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املسلحة. القوات الدميوقراطية على للرقابة جنيف في مركز إفريقيا وشمال األوسط الشرق برنامج في مستشار هو

 r.friedrich@dcaf.ch
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القوات على للرقابة الدميوقراطية مركز جنيف في إفريقيا وشمال األوسط برنامج الشرق ورئيس الزميل الرئيسي هو

 a.luethold@dcaf.ch املسلحة
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لدراسات العالي املعهد في العامة الفلسطينية املفاهيم حول التقرير بإعداد اخلاص املشروع ومنسق سياسي عالم هو

 luigi.demartino@iued.unige.ch التنمية.
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خالل شهر أيار (مايو) ٢٠٠٦، أجرى كل من مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة واملعهد العالي 
لدراسات التنمية في جنيف مسحًا يهدف إلى التعرف على الطريقة التي ينظر اجلمهور الفلسطيني من خاللها إلى حكم 
القطاع األمني في األراضي الفلسطينية.١ وميثل هذا املسح استكماًال الستطالع مشابه آخر أجراه مركز جنيف للرقابة 
الدميوقراطية على القوات املسلحة واملعهد العالي لدراسات التنمية خالل شهر متوز (يوليو) ٢٠٠٥٫٢ ويشمل هذا املسح 

استطالع آراء ١,٨٠٠ مواطن فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، باإلضافة إلى القدس الشرقية. 

كان التقرير األول الصادر في شهر متوز ٢٠٠٥ ميثل أولى احملاوالت لفهم كيفية نظر املواطنني الفلسطينيني وحكمهم 
على القطاع األمني في فلسطني٣. وقد اشتمل ذلك التقرير على قياس مدى الثقة التي يوليها اجلمهور الفلسطيني 
ملختلف األجهزة األمنية الرسمية وغير الرسمية. كما تناول ذلك التقرير طريقة تقييم املواطنني الفلسطينيني ألداء السلطة 
الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بتوفير األمن، والسيطرة على اجلماعات املسلحة وتنفيذ برامج اإلصالح. وأخيرًا، قدم 
التقرير حملة عامة حول الرأي الفلسطيني العام حول االحتياجات الالزمة إلصالح القطاع األمني. وفي هذا السياق، 
خُلص التقرير إلى نتيجة مفادها أن جمهور املواطنني الفلسطينيني بشكل عام لم يكن راضيًا عن أداء األجهزة األمنية 
الفلسطينية، كما أبدى املواطنون ثقة محدودة في حكم القطاع األمني، وأثاروا شكوكًا حول شرعية هذا القطاع وطالبوا 
بإجراء إصالحات عاجلة فيه، وذلك من قبيل خفض الفساد واحملسوبية إلى أقصى درجة، وتعزيز احترام حقوق اإلنسان 

وفرض الرقابة السياسية على اجلماعات املسلحة على نحو أفضل. 

وعلى مدى الشهور الـ١٢ املاضية، شهدت األراضي الفلسطينية بعض التغيرات الرئيسية التي كان لها أثر مباشر على 
عملية حكم القطاع األمني. ففي نهاية صيف عام ٢٠٠٥، سحبت السلطات اإلسرائيلية قواتها املسلحة واملستوطنني 
اليهود من قطاع غزة باإلضافة إلى أجزاء أخرى من الضفة الغربية. وفي نصر شّكل مفاجأة للعديدين، فازت حركة 
التي  التشريعية  االنتخابات  عقب  الفلسطيني  التشريعي  املجلس  في  املقاعد  بغالبية  (حماس)  اإلسالمية  املقاومة 
انعقدت خالل شهر كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٦؛ حيث وجدت احلركة نفسها فجأة في موقف يفرض عليها تشكيل 
حكومة جديدة. وعلى وجه السرعة، ردت الدول الغربية املانحة على هذا الفوز مبقاطعة حكومة حماس اجلديدة ووقف 
الوطنية  السلطة  واجهت  لذلك،  ونتيجة  الفلسطينية.  الوطنية  للسلطة  تقدمها  كانت  التي  املالية  املساعدات  معظم 

١  ميثل هذا التقرير جزءًا من مشروع كبير يقوم على تنفيذه املعهد العالي لدراسات التنمية في جنيف، ويعرف هذا املشروع بـالتقارير املتعلقة 

التقارير التي يصدرها هذا املشروع على أساس سنوي تقييمًا حول التغييرات التي تطرأ على  باملفاهيم الفلسطينية العامة. وتوفر سلسلة 
األوضاع املعيشية في األراضي الفلسطينية احملتلة. وفي هذه السنة، يصدر املعهد العالي لدراسات التنمية تقريره العاشر في هذه السلسلة 
من التقارير. وتتولي مجموعة من اجلهات املانحة تقدمي الدعم لهذا املشروع، مبا فيها الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، ووزارة 
الشؤون اخلارجية السويسرية، ومركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة، ومنظمة الصحة العاملية، وصندوق األمم املتحدة للسكان، 
الشرق األدنى باإلضافة  الفلسطينيني في  الالجئني  املتحدة لغوث وتشغيل  الشؤون اإلنسانية، ووكالة األمم  لتنسيق  املتحدة  ومكتب األمم 
إلى صندوق رعاية الطفولة التابع لألمم املتحدة (اليونيسيف). وميكن اإلطالع على هذه التقارير باإلضافة إلى النتائج التي خلصت إليها 

.www.iuedpolls.org :االستطالعات على املوقع اإللكتروني
٢  أنظر "املفاهيم الفلسطينية العامة حول حكم القطاع األمني، تقرير موجز، جنيف، ١٤ تشرين األول (أكتوبر) ٢٠٠٥، والصادر عن مركز 

جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة واملعهد العالي لدراسات التنمية. وهذا التقرير منشور على املوقع اإللكتروني:
 .www.dcaf.ch/mena/documents 

٣  عادًة ما يضم القطاع األمني القوات املسلحة وقوات الشرطة والدرك وأجهزة املخابرات الداخلية واخلارجية، باإلضافة إلى املؤسسات القضائية 

واجلزائية. كما يتضمن هذا القطاع السلطات املدنية املنتخبة واملعينة حسب األصول القانونية والتي تضطلع مبسؤولية الضبط  والرقابة، وهي 
السلطة التنفيذية والبرملان. ولإلطالع على بيان تفصيلي حول القطاع األمني الفلسطيني، أنظر رونالد فريدريك، "املأزق الفلسطيني – حكم 
القطاع األمني في ظل غياب الدولة"، في كتاب آرنولد لوتولد ورامي خوري (محررون)، التحديات أمام حكم القطاع األمني في الشرق 
األوسط، مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة، ٢٠٠٦؛ وانظر كذلك رونالد فريدريك، إصالح القطاع األمني في األراضي 

الفلسطينية احملتلة، اجلمعية الفلسطينية األكادميية للشؤون الدولية (PASSIA): القدس، ٢٠٠٤.  
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النصف األول من عام ٢٠٠٦،  انقضاء  املستحقة ملوظفيها. ومع  الرواتب  الفلسطينية صعوبات جمة في تأمني دفع 
ارتفعت نسبة التوتر بني الفصائل الفلسطينية إلى مستوًى غير مسبوق. ومن جانب آخر، كانت األعمال العدائية الدائرة 
بني الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل تدور على مدى شهور، غير أن أوارها استعر خالل شهر حزيران (يونيو) 

حينما استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة وأعادت نشر قواتها في القطاع. 

البيئة السياسية واالجتماعية واالقتصادية في األراضي  التي طرأت على  التغيرات  التقرير الضوء على  يسلط هذا 
الفلسطينية؛ حيث يتناول حقيقة ما إذا أثرت تلك التغيرات على اآلراء العامة التي يحملها املواطنون الفلسطينيون 
حول حكم القطاع األمني باإلضافة إلى مدى ذلك التأثير. كما يستكشف هذا التقرير حقيقة ما إذا عمل تغير احلكومة 
الفلسطينية على تغيير طريقة إدراك املواطنني الحتياجاتهم األمنية. ومع األخذ بعني االعتبار أن حكومة حماس اجلديدة 
أدت اليمني الدستورية بتاريخ ٢٩ آذار (مارس) ٢٠٠٦ واستلمت مهامها في ذات الفترة التي أجري خاللها هذا 
الفلسطيني إلى أداء هذه احلكومة  التقرير ال يشتمل على معلومات حول كيفية نظر اجلمهور  االستطالع، فإن هذا 
استلمت  عندما  حماس  ورثته  الذي  الوضع  حول  الفلسطينيني  املواطنني  آراء  التقرير  يبني  ذلك،  من  وبدًال  اجلديدة. 
احلكومة. وفي هذا اإلطار، يعرض التقرير تقييمًا أساسيًا حول حكومة جديدة بشكل رئيسي. وعلى ذلك، فإن املقارنة 
مع التقييمات التي يجري إعدادها في املستقبل ستسمح في نهاية املطاف بالتوصل إلى نتائج ميكن اخلروج بها حول 

أداء احلكومة اجلديدة. 

ولغرض املقارنة البسيطة مع معطيات التقرير السابق، عمد هذا التقرير إلى توظيف أسئلة مطابقة أو مشابهة لتلك 
الواردة في التقرير األول حيثما كان ذلك ممكنًا. ومع ذلك، متت إضافة أسئلة جديدة في املواقف التي بدا فيها ذلك 

ضروريًا من أجل التوصل إلى فهم أفضل ومتنوع حول اآلراء العامة التي يحملها اجلمهور الفلسطيني. 

في هذه الدراسة، يشير مصطلح `القطاع األمني` إلى القطاع العام الذي يتألف من كافة القوات األمنية والهيئات 
املدنية ذات العالقة، مبا فيها السلطة القضائية، والتي تتولى إدارة هذه القوات والرقابة عليها. وبشكل عام، يشير 
املواطنني  باحلسبان  األمني  القطاع  عملية حكم  وتأخذ  القطاع.  هذا  إدارة  طريقة  إلى  األمني’  القطاع  ‘حكم  مصطلح 
واملؤسسات واآلليات واملمارسات التي تؤثر في عمل القطاع األمني وقدرته على توفير أقصى درجة ممكنة من األمن 
بتكاليف معقولة  املواطنني  األمن ألكبر عدد من  توفير  فعال على  الناجح بشكل  األمني  القطاع  ويعمل  للمواطنني. 
وشفافية مطلقة، باإلضافة إلى إخضاع هذا القطاع للمساءلة. أما كيفية إجناز هذا األمر بشكل جيد على أرض الواقع 

فهو أمر ميثل مفهومًا عامًا.

ولذلك، يعتبر استيعاب كيفية نظر اجلمهور إلى القطاع األمني إلى جانب النشاطات التي ينفذها مهمًا بالنسبة لعملية 
احلكم الصالح. ولهذا السبب، متثل الدراسات التي يتم إعدادها حول املفاهيم العامة املتعلقة بحكم القطاع األمني أداة 
مهمة ال لتقييم نوعية ذلك احلكم فحسب، وإمنا من أجل تقييم اجتاه اإلصالحات التي سيجري تنفيذها في املستقبل. 
ومن خالل إفساح املجال أمام اجلمهور ليقول كلمته في النقاش الدائر حول أمنهم اخلاص في املستقبل، متثل الدراسات 
حول املفاهيم العامة خطوًة نحو شمولية أكبر في إدارة املسائل األمنية والرقابة عليها. كما تساعد هذه الدراسات جمهور 
املواطنني في مساءلة القطاع األمني، إلى جانب إشراك املجتمع املدني في حكم هذا القطاع. وهذا يعتبر بحد ذاته عنصرًا 
مهمًا في أي برنامج يهدف إلى إصالح القطاع األمني٤، وذلك بالنظر إلى أن هذا القطاع يتميز أكثر من أي قطاع آخر 

مبقاومة تدخل اجلمهور فيه ومراقبته له. 

وفي الوقت الذي تبدي فيه العديد من احلكومات في الشرق األوسط تقاعسًا نحو التفويض بإجراء مثل هذه الدراسات، 
فإن السلطة الوطنية الفلسطينية تستحق التقدير لسماحها بإجراء هذا البحث. ويعرض هذا التقرير املوجز بعض النتائج 

الرئيسية التي خُلص إليها املسح. وسيتم نشر تقرير تفصيلي كامل حول هذا املسح خالل خريف عام ٢٠٠٦. 

٤  يشير مصطلح ‘إصالح القطاع األمني’ إلى عملية حتول تدريجية في القطاع األمني، وذلك حتى تتمكن املؤسسات على اختالفها من تولي 

دور فعال وناجع وخاضع للمساءلة على نحو دميوقراطي في توفير األمن الداخلي واخلارجي للمواطنني. 
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خالل النصف األول من عام ٢٠٠٦، أدى التوتر بني حركتي حماس وفتح إلى اندالع اشتباكات عنيفة بني املسلحني 
املنتسبني لكال احلركتني، حيث أسفرت هذه االشتباكات عن اغتيال بعض أعضاء هاتني احلركتني، باإلضافة إلى قيام 
بالشوارع وال سيما في قطاع غزة. كما  بينهم معارك  بالقنابل ونشبت  عناصر من احلركتني بشن عمليات هجومية 

انعكس الصراع الدائر بني حماس وفتح على القطاع األمني، والذي شهد بدوره بعض التغيرات الرئيسية. 

وعقب االنتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت خالل شهر كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٦، اتخذ رئيس السلطة 
التي تهدف إلى احليلولة دون سيطرة حكومة حماس على األجهزة األمنية  العديد من اخلطوات  الفلسطينية  الوطنية 
الفلسطينية؛ حيث عزلت قوات األمن الوطني الفلسطيني عما كان يعرف حتى تلك اآلونة بوزارة الداخلية واألمن الوطني 
ووضعت حتت سلطة الرئيس. كما عمل الرئيس الفلسطيني على ضمان سيطرته على األجهزة األمنية الداخلية من خالل 
تعيني قادة جدد وإنشاء جهاز أمني جديد خاص مبراقبة احلدود. وباإلضافة إلى ذلك، مت توسيع نطاق قوات احلرس 
الرئاسي، والتي كانت تابعة لألمن الرئاسي / قوات الـ١٧ قبل االنتخابات بزمن طويل، كما وضعت هذه القوات حتت 

سلطة الرئيس املباشرة. 

ومن جانبها، ردت حكومة حماس بتشكيل قوة أمنية جديدة في غزة (هي ‘قوة املساندة اخلاصة للشرطة’). وقد شكلت 
حماس هذه القوة من بني أعضاء جناحها العسكري باإلضافة إلى أعضاء آخرين من الفصائل التابعة لها. وتكمن املهمة 
الرسمية التي تضطلع بها ‘قوة املساندة’ في دعم األجهزة األمنية القائمة في فرض القانون والنظام في قطاع غزة. وبينما 
عارضت الرئاسة الفلسطينية هذا التوجه، قامت حركة فتح بتشكيل ميليشيات جديدة في كل من قطاع غزة والضفة 

الغربية، كما جندت املزيد من العناصر في جهاز األمن الوقائي. 

ونظرًا لهذه املستجدات األخيرة وانعدام توفر معلومات موثوقة، فمن الصعب حتديد أعداد منتسبي األجهزة األمنية 
احلالي ألفراد  العدد  أن  إلى  التقديرات  أيار (مايو) ٢٠٠٦، تشير معظم  الدقة. وحتى شهر  الفلسطينية على وجه 
األجهزة األمنية الفلسطينية يقرب من ٧٥,٠٠٠ فرد. وتعكس األرقام املبينة في اجلدول أدناه في جانب كبير منها 
عدد أفراد األجهزة األمنية املثبتة أسماؤهم في قوائم الرواتب الرسمية حتى أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٥، وهو التاريخ الذي 

حصلنا فيه على آخر األعداد املوثقة.  
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يشعر املواطنون الفلسطينيون بدرجة أقل من األمن 

باملقارنة مع شهر متوز (يوليو) ٢٠٠٥، يشعر املواطنون الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية احملتلة بدرجة أقل من 
األمن. وقد أشار أكثر من نصف املواطنني الذين مت استطالع أرائهم (والذين تصل نسبتهم إلى ٥٧٪) بأنهم لم يشعروا 

باألمن، وهو ما ميثل زيادة بنسبة ١١٪. 

©r¼ƒ«—¬ WFKD²�*« 5MÞ«u*« s� W¹u¾*« W³�M�«® s�_UÐ —uFA�«
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وقد ارتفعت نسبة الشعور بانعدام األمن في القدس إلى حد كبير، حيث أظهر ما نسبته ٤٤٪ فقط بأنهم يشعرون 
باألمن، وذلك باملقارنة مع ٦٥٪ من املواطنني اآلخرين الذين أبدوا شعورهم باألمن قبل سنة. ومن احملتمل أن هذه 
الزيادة مرتبطة في جانب كبير منها بالعزلة اجلغرافية واالقتصادية املتزايدة التي تفرضها القوات اإلسرائيلية على املدينة 
إلى جانب فصلها عن بقية مناطق الضفة الغربية. وفي قطاع غزة كذلك، زادت نسبة انعدام الشعور باألمن؛ حيث 
أعرب ما يزيد عن ٥٠٪ من بني كافة املواطنني املستطلعة آراؤهم في القطاع بأنهم ال يشعرون باألمن، بينما كان شعور 
املواطنني باألمن في غزة يقل عن حد الـ٥٠٪. ولكن باملقارنة مع التدهور احلاد في الوضع األمني في قطاع غزة على 
مدى الـ١٢ شهرًا املاضية، تعتبر هذه الزيادة قليلة نسبيًا؛ حيث كانت نسبة الشعور باألمن ٤٪ في املخيمات بالقطاع 

بينما وصلت هذه النسبة إلى ٧٪ خارج املخيمات. 

وفي الضفة الغربية، استمر شعور املواطنني بدرجة أقل من توفر األمن بدرجة أعلى مما هو عليه احلال في قطاع غزة؛ 
فقد قفزت نسبة انعدام الشعور باألمن من ٦٨٪ إلى ٧٤٪ داخل املخيمات ومن ٥٠٪ إلى ٦٠٪ في املناطق الواقعة 
خارج املخيمات. وقد يعزى ذلك إلى تدهور األوضاع االجتماعية واالقتصادية خالل األشهر املاضية فضًال عن ارتفاع 
نسبة التوتر على الصعيد الداخلي. وبينما اضطر السكان الفلسطينيون في قطاع غزة في وقت سابق إلى التأقلم مع 
الصعوبات االقتصادية وارتفاع حدة التوتر القائم، فإن العديد من املواطنني في الضفة الغربية سيتأثرون بتلك األوضاع 
بشكل أكبر وذلك بالنظر إلى أنهم كانوا يتمتعون باالستقرار االقتصادي والسياسي بدرجة أعلى نسبيًا من أقرانهم 

في غزة.
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يتوقع املواطنون الفلسطينيون الشعور باملزيد من األمن من حكومة حماس 

أفاد ما يقرب من نصف املواطنني الذين استطلعت آراؤهم بأن احلكومة الفلسطينية السابقة لم توفر السالمة واألمن 
لم تكن فعالة فيما يتعلق بتوفير األمن  بأن تلك احلكومة  الفلسطينيني. وقد صرح ٥٣٪ من املستطلعني  للسكان 
للمواطنني. وأشارت نفس هذه النسبة إلى أن احلكومة فشلت في السيطرة على املنظمات األمنية التابعة للسلطة الوطنية 
الفلسطينية. كما اعتقد مواطنون آخرون ميثلون نسبة أعلى – وصلت إلى ٦٢٪ - بأن احلكومة السابقة لم تكن تؤدي 

مهامها على نحو يتسم بالشفافية. 
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وباملقارنة مع التقييم السلبي الذي أدلى به املواطنون بشأن أداء احلكومة السابقة، أبدى املواطنون الفلسطينيون ثقة أكبر 
في قدرة احلكومة اجلديدة على توفير األمن واألمان لهم. وفي هذا السياق، توقع ٦١٪ من كافة املواطنني املستطلعة 
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آراؤهم بأن الوضع األمني سيتحسن في ظل احلكومة اجلديدة التي تتزعمها حركة حماس. كما توقع ما يقرب من ربع 
املواطنني (٢٣٪) بأنه سيطرأ حتسن كبير على الوضع األمني. أما في املناطق التي يسود فيها دعم سياسي حلركة 

حماس بشكل عام، فقد وصلت نسبة التوقعات اإليجابية بشأن أداء احلكومة اجلديدة إلى مستويات عالية. 
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وفي قطاع غزة، والذي ميثل معقل حركة حماس، أفاد ما نسبته ٧٤٪ من املواطنني القاطنني في مخيمات الالجئني إلى 
جانب ٧٨٪ من املواطنني املقيمني خارج املخيمات بأن األوضاع األمنية ستتحسن. وباإلضافة إلى ذلك، كان ما يربو 
على نصف املستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية على ثقة بتحسن الوضع األمني في ظل حكومة حماس. وعلى خالف 
قطاع غزة، أبدى سكان مخيمات الالجئني في الضفة الغربية تفاؤًال أكبر من أقرانهم القاطنني خارج املخيمات: حيث 
أشار ما نسبته ٦٣٪ من سكان املخيمات إلى توقعاتهم بتحسن األوضاع األمنية في مقابل ٥٣٪ من بني السكان 
خارج املخيمات. أما مدينة القدس فقد كانت املنطقة الوحيدة التي أبدى معظم املواطنني املستطلعة آراؤهم فيها (٥٣٪) 

بتدهور األوضاع األمنية. 
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ال تزال األجهزة األمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية تتمتع ببعض الثقة، غير أن الشكوك 
املثارة حولها ال تزال في ازدياد 

أعرب معظم املواطنني الفلسطينيني عن اعتقادهم بأنه ميكن وضع األجهزة األمنية الفلسطينية موضع الثقة. إال أنه 
باملقارنة مع االستطالع الذي أجري خالل شهر متوز ٢٠٠٥، يظهر انخفاض في نسبة الثقة العامة في هذه األجهزة. 
فباستثناء قوات األمن الوطني التي ارتفعت نسبة الثقة فيها بشكل طفيف، أعرب حوالي ٥٪ من املواطنني عن عدم 
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ثقتهم في األجهزة األمنية الفلسطينية. كما أظهرت فئة من املواطنني أقل بكثير من أولئك الذين استطلعت آراؤهم في 
املسح الذي أجري خالل عام ٢٠٠٥ استعدادًا إليالء ثقتهم لألجهزة األمنية "إلى حد كبير". وباإلضافة إلى ذلك، ال زال 
املواطنون يبدون قدرًا ضئيًال من الثقة في أجهزة املخابرات مقارنة مع غيرها من األجهزة األمنية: ففي شهر أيار ٢٠٠٦، 
أعرب ٢٥٪ من املواطنني بأنهم ال يثقون بجهاز األمن الوقائي باملرة، وذلك باملقارنة مع ٢١٪ من املواطنني الذين لم 
يثقوا بهذا اجلهاز في السنة املاضية. وفيما يتعلق بجهاز املخابرات العامة، أظهر االستطالع انخفاضًا بسيطًا في نسبة 
الثقة فيه. وبشكل يثير الدهشة، لم تكن قوات الشرطة املدنية مبنأًى عن تدهور الثقة في األجهزة األمنية الفلسطينية 
– حيث هبطت نسبة ثقة املواطنني في جهاز الشرطة مبقدار ٥٪، وذلك على الرغم من خضوعه لعملية إصالح مبساعدة 

دولية على مدى األشهر الـ١٢ املنصرمة. 
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وقد تباينت مستويات الثقة في األجهزة األمنية بحسب املستوى التعليمي باإلضافة إلى الوضع االجتماعي واالقتصادي 
– وإن كان هذا األخير إلى حد أقل – للمواطنني الذي مت استطالع آرائهم: فكلما كان الدخل املادي واملستوى التعليمي 
الدفاع  القاعدة يتمثل في جهاز  الوحيد لهذه  للمواطنني عاليًا، كانت ثقتهم بهذه األجهزة أضعف. وكان االستثناء 
املدني؛ حيث يظهر كل من املسحْني عدم قيام عالقة طردية بني املستوى التعليمي أو مستوى الدخل للمواطنني الذين 
استطلعت آراؤهم وبني الثقة التي يولونها لهذا اجلهاز. وبسبب الطبيعة السياسية للمهمات التي يضطلع بها جهاز 
الدفاع املدني (والتي تتمثل في توفير خدمات الطوارئ واإلنقاذ وإطفاء احلرائق وغيرها)، فقد كانت مشاركة هذا 
اجلهاز في السياسة احمللية محدودة نسبيًا. وقد يفسر ذلك مستويات الثقة العالية التي أحرزها الدفاع املدني في كال 

املسحني باملقارنة مع تلك املستويات التي حصلت عليها أجهزة األمن الفلسطينية األخرى. 

وفي قطاع غزة، حازت األجهزة األمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية على مستويات مشابهة من الثقة داخل 
املخيمات وخارجها، وذلك في الوقت الذي أولى فيه املواطنون القاطنون خارج املخيمات في الضفة الغربية ثقة أكبر 
لتلك األجهزة. ومن خالل مقارنة كال املنطقتني معًا، فقد بدا أن سكان قطاع غزة ال يضعون ثقة كبيرة في األجهزة 
األمنية الفلسطينية على عكس نظرائهم في الضفة الغربية: فقد أفاد ٣٣٪ من مواطني القطاع بأنهم ال يثقون باملرة 
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في جهاز األمن الوقائي بينما أبدى ذلك التوجه ما نسبته ٢٠٪ من املواطنني بالضفة الغربية. كما صرح ٢٦٪ من 
املواطنني املستطلعني في القطاع بانعدام ثقتهم في جهاز املخابرات العامة في مقابل ٢٠٪ من املواطنني في الضفة 
الغربية. ومما يثير االهتمام أن ٢٥٪ من املواطنني في قطاع غزة أولوا ثقة عالية في قوات األمن الوطني مقابل ١٩٪ 

من املواطنني في الضفة الغربية. 
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وحسب آراء أفراد اجلمهور الفلسطيني، تشير مستويات الثقة املتدنية في جهاز الشرطة املدنية إلى أن عملية اإلصالح 
األخيرة واجلهود التي بذلت إلعادة تأهيله لم تثبت جناحها. وفي إطار البحث عن تفسير لهذه املشكلة، يجب دراسة 
ثالثة افتراضات تتلخص فيما يلي: (١) أن عملية اإلصالح لم تفرز نتائج ملموسة؛ (٢) أن هذه العملية أسفرت عن 
نتائج، غير أن تلك النتائج لم ترق إلى مستوى تطلعات املواطنني؛ أو (٣) أن تلك العملية أدت إلى النتائج املتوقعة، 

إال أن املواطنني لم يدركوها ألنه لم يجر نشرها على الوجه املطلوب. 
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القتال  إلى  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  التابعة  املخابرات  أجهزة  العامة في  الثقة  تدني مستويات  يعزى سبب  وقد 
الداخلي الدائر بني حركتي حماس وفتح في مرحلة ما بعد االنتخابات التشريعية األخيرة. فقد اشترك كل من جهازي 
األمن الوقائي واملخابرات العامة في ذلك الصراع السياسي بشكل مباشر، وال سيما في قطاع غزة. ومن املمكن أن 
ذلك أثر على صورة هذين اجلهازين بشكل سلبي. وفي املقابل، يبدو أن املواطنني كافأوا قوات األمن الوطني التي نأت 
بنفسها عن النزاع الدائر، فأولوها نسبة أعلى من ثقتهم. وقد يساعد هذا التوجه السياسي في تفسير السبب وراء 

حصول قوات األمن الوطني على نسب أعلى من الثقة في قطاع غزة. 

٥  لم يجب بعض املواطنني الذين استطلعت آراؤهم عن هذا السؤال. وعلى أي حال، جرى حساب النسب املئوية في هذا اخلصوص باالستناد إلى 

العدد الكلي للمقابالت التي أجريت مع املستطلعني، وليس على أساس عدد اإلجابات املقدمة. 
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وبشكل عام، خُلص هذا املسح إلى أن مستويات الثقة في مختلف األجهزة األمنية الفلسطينية تتقاطع إلى حد كبير 
مع نتائج املسح السابق. وباإلضافة إلى ذلك، يشير هذا املسح إلى أن الثقة العامة التي يوليها اجلمهور الفلسطيني 

لألجهزة األمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية كانت في انخفاض. 

ميكن ألجهزة فرض القانون تنفيذ أداء أفضل 

عبرت غالبية من املواطنني الفلسطينيني عن عدم رضاها عن أداء أجهزة األمن الفلسطينية في عدد من املجاالت من 
إنفاذ القانون. وعندما طلب منهم تصنيف أداء األجهزة األمنية في ثمانية من مجاالت فرض القانون، أبدى معظم 
املواطنني عدم رضاهم عن أداء السلطات األمنية في ستة من تلك املجاالت. وقد كان أكثر ما يثير حفيظة املواطنني 
املستطلعني أداء أجهزة األمن في مجال محاربة الفساد (حيث وصلت نسبتهم إلى ٦٢٪)، وفي منع ممارسة العنف 
ضد املرأة (٥٧٪) وفي منع عمليات تدمير املمتلكات (٥٤٪). وهذا يظهر أن نسبة أعلى بكثير من الفلسطينيني 
مما كان متوقعًا كانت تأمل من احلكومة اتخاذ إجراءات ملنع العنف ضد املرأة. وفيما يتعلق بحماية الشخصيات الهامة 
ومحاربة جرائم املخدرات فقط عبر ما يزيد عن نصف املواطنني الذين استطلعت آراؤهم عن رضاهم عن أداء األجهزة 

األمنية في هذه املجاالت. 
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ال تزال مستويات الثقة في الفصائل املسلحة عالية 

أشار ما يزيد عن ٧٠٪ من املواطنني املستطلعة آراؤهم إلى أنهم يولون ثقة كبيرة جدًا للقوات غير النظامية أو أنهم 
األجنحة  في  تتمثل  املواطنني  هؤالء  ثقة  من  كبير  جانب  على  حازت  التي  الفصائل  وكانت  ما.  حد  إلى  بها  يثقون 
القدس): حيث حصلت كل  القسام) واجلهاد اإلسالمي (سرايا  الدين  التابعة حلركتي حماس (كتائب عز  العسكرية 
منهما على ما نسبته ٧٩٪ و٧٨٪ على التوالي من ثقة املواطنني الذين اعتقدوا بأن هذه اجلماعات تساعد على تعزيز 

سالمتهم الشخصية. 
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ألوية الناصر صالح الدين

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى

سرايا القدس

كتائب شهداء األقصى

كتائب عز الدين القسام

وباملقارنة مع استطالع متوز ٢٠٠٥، استقرت نسبة الثقة التي أوالها املواطنون املستطلعون في كتائب شهداء األقصى 
في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة الثقة في كتائب عز الدين القسام من ٧٣٪ إلى ٧٨٪. وقد يعود ذلك في جانب 
منه إلى السمعة التي اكتسبها اجلناح املسلح التابع حلماس باعتباره حركة مقاومة فضًال عن قدرته على فرض قدر أكبر 
من االنضباط مما هو عليه احلال في كتائب شهداء األقصى. وفي قطاع غزة، أبدى املواطنون املستطلعة آراؤهم ثقة أعلى 

في كافة الفصائل الفلسطينية املسلحة من تلك الثقة التي عبر عنها أقرانهم في الضفة الغربية. 
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إن التأييد لكتائب القسام قوي جدًا في قطاع غزة. فقد أظهر االستطالع أن ٤٢٪ من املواطنني في القطاع يولون ثقة 
عالية لهذا الفصيل وذلك في مقابل ٢٨٪ في الضفة الغربية. كما ارتفعت مستويات الثقة العامة في اجلناح املسلح 
التابع حلركة حماس من ٧١٪ في شهر متوز ٢٠٠٥ إلى ٧٨٪ في أيار ٢٠٠٦. أما في الضفة الغربية، فقد انخفضت 

نسبة الثقة في كتائب القسام من ٧٥٪ إلى ٦٨٪. 
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ومن جانب آخر، حازت كتائب شهداء األقصى على مستويات مماثلة من ثقة املواطنني في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
التي يعيرها املواطنون لهذه اجلماعة بشكل طفيف من ٧٣٪ إلى ٧٥٪.  العامة  الثقة  القطاع، ارتفعت نسبة  ففي 
وفي املقابل، تدنى مستوى الثقة في كتائب األقصى في الضفة الغربية من ٧٥٪ إلى ٦٣٪. وقد تشير نسبة الثقة 
األعلى التي يوليها املواطنون الفلسطينيون للفصائل املسلحة في قطاع غزة إلى انسجام متزايد بني سكان القطاع وتلك 
الفصائل. ومن املمكن أن القتال الداخلي الدائر بني الفصائل الفلسطينية واملواجهة مع القوات اإلسرائيلية أسهمت في 
إفراز هذا التوجه. كما ميكن أن يعكس انعدام الثقة في كتائب القسام في الضفة الغربية، وهي املنطقة التي تعتبر فيها 

حركة فتح أقوى من حماس من الناحية التاريخية، تزايد االستقطاب بني مؤيدي حماس وفتح. 

٦  لم يجب بعض املواطنني الذين استطلعت آراؤهم عن هذا السؤال. وعلى أي حال، جرى حساب النسب املئوية في هذا اخلصوص باالستناد 

إلى العدد الكلي للمقابالت التي أجريت مع املستطلعني، وليس على أساس عدد اإلجابات املقدمة. 
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وقد تباينت مستويات الثقة التي يوليها املواطنون الفلسطينيون للجماعات املسلحة بحسب مستوى الدخل والتعليم؛ 
حيث يبدي املواطنون من ذوي الدخل املرتفع والتعليم العالي ثقة أقل في تلك اجلماعات من املواطنني الذين يعيشون 

حتت خط الفقر واحلاصلني على مستويات متدنية من التعليم. 

ال تزال الثقة في احملاكم الشرعية ونظام القضاء غير النظامي عالية 

تعتبر املؤسسات التي تعمل على ضمان سيادة القانون، وال سيما احملاكم ونظام اإلصالح، مهمة بالنسبة لعمل القطاع 
يثقون  أنهم  إلى  آراؤهم  املستطلعة  املواطنني  أشار معظم  القضاء،  أجهزة  ثقتهم في  األمني. وعند سؤالهم عن مدى 

باحملاكم الشرعية أكثر من غيرها: حيث أشار ٩٠٪ منهم إلى أنهم يثقون بهذه احملاكم إلى حد ما. 
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7  لم يجب بعض املواطنني الذين استطلعت آراؤهم عن هذا السؤال. وعلى أي حال، جرى حساب النسب املئوية في هذا اخلصوص باالستناد 

إلى العدد الكلي للمقابالت التي أجريت مع املستطلعني، وليس على أساس عدد اإلجابات املقدمة. 
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وعلى أي حال، انخفضت نسبة املواطنني الذين أبدوا ثقة عالية في احملاكم الشرعية من ٥٢٪ خالل عام ٢٠٠٥ إلى 
٤٤٪ في عام ٢٠٠٦. وقد يعكس ذلك تخوفًا، بعد فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية، من حصول املؤسسات 
اإلسالمية على الكثير من النفوذ. وقد يؤيد هذا التفسير أن الثقة العالية التي تدنت من ٥٥٪ إلى ٤٣٪ كانت بني 

مواطني الضفة الغربية القاطنني خارج املخيمات – وهي املناطق التي تسود فيها حركة فتح من ناحية تاريخية. 

وقد احتل نظام اإلصالح الذي تنفذه السلطة الوطنية الفلسطينية املرتبة الثانية من ناحية الثقة العامة، حيث حاز على 
٨٣٪ من ثقة املواطنني. كما شهدت أنظمة القضاء العشائري ارتفاعًا في نسبة الثقة التي تتمتع بها من ٧٧٪ في 

عام ٢٠٠٥ إلى ٨١٪ في أيار ٢٠٠٦. 

وبينما عبرت غالبية من املواطنني الذين جرى استطالع أرائهم عن ثقتهم في نظام القضاء الرسمي،٨ أشار املواطنون 
إلى أنهم يولون ثقة أكبر للمحاكم الشرعية وأنظمة القضاء غير النظامي بشكل عام. وهذا بدوره يثير أسئلة حول أثر 
جهود اإلصالح التي مت تنفيذها من أجل تعزيز اجلهاز القضائي. وقد تساعد ثالثة عوامل في تفسير مستويات الثقة 
األعلى التي يوليها املواطنون املستطلعة آراؤهم للمحاكم الشرعية وأنظمة القضاء العشائري: حيث يستطيع املواطنون 
الوصول إلى احملاكم الشرعية وأنظمة القضاء العشائري املنتشرة في كافة املناطق الفلسطينية؛ كما أن هذه احملاكم 
القيم احملافظة والتي متثلها تلك احملاكم واألنظمة؛ باإلضافة إلى أن تلك  واألنظمة تلبي رغبات املواطنني من ذوي 

احملاكم واألنظمة تنظر بشكل أساسي في القضايا املدنية. 
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وتبقى املنطقة السكنية عامًال محوريًا في تفسير الثقة العالية التي يعيرها املواطنون الفلسطينيون عمومًا للمحاكم 
الشرعية. حيث أبدى ما يقرب من نصف املواطنني في قطاع غزة والضفة الغربية ثقة عالية في هذه احملاكم، وذلك 
باملقارنة مع ٢٤٪ فقط في القدس. وميكن تفسير مستويات الثقة املتدنية نسبيًا هناك إلى سهولة رجوع املواطنني 
إلى احملاكم النظامية اإلسرائيلية. ويؤيد هذا التفسير حقيقة أن التعليم والسن والدخل ال يؤثر على الثقة العامة في 

احملاكم الشرعية. 

٨  ال يزال النظام القضائي الرسمي – والذي عادة ما يوصف بأنه أضعف احللقات املؤسساتية بني مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية – من 

مشاكل خطيرة: فال تنفك القوانني الفلسطينية تشكل مجموعة من قوانني ذات أصول مختلفة (عثمانية، وبريطانية، ومصرية وأردنية)؛ كما 
يعاني اجلهاز القضائي من قلة عدد املوظفني وانعدام التمويل وعدم توفر البنية التحتية املناسبة؛ فضًال عن تدخل السلطة التنفيذية في عمل 

احملاكم النظامية وعدم تنفيذ األوامر الصادرة عن هذه احملاكم. 



±π

 ≤∞∞∂ —U¹√ – WOMJ��« WIDM*« V�×Ð WO�UEM�« dOž ¡UCI�« WLE½√ w� 5MÞ«u*« WIŁ
©5FKD²�*« 5MÞ«u*« s� W¹u¾*« W³�M�«®

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

�

��

��

�

�

��

�

�

�

������������������������

�������������������

�����������������������������

������������������������

�������������������
�����������������

�������������������
���������������

�����

ومن ناحية أخرى، ميكن أن يقف توفر أو عدم توفر بدائل ُمرضية وراء ذلك التفاوت الكبير في مستويات الثقة التي 
يبديها اجلمهور لصالح أنظمة القضاء غير النظامي بني املناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ فقد أشار ١٩٪ فقط 
من املواطنني في القدس إلى أنهم يولون ثقة عالية ألنظمة القضاء غير النظامي في مقابل ٣٥٪ في الضفة الغربية 

و٥٠٪ في قطاع غزة. 

املطالب القوية لتفعيل املساءلة والرقابة 

للسلطة  التابعة  األمنية  األجهزة  الدميوقراطية على  املدنية  الرقابة  باملزيد من  آراؤهم  استطلعت  الذين  املواطنون  طالب 
الوطنية الفلسطينية؛ حيث طالب ٩٥٪ منهم السلطة باملزيد من اإلشراف التنفيذي على تلك األجهزة، كما طالب آخرون 

وصلت نسبتهم إلى ٨٩٪ قيام املجلس التشريعي الفلسطيني باالضطالع باملزيد من الرقابة. 
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وعندما طلب من املواطنني املستطلعني تسمية املؤسسة التي يتوجب عليها اتخاذ القرارات املهمة فيما يتعلق بالشؤون 
األمنية الفلسطينية، أجاب معظمهم بأن ذلك ينحصر في الرئيس الفلسطيني ٣٥٪، فيما أجاب ٣٠٪ بوجوب قيام 
املجلس التشريعي بتنفيذ ذلك وحدد ١٦٪ من املواطنني بأن ذلك من اختصاص رئيس الوزراء. ولم يعبر سوى ٩٪ من 
املواطنني عن رغبتهم في أن تكون األجهزة األمنية هي املسؤولة عن اتخاذ القرارات األمنية. ويشير هذا األمر بوضوح 
إلى رغبة شعبية عامة في تعزيز الرقابة الدميوقراطية على القوات األمنية. وبالنظر إلى أن رئيس الوزراء مسؤول من 
الناحية القانونية أمام املجلس التشريعي، تظهر نتائج املسح بروز تفضيل لنظام برملاني (٤٦٪) بدًال من نظام رئاسي 

 .(٪٣٥)
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وتبني النتائج التالية دليًال آخر على املساندة الشعبية القوية للرقابة الدميوقراطية على األجهزة األمنية: فعندما طلب من 
املواطنني تصنيف األهمية التي تنطوي عليها أربعة إجراءات إصالحية جرى اقتراحها لتعزيز املساءلة، أجاب ما نسبته 
٦٣٪ إلى ٨٥٪ من املواطنني بأن جميع تلك اإلجراءات كانت "مهمة جدًا". وكما هو احلال في عام ٢٠٠٥، كانت 
محاربة الفساد واحملسوبية على رأس سلم األولويات. وفي هذا اخلصوص، اعتبر ٨٥٪ من املواطنني املستطلعة آراؤهم 
بأن تلك اإلجراءات كانت "مهمة جدًا"، بينما اعتبرها ١٤٪ "مهمة". ومن جانب آخر، اعتبر ٧٨٪ من املواطنني أن 

إحالة أفراد األجهزة األمنية املتورطني في انتهاكات حلقوق اإلنسان إلى القضاء "مهمًة جدًا". 
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ويوحي التأييد الشعبي املتواصل والواسع إلجراء إصالح جذري بأن اإلجراءات املرتبطة بإصالح قطاع األمن التي نفذتها 
السلطة الوطنية الفلسطينية على مدى الشهور العشرة املاضية لم ترق إلى مستوى توقعات الشارع الفلسطيني. كما 

يبني ذلك التأييد أن القطاع األمني ال يزال يراوح أزمة تتعلق بالثقة فيه وبشرعيته. 
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يريد الفلسطينيون قوات أمنية على مستوًى أكبر من الفعالية 

الفلسطينيون بتفعيل قوات أمنية تتمتع بأداء أفضل ومستوى أعلى من املهنية. وقد أولى ٩٢٪  طالب املواطنون 
من املواطنني الذين استطلعت آراؤهم أهمية إلى توحيد األجهزة األمنية، وحتسني املعايير اخلاصة بتدريب أفراد هذه 
األجهزة إلى جانب تدريبهم في مجال حقوق اإلنسان. وباملقارنة مع استطالع شهر متوز ٢٠٠٥، ارتفع التأييد الذي أبداه 
املواطنون الفلسطينيون لهذه اإلجراءات الثالثة مبعدل ٨٪؛ ويعتبر ذلك مؤشرًا آخر على أن النجاح لم يكن من نصيب 
اجلهود السابقة التي هدفت إلى إصالح القوات األمنية في السلطة الوطنية الفلسطينية في نظر املواطنني الفلسطينيني. 
وبينما كانت زيادة رواتب منتسبي القوى األمنية الفلسطينية باإلضافة إلى جتنيد املزيد من األفراد في تلك القوى 
بشكل نزيه مهمة، إال أنها ال حتتل أولوية كبيرة كتلك املتعلقة بتوحيد أجهزة األمن أو حتسني مستوى التدريب الذي 

يتلقاه منتسبو تلك األجهزة. 

ومن جانب آخر، اعتبرت غالبية تصل نسبتها إلى ٦١٪ من املواطنني املستطلعة آراؤهم بأن خفض عدد أفراد قوات 
األمن الفلسطينية غير مهم. وهذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى أن توظيف األفراد في تلك القوات يوفر مصدر دخل ملا يزيد 
عن ٧٠,٠٠٠ عنصر من القوات األمنية وألسرهم. كما ميكن أن يعكس الرفض العام لتقليص أعداد منتسبي قوى األمن 
الفلسطينية حقيقة مفادها أن الفلسطينيني ينظرون إلى تلك القوى باعتبارها عنصرًا هامًا في إطار عملية بناء الدولة 

الفلسطينية، كما أنها متثل رمزًا للهوية الوطنية. 
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احلاجة إلى املزيد من التعاون على الصعيد األمني 

عزى ٩٧٪ من املواطنني الذين استطلعت آراؤهم أهمية إلى تفعيل املزيد من التعاون فيما بني مختلف األجهزة األمنية 
التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، كما دعا ٥٤٪ من املواطنني إلى زيادة التعاون األمني مع إسرائيل. وقد كان 
التنسيق األمني مع إسرائيل في األمور املتعلقة باألمن عرضة للكثير من اجلدل، حيث عارض هذا التنسيق ما يزيد عن 

ربع املواطنني (٢٧٪) بالكامل. 
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لم يعد موضوع حل اجلماعات املسلحة يلقى قبوًال واسعًا 

أصبح موضوع تسريح امليليشيات يحتل أهمية ضئيلة مما كان عليه احلال قبل سنة، حيث أيد ما نسبته ٨٢٪ من 
حل  على  أهمية  املواطنني  من  فقط   ٪٥٠ علق   ،٢٠٠٦ أيار  وفي  املسلحة.  اجلماعات  حل  الفلسطينيني  املواطنني 

اجلماعات املسلحة. 

 ≤∞∞µ Ê«d¹eŠ – W×K�*«  UŽUL'« qŠ
©5FKD²�*« s� W¹u¾*« W³�M�«®

���

��

��

���

���������
�������������

�����������������
�������������

 ≤∞∞∂ —U¹√ – W×K�*«  UŽUL'« qŠ
©5FKD²�*« s� W¹u¾*« W³�M�«®

���

��� ���

���

���������
�������������

�����������������
�������������

ويبدو أن عاملني اثنني أثرا في تغير هذا التوجه؛ فمن جهة، من املمكن أن التوتر القائم بني الفصائل الفلسطينية أسهم 
في بروز مخاوف بأن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة، مما يتسبب في اندالع نزاع مسلح على الصعيد الداخلي. 
وقد يكون ذلك سببًا وراء تعزيز االعتماد على امليليشيات املسلحة، وال سيما بني مؤيدي حركة حماس بسبب سيطرة 
حركة فتح على األجهزة األمنية الرسمية. ومن جهة أخرى، قد يعزز هذه النتيجة التصور العام السائد بني الفلسطينيني 
بأن امليليشيات املسلحة هي التي أجبرت السلطات اإلسرائيلية على سحب قواتها من قطاع غزة. ومن املمكن أن يفسر 
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ذلك السبب وراء عدم إيالء أهمية لنزع أسلحة امليليشيات من قبل ٦٢٪ من مواطني قطاع غزة مقابل ٢٨٪ السنة 
املاضية. 

ال يجب أن تلجأ السلطة الوطنية الفلسطينية إلى القوة في تعاملها مع امليليشيات املسلحة 

مع  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  بها  تتعامل  أن  يجب  التي  الكيفية  حول  األسئلة  من  مجموعة  االستطالع  تضمن 
آراؤهم  املستطلعة  املواطنون  يوليها  التي  الثقة  بعيد، تؤكد اإلجابات عن تلك األسئلة  املسلحة. وإلى حد  اجلماعات 
للقوات الفلسطينية غير النظامية. وفي هذا اإلطار، فضلت غالبية من املواطنني تصل نسبتها إلى ٨٦٪ إجراء حوار 
والتوصل إلى إجماع على استخدام القوة، فيما رفض ٧٦٪ استخدام القوة ضد اجلماعات املسلحة. وتوقع ٧٧٪ بأن 
اإلجراء العسكري ضد امليلشيات قد يؤدي إلى نشوب حرب أهلية. ومن جانب آخر، ينظر املواطنون الفلسطينيون إلى 
اجلماعات املسلحة باعتبارها وسيلة من وسائل املقاومة ضد اإلحتالل؛ حيث أبدى ٧٧٪ من املستطلعة آراؤهم مخاوفهم 
من أن القضاء على امليليشيات املسلحة سيضعف املقاومة. ولكن وفي ذات الوقت، عبر هؤالء املواطنني عن خشيتهم 
من أن اجلماعات املسلحة التي ال تخضع للمساءلة قد تفرز آثارًا سلبية على أمنهم. وفي هذا الشأن، توقع ٨٨٪ 
من املواطنني حتسن األوضاع األمنية في األراضي الفلسطينية إذا ما مت دمج أفراد اجلماعات املسلحة في أجهزة األمن 

التابعة للسلطة الفلسطينية، كما حبذ مواطنون آخرون بلغت نسبتهم ٨٩٪ جمع كافة األسلحة غير القانونية. 
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الفلسطينيون يريدون وضع حد لألعمال العدائية، بيد أنهم يؤيدون العمل ضد إسرائيل 

بدا املواطنون الذين استطلعت آراؤهم غير جازمني بشأن سياسة أمنية أشمل يتوجب على مجتمعهم تبنيها. فمن ناحية، 
أظهرت غالبية تصل نسبتها إلى ٨٥٪ من املواطنني رغبة في قيام السلطة الوطنية الفلسطينية واجلماعات املسلحة 
بتمديد ترتيبات وقف إطالق النار (وهي ما تعرف بالتهدئة) والتي اتفقت عليها كافة الفصائل الفلسطينية املسلحة 
املسلحون  يشنها  التي  املسلحة  العمليات  في  كبير  انخفاض  عن  والتي متخضت  (مارس) ٢٠٠٥،  آذار  شهر  خالل 
الستمرار  تأييدًا  الفلسطينيني  املواطنني  من   (٪٥٣) غالبية  أبدت  أخرى،  ناحية  ومن  إسرائيل.  ضد  الفلسطينيون 
اجلماعات املسلحة في إطالق القذائف باجتاه أهداف إسرائيلية. وفي قطاع غزة، أبدى املواطنون تأييدًا قويًا في هذا 
الشأن: حيث أظهر ٣٥٪ من سكان املخيمات و٢٨٪ من أقرانهم املقيمني خارج املخيمات معارضة شديدة لوقف إطالق 

قذائف القسام باجتاه األهداف اإلسرائيلية. 

وقد يجد هذا التناقض الظاهر تفسيرًا في أن الفلسطينيني بشكل عام يحبذون وقف تصعيد الصراع مع إسرائيل، إال 
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أنهم يؤيدون النشاطات التي تنفذها اجلماعات املسلحة حني ينظر إليها باعتبارها ردود أفعال على العمليات العسكرية 
التي تشنها إسرائيل. 
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يعارض الفلسطينيون عمليات اخلطف 

على مدى الشهور التسعة املاضية، خطفت امليليشيات املسلحة الفلسطينية حوالي ١٥ موظفًا من موظفي املنظمات 
الدولية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية. ويظهر هذا االستطالع أن الغالبية الساحقة من املواطنني الفلسطينيني 
تعارض مثل هذه األعمال: حيث اعتبر ٨٠٪ منهم اختطاف األجانب مبثابة أفعال إجرامية يتعني وضع حد لها، فيما 
أشار ٧٩٪ من املواطنني إلى أن عمليات اخلطف تناقض القيم الفلسطينية. وأعرب ٨٢٪ من الفلسطينيني عن قناعتهم 

بأن عمليات اخلطف لن تساعد في التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية. 
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تدني الثقة في اجلهات املانحة األمريكية واألوروبية 

أفاد معظم املواطنني الذين استطلعت آراؤهم بأن قوات األمن الفلسطينية بحاجة إلى املزيد من املوارد املالية كي تتمكن 
من حتسني أدائها. وقد رأى ما نسبته ٩٥٪ إلى ٩٨٪ من املواطنني أن أجهزة األمن بحاجة إلى الدعم املالي من الدول 
املانحة ألغراض التدريب والتمويل وجتهيز القوات األمنية. ولكن املواطنني الفلسطينيني أبدوا مستويات ثقة متدنية 
في الدول الغربية املانحة وفي استشاراتهم ومساعداتهم التي يقدمونها للسلطة الفلسطينية. وفي هذا السياق، أفاد 
١٦٪ فقط من املواطنني بأنهم يثقون في االستشارات واملساعدات التي تقدمها الواليات املتحدة األمريكية وكندا في 
مجال إصالح القوات األمنية الفلسطينية، بينما أبدت نسبة تقل عن الثلث (٣١٪) من املواطنني ثقتها في دول االحتاد 
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األوروبي. ومن جانب آخر، أظهر الفلسطينيون ثقة كبيرة في الدعم املقدم من بلدان العالم اإلسالمي (٧٣٪) تفوق تلك 
النسبة التي تؤيد احلصول على مثل ذلك الدعم من الدول العربية (٥١٪). 

الدول اإلسالمية  املقدمة من  واملساعدات  ثقتهم في االستشارات  أعلى مستويات  الفلسطينيون عن  املواطنون  وعبر 
(٧٣٪). وهذا بدوره يبرز التوجه العام بني املواطنني في األراضي الفلسطينية احملتلة جتاه إعادة التأكيد على هويتهم 
اإلسالمية في مواجهة اإلحتالل والتدهور االقتصادي. أما الثقة العامة التي يبديها املواطنون جتاه الدول العربية فهي 

أقل من ذلك إلى حد كبير. 
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إن أغلبية متزايدة بني أوساط املواطنني الفلسطينيني في قطاع غزة، والقدس والضفة الغربية ال تشعر باألمن. وال ينحى 
بالالئمة في ذلك األمر على اإلحتالل اإلسرائيلي واملمارسات العسكرية التي ينفذها فحسب، وإمنا تقع املسؤولية كذلك 
على حكم القطاع األمني الفلسطيني. وبسبب عدم رضاهم عن أداء احلكومة الفلسطينية السابقة حتت زعامة حركة فتح 
في العديد من اجلوانب، بدا املواطنون الفلسطينيون، وبعد أسابيع وجيزة على أداء احلكومة اجلديدة اليمني الدستورية، 

واثقني بأن أوضاعهم األمنية ستؤول إلى التحسن في ظل حركة حماس. 

يؤدي  مما  الفلسطيني،  األمني  للقطاع  بإجراء إصالحات شاملة  الفلسطينيني  املواطنني  الساحقة من  الغالبية  وتطالب 
في نهاية املطاف إلى إفراز قوات أمنية ال تتبع حزبًا معينًا دون آخر، ومتارس مهامها بطريقة شفافة وفعالة وتخضع 
الفلسطينية في إجراء إصالح للقطاع  للمساءلة أمام السلطات املنتخبة واجلهاز القضائي. وإذا ما رغبت السلطات 
األمني، فإن عليها احلصول على دعم منقطع النظير من جانب أفراد اجلمهور الفلسطيني – بحيث تزيد نسبته عن ٩٠٪ 
تقريبًا – وذلك من أجل تقدمي مجموعة متكاملة من السياسات اإلصالحية. وفيما يتعلق بقوات األمن الفلسطينية، 
تتضمن هذه السياسات توحيد األجهزة األمنية، وجتنيد األفراد في القوات األمنية على أساس ال ميت بصلة لألحزاب 
السياسية القائمة، والتدريب، وزيادة الرواتب، واملزيد من التعاون فيما بني األجهزة األمنية باإلضافة إلى استبدال قادة 
األجهزة األمنية. أما على املستويني التنفيذي والتشريعي، يبدي املواطنون الفلسطينيون دعمًا بنفس الدرجة من القوة 
لإلجراءات التي تضمن سيطرة ورقابة الوزارات املعنية واملجلس التشريعي على األجهزة األمنية. وباإلضافة إلى ما 
تقدم، يطالب املواطنون السلطة القضائية بإحضار املسؤولني األمنيني ومحاسبتهم على أفعالهم التي ارتكبوها، وذلك 
دون تدخل السلطة التنفيذية في هذا األمر. كما يبدو الفلسطينيون مجمعني في تأييدهم إلنشاء مكتب حتقيق عسكري 
(أمبودسمان) للتحقيق في الشكاوى والتظلمات التي يرفعها املواطنون باإلضافة إلى تولي جهات مستقلة تفتيش 

السجون ومعاينتها. 

ولكن يرى املواطنون الفلسطينيون بأن الظروف ليست أو لم تعد مناسبة لتقليص أعداد القوات األمنية أو تسريح أفراد 
امليليشيات املسلحة. وعلى املدى الطويل، لن يكتب النجاح للحكومة في فرض املساءلة دون ضمان احتكارها للسلطة، 
كما أنها لن تتمكن من حتّمل النفقات املرتبطة بعمليات اإلصالح دون إدارة الزيادة في قوات األمن التابعة لها. ولذلك، 
يتوجب على هذه احلكومة مواصلة العمل الدؤوب على تعزيز الثقة في املؤسسات الرسمية قبل التفكير في خيارات قد 

تسهم في إثارة النعرات في املجتمع الفلسطيني. 

في املفهوم العام ولكي يكون النجاح حليف عملية إصالح القطاع األمني، هناك حاجة ملحة للقضاء على الفساد، 
وتقليص احملسوبية، وتوفير األمن واألمان للمواطنني باإلضافة إلى ضمان احترام حقوق اإلنسان بشكل عام، وعلى 

األخص حظر العنف ضد املرأة. 

وبذلك، ستزيد الثقة في املؤسسات العامة إلى حد تصبح احلكومة معه قادرة على الوفاء بهذه التوقعات. وفي ظل 
غياب النتائج امللموسة، ستستمر مستويات الثقة في املؤسسات العامة بالتدهور. وبالتأكيد، سيساعد هذا الوضع على 
تقوية اجلماعات املسلحة غير النظامية، ومتزيق أوصال السلطة إلى جانب ما ميكن اعتباره تقويضًا لدعائم بناء الدولة. 
وبغض النظر عن أي فصيل من الفصائل يتزعم احلكومة، فإن التحدي القائم ال يزال يحتم إجراء إصالح للقطاع األمني 
االستراتيجيات  إعداد  إلى  باإلضافة  الفلسطينية  الرؤية  الفلسطينيون وحتكمها  ميلكها  أمنية  قوات  بناء  يتم  بحيث 

املطلوبة وتنفيذها. 

وبدًال من التسريع في عمليات اإلصالح الفلسطينية التي تستهدف قطاع األمن ودعمها، قامت السياسات الغربية 
التي  اإلصالحات  إلغاء  إلى  املانحة  الدول  جلأت  احلاالت،  بعض  ففي  اإلصالحات.  تلك  بتجميد  عملية  ناحية  من 



≤∑

الواليات  من  املساعدة  قبول  في  رغبة  يظهر  الفلسطيني  الشعب  يعد  لم  ولذلك  سابقة.  مراحل  في  بتنفيذها  شرعت 
املتحدة األمريكية واالحتاد األوروبي، وذلك بسبب االستخدام املسّيس الذي انتهجته بعض الدول املانحة فيما يتعلق 
الدول املانحة خلطر فقدان قدرتها على  باملساعدات املقدمة إلصالح القطاع األمني. ومع ضياع املصداقية، تتعرض 
تعزيز اإلصالحات الهيكلية التي قد تساعدها على حماية االستثمارات السابقة في املجاالت التنموية وتوجيه السياسة 
األمنية الفلسطينية نحو السالم واالستقرار الدائمني. وحيث أن اإلصالح الشامل للقطاع األمني ميثل عملية تنموية 
سياسية وثقافية حساسة، فإن املساعدات املقدمة له ستنال قبوًال واسعًا في اإلطار الفلسطيني إذا كانت ال تنطوي على 
أية توجهات سياسية. ودون مدخل جديد إلصالح القطاع األمني، فقد تدفع الدول الغربية املانحة الفلسطينيني إلى قبول 

االستشارات من دول مت حتديدها سلفًا بأنها هي نفسها حتتاج إلى اإلصالح. 

إن التحديات التي تقف أمام حكم قطاع األمن في فلسطني تبرز وجود مشاكل متداخلة في التنمية واألمن كما تشدد 
على احلاجة إلى إعداد سياسات أمنية وتنموية متكاملة. وميكن التوقع بأنه بعد تبني إطار جديد إلصالح القطاع األمني 
من قبل مجلس االحتاد األوروبي، ستتولى الدول األعضاء في هذا االحتاد إلى جانب مختلف الدول املانحة إعادة النظر 
في سياساتها احلالية جتاه الفلسطينيني وإيالء اهتمام جدي جتاه تبني ردود سياسية جديدة ليس بالنسبة حلركة حماس 

فحسب، وإمنا بالنسبة للمجاالت التنموية واألمنية في فلسطني كذلك. 


