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  بيان صحفي

  راصد األمن الفلسطيني
  

  
استدعت التطورات األمنية التي تدور حاليا وخاصة في قطاع غزة والتوترات الحاصلة بين حرآتي حماس وفتح 

إلى مراجعة سريعة النطباعات الشارع الفلسطيني حول هذه لما لرأيهم من أهمية في المساهمة في تطويق هذه 
ل إبقاء هذا التطور محصورا ضمن التفاعالت التي عادة ما تحصل على األطراف ذات العالقة من أج.....األزمة 

  .في المجتمعات الديمقراطية وخاصة بين مؤسسات السلطة التنفيذية والتشريعية
  

ن وبمساهمة مآونسلتنج  شرآة نير إيست أجرتهرأي إن النتائج األساسية المذآورة أدناه هي نتيجة الستطالع 
 فلسطينيا 890 تم مقابلة عينة من 2006 أيار 21-19في الفترة ما بين تطالع مؤسسة باسيا لجزء من هذا االس

 وعامل ثقة يقدر 3.28  +بهامش خطأ تم اختيار العينة بشكل عشوائي . فوق الثامنة عشر عاما بواسطة الهاتف
 %95ب 

 
 

باألمان لم يتغير الذين أفادوا بأن شعورهم نسبة الفلسطينيين  ارتفعت 2006شهري آانون ثاني وشباط خالل  
 بدأت 2006 بينما ومنذ شهر آذار  بشكل متصاعد2006 التشريعي في آانون ثاني سمنذ انتخابات المجل

ين ذأما نسبة أولئك ال. اآلن% 37في نيسان لتصل إلى % 42في آذار إلى % 57هذه النسبة باالنخفاض من 
 لها خالل األشهر األربعة األخيرة ىويشعرون بأمان أقل منذ االنتخابات ارتفعت لتصل إلى أعلى مست

% 15من أولئك الذين ال يثقون بأي فصيل و% 33ومن مؤيدي فتح % 64ومن الجدير بالذآر أنه %) 34(
أما نسبة سكان قطاع غزة .  من مؤيدي حماس أفادوا بأن شعورهم باألمان قل منذ االنتخابات التشريعية

بينما % 41   وصلت إلى 2006 التشريعي في آانون ثاني سلالذين يشعرون بأمان أقل منذ انتخابات المج
 %.31 تصل هذه النسبة بين أوساط سكان الضفة الغربية إلى

  
من المستطلعين يعتبرون أن حالة االنفالت األمني هي السبب الرئيسي لعدم شعورهم باألمان، بينما % 43 

بب، أما االحتالل اإلسرائيلي فكان السبب ألسرهم هو السبأن تدهور األوضاع االقتصادية منهم % 37أفاد 
من المستطلعين بأن غياب القانون هو سبب % 7من المستطلعين وآذلك غياب القانون حيث أفاد % 7ل 

 .عدم شعورهم باألمان
  

بقاء السالح بين أيدي إ (يعتقدون بأنمن الفلسطينيين % 34عند استثناء عامل االحتالل اإلسرائيلي، فإن  
تحسين فاعلية (أفادوا بأن %  33 فقط سيساهم في تحسين شعورهم باألمان، بينما )لفلسطينيةقوات األمن ا

نزع أسلحة األجنحة المسلحة (قالوا بأن % 20سيساهم في تحسين شعورهم باألمان، ) وأداء قوات األمن
 .سيساهم في تحسين شعورهم باألمان) تحسين الوضع االقتصادي(أفادوا بأن % 20). للفصائل

  
أو على أسرهم وممتلكاتهم، هذا / أفادوا بأنهم يشعرون بالخوف على أنفسهم ومن الفلسطينيين % 62    

من مثيله %) 74(وبين أولئك الذين ال يثقون بأي فصيل %) 69(الشعور أعلى بين أولئك الذين يؤيدون فتح 
 %).48( بين أوساط مؤيدي حماس 

  
أفاد جهزة األمنية بينما  على األالمخولة بالسيطرةفلسطينية هي من الفلسطينيين بأن الحكومة ال% 53يعتقد  

من أولئك الذين ال % 50من مؤيدي فتح و% 81أفاد . ل عن هذه األجهزةالمسئوبأن الرئيس هو % 47
 .من مؤيدي حماس بأن السيطرة على األجهزة األمنية يجب أن تتبع للرئيس% 18يثقون بأي فصيل و
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 عربيؤيدون دمج األجنحة المسلحة للفصائل ضمن األجهزة الفلسطينية فقد أ%) 81(أغلبية الفلسطينيين  

 تأييدهم لدمج  عنمن مؤيدي فتح% 74من أولئك الذين ال يثقون بأحد و% 87من مؤيدي حماس و% 82
 األمنية بينما يالحظ أن نسبة التأييد لهكذا خطوة أعلى بين سكان الضفة الغربية ةهذه الفصائل ضمن األجهز

 %).77(من التأييد لها بين سكان قطاع غزة %) 83(
  

% 38بأن تشكيل القوة األمنية المساندة الجديدة سيساهم في تحسين الوضع األمني الداخلي بينما % 62يعتقد  
في تحسين الوضع الداخلي منتشر االعتقاد بأن القوة األمنية الجديدة ستساهم . يعتقدون العكس من ذلك
من بين مؤيدي فتح %) 50(و بين أولئك الذين ال يثقون بأحد %) 82( ي حماس بصورة أآبر بين مؤيد

)41.(% 
  

بأن وزارة الداخلية الفلسطينية قررت إنشاء القوة األمنية المساندة لتحسين من الفلسطينيين % 63يعتقد  
بأن الوزارة شكلت هذه القوة لتنافس القوة األمنية % 37الوضع األمني في الضفة والقطاع، بينما يعتقد 

خلي  يعتقدون بان الوزارة شكلت هذه القوة لتعزيز وضع األمن الدامن مؤيدي حماس% 84. الموجودة حاليا
 .من مؤيدي فتح بأن هذه القوة شكلت لتنافس القوة األمنية الموجودة حاليا% 61بينما يعتقد 

  
 الوزراء أصدر تعليماته منع تشكيل أي قوة أمنية جديدة ولكن رئيس قرارا ب الرئيس أبو مازنأصدر 

وجهة نظرهم عمن ب عند سؤال المستطلعين. بالمضي قدما بتشكيل قوة أمنية جديدة مساندة للموجودة حاليا
 بينما من المستطلعين بأن على الرئيس أبو مازن التخلي عن موقفه% 54عليه التخلي عن موقفه، أفاد 

  . بالمضي قدما بتشكيل القوة األمنيةهأفادوا بأن على رئيس الوزراء إسماعيل هنية التخلي عن موقف% 46
لئك الذين ال يثقون بأحد يعتقدون بأن من أو% 53من مؤيدي حماس و% 81من مؤيدي فتح مقارنة ب% 20

  . على الرئيس أبو مازن التراجع عن موقفه هذا
% 30من الرأي العام الفلسطيني يلوم حماس على األزمة األمنية الحالية في غزة بينما % 23بشكل عام فإن  

من مؤيدي فتح % 56وفقا للثقة الحزبية فإن .  يلومون آال من الحرآتين معا% 47و فتح يلقون اللوم على
من مؤيدي حماس يلومون فتح على األزمة % 56يلومون حماس على األزمة األمنية قي القطاع بينما 

 .األمنية
من الفلسطينيين بأن األزمة األمنية الحالية في غزة ستمتد إلى الضفة الغربية، هذا االعتقاد % 44يعتقد  

من بين مؤيدي %) 43( يثقون بأي فصيل وأولئك الذين ال%) 53(منتشر أآثر بين مؤيدي حرآة فتح 
من سكان قطاع غزة %) 48(وآذلك فإن هذا االعتقاد أقوى لدى سكان الضفة الغربية %). 37(حماس 

)37.(% 
 من مؤيدي فتح أفادوا بذلك بينما% 62. من الفلسطينيين يعتقدون بأنه من المحتمل نشوب حرب أهلية% 45 

ومن . من أولئك الذين ال يثقون بأي فصيل  أفادوا بذلك% 45من مؤيدي حماس و% 34 وافقهم الرأي
من % 43مقارنة مع %) 48(يتوقعون نشوب حرب أهلية الجدير بالذآر بأن نسبة سكان الضفة الغربية 

 .سكان القطاع الذين يتوقعون ذلك
. إلسرائيليةمن المستطلعين يؤيدون االتفاقية التي وقعت من قبل األسرى في السجون ا% 80بشكل عام فأن  

وأولئك الذين ال يثقون بأحد %) 68(ومن المالحظ أن نسبة التأييد لهذه االتفاقية بين أوساط مؤيدي فتح 
، وآذلك فإن نسبة التأييد لهذه االتفاقية بين %)68( أعلى من مثيلتها بين أوساط مؤيدي حماس %) 86(

 %).72(طاع غزة أعلى من التأييد لها بين سكان ق%) 85(سكان الضفة الغربية 
من الفلسطينيين يعتقدون بأنه من األفضل جمع سالح األجنحة المسلحة للفصائل لتحسين الوضع % 63 

أقوى من  %) 70(وأولئك الذين ال يثقون بأي فصيل %) 68(لدى مؤيدي فتح هذا االعتقاد . األمن الداخلي
 أعلى %)70(ة الذين يعتقدون ذلك باإلضافة لذلك نسبة سكان قطاع غز%). 56(مثيله لدى مؤيدي حماس 

 %).59(من مثيالتها في الضفة الغربية 
بشكل عام فإنه عند سؤال المستطلعين عما إذا آان على حماس الحفاظ على موقفها الداعي إلزالة دولة  

من المستطلعين بأن على حماس االحتفاظ بموقفها،  أما وفقا للثقة الحزبية فإن نسبة % 41إسرائيل أفاد 
بين  %) 23(مقارنة ب %) 62(يدي حماس الذين أفادوا بأن على الحرآة االحتفاظ بموقفها وصلت لمؤ
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بين أوساط أولئك الذين ال يثقون بأي فصيل وأفادوا بأن على حماس االحتفاظ %) 33(أوساط مؤيدي فتح و
اس القائل بإزالة دولة مقارنة بنتائج استطالع نتائج شهر نيسان يالحظ أن نسبة التأييد لموقف حم .بموقفها

 %.6إسرائيل قد ارتفع بنسبة 
فقط أفادوا بذلك % 13من المستطلعين يعتقدون بوجود شريك للسالم على الجانب اإلسرائيلي بينما % 22 

والنسبة األعلى للفلسطينيين الذين يعتقدون بوجود شريك للسالم على ). 2006نيسان (الشهر الماضي 
  %).29(أوساط مؤيدي حرآة فتح  هي بين الجانب اإلسرائيلي

 . عكس ذلكالباقون يعتقدون% 38 شريك فلسطيني للسالم مع إسرائيل، بينما يعتقدون بأن هناك% 62 
  
  
  
  
  
  
  
  
  


