدة) ٤
>NzP<OzO<MzL ال أعرف/ ال رأي) ٥
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 <ÅçÛ]A<<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A<<ìˆÆ<Å^ŞÎA<
OR<D^Ïèý<ìçÂ‚×Ö<ífŠßÖ^e°fÞ^¢]<øÒ<àÚ<ÌßÃÖ]<Í<V<[ÔÞdÊ<Hê×éñ]†‰ý]æ<éŞŠ×ËÖ]<
>TPzU<TPzL<TRzP تؤيدها) ١
>MPzN<MPzU<MOzN تعارضها) ٢
>LzT<MzM<LzP ال أعرف/ ال رأي) ٣

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

[^ãmæ‚u<Äß¹<l]ð]†qc<ƒ^¡^e<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<
>QUzL<QUzO<QTzQ   أوافق) ١
>OSzO<ORzT<OTzO   أعارض ) ٢
>OzS<OzU<OzN ال رأي ال أعرف) ٣

OT<D<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íŞ×{ŠÖ]<Ü{Ïi<<ç{Ö<^{ÛéÊæ<°Ê†{ŞÖ]<Ø{fÎ<à{Ú<ÌßÃÖ]<Í^Ïèc<Ùçu<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<‚Ãe
e<<<å„{{â<…]†Ûj{{‰]<á_<‚{{ÏjÃi<Ø{{â<H°é×éñ]†{{‰c<‚{{•<ív×{{Š¹]<l^{{é×ÛÃÖ]<Ä{{ß¹<l]ð]†{{qc<ƒ^{{¡^

<[°é×éñ]†‰ý]æ<°éßéŞŠ×ËÖ]<°e<ÝøŠÖ]<íé×ÛÃÖ<ìçÃÖ]<ØÎ†Ãè<‚Î<l^Ûr]<
>SRzL<SUzR<SLzL  نعم ) ١
>NMzT<MSzT<NTzO ال) ٢
>NzN<NzR<MzR ال رأي ال أعرف) ٣

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

[ê×}]<éŞŠ×Ê<Å]†‘<pæ‚u<±c<l]ð]†qý]<<å„â<ëöi<
>POzQ<PNzS<PPzT نعم، قلق جدا) ١
>OTzQ<OUzO<OSzM قلق بعض الشيء) ٢
>MQzT<MQzQ<MRzP ال، غري قلق) ٣
>NzN<NzR<MzR ال رأي ال أعرف) ٤

PL<D<°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<éŞŠ×ËÖ]<

>MQzQ<MQzR<MQzP  بشدةهاأؤيد) ١

>PNzM<PMzQ<POzN  هاأؤيد) ٢

>ONzS<OOzM<ONzL هاأعارض) ٣

>PzM<PzL<PzO  بشدةهاأعارض) ٤

>QzR<QzT<QzM ال أعرف/ ال رأي) ٥

PM<D<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<±c<]„{â<ï†{}ù]<í{•…^Ã¹]<Øñ^{’Êæ<Œ^{·<í{Ò†u<Ì{ÎçÚ<ëö{è<á_<Íç{~ji<Øâ
<[ê×}]<éŞŠ×Ê<Å]†‘<Ùç’u<

>MUzQ<MUzM<NLzN  بالتأكيد أختوف ) ١
>PRzN<PPzU<PTzN   أختوف ) ٢
>NRzP<NSzU<NOzU ال أختوف) ٣
>QzM<QzP<PzS بالتأكيد ال أختوف ) ٤
>NzT<NzS<OzL ال أعرف/ ال رأي ) ٥

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

>MUzT<MTzU<NMzO بالتأكيد نعم  ) ١
>OTzT<ORzM<POzO نعم  ) ٢
>OMzP<OPzM<NRzU ال) ٣
>RzU<RzS<SzO بالتأكيد ال)  ٤
>OzL<PzN<MzN ال أعرف/ ال رأي ) ٥

PO<Dâ<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<^ŠÊ<çqçe<‚ÏjÃi<ØÖ][íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×Š<
>TNzP<TMzS<TOzR    نعم) ١
>TzP<TzO<TzQ ال) ٢
>UzN<MLzL<SzU ال أعرف/ الرأي) ٣

PP<DÚ†Ú<Äæ^Š‰öÚ<»<“Ïßé‰<Ý_<^ŠËÖ]<‚èˆé‰<Øâ<HÝ^èù]<…íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l 
]<[íéßéŞŠ×ËÖ<
>QRzN<QSzP<QPzN سيزيد) ١
>MQzN<MRzN<MOzS سيبقى كما هو) ٢
>NLzU<MTzT<NPzO  سينقص) ٣
>SzR<SzR<SzS ال أعرف/ ال رأي ) ٤
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 <ÅçÛ]A<<íée†ÇÖ]<íË–Ö]A<<ìˆÆ<Å^ŞÎA<

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

>RzP<QzM<TzQ حيدر عبد الشايف) ١
>PUzQ<PRzU<QOzQ ياسر عرفات)  ٢
>MPzN<MPzS<MOzP أمحد ياسني)  ٣
>MzN<MzM<MzN )_____حدد(غري ذلك ) ٤
ال أحد ممن سـبق وسـأقرر يف        ) ٥

  حينه
NLzM<NMzM<MTzQ<

>TzL<MLzM<PzS تالن أشارك يف االنتخاب) ٦
>LzR<LzU<LzN  أعرفال/ ال رأي ) ٧

PR<DÖHÜâõ^_<íéÖ^jÖ]<x†iæ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<‹éñ…<gñ^ßÖ<í×ÏjŠÚ<l^e^~jÞ]<l†q<ç<<
[<…^j~j‰<àÛÊ<

>UzN<UzR<TzQ   صائب عريقات) 
>PzR<PzR<PzS  حنان عشراوي) ٢
>RzQ<QzQ<TzO حيدر عبد الشايف) ٣
>SzL<QzM<MLzM أمحد ياسني) ٤
>PzU<QzR<OzR اروق القدوميف) ٥
>MSzL<MSzN<MRzR  مروان الربغوثي) ٦
>PzO<PzQ<PzL أمحد قريع) ٧
>MzM<MzL<MzP حممود عباس) ٨
>MOzT<MOzP<MPzR عبد العزيز الرنتيسي) ٩
>MzP<LzP<OzN حممد دحالن) ١٠
ال أحد مما سبق، سـاقرر يف       ) ١١
>MUzP<NLzR<MSzP حينه

>TzT<MLzN<RzQ لن أشارك يف االنتخابات) ١٢
>LzT<LzS<LzT )______( ري ذلك حددغ )١٣
>MzM<MzR<LzN ال أعرف/ ال رأي ) ١٤
PSD<_[<‚èöi<íéÖ^jÖ]<h]ˆuù]æ<l^â^Ÿ÷]<àÚ<^è<
>LzT<MzL<LzR زب الشعبح )١

>NzR<OzN<MzR  اجلبهة الشعبية) ٢

>NTzP<NSzN<OLzP تحف ) ٣

>NLzU<MUzM<NOzU اسمح ) ٤

>LzQ<LzR<LzP جلبهة الدميقراطيةا ) ٥

>OzS<OzU<OzP جلهاد اإلسالميا ) ٦

>LzN<LzL<LzP داف ) ٧

>PzL<PzQ<OzN ستقل إسالميم ) ٨

>PzU<QzU<OzN  ستقل وطينم ) ٩

>ONzU<OOzS<OMzR              أحد مما سبقال ) ١٠

>MzM<MzL<MzN )________( ري ذلك حددغ )١١
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