
 
 

  شرآة نير ايست آونسلتنج تصدر توقعاتها لترآيبة المجلس التشريعي المقبل
  

 2006 من شهر آانون الثاني 22-20 في الفترة رام اهللا-في آخر استطالع قامت به شرآة الشرق األدنى لإلستشارات
الدوائر توى لمرشحيها على مس الوطن على صعيد القوائم جميع أصوات مؤيدي ت صبماأظهرت النتائج أنه إذا 

  :اإلنتخابية بشكل حصري فإن النتائج المتوقعة لترآيبة المجلس التشريعي المقبل ستكون آالتالي
المقاعد المتوقعة للقائمة   القائمة اإلنتخابية

  على صعيد الوطن
المقاعد المتوقعة على 

  صعيد الدوائر
  مجموع المقاعد

  63  27  36  قائمة فتح
  37  15  22  قائمة حماس

  23  23  -  ينالمستقل
  3  1  2  قائمة الجبهة الشعبية

  2  -  2  قائمة فلسطين المستقلة
  2  -  2  قائمة الطريق الثالث

  1  -  1  قائمة البديل
  1  -  1  قائمة الحرية واإلستقالل

  132  66  66  المجموع
  

ممثلي فتح ا ستنخفض نسبة نجاح القريبين من حرآة فتح تحديدالمرشحين  بسبب آثرة المرشحين المستقلين وولكن
 بحيث يؤدي ذلك إلى رفع نسبة نجاح مرشحي حرآة حماس  على مستوى الدوائر اإلنتخابيةوالمستقلين بشكل ملموس

 من نسبة المقاعد التي قد تحصل ها سيكون أعلىمنلمرشحي فتح والقريبين  أن اجمالي عدد األصوات معبشكل آبير 
  :ة المجلس التشريعي المقبل بالشكل التالي على ترآيب التشتتهذا وبذلك يتوقع أن يؤثر عليها

المقاعد المتوقعة للقائمة   القائمة اإلنتخابية
  على صعيد الوطن

المقاعد المتوقعة على 
  صعيد الدوائر

  مجموع المقاعد

  59  23  36  قائمة فتح
  54  32  22  قائمة حماس

  19  11  8  القوائم االخرى والمستقلين
  132  66  66  المجموع

  
  :أظهر اإلستطالع النتائج التاليةلك وباإلضافة لذ

 .اإلدالء برايهم% 16من المستطلعين أنهم سيختارون مرشحهم في يوم اإلنتخابات فيما رفض % 15أعلن  •
أما . م أو للفصيل الذي يمثلونهيدهم لهي نابع عن تأ اختيارهم لمرشحيهممن المستطلعين أن% 78أعلن  •

ارهم يعود لعدم رضاهم عن التنظيمات األخرى وليس لقناعتهم من المستطلعين فإن خي% 22بالنسبة إلى 
ون لعدم رضاهم عن الفصائل تمن الذين يصو% 55من الجدير بالذآر أن . بالفصيل الذي سيصوتون له

 .األخرى سوف يصوتون لحرآة حماس
وتون من الذين سيص% 84علما بأن  .من المستطلعين يؤيدون التوصل إلى اتفاق سالم مع اسرائيل% 70 •

 .من الذين سيصوتون لحماس يؤيدون التوصل إلى اتفاق سالم مع اسرائيل% 54لفتح و
آل من محمود زهار واسماعيل فيما حصل % 21أآبر نسبة من المستطلعين يثقون بمروان البرغوثي بنسبة  •

 %.7مصطفى البرغوثي على . لكل منهما بينما حصل د% 6هنية على 
  

رة األولى في فلسطين عن طريق الهاتف بشكل عشوائي بحيث تم تمثيل جميع مناطق تم تنفيذ هذا اإلستطالع وللم
 837 للحصول على 18 فلسطيني فوق سن 1200تم استطالع رأي أآثر من . الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس

  . مقابلة ناجحة
  

ل استطالعات الرأي شرآة نير ايست آونسلتنج هي شرآة خاصة فلسطينية مقرها في رام اهللا وتعمل في مجا
دراسات في فلسطين والعالم  في مجال استطالعات الرأي والالروادوالدراسات وتضم الشرآة عدد من الباحثين 

  .العربي ومن المساهمين في تطوير قدرات عدد من العاملين في هذا المجال في المنطقة
  

  0599568636م لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بالسيد جميل رباح على هاتف رق


