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 C  الجواب  السؤال  

A1بأي فصيل سياسي أو ديني تثق أآثر؟   
  ______________اسم الفصيل

  )ال تقرأ ( ال أثق بأي من الفصائل. 77
  ال جواب/ ال أعرف . 99

A1

A2 بعدما جرت اإلنتخابات، هل تشعر ب:  

  بأمان أآثر .1
 بأمان أقل .2
 شعوري باألمان لم يتغير .3
  ال جواب/ ال أعرف .   9
  

A2

A3تسوية سلمية مع ل تعارض أم تؤيد التوصل إلى ه
  إسرائيل؟

  أؤيد التوصل إلى إتفاق سلمي .1
أعارض التوصل إلى إتفاق  .2

 سلمي
  ال جواب/ ال أعرف .   9

A3

A4
البعض يقول أن على فتح المشارآة في حكومة وحدة 

وطنية، والبعض يعارض ذلك، ما موقفك من هذا 
  الموضوع؟

أؤيد مشارآة فتح في حكومة  .1
  وحدة وطنية

تح في أعارض مشارآة ف .2
 حكومة وحدة وطنية

  ال جواب/ ال أعرف .   9

A4

A5أهم أولوية يجب أن تكون لحكومة  هيبوجهة نظرك، ما 
  حماس؟

  تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية .1
التوصل إلى إتفاق سلمي مع  .2

 إسرائيل
 حل مشاآل البطالة والفقر .3
 مقاومة االحتالل .4
 منيإنهاء حالة الفلتان األ .5
 محاربة الفساد  .6
 حل مشكلة الالجئين .7
 الجدار العازل .8
 األسرى .9

 المستوطنات .10
 _________:أخرى  .11
  ال جواب/ ال أعرف . 99

A5

A6 إلى أي حد تعتقد أن المساعدات اإلنسانية الدولية للشعب
  الفلسطيني ضرورية؟ 

  ضرورية جدا .1
 ضرورية .2
الشعب الفلسطيني بإمكانه الحياة  .3

 بدونها
 ى اإلطالقغير مطلوبة عل .4
  ال جواب/ ال أعرف .   9

A6

 
A7

هل تعتقد أن حكومة بقيادة حماس ستكون قادرة على 
تعويض إنخفاض حجم المساعدات من قبل الواليات 

المتحدة واإلتحاد األوروبي من مصادر أخرى آإيران 
  مثال؟

  نعم .1
 ال .2
  ال جواب/ ال اعرف . 9      

A7

A8وقفها الداعي إلى هل تعتقد أن على حماس اإلحتفاظ بم
  إزالة دولة إسرائيل؟

  نعم .1
 ال .2
  ال جواب/ ال أعرف . 9

A8
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A9

بوجهة نظرك، آيف ستكون فاعلية حكومة بقيادة حماس 
في ظل الموقف األمريكي واألوروبي الداعي بوقف 
المساعدات للسلطة الفلسطينية طالما حماس متمسكة 

  بمبدأها القاضي بإزالة دولة إسرائيل؟ 

ة أآثر من الحكومة ستكون فعال .1
  السابقة

 ةالحكومة الجديد فاعلية ستكون .2
  السابقةمثل

ستكون أقل فاعلية من الحكومة  .3
 السابقة

  ال جواب/ ال أعرف .    9

A9

  األسئلة الديمغرافية

D1 آيف تعتبر وضعك ووضع عائلتك المالي؟  

  .أفضل من الناس المحيطين بنا .1
  بنانتقريبا مثل الناس المحيطي .2
 أسوأ من الناس المحيطين بنا .3
  ال جواب/ ال أعرف . 9

D1 

D3 هل أنت الجئ أو منحدر من عائلة الجئة؟  
  نعم .1
 ال .2
  ال جواب/ ال أعرف . 9

D3 

D4 العمر   عمر المجيب____________  D4 
D5 أنثى. 2ذآر                       . 1  الجنس  D5 

D6 ما هو أعلى مستوى تعليمي التحقت به؟  

  لم أذهب مطلقا إلى المدرسة .1
  االبتدائيةةالمدرس .2
 المدرسة اإلعدادية .3
 المدرسة الثانوية .4
  الجامعة أو الكلية .5

D6 

D7 مدينة .1   السكنمكان  
  قرية .2

 مخيم لالجئين .3
 D7  ال أعرف. 9

D8المحافظة    D8
  
  
  

 


