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 بيان صحفي
 

 
 
 
 
 

 على 2006 يناير 29-27نفذت شرآة الشرق األدنى لالستشارات استطالعا للرأي في الفترة ما بين 
نفذ االستطالع .  وقطاع غزة بما فيها القدس شخص في الضفة الغربية863كونة من  م عشوائيةعينة

عبر الهاتف وغطى مجموعة من األسئلة المتعلقة باالنتخابات التشريعية الفلسطينية مباشرة بعد 
من البيوت % 60ومن الجدير ذآره أن . اإلعالن عن النتائج من قبل لجنة االنتخابات المرآزية

تتوفر لها خدمة الهاتف، وأن استطالعات للرأي نفذت سابقا عبر الهاتف من قبل باحثين الفلسطينية 
  .عاملين في الشرآة تتوافق مع التوجهات الرئيسية لالستطالعات التي تنفذ بطريقة مباشرة

  %.95عند مستوى ثقة % 3.5 +ويذآر أن هامش الخطأ يقدر ب 
  
  
  
  : سلوك الناخب-1
  

صوت % 42من العينة صوت لصالح فتح، و% 47الرأي بأن بشكل عام أظهر استطالع  
بأن تصويتهم لصالح قائمة معينة آان مبني على % 18آما عبر ما نسبته . لقائمة حماس

  ).أي تصويت احتجاجي( ئم أخري أساس عدم الرضا من أداء قوا
لح سيصوتوا لصا%  42و. سيصوتوا لفتح% 47االنتخابات اليوم فإن ما نسبته إذا ما جرت  

  .لغيرهم% 11حماس و
بأنهم آانوا سيصوتوا لفتح، % 71عرفات حيا اليوم، عبر ما نسبته وفيما لو آان الرئيس  
  .لصالح حماس% 23و

  
  

 .على حماس تغيير سياستها القائلة بإزالة دولة إسرائيل% 73 
من الذين % 77( سلمي مع إسرائيل اتفاقيؤيدون التوصل إلى % 84 

 )صوتوا لحماس
 .يعارضون استقالة أبو مازن% 86 
 .ف آممثل شرعي للشعب الفلسطيني.ت.يؤيدون م  %62 
 .ماس آأولوية لحكومة ح يؤيدون تطبيق أحكام الشريعةفقط % 3 
 على احتجاجيتصويت من الذين صوتوا لحماس برروا ذلك آ% 26 

 ممارسات الفصيل األخر
 دة وطنيةعن تأييدهم لتشكيل حكومة وح% 81عبر الغالبية بنسبة  
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  : دعم عملية السالم-2
  

آما عبر . لة الرئيس محمود عباسالستقامن العينة عن معارضتهم % 86عبر ما نسبته  
رض التوصل التفاق سلمى ما  سلمي مع إسرائيل، وعااتفاقعن دعمهم للتوصل إلى % 84

من الذين صوتوا لحماس عن تأييدهم % 77ي نفس السياق فقد عبر ما نسبته وف%. 16نسبته
  . سلمي مع إسرائيلالتفاقللتوصل 

بإزالة دولة إسرائيل، فيما عن تأييدهم اإلبقاء على سياسة حماس القائلة % 25وعبر ما نسبته  
  .ر سياستها هذهلى حماس تغييعن أن ع% 75عبر 

% 19ي تمثل الشعب الفلسطيني، مقابل ف هي الت.ت.عن أن م% 62آما عبر ما نسبته  
  .لصالح فتح آممثل للشعب الفلسطيني% 19لصالح حماس، و

  
  
  
  :حكومة وطنية -3
  

%. 19دة وطنية، وعارض ذلك عن تأييدهم لتشكيل حكومة وح% 81عبر الغالبية بنسبة  
على أساس اختبار ما % 64ارضين لتشكيل حكومة وحدة وطنية برر ما نسبته ومن بين المع

على أساس أن حماس ستتحكم بشكل أفضل لوحدها، % 9يمكن لحماس القيام به لوحدها و
  . والباقي بسبب وجود خالفات أساسية بين فتح وحماس

  
  
  
  
  

تلفة يوم االثنين وستقوم الشرآة بنشر نتائج االستطالع والجداول بحسب المتغيرات المخ
 وباإلمكان اإلطالع على النتائج عبر الموقع اإللكتروني التالي 30/1/2006الموافق  

com.neareastconsulting.www ولمزيد من المعلومات بإمكانكم االتصال ، 
  .مع مدير الشرآة جميل رباح على أرقام الشرآة


