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

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

لداخلية، التحليل االسـتراتيجي    السياسات الفلسطينية ا  
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       

للمجتمـع  حول املواقـف السياسـية واالجتماعيـة        
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  
ملتزم باملوضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع       

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

يأيت هذا االستطالع ضـمن سلسـلة االسـتطالعات         
 . املنتظمة للمركز
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رغم ازدياد إحساس رجل الشارع الفلسطيين بفقدان األمن بعد مرور  
أربع سنوات على االنتفاضة، فإن القضية األصعب واألكثر استعجاالً يف نظره 

 من الفلسطينيني ٪٨٦يظهر االستطالع أن . تتعلق باألوضاع االقتصادية املتردية
 ٪٧٧دان األمن والسالمة الشخصية، وكانت هذه النسبة قد بلغت يشعرون بفق
رغم هذا اإلحساس بفقدان األمن فإن النسبة األكرب . املاضي) يونيو(يف حزيران 

ترى يف تفشي البطالة وانتشار الفقر املشكلة األوىل اليت تواجه ) ٪٤١(
ه اليومية، مث  استمرار االحتالل وممارسات٪٣٥الفلسطينيني اليوم، تليها بنسبة 

). ٪٨(، وأخرياً الفوضى الداخلية )٪١٥(انتشار الفساد وغياب اإلصالح 
يزداد القلق على األوضاع االقتصادية يف قطاع غزة بالرغم من األحداث اليت 

حيث بلغت النسبة اليت وضعت البطالة ) يوليو(مر هبا القطاع يف شهر متوز 
زد نسبة الذين وضعوا الفوضى الداخلية  فيما مل ت٪٤٤والفقر على قمة أولوياهتا 

 .٪٦على قمة أولوياهتم عن 
ينعكس اإلحساس الفلسطيين املتنامي بالتهديد على مواقفه جتاه 
العمليات املسلحة ضد اإلسرائيليني حيث يظهر هذا االستطالع وجود نسبة 

اليت تأييد كبرية للعمليات التفجريية داخل إسرائيل مبا يف ذلك عملية بئر السبع 
لكن  رغم وجود تأييد . ٪٧٧ اليت أيدها ٢٠٠٤وقعت يف مطلع سبتمرب  

بأن املواجهات املسلحة ) ٪٦٤(واسع للعمليات التفجريية ورغم اعتقاد األغلبية 
قد سامهت يف حتقيق احلقوق الفلسطينية اليت فشلت املفاوضات يف حتقيقها، فإن 

ستؤيد ) ٪٥٩(عنف ونسبة كبرية تريد وقفاً متبادالً لل) ٪٨٣(الغالبية العظمى 
اختاذ إجراءات ملنع العمليات املسلحة ضد إسرائيل فيما لو مت التوصل التفاق 

كذلك بالرغم من التأييد الواسع للعمليات . حول الوقف املتبادل للعنف
 فقط ترى أن هذه العمليات فعالة يف ٪٤٨املسلحة ضد اإلسرائيليني، فإن نسبة 

مثل ( تؤيد بدالً منها خطوات غري عنيفة ٪٤٩طاين ومواجهة التوسع االستي
وفيما لو مت التوصل التفاق ).  التوصل لوقف إطالق للنار والعودة للمفاوضات

 سيؤيدون املصاحلة بني الشعبني الفلسطيين ٪٧٥سالم بني الطرفني، فإن 
 . واإلسرائيلي

مقابل ) ٪٨٧(يزداد التأييد لعملية بئر السبع التفجريية يف قطاع غزة 
مقابل )  على التوايل٪٨٢ و٪٨٥(، يف املخيمات واملدن )٪٧١(الضفة الغربية 

، بني )٪٧٤(مقابل الرجال ) ٪٨١(، بني النساء )٪٧٠(القرى والبلدات 
، بني ربات البيوت والطالب )٪٧٤(مقابل غري الالجئني ) ٪٨٢(الالجئني 

) ٪٩٥( محاس، وبني مؤيدي)٪٧٠(مقابل التجار )  على التوايل٪٧٨ و٪٨٢(
 ). ٪٦٨(مقابل مؤيدي فتح 

من بني عشرة مظاهر لالنتفاضة تعرضت لالنتقاد ومن وقت آلخر، 
 من الرأي العام، ٪٩٠وجد االستطالع أن أربعة منها غري مقبولة على أكثر من 

وثالثة مقبولة على أكثر من ثالثة أرباع الرأي العام، وثالثة حتظى بقبول يتراوح 
يف اجملموعة األوىل اليت ال حتظى بالقبول على : لرأي العامما بني ربع ونصف ا
اغتياالت وحماوالت االغتيال لشخصيات عامة أو كتاب : اإلطالق جند ما يلي

صحفيني، إحراق مقرات ومراكز تابعة للسلطة أو أجهزهتا، إطالق النار يف 
ناطق املظاهرات الشعبية واجلنازات، واختطاف أجانب يقيمون أو يعملون يف امل

إطالق : يف اجملموعة الثانية املقبولة على الغالبية العظمى جند مايلي. الفلسطينية
صواريخ ضد مستوطنات يف قطاع غزة، إطالق صواريخ من منطقة بيت 

أما املظاهر . حانون باجتاه إسرائيل، وتصفية أشخاص متهمون بالعمالة إلسرائيل
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اختطاف مسؤولني :  فتشملاليت حتظى ببعض القبول حىت ومل يكن كثرياً 
، وظهور ملثمني يف الشوارع العامة واملسريات )٪٥٠(متهمني بالفساد 

 ).٪٢٨(، وخروج مسريات مسلحة إىل الشوارع والساحات )٪٣٤(
 يزداد القبول بإطالق الصواريخ من منطقة بيت حانون باجتاه إسرائيل 

) ٪٨٣(طالب ، وبني ال)٪٧١(مقابل قطاع غزة ) ٪٧٨(يف الضفة الغربية 
مقابل مؤيدي فتح ) ٪٨٦(، وبني مؤيدي محاس )٪٦٣(مقارنة بالتجار 

من املثري لالهتمام أن ظاهرة إطالق الصواريخ من بيت حانون اليت ). ٪٧٣(
ال تلقى قبوال لدى سكان ) ٪٧٥(تلقى تأييدا كبريا لدى الفلسطينيني عامة 

 . ٪٥٩بيت حانون حيث تبلغ نسبة املعارضة هلا 
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 يف ٪٦٤يظهر االستطالع ارتفاعاً يف نسبة التأييد للمبادرة املصرية من  
 يف هذا االستطالع، فيما تنخفض نسبة ٪٦٩املاضي إىل ) يونيو(حزيران 

ستشارين ويرتفع التأييد للبند املتعلق بإرسال م. ٪٢٧ إىل ٪٣٤املعارضة من 
أما .  خالل نفس الفترة٪٥٧ إىل ٪٥٣ورجال أمن مصريني إىل قطاع غزة من 

، ٪٧٩التأييد لتوحيد األجهزة األمنية حتت قيادة جملس الوزراء فيصل إىل 
 يؤيدون التحرك املصري ٪٧٠كذلك فإن . ٪٨٥ولتعيني وزير داخلية فعال إىل 

ءات مع احلركات اهلادف لترتيب وقف إلطالق النار من خالل عقد لقا
 . والفصائل

كما يظهر االستطالع ارتفاع نسبة املعتقدين أن خطة شارون 
 يف مارس ٪٦٦لالنسحاب من قطاع غزة هي انتصار للكفاح املسلح من 

وفيما لو كان االنسحاب من .  يف هذا االستطالع٪٧٤املاضي إىل ) آذار(
. مليات املسلحة منهستعارض استمرار الع) ٪٥٤(القطاع كامالً فإن األغلبية 

نسبة املعارضة الستمرار العمليات من قطاع غزة فيما لو كان االنسحاب 
، بني التجار )٪٥٢(مقارنة بالضفة الغربية ) ٪٥٧(كامالً تزداد يف قطاع 

مقارنة باألقل ) ٪٦٨(، بني األكثر دخالً )٪٥٢(مقارنة بالطالب %) ٦٠(
قارنة مبؤيدي حركة محاس م) ٪٦٢(، وبني مؤيدي حركة فتح )٪٥٣(دخالً 

)٥٠٪ .( 
يظهر االستطالع ازدياداً يف القلق من نتائج االنسحاب اإلسرائيلي 

يونيو ( يف حزيران ٪٥٩مقابل  (٪٦٤أغلبية من . املقترح من قطاع غزة
قلقة من إمكانية حصول صراع فلسطيين داخلي يف قطاع غزة بعد ) املاضي

يونيو / يف حزيران٪٣٠قابل م( فقط ٪٢٥انسحاب إسرائيل منه، ونسبة 
تعتقد أن للسلطة الفلسطينية قدرة عالية على السيطرة على األوضاع ) املاضي

 . بعد االنسحاب اإلسرائيلي
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ثلثي غري . سجلوا مل ي٪٦١ يقولون أهنم قد سجلوا لالنتخابات و ٪٣٩ 
فيما لو كان هذا صحيحا فإن هناك . املسجلني يقولون أهنم ينوون التسجيل

 من أصحاب حق االقتراع فيما لو أتيح الوقت الكايف ٪٨٠إمكانية لتسجيل 
نسبة التسجيل احلالية املنخفضة قد تعود الخنفاض نسبة املعتقدين . لذلك

أما لو جرت . عامة قريباًبإن السلطة جادة يف إجراء انتخابات ) ٪٥٦(
 تقول بأهنا ستشارك فيهما ٪٧٢انتخابات عامة وبلدية قريباً فإن نسبة من 

 .  ال تنوي املشاركة٪٢٥ونسبة 
 ٪٢٥لو جرت االنتخابات البلدية قريباً وكانت نزيهة فإن نسبة من 

تعتقد أن مرشحي فتح سيفوزون هبا ) يونيو املاضي/ يف حزيران٪٣٤مقابل (
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تعتقد أن مرشحي محاس واجلهاد ) كما يف حزيران املاضي (٪٢٧ ونسبة من>
 تعتقد أن مرشحني مستقلني سيفوزون هبا، ونسبة ٪١٦سيفوزون هبا، ونسبة 

أما بالنسبة لكيفية .  تعتقد أن الفائزين سيكونون مرشحي العائالت٪١٣
 يف ٪٢٨مقابل  (٪٢٢: تصويت املستطلعني أنفسهم، فكانت إجاباهتم كما يلي

 يف ٪٢٦ مقابل ٪٢١سيصوتون ملرشحي محاس واجلهاد، ) يران املاضيحز
 ملرشحي ٪١٤ للمستقلني، و٪١٦سيصوتون ملرشحي فتح، ) حزيران املاضي

، للمستقلني ٪١٨، لفتح ٪٣٠يف قطاع غزة سيصوت حلماس واجلهاد . (العائلة
 ). ٪١٠، وللعائلة ٪١٤
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) آذار املاضي/ يف مارس٪٦٣مقابل  (٪٥٤يظهر االستطالع أن نسبة  
 يف مارس ٪٢٥مقابل  (٪٣٦حتمل إسرائيل مسؤولية الفوضى الداخلية و

كما يظهر . يعزون ذلك لتقصري القيادة الفلسطينية وأجهزهتا األمنية) املاضي
زة اليت حصلت يف متوز االستطالع أن حمرك أحداث واضطرابات قطاع غ

 ولدوافع خارجية يف نظر ٪٣٧املاضي يعود لدوافع داخلية يف نظر ) يوليو(
 ٪٤٣ويف قطاع غزة بالذات تبلغ نسبة االعتقاد بأن الدوافع داخلية . ٪١٨

 تعتقد أن الدوافع ٪٤١نسبة من .  فقط يعتقدون أهنا خارجية٪١٣مقابل 
تفسر أحداث قطاع غزة ) ٪٦٢(بية األغل. كانت داخلية وخارجية يف آن واحد

 على أهنا دعوة ٪٣٠بأهنا صراع قوى ومصاحل شخصية، فيما تفسرها نسبة من 
 . لإلصالح

تتقلص الفجوة بني نسبة االعتقاد بأن أحداث قطاع غزة هي دعوة 
، بني األصغر سناً )٪٢٨(مقارنة بالضفة الغربية ) ٪٣٤(لإلصالح يف قطاع غزة 

مقارنة حبملة شهادة ) ٪٣٢(، وبني األميني )٪٢٣( سناً مقارنة باألكرب) ٪٣٤(
 ).٪٢٣(البكالوريوس 

 
EQ<D<çe_<íÚçÓu<ð]_æ<|ø‘ý]

ï†}ù]<íŞ×ŠÖ]<l^Š‰öÚæðøÃÖ]<
• UO<A<<<<<ð]†{{{qý<í{{{éq…^¤]æ<í{{{é×}]‚Ö]<l]çÂ‚{{{Ö]<áæ‚{{{èöè

<<<íéßéŞ{{{Š×ËÖ]<íŞ×{{{ŠÖ]<î{{{×Â<í{{{è…„q<í{{{é×}]<l^uø{{{‘c
<<<<<ê{{â<^{{ãi^éÎæ<íŞ×{{ŠÖ]<á_<ï†{{i<{{Òù]<íf{{ŠßÖ]æ<í{{ÏéÃ¹]<

|ø‘þÖ<J 
• <<<<<<<<<<<à{Ú<ðø{ÃÖ]<çe]<íÖ^Ïj‰^e<ífÖ^Ş¹]<ífŠÞ<î×Â<Å^Ëi…]OU<A<»

<±c<ê•^¹]<Œ…^ÚPU<AÅøŞj‰÷]<]„â<»J 
• <<<<í{{{•…^Ã¹]<ð]_æ<×{{{‰<íéßéŞ{{{Š×ËÖ]<íŞ×{{{ŠÖ]<ð]_<Üé{{{éÏi

êe^«c 
• <<<<<<<<<î{Ïfi<íéßéŞ{Š×ËÖ]<íŞ×{ŠÖ]<»<^ŠÊ<çqçe<^ÏjÂ÷]<ífŠÞ

<<ğ]‚q<íÃËi†ÚTTA 
• <<æý<êe^«ý]<ÜééÏjÖ]<<<<<<<<<Ø{’è<°Ş{Š×Ê<»<í{é]†Ïµ‚Ö]<Å^{•

<±cNU<A 
 

<

 يؤيدون الدعوات الداخلية واخلارجية إلجراء ٪٩٣يظهر االستطالع أن  
إصالحات داخلية واسعة وجذرية على مؤسسات السلطة الفلسطينية، لكن 

 فقط يعتقدون أن السلطة جادة يف تنفيذ اإلصالحات اليت يطالب هبا ٪٥١
حبكومتها (تعتقد أن السلطة الفلسطينية ) ٪٤٢(األكرب النسبة . اجمللس التشريعي

هي اليت ) ٪١٢ والرئيس عرفات نفسه يف نظر ٪٣٠وقياداهتا ووزاراهتا حسب 
 ترى أن االحتالل اإلسرائيلي هو ٪٣٩تعيق عملية اإلصالح، لكن نسبة من 

 .املسؤول عن إعاقة عملية اإلصالح
باستقالة أبو العالء من كما يظهر االستطالع ارتفاع نسبة املطالبني 

 ال يريدون ٪٣٩.  يف هذا االستطالع٪٤٩املاضي إىل ) آذار( يف مارس ٪٣٩
استقالته، لكن الغالبية العظمى ال تعتقد أنه قد متكن من حتقيق األمور اليت وعد 

كذلك، ترفض األغلبية إعطاء . بالعمل على حتقيقها خالل رئاسته للوزراء
التقييم اإلجيايب األقل يذهب . تقييما إجيابيامؤسسات السلطة الفلسطينية 

، مث ألجهزة األمن )٪٣٣(، مث جمللس الوزراء )٪٣٠(للمجلس التشريعي 
، مث مؤسسة الرئاسة )٪٣٩(، مث السلطة القضائية واحملاكم )٪٣٥(والشرطة 

لكن قوى وحركات املعارضة حتصل على تقييم إجيايب من األغلبية ). ٪٤٢(
)٥٣٪ .( 

 تعتقد بوجود فساد يف مؤسسات السلطة الفلسطينية ٪٨٨نسبة من 
وثلثي هؤالء يعتقدون أن هذا الفساد سيزداد أو سيبقى على حاله مع مرور 
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الفساد منتشر يف الوزارات واملكاتب احلكومية وأجهزة األمن حسبما . األيام
  ويف الرئاسة الفلسطينية٪٧٣ من اجلمهور ويف اجمللس التشريعي بنظر ٪٨٤يراه 

، ٪٢٩التقييم اإلجيايب ألوضاع الدميقراطية يف فلسطني ال يتجاوز . ٪٦٤بنظر 
 . لكن ثلثي اجلمهور يعتقدون أنه ميكن للناس اليوم انتقاد السلطة بدون خوف

 

ER<D<l^Ò†£]æ<êmçÆÖ]<á]æ†Úæ<l^Ê†Â<†‰^è<íéfÃ
íé‰^éŠÖ]V  

• <‚éè`i<î×Â<Ø’¬<l^Ê†ÂOQ<A<á]æ†Úæ<HíŞ×Š×Ö<‹éñ†Ò
êmçÆÖ]<‚éè`i<î×Â<Ø’¬<NN<A<‹éñ†×Ö<gñ^ßÒ 

• <È×fi<xjÊ<íéfÃNU<A<Œ^·æNNA<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<àÓÖ< H
<±c<Œ^·<íéfÃ<Ø’iOL<A<Øe^ÏÚNP<AxjËÖJ 

<

يف منافسة على رئاسة السلطة بني عرفات ومروان الربغوثي وحممود  
 فيما ٪١٣ والربغوثي على ٪١٥ والزهار على ٪٣٥الزهار، عرفات حيصل على 

وقد مت اختيار األمساء املرشحة .  أهنا لن تصوت ألي منهم٪٢٥ة من تقول نسب
الثالثة هلذا االستطالع بناء على اإلجابات اليت حصلنا عليها يف االستطالع 
السابق عندما طرح السؤال بشكل سؤال مفتوح، أي بدون إعطاء قائمة 

على ويف منافسة على منصب نائب الرئيس حيصل مروان الربغوثي . باألمساء
، ) لكل منهما٪١٢( يتبعه حممود الزهار وحيدر عبد الشايف ٪٢٢النسبة األعلى 

وحممود عباس ) ٪٣(، أمحد قريع )٪٤(، حممد دحالن )٪٦(مث صائب عريقات 
)٢٪.( 

تتقلص الفجوة بني نسبة التصويت ملروان الربغوثي مقارنة بالرئيس ياسر 
 ٪١٣(، ورام اهللا )يل على التوا٪٢٧ مقابل و٪٢٠(عرفات يف مدن نابلس 

ودير ) ٪٣٦ مقابل ٪١٩(وخانيونس ) ٪٢٨ مقابل ٪١٥(وجباليا ) ٪٣٠مقابل 
وبني النساء ) ٪٣٤ مقابل ٪١٥(ويف املدن عموماً ) ٪٣٠ مقابل ٪١٧(البلح 

، وبني )٪٢٣ مقابل ٪١٦(وبني محلة شهادة البكالوريوس ) ٪٣٣ مقابل ٪١٤(
 ). ٪١٥ مقابل ٪١٤يدي محاس ،  وبني مؤ)٪٢٩ مقابل ٪٢١(األعلى دخالً 

وكانت شعبية فتح قد  (٪٢٢ ومحاس ٪٢٩شعبية حركة فتح تبلغ 
لكن هناك فروقاً كبرية بني الضفة ).  قبل ثالثة أشهر٪٢٤ ومحاس ٪٢٨بلغت 

) يف حزيران املاضي (٪٢١والقطاع، حيث هبطت شعبية محاس يف الضفة من 
يف قطاع ) ٪٣٠(ا تقريبا  يف هذا االستطالع، فيما بقيت على حاهل٪١٧إىل 

 وهبطت يف قطاع غزة ٪٣١ إىل ٪٢٨غزة، وارتفعت شعبية فتح يف الضفة من 
محاس واجلهاد (نسبة اإلسالميني كافة .  خالل نفس الفترة٪٢٤ إىل ٪٢٧من 

 . ٪٣٢ إىل ٪٣٥هبطت يف الضفة والقطاع من ) واإلسالميني املستقلني
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< 
íévŠ¹]<pçvfÖ]<ì‚uæ<

øŞj‰]<sñ^jÞÎ…<Ý^ÃÖ]<ë_†Ö]<Å<ÜEMOD<
NOINR<Ùç×è_<EÛjf‰<DNLLP<

 
ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  

M<D<^éÂçf‰]<äj×ÏÞ<ë„Ö]<…^j‰<†eç‰<ãÖ]<êÞçèˆË×jÖ]<sÚ^ÞÖ]<»<äjÒ…^Ú<gfŠe<àŠu<…^ÛÂ<éŞŠ×ËÖ]<á^ßËÖ]<†ãj]
íéñ^–ËÖ]<ØfÏjŠ¹]<ì^ßÎ<JßËÖ]<]„â<ð]ù<ÔjÃe^jÚ<kÞ^Ò<ÌéÒ<^ßÖ<ØÎ[<á^ 

OQzS PRzO PNzO من خالل مشاهدة الربنامج) ١ 
LzT OzL NzN من خالل التصويت له   ) ٢ 
PzS MLzP TzO من خالل املشاهدة والتصويت معا  ) ٣ 
QTzT PLzN PSzN مل أتابع الربنامج) ٤ 

 
<D[Õ^ßÓ‰<íÏŞßÚ<»<l^e^~jÞøÖ<ØérŠjÖ^e<kÛÎ<Øâ 

OQzR PMzP OUzN نعم) ١ 
RPzP QTzR RLzT ال) ٢ 
    

O<D[ØérŠjÖ^e<Ý^éÏÖ]<ëçßi<Øâ 
OMzT MSzU NOzP بالتأكيد نعم) ١ 
OLzU PMzO OSzM نعم) ٢ 
NPzP ONzS NUzP ال) ٣ 
TzO OzQ QzP بالتأكيد ال) ٤ 
PzR PzS PzS ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
    

P<D[íéßéŞŠ×ËÖ]<íèˆÒ†¹]<l^e^~jÞ÷]<íßr×e<íÏm<Ôè‚Ö<Øâ<
MUzP MTzO MTzS بالتأكيد نعم) ١ 
PMzP OUzM PLzL نعم) ٢ 
MTzN MTzO MTzO ال) ٣ 
MLzM SzO TzO بالتأكيد ال ) ٤ 
RzU MNzQ MLzP مل أمسع عنها ) ٥   
PzL PzP PzN ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
    

QD<[^ãéÊ<Õ…^j‰<Øâ<H^fè†Î<íé‰^ñ…æ<íéÃè†i<íÚ^Â<l^e^~jÞ]<l†q<çÖ<
OQzN NNzL NRzU مبالتأكيد نع) ١ 
POzP PRzN PQzN نعم) ٢ 
MOzS NPzN NLzN ال) ٣ 
QzM PzL PzP بالتأكيد ال ) ٤ 
NzR OzR OzO ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

    
RD<[íÚ^ÏÖ]<ífè†ÏÖ]<ìËÖ]<»<íé‰^ñ…æ<íéÃè†i<íÚ^Â<l^e^~jÞ]<ð]†qc<»<íÎ^‘æ<ì^q<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<á_<‚ÏjÃi<Øâ<

MNzO MNzN MNzN بالتأكيد نعم) ١ 
OUzP PQzU POzQ نعم) ٢ 
NUzM NSzU NTzP ال) ٣ 
SzO OzU QzN بالتأكيد ال ) ٤ 
MMzU MLzM MLzT ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
    

S<D[^ãéÊ<Õ…^j‰<Øâ<Híèæ†ÏÖ]æ<íè‚×fÖ]<‹Ö^rÛ×Ö<íé×]<l^e^~jÞøÖ<ífŠßÖ^e<
NSzM NPzM NQzN بالتأكيد نعم) ١ 
PPzP PUzP PSzQ نعم) ٢ 
MUzR NMzP NLzS ال) ٣ 
RzQ NzU PzO بالتأكيد ال ) ٤ 
NzP NzN NzO ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

<
<
<
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ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
TD<<Õ†¿Þ<»<áçÓé‰<°v†¹]<àÚ<ë_<HíãèˆÞ<l^e^~jÞ÷]<å„â<kÞ^Òæ<^fè†Î<íèæ†ÏÖ]æ<íè‚×fÖ]<‹Ö^rÛ×Ö<l^e^~jÞ÷]<l†q<çÖ

‰<àè„Ö]<ÔòÖæ_<H‡çËÖ]<»<^¿u<†Êæù]<àè„Ö]<ÔòÖæ_<æ_<[íéÛé¿ßjÖ]æ<íéeˆ£]<Üãi]ð^ÛjÞ]<àÂ<†¿ßÖ]<˜Çe<í×ñ^ÃÖ]<Üãv
[<°×ÏjŠ¹]<æ_<HêÚø‰ý]<^ã¢]<æ_<HŒ^·<íÒ†u<Üãv‰<àè„Ö]<æ_<HxjÊ<íÒ†u<Üãv‰<

NMzS NRzR NPzT مرشح حركة فتح ) ١  
OUzP MUzM NRzS مرشح حركة محاس  أو اجلهاد اإلسالمي) ٢ 
RzQ MSzR MOzP ال هذا وال ذاك، وإمنا أولئك الذين سترشحهم العائلة) ٣ 
MPzR MRzO MQzS مرشح مستقل) ٤ 
OzS PzO PzL حدد (مرشح آخر ) ٥______( 
MPzN MRzM MQzP ال أعرف/ ال رأي ) ٦ 
    

U<D†u<x†Ú<æ_<HxjÊ<íÒ†u<x†¹<íÚ^ÏÖ]<íè‚×fÖ]<l^e^~jÞ÷]<»<Ôiç‘<êŞÃj‰<Øâ<HÔÖ<ífŠßÖ^e<]ƒ^Úæ<æ_<Œ^·<íÒ
[êÒ†£]<æ_<êeˆ£]<äñ^ÛjÞ]<àÂ<†¿ßÖ]<˜Çe<Ôj×ñ^Â<x†¹<lç’j‰<ÔÞ_<Ý_<H°×ÏjŠ¹]<æ_<HêÚø‰ý]<^ã¢] 

MTzN NNzS NMzL سأصوت ملرشح حركة فتح) ١ 
NUzU MSzQ NNzN سأصوت ملرشح حركة محاس أو اجلهاد اإلسالمي  ) ٢ 
MOzU MRzQ MQzR سأصوت ملرشح مستقل) ٣ 
UzS MRzP MOzU سأصوت ملرشح العائلة) ٤ 
UzS TzN TzS سأصوت ملرشح آخر) ٥ 
MNzM MPzN MOzP لن أشارك باالنتخابات) ٦ 
RzQ PzP QzN ال أعرف / ال رأي) ٧ 
    

ML<DìˆÆ<Å^ŞÎ<l^ßçjŠÚ<ðø}ý<íß×Ã¹]<íé×éñ]†‰ý]<íéßÖ]<…^c<»<éŞŠ×ËÖ]<Í†Ş×Ö<ì…^f²<íè†’¹]<íÚçÓ£]<kÚ‚Ïi<J
¤]<ØÛi<Ù^‰…cæ<Ù^ÃÊ<íé×}]<†è‡æ<°éÃiæ<ð]…‡çÖ]<‹×¥<ì^éÎ<k <íéßéŞŠ×ËÖ]<íéßÚù]<ìˆãqù]<‚éuçi<ØnÚ<]çße<íŞ

„éËßjÖ]<‚éÎ<Øéñ]†‰c<ÄÚ<Ù^fj¹]<…^ßÖ]<Ñøc<ÌÎçÖ<íŞ}<Ä•æ<»<<ì‚Â^ŠÛ×Ö<Å^ŞÏ×Ö<°è†’Ú<àÚ_<Ù^q…æ<àè…^jŠÚ<J<ØÎ
<î×Â<ØÒ<íŞ¤]<å„â<çße<<š…^Ãi<æ_<‚èöi<kßÒ<ác<^ßÖì‚u]æ<íÏË’Ò<^ã•…^Ãi<æ_<^â‚èöi<kßÒ<ác<^ßÖ<ØÎ<Üm<ì‚u<

MLIM<Dð]…‡çÖ]<‹×¥<ì^éÎ<k <íéßéŞŠ×ËÖ]<íéßÚù]<ìˆãqù]<‚éuçi 
MPzU MUzN MSzR بشدةأؤيد) ١  
RPzR QUzR RMzN أؤيد) ٢ 
MPzS MPzT MPzT أعارض) ٣ 
NzT NzS NzS أعارض بشدة) ٤ 
NzT PzM OzR ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
    

MLIN<DÙ^ÃÊ<íé×}]<†è‡æ<°éÃi<
MSzP NMzP MUzU بشدةأؤيد) ١  
SLzQ RNzM RQzO أؤيد) ٢ 
SzM MMzN UzR أعارض) ٣ 
LzT NzO MzS أعارض بشدة) ٤ 
PzN OzL OzQ ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
    

MLIO<DÙ^fj¹]<…^ßÖ]<Ñøc<ÌÎçÖ<íŞ}<Ä•æ<»<ì‚Â^ŠÛ×Ö<°è†’Ú<àÚ_<Ù^q…æ<àè…^jŠÚ<Ù^‰…c„éËßjÖ]<‚éÎ<<
UzQ MNzL MMzM بشدةأؤيد) ١  
PQzS PQzT PQzS أؤيد) ٢ 
OLzS OLzS OLzS أعارض) ٣ 
MNzM TzO UzS أعارض بشدة) ٤ 
NzL OzO NzT ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
TzM MNzN MLzR بشدةأؤيد) ١  
RNzP QRzN QTzQ أؤيد) ٢ 
NOzN NOzP NOzO أعارض) ٣ 
OzR OzR OzR أعارض بشدة) ٤ 
NzR PzR OzU ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
    

MM<D…^ßÖ]<Ñøý<ÌÎæ<géiÖ<íéßéŞŠ×Ê<Øñ^’Êæ<l^Ò†u<ÄÚ<ìˆÆ<Å^ŞÎæ<ì†â^ÏÖ]<»<l]ð^ÏÖ<íè†’¹]<l^Ş×ŠÖ]<ë†Ÿ<J
[ë†’¹]<Õ†vjÖ]<]„â<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<

MUzR MNzO MQzL بالتأكيد أؤيده  ) ١ 
QLzM QSzN QPzQ أؤيده ) ٢  
NNzP NNzR NNzQ أعارضه) ٣ 
SzO RzN RzR بالتأكيد أعارضه) ٤ 
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ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
LzR MzT MzP ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
    

MN<D<ÄÚ<ëæ‚£]<¼è†Ö]<ÔÖƒ<»<^²<ìˆÆ<Å^ŞÎ<àÚ<ØÚ^Ò<ØÓe<h^vŠÞ÷^eæ<l^ßçjŠ¹]<ðø}de<Øéñ]†‰c<kÚ^Î<çÖ<
ÄÊ†e<kÚ^Îæ<xÊ…<»<êÖæ‚Ö]<Ã¹]<àÚæ<†’Ú<Ý_<‚èöj‰<Øâ<HØÛÃ×Ö<ð^ßé¹]æ<…^Ş¹]<çÃè<oé<ëç¢]æ<ë†vfÖ]<…^’£]<

[ìˆÆ<Å^ŞÎ<àÚ<íé×éñ]†‰c<Í]‚â_<‚•<ív×ŠÚ<l^é×ÛÂ<Ý^éÎ<^ãßéu<š…^Ãj‰<
MNzO TzS MLzM ا بشدةأؤيده) ١ 
NTzU OOzO OMzR أؤيدها) ٢ 
PQzS PRzN PRzL أعارضها) ٣ 
MMzQ RzN TzN أعارضها بشدة) ٤ 
MzR QzR PzM ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
    

MO<D<[Å^ŞÏÖ]<»<ê×}]<éŞŠ×Ê<Å]†‘<Ùç’u<àÚ<Ð×Î<kÞ_<Øâ<HìˆÆ<Å^ŞÎ<àÚ<Øéñ]†‰c<h^vŠÞ]<‚Ãe<
NRzU MRzS NLzQ قلق جدا) ١ 
OQzR PTzN POzP قلق) ٢ 
NUzO NUzM NUzN غري قلق) ٣ 
QzQ PzN PzS غري قلق باملرة) ٤ 
NzT MzS NzM ال أعرف/ ال راي) ٥ 
    

MP<D<Å^•æù]<î×Â<ì†ŞéŠÖ]<î×Â<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ì…‚ÏÖ<ÔÛééÏi<çâ<^Ú<HìˆÆ<Å^ŞÎ<àÚ<h^vŠÞ÷^e<Øéñ]†‰c<Ý^éÎ<‚Ãe
[Õ^ßâ<

NQzQ NOzU NPzQ للسلطة قدرة عالية على السيطرة على األوضاع) ١ 
ORzP ONzO OOzT للسلطة قدرة متوسطة على السيطرة على األوضاع) ٢ 
NLzN NLzT NLzQ وجد للسلطة قدرة ضعيفة على السيطرة على األوضاعي) ٣ 
MOzO MTzM MRzO ال يوجد للسلطة قدرة على اإلطالق للسيطرة على األوضاع) ٤ 
PzR QzL PzU ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
    

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

QNzU PLzT PQzO بالتأكيد هي انتصار) ١   
  

NQzU OLzO NTzS أعتقد أهنا انتصار)٢ 
MPzS NMzN MTzT أعتقد أهنا ليست انتصار)٣ 
QzM QzL QzL بالتأكيد هي ليست انتصار) ٤ 
MzP NzS NzN ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
    

(MR<â<[°éßéŞŠ×ËÖ]<Ü¿ÃÚ<^â]†è<Ôè_†e<ÌéÒæ<Üãu^ËÓÖ<ğ]…^’jÞ]<kŠéÖ<^ãÞ_<æ_<ğ]…^’jÞ]<^ãÞ_<°éßéŞŠ×ËÖ]<Ü¿ÃÚ<‚ÏjÃè<Ø
[x×Š¹]<

SQzQ RTzQ SMzM معظم الفلسطينيني يروهنا انتصاراً لكفاحهم املسلح) ١ 
MQzP NLzP MTzQ معظم الفلسطينيني ال يروهنا انتصاراً لكفاحهم املسلح) ٢ 
UzM MMzM MLzO ال أعرف/ ال رأي) ٣ 
    

MSD<<íŞ}<„éËßje<Øéñ]†‰c<Ý^éÎ<‚Ãe<ìˆÆ<Å^ŞÎ<àÚ<íé×éñ]†‰c<Í]‚â_<‚•<ív×ŠÚ<l^é×ÛÂ<Ý^éÎ<š…^Ãj‰<Ý_<‚èöj‰<Øâ
[íé×éñ]†‰ý]<íÚçÓ£]<^ãi†Î_<Ö]<Ù^’ËÞ÷]<

MRzL MNzO MOzR بشدة أؤيدس) ١   
OPzM OQzL OPzR سأؤيد) ٢  
OUzL POzT PNzL سأعارض) ٣ 
SzU OzL PzU سأعارض بشدة) ٤ 
OzL QzU PzU ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
    

MTD<<^ãÞ_<ÜÆ…<Híée†ÇÖ]<íË–Ö]<l^ßçjŠÚ<»<íéßÓŠÖ]<l]‚uçÖ]<l^òÚ<ð^ße<»<^ãjéÞ<]†}öÚ<íé×éñ]†‰ý]<íÚçÓ£]<kß×Â_
á^Şéj‰÷]<‚éÛŸ<î×Â<“ßi<Ö]<Ðè†ŞÖ]<íŞè†}<î×Â<kÏÊ]æ<J<]„â<ÌÎæ<î×Â<ì…‚Î<†nÒù]<Ðè†ŞÖ]<…^j¡<á_<l…_<çÖ

éj‰÷]<Ä‰çjÖ][ê×è<^º<…^j¡<]ƒ^ÛÊ<HêÞ^Ş<
UzQ MLzS MLzO الذهاب حملكمة العدل الدولية يف الهاي) ١ 
TzS MOzT MMzU املظاهرات الشعبية غري املسلحة ) ٢ 
NLzN OLzQ NRzR التوصل لوقف إطالق للنار والعودة لعملية السالم) ٣ 
QLzU OMzQ OTzT ريية داخل إسرائيلاستمرار املواجهات املسلحة والعمليات التفج) ٤
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ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
RzS MLzP UzL استمرار املواجهات املسلحة ولكن بدون عمليات تفجريية ) ٥

 داخل إسرائيل
PzL OzN OzQ حدد ـــــــــــــــ(غري ذلك ) ٦( 
    

(MU<£]<…]†Î<‚Ãe<ê×éñ]†‰ý]æ<éŞŠ×ËÖ]<°Ê†Ş×Ö<áû]<Ø’¬<á_<ÄÎçji<]ƒ^Ú<áæ…^<íŞ}<Ùçu<íé×éñ]†‰ý]<íÚçÓ
[íè†’¹]<ì…^f¹^e<íéßéŞŠ×ËÖ]<ì^éÏÖ]<ÙçfÎæ<ìˆÆ<Å^ŞÎ<àÚ<h^vŠÞøÖ<

MTzN MRzQ MSzM سيعود الطرفان للمفاوضات قريبا وستتوقف املواجهات ) ١
 املسلحة

POzP OSzL OUzP سيعود الطرفان للمفاوضات لكن بعض املواجهات املسلحة ) ٢
 ستستمر 

OMzO PLzL ORzS لن تتوقف املواجهات املسلحة ولن يعود الطرفان للمفاوضات) ٣ 
SzM RzR RzT ال أعرف/ ال رأي ) ٤ 
    

NL<D<<†Â<íj‰<êÖ]çu<ØjÏÚ<±c<l_æ<†ãÖ]<]„â<Ä×ŞÚ<»<ÄfŠÖ]<†òe<»<km‚u<Ö]<ì}ù]<íèrËjÖ]<íé×ÛÃ×Ö<ífŠßÖ^e
[íé×ÛÃÖ]<å„â<š…^Ãi<Ý_<‚èöi<Øâ<H^é×éñ]†‰c<

QOzO NQzS ORzM أؤيدها بشدة) ١ 
OPzM PQzR PMzO أؤيدها) ٢      
UzQ NNzO MSzQ أعارضها) ٣ 
MzN NzT NzN أعارضها بشدة) ٤ 
MzT OzR OzL ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
    

NM<DíéÖ^jÖ]<íÃe…ù]<…çÚù]<ÐéÏ <î×Â<äj‰^ñ…<ìÊ<Ùø}<ØÛÃÖ]<î×Â<ðøÃÖ]<çe_<êÖ^£]<ð]…‡çÖ]<‹éñ…<‚Âæ<J<ØÎ<çâ<^Ú<^ßÖ
[áû]<îju<^ãÏéÏ <àÚ<àÓÛjè<<Ý_<‚Âæ<^ÛÒ<^ãÏéÏ <àÚ<àÓ³<Øâ<Ôè_…<

NMIM<DàÚù]<á]‚ÏÊæ<íé×}]‚Ö]<î•çËÖ]<î×Â<ð^–ÏÖ] 
NzL MzU NzL متكن بشكل كبري) ١ 
MQzN MQzT MQzR متكن بعض الشيء) ٢ 
 مل يتمكن) ٣ ٤٦٫٢ ٤٩٫١ ٤١٫٤
OSzN NTzO OMzS مل يتمكن على اإلطالق  ) ٤ 
PzN PzS PzR ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

<
NMIN<D<Ý^Â<»<íé‰^ñ†Ö]æ<íéÃè†jÖ]<l^e^~jÞøÖ<]‚Âý]NLLP<

OzT RzN QzO أؤيدها بشدة) ١ 
PPzT PRzL PQzR أؤيدها) ٢      
NTzO OMzO OLzM أعارضها) ٣ 
MMzQ UzM MLzL أعارضها بشدة) ٤ 
MMzQ SzP UzL ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
    

NMIO<DíÃ‰]æ<íé‰^é‰<l^uø‘c<ð]†qc<
MzR MzM MzO أؤيدها بشدة) ١ 
NMzR MTzM MUzP أؤيدها) ٢      
OUzP QLzS PRzQ أعارضها) ٣ 
OLzO NNzR NQzQ أعارضها بشدة) ٤ 
SzM SzP SzO ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
    

NMIP<DØéñ]†‰c<ÄÚ<ÝøŠÖ]<íé×ÛÃÖ<ìçÃÖ]<
MzT MzR MzS أؤيدها بشدة) ١ 
MPzQ MNzQ MOzO أؤيدها) ٢      
PRzQ QMzL PUzO أعارضها) ٣ 
OMzS NSzU NUzO أعارضها بشدة) ٤ 
QzQ RzU RzP ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
    

NND<<çéÖçè<†ã<»<äjÖ^Ïj‰]<Üè‚Ïje<ðøÃÖ]<çe_<ð]…‡çÖ]<‹éñ…<Ý^ÎE‡ç³<D<÷<æ_<g«<äÞ_<‚ÏjÃi<Øâ<H^ãßÂ<Äq]†i<Üm<ê•^¹]
Óuæ<ðøÃÖ]<çe_<î×Â<g«[íÖ^Ïj‰÷]<äjÚç<

QOzM PSzL PUzO جيب عليهما االستقالة) ١ 
OQzT PLzQ OTzS ال جيب عليهما االستقالة ) ٢  
MMzM MNzQ MNzL ال أعرف/ الرأي) ٣ 
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ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
NO<DÚù]<ìˆãqù]<’Ïi<çâ<^âð]…æ<gfŠÖ]<á_<˜ÃfÖ]<ÙçÏè<Híé×}]‚Ö]<î•çËÖ]<íÖ^£<ífŠßÖ^e<<àÂ<íéßéŞŠ×ËÖ]<ì^éÏÖ]æ<íéß

ê×éñ]†‰ý]<Ùøju÷]<çâ<gfŠÖ]<á_<áæ†}a<ï†è<^ÛéÊ<àÚù]æ<Ý^¿ßÖ]<š†Ê<»<^ãfq]çe<Ý^éÏÖ]<J<àÂ<Ùæù]<ÙæöŠ¹]<Ôè_†e<àÚ
[íé×}]‚Ö]<î•çËÖ]<

OTzL OQzO ORzO تقصري األجهزة والقيادة) ١ 
QLzQ QRzL QOzU االحتالل اإلسرائيلي) ٢ 
MLzM SzM TzN حدد (أخرى) ٣_____  (    
MzP MzS MzR ال أعرف/ الرأي) ٤ 
    

NPD<[ÜéÏi<oéu<íŞ×ŠÖ]<Ð^ßÚ<»<áçÞ^ÏÖ]æ<Ý^ÃÖ]<Ý^¿ßÖ]<š†Ê<î×Â<ì…‚ÏÖ]<íéßéŞŠ×ËÖ]<íéßÚù]<ìˆãqù]<Ô×j³<Øâ<HÕ†¿ße
MTzM UzU MNzU بالتأكيد نعم) ١ 
OTzO PSzU PPzO نعم) ٢ 
OOzU OOzU OOzU ال) ٣ 
TzM QzT RzS بالتأكيد ال) ٤ 
MzR NzP NzM ال أعرف/ ال رأي) ٥ 

    
NQD<ÔÖ„e<Ý^éÏÖ]<Ùæ^ <æ_<<ìˆãqù]<å„â<ÝçÏi<Øâæ[ 

SzU RzR SzM بالتأكيد نعم) ١ 
QQzT RNzL QUzS نعم ) ٢  
OLzS NQzS NSzR ال) ٣ 
PzN OzO OzR بالتأكيد ال) ٤ 
MzP NzP NzM ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
    

NR<D<q_<àÂ<]ƒ^Úæ<^ã×ÛÂ<ð]_<î×Â<ì…‚ÏÖ]<Ô×j³<Øâ<[íéßéŞŠ×ËÖ]<ÜÒ^]æ<ð^–ÏÖ]<ìˆãE<ífÎ^ÃÚ<æ_<l^Â]ˆßÖ]<˜Ê<»<ønÚ
áçÞ^Ï×Ö<°ËÖ^~¹]æ<àè‚ŠË¹]æ<°Ú†]D[<

TzU TzO TzQ بالتأكيد نعم) ١ 
OSzR PQzP PNzP نعم ) ٢  
OUzP OSzM OTzL ال) ٣ 
MMzU QzT TzM بالتأكيد ال) ٤ 
NzN OzP OzL ال أعرف/  رأيال) ٥ 
    

NS<D[ÔÖ„e<Ý^éÏÖ]<Ùæ^ <æ_<<ÜÒ^]æ<<ìˆãqù]<å„â<ÝçÏi<Øâæ<
UzO RzT SzT بالتأكيد نعم) ١ 
QQzT ROzN RLzP نعم ) ٢  
NQzM NOzL NOzT ال) ٣ 
RzU NzS PzO بالتأكيد ال ) ٤  
OzL PzO OzT ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
    

(NT<]<l^e]†Ş•÷]æ<p]‚uúÖ<ífŠßÖ^e<‡ç³<†ã<»<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<á‚Ú<˜Ãeæ<ìˆÆ<Å^ŞÎ<»<k×’u<ÖEçéÖçè<<D<ê•^¹]
E<<íéßÚù]<ìˆãqù]<l]†ÏÚ<˜Ãe<Ùøju]æ<Hl^Ê^Şj}÷]æ<|ø‘ý^e<ífÖ^Ş¹]<°v×Š¹]<l]†â^¿ÛÒJJJJ^âÆæ<<D<á_<‚ÏjÃi<Øâ<H

á^Ò<^<Õ†]V<
PNzR OOzT OSzM دوافع وأسباب داخلية) ١ 
MNzU NLzP MSzR دوافع وأسباب خارجية) ٢ 
PMzN PLzP PLzS االثنان معا) ٣ 
OzN QzQ PzR ال أعرف/ ال رأي) ٤ 
    

(NU<Õ†¿ße<êâ<Øâ<[p]‚uù]<å„â<†ŠËi<ÌéÒæV<
RLzP RNzU RNzL صراع قوى ومصاحل شخصية) ١ 
OOzQ NSzR NUzT دعوة لإلصالح وخدمة املصلحة العامة) ٢ 
MzT MzR MzS حدد (أخرى ) ٣______( 
PzN SzU RzQ ال أعرف/ ال رأي) ٤ 

OLD<[Ôè_†e<^ãßÂ<sjßé‰<]ƒ^Úæ<
PSzQ PTzR PTzN حصول صراع داخلي) ١ 
NSzQ NOzU NQzN إحداث إصالحات داخلية) ٢ 
MUzT NNzL NMzN لن يكون هلا تأثري) ٣ 
QzO QzQ QzP ال أعرف/ ال رأي) ٤ 
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ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
OMD<ÏjÃi<Øâ[éŞŠ×ËÖ]<êÃè†jÖ]<‹×]<^ãe<gÖ^Şè<Ö]<l^uø‘ý]<„éËßi<»<ì^q<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ì^éÎ<á_<‚<

TzO SzP SzS بالتأكيد جادة) ١ 
OTzN PRzQ POzP جادة  ) ٢ 
OQzN OPzM OPzQ غري جادة) ٣ 
MOzU RzU UzR غري جادة على  اإلطالق) ٤ 
PzP QzM PzU ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
    

ON<D<[íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<|ø‘c<íé×ÛÂ<ÐéÃè<Õ†¿Þ<»<àÚ 
MMzU MMzO MMzR الرئيس عرفات) ١ 
ONzT NUzL OLzP حبكومتها وقياداهتا ووزاراهتا(السلطة الفلسطينية ) ٢( 
OOzP PNzL OTzS االحتالل اإلسرائيلي ) ٣ 
 غري ذلك ) ٤ ١١٫٣ ١١٫٧ ١٠٫٧
MMzM RzL SzU ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
    

OOD<kñ^ËÖ]<†ãÖ]<Ùø}<íé×éñ]†‰ý]<áçrŠÖ]<»<°×ÏjÃ¹]<ï†‰ù]<ÄÚ<àÚ^–jÖ]<løÛ£<ífŠßÖ^e<J<å„â<»<ÔjÒ…^Ú<kÞ^Ò
Ðè†<àÂ<løÛ£]V<

OLzS NPzU NSzM زيارة خيم االعتصام اخلاصة بقضية األسرى أو املشاركة يف ) ١
 مسريات التضامن معهم 

ROzN RTzU RRzT من خالل برامج التلفزيون اخلاصة بقضية متابعة احلمالت ) ٢
 األسرى 

RzM RzN RzN حدد (أخرى ) ٣ ______________( 
    

OPD<ì}ù]<ìËÖ]<»<l]‡]<Ö]<†â^¿¹]<˜Ãe<í•^ËjÞ÷]<l]çß‰<l‚ã<J<Æ<æ_<íÖçfÏÚ<íéÖ^jÖ]<†â^¿¹]<kÞ^Ò<ác<^ßÖ<ØÎ
ØnÚ<íÖçfÏÚV<

OPIM<DfÃÖ]<l]†â^¿¹]<»<…^ßÖ]<Ñøcl]‡^ß¢]æ<íé<
LzN MzR MzM مقبولة جدا) ١ 
PzQ UzM SzP مقبولة) ٢ 
PTzN QUzS QQzP غري مقبولة) ٣ 
PSzL NTzR OQzQ غري مقبولة على اإلطالق  ) ٤ 
LzN MzM LzT ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
    

OPIN<DíéfÃÖ]<l]Š¹]<»æ<íÚ^ÃÖ]<Å…]çÖ]<»<°Ûn×Ú<…çã¾ 
PzP OzR OzU جدامقبولة ) ١ 
OPzQ NSzS OLzO مقبولة) ٢ 
PPzT PUzQ PSzS غري مقبولة) ٣ 
MPzU MRzU MRzN غري مقبولة على اإلطالق  ) ٤ 
MzN NzO MzU ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
    

OPIO<Dl^u^ŠÖ]æ<íÚ^ÃÖ]<Å…]çÖ]<±c<ív×ŠÚ<l]ŠÚ<tæ†} 
NzL OzO NzT مقبولة جدا) ١ 
NTzQ NNzS NPzU مقبولة) ٢ 
QMzM QQzL QOzR غري مقبولة) ٣ 
MSzP MSzM MSzN غري مقبولة على اإلطالق  ) ٤ 
MzL MzT MzQ ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
    

OPIP<D…]ç‘<ÑøcØéñ]†‰c<å^Ÿ^e<áçÞ^u<kée<íÏŞßÚ<àÚ< 
NQzO NMzO NNzT مقبولة جدا) ١ 
PQzU QRzN QNzO مقبولة) ٢ 
NOzN MPzM MSzQ غري مقبولة) ٣ 
PzN PzL PzM غري مقبولة على اإلطالق  ) ٤ 
MzP PzP OzO ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
    

OPIQ<D…]ç‘<ÑøcìˆÆ<<Å^ŞÎ<»<l^ßçjŠÚ<‚•< 
NTzS NPzP NRzL مقبولة جدا) ١ 
QQzT QTzR QSzQ مقبولة) ٢ 
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ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
MNzO MLzL MLzT غري مقبولة) ٣ 
NzR OzQ OzN بولة على اإلطالق  غري مق) ٤ 
LzR OzQ NzP ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
    

OPIR<Dív×ŠÚ<l^ÂçÛ¥<ØfÎ<àÚ<ðøÛÂ<ÜãÞ_<áçÛãjÚ<”^~_<íéË’i 
OLzM NQzO NSzM مقبولة جدا) ١ 
PPzT PSzR PRzR مقبولة) ٢ 
MTzT MTzR MTzS غري مقبولة) ٣ 
OzP PzP PzL غري مقبولة على اإلطالق  ) ٤ 
NzT PzM OzR ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 

<
OPIS<D°v×Š¹]<àÚ<íÂçÛ¥<ØfÎ<àÚ<^ãiˆãq_<æ_<íŞ×Š×Ö<íÃe^i<ˆÒ]†Úæ<l]†ÏÚ<Ñ]†uc 

MzP NzN MzU مقبولة جدا) ١ 
QzO PzQ PzT مقبولة) ٢ 
RNzR RRzS RQzN غري مقبولة) ٣ 
NUzP NPzT NRzQ غري مقبولة على اإلطالق  ) ٤ 
MzP MzS MzR ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
    

OPIT<D°éËv‘<h^jÒ<æ_<íÚ^Â<l^é’~<Ù^éjÆ÷<l÷æ^¦<æ_<l÷^éjÆ] 
MzL MzL MzL مقبولة جدا) ١ 
MzR NzR NzN مقبولة) ٢ 
RNzP RPzQ ROzS غري مقبولة) ٣ 
OOzO NUzT OMzM غري مقبولة على اإلطالق  ) ٤ 
MzR NzN NzL ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
    

OPIU<DéßéŞŠ×Ê<°ÖæöŠÚ<Í^Şj}]^ŠËÖ^e<°ÛãjÚ<° 
MOzO MLzM MMzO مقبولة جدا) ١ 
PLzN ORzU OTzN مقبولة) ٢ 
OPzU OSzQ ORzR غري مقبولة) ٣ 
UzS MMzQ MLzT غري مقبولة على اإلطالق  ) ٤ 
MzT OzU OzM ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
    

OPIML<DíéßéŞŠ×ËÖ]<Ð^ß¹]<»<áç×ÛÃè<æ_<áçÛéÏè<gÞ^q_<Í^Şj}] 
MzT MzM MzP مقبولة جدا) ١ 
RzM RzO RzN مقبولة) ٢ 
QTzM QUzT QUzM غري مقبولة) ٣ 
OOzN OLzS OMzS غري مقبولة على اإلطالق  ) ٤ 
LzT NzM MzR ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
    

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

POzT OUzS PMzO تفشي البطالة وانتشار الفقر) ١ 
OLzU OTzM OQzP استمرار االحتالل اإلسرائيلي وممارساته اليومية) ٢ 
RzO TzP SzR الفوضى الداخلية) ٣ 
MTzR MNzU MQzL انتشار الفساد وغياب اإلصالح الداخلي  ) ٤ 
LzP LzQ LzQ حدد (أخرى ) ٥_______________( 
LzL LzP LzN ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
    

OQINDêâ<±æù]<íéÛâù]<l]ƒ<í×Ó¹]<<
NQzU NTzS NSzR تفشي البطالة وانتشار الفقر) ١ 
OMzO OOzM ONzP استمرار االحتالل اإلسرائيلي وممارساته اليومية) ٢ 
MNzU MNzS MNzT ليةالفوضى الداخ) ٣ 
NUzM NQzM NRzR انتشار الفساد وغياب اإلصالح الداخلي  ) ٤ 
LzN LzN LzN حدد (أخرى ) ٥_______________( 
LzR LzN LzP ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
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ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
ORD<ð]_<ÜéÏi<ÌéÒ<HÝ^Â<ØÓe<<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ[<
ORIM<DŠ×ËÖ]<êÃè†jÖ]<‹×]éŞ<

QzS NzR OzS جيد جدا ) ١ 
NRzQ NRzQ NRzQ جيد) ٢ 
OMzQ NUzR OLzO ليس جيدا وليس  سيئا) ٣ 
MQzP NLzT MTzS سيئ ) ٤ 
MRzR MPzQ MQzO سيئ  جدا ) ٥ 
PzP RzM QzQ ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
    

ORIN<D<íéßéŞŠ×ËÖ]<íÚçÓ£]Eð]…‡çÖ]<‹×¥D 
QzM OzL OzT جيد جدا ) ١ 
OLzO NTzM NTzU جيد) ٢ 
NTzQ NSzM NSzR ليس جيدا وليس  سيئا) ٣ 
MSzR NPzP NMzU سيئ ) ٤ 
MRzN MNzN MOzS سيئ  جدا ) ٥ 
NzP QzN PzN ال أعرف/ ال رأي) ٦ 

ORIO<DíéßéŞŠ×ËÖ]<ÜÒ^]æ<íéñ^–ÏÖ]<íŞ×ŠÖ]<
SzU OzO QzL جيد جدا ) ١ 
OPzQ OOzS OPzL جيد) ٢ 
NOzR NSzO NQzU ا وليس  سيئاليس جيد) ٣ 
MTzR MUzL MTzT سيئ ) ٤ 
MMzO MLzP MLzP سيئ  جدا ) ٥ 
PzL RzO QzQ ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
    

ORIP<DíéßéŞŠ×ËÖ]<í†Ö]æ<àÚù]<ìˆãq_<
QzM NzU OzS جيد جدا ) ١ 
OSzP NTzO OMzS جيد) ٢ 
NOzR NQzU NQzL ليس جيدا وليس  سيئا) ٣ 
NLzN NRzN NPzL سيئ ) ٤ 
MMzS MNzP MNzM سيئ  جدا ) ٥ 
NzL PzO OzP ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
    

ORIQ<DíéßéŞŠ×ËÖ]<í‰^ñ†Ö]<íŠ‰öÚ<
SzO RzT SzL جيد جدا ) ١ 
ORzN OPzO OQzL جيد) ٢ 
NMzT NOzT NOzM ليس جيدا وليس  سيئا) ٣ 
MOzO MQzT MPzU سيئ ) ٤ 
MMzU MLzU MMzO سيئ  جدا ) ٥ 
UzQ TzP TzT ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
    

ORIR<Dí•…^Ã¹]<h]ˆu_æ<l^Ò†uæ<ïçÎ<
MQzP TzN MLzU جيد جدا ) ١ 
PSzM OTzU PNzL جيد) ٢ 
MTzP NTzQ NPzS ليس جيدا وليس  سيئا) ٣ 
MOzQ MLzS MMzT سيئ ) ٤ 
NzL QzN PzL سيئ  جدا ) ٥ 
OzR TzQ RzS ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
    

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

MUzN MOzL MQzO سأؤيد بشدة) ١ 
QNzR RPzR RLzM سأؤيد) ٢ 
MSzN MQzM MQzU سأعارض) ٣ 
UzS QzQ SzM سأعارض بشدة) ٤ 
MzN MzT MzR ال أعرف/ال رأي ) ٥ 



 ٢٠٠٤أيلول  ـ ١٣         استطالع رقم                                                                            االستطالعات                                        

١٤ 

ÎìˆÆ<Å^ŞA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
(OT<<»<àÓµ<îjÚ<H^ãe<Øéñ]†‰c<Í]Â]æ<°ŞŠ×Ê<íÖæ<Ý^éÎæ<HØéñ]†‰cæ<éŞŠ×ËÖ]<Í†ŞÖ]<°e<Ýø‰<Ñ^Ëi÷<Ø‘çjÖ]<‚Ãe

[Üji<á_<°fÃÖ]<°e<í£^’¹]<íé×ÛÃÖ<Õ^ÏjÂ]<
QRzQ PMzT PSzO لن يكون ممكناً أبداً حدوث مصاحلة بني الشعبني) ١ 
MQzR MOzU MPzQ ميكن حصول املصاحلة فقط بعد عدة أجيال) ٢ 
PzQ MPzL MLzP ميكن حصول املصاحلة مع اجليل القادم) ٣ 
PzO SzO RzN ميكن حصول املصاحلة خالل عشر سنوات) ٤ 
MMzM MOzQ MNzR ميكن حصول املصاحلة خالل السنوات القليلة املقبلة) ٥ 
TzM UzR UzL ال أعرف/ ال رأي) ٦ 
    

OU<<D[àè†ÊçjÚ<Æ<Ý_<àè†ÊçjÚ<Ôi†‰_<]†Êùæ<ÔÖ<íé’~Ö]<íÚøŠÖ]æ<àÚù]<á`e<Ý^èù]<å„â<†Ãi<Øâ<
MzR MzT MzS متوفرين بشكل كامل  )١  
MLzU MOzM MNzO متوفرين) ٢ 
QMzL QSzR QQzM غري متوفرين  )٣   
ORzN NSzO OLzS غري متوفرين  باملرة) ٤ 
LzN LzM LzN ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
    

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

PLzM NQzR OMzM ا بشدةأؤيده) ١ 
QOzT RRzS RMzU أؤيدها) ٢ 
PzQ PzU PzS أعارضها) ٣ 
LzR MzO MzM أعارضها بشدة) ٤ 
MzL MzQ MzO ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
   <

PMD<[Íç}<áæ‚e<íŞ×ŠÖ]<^ÏjÞ]<ìˆÆ<Å^ŞÎæ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<ÝçéÖ]<Œ^ßÖ]<ÄéŞjŠè<Øâ<HÔè_†e<
RUzT RRzL RSzP نعم) ١ 
NTzT OLzU OLzM ال) ٢ 
MzP OzL NzP ال أعرف/ ال رأي) ٣ 
   <

(PN<µ‚Ö]<Ù]çu_<ÜééÏi<l…_<çÖ^â]†i<ÔÞdÊ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<Ø¾<»<á^ŠÞý]<ÑçÏuæ<íé]†Ï<
PzO PzL PzM جيدة جداً) ١  
NQzU NPzN NPzT جيدة) ٢  
NOzU NPzU NPzQ ليس جيدة وليست سيئة) ٣ 
NOzU NPzS NPzP سيئة) ٤ 
NLzN MUzS MUzU سيئة جداً)  ٥ 
MzT NzP NzN ال أعرف/ ال رأي) ٦ 

(PO<ŠÊ<çqçe<‚ÏjÃi<Øâ[íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<^<
TUzU TRzT TSzU نعم) ١ 
QzO RzR RzM ال) ٢ 
PzU RzS RzL ال أعرف/ ال رأي) ٣ 
   <

PPD<[íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<»<“Ïßé‰<Ý_<^ŠËÖ]<‚èˆé‰<Øâ<HÝ^èù]<…æ†Ú<ÄÚ<
PTzP QNzT QMzM سيزيد)  ١ 
MLzM MTzL MQzL سيبقى كما هو) ٢ 
ONzP NNzR NRzO سينقص)  ٣ 
UzL RzR SzQ ال أعرف/ ال رأي) ٤ 
   <

PQ<D»<çqçÚ<çâ<Øâ<[^ŠËÖ]<]„â<‚qçè<íŞ×ŠÖ]<ìˆãq_æ<l^Š‰öÚ<àÚ<ë_<»<HÔè_†e<V<
   PQIM<DíéÚçÓ£]<gi^Ó¹]æ<l]…]‡çÖ]<

TQzS TOzO TPzN نعم) ١ 
TzT UzM UzL ال) ٢ 
QzP SzR RzT ال أعرف/ ال رأي) ٣ 
    

PQIN<Dãq_í†Ö]æ<àÚù]<ìˆ<
TMzS TQzQ TPzM نعم) ١ 
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ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
MOzO UzM MLzS ال) ٢ 
QzL QzP QzN ال أعرف/ ال رأي) ٣ 
   PQIO<DíéßéŞŠ×ËÖ]<í‰^ñ†Ö]<gjÓÚ<

RRzP RMzU ROzR نعم) ١ 
NLzM NMzP NLzU ال) ٢ 
MOzQ MRzS MQzQ ال أعرف/ ال رأي) ٣ 
    

PQIP<D]êÃè†jÖ]<‹×<
RUzU SPzO SNzR نعم) ١ 
NLzR MOzM MRzL ال) ٢ 
UzQ MNzR MMzP ال أعرف/ ال رأي) ٣ 
    

(PRe<<‚•<ív×Š¹]<l^é×ÛÃ×Ö<ífŠßÖ^qìˆÆ<Å^ŞÎæ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<°é×éñ]†‰c<çß<<[ÔÞdÊ<
SLzP PPzO QPzM تؤيدها بشدة) ١   
NOzU PRzQ OTzM تؤيدها) ٢ 
PzU RzO QzT تعارضها)٣  
LzP LzR LzQ تعارضها بشدة ) ٤  
LzP NzN MzQ ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
   <

(PSe<<‚•<ív×Š¹]<l^é×ÛÃ×Ö<ífŠßÖ^ÚßçjŠ°ìˆÆ<Å^ŞÎæ<íée†ÇÖ]<íË–Ö]<»<<<[ÔÞdÊ<
RQzN PMzS QLzQ تؤيدها بشدة) ١   
NTzS PRzM OUzR تؤيدها) ٢ 
PzU UzR SzT تعارضها) ٣ 
LzR LzQ LzQ ضها بشدة تعار) ٤  
LzR NzM MzQ ال أعرف/ ال رأي) ٥ 
    

PT<De<‚•<ív×Š¹]<l^é×ÛÃ×Ö<ífŠßÖ^ÚØéñ]†‰c<Ø}]<°é×éñ]†‰c<°éÞ‚<ÔÞdÊ[<
PMzT MTzS NSzP تؤيدها بشدة) ١   
NRzP NRzQ NRzP تؤيدها) ٢ 
NSzR PTzQ PLzS تعارضها) ٣ 
OzN OzU OzR تعارضها بشدة ) ٤  
MzL NzP MzU ال أعرف/ يال رأ) ٥ 

PU<D°fÞ^¢]<øÒ<àÚ<ÌßÃÖ]<Í^Ïèý<ìçÂ‚×Ö<ífŠßÖ^e<V[ÔÞdÊ<Hê×éñ]†‰ý]æ<éŞŠ×ËÖ]<
TMzO TOzN TNzQ تؤيدها) ١ 
MTzM MPzO MQzS تعارضها) ٢ 
LzR NzP MzS ال رأي ال أعرف) ٣ 
    

QLD<<àÚ<ÌßÃÖ]<Í^Ïèc<î×Â<éŞŠ×ËÖ]æ<ê×éñ]†‰ý]<°Ê†ŞÖ]<°e<Ñ^Ëi÷]<<çÖ<^ÛéÊ<l^é×ÛÃÖ]<l†Ûj‰]<àÓÖæ<°fÞ^¢]<øÒ
[^ãmæ‚u<Äß¹<l]ð]†qc<ƒ^¡^e<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<Ý^éÎ<š…^Ãi<Ý_<ÐÊ]çi<Øâ<Híé×éñ]†‰c<Í]‚â_<‚•<ív×Š¹]<

RLzL QTzU QUzO أوافق) ١ 
OSzU OQzU ORzS أعارض) ٢ 
NzL QzN PzL ال رأي ال أعرف) ٣ 
   <

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

ONzQ MRzS NNzR بالتأكيد نعم  ) ١ 
ORzM POzU PMzL نعم  ) ٢ 
NPzO ONzT NUzS ال) ٣ 
QzQ OzL PzL بالتأكيد ال)  ٤ 
MzR OzQ NzT ال أعرف/ ال رأي ) ٥ 
    

QNDÖ<<<‹éñ†Ö<í×ÏjŠÚ<l^e^~jÞ]<l†q<ç[…^j~j‰<àÛÊ<HÜâõ^_<íéÖ^jÖ]<x†iæ<HÝçéÖ]<íéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<
MSzM MOzU MQzM حممود الزهار) ١ 
OQzN OPzT OPzU ياسر عرفات)  ٢ 
MOzT MNzP MNzU مروان الربغوثي) ٣ 
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ìˆÆ<Å^ŞÎA íée†ÇÖ]<íË–Ö]A ÅçÛ]A  
LzR LzU LzT حدد(غري ذلك ) ٤_____ 
NOzR NQzO NPzR سبق وسأقرر يف حينهال أحد ممن) ٥   
TzS MLzU MLzM تالن أشارك يف االنتخاب) ٦ 
MzL MzU MzR ال أعرف/ ال رأي ) ٧ 
    

QOD<Ö<HÜâõ^_<íéÖ^jÖ]<x†iæ<HíéßéŞŠ×ËÖ]<íŞ×ŠÖ]<‹éñ…<gñ^ßÖ<í×ÏjŠÚ<l^e^~jÞ]<l†q<ç<<[…^j~j‰<àÛÊ
RzO QzO QzS صائب عريقات) ١ 
MPzL MMzM MNzN حيدر عبد الشايف) ٢ 
MTzU NPzN NNzN مروان الربغوثي) ٣ 
NzR NzT NzS أمحد قريع) ٤  
NzL MzU NzL حممود عباس) ٥ 
SzQ MzN OzR حممد دحالن) ٦ 
MNzR MLzT MMzQ حممود الزهار)٧  
NRzP NSzU NSzP ال أحد مما سبق، ساقرر يف حينه ) ٨ 
SzU MMzN MLzL لن أشارك يف االنتخابات) ٩ 
LzR MzN MzL ( ري ذلك حددغ )١٠_________( 
MzN NzO MzU ال أعرف/ ال رأي ) ١١ 
   <

QPD< _<[<‚èöi<íéÖ^jÖ]<h]ˆuù]æ<l^â^Ÿ÷]<àÚ<^èy¼ÏÊ<ğ]‚u]æ<}]w<
LzR LzP LzQ زب الشعبح )١ 
NzL NzN NzM اجلبهة الشعبية) ٢ 
NPzO OMzO NTzS تحف ) ٣ 
NUzR MSzP NNzL اسمح ) ٤ 
LzP MzN LzU هة الدميقراطيةجلبا ) ٥ 
NzL PzU OzT جلهاد اإلسالميا ) ٦ 
RzS PzU QzQ ستقل إسالميم ) ٨ 
QzS SzT SzL ستقل وطينم )   ٩ 
NSzT NUzO NTzS أحد مما سبقال ) ١٠              
LzT LzS LzT ( ري ذلك حددغ )١١_____________( 

 
 


