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مقياس قطاع األمن العريب
وتوجهات املواطنني2015 ،
امللخص
مقياس قطاع األمن العريب وتوجهات املوطنني حماولة علمية
تشرتك فيها أربعة مراكز حبثية عربية الستقصاء مواقف الرأي العام
العريب من قطاع األمن يف أربع دول عربية هي تونس والعراق
وفلسطني واليمن .يهدف املقياس ملعرفة مقدار التقدم يف عملية
اإلصالح األمين يف العامل العريب ،ولتحليل واقع قطاع األمن يف هذه
البلدان من خالل تشخيص نقاط اخللل والقوة يف أدائه ،وحماولة
الوقوف على أسباهبا ،واقرتاح احللول املناسبة هلا ،ووضعها أمام
أصحاب القرار هبدف االستفادة منها يف إصالح وتطوير قطاع
األمن يف بلداهنم .تتعزز أمهية قطاع األمن يف العامل العريب بعدما
شهدته العديد من هذه البلدان من حتوالت سياسية (الربيع العريب)
هلا أبعاد جمتمعية عديدة أييت يف مقدمتها البعد األمين.
وحتقيقا هلذا اهلدف ،فقد عمدت الدراسة إىل بناء ()12
مؤشرا رئيسيا تكون مبجملها إطارا عاما ميكن من خالله تقييم قطاع
األمن يف هذه البلدان .وقد خصص كل مؤشر رئيسي لتقييم جانب
معني من جوانب قطاع األمن يف ضوء عدد من املؤشرات الفرعية
اليت يتألف منها .بلغ عدد املؤشرات الفرعيه للمقياس  116مؤشرا.
تعرب هذه املؤشرات عن جممل واقع قطاع األمن ونظام العدالة كما
يراه اجلمهور يف البلد املعين.
متت دراسة واقع قطاع األمن يف العامل العريب من خالل
استطالع رأي اجلمهور يف الدول املشاركة .أجريت االستطالعات
يف الدول األربعة خالل الفرتة من  14آاير (مايو)  2014وحىت
 14يوليو (متوز)  .2014مشل االستطالع عينة متثيلية للرأي العام
يف البلدان املعنية .كما مشل أيضا عينة إضافية ممن تعرضوا لتجربة
مباشرة مع قطاع األمن .ويف ضوء املؤشرات احملددة ابلدراسة فقد مت
تشخيص أهم نقاط القوة والضعف اليت تواجه هذا القطاع وبلورهتا
يف مقياس لتقومي األداء يتكون من سبعة مراتب ،هي :مكتمل،
متقدم جدا ،متقدم ،متوسط ،ضعيف ،ضعيف جدا ،ومنعدم .من
خالل هذا املقياس ميكن للمهتمني وألصحاب القرار أن يضعوا
أيديهم على مكامن اخللل والقوة يف أداء النظام األمين العريب ،وميكن
أن تكون نتائج هذا التقرير نقطة االنطالق حنو خطة لإلصالح
األمين هبدف تعزيز نقاط القوة يف األداء وحماولة وضع احللول
لالرتقاء ابألداء ومعاجلة مكامن اخللل وصوال إىل نظام أمين متطور
حيقق االستقرار األمين من جهة ،ويضمن توفر احلرايت العامة ألبناء
اجملتمع العريب من جهة اخرى.

1

عملية اإلصالح األمين مل تنطلق بعد
تشري عالمة املقياس اليت تبلغ  0.51إىل أن عملية إصالح
قطاع األمن يف العامل العريب ال زالت تراوح مكاهنا وأن حوايل
نصف اجلمهور العريب ال يثق هبذا القطاع وليس راضيا عن
أدائه.

بلغت قيمة املقياس العريب يف القراءة األوىل (.)0.51
تعكس هذه النتيجة انقساما بني اجلمهور حيث مينح نصف املواطنني
تقييما إجيابيا ألوضاع قطاع األمن ،فيما مينح النصف اآلخر تقييما
سلبيا هلذه األوضاع .تعين هذه النتيجة أن عملية إصالح قطاع األمن
يف العامل العريب مل تبدأ بعد رغم مرور عدة سنوات على انطالقة
الثورات العربية أو ما مسي يف الربيع العريب .إن النتائج تشري إىل أن
اجلمهور العريب ال يزال غري راض عن أداء أجهزته األمنية.
تونس يف املقدمة
جاء قطاع األمن يف تونس يف املرتبة األوىل بزايدة قدرها ست
نقاط من مائة عن املقياس العريب ،وجاء قطاع األمن يف اليمن
يف املرتبه الرابعة أو األخرية ابخنفاض قدره سبع نقاط عن
املقياس العريب.
تشري النتائج إىل أن تصنيف األداء الكلي لقطاع األمن يف
دولتني قد بلغ درجة "متوسطة" من اإلصالح ،حيث حصل مقياس
تونس على ( ،)0.57أي بزايدة قدرها  6نقاط من مائة عن
املقياس العريب ،وتلتها العراق بـ( ،)0.53أي بزايدة قدرها نقطتني
عن املقياس العريب .اما كل من فلسطني ( )0.50واليمن ()0.44
فحصلتا على تصنيف"ضعيف" ،أي ابخنفاض قدره نقطة واحدة عن
املقياس العريب يف حالة فلسطني واخنفاض قدره  7نقاط يف حالة
اليمن.
عالمات املقياس يف الدول العربية مقارنة بقيمة املقياس العريب
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جاء قطاع األمن يف تونس يف املرتبه األوىل بزايدة قدرها ست
نقاط من مائة عن املقياس العريب .حصلت أربعة مؤشرات على
تصنيف "متقدم" أو "متقدم جدا" ويشمل ذلك املؤشر اخلامس
املتعلق ابلثقة ابألجهزة األمنيه والعاشر املتعلق ابإلحساس ابألمن
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والثالث املتعلق ابلتوقعات املستقبليه واحلادي عشر املتعلق بنظام
العداله .يف املقابل حصل مؤشر واحد على تصنيف "ضعيف جدا"
ومؤشر آخر على تصنيف "ضعيف" فيما حصلت بقية املؤشرات
على تصنيف "متوسط".
أييت قطاع األمن يف العراق يف املرتبه الثانية بزايدة قدرها
نقطتني عن املقياس العريب .حصل مؤشران على تصنيف "متقدم"
ويشمل ذلك التوقعات املستقبلية واإلحساس ابألمن .يف املقابل
حصل مؤشر واحد (مكافحة الفساد) على تصنيف "ضعيف جدا"
وحصلت ثالثة مؤشرات أخرى على تصنيف "ضعيف" فيما حصلت
بقية املؤشرات على تصنيف "متوسط".
أييت قطاع األمن يف فلسطني يف املرتبة الثالثة ابخنفاض نقطة
واحدة عن املقياس العريب .حصل مؤشران على تقييم "متقدم" مبا يف
ذلك اإلحساس ابألمن والتوقعات املستقبلية .يف املقابل حصل مؤشر
واحد على تصنيف "منعدم" وهو املؤشر السابع املتعلق ابالطالع
واملعرفة .كما حصل مؤشر آخر (مكافحة الفساد) على تصنيف
"ضعيف جدا" ،وحصلت ثالثة مؤشرات أخرى على تصنيف
"ضعيف" فيما حصلت بقية املؤشرات على تصنيف "متوسط".
أييت قطاع األمن يف اليمن يف املرتبه الرابعة ابخنفاض قدره
سبع نقاط عن املقياس العريب .وحصل مؤشر واحد (التوقعات
املستقبليه) على تصنيف "متقدم" .يف املقابل حصلت أربعة مؤشرات
على "ضعيف جدا" مبا يف ذلك مكافحة الفساد ،ونظام العداله،
والتجربة الشخصية .كذلك حصلت ستة مؤشرات على تصنيف
"ضعيف" مبا يف ذلك اإلحساس ابألمن والثقة ابألجهزة األمنية.
حصل مؤشر واحد (اجتاهات التغيري) على تصنيف "متوسط".

2
مقارنة بني من تعرض ومن مل يتعرض لتجربة يف املقياس العريب ويف الدول املشاركة
0.53
0.44
0.59

تونس

0.51
0.56

لم يتعرض

العراق

0.42

تعرض

0.50

فلسطين

0.43
0.46
0.40
0.80

0.60

اليمن

0.20

0.40

0.00

تشري عالمات املؤشرات الرئيسية إىل أن املؤشر ذي العالمة
األعلى هو رقم ( )3املتعلق ابلتوقعات املستقبلية للقدرات املهنية
ألجهزة األمن حيث حيصل على ( ،)0.70يتبعه املؤشر رقم ()10
املتعلق إبحساس املواطن ابألمن والسالمة الشخصية حيث حيصل
على ( ،)0.58مث املؤشر رقم ( )5اخلاص مبدى الثقة ابملؤسسات
األمنية حيث حيصل على (.)0.56يف املقابل ،فإن املؤشر ذي
العالمة األدىن يف املقياس هو رقم ( )6اخلاص ابالعتقادات بشأن
انتشار الفساد يف األجهزة حيث حيصل على ( ،)0.38مث املؤشر
رقم ( )7اخلاص ابإلطالع واملعرفة ابالختصاص واملهام املختلفة
لألجهزة األمنية حيث حصل على عالمة ( ،)0.39ومن مث املؤشر
رقم ( )1املتعلق مبستوى تقييم املواطن لقدرات أجهزة األمن ومهنيتها
حيث حيصل على (.)0.45
عالمات املؤشرات الرئيسية للمقياس العريب

0.51

االحتكاك والتجربه املباشرة تعطي انطباعات سلبيه عن
قطاع األمن
تراجعت قيمة املقياس العريب بني من تعرضوا لتجربه مباشرة
واحتكاك مع هذا القطاع إىل ( )0.44مقابل ( )0.53بني من مل
يتعرضوا لتجربه.
يعطي من تعرض لتجربة مباشرة مع قطاع األمن ونظام
العدالة تقييما أسوء بكثري ممن مل يتعرض لتجربة مباشرة مع هذا
القطاع ،حيث تبلغ قيمة املقياس بني من تعرض لتجربة (،)0.44
فيما تبلغ ( )0.53بني من مل يتعرض لتجربة .ينطبق هذا األمر على
كافة الدول املشاركة وبشكل خاص يف العراق حيث تبلغ قيمة
املقياس ( )0.42بني من تعرضوا لتجربة و( )0.56بني من مل
يتعرضوا (أنظر الشكل التايل).

العربي

المقياس العربي
0.38

( )6مكافحة الفساد

0.39

( )7اإلطالع والمعرفة

0.45

( )1قدرات األجهزة

0.49

( )2أداء األجهزة

0.50

()9التجربة الشخصية

0.50

( )12الحريات والمسائلة

0.51

( )11نظام العدالة

0.52

( )4اتجاهات التغيير

0.54

( )8بناء الدولة

0.56

( )5الثقة باالجهزة

0.59

( )10احساس باألمن

0.70

0.80

( )3التوقعات المستقبلية

0.60

0.40

0.20

0.00
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بعبارة أخرى ،يربز واضحا أن اجلمهور يعتقد أن قدرات
األجهزة األمنية حمدودة ولكنه يعطي أداء هذه األجهزة تقييما أعلى
من تقييمه لقدراهتا .كذلك ،فإن التوقعات املستقبلية واجتاهات
التغيري متيل لالجيابية .لكن من الواضح أن تعريف األجهزة األمنية
الختصاصاهتا ومهامها ليس واضحا بقدر كاف للجمهور .كذلك
يبدو أن االنطباعات السلبية حول الفساد يف قطاع األمن طاغية
لدى اجلمهور العريب يف كافة البلدان املشمولة يف هذا التقييم.
توفر األمن يرفع عالمة املقياس
تشري النتائج إىل أن الشعور ابألمن والسالمة الشخصية والعائلية
يلعب دورا شديد األمهية يف تقييم املواطن لقطاع األمن حيث
ترتفع عالمة املقياس عند توفر األمن وتنخفض عند غيابه.
يلعب إحساس الفرد ابألمن والسالمة الشخصية والعائلية
دورا كبريا يف التأثري على تقييم املواطن لقطاع األمن يف بلده .كما
يظهر من الشكل أدانه تبلغ عالمة املقياس العريب ( )0.59لدى
عينة أولئك الذين يشعرون بتوفر األمن هلم ولعائالهتم .يف املقابل
تنخفض عالمة املقياس العريب بشكل دراماتيكي إىل ( )0.40لدى
عينة الذين يشعرون أن األمن غري متوفر هلم ولعائالهتم .يصدق هذا
التحليل على كافة الدول املشاركة ،فمثال تبلغ عالمة مقياس العراق
( )0.56بني عينة الذين يشعرون بتوفر األمن و( )0.37بني عينة
الذين يشعرون بعدم توفره .وكذلك احلال يف تونس ( 0.61مقابل
 )0.47وفلسطني ( 0.54مقابل  )0.44واليمن ( 0.55مقابل
.)0.37
دور اإلحساس بتوفر األمن يف تقييم اجلمهور لقطاع األمن
0.70

0.65

0.61

0.59

0.54

0.60
0.47

0.50

0.53
0.44
0.37

0.37

0.40

0.40

0.30
0.20
0.10
0.00

متوفر

غري متوفر

متوفر

غري متوفر

متوفر

غري متوفر

متوفر

غري متوفر

متوفر

غري متوفر

تونس

العراق

فلسطني

اليمن

العريب

دور حاسم لالنتماءات السياسية والطائفية
لالنتماءات السياسية والطائفية دور ابلغ األمهية ،بل وحاسم،
يف حتديد املوقف من قطاعات األمن يف كافة البلدان املشاركة،
ولكنه يربز بشكل دراماتيكي يف العراق.

تضيف طبيعة االنتماءات السياسية والطائفية للمواطنني بعدا
إضافيا قواي يف تفسري التقييم الذي يعطيه اجلمهور لقطاع األمن يف
بلده حيث يشري حتليل النتائج إىل أن هذه االنتماءات تلعب دورا
شديد األمهية يف تشكيل مواقف وانطباعات اجلمهور العريب جتاه
قطاع األمن .يربز دور االنتماء السياسي والطائفي بشكل حاسم يف
العراق حيث متيل مواقف اجلمهور للرضى واإلجيابية عن قطاع األمن
بني مؤيدي األحزاب الشيعية مث بني مؤيدي األحزاب الكردية .لكن
املواقف تنقلب بشكل حاد وتصبح سلبية متاما بني مؤيدي األحزاب
السنية العربية واألحزاب العلمانية .ويربز منط مشابه يف فلسطني بني
مؤيدي حركة فتح مقابل مؤيدي حركة محاس ،ويف تونس بني مؤيدي
حركة النهضة مقابل نداء تونس ،ويف اليمن بني مؤيدي اإلصالح
مقابل مؤيدي االشرتاكي واملؤمتر الشعيب.
هناك إذا عالقة قوية جدا بني االنتماءات السياسية والطائفية
للمواطنيني ومدى شعورهم بتوفر االمن :املواطنون املؤيدون أو
املنتمون ألحزاب أو طوائف تقف خارج احلكم أو يف املعارضة
يشعرون بغياب األمن بشكل أكرب بكثري مما يشعر به املواطنون
املنتمون ألحزاب أو طوائف حاكمة .فمثال بينما تبلغ نسبة
األحساس بتوفر األمن بني مؤيدي األحزاب الشيعية والكردية يف
العراق  %68و( %89على التوايل) فإهنا ال تتجاوز  %9بني
مؤيدي األحزاب السنيه .ويف تونس تصل نسبة اإلحساس بتوفر
األمن  %83بني مؤيدي حزب النهضة فيما تبلغ هذه النسبة
 %75و %68بني مؤيدي نداء تونس واألحزاب األخرى (على
التوايل) .كان حزب النهضة اإلسالمي ال يزال يف احلكومة يف وقت
إجراء االستطالع .ويف الضفة الغربية من فلسطني تصل نسبة
اإلحساس ابألمن بني مؤيدي حركة فتح واملستقلني الوطنيني %62
فيما ال تتجاوز هذه النسبة  %46بني مؤيدي محاس واجلهاد
اإلسالمي واملستقلني اإلسالميني .ويف اليمن تصل نسبة اإلحساس
بتوفر األمن  %67بني مؤيدي التجمع اليمين لإلصالح لكنها
ترتاجع إىل  %35بني مؤيدي املؤمتر الشعيب و %39بني مؤيدي
احلزب االشرتاكي.
بعبارة اخرى ،إن كنت مؤيدا أو منتميا للحزب أو الطائفة
احلاكمة فإنك ابلتايل تشعر بتوفر األمن أكثر مما يشعر به بقية
املواطنني ،وإن كنت منتميا للحزب أو الطائفة املعارضة فإنك ابلتايل
تشعر بعدم توفر األمن أكثر مما يشعر به بقية املواطنني .تتاثر عالمة
املقياس صعودا وهبوطا يف كلتا احلالتني (االنتماء السياسي /الطائفي
ودرجة توفر األمن) بدرجات متشاهبة .فإن كنت مؤيد أو منتميا
للحزب أو الطائفة احلاكمة فإنك ستشعر بتوفر أكرب لألمن وستكون
عالمة املقياس لديك يف هذه احلالة مرتفعة .أما إذا كنت منتميا
للحزب أو الطائفة املعارضة فإنك ستشعر بتوفر أقل لألمن وستكون
عالمة املقياس لديك منخفضة كما يوضح الرسم التايل:
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رسم توضيحي الجتاه العالقة بني االنتماء السياسي /الطائفي والشعور
ابألمن وعالمة املقياس
عالمة مقياس
عاليه

العراقي ( )0.70يف مناطق مثل البصرة والنجف ذات األغلبية
الشيعية وذات النسب العالية يف توفر األمن فإهنا تنخفض إىل
( )0.37يف مناطق مثل دايىل ذات األغلبية السنية وذات النسب
املنخفضة يف توفر األمن.
إسقاط متغريي األمن واالنتماء السياسي على خارطة العراق

حزب أو طائفة
حاكمة

أمن متوفر

حزب أو طائفة
معارضة

أمن غري متوفر

عالمة مقياس
منخفضة

وميكن رؤية قوة العالقة بني املتغريات الثالث (األمن ،واالنتماء
السياسي أو الطائفي ،وعالمة املقياس) بشكل واضح يف اجلدول
التايل الذي يظهر أن عالمة املقياس العريب األعلى ( )0.68هي
للمواطنني املؤيدين أو املنتمني للحزب أو الطائفة احلاكمة الذين
يشعرون بتوفر االمن .أما عالمة املقياس العريب األدىن ()0.34
فهي للمواطنني املنتمني للحزب أو الطائفة املعارضة الذين يشعرون
بعدم توفر األمن .يظهر اجلدول أيضا جمموعتني أخريتني ،إحدامها
تعطي املقياس عالمة عالية نسبيا ( )0.56وهؤالء مواطنون يشعرون
بتوفر األمن رغم أهنم ينتمون ألحزاب أو طائفة معارضة ،واألخرى
تعطي املقياس عالمة وسطية ( )0.51وهؤالء مواطنون يشعرون
بعدم توفر األمن لكنهم يف الوقت ذاته ينتمون ألحزاب أو طائفة
حاكمة.
كيفية أتثر عالمة املقياس العريب مبتغريي األمن واالنتماء السياسي/الطائفي
الشعور ابالمن
االنتماء
السياسي/
الطائفي

متوفر

غري متوفر

احلزب احلاكم

0.68

0.51

املعارضة

0.56

0.34

عند إسقاط متغريي األمن واالنتماء السياسي على اخلارطة
اإلدارية لكل من الدول املشاركة (أنظر اخلرائط األمنية-احلزبية للدول
املشاركة أدانه) فإننا جند أن عالمة املقياس ترتفع بشكل ابرز يف
املناطق اليت يرتفع فيها الشعور بتوفر األمن ويزداد فيها التأييد للحزب
احلاكم وتنخفض يف املناطق اليت ينخفض فيها الشعور بتوفر األمن
ويزداد فيها التأييد لألحزاب املعارضة .فمثال بينما تبلغ عالمة املقياس

مقياس قطاع األمن
0.70

مقياس قطاع األمن
0.57

مقياس قطاع األمن
0.51

مقياس قطاع األمن
0.37

الفرق بني األحزاب السنية واألحزاب الشيعية:
 93نقاط لصاحل الشيعة
توفر األمن%85 :
الفرق بني األحزاب الكردية واألحزاب
الشيعية 72 :نقاط لصاحل الكردية
توفر األمن%83 :
الفرق بني األحزاب السنية واألحزاب الشيعية:
 38نقاط لصاحل الشيعة ،وبني الشيعية والكردية:
 51لصاحل الشيعة
بني السنة واألكراد 13 :نقطة لصاحل السنة
توفر األمن%43 :
الفرق بني األحزاب السنية واألحزاب
الشيعية 8 :نقاط لصاحل السنة
توفر األمن%42 :

ويف فلسطني ترتفع عالمة املقياس إىل ( )0.55يف مشال الضفة
الغربية حيث يزداد التأييد للحزب احلاكم ،أي فتح ،وترتفع درجة
الشعور بتوفر األمن ،لكنها تنخفض إىل ( )0.48يف جنوهبا حيث
ترتفع نسبة التأييد حلماس وتنخفض درجة الشعور بتوفر األمن.
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إسقاط متغريي األمن واالنتماء السياسي على خارطة اليمن

مقياس قطاع األمن
0.46

مقياس قطاع األمن
0.42

الفرق بني التجمع اليمين لإلصالح واحلزب
االشرتاكي 15 :نقطة لصاحل التجمع اليمين
لإلصالح
وتسعة نقاط لصاحل التجمع اليمين مقابل املؤمتر
الشعيب
توفر األمن%53 :
الفرق بني التجمع اليمين لإلصالح واحلزب
االشرتاكي 16 :نقطة لصاحل احلزب االشرتاكي
وبني احلزب االشرتاكي واملؤمتر الشعيب :نقطتني
لصاحل املؤمتر الشعيب
توفر األمن%33 :

مقياس قطاع األمن
0.55

مقياس قطاع األمن
0.48

مقياس قطاع األمن
0.45

الفرق بني فتح ومحاس  37نقطة لصاحل فتح
توفر األمن%67 :
الفرق بني فتح ومحاس  7نقاط
لصاحل محاس
توفر األمن%60 :
الفرق بني فتح ومحاس  9نقاط لصاحل فتح
توفر األمن%47 :

ويف اليمن ترتفع عالمة املقياس إىل ( )0.46يف مناطق مثل
حجة وحضرموت وصنعاء حيث يزداد أتييد حزب التجمع اليمين
لإلصالح وترتفع درجة الشعور بتوفر األمن .وتنخفض إىل ()0.42
يف مناطق مثل إب وعدن واحلديدة وتعز حيث ينخفض التأييد
للتجمع اليمين لإلصالح وتنخفض معه درجة الشعور بتوفر األمن.

أما يف تونس فرتتفع عالمة املقياس إىل ( )0.59يف مناطق
مثل تونس والقريوان حيث يزداد التأييد للنهضة وترتفع درجة الشعور
بتوفر األمن وتنخفض إىل ( )0.45يف مناطق مثل جندوبة وزغوان
حيث ينخفض التأييد للحزب احلاكم وتنخفض معه درجة توفر
األمن.
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القطاع .ينطبق هذا االستنتاج على عالمة املقياس العريب وعلى
عالمات معظم مؤشراته الرئيسية.
االطالع مفيد يف تقييم أداء قطاع األمن
خيلق االطالع واملعرفة مبهام واختصاصات قطاع األمن
انطباعات إجيابية ويعزز الثقة أبجهزة األمن .لكن مؤشر
االطالع واملعرفة حيصل على عالمة منخفضة جدا مقارنة ببقية
املؤشرات.
كما يشري هذا التحليل إىل أن األكثر اطالعا ومعرفة مبهام
واختصاصات أجهزة األمن مييلون الختاذ مواقف ومحل انطباعات
أكثر إجيابية من األقل اطالعا .لكن هذا االستنتاج ال ينطبق على
كافة الفئات .فمثال ،ترتاجع قيمة املقياس ،كما اشران أعاله ،عند
اقتصاره على عينة الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن .مع ذلك،
فإن هذه العينة أكثر اطالعا على مهام واختصاصات األجهزة
األمنية .مقابل ذلك ،وجدان أن النساء أقل اطالعا من الرجال على
مهام واختصاصات األجهزة ،لكنهن األكثر إجيابية جتاه قطاع األمن.
تشري نتائج املؤشرات الفرعية إىل أن أربعة مؤشرات فقط قد
حصلت على تصنيف "مكتمل" فيما حصلت تسعة على تصنيف
"متقدم جدا" ،وحصل  18مؤشرا على تصنيف "متقدم" ،وحاز
 31مؤشرا فرعيا على تقييم "متوسط" ،يف حني جاء تقييم 33
مؤشرا "ضعيفا" ،وحصلت عشرة مؤشرات فرعية على تقييم "ضعيف
جدا" .اما املؤشرات الفرعية اليت كان اإلصالح فيها "منعدما" فقد
بلغت  11مؤشرا (أنظر الشكل التايل).
تصنيف املؤشرات الفرعية

مقياس قطاع األمن
0.59

الفرق بني النهضة ونداء تونس 15 :نقطة لصاحل
نداء تونس
توفر األمن%79 :

متقدم جدا ( )9مكتمل ( )4منعدم ()11

ضعيف جدا
()10

متقدم ()18
ضعيف ()33

مقياس قطاع األمن
0.45

الفرق بني النهضة ونداء تونس 33 :نقطة
لصاحل نداء تونس
توفر األمن%41 :

دور هام للجنس والعمر
النساء وكبار السن يعطون قطاع األمن تقييما أكثر إجيابيه مما
يعطيه الرجال وصغار السن.
تشري حتليل النتائج إىل أن النساء وكبار السن يعطون قطاع
األمن تقييما أكثر إجيابية مما يعطيه الرجال وصغار السن هلذا

متوسط ()31

إن مما الشك فيه أن هذه النتائج تشخص بشكل واضح
نقاط القوة والضعف يف أداء قطاع األمن يف الدول املشاركة يف
القراءة االوىل من التقرير ،وتقدم ألصحاب القرار أرضية جيدة
لالنطالق منها يف إصالح قطاع األمن من خالل النهوض مبفاصل
هذا القطاع ،وتفعيل نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة يف أداء قطاع
األمن استنادا إىل النتائج التفصيلية اليت حيتويها هذا التقرير ،وذلك
للمسامهة يف االرتقاء أبداء النظام األمين العريب مبا ميكنه من مواجهة
التحدايت الكبرية امللقاة على عاتقه.
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ملن تعمل أجهزة األمن ؟
يرى اجلمهور أن أجهزة األمن تعمل ملصلحة النظام احلاكم
وليس ملصلحة املواطن ،وهلذا ال يثق هبا .إن اإلصالح األمين
احلقيقي الذي ميؤسس املساءلة ،ويكافح الفساد ،وحيرتم
حقوق اإلنسان ،وحيدد مهام ومسؤوليات أجهزة األمن
وتسلسلها القيادي هو املفتاح لكسب ثقة اجلمهور.
()1

()2

()3

()4

تشري نتائج املقياس ان اإلصالح يف قطاع األمن ونظام
العدالة ما زال حمدودا ،وان اجلمهور يرى أن األجهزة
األمنية ما زالت تعمل لصاحل النخب احلاكمه .لذلك تبدو
احلاجة ملحة لتسريع وترية اإلصالح وتعميق اجراءاته لكي
يتلمس املواطنون اإلصالحات اليت جتري يف هذا القطاع،
ولكي حيظى بثقة اجلمهور يف البلدان العربية املشاركة يف
مقياس األمن العريب.
تظهر نتائج املقياس إىل أن االنطباعات السلبية حول
الفساد يف قطاع األمن طاغية لدى اجلمهور العريب يف كافة
البلدان املشمولة يف هذا التقييم ما يتطلب جهدا كبريا يف
مكافحة الفساد من خالل تبين سياسيات وإجراءات
لتعزيز النزاهة واملساءلة والشفافية يف عمل األجهزة األمنية.
ما زال تعريف األجهزة األمنية الختصاصاهتا ومهامها ليس
واضحا بقدر كاف للجمهور .هذا األمر يتطلب انفتاح
األجهزة األمنية وتواصلها مع اجلمهور وتوفري معلومات
بشكل مستمر عن مهامها وحدود مسؤولياهتا .كما
يتطلب وقف التداخل بني عمل األجهزة األمنية املختلفة
حىت يتوقف اجلمهور عن اخللط بني مهامها ومسؤولياهتا.
يظهر من تعرض لتجربة مباشرة مع قطاع األمن ونظام
العدالة تقييما أسوء بكثري ممن مل يتعرض لتجربة مباشرة مع
هذا القطاع .يشري هذا األمر اىل امهية الرتكيز على
ممارسات األجهزة األمنية يف تعاملها مع املواطنني ،وتطوير
ثقافة لدى أفراد وضباط األجهزة األمنية يف احرتام حقوق
االنسان.
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( )1مقدمة:
يقوم املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية ابلتعاون
مع عدد من املراكز البحثية يف عدد من األقطار العربية (فلسطني،
العراق ،اليمن ،تونس) ببلورة مقياس رقمي أوكمي ألوضاع قطاع
األمن ونظام العدالة .يتكون املقياس من  12مؤشرا رئيسيا جتمل
عالمات  116مؤشرا فرعيا .تشري عالمة املقياس إىل درجة التقدم
يف إصالح قطاع األمن يف الدول العربية املعنية.
مت بناء املقياس من خالل استطالعات للرأي العام مت
إجراؤها بني عينة متثيلية للمواطنني يف أربع دول مشاركة يف التقرير .مت
كذلك إجراء هذه االستطالعات بني عينة إضافية كبرية نسبيا ًمتثل
أولئك الذين مروا بتجربة شخصية مع قوات األمن والشرطة أونظام
العدالة .أجريت االستطالعات يف الدول األربعة خالل الفرتة من
 14آاير (مايو)  2014وحىت  14يوليو (متوز)  2014هتدف
هذه االستطالعات إىل مجع بياانت وانطباعات حول تقييم اجلمهور
العريب لقدرة وأداء ودور األجهزة األمنية ومتطلبات إصالح القطاع
األمين ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة بنظام العدالة.
هتدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على واقع وأداء القطاع
األمين يف العامل العريب وتقييم أدائه من وجهة نظر املواطنني.كما
هتدف إىل حتديد اوجه اخللل والقصور يف أداء هذا القطاع من وجهة
نظر املواطن ،واخلروج بتوصيات تقدم إىل صناع القرار لالستفادة
منها يف عملية اإلصالح األمين خاصة بعد ثورات الربيع العريب.
واجهت عملية إصالح قطاع األمن خالل الفرتة االنتقالية
اليت أعقبت ثورات الربيع العريب عقبات كثرية ،يف مقدمتها االنقسام
والصراع السياسي .عانت أغلب الدول من عدم االستقرار يف
األوضاع األمنية نتيجة غياب مؤسسات الدولة ،خاصة الشرطة ،أو
ضعف مكانتها وهيبتها بعد الربيع العريب ،ما فرض ضرورة اختاذ
إجراءات إضافية إلصالح قطاع األمن .أييت هذا التقرير هبدف توفري
معلومات وبياانت لصانع القرار واملهتمني والباحثني لالستعانة هبا يف
إعداد اخلطط واالسرتاتيجيات اليت ميكن أن تعد يف املستقبل،
ويكتسب أمهية خاصة بسبب ندرة تنفيذ املسوحات حول قطاع
األمن والعدالة.
تواجه عملية اإلصالح األمين يف البلدان املغطاة يف هذا
التقرير حتدايت كبرية .ففي العراق مشلت اإلصالحات ،منذ مطلع
عام  ،2003اعادة هيكلة القوات األمينة يف حماور متعددة؛
كاصدار تشريعات جديدة لقطاع األمن ،وبناء التشكيالت اإلدارية
لألجهزة األمنية وتوزيع واجباهتا ،وإجراء تدريب ألفراد وضباط
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األجهزة األمنية .لكن هذه اإلصالحات جرت يف سياق بلورة نظام
سياسي جديد إثر إحداث تغيريات جوهرية وجذرية يف هيكلية الدولة
العراقية .كما جرت يف سياق حتدايت أمنية ابلغة التأثري على وحدة
واستقرار البالد.
أما يف اليمن فقد شكل إصالح القطاع األمين مطلبا ملحا
خالل العقدين األخريين ،وعلى الرغم من أن اليمن نفذ بعض
اجلهود إلصالح القطاع األمين خالل تلك الفرتة ،إال أهنا كانت
جهودا متفرقة وغري خاضعة خلطة مدروسة ومتكاملة وشاملة.
شكلت األحداث اليت تزامنت مع ثورة  11شباط (فرباير) 2011
دافعا للفاعلني احملليني واإلقليميني والدوليني لوضع خطة متكاملة
إلصالح القطاع األمين ،حيث تضمنت مبادرة جملس التعاون لدول
اخلليج العريب بندا متعلقا إبعادة هيكلة القوات املسلحة واألمن،
ابعتبار إصالح القطاع األمين واحدا من مكوانت الفرتة االنتقالية
وموضوعا من موضوعات احلوار الوطين التسعة ،هبدف حتسني
حوكمة قطاع األمن ،وحتويل الشرطة إىل شرطة مدنية ،من خالل
تعزيز اإلشراف القضائي والتشريعي واملدين على قطاع األمن،
وختليص هذا القطاع من سيطرة مراكز القوى .إثر ذلك صدر القرار
اجلمهوري رقم ( )50لسنة  2013بشأن اهليكل التنظيمي لوزارة
الداخلية .لكن ذلك جرى يف ظل أجواء من ضعف الدولة وجهازها
األمين ويف ظل وجود حتدايت سياسية وأمنية داخلية كبرية.
أما السلطة الفلسطينية فشهدت خالل األعوام األخرية إقرار
جمموعة من القوانني اليت تنظم عمل األجهزة األمنية ،منها قانون
اخلدمة يف قوى األمن الفلسطيين ،وقانون املخابرات العامة ،وقانون
الدفاع املدين ،وقرار بقانون األمن الوقائي وذلك يف إطار عملية
اإلصالح لقطاع األمن .كما اشتملت هذه اإلصالحات على إعادة
هيكلة األجهزة األمنية الفلسطينية .لكن ذلك جاء يف سياق استمرار
اإلنقسام السياسي واجلغرايف الداخلي ويف ظل تراجع فرص عملية
السالم الفلسطينية-اإلسرائيلية مما أدى لربوز استقطاب سياسي حاد
وتراجع يف قدرة السلطة الفلسطينية على توفري األمن.
ويف تونس شهدت مرحلة ما بعد الثورة بروز ملف إصالح
قطاع األمن .لكن تعدد احلكومات يف الفرتة القصرية للمرحلة
االنتقالية والتعارضات السياسية والصراع بني األجهزة األمنية بعد
رحيل الرئيس زين العابدين بن علي حالت دون وجود رؤية واضحة
لعملية اإلصالح األمين .ففي حكومة الباجي قايد السبسي مت اختاذ
عدد من اإلجراءات كعزل أغلب كوادر وزارة الداخلية ،وإدخال
تعديالت جوهرية على بعض أجهزهتا األكثر حساسية ،وحل "إدارة
أمن الدولة" ،وإنشاء "كتابة الدولة" لدى وزارة الداخلية كمؤسسة
مكلفة ابإلصالح ،وقد حاولت فعال أن تصوغ وثيقة تضمنت
العديد من االقرتاحات .لكن سرعان ما مت إلغاء "كتابة الدولة" بعد
تنظيم انتخاابت اجمللس الوطين التأسيسي .كما شهدت هذه الفرتة
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إنشاء نقاابت للعاملني يف األجهزة األمنية ،فيما تكرر إدخال
تعديالت على قيادة األجهزة األمنية يف حكومات حركة النهضة .أما
يف حكومة بن مجعة فقد مت إنشاء ما مسي بـ "القطب األمين" الذي
يوحد بني خمتلف اجلهات األمنية والعسكرية .استمر اجلدل السياسي
خالل احلكومات املختلفة حول خلفيات التعيينات واإلجراءات
املتخذة ،خاصة يف ظل حكومة "النهضة" ،خوفا من سيطرة
"النهضة" على قطاع األمن .كذلك توجس األمنيون العاملون يف
وزارة الداخلية على مستقبلهم مما حد من استمرار عملية اإلصالح
األمين .لكن العناية ابألوضاع املادية واملهنية لألمنيني جعل األداء
األمين يتحسن بشكل ملحوظ.
شهدت الدول املشاركة يف مقياس قطاع األمن ونظام العدالة
خالل العام  ،2014أي الفرتة اليت جرى فيها استطالع اجلمهور،
تطورات إجيابية وأخرى سلبية يف كل بلد على حدة .فقد واجه
العراق وضعا سياسيا معقدا أثناء فرتة إجراء استطالع الرأي العام
املتعلق مبقياس قطاع األمن ،وذلك إثر اجراء االنتخاابت التشريعية.
أجري االستطالع العراقي يف الفرتة ما بني  15حزيران (يونيو)
 2014و 12متوز (يوليو)  .2014مشلت تلك األوضاع أزمة
تشكيل احلكومة وإصرار رئيس احلكومة السابق "نوري املالكي" على
تشكيل حكومة يف ظل معارضة شديدة من عدد كبري من الكتل
الربملانية والكياانت السياسية .ويف الوقت نفسه شهدت العراق قيام
تنظيم الدولة االسالمية "داعش" ابلسيطرة على مساحات واسعة من
األراضي العراقية اليت تعرف "ابملناطق السنية" ،ما شكل حتداي
وجوداي للدولة العراقية وأدخلها يف صراع عسكري ضمن حتالف دويل
عسكري يف مواجهة "الدولة اإلسالمية-داعش" .وكانت املوصل قد
سقطت بيد "الدولة اإلسالمية" قبل إجراء استطالع العراق بعدة أايم
وهلذا مل تشمل العينة هذه املدينة العراقية الرئيسية.
أما األوضاع األمنية غري املستقرة يف اليمن ،خالل العام
 ،2014فشملت استمرار احلرب على اإلرهاب ملا ميثله تنظيم
القاعدة من هتديد مستمر للدولة ،وكذلك استمرار املواجهات مع
احلوثيني يف مشال البالد ،واستمرار نفوذ أقطاب نظام احلكم السابق
يف أجهزة الدولة ،خاصة األمنية منها .أدى كل ذلك إىل غياب
التقدم يف عملية االنتقال الدميقراطي بل أشار إىل اهنيار الدولة مع
تقدم قوات حركة انصار هللا املسلحة ،أو "احلوثيني" ،للسيطرة على
العاصمة .أجري االستطالع يف اليمن يف الفرتة ما بني  15حزيران
(يونيو)  2014و 22حزيران (يونيو)  2014أي قبل سيطرة
احلوثيني على صنعاء.
ويف فلسطني شهد العام  2014مجلة من التطورات
السياسية وامليدانية ،حيث مت التوصل يف نيسان (إبرايل) إىل "بيان
الشاطىء" الذي أعاد احلياة جلهود املصاحلة وتوحيد الضفة الغربية
وقطاع غزة .أجري االستطالع يف فلسطني بعد ذلك بقليل يف الفرتة
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ما بني  14أاير (مايو)  2014و 18أاير (مايو)  .2014وقد
تبع ذلك تشكيل حكومة الوفاق الوطين ،يف شهر حزيران ،بعد 7
سنوات على االنقسام الفلسطيين .إال أن حكومة الوفاق عجزت عن
فرض سيطرهتا على قطاع غزة ،واستمر تعطل عمل اجمللس
التشريعي.كذلك ،قامت قوات االحتالل االسرائيلي بعملية عسكرية
يف الضفة الغربية اقتحمت خالهلا املدن الفلسطينية وشنت محلة
اعتقاالت واسعة يف صفوف الفلسطينيني إثر عملية اختطاف لثالثة
مستوطنني ابلقرب من مدينة اخلليل .ويف شهر متوز (يوليو) شن
االحتالل االسرائيلي عدواان عسكراي على قطاع غزة دام واحد
ومخسني يوما ،سقط خالله أكثر من  2200شهيدا ومت تدمري
منازل الفلسطينيني واألبراج السكنية وأحياء أبكملها ،والبىن التحتية
كاملدارس وبعض املستشفيات واملؤسسات العامة .يف املقابل توجه
الفلسطينيون مبشروع قرار جمللس األمن يقضي إبهناء االحتالل
االسرائيلي وفق سقف زمين حمدد والتوقيع على اتفاقيات دولية أمهها
االنضمام إىل ميثاق روما.
شهدت تونس خالل العام  2014عدة حوادث أمنية
كادت ان تؤدي إىل زعزعة أمن الدولة ،مثل املواجهات مع
جمموعات إرهابية ،وحادثيت االغتيال لقيادات سياسية معارضة ،بلعيد
والربامهي ،وتواصل املظاهرات املطالبة إبهناء فرتة اجمللس التأسيسي
وإجراء انتخاابت برملانية ورائسية .وقد مت إجراء االستطالع يف تونس
يف الفرتة ما بني  17أاير (مايو)  2014و 12متوز (يوليو)
 ،2014أي قبل إجراء االنتخاابت فيها ،ويف ظل وجود حزب
النهضة اإلسالمي يف احلكم.
يقيس مقياس قطاع األمن العريب  12مؤشرا رئيسا ،هي:
قدرات أجهزة األمن ومهنيتها ،وأداء أجهزة األمن ،والتوقعات
املستقبلية للقدرات املهنية ألجهزة األمن ،واجتاهات التغيري ،والثقة
ابملؤسسات األمنية ،وانتشار الفساد يف األجهزة ،واإلطالع واملعرفة
ابالختصاصات واملهام املختلفة لألجهزة ،والبعد السياسي الداخلي
وبناء الدولة ،والتجربة الشخصية يف تقييم دور األجهزة يف محاية
القانون واحلرايت العامة ومكافحة اجلرمية ،واإلحساس ابألمن
والسالمة الشخصية ،وتقييم نظام العدالة ،واحلرايت واملساءلة وحقوق
اإلنسان .يستعرض اجلدول رقم ( )1أدانه كافة هذه املؤشرات ويشري
إىل العناصر الرئيسية اليت تدخل يف تركيبة كل منها.
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جدول رقم ( :)1قائمة أبمساء املؤشرات وأهم العناصر اليت
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تدخل يف تركيبتها

رقم
املؤشر

اسم املؤشر

اسم خمتصر
للمؤشر

1

مستوى تقييم املواطن
لقدرات أجهزة األمن
ومهنيتها

قدرات
األجهزة

قدرة األجهزة على خدمة املواطن بدون
متييز ،قدرة األجهزة على مكافحة اجلرمية،
وقدرة األجهزة على االلتزام ابلقانون

2

تقييم املواطن ألداء
أجهزة األمن

أداء
األجهزة

تقييم أداء األجهزة يف مكافحة الفساد
داخلها ،تقييم أداء األجهزة يف فرض النظام،
وتقييم أداء األجهزة يف تنفيذ قرارات احملاكم

3

التوقعات املستقبلية
للقدرات املهنية ألجهزة
األمن

التوقعات
املستقبلية

توقع قدرة األجهزة يف توفري االمن للمواطن،
توقع قدرة األجهزة األمنية على التخلص من
احلزبية ،وتوقع قدرة األجهزة األمنية على
تنفيذ أكرب لقرارت احملاكم

4

االعتقاد حول اجتاهات
التغيري

إجتاهات
التغيري

إعتقاد أبن التزام األجهزة ابلقانون اليوم
أفضل مقارنة ابلوضع قبل  5-4سنوات،
إعتقاد أبن أداء األجهزة اليوم يف مكافحة
الفساد أفضل مقارنة ابألداء قبل 5-4
سنوات ،واعتقاد بشأن أداء األجهزة اليوم
يف توفري األمن والسالمة بدون متييز مقارنة
ابألداء قبل  5-4سنوات

5

مدى الثقة ابملؤسسات
األمنية

الثقة
ابألجهزة

مدى االعتقاد أبن اجهزة االمن تعمل ألجل
أمن املواطن أوال ،مدى الثقة بنزاهة
الشرطة ،ومدى الثقة بنزاهة املخابرات

6

االعتقادات بشأن
انتشار الفساد يف
األجهزة

مكافحة
الفساد

إعتقادات بشأن أوضاع الفساد اليوم داخل
األجهزة األمنية مقارنة بقبل  5-4سنوات
 ،مدى االعتقاد أبن األجهزة األمنية ال
تعاين من الفساد فيها

7

اإلطالع واملعرفة
ابالختصاص واملهام
املختلفة لألجهزة
األمنية

اإلطالع
واملعرفة

مدى معرفة اجلمهور مبهام الشرطة ،ومبهام
اجليش ،ومبهام املخابرات

8

البعد السياسي
الداخلي :بناء الدولة

بناء الدولة

مدى وجود توقعات بتنفيذ قرارات احملاكم
بعد صدورها ،االعتقاد أبن هدف التدريبات
األمنية هو فرض النظام

9

التجربة الشخصية يف
تقييم دور األجهزة يف
محاية القانون واحلرايت
العامة ومكافحة اجلرمية

التجربة
الشخصية

مدى التعرض أو عدم التعرض ملعاملة سيئة
مثل الضرب ،مدى قيام األجهزة بتقدمي
املعتقل للمحاكمة بعد االعتقال ،ومدى
تعريف املتهم حبقوقه قبل الشروع يف التحقيق
معه

10

إحساس املواطن ابألمن
والسالمة الشخصية

إحساس
ابألمن

الشعور ابألمن والسالمة ،عدم القلق من
إمكانية التعرض لألذى على يد اجهزة
األمن ،وتوقع احلماية من األجهزة عند
التعدايت على حقوق سياسية

11

تقييم نظام العدالة

نظام العدالة

االعتقاد أبن اجلهاز القضائي للمحاكم
مستقل عن السلطة التنفيذية واألجهزة
األمنية واألحزاب ،االعتقاد إبمكانية
احلصول على حماكمة عادلة ،واالعتقاد أبن
قرارات احملاكم سيتم تنفيذها

12

احلرايت واملساءلة
وحقوق اإلنسان

احلرايت
واملساءلة

االعتقاد بقدرة املواطن على انتقاد السلطة
بدون خوف ،الثقة مبؤسسات حقوق
اإلنسان وبقدرهتا على املساعدة ،ومدى
طلب أو عدم طلب شهادة حسن سلوك
من األجهزة األمنية عند طلب واثئق من
مؤسسة حكومية

بعض املؤشرات الفرعية اليت متثل املؤشر

طبق  11مؤشرا من هذه املؤشرات على عينة من تعرضوا
لتجربة مع األجهزة األمنية و عينة من مل يتعرضوا لتجربة معها ،فيما
طبق املؤشر املتعلق ابلتجربة الشخصية يف تقييم دور األجهزة يف
محاية القانون واحلرايت العامة ومكافحة اجلرمية على من هلم جتربة مع
األجهزة األمنية فقط ،ومل يطبق على من مل ميروا بتجربة مع األجهزة
األمنية .تشكلت املؤشرات الرئيسية من  116مؤشرا فرعيا ،طبق
 95منها على من تعرضوا ومن مل يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن،
فيما طبق  21مؤشرا فرعيا على من تعرضوا لتجربة مع األجهزة
األمنية فقط.
تشري مراجعة عالمات املؤشرات الفرعية إىل وقوعها بني
( )0.09إىل ( ،)0.90مما يعين أن عملية اختيار هذه املؤشرات
قد جنحت يف إدخال أصناف ونوعيات واسعة االختالف مما يسمح
بدرجة عالية من التعمق يف ترتيب وقياس اجلوانب املختلفة لعملية
اإلصالح األمين .بناء على مراجعة تلك االختالفات واملدى الذي
وصلته ،وحيث أن هذا املقياس هو األول لقطاع األمن ،فقد قمنا
بتصنيف العالمات من حيث قدرهتا على إعطاء صورة مفيدة عن
مدى قوة وضعف اإلصالح األمين من وجهة نظر اجلمهور املتلقي
خلدمات األمن .قادتنا تلك املراجعة إىل تبين التصنيف الوارد يف
جدول رقم ( )2أدانه .تشري مخسون من العالمات املائة يف هذا
التصنيف إىل انعدام أو اكتمال اإلصالح حيث تعين العالمات من
( )0.0إىل ( )0.30إىل انعدامه وتشري العالمات من ()0.81
إىل ( )1.00إىل اكتماله .أما العالمات اخلمسون األخرى فتم
توزيعها على مخسة درجات من اإلصالح تبدأ ابلضعيف جدا
( 0.31حىت  )0.40وتنتهي ابملتقدم جدا (بني  0.71حىت
.)0.80
جدول رقم ( :)2تصنيف العالمات حسب درجة التقدم يف اإلصالح األمين

عالمة املقياس

0.81 – 1.0
0.71 – 0.80
0.61 – 0.70
0.51 – 0.60
0.41 – 0.50
0.31 – 0.40
0.0 – 0.30

التصنيف

إصالح مكتمل
إصالح متقدم جدا
إصالح متقدم
إصالح متوسط
إصالح ضعيف
إصالح ضعيف جدا
إصالح منعدم

آلية احتساب عالمات املؤشرات:
يـ ــتم احتسـ ــاب عالمـ ــة املؤشـ ــر الرئيسـ ــي بنـ ــاء علـ ــى متوسـ ــط
عالمات املؤشرات الفرعية التابعة لذلك املؤشر .يتم احتسـاب عالمـة
املؤشــر الفرع ـي ابالعتمــاد علــى معادلــة لنتــائج إجــاابت األســئلة ذات
العالقــة التابعــة لــذلك املؤشــر .توجــد عــدة أمنــاط الحتســاب عالمــات
املؤش ـ ـ ـ ـرات الفرعيـ ـ ـ ــة ،وذلـ ـ ـ ــك حسـ ـ ـ ــب طبيعـ ـ ـ ــة وخيـ ـ ـ ــارات االجابـ ـ ـ ــة
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عليها.فمثال ،هنـاك أسـئلة ذات أربعـة خيـارات (علـى منـط-1 :أوافـق
بشــدة -2 ،أوافــق -3 ،أعــارض -4 ،أعــارض بشــدة) ،حيــث يــتم
احتس ـ ـ ــاب عالمـ ـ ـ ــة املؤش ـ ـ ــر الفرعـ ـ ـ ــي يف هـ ـ ـ ــذ احلال ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــى النحـ ـ ـ ــو
التـايل[:خيار +1.2*1خيار ([ + ]0.8*2خياار+4خياار(-)3خياار -1.2*4
خيااار.])0.8*3أمــا االســئلة ذات مخــس خيــارات (علــى منــط-1:أوافــق
بشدة-2 ،أوافـق-3 ،بـني بـني-4 ،أعـارض-5 ،أعـارض بشـدة)،
في ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم احتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب عالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى النح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
التــايل[:خيااار+1.2*1خيااار+0.8*2خيااار([+ ])0.5*3خيااار+5خيااار-)4
(خيااااااار-1.2*5خياااااااار .])0.8*4أمـ ـ ــا االسـ ـ ــئلة ذات اخليـ ـ ــارين (علـ ـ ــى
من ـ ــط-1:نع ـ ــم-2 ،ال)في ـ ــتم احتس ـ ــاب عالم ـ ــة املؤش ـ ــر عل ـ ــى النح ـ ــو
التايل[:خيار  .]1*1وقد مت اعتبار خيار (ال رأي) أو (ال أعرف) قيمة
مفقودة.
يشري ما سبق إىل أن هناك تطابقا لكنه غري كامل بني عالمة
املؤشر والنسب املئوية لإلجاابت .فمثال بلغت عالمة مؤشر عدم
القلق من إمكانية التعرض لألذى على يد أجهزة األمن يف العراق
( )0.70بينما قالت نسبة من  %73أهنا ال تشعر ابلقلق .يتم
احتساب عالمة املؤشر الرئيسي بتقسيم جمموع عالمات املؤشرات
الفرعية اليت يشملها املؤشر على عدد هذه املؤشرات .ويتم احتساب
عالمة املقياس بتقسيم جمموع عالمات املؤشرات الرئيسية على
عددها.

العينة:
مت اختيار عينة عشوائية متعددة املراحل بلغ حجمها
 1200شخصا من البالغني يف كل بلد ،حيث مت اختيارهم من
 120منطقة سكنيه أو منطقة عد مت اختيارها بطريقة عشوائية
منتظمة من مناطق العد اليت يوفرها جهاز اإلحصاء يف البلد .متت
عملية االختيار حسب املراحل الثالثة التالية)1(:اختيار منطقة العد
حيث توجد خارطة خاصة بكل منها)2( ،يف كل منطقة عد يتم
اختيار عينة عشوائية منتظمة من  10وحدات سكنية من الوحدات
السكنية املوجودة يف منطقة العد )3( ،من كل وحدة سكنية يتم
اختيار فرد فوق  18سنة بطريقة عشوائية ابستخدام جدول كيش.
لغرض الدراسة ،مت تقسيم العينة إىل جزئني يتكون اجلزء
االول منها من عينة متثيلية لكافة االشخاص البالغني ،وبلغ عددهم
يف العينة حوايل ( )1000شخص ،ويتكون اجلزء الثاين من
( )200شخص وهوالء ميثلون عينه ممن تعرضوا هم أو أحد أقارهبم
لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء ،وقد روعي عند اختيار عينة الذين
تعرضوا نسبة توزيعهم يف اجملتمع ككل.
ألغراض الدراسة والتحليل تنقسم العينات إىل ثالثة أنواع )1( :العينة
العامة ،وتشمل كافة االفراد سواء الذين تعرضوا أو مل يتعرضوا لتجربة
واحتكاك مع أجهزة األمن أو نظام العدالة )2( ،عينة الذين مل
يتعرضوا ،وتشمل كافة االفراد الذين مل يتعرضوا لتجربة واحتكاك مع
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أجهزة األمن أو نظام العدالة ،و( )3عينة الذين تعرضوا ،وتشمل
كافة األفراد الذين تعرضوا لتجربة واحتكاك مع أجهزة األمن او نظام
العدالة.
جرى خالل إعداد استمارة االستطالع تعاون وتشاور مع
العديد من املؤسسات واألجهزة يف البلدان املشاركة يف مقياس قطاع
األمن ونظام العدالة ،كوزارة الداخلية،واألجهزة األمنية ،والربملان،
ومؤسسات اجملتمع املدين ويف مقدمتها مؤسسات حقوق االنسان،
وانشطني سياسيني .وهنا نتقدم ابلشكر اجلزيل جلميع املؤسسات
واألشخاص الذين ساعدوا وسامهوا يف تطوير استمارة االستطالع.
يتكون هذا التقرير ابإلضافة هلذه املقدمة من ثالثة أقسام
أخرى هي:
 .1خصص القسم الثاين من التقرير الستعراض ومناقشة نتائج
الدراسة على مستويني؛ االول :خصص للنتائج االقليمية اليت
يستهدفها التقرير .والثاين :عرض النتائج الرئيسية لكل بلد من
البلدان االربع املشاركة يف التقرير.
 .2خصص القسم الثالث الستعراض التوصيات اليت خلص هلا
التقرير على مستويني ،االول :خصص للتوصيات العامة.
والثاين خصص للتوصيات املتعلقة بكل بلد على حدة.
 .3حيتوي القسم الرابع يف النسخة األلكرتونية على موقع املركز
( )www.pcpsr.orgعلى مالحق تشمل :تفصيل للمنهجية
املستخدمة إلعداد املؤشرات وعالماهتا وإجراء االستطالع
واختيار العينة ،وجدول ابألسئلة والنتائج قبل حتويلها لعالمات
لكل بلد ،وجدول ابلعالمات لكافة املؤشرات الرئيسية
والفرعية للبلدان املشاركة ،وجدول بعالمات املؤشرات الرئيسية
والعالمة الكلية للمقياس للبلدان األربعة املشاركة يف التقرير.
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( )2النتائج

تونس هي األفضل
جاء قطاع األمن يف تونس يف املرتبة األوىل بزايدة قدرها ست
نقاط من مائة عن املقياس العريب ،وجاء قطاع األمن يف العراق
يف املرتبه الثانية بزايدة قدرها نقطتني عن املقياس العريب ،وجاء
قطاع األمن يف فلسطني يف املرتبه الثالثة ابخنفاض نقطة واحدة
عن املقياس العريب ،وجاء قطاع األمن يف اليمن يف املرتبه الرابعة
أو األخرية ابخنفاض قدره سبع نقاط عن املقياس العريب.

أوال :القراءة االقليمية:
عملية اإلصالح األمين مل تنطلق بعد
تشري عالمة املقياس اليت تبلغ  0.51إىل أن عملية إصالح
قطاع األمن يف العامل العريب ال زالت تراوح مكاهنا وأن حوايل
نصف اجلمهور العريب ال يثق هبذا القطاع وليس راضيا عن
أدائه.
بلغت قيمة املقياس العريب لقطاع األمن ونظام العدالة
( ،)0.51وهي يف ادىن عالمات التقييم "املتوسط" ،وتشري إىل
غياب التقدم احلقيقي يف اصالح قطاع األمن ونظام العدالة يف العامل
العريب .تظهر هذه النتيجة انقساما بني اجلمهور حيث مينح نصف
املواطنني تقييما اجيابيا ألوضاع قطاع األمن ،فيما مينح النصف اآلخر
تقييما سلبيا هلذه االوضاع .تعين هذه النتيجة إن عملية إصالح
قطاع األمن يف العامل العريب مل تبدأ بعد رغم مرور عدة سنوات على
انطالقة الثورات العربية أو ما مسي يف الربيع العريب .إن النتائج تشري
إىل أن اجلمهور العريب ال يزال غري راض عن أداء أجهزته األمنية.
تشري الفروقات بني عالمات املقياس يف كل دولة على حدة،
كما يظهر الشكل رقم ( )1أدانه ،إىل أن التباين بني الدول األربعة
قد جاء بشكل متقارب .تشري النتائج إىل أن تصنيف األداء الكلي
لقطاع األمن يف دولتني قد بلغ درجة "متوسطة" من اإلصالح،
حيث حصل مقياس تونس على ( ،)0.57أي بزايدة قدرها 6
نقاط من مائة عن املقياس العريب ،وتلتها العراق بـ( ،)0.53أي
بزايدة قدرها نقطتني عن املقياس العريب .أما كل من فلسطني
( )0.50واليمن ( )0.44فحصلتا على تصنيف"ضعيف" ،أي
ابخنفاض قدره نقطة واحدة عن املقياس العريب يف حالة فلسطني
واخنفاض قدره  7نقاط يف حالة اليمن.
شكل رقم ( :)1عالمات املقياس يف الدول العربية مقارنة بقيمة املقياس
العريب

0.57

0.53

ساعدت سالسة االنتقال الدميقراطي يف تونس ،واحملافظة
على مؤسسات الدولة بعد الثورة التونسية بداية عام  ،2011وعدم
تدخل اجليش يف احلياة السياسية على توفري ثقة اكرب من قبل
اجلمهور يف ذلك البلد بقطاع األمن ونظام العدالة مما منحها عالمة
أعلى من الدول األخرى املشاركة اليت تعاين من صعوابت يف عملية
اإلصالح بسبب الظروف الذاتية املتعلقة إما ابالنقسام السياسي
وظروف االحتالل اإلسرائيلي (فلسطني) ،أو االنقسام الطائفي
(العراق) ،أو االنقسام السياسي والطائفي والظروف األمنية الصعبة
(اليمن).
االحتكاك والتجربه املباشرة تعطي انطباعات سلبيه عن قطاع
األمن
بلغت قيمة املقياس العريب لقطاع األمن ونظام العدالة لعام 2014
( )0.51وتراجعت هذه القيمه بني من تعرضوا لتجربه مباشرة
واحتكاك مع هذا القطاع إىل ( )0.44مقابل ( )0.53بني من مل
يتعرضوا لتجربه.
كما يظهر الشكل رقم ( )2أدانه ،بلغ الفرق  9نقاط
( )0.09بني من تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن ،ومن مل يتعرضوا
لتجربة مع هذا القطاع ( 0.44مقابل  .)0.53إن هذا يعين أن
التعامل املباشر مع قطاع األمن ونظام العدالة خيلق انطباعا أقل
إجيابية عن هذا القطاع .يعطي من تعرض لتجربة مباشرة مع قطاع
األمن ونظام العدالة تقييما أسوء ممن مل يتعرض لتجربة مباشرة مع
هذا القطاع .ينطبق هذا األمر على كافة الدول املشاركة وبشكل
خاص يف العراق حيث تبلغ قيمة املقياس ( )0.42بني من تعرضوا
لتجربة و( )0.56بني من مل يتعرضوا.
شكل رقم ( :)2مقارنة بني من تعرض ومن مل يتعرض لتجربة يف املقياس العريب ويف

0.51

0.50
0.44

الدول املشاركة

0.7
0.6
0.53

0.5

0.44

0.4

0.59

0.3
0.2
0.1

العربي
تونس

0.51
لم يتعرض
تعرض

0

0.56

العراق

0.42
0.50
0.43

فلسطين

0.46
0.40
0.80

0.60

0.40

اليمن
0.20

0.00
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توفر األمن يرفع عالمة املقياس
تشري النتائج إىل أن الشعور ابألمن والسالمة الشخصية والعائلية
يلعب دورا شديد األمهية يف تقييم املواطن لقطاع األمن حيث
ترتفع عالمة املقياس عند توفر األمن وتنخفض عند غيابه.
يلعب إحساس الفرد ابألمن والسالمة الشخصية والعائلية
دورا كبريا يف التأثري على تقييم املواطن لقطاع األمن يف بلده .كما
يظهر من الشكل رقم ( )3أدانه ،تبلغ عالمة املقياس العريب
( )0.59لدى عينة أولئك الذين يشعرون بتوفر األمن هلم
ولعائالهتم .يف املقابل تنخفض عالمة املقياس العريب بشكل
دراماتيكي إىل ( )0.40لدى عينة الذين يشعرون أن األمن غري
متوفر هلم ولعائالهتم .يصدق هذا التحليل على كافة الدول املشاركة،
فمثال تبلغ عالمة مقياس العراق ( )0.56بني عينة الذين يشعرون
بتوفر األمن و( )0.37بني عينة الذين يشعرون بعدم توفره .وكذلك
احلال يف تونس ( 0.61مقابل  )0.47وفلسطني ( 0.54مقابل
 )0.44واليمن ( 0.55مقابل .)0.37
شكل رقم ( :)3دور اإلحساس بتوفر األمن يف تقييم اجلمهور لقطاع األمن
0.70

0.65

0.61

0.59

0.54

0.60
0.47

0.50

0.53
0.44
0.37

0.37

0.40

0.40

0.30
0.20
0.10
0.00

متوفر

غري متوفر

متوفر

غري متوفر

متوفر

غري متوفر

متوفر

غري متوفر

متوفر

غري متوفر

تونس

العراق

فلسطني

اليمن

جمموع

دور حاسم لالنتماءات السياسية والطائفية
لالنتماءات السياسية والطائفية دور ابلغ األمهية ،بل وحاسم،
يف حتديد املوقف من قطاعات األمن يف كافة البلدان املشاركة،
ولكنه يربز بشكل دراماتيكي يف العراق.
تضيف طبيعة االنتماءات السياسية والطائفية للمواطنني بعدا
إضافيا قواي يف تفسري التقييم الذي يعطيه اجلمهور لقطاع األمن يف
بلده حيث يشري حتليل النتائج إىل أن هذه االنتماءات تلعب دورا
شديد األمهية يف تشكيل مواقف وانطباعات اجلمهور العريب جتاه
قطاع األمن .يربز دور االنتماء السياسي والطائفي بشكل حاسم يف
العراق حيث متيل مواقف اجلمهور للرضى واإلجيابية عن قطاع األمن
بني مؤيدي األحزاب الشيعية مث بني مؤيدي األحزاب الكردية .لكن
املواقف تنقلب بشكل حاد وتصبح سلبية متاما بني مؤيدي األحزاب
السنية العربية واألحزاب العلمانية .ويربز منط مشابه يف فلسطني بني
مؤيدي حركة فتح مقابل مؤيدي حركة محاس ،ويف تونس بني مؤيدي

حركة النهضة مقابل نداء تونس ،ويف اليمن بني مؤيدي اإلصالح
مقابل مؤيدي االشرتاكي واملؤمتر الشعيب.
فمثال بينما تبلغ نسبة األحساس بتوفر األمن بني مؤيدي
األحزاب الشيعية والكردية يف العراق  %68و( %89على التوايل)
فإهنا ال تتجاوز  %9بني مؤيدي األحزاب السنيه .هلذا ترتفع قيمة
املقياس والغالبية العظمى من مؤشراته الرئيسية بني عينة مؤيدي
األحزاب الشيعية (مثل ائتالف دولة القانون وائتالف املواطن
وائتالف األحرار) حيث تصل إىل ( ،)0.67يتبعها يف ذلك عينة
مؤيدي األحزاب الكردية (مثل كوران للتغري وقائمة التحالف الوطين
الكردستاين واحلزب الدميقراطي الكردستاين) حيث تصل (،)0.54
ولكن قيمة املقياس ومؤشراته تنخفض بشكل دراماتيكي بني عينة
مؤيدي األحزاب السنية العربية (مثل متحدون لإلصالح وائتالف
العربية) حيث تصل (.)0.25
ويف الضفة الغربية من فلسطني تصل نسبة اإلحساس ابألمن
بني مؤيدي حركة فتح واملستقلني الوطنيني  %62فيما ال تتجاوز
هذه النسبة  %46بني مؤيدي محاس واجلهاد اإلسالمي واملستقلني
الوطنيني .فتنخفض قيمة املقياس وكافة مؤشراته الرئيسية بشكل كبري
بني العينة اليت تؤيد أو تتعاطف مع حركة محاس أو اجلهاد اإلسالمي
أو من يصفون أنفسهم أبهنم اسالميون (أي احلركات املعارضة) فيما
ترتفع بني العينة اليت تؤيد أو تتعاطف مع حركة فتح أو احلركات
الوطنيه األخرى أو الذين يصفون أنفسهم أبهنم وطنيون مستقلون.
من اجلدير ابلذكر أن حركة فتح كانت هي احلزب احلاكم يف مناطق
الضفة الغربية من فلسطني أثناء فرتة إجراء االستطالع .تبلغ قيمة
املقياس بني مؤيدي فتح واملستقلني الوطنيني ( )0.58وترتاجع إىل
( )0.52بني مؤيدي أحزاب وحركات وطنية أخرى وترتاجع بقوة
إىل ( )0.38بني مؤيدي احلركات اإلسالمية مثل محاس واجلهاد
اإلسالمي واملستقلني اإلسالميني.

ويف تونس تصل نسبة اإلحساس بتوفر األمن  %83بني
مؤيدي حزب النهضة فيما تبلغ هذه النسبة  %75و %68بني
مؤيدي نداء تونس واألحزاب األخرى (على التوايل) .كان حزب
النهضة اإلسالمي ال يزال يف احلكومة يف وقت إجراء االستطالع.
رمبا هلذا السبب وجدان أن قيمة مقياس قطاع األمن التونسي ومعظم
مؤشراته هتبط لدى عينة مؤيدي نداء تونس (احلزب املعارض) مقارنة
ابلوضع بني عينة مؤيدي حركة النهضة .تبلغ قيمة املقياس بني
مؤيدي حزب النهضة ( )0.63لكنها ترتاوح بني ()0.57
و( )0.58بني مؤيدي نداء تونس وجممل مؤيدي األحزاب
األخرى.
ويف اليمن تصل نسبة اإلحساس بتوفر األمن  %67بني
مؤيدي التجمع اليمين لإلصالح لكنها ترتاجع إىل  %35بني
مؤيدي املؤمتر الشعيب و %39بني مؤيدي احلزب االشرتاكي.
جاءت قيمة املقياس ومعظم مؤشراته مرتفعة نسبيا بني عينة مؤيدي
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التجمع اليميين لإلصالح يتبعها يف ذلك عينة مؤيدي احلزب
االشرتاكي اليمين مث عينة مؤيدي املؤمتر الشعيب العام .تبلغ قيمة
املقياس بني مؤيدي التجمع اليميين لإلصالح ( )0.55وترتاجع إىل
( )0.49بني مؤيدي احلزب االشرتاكي و( )0.36بني مؤيدي
املؤمتر الشعيب.
هناك عالقة قوية جدا بني االنتماءات السياسية والطائفية
للمواطنيني ومدى شعورهم بتوفر االمن :املواطنون املؤيدون أو
املنتمون ألحزاب أو طوائف تقف خارج احلكم أو يف املعارضة
يشعرون بغياب األمن بشكل أكرب بكثري مما يشعر به املواطنون
املنتمون ألحزاب أو طوائف حاكمة .فمثال بينما تبلغ نسبة
األحساس بتوفر األمن بني مؤيدي األحزاب الشيعية والكردية يف
العراق  %68و( %89على التوايل) فإهنا ال تتجاوز  %9بني
مؤيدي األحزاب السنيه .ويف تونس تصل نسبة اإلحساس بتوفر
األمن  %83بني مؤيدي حزب النهضة فيما تبلغ هذه النسبة
 %75و %68بني مؤيدي نداء تونس واألحزاب األخرى (على
التوايل) .كان حزب النهضة اإلسالمي ال يزال يف احلكومة يف وقت
إجراء االستطالع .ويف الضفة الغربية من فلسطني تصل نسبة
اإلحساس ابألمن بني مؤيدي حركة فتح واملستقلني الوطنيني %62
فيما ال تتجاوز هذه النسبة  %46بني مؤيدي محاس واجلهاد
اإلسالمي واملستقلني اإلسالميني .ويف اليمن تصل نسبة اإلحساس
بتوفر األمن  %67بني مؤيدي التجمع اليمين لإلصالح لكنها
ترتاجع إىل  %35بني مؤيدي املؤمتر الشعيب و %39بني مؤيدي
احلزب االشرتاكي.
بعبارة اخرى ،إن كنت مؤيدا أو منتميا للحزب أو الطائفة
احلاكمة فإنك ابلتايل تشعر بتوفر األمن أكثر مما يشعر به بقية
املواطنني ،وإن كنت منتميا للحزب أو الطائفة املعارضة فإنك ابلتايل
تشعر بعدم توفر األمن أكثر مما يشعر به بقية املواطنني .تتاثر عالمة
املقياس صعودا وهبوطا يف كلتا احلالتني (االنتماء السياسي /الطائفي
ودرجة توفر األمن) بدرجات متشاهبة .فإن كنت مؤيد أو منتميا
للحزب أو الطائفة احلاكمة فإنك ستشعر بتوفر أكرب لألمن وستكون
عالمة املقياس لديك يف هذه احلالة مرتفعة .أما إذا كنت منتميا
للحزب أو الطائفة املعارضة فإنك ستشعر بتوفر أقل لألمن وستكون
عالمة املقياس لديك منخفضة كما يوضح الرسم التايل:
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شكل رقم ( :)4رسم توضيحي الجتاه العالقة بني االنتماء السياسي /الطائفي
والشعور ابألمن وعالمة املقياس
عالمة مقياس
عاليه

حزب أو طائفة
حاكمة

أمن متوفر

حزب أو طائفة
معارضة

أمن غري متوفر

عالمة مقياس
منخفضة

وميكن رؤية قوة العالقة بني املتغريات الثالث (األمن ،واالنتماء
السياسي أو الطائفي ،وعالمة املقياس) بشكل واضح يف اجلدول
التايل الذي يظهر أن عالمة املقياس العريب األعلى ( )0.68هي
للمواطنني املؤيدين أو املنتمني للحزب أو الطائفة احلاكمة الذين
يشعرون بتوفر االمن .أما عالمة املقياس العريب األدىن ()0.34
فهي للمواطنني املنتمني للحزب أو الطائفة املعارضة الذين يشعرون
بعدم توفر األمن .يظهر اجلدول أيضا جمموعتني أخريتني ،إحدامها
تعطي املقياس عالمة عالية نسبيا ( )0.56وهؤالء مواطنون يشعرون
بتوفر األمن رغم أهنم ينتمون ألحزاب أو طائفة معارضة ،واألخرى
تعطي املقياس عالمة وسطية ( )0.51وهؤالء مواطنون يشعرون
بعدم توفر األمن لكنهم يف الوقت ذاته ينتمون ألحزاب أو طائفة
حاكمة.
جدول رقم (:)3كيفية أتثر عالمة املقياس العريب مبتغريي األمن واالنتماء
السياسي/الطائفي

الشعور ابالمن
االنتماء
السياسي/
الطائفي

احلزب احلاكم
املعارضة

متوفر

0.68
0.56

غري متوفر
0.51
0.34

عند اسقاط متغريي األمن واالنتماء السياسي على اخلارطة
اإلدارية لكل من الدول املشاركة (أنظر اخلارطة األمنية-احلزبية يف
القسم املتعلق بكل دولة يف هذا التقرير) فإننا جند أن عالمة املقياس
ترتفع بشكل ابرز يف املناطق اليت يرتفع فيها الشعور بتوفر األمن
ويزداد فيها التأييد للحزب احلاكم وتنخفض يف املناطق اليت ينخفض
فيها الشعور بتوفر األمن ويزداد فيها التأييد لألحزاب املعارضة .فمثال
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بينما تبلغ عالمة املقياس العراقي ( )0.70يف مناطق مثل البصرة
والنجف ذات األغلبية الشيعية وذات النسب العالية يف توفر األمن
فإهنا تنخفض إىل ( )0.37يف مناطق مثل دايىل ذات األغلبية
السنية وذات النسب املنخفضة يف توفر األمن .ويف فلسطني ترتفع
عالمة املقياس إىل ( )0.55يف مشال الضفة الغربية حيث يزداد
التأييد للحزب احلاكم ،أي فتح ،وترتفع درجة الشعور بتوفر األمن،
لكنها تنخفض إىل ( )0.48يف جنوهبا حيث ترتفع نسبة التأييد
حلماس وتنخفض درجة الشعور بتوفر األمن .ويف اليمن ترتفع عالمة
املقياس إىل ( )0.46يف مناطق مثل حجة وحضرموت وصنعاء
حيث يزداد أتييد حزب التجمع اليمين لإلصالح وترتفع درجة
الشعور بتوفر األمن .وتنخفض إىل ( )0.42يف مناطق مثل إب
وعدن واحلديدة وتعز حيث ينخفض التأييد للتجمع اليمين لإلصالح
وتنخفض معه درجة الشعور بتوفر األمن .أما يف تونس فرتتفع عالمة
املقياس إىل ( )0.59يف مناطق مثل تونس والقريوان حيث يزداد
التأييد للنهضة وترتفع درجة الشعور بتوفر األمن وتنخفض إىل
( )0.45يف مناطق مثل جندوبة وزغوان حيث ينخفض التأييد
للحزب احلاكم وتنخفض معه درجة توفر األمن.
دور هام للجنس والعمر
النساء وكبار السن يعطون قطاع األمن تقييما أكثر إجيابيه مما
يعطيه الرجال وصغار السن.
يشري حتليل النتائج إىل أن النساء وكبار السن يعطون قطاع
األمن تقييما أكثر إجيابيه مما يعطيه الرجال وكبار السن هلذا القطاع.
فمثال ،تبلغ قيمة املقياس ( )0.52بني النساء مقابل ( )0.50بني
الرجال وتبلغ ( )0.52بني الذين تزيد أعمارهم عن  50عاما
مقارنة بـ ( )0.50بني الذين ترتاوح أعمارهم بني  28-18عاما.
ينطبق هذا االستنتاج على معظم مؤشرات املقياس .يظهر الرجال
ميال الختاذ مواقف أكثر انتقاديه من قطاع األمن وتنخفض بينهم
نسبة الرضا عن أداء هذا القطاع .كذلك ،فإن الشباب وخاصة بني
األعمار  28-18عاما يعطون قطاع األمن ونظام العدالة نسبة
تقييم إجيايب منخفضة.
تشري النتائج أيضا إىل أن األكثر اطالعا ومعرفة مبهام
واختصاصات أجهزة األمن مييلون الختاذ مواقف ومحل انطباعات
أكثر إجيابيه من األقل اطالعا حيث تبلغ قيمة املقياس مثال
( )0.54بني املطلعني على مهام واختصاصات الشرطة وترتاجع إىل
( )0.44بني غري املطلعني وينطبق هذا األمر على االطالع على
مهام واختصاصات اجليش وجهاز املخابرات .لكن هلذا االستنتاج
استثنائني .أوال ،تظهر النتائج أن النساء أقل اطالعا من الرجال على
مهام واختصاصات أجهزة األمن ،لكن ابلرغم من ذلك يعطني
لقطاع األمن ،كما أشران أعاله ،تقييما أكثر إجيابيه مما يعطيه
الرجال .بل إننا عندما فحصنا مواقف النساء األكثر اطالعا على
مهام واختصاصات أجهزة األمن وقارانها مع مواقف النساء األقل
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اطالعا وجدان أن األكثر اطالعا ال يعين ابلضرورة األكثر إجيابيه ،بل
على العكس ،وجدان يف بعض املؤشرات أن األقل اطالعا من بني
النساء حيملن مواقف وانطباعات أكثر إجيابيه من األكثر اطالعا
بينهن.
اثنيا ،لقد أشران أعاله إىل أن من تعرض لتجربة مع قطاع
األمن مييل حلمل انطباعات أقل إجيابيه عن هذا القطاع مقارنة
ابلذين مل يتعرضوا لتجربة معه واحتكاك به .مع ذلك ،وكما يظهر يف
الشكل رقم ( )5أدانه ،فإن الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن هم
األكثر اطالعا ومعرفة مبهام واختصاصات أجهزة األمن.
املؤشرات الرئيسية
كما يشري الشكل رقم ( )5أدانه ،حصل مؤشر واحد (رقم
 )3من إمجايل إثين عشر مؤشرا رئيسيا يف مقياس قطاع األمن العريب
على تقييم "متقدم" ( ،)0.70وهو يتعلق ابلتوقعات املستقبلية
للقدرات املهنية ألجهزة األمن ،مما يدل على تفاؤل لدى املواطنني يف
مستقبل األجهزة األمنية .يف املقابل حصل كل من املؤشرين املتعلقني
مبكافحة الفساد يف األجهزة األمنية (رقم  )6ومدى اإلطالع
واملعرفة ابالختصاص واملهام املختلفة لألجهزة األمنية (رقم  )7على
أدىن عالمتني (ضعيف جدا) حصلت عليها املؤشرات االثين عشر
( 0.38و 0.39على التوايل).
رغم التفاؤل ابملستقبل ،فإن الواقع خميب لآلمال
حتصل ستة مؤشرات رئيسية على تصنفي "ضعيف" أو "ضعيف
جدا" ،وحتصل مخسة على تصنيف متوسط ،وحيصل مؤشر
واحد يتعلق ابلتوقعات املستقبلية على تصنيف "متقدم".
شكل رقم ( :)5عالمات املؤشرات الرئيسية للمقياس العريب
0.51

المقياس العربي
0.38

( )6مكافحة الفساد

0.39

( )7اإلطالع والمعرفة

0.45

( )1قدرات األجهزة

0.49

( )2أداء األجهزة

0.50

()9التجربة الشخصية

0.50

( )12الحريات والمسائلة

0.51

( )11نظام العدالة

0.52

( )4اتجاهات التغيير

0.54

( )8بناء الدولة

0.56

( )5الثقة باالجهزة

0.59

( )10احساس باألمن

0.70
0.80

( )3التوقعات المستقبلية
0.60

0.40

0.20

0.00
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تراوحت بقية عالمات املؤشرات االخرى ما بني ()0.45
و( ،)0.58مما يشري إىل أن التصنيف هلذه املؤشرات هو ما بني
"املتوسط" و"الضعيف" .حصلت مخسة مؤشرات على تقييم
"متوسط" ،وأربعة مؤشرات على تقييم "ضعيف" .تشري هذه النتائج
إىل أن قطاع األمن ونظام العدالة يف الدول املشاركة يف هذا املقياس
يعاين من إشكالية أساسية تتعلق بقدرات األجهزة األمنية أو أدائها
(الدال عليهما املؤشران األول والثاين) وبغياب أو هشاشة أوضاع
احلرايت واملساءلة وحقوق االنسان ،وسلبية التجرية الشخصية يف
تقييم دور األجهزة األمنية يف محاية القانون واحلرايت العامة ومكافحة
اجلرمية ،واخنفاض التقييم اإلجيايب لنظام العدالة.
عالقة سلبية بني التعرض لتجربة مع أجهزة األمن
واإلحساس ابألمن
يؤدي االحتكاك والتجربة املكتسبة من التعرض املباشر لقطاع
األمن إىل زايدة الشعور بغياب األمن والسالمة الشخصية
ويقلل من نسبة التفاؤل ابملستقبل والرضى عن أداء األجهزة
األمنية.

يظهر الشكل رقم ( )6أدانه أن مقارنة نتائج املؤشرات
اإلحدى عشرة لعينة الذين تعرضوا لتجربة مع األجهزة األمنية ونظام
العدالة وعينة الذين مل يتعرضوا تشري إىل حصول الذين مل يتعرضوا
على عالمات أعلى يف عشرة مؤشرات .ترواحت الفروقات ما بني
 15نقطة للمؤشر اخلاص إبحساس املواطن ابألمن والسالمة
الشخصية ،ومثان نقاط للمؤشر اخلاص ابحرتام احلرايت واملساءلة
وحقوق االنسان ،فيما حصل املؤشر اخلاص ابإلطالع واملعرفة
ابالختصاص واملهام املختلفة لألجهزة األمنية على عالمات أعلى
(أبربع نقاط) بني الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن ،وذلك انتج
على األرجح عن التجربة الشخصية هلؤالء األفراد.
شكل رقم ( :)6مقارنة عالمات املؤشرات الرئيسية بني من تعرضوا ومن مل يتعرضوا
لتجربة مع أجهزة األمن
0.80

0.72
0.61
0.55
0.52
0.47
0.43

0.46

0.50

0.60

0.58

0.55

0.53

0.42 0.46
0.39
0.38
0.31

0.70

0.51

0.44 0.43

0.60
0.47

0.36 0.39

0.50
0.40
0.30
0.20
0.10

( )12الحريات واملسائلة

( )11نظام العدالة

( )10احساس باألمن

()9التجربة الشخصية

( )8بناء الدولة

( )7اإلطالع واملعرفة

( )6مكافحة الفساد

( )5الثقة باالجهزة

( )4اتجاهات التغيير

( )3التوقعات املستقبلية

( )2أداء األجهزة

( )1قدرات األجهزة

لم يتعرض

تعرض

0.00

كما يظهر من الشكل رقم ( )6أعاله ،مل حيصل أي من
مؤشرات عينة الذين تعرضوا لتجربة يف مقياس قطاع األمن العريب
على عالمات تضعها يف تصنيف "متقدم" او "متقدم جدا" ،فيما
حصل مؤشران لعينة الذين مل يتعرضوا لتجربة على تصنيف "متقدم"
و"متقدم جدا"؛ حيث حصل املؤشر رقم ( ،)10املتعلق ابإلحساس
ابألمن والسالمة الشخصية ،على تصنيف "متقدم" ،وحصل املؤشر
رقم ( ،)3املتعلق ابلتوقعات املستقبلية لعمل األجهزة األمنية ،على
تقييم "متقدم جدا".
مستوى التفاؤل مبستقبل قطاع األمن يف تونس هو األعلى
يصل املستوى اإلجيايب للتوقعات املستقبلية لقطاع األمن إىل
أعلى الدرجات يف تونس وينخفض إىل أدىن الدرجات يف
فلسطني.
تظهر مقارنة تصنيف عالمات املؤشرات الرئيسية يف كل من
البلدان االربعة املشاركة يف التقرير ،كما يظهر من الشكل رقم ()7
أدانه ،أن أاي منها مل حتصل على تقييم "مكتمل" أو "منعدم"لعملية
اإلصالح اجلارية يف قطاع األمن ونظام العدالة يف هذه البلدان
ابستثناء مؤشرين اثنني .حصل مؤشر االطالع واملعرفة يف فلسطني
على تصنيف "منعدم" وحصل مؤشر التوقعات املستقبلية يف تونس
على تصنيف "مكتمل".
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شكل رقم ( :)7عالمات املؤشرات الرئيسية يف البلدان األربعة
0.90

0.83

0.80
0.70

0.68
0.61
0.61
0.57
0.57
0.59
0.61
0.53
0.53
0.49
0.50
0.47
0.45
0.44
0.47
0.36

0.68
0.60

0.58 0.59 0.52 0.60
0.53 0.51
0.46
0.46
0.44
0.42
0.41
0.39
0.37 0.38
0.34
0.35
0.28

0.68

0.62 0.55
0.53
0.52
0.47

0.52

0.70
0.55 0.52
0.46
0.47
0.43
0.45

0.54

0.60
0.50
0.40

0.35

0.30
0.20
0.10

قيمة املقياس ( )12الحريات ( )11نظام ( )10احساس ()9التجربة ( )8بناء الدولة ( )7اإلطالع
واملعرفة
الشخصية
باألمن
العدالة
واملسائلة
اليمن

فلسطين

حصلت مثانية مؤشرات للذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن
ونظام العدالة على تصنيف"ضعيف" ،فيما حصل مؤشر واحد للذين
مل يتعرضوا لتجربة على نفس التقييم ،وهو املؤشر رقم ( )1املتعلق
بقدرات األجهزة األمنية .يف املقابل حصلت ستة مؤشرات على
تصنيف "متوسط" للذين مل يتعرضوا لتجربة ،فيما حصل مؤشر واحد
على هذا التقييم بني عينة الذين تعرضوا لتجربة كهذه ،وهو يتعلق
ابلتوقعات املستقبلية ألداء األجهزة األمنية.
جدول رقم ( :)4عدد املؤشرات حسب التصنيف وحسب العينة للمقياس العريب

التصنيف
إصالح منعدم
إصالح ضعيف جدا
إصالح ضعيف
إصالح متوسط
إصالح متقدم
إصالح متقدم جدا
إصالح مكتمل
اجملموع

تعرض

مل يتعرض

جمموع العينة

0
3
8
1
0
0
0
12

0
2
1
6
1
1
0
11

0
2
4
5
1
0
0
12

يشري اجلدول رقم ( )4أيضا إىل أن ثالثة مؤشرات للذين
تعرضوا لتجربة حصلت على تصنيف"ضعيف جدا" وهي املؤشرات
األول والثاين والسادس اليت تتعلق بقدرات األجهزة األمنية ،وأدائها،
ومبكافحة الفساد .حصل مؤشران (السادس والسابع) على نفس
التصنيف للذين مل يتعرضوا ومها مكافحة الفساد داخل قطاع األمن،
وإطالع ومعرفة املواطنني مبهام ومسؤوليات األجهزة األمنية املختلفة.
يعين هذا االمر أن اإلصالح يف قطاع األمن ونظام العدالة ما زال
حمدودا ،وحيتاج إىل تسريع وتريته ،وتعميق إجراءاته لكي يتلمس
املواطنون اإلصالحات اليت جتري يف هذا القطاع ،ولكي حيظى بثقة
اجلمهور يف البلدان العربية املشاركة يف مقياس األمن العريب.

( )6مكافحة
الفساد
العراق

( )5الثقة
باالجهزة

( )4اتجاهات ( )3التوقعات
املستقبلية
التغيير

( )1قدرات
األجهزة

( )2أداء
األجهزة

0.00

تونس

املؤشرات الفرعية

حصلت أربعة مؤشرات فرعية (أي %3من إمجايل 116
مؤشرا فرعيا يقيسها هذا التقرير) على عالمات تشري إىل إصالح
"مكتمل" ،وهي تتعلق ابلقدرة على تقدمي شكاوى ملنظمات حقوق
االنسان ،والقدرة على تقدمي طلبات للقضاء ابإلفراج عن معتقلني،
وطلب احلصول على شهادة حسن سري وسلوك من األجهزة األمنية
عند احلصول على واثئق رمسية ،ومساءلة أجهزة األمن من املستوى
السياسي ،مما يعين حصول تطور كبري على عملية اإلصالح يف هذه
اجلوانب (أنظر اجلدول رقم .)5
جدول رقم ( :)5عالمات املؤشرات الرئيسية وتصنيف املؤشرات الفرعية للمقياس العريب
رقم املؤشر

عدد

اسم املؤشر
الرئيسي

عالمة

تصنيف

املؤشرات املؤشر

املؤشر

1

قدرات األجهزة

8

2

أداء األجهزة
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 0.49ضعيف

التوقعات

ضعيف

5

0.70

متقدم

4

اجتاهات التغيري

11

0.52

متوسط

5

الثقة ابألجهزة

12

0.56

متوسط

6

مكافحة الفساد

3

0.38

7

االطالع واملعرفة

3

0.39

8

بناء الدولة

2

0.54

9
10
11
12

املستقبلية

التجربة
الشخصية
االحساس
ابألمن
نظام العدالة
احلرايت
واملساءلة

اجملموع
قيمة املقياس0.51 :
التقييم :إصالح متوسط

إصالح إصالح إصالح إصالح إصالح

الفرعية الرئيسي الرئيسي مكتمل متقدم جدا متقدم متوسط ضعيف
0.45

3

تصنيف املؤشرات الفرعية

2
4

10

1

1

10

0.59

18

0.51

متوسط
ضعيف

1
1

1
2

2

1

5

6

2

2

4

4

3

4

9

18

2

1
1

5

2

منعدم

1

2

متوسط

إصالح

5

3

جدا

متوسط

جدا

3

ضعيف

16

116

4

2

ضعيف
3

6

جدا

0.50

11

3

2

ضعيف

ضعيف

0.50

2

إصالح

3

3

2

4

2

1

2

31

33

10

11
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اثنيا :النتائج الرئيسية للبلدان األربعة

شكل رقم ( :)9مقارنة عالمات مقياس تونس مع املقياس العريب من حيث التعرض وعدم
التعرض لتجربة مع أجهزة األمن

يتناول هذا القسم قراءة لتقارير البلدان األربعة املشاركة يف
تقرير مقياس قطاع األمن ونظام العدالة العريب كل على حده.

0.59

0.53

0.51

0.51

0.57

0.44

( )1تونس

0.6
0.5
0.4

بلغت قيمة املقياس يف هذه القراءة األوىل ( ،)0.57وهي
العالمة األعلى بني البلدان املشاركة يف هذا التقرير .لكنها مع ذلك
تشري إىل أن قسما كبريا من اجلمهور غري راض عن عملية اإلصالح
يف القطاع األمين أو عن أداء هذا القطاع .تعين هذه القيمة أن
التقييم الكلي لقطاع األمن ونظام العدالة قد حصل على
تصنيف"متوسط".
كما هي احلال يف كافة الدول قيد البحث ،وكما يشري
الشكل رقم ( ،)8فإن النتائج تشري إىل فروقات واضحة يف عالمة
املقياس للذين تعرضوا والذين مل يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن أو
نظام العدالة .تبلغ قيمة الفجوة بني اجملموعتني مثاين نقاط؛ فقد
بلغت قيمة املقياس بني من تعرض لتجربة مع قطاع األمن ونظام
العدالة ( ،)0.51فيما تبلغ ( )0.59بني من مل يتعرض لتجربة
كهذه.

شكل رقم ( :)8قيمة مقياس قطاع األمن العريب وتوجهات املوطنني يف تونس
0.59

0.57
0.51

0.70
0.60
0.50
0.40
0.30

0.3
0.2
0.1
0

لم يتعرض

تعرض
العربي

قيمة املقياس

تونس

حصلت عشرة مؤشرات رئيسية (أي أغلبية املؤشرات) على
عالمة  0.52فأكثر .فقد حصل املؤشر اخلاص ابلتوقعات
املستقبلية للقدرات املهنية ألجهزة األمن على أفضل عالمة
( )0.83ما يضعه ضمن تصنيف "إصالح مكتمل" .وتصنف
ثالثة مؤشرات بتقييم متقدم وهي :الثقة ابألجهزة األمنية (،)0.70
واالحساس ابألمن والسالمة الشخصية ( ،)0.68ونظام العدالة
( .)0.61حازت ستة مؤشرات على عالمات مابني ( 0.51إىل
 )0.58ما يضعها يف تصنيف اصالح متوسط وهي :بناء الدولة
( ،)0.58احلرايت واملساءلة وحقوق االنسان ( ،)0.57واجتاهات
التغيري ( ،)0.55وأداء األجهزة ( ،)0.55وقدرات األجهزة
( ،)0.54والتجربة الشخصية ( .)0.52حصل مؤشر واحد على
تصنيف "ضعيف" وهو املؤشر املتعلق مبكافحة الفساد داخل
األجهزة األمنية ( ،)0.42وحصل مؤشر آخر على تصنيف ضعيف
جدا وهو املؤشر اخلاص إبطالع املواطنني ومعرفتهم مبهام ومسؤوليات
األجهزة األمنية املختلفة (( )0.34انظر الشكل رقم .)10
شكل رقم ( :)10عالمات املؤشرات الرئيسية مقارنة بقيمة املقياس يف تونس

0.20
0.10

مقياس تونس

0.57

0.00

لم يتعرض

تعرض

0.34

قيمة املقياس

يظهر الشكل رقم ( )9أدانه ارتفاع قيمة املقياس يف تونس
مقارنة ابلعالمات الكلية اليت حصل عليها املقياس العريب ،حيث
ارتفعت بستة نقاط يف العالمة الكلية ( 0.57مقابل ،)0.51
وكذلك االمر يف قيمة املقياس للذين مل يتعرضوا ،إذ حصلت تونس
على ( )0.59مقابل ( )0.53يف املقياس العريب لنفس العينة .بلغ
الفارق سبع نقاط يف قيمة املقياس للذين تعرضوا لتجربة مع قطاع
األمن ونظام العدالة ( 0.51مقارنة  )0.44لصاحل تونس .يشري
هذا األمر إىل حتسن يف عملية اصالح قطاع األمن ونظام العدالة.
لكن قد يعود ذلك ابألساس الستقرار البالد واإلبقاء على مؤسسات
الدولة قائمة خالل املرحلة االنتقالية بعد الربيع التونسي ،وعدم
اخنراطها يف مواجهة عنيفة ألسباب طائفية أو سياسية.

( )7اإلطالع واملعرفة
( )6مكافحة الفساد

0.42
0.52

()9التجربة الشخصية

0.54

( )1قدرات األجهزة

0.55

( )2أداء األجهزة

0.55

( )4اتجاهات التغيير

0.57

( )12الحريات واملسائلة

0.58

( )8بناء الدولة
( )11نظام العدالة

0.61
0.68

( )10احساس باألمن

0.70

( )5الثقة باالجهزة
( )3التوقعات املستقبلية

0.83
1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
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تشري عالمات املؤشرات الرئيسية إىل أن املؤشر ذي العالمة
االعلى ( )0.83هو رقم ( )3املتعلق ابلتوقعات املستقبلية للقدرات
املهنية لألجهزة األمنية ،يتبعة املؤشر رقم ( )5املتعلق مبدى الثقة
ابملؤسسات األمنية مث املؤشر رقم ( )10اخلاص ابحساس املواطن
ابألمن والسالمة الشخصية .يف املقابل ،فإن املؤشر ذي العالمة
األقل يف املقياس هو رقم ( )7املتعلق ابإلطالع واملعرفة ابالختصاص
واملهام املختلفة لألجهزة األمنية ،ومن مث املؤشر رقم ( )6اخلاص
ابالعتقادات بشأن انتشار الفساد يف األجهزة حيث حصال على
عالمات ( )0.34و( )0.42على التوايل.
تظهر نتائج التصنيف حسب العينة أن التفاوت واضح بني
العالمات اليت حصل عليها الذين تعرضوا والذين مل يتعرضوا حيث
ترتفع عالمات الذين مل يتعرضوا عن عالمات الذين تعرضوا يف عشرة
مؤشرات.حصل مؤشر واحد على تصنيف "متقدم" لدى الذين
تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن مقارنة بثالثة مؤشرات حصلت على
نفس التصنيف لدى الذين مل يتعرضوا لتجربة كهذه .يف املقابل
حصل مؤشران على تصنيف "مكتمل" و"متقدم جدا" لدى الذين مل
يتعرضوا لتجربة فيما مل حيصل أي من مؤشرات الذين تعرضوا لتجربة
على عالمات تؤهلها هلذان التصنيفان .وتشري عالمات املؤشرات
لدى الذين مل يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن إىل أن عدد املؤشرات
ذات التصنيف "الضعيف" و"الضعيف جدا"يبلغ مؤشران مقابل اربعة
مؤشرات لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة كهذه (أنظر اجلدول رقم
.)6

ابملؤسسات األمنية ،و 12نقطة للمؤشر اخلاص ابإلحساس ابألمن
والسالمة الشخصية ،و 11نقطة للمؤشر اخلاص بتقييم قدرات
أجهزة األمن ومهنيتها ،و 10نقاط للمؤشرين املتعلقني أبداء أجهزة
األمن ،وتقييم نظام العدالة .بلغ الفرق  9نقاط يف املؤشر اخلاص
ابحلرايت واملساءلة وحقوق اإلنسان ،ومخس نقاط للبعد السياسي
الداخلي وبناء الدولة ،وأربع نقاط الجتاهات التغيري ،وثالث نقاط
للمؤشر اخلاص ابنتشار الفساد يف األجهزة .وعلى العكس من ذلك
حصل املؤشر اخلاص ابإلطالع واملعرفة ابالختصاص واملهام املختلفة
لألجهزة األمنية بعالمات اعلى (مخس نقاط) بني عينة الذين تعرضوا
وذلك انتج عن التجربة الشخصية لألفراد الذين تعاملوا مع أجهزة
األمن (أنظر الشكل رقم  11أدانه).
شكل رقم ( :)11مقارنة عالمات املؤشرات الرئيسية بني من تعرضوا ومن مل يتعرضوا
لتجربة مع أجهزة األمن ونظام العدالةيف تونس

0.64
0.55
0.61
0.51
0.69
0.57

التصنيف
اصالح منعدم
اصالح ضعيف جدا
اصالح ضعيف
اصالح متوسط
اصالح متقدم
اصالح متقدم جدا
اصالح مكتمل
اجملموع

تعرض
0
2
2
7
1
0
0
12

مل يتعرض
0
1
1
4
3
1
1
11

0
1
1
6
3
0
1
12

حصل مؤشران على عالمات متدنية (إصالح ضعيف جدا)
لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن ومها مكافحة
الفساد داخل أجهزة األمن ( ،)0.39وإطالع املواطنني ومعرفتهم
مبهام ومسؤوليات األجهزة األمنية املختلفة ( .)0.39كما حصل
نفس املؤشر املتعلق ابطالع املواطنني ومعرفتهم على عالمات متدنية
لدى عينة الذين مل يتعرضوا لتجربة كهذه ( .)0.34تعين هذه
املؤشرات أن اجلمهور التونسي يعتقد بعدم فعالية االجراءات املتخذة
من قبل األجهزة األمنية ملكافحة الفساد فيها ،وتعين غياب تواصل
األجهزة األمنية مع اجلمهور للتعريف مبهام أجهزة األمن املختلفة
ومسؤولياهتا .كما تشري النتائج أعاله إىل أن الفرق بني عالمات
املؤشرات الرئيسية ملن سبق هلم التعرض لتجربة مع األجهزة األمنية
ومن مل يتعرضوا لتجربة تفاوتت من مؤشر إىل أخر .على مستوى
املقياس الكلي بلغ الفرق  8نقاط ،فيما بلغ  14نقطة يف مؤشرين
مها :التوقعات املستقبلية للقدرات املهنية ألجهزة األمن ،والثقة

( )11نظام العدالة
( )10احساس باألمن
()9التجربة الشخصية

0.51
0.58
0.53

( )8بناء الدولة

0.34
0.39
0.42
0.39

0.71

جدول رقم ( :)6عدد املؤشرات الرئيسية حسب التصنيف وحسب العينة ملقياس تونس

جمموع العينة

( )12الحريات واملسائلة

( )7اإلطالع واملعرفة
( )6مكافحة الفساد
( )5الثقة باالجهزة

0.57
0.55
0.52

( )4اتجاهات التغيير
( )3التوقعات املستقبلية

0.84
0.70

1.00

0.55
0.45
0.54
0.43

( )2أداء األجهزة
( )1قدرات األجهزة

0.50
تعرض

0.00
لم يتعرض

تراوحت عالمات  33مؤشرا فرعيا (أي  %28من جممل
املؤشرات الفرعية) بني تصنيف "منعدم" و"ضعيف" :حاز اثنا عشرة
مؤشرا على تصنيف "منعدم" ،وحازت  17مؤشرا على "ضعيف"،
وأربعة مؤشرات على "ضعيف جدا" .يف املقابل تراوحت عالمات
 52مؤشرا (أي  %45من جممل املؤشرات الفرعية) بني تصنيف
"متقدم" و"مكتمل" 16 :مؤشرا حازت على تصنيف مكتمل،
و 16مؤشرا على تصنيف متقدم جدا ،و 20مؤشرا على تصنيف
متقدم .حصل  31مؤشرا (أي  %27من جممل املؤشرات الفرعيه)
على عالمات ما بني ( 0.51إىل  )0.60أي تصنيف "متوسط"
(أنظر اجلدول رقم .)5
كان من أهم املؤشرات الفرعية اليت حصلت على تصنيف
"منعدم" تلك اليت تقيس توفرمساعدة للمعتقل أو سؤال عنه من
مؤسسات حقوق اإلنسان ( ،)0.04وممارسة األجهزة األمنية
للتعذيب ( ،)0.09والثقة ابلشرطة واألجهزة أوبفاعليتها
( ،)0.13واالعتقاد أبن أجهزةاألمن تعمل من أجل النخبة
احلاكمة أوال ( ،)0.18واالعتقاد أبن أجهزة األمن تعاين من
الفساد فيها ( ،)0.21واملعرفة مبهام جهاز املخابرات (،)0.21
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ووجود فساد بني القضاة ( ،)0.23وأداء األجهزة اليوم مقارنة مع
ما قبل  2011يف فرض النظام يف منطقة السكن (،)0.24
والتعريف حبقوق املتهم قبل الشروع يف التحقيق (،)0.28
واالعتقاد أبن احملاكم تعمل ببطء (.)0.28
كذلك حازت أربعة مؤشرات فرعية من امجايل  116مؤشرا
فرعيا تقيس قطاع األمن ونظام العدالة على تصنيف"ضعيف جدا"
وهي :االعتقاد أبن هدف التدريبات األمنية هوفرض النظام
( ،)0.31والرضا عن أداء الشرطة أو األجهزة بعد التقدم
ابلشكوى ( ،)0.38واالعتقاد أبن أجهزة األمن تقيم نظاما
بوليسيا ( ،)0.39واملعرفة مبهام الشرطة (( )0.40أنظر اجلدول
رقم .)7
جدول رقم ( :)7عالمات املؤشرات الرئيسية وتصنيف املؤشرات الفرعية للمقياس يف تونس

كما يظهر يف الشكل (رقم  )12أدانه ،ترتفع عالمة املقياس
التونسي إىل ( )0.61بني الذين يشعرون بتوفر األمن وترتاجع إىل
( )0.40بني الذين يشعرون بعدم توفر األمن هلم وألسرهتم .كما
ترتفع العالمة إىل ( )0.63بني مؤيدي النهضة وترتاجع إىل
( )0.57بني مؤيدي نداء تونس .وترتفع بني املطلعني على مهام
واختصاصات األجهزة األمنية إىل ( )0.61وترتاجع إىل ()0.50
بني غري املطلعني .أخريا ،ترتفع عالمة املقياس التونسي إىل
( )0.59بني النساء وترتاجع إىل ( )0.55بني الرجال ،وترتفع إىل
( )0.59بني الذين تزيد أعمارهم عن  40عاما وترتاجع إىل
( )0.55بني الذين تقل أعمارهم عن  40عاما.
شكل رقم ( :)12دور جمموعة خمتارة من املتغريات يف التأثري على عالمة املقياس التونسي

تصنيف املؤشرات الفرعية
رقم املؤشر

اسم املؤشر

املؤشرات عالمة تصنيف
الفرعية

املؤشر املؤشر

11

نظام العدالة

18

0.61

12

احلرايت واملساءلة

11

 0.57ضعيف

اجملموع

116

ضعيف

2

جدا

ضعيف
جدا
ضعيف
جدا

1
1

1
2

1

1

1
1

3

3

3

4

4

1

1

1

3

3

3

3

4

3

2

2

1

4

1

1

2

16

16

20

31

17

4

12

قيمة املقياس0.57 :
التقييم :اصالح متوسط

تلعب جمموعة من املتغريات دورا يف التأثري على انطباعات
اجلمهور التونسي وتقييمه لقطاع األمن ورضاه عنه .فكما أشران
أعاله مييل الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن للخروج ابنطباعات
سلبية عن هذا القطاع مقارنة ابلذين مل يتعرضوا لتجربة (0.51
مقابل  0.59على التوايل) .ولعل أهم املتغريات األخرى ذات التأثري
الواسع على انطباعات املواطن التونسي درجة اإلحساس بتوفر
األمن ،واالنتماء السياسي أو احلزيب ،واالطالع أو عدم االطالع
على مهام واختصاصات أجهزة األمن .إضافة لكل ذلك ،تلعب
جمموعة من املتغريات الدميغرافية مثل اجلنس والعمر دورا مماثال وإن
كان بدرجة أقل من املتغريات األخرى.
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الشعور ابألمن

عند إسقاط متغريي األمن واالنتماء السياسي على اخلارطة
اإلدارية لتونس ،كما يتضح يف اخلريطة رقم ( )1أدانه ،فإننا جند أن
عالمة املقياس ترتفع لتصل إىل ( )0.59يف تلك احملافظات (أو
الوالايت) اليت ترتفع فيها درجة الشعور بتوفر األمن (حيث تصل إىل
 )%79وترتفع فيها نسبة أتييد احلزب احلاكم ،أي النهضة (حيث
يبلغ الفرق بني التأييد للنهضة وحزب املعارضة آنذاك ،أي نداء
تونس 15 ،نقطة مئوية لصاحل نداء تونس) كما هي احلال يف مناطق
تونس ،والقريوان وسيدي بوزيد وغريها .يف املقابل تنخفض عالمة
املقياس التونسي لتصل لتصل إىل ( )0.45يف تلك احملافظات (أو
الوالايت) اليت تنخفض فيها نسبة الشعور بتوفر األمن (حيث تبلغ
 %41فقط) وتبلغ الفجوة بني أتييد احلزب احلاكم واحلزب املعارض
 33نقطة مئوية لصاحل احلزب املعارض ،كما هي احلال يف بنزرت
واملهدية وزغوان وجندوبة.
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شكل رقم ( :)14مقارنة عالمات مقياس العراق مع املقياس العريب من حيث التعرض
وعدم التعرض لتجربة مع أجهزة األمن

( )2العراق

بلغت قيمة املقياس يف هذه القراءة األوىل ( .)0.53تعين
هذه النتيجة أن أغلبية ضئيلة تنظر إبجيابية لقطاع األمن أو تظهر
رضى عنه كما تعين أن التقييم الكلي لقطاع األمن ونظام العدالة
حصل على تصنيف متوسط.
يظهرالشكل رقم ( )13أن الفروقات يف التقييم ،بني من
تعرض ومن مل يتعرض لتجربة مع قطاع األمن أو نظام العدالة،
تعكس ما وجدان يف البلدان األخرى قيد البحث وهو أن االقرتاب
من قطاع األمن والتفاعل املباشر معه يؤدي لتجارب سلبية ويزيد من
نسبة عدم الرضا عن هذا القطاع .بلغت قيمة املقياس بني من تعرض
لتجربة ( ،)0.42فيما تبلغ ( )0.56بني من مل يتعرض لتجربة
بفارق  14نقطة .وهو الفارق االعلى بني الدول املشاركة يف مقياس
قطاع األمن ونظام العدالة بعبارة أخرى مينح تقييم املواطنني الذين
تعرضوا لتجربة قطاع األمن ونظام العدالة تصنيفا "ضعيفا".
شكل رقم ( :)13قيمة مقياس قطاع األمن العريب وتوجهات املوطنني يف العراق
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قيمة املقياس

العراق

تشري عالمات املؤشرات الرئيسية إىل أن املؤشر ذي العالمة
االعلى هو رقم ( )3املتعلق ابلتوقعات املستقبلية للقدرات املهنية
لألجهزة األمنية حيث حصل على عالمة ( ،)0.68يتبعه املؤشر
رقم ( )10املتعلق إبحساس املوطنني ابألمن والسالمة الشخصية
( ،)0.61مث املؤشر رقم ( )5املتعلق مبدى الثقة ابملؤسسات األمنية
( .)0.60يف املقابل ،فإن املؤشر ذي العالمة األقل هو املؤشر رقم
( )6املتعلق ابالعتقاد بشأن الفساد يف األجهزة األمنية حيث حصل
على عالمة ( ،)0.37مث املؤشرين رقم ( )1و( )7املتعلقني بتقييم
املواطنني لقدرات األجهزة األمنية ،واملعرفة ابالختصاص واملهام
املختلفة لألجهزة األمنية ،حيث حصال على ( )0.46لكل منهما.
حصل املؤشران الثاين والرابع ،املتعلقان أبداء األجهزة األمنية
واجتاهات التغيري ،على عالمات منخفضة مشاهبة ( 0.47لكل
منهما) (أنظر الشكل رقم .)15
شكل رقم ( :)15عالمات املؤشرات الرئيسية مقارنة بقيمة املقياس يف العراق

ترتفع قيمة املقياس لدى من مل يتعرضوا لتجربة مع قطاع
األمن يف العراق عن قيمة املقياس العريب لدى نفس العينة بثالث
نقاط ( 0.56مقابل  ،)0.53فيما تنخفض قيمة املقياس العراقي
للذين تعرضوا لتجربة مع هذا القطاع بنقطتني ( 0.42مقابل
 .)0.44يظهر هذا االخنفاض ان عملية اإلصالح يف قطاع األمن
ونظام العدالة على مدى العشرة سنوات االخرية يف العراق ما زالت
ضعيفة وغري مقنعة على األقل للذين تعرضوا لتجربة مع هذا القطاع
(أنظر الشكل رقم .)14
التعرض لتجربة مع قطاع األمن العراقي
فيما ترتفع قيمة مقياس العراق مقارنة ابملقياس العريب لعينة الذين
مل يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن ،فإن قيمة املقياس العراقي
تنخفض مقارنة ابملقياس العريب لعينة الذين تعرضوا لتجربة.
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يظهر الشكل رقم ( )15أن مؤشرين رئيسيني فقط حصال
على تصنيف "متقدم" ومها :التوقعات املستقبلية لعمل األجهزة
األمنية من وجهة نظر املواطنني ،واإلحساس ابألمن .وحصلت مخسة
مؤشرات على تصنيف "متوسط" هي الثقة ابألجهزة األمنية ،وبناء
الدولة ،ونظام العدالة ،واحلرايت واملساءلة ،والتجرية الشخصية
للمواطنني مع قطاع األمن ونظام العدالة يف البالد .يف املقابل حصل
املؤشر املتعلق مبكافحة الفساد داخل قطاع األمن على تصنيف
"ضعيف جدا" ،فيما حصلت أربعة مؤشرات على تصنيف "ضعيف"
وهي :قدرات األجهزة األمنية ،وإطالع املواطنني ومعرفتهم مبهام
األجهزة األمنية املختلفة ،وأداء األجهزة ،واجتاهات التغيري.
ابلرغم من أن اجلمهور يعتقد أن قدرات اجلهاز األمين
حمدودة فإنه يعطي أداء هذه األجهزة تقييما أعلى بقليل من تقييمه
لقدراهتا .كذلك ،فإن التوقعات املستقبلية واجتاهات التغيري متيل
للتفاؤل واإلجيابية .لكن من الواضح أن تعريف األجهزة األمنية
الختصاصاهتا ومهامها ليس واضحا بقدر كاف للجمهور .كذلك
يبدو أن االنطباعات السلبية حول الفساد يف القطاع األمين ما زالت
طاغية .يبدو أن اجلمهور العراقي يعتقد أن اإلجراءات املتخذة من
قبل األجهزة األمنية ملكافحة الفساد فيها ما زالت ضعيفة ،كما يبدو
أن هناك ضعف يف تواصل األجهزة األمنية مع اجلمهور للتعريف
مبهام أجهزة األمن املختلفة ومسؤولياهتا.
تشري النتائج إىل وجود تفاوت كبري ما بني العالمات اليت
حصل عليها الذين تعرضوا والذين مل يتعرضوا؛ حيث يشري تصنيف
عالمات املؤشرات لدى الذين مل يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن إىل
أن عدد املؤشرات ذات التصنيف "الضعيف" و"الضعيف جدا" يبلغ
مخسة مؤشرات مقابل تسعة مؤشرات لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة
(أنظر اجلدول رقم .)8

يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن ونظام العدالة فقد كانت النتائج
أفضل بكثري حبيث حصل مؤشر على تصنيف "متقدم جدا" ،وهو
التوقعات املستقبلية لعمل هذا اجلهاز .كما حصلت مخسة مؤشرات
على تصنيف "متقدم" بني نفس العينه وهي :بناء الدولة ،ونظام
العدالة ،والثقة ابألجهزة ،واإلحساس ابألمن ،واحلرايت واملساءلة
(أنظر الشكل رقم .)16
شكل رقم ( :)16مقارنة عالمات املؤشرات الرئيسية بني من تعرضوا ومن يتعرضوا لتجربة
مع أجهزة األمن ونظام العدالة يف العراق
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جدول رقم (  :)8عدد املؤشرات الرئيسية حسب التصنيف وحسب العينة ملقياس العراق
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حصل مؤشر واحد على عالمة متدنية جدا (إصالح
"منعدم") بني عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن وهو
املؤشر السادس املتعلق مبكافحة الفساد داخل األجهزة األمنية
( .)0.25كما حصلت ثالثة مؤشرات لنفس العينة على تصنيف
"ضعيف جدا" ،وهي تقيس قدرات األجهزة األمنية ،وأداء األجهزة
األمنية ،واجتاهات التغيري .وحصل مؤشران فقط على تصنيف
"متوسط" ومها ،املؤشر الثالث املتعلق ابلتوقعات املستقبلية
( ،)0.53واملؤشر السابع اخلاص إبطالع املواطنني ومعرفتهم مبهام
ومسؤوليات األجهزة األمنية ( .)0.51أما بني عينة الذين مل

تشري مقارنة نتائج املؤشرات األحدى عشرة بني من تعرضوا
لتجربة مع األجهزة األمنية ونظام العدالة ومن مل يتعرضوا إىل حصول
عشرة من مؤشرات الذين مل يتعرضوا لعالمات أعلى حيث ترواحت
الفروقات ،لصاحل من مل يتعرضوا ،مابني  22نقطة للمؤشرين
املتعلقني مبدى الثقة ابملؤسسات األمنية ،وإحساس املواطن ابألمن
والسالمة الشخصية ،وثالث عشرة نقطة للمؤشر اخلاص ابالعتقاد
حول اجتاهات التغيري .يف املقابل ،حصل املؤشر اخلاص ابإلطالع
واملعرفة ابالختصاص واملهام املختلفة لألجهزة األمنية على ستة نقاط
أعلى لصاحل من تعرضوا ،وذلك انتج عن التجربة الشخصية لألفراد
الذين تعاملوا مع أجهزة األمن.
ويف اجململ يعطى من تعرض لتجربة مع قطاع األمن تقييما
اكثر سلبية من الذين مل يتعرضوا لتجربة مع هذا القطاع .مما تقدم
يالحظ أن أجهزة األمن العراقي ال تزال تواجه حتدايت كبرية يتعلق
قسم منها ابلبيئة الداخلية ممثلة ابألساليب اليت حتكم أدائها والقدرات
الفنية املتوافرة لديها فضال عن قدرات افرادها وسلوكياهتم ،والقسم
االخر يرتبط ابلتحدايت األمنية وظروف عدم االستقرار اليت يواجهها
العراق سواء كان ذلك نتيجة خالفات سياسية داخلية أم تدخالت
وهتديدات خارجية تستهدف وحدته وسالمة أراضيه وزعزعة النظام
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األمين عموما .كل ذلك ينعكس على طبيعة وكفاءة أداء قطاع
األمن.
أما بني املؤشرات الفرعية فقد حصلت أربعة مؤشرات فرعية
(أي %3من إمجايل  116مؤشرا فرعيا) على عالمات تشري إىل
إصالح "مكتمل" وهي تتعلق ابلقدرة على تقدمي شكاوى ملنظمات
حقوق االنسان ،والقدرة على تقدمي طلبات للقضاء ابإلفراج ،وطلب
شهادة حسن سلوك من األجهزة األمنية عند استخراج واثئق من
مؤسسات حكومية ،ومساءلة أجهزة األمن من املستوى السياسي،
ما يعين وجود تطور كبري يف عملية اإلصالح يف هذه اجلوانب .يف
املقابل حصل أربعة عشر مؤشرا على عالمات متدنية جدا وضعها
يف تصنيف "منعدم" أمهها سؤال مؤسسات حقوق اإلنسان عن
املعتقلني ومساعدهتم ( ،)0.15وتوفر مساعدة للمعتقل أو سؤال
عنه من مؤسسات حقوق اإلنسان ( ،)0.15إنتشار الفساد
( ،)0.17الثقة ابلشرطة واألجهزة أو بفاعليتها ( )0.23االعتقاد
مبمارسة األجهزة األمنية للتعذيب ( ،)0.24واالعتقاد أبن أجهزة
األمن تعمل من أجل النخبة احلاكمة ( ،)0.25وفرض النظام
والقانون (.)0.27
جاءت ثالثة من املؤشرات الفرعية اليت حصلت على
تصنيف "منعدم" يف املؤشر الرئيسي املتعلق ابحلرايت واملساءلة،كما
جاءت أربعة مؤشرات فرعية من نفس التصنيف من املؤشر الرئيسي
اخلاص ابلتجربة الشخصية ،وهي التعريف حبقوق املتهمني قبل
الشروع يف التحقيق ،وتوفر مساعدة للمعتقل أو سؤال عنه من
مؤسسات حقوق اإلنسان ،وخلفية دوافع التعذيب اثناء التحقيق،
والثقة ابلشرطة واألجهزة أو بفاعليتها.
حصل ستة وثالثون مؤشرا (أي حوايل  %31من جممل
املؤشرات الفرعية) على عالمات ما بني ( )0.31إىل ( )0.50أي
تصنيف "ضعيف" و"ضعيف جدا" .حصلت عشرة مؤشرات من بني
هؤالء على تصنيف "ضعيف جدا" ،ثالثة منها تتعلق ابملؤشر
الرئيسي الذي يقيس قدرات األجهزة األمنية ،وهي :مكافحة الفساد
داخلها ،خدمة املواطن بدون متييز ،وحماربة الفوضى والفلتان)،
وكذلك احلال ابلنسبة لثالثة مؤشرات تتعلق ابملؤشر الرئيسي نظام
العدالة (وهي :بطء عمل احملاكم ،ووجود فساد بني القصاة،
واالعتقاد أن جهاز القضاء هواملؤثر على عمل األجهزة األمنية
وليس العكس) ،ومؤشران فرعيان آخران يتعلقان ابملؤشر الرئيس
اخلاص ابجتاهات التغيري (مها االعتقاد أبن أوضاع الفساد اليوم
داخل األجهزة األمنية أفضل مقارنة ابلوضع قبل  ،2011وجناح
األجهزة يف فرض النظام اليوم أفضل مقارنة ابلوضع قبل
.)2011
كما حاز ستة وعشرون مؤشرا فرعيا على تصنيف "ضعيف"
منها سبعة مؤشرات تتعلق ابملؤشر الرئيسي اخلاص ابجتاهـات التغيـري،
ممــا يظهــر عــدم حصــول تغيــري إجيــايب يف األوضــاع األمنيــة يف الــبالد يف
ع ــام  2014مقارن ــة ابلع ــام  .2011يش ــري ه ــذا ك ــذلك إىل ع ــدم
رضـى املـواطنني عـن جناعـة عمليـة اإلصـالح يف قطـاع األمـن .حصـل
 27مؤشرا علـى تصـنيف "متوسـط" أي علـى عالمـات تراوحـت بـني
( )0.51وب ــني ( )0.60وه ــي متث ــل  %23م ــن جمم ــل املؤشـ ـرات
الفرعية .وتراوحت عالمات مخسة وثالثون مؤشرا (أي حوايل %30
م ـ ــن جمم ـ ــل املؤش ـ ـ ـرات الفرعي ـ ــة) بـ ـ ــني ( )0.61إىل ( ،)0.80أي
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تصنيف متقدم و"متقدم جدا" ،منها أربعة عشر مؤشرا حصلت على
تصنيف "متقدم جدا" ،وواحد وعشرون مؤشرا على تصنيف متقـدم،
وهــي تعــد مؤش ـرا إجيابيــا علــى تقــدم بعــض جوانــب عمليــة اإلصــالح
لقط ــاع األم ــن ونظ ــام العدال ــة وحتت ــاج إىل اس ــتكمال العم ــل لتطويره ــا
(أنظر اجلدول رقم .)9
جدول رقم ( :)9عالمات املؤشرات الرئيسية وتصنيف املؤشرات الفرعية للمقياس يف
العراق

رقم املؤشر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

اسم

املؤشرات عالمة

تصنيف

املؤشر

الفرعية

املؤشر

املؤشر

8

0.46

ضعيف

17

0.47

ضعيف

5

0.68

متقدم

11

0.47

ضعيف

12

0.60

متوسط

قدرات
األجهزة
أداء األجهزة
التوقعات
املستقبلية
اجتاهات
التغيري
الثقة ابألجهزة
مكافحة
الفساد
االطالع
واملعرفة
بناء الدولة
التجربة
الشخصية
االحساس
ابألمن
نظام العدالة
احلرايت
واملساءلة

اجملموع

3
3

0.46

ضعيف

2

0.59

متوسط

16

0.51

10

0.61

متقدم

18

0.59

متوسط

116

مكتمل متقدم جدا متقدم متوسط

2

6

متوسط

إصالح

ضعيف ضعيف جدا

3

3

1

3

3

6

3

2

2

1

2

2

7

1

1

2
2

2

1

2
1
2

1

3

منعدم
1

جدا

متوسط

11

إصالح

إصالح إصالح إصالح

ضعيف

0.37

0.53

تصنيف املؤشرات الفرعية للمؤشر الرئيس
إصالح

إصالح

1
1

1

5

3

6

3

1

6

5

1

4

3

2

1

1

2

1

1

3

4

14

21

27

26

10

14

قيمة املقياس0.53 :
التقييم :إصالح متوسط

تلعب جمموعة من املتغريات دورا يف التأثري على انطباعات
اجلمهور العراقي وتقييمه لقطاع األمن ورضاه عنه .فكما أشران أعاله
مييل الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن للخروج ابنطباعات سلبية
عن هذا القطاع مقارنة ابلذين مل يتعرضوا لتجربة ( 0.42مقابل
 0.56على التوايل) .ولعل أهم املتغريات األخرى ذات التأثري
الواسع على انطباعات املواطن العراقي درجة اإلحساس بتوفر األمن،
واالنتماء السياسي أو الطائفي ،واالطالع أو عدم االطالع على
مهام واختصاصات أجهزة األمن .إضافة لكل ذلك ،تلعب جمموعة
من املتغريات الدميغرافية مثل اجلنس والعمر والتعليم دورا مماثال وإن
كان بدرجة أقل من املتغريات األخرى.
كما يظهر يف الشكل (رقم  )17أدانه ،ترتفع عالمة املقياس
العراقي إىل ( )0.65بني الذين يشعرون بتوفر األمن وترتاجع إىل
( )0.37بني الذين يشعرون بعدم توفر األمن هلم وألسرهتم .كما
ترتفع العالمة إىل ( )0.67بني مؤيدي األحزاب الشيعية
و( )0.54بني مؤيدي األحزاب الكردية وترتاجع إىل ( )0.25بني
مؤيدي األحزاب السنية .وترتفع بني املطلعني على مهام
واختصاصات األجهزة األمنية إىل ( )0.55وترتاجع إىل ()0.46
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بني غري املطلعني .أخريا ،تبلغ عالمة املقياس العراقي ( )0.54بني
النساء و( )0.52بني الرجال ،وترتفع إىل ( )0.56بني خرجيي
الكليات واجلامعات وترتاجع إىل ( )0.51بني الذين ال يزيد
تعليمهم عن الشهادة اإلعدادية .وترتفع إىل ( )0.55بني الذين
تزيد أعمارهم عن  40عاما وترتاجع إىل ( )0.53بني الذين تقل
أعمارهم عن  28عاما.
شكل رقم ( :)17دور جمموعة خمتارة من املتغريات يف التأثري على عالمة املقياس العراقي
0.80
0.67
0.53

0.56

0.54

0.55
0.52

0.51

0.55

0.25

0.65

0.70
0.60

0.54

0.46

0.50
0.37

0.40
0.30
0.20
0.10

أقل من 28

أكثر من 40

رجال

نساء

إعدادي أو اقل

كلية أو أكثر

غري مطلع

مطلع

أحزاب سنية

أحزاب كردية

أحزاب شيعية

متوفر

غريمتوفر

العمر

اجلنس

التعليم

االطالع

االنتماء السياسي

0.00

الشعور ابألمن

عند إسقاط متغريي األمن واالنتماء السياسي على اخلارطة
اإلدارية للعراق ،كما يتضح يف اخلريطة رقم ( )2أدانه ،فإننا جند أن

عالمة املقياس ترتفع لتصل إىل ( )0.70يف تلك احملافظات اليت
ترتفع فيها درجة الشعور بتوفر األمن (حيث تصل إىل )%85
وترتفع فيها نسبة أتييد األحزاب الشيعية( ،حيث يبلغ الفرق بني
التأييد لألحزاب الشيعية واألحزاب السنية  93نقطة مئوية لصاحل
األحزاب الشيعية) ،كما هي احلال يف حمافظات البصرة والنجف .يف
املقابل تنخفض عالمة املقياس العراقي لتصل إىل ( )0.37يف تلك
احملافظات اليت تنخفض فيها نسبة الشعور بتوفر األمن (حيث تبلغ
 %42فقط) وتبلغ الفجوة بني أتييد األحزاب الشيعية واألحزاب
السنية  88نقطة مئوية لصاحل أحزاب السنة ،كما هي احلال يف
حمافظيت دايىل وكركوك .تبلغ عالمة مقياس العراق يف املناطق اليت
تسيطر فيها األحزاب الكردية ( )0.57وتنخفض هذه العالمة إىل
( )0.51يف املناطق املختلطة مثل بغداد.
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( )3فلسطني

بلغت قيمة املقياس يف القراءة األوىل ( ،)0.50وتعكس
هذه النتيجة انقساما بني اجلمهور الذي مينح نصفه تقريبا تقييما
اجيابيا ألوضاع قطاع األمن أو يعرب عن الرضا عنه ،فيما مينح النصف
االخر تقييما سلبيا هلذه االوضاع .تعين هذه القيمة أن التقييم الكلي
لقطاع األمن ونظام العدالة حصل على تصنيف "ضعيف".
تشري النتائج إىل أن الفروقات يف التقييم ،سلبا أو اجيااب ،بني
من تعرض أو مل يتعرض لتجربة مع قطاع األمن أو نظام العدالة تشري
إىل أن التعامل املباشر مع قطاع األمن يرتك أثرا سلبيا ،فقد بلغت
قيمة املقياس بني من تعرض لتجربة ( ،)0.43فيما تبلغ ()0.50
بني من مل يتعرض لتجربة (أنظر الشكل رقم .)18

شكل رقم ( :)19مقارنة عالمات مقياس فلسطني مع املقياس العريب من حيث التعرض
وعدم التعرض لتجربة مع أجهزة األمن
0.53

0.50 0.51

0.50
0.43 0.44

0.50

0.50
0.43

0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

لم يتعرض

تعرض

قيمة املقياس

يشري الشكل رقم ( )19أدانه ،الذي يقارن عالمات مقياس
فلسطني مع عالمات املقياس العريب ،إىل أنه ال توجد فوارق ذات
دالله ما بني عالمة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن يف
فلسطني مقارنة مبتوسط عالمات املقياس العريب لنفس العينة
( 0.43مقابل  )0.44يف حني يوجد اختالف طفيف (أدىن
بثالث نقاط) يف تقييم الذين مل يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن يف
فلسطني مقارنة مبتوسط تقييم هذه العينة يف املقياس العريب (0.50
مقابل .)0.53

0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

لم يتعرض

شكل رقم ( :)18قيمة مقياس قطاع األمن العريب وتوجهات املوطنينفي فلسطني

0.70

0.60

تعرض
العربي

قيمة املقياس

فلسطين

حصلت سبعة مؤشرات رئيسيه على عالمة ()0.51
وأكثر .فقد حصل املؤشر اخلاص ابلتوقعات املستقبلية للقدرات
املهنية ألجهزة األمن على أفضل عالمة ( ،)0.62يليه املؤشر
اخلاص ابألمن والسالمة الشخصية ( ،)0.61ويصنف هذان
املؤشران بتقييم "متقدم" ،مث املؤشر اخلاص بتقييم دور األجهزة األمنية
يف محاية القانون واحلرايت العامة ومكافحة اجلرمية (.)0.60
حصلت املؤشرات اخلمسة األخرى على أقل من مخسني عالمة،
حيث حصل املؤشر اخلاص ابإلطالع واملعرفة ابالختصاص واملهام
املختلفة لألجهزة األمنية على عالمة ( ،)0.28وهي أدىن عالمة
حيصل عليها مؤشر يف املقياس ،ويصنف تقييم هذا املؤشر أبن
اإلصالح ما زال "منعدما" ،يليه املؤشر املتعلق ابالعتقادات بشأن
انتشار الفساد يف األجهزة الذي حصل على عالمة ( ،)0.35مث
املؤشر املتعلق مبستوى تقييم املواطن لقدرات أجهزة األمن ومهنيتها
( ،)0.45واملؤشر اخلاص ابحلرايت واملساءلة وحقوق االنسان
( ،)0.47واملؤشر اخلاص بتقييم نظام العدالة ( ،)0.49ومجيع
هذه املؤشرات تصنف "ابلضعيفة" أو "الضعيفة جدا" (أنظر الشكل
.)20
شكل رقم ( :)20عالمات املؤشرات الرئيسية مقارنة بقيمة املقياس يف فلسطني
مقياس فلسطين

0.50

( )7اإلطالع واملعرفة

0.28

( )6مكافحة الفساد

0.35

التعرض لتجربة مع قطاع األمن الفلسطيين

0.45

( )1قدرات األجهزة
( )12الحريات واملسائلة

0.47

فيما تنخفض قيمة مقياس فلسطني مقارنة ابملقياس العريب لعينة
من مل يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن بثالث نقاط ،فإن قيمة
املقياس الفلسطيين تنخفض مقارنة ابملقياس العريب بنقطة واحدة
فقط لعينة من تعرضوا لتجربة.

( )11نظام العدالة

0.49

0.60

0.52

( )5الثقة باالجهزة

0.52

( )2أداء األجهزة

0.53

( )4اتجاهات التغيير

0.53

( )8بناء الدولة
()9التجربة الشخصية

0.61
0.62
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70

( )10احساس باألمن
( )3التوقعات املستقبلية
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تشري مقارنة نتائج املؤشرات األحد عشر املتعلقة مبن تعرضوا
لتجربة مع األجهزة األمنية ونظام العدالة ومن مل يتعرضوا إىل حصول
عالمات أعلى لدى من مل يتعرضوا يف عشرة مؤشرات ،حيث
تراوحت الفروقات بينهما ما بني  15نقطة (للمؤشر اخلاص
إبحساس املواطن ابألمن والسالمة الشخصية) إىل نقطة واحدة
(للمؤشر اخلاص ابحرتام احلرايت واملساءلة وحقوق االنسان) .حصل
املؤشر اخلاص ابإلطالع واملعرفة ابالختصاص واملهام املختلفة
لألجهزة األمنية على عالمة تزيد ثالث نقاط بني الذين تعرضوا
لتجربة مع أجهزة األمن مقابل من مل يتعرضوا لتجربة كهذه ،وذلك
انتج على األرجح عن التجربة الشخصية لألفراد الذين تعاملوا مع
أجهزة األمن .ويف اجململ تشري النتائج إىل وجود تفاوت كبري بني
العالمات اليت حصل عليها الذين تعرضوا والذين مل يتعرضوا؛ حيث
بلغ عدد املؤشرات ذات التصنيف "الضعيف" و"الضعيف جدا" 4
مؤشرات بني من مل يتعرضوا مقابل  9مؤشرات لدى عينة الذين
تعرضوا لتجربة (أنظر اجلدول رقم .)10
جدول رقم ( :)10عدد املؤشرات حسب التصنيف وحسب العينة للمقياس فلسطني
تعرض

مل يتعرض

جمموع العينة

إصالح منعدم

1

1

1

إصالح ضعيف جدا

3
6
2
0
0
0
12

1
3
4
2
0
0
11

1
3
5
2
0
0
12

إصالح ضعيف
إصالح متوسط
إصالح متقدم
إصالح متقدم جدا
إصالح مكتمل
اجملموع

كما يشري الشكل رقم ( )21أدانه ،حصل مؤشر واحد
على عالمة متدنية جدا "اصالح منعدم" لدى عينة الذين تعرضوا
لتجربة مع أجهزة األمن وهو املؤشر السادس املتعلق مبكافحة الفساد
داخل األجهزة األمنية ( ،)0.28وحصل مؤشر آخر على تصنيف
"منعدم" لدى الذين مل يتعرضوا لتجربة ،وهو املؤشر السابع املتعلق
إبطالع ومعرفة املواطنني مبهام ومسؤوليات أجهزة األمن املختلفة.
العالقة بني التعرض لتجربة مع قطاع األمن الفلسطيين
واألحساس ابنتشار الفساد
يتعزز اإلحساس ابنتشار الفساد لدى األجهزة األمنية وفشل هذه
األجهزة يف مكافحته لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع
األمن الفلسطيين.
يعين هذا أن اجلمهور الفلسطيين يعتقد بعدم فعالية
اإلجراءات املتخذة من قبل األجهزة األمنية ملكافحة الفساد فيها.
تعين هذه النتائج أيضا غياب تواصل األجهزة األمنية مع اجلمهور
للتعريف مبهام أجهزة األمن املختلفة ومسؤولياهتا وقد يعين ايضا
استمرار التداخل يف عمل أجهزة األمن الفلسطينية وعدم احرتام
االختصاص القانوين هلا.

شكل رقم ( :)21مقارنة عالمات املؤشرات الرئيسية بني من تعرضوا ومن مل يتعرضوا
لتجربة يف فلسطني
0.45
0.44
0.50
0.63

( )12الحريات واملسائلة
( )11نظام العدالة

0.42

( )10احساس باألمن
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()9التجربة الشخصية

0.59
0.54

0.45

0.54

0.64

0.28
0.31

( )7اإلطالع واملعرفة

0.36
0.28

( )6مكافحة الفساد
( )5الثقة باالجهزة

0.40

0.54
0.47

( )4اتجاهات التغيير

0.54

( )3التوقعات املستقبلية

0.54

0.60

( )2أداء األجهزة

0.43

0.47
0.80

( )8بناء الدولة

( )1قدرات األجهزة

0.36
0.40
تعرض

0.20

0.00

لم يتعرض

تشري النتائج أيضا إىل أن الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة
األمن مييلون للتشاؤم حيال املستقبل ( )0.54مقارنة مبن مل يتعرضوا
لتجربة ( .)0.64وينطبق االمر ذاته على مؤشر االحساس ابألمن
والسالمة ،وعلى تقييم نظام العدالة ،وعلى درجة الثقة ابملؤسسات
األمنية وعلى االعتقادات بشأن الفساد .كذلك ،يبدو أن نظام
العدالة حيظى بتقييم سليب للغاية ،وأن االنطباعات السلبية حول
الفساد يف قطاع األمن ما زالت طاغية.
أما ابلنسبة للمؤشرات الفرعية ،فقد حصلت اربعة مؤشرات
(أي  %3من امجايل  116مؤشرا فرعيا) على عالمات تشري إىل
اصالح "مكتمل" وهي تتعلق ابلقدرة على تقدمي شكاوى ملنظمات
حقوق االنسان ،والقدرة على تقدمي طلبات للقضاء ابإلفراج ،ومعرفة
االسرة مبكان االحتجاز ،ومساءلة أجهزة األمن من املستوى
السياسي ،ما يعين وجود تطور جيد يف عملية اإلصالح يف هذه
اجلوانب احملددة.
حصلت سبعة مؤشرات على تصنيف "متقدم جدا" وأربعة
وعشرون مؤشرا على تصنيف "متقدم" وهي تعد مؤشرا اجيابيا على
عملية اإلصالح يف بعض جوانب قطاع األمن ونظام العدالة وحتتاج
إىل استكمال العمل لتطويرها .وحصل  35مؤشرا فرعيا ( %30من
جممل املؤشرات الفرعية) ،على تصنيف "متوسط" ،أي على عالمات
تراوحت بني ( )0.51وبني ( )0.60فيما حصل تسعة عشر
مؤشرا (أي  %16من جممل املؤشرات الفرعية) على عالمات
تراوحت بني ( 0.41و )0.50أي إصالح "ضعيف".

مقياس قطاع األمن العريب وتوجهات املواطنني2015 ،

29

حاز ثالثة عشر مؤشرا فرعيا على تصنيف "ضعيف جدا"
منها مؤشران يتعلقان بنظام العدالة ومها :عدم معاملة القضاء
للمواطنني ابلتساوي ،واستقاللية السلطة القضائية ،ومؤشران آخران
يتعلقان أبداء األجهزة األمنية مها فرض النظام والقانون ،وتقييم أداء
األجهزة يف التخلص من احلزبية وثالثة مؤشرات تتعلق ابملؤشر
الرئيسي الذي يقيس قدرات األجهزة األمنية هي خدمة املواطن بدون
متييز ،ومكافحة الفساد داخلها ،والتخلص من احلزبية.
أخريا حصل ثالثة عشر مؤشرا على عالمات متدنية جدا،
وضعها يف تصنيف إصالح "منعدم" ،من أمهها االعتقاد أبن أجهزة
األمن تعاين من الفساد فيها (.)0.08وأن أجهزة األمن تعمل من
أجل النخبة احلاكمة ( .)0.10جاءت أربعة من املؤشرات الفرعية
اليت حصلت على تصنيف "منعدم" يف املؤشر الرئيسي املتعلق
ابحلرايت واملساءلة ،ومنها سؤال مؤسسات حقوق اإلنسان عن
املعتقلني ومساعدهتم ،واالعتقاد مبمارسة األجهزة األمنية للتعذيب.
وحصلت ،على نفس التصنيف ثالثة مؤشرات فرعيه أخرى تتبع
املؤشر الرئيسي املتعلق بنظام العدالة وهي بطء عمل احملاكم،
واالعتقاد بوجود فساد بني القضاة ،والتحيز يف تطبيق القانون على
املواطنني لدى الشرطة وأجهزة األمن (أنظر اجلدول رقم ).11
جدول رقم ( :)11عالمات املؤشرات الرئيسية وتصنيف املؤشرات الفرعية للمقياس يف
فلسطني

الواسع على انطباعات املواطن الفلسطيين درجة اإلحساس بتوفر
األمن ،واالنتماء السياسي أو احلزيب ،واالطالع أو عدم االطالع
على مهام واختصاصات أجهزة األمن .إضافة لكل ذلك ،تلعب
جمموعة من املتغريات الدميغرافية مثل اجلنس والعمر دورا مماثال وإن
كان بدرجة أقل من املتغريات األخرى.
كما يظهر يف الشكل (رقم  )22أدانه ،ترتفع عالمة املقياس
الفلسطيين إىل ( )0.59بني الذين يشعرون بتوفر األمن وترتاجع إىل
( )0.40بني الذين يشعرون بعدم توفر األمن هلم وألسرهتم .كما
ترتفع العالمة إىل ( )0.58بني مؤيدي حركة فتح واملستقلني
الوطنيني وترتاجع إىل ( )0.38بني مؤيدي محاس واجلهاد
اإلسالمي .وترتفع بني املطلعني على مهام واختصاصات األجهزة
األمنية إىل ( )0.54وترتاجع إىل ( )0.44بني غري املطلعني.
أخريا ،تبلغ عالمة املقياس الفلسطيين ( )0.51بني النساء
و( )0.50بني الرجال ،وترتفع إىل ( )0.51بني الذين تزيد
أعمارهم عن  40عاما وترتاجع إىل ( )0.47بني الذين تقل
أعمارهم عن  28عاما.
شكل رقم ( :)22دور جمموعة خمتارة من املتغريات يف التأثري على عالمة املقياس
الفلسطيين

تصنيف املؤشرات الفرعية
رقم
املؤشر
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 0.53متوسط
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غري مطلع
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 0.62متقدم
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اجتاهات

2
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 0.52متوسط

4

0.47

محاس
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التوقعات
املستقبلية

6

5

2

8

0.51 0.50

فتح

7

أداء األجهزة

3

2

3

 0.45ضعيف

مكتمل

جدا

منعدم

0.54

0.54

غريمتوفر

6

قدرات
األجهزة

متقدم متوسط

ضعيف

الفرعية

املؤشر املؤشر

متقدم

إصالح

0.51

0.58

متوفر

5

اسم املؤشر

املؤشرات عالمة تصنيف

إصالح

إصالح

إصالح إصالح

إصالح

إصالح
ضعيف
جدا

0.70

13

قيمة املقياس0.50 :
التقييم :إصالح ضعيف

تلعب جمموعة من املتغريات دورا يف التأثري على انطباعات
اجلمهور الفلسطيين وتقييمه لقطاع األمن ورضاه عنه .فكما أشران
أعاله مييل الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن للخروج ابنطباعات
سلبية عن هذا القطاع مقارنة ابلذين مل يتعرضوا لتجربة (0.43
مقابل  0.50على التوايل) .ولعل أهم املتغريات األخرى ذات التأثري

عند إسقاط متغريي األمن واالنتماء السياسي على اخلارطة
اإلدارية للضفة الغربية من فلسطني ،كما يتضح يف اخلريطة رقم ()3
أدانه ،فإننا جند أن عالمة املقياس ترتفع لتصل إىل ( )0.55يف تلك
احملافظات اليت ترتفع فيها درجة الشعور بتوفر األمن (حيث تصل
إىل  )%67وترتفع فيها نسبة أتييد احلزب احلاكم ،أي فتح (حيث
يبلغ الفرق بني التأييد لفتح وحلزب املعارضة ،أي محاس 37 ،نقطة
مئوية لصاحل فتح) ،كما هي احلال يف حمافظات الشمال مثل انبلس
وجنني وطولكرم وغريها .يف املقابل تنخفض عالمة املقياس
الفلسطيين لتصل إىل ( )0.48يف تلك احملافظات اليت تنخفض فيها
نسبة الشعور بتوفر األمن (حيث تبلغ  %60فقط) وتبلغ الفجوة
بني أتييد احلزب احلاكم واحلزب املعارض  7نقاط مئوية لصاحل
احلزب املعارض ،أي محاس ،كما هي احلال يف حمافظات اجلنوب
مثل اخلليل وبيت حلم.
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شكل رقم ( :)24مقارنة عالمات مقياس اليمن مع املقياس العريب من حيث التعرض وعدم
التعرض لتجربة مع أجهزة األمن

( )4اليمن

بلغت قيمة املقياس يف القراءة األوىل ( .)0.44تعكس هذه
النتيجة فشال يف عملية اإلصالح األمين يف اليمن ،على األقل يف
نظر اجلمهور اليمين .كما تعين هذه القيمة أن األداء الكلي لقطاع
األمن ونظام العدالة يف اليمن قد حصل على تصنيف "ضعيف".
تشري النتائج إىل أن الفروقات يف التقييم ،بني من تعرض
ومن مل يتعرض لتجربة مع قطاع األمن أو نظام العدالة تؤكد ،كما
يظهر من الشكل رقم ( )23أدانه ،كما يف بقية الدول قيد البحث،
أن التعامل املباشر مع أجهزة األمن ختلق انطباعات سلبية لدى
هؤالء املتعاملني ،فقد بلغت قيمة املقياس بني من تعرض لتجربة
 ،0.40فيما تبلغ  0.46بني من مل يتعرض لتجربة.
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0.40
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0.20
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0.00
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تعرض

قيمة املقياس

تنخفض قيمة املقياس يف اليمن عن املتوسط العريب بسبع
نقاط ( 0.44مقابل  ،)0.51حيث حصلت اليمن على أدىن
عالمة بني الدول االربعة املشاركة يف مقياس قطاع األمن ونظام
العدالة العريب .تنخفض قيمة مقياس الذين مل يتعرضوا لتجربة مع
قطاع األمن يف اليمن عن القيمة املماثلة يف املقياس العريب بسبع
نقاط ( 0.46مقابل  ،)0.53وتنخفض قيمة املقياس للذين
تعرضوا لتجربة مع هذا القطاع مبقدار أربع نقاط ( 0.40مقابل
 .)0.44يظهر هذا الفارق أن عملية اإلصالح يف قطاع األمن
ونظام العدالة ما زالت ضعيفة وغري مقنعة ،لكال العينتني الذين
تعرضوا لتجربة والذين مل يتعرضوا لتجربة مع هذا القطاع (أنظر
الشكل رقم .) 24

قيمة املقياس

اليمن

حصلت عشرة مؤشرات من اثين عشر مؤشرا رئيسيا على
عالمة ( )0.47فأقل ،حصلت منها ستة على تصنيف ضعيف،
وهي املؤشر املتعلق ابإلطالع واملعرفة ( ،)0.46يليه املؤشر اخلاص
ابحلرايت واملساءلة ( ،)0.45ومن مث مؤشر بناء الدولة (،)0.44
مث املؤشران املتعلقان ابإلحساس ابألمن والسالمة الشخصية ،وأداء
األجهزة ( 0.47لكل منهما) ،وأخريا املؤشر اخلاص ابلثقة بـأجهزة
األمن ( .)0.41وحصلت أربعة مؤشرات على تصنيف "ضعيف
جدا" ،وهي املؤشر اخلاص ابلتجربة الشخصية ( ،)0.39مث املؤشر
املتعلق مبكافحة الفساد ( ،)0.38مث مؤشر نظام العدالة (،)0.36
وأخريا املؤشر اخلاص بقدرات األجهزة األمنية ( .)0.35وحصل
مؤشران فقط على عالمة ( )0.52فأكثر ،فقد حصل املؤشر
اخلاص ابلتوقعات املستقبلية على عالمة ( ،)0.68وحصل املؤشر
املتعلق ابجتاهات التغيري على عالمة (( )0.52أنظر الشكل رقم
 25أدانه).
شكل رقم ( :)25عالمات املؤشرات الرئيسية مقارنة بقيمة املقياس يف اليمن
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( )5الثقة باالجهزة

0.43

التعرض لتجربة مع قطاع األمن اليمين
فيما تنخفض قيمة مقياس اليمن مقارنة ابملقياس العريب لعينة من
مل يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن بسبع نقاط ،فإن قيمة املقياس
اليمين تنخفض مقارنة ابملقياس العريب أبربع نقاط فقط لعينة من
تعرضوا لتجربة.
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تشري النتائج إىل أنه رغم التقديرات السلبية لقدرات األجهزة
ولنظام العدالة وملكافحة الفساد وغريها ،فإن حوايل ثلثي اجلمهور
اليمين مييل للتفاؤل ابملستقبل ،حيث أن املؤشر ذي العالمة االعلى
هو رقم ( )3املتعلق ابلتوقعات املستقبلية للقدرات املهنية لألجهزة،
يتبعه املؤشر رقم ( )4املتعلق ابالعتقاد حول اجتاهات التغيري .يف
املقابل ،فإن املؤشر ذي العالمة األقل يف املقياس هو رقم ( )1املتعلق
مبستوى تقييم املواطن لقدرات أجهزة األمن ومهنيتها ،مث املؤشر رقم
( )11املتعلق بتقييم نظام العدالة ،ومن مث املؤشر رقم ( )6اخلاص
ابالعتقادات بشأن انتشار الفساد يف األجهزة.
تشري النتائج إىل وجود تفاوت كبري بني العالمات اليت حصل
عليها الذين تعرضوا والذين مل يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن،
حيث يشري تصنيف عالمات املؤشرات لدى الذين مل يتعرضوا إىل أن
عدد املؤشرات ذات التصنيف "الضعيف جدا" يبلغ ثالثة مؤشرات
مقابل مثانية مؤشرات لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة .حصلت ستة
مؤشرات على تصنيف ضعيف لدى الذين مل يتعرضوا لتجربة مقارنة
بثالثة بني عينة الذين تعرضوا لتجربة (أنظر اجلدول .)12
جدول رقم ( :)12عدد املؤشرات الرئيسية حسب التصنيف وحسب العينة ملقياس اليمن

التصنيف

إصالح منعدم
إصالح ضعيف جدا
إصالح ضعيف
إصالح متوسط
إصالح متقدم
إصالح متقدم جدا
إصالح مكتمل
اجملموع

تعرض

مل يتعرض

جمموع العينة

0

0

0

8
3
0
1
0
0
12

3
6
1
1
0
0
11

4
6
1
1
0
0
12

كما يشري الشكل رقم ( )26أدانه ،كان أهم املؤشرات اليت
حصلت على تصنيف "ضعيف جدا" بني عينة الذين تعرضوا لتجربة
مع أجهزة األمن تلك اليت تقيس تقييم قدرات أجهزة األمن ،وأداء
األجهزة ،والثقة ابألجهزة ،ومكافحة الفساد .وحصلت ثالثة
مؤشرات لدى نفس العينة على تصنيف "ضعيف" ،وهي اجتاهات
التغيري ،واإلطالع واملعرفة مبهام ومسؤوليات األجهزة األمنية املختلفة،
واحلرايت واملساءلة .وحاز مؤشر واحد على تصنيف متقدم وهو
التوقعات املستقبلية .أما بني الذين مل يتعرضوا لتجربة ،فقد حصل
مؤشر التوقعات املستقبلية على تصنيف "متقدم" ،وحصل مؤشر
آخر على تصنيف "متوسط" ،وهو املؤشر اخلاص ابجتاهات التغيري.
كما حصلت ستة مؤشرات لنفس العينة على تصنيف "ضعيف"،
وحصلت ثالثة مؤشرات على تصنيف "ضعيف جدا" .تطرح هذه
النتائج مسألة تعزيز قدرات األجهزة األمنية ومكافحة الفساد فيها
وبناء الثقة مبكوانت نظام العدالة يف سلم اولوايت اإلصالح يف قطاع
األمن اليمىن.

شكل رقم ( :)26مقارنة عالمات املؤشرات الرئيسية بينمن تعرضوا ومن مل يتعرضوا لتجربة
يف اليمن
0.48
0.42
0.36
0.31
0.49
0.37

( )12الحريات واملسائلة
( )11نظام العدالة
( )10احساس باألمن
()9التجربة الشخصية

0.39
0.46
0.39

( )8بناء الدولة

0.45
0.49
0.39
0.32
0.43
0.33
0.54
0.43

( )7اإلطالع واملعرفة
( )6مكافحة الفساد
( )5الثقة باالجهزة
( )4اتجاهات التغيير

0.69
0.64

( )3التوقعات املستقبلية

0.44

( )2أداء األجهزة

0.36

0.36
0.30
0.80

0.60

0.40

تعرض

( )1قدرات األجهزة

0.20

0.00

لم يتعرض

يبدو واضحا أن اجلمهور يعتقد أن قدرات اجلهاز األمين
حمدودة ولكنه يعطي أداء هذه األجهزة تقييما أعلى من تقييمه
لقدراهتا .كذلك ،فإن التوقعات املستقبلية واجتاهات التغيري متيل
لالجيابية .لكن من الواضح أن تعريف األجهزة األمنية الختصاصاهتا
ومهامها ليس واضحا بقدر كاف للجمهور .كذلك يبدو أن نظام
العدالة حيظى بتقييم سليب للغاية ،وأن االنطباعات السلبية حول
الفساد يف قطاع األمن ما زالت طاغية.
أما ابلنسبة للمؤشرات الفرعية فقد حصل  81مؤشرا فرعيا
(أي  %70من جممل املؤشرات الفرعية) على عالمات متدنية
تراوحت بني تصنيف " ضعيف" و" منعدم" مقابل  17مؤشرا (أي
 %15من جممل املؤشرات الفرعية) تراوحت عالماهتا بني تصنيف
"متقدم" و"مكتمل" .فيما حصل  18مؤشراآخرا على عالمات ما
بني ( 0.51إىل  ،)0.60أي تصنيف "متوسط" (أنظر اجلدول
رقم  12أدانه).
حصل مؤشر واحد فقط من املؤشرات الفرعية على عالمة
تشري إىل إصالح "مكتمل" وهو مساءلة أجهزة األمن من املستوى
السياسي .وحصل مؤشران على تصنيف "متقدم جدا" ومها :طلب
شهادة حسن سلوك من األجهزة عند استخراج واثئق من مؤسسة
حكومية ،وتوقع قدرة األجهزة يف توفري األمن للمواطن مستقبال.
يف املقابل حصل أربعة وعشرون مؤشرا فرعيا على عالمات متدنية
جدا وضعها يف تصنيف "منعدم" أمهها :أجهزةاألمن تعاين من
الفساد فيها ( ،)0.07ممارسة األجهزة األمنية للتعذيب (،)0.13
أجهزة األمن تقيم نظاما بوليسيا ( ،)0.19سؤال مؤسسات
حقوق اإلنسان عن املعتقلني ومساعدهتم ( ،)0.19تقدمي املعتقل
للمحاكمة بعد االعتقال ( ،)0.22الثقة ابلشرطة واألجهزة
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أوبفاعليتها ( ،)0.23ختلص األجهزة من احلزبية (،)0.25
والتمييز يف خدمة املواطن (.)0.28
حازت مخسة مؤشرات فرعية من امجايل اثين عشر مؤشرا
تقيس الثقة ابألجهزة األمنية (املؤشر الرئيسي رقم  )5على تصنيف
"منعدم" ،منها :الثقة جبهاز املخابرات يف عملية بناء الدولة والدفاع
عنها ،وأجهزة األمن تعمل من أجل النخبة احلاكمة ،وأجهزة األمن
تعاين من الفساد فيها ،وأجهزة األمن تقيم نظاما بوليسيا ،والثقة
بنزاهة املخابرات .كذلك فإن مخسة من املؤشرات الفرعية اليت
حصلت على تصنيف "منعدم" جاءت يف املؤشر الرئيسي املتعلق
ابلتجربة الشخصية وهي :التعريف حبقوق املتهمني قبل الشروع يف
التحقيق ،وتقدمي املعتقل للمحاكمة بعد االعتقال ،وتوفر مساعدة
للمعتقل أو سؤال عنه من مؤسسات حقوق اإلنسان ،وخلفية
دوافع التعذيب اثناء التحقيق ،والثقة ابلشرطة واألجهزة أو بفاعليتها
(أنظر اجلدول رقم .)13
جدول رقم ( :)13عالمات املؤشرات الرئيسية وتصنيف املؤشرات الفرعية يف اليمن

املتغريات الدميغرافية مثل اجلنس والعمر دورا مماثال وإن كان بدرجة
أقل من املتغريات األخرى.
كما يظهر يف الشكل (رقم  )27أدانه ،ترتفع عالمة املقياس
اليمين إىل ( )0.53بني الذين يشعرون بتوفر األمن وترتاجع إىل
( )0.37بني الذين يشعرون بعدم توفر األمن هلم وألسرهتم .كما
ترتفع العالمة إىل ( )0.55بني مؤيدي التجمع اليمين لإلصالح
وترتاجع إىل ( )0.36بني مؤيدي املؤمتر الشعيب و 0.49بني
مؤيدي احلزب االشرتاكي .وترتفع بني املطلعني على مهام
واختصاصات األجهزة األمنية إىل ( )0.47وترتاجع إىل ()0.34
بني غري املطلعني .أخريا ،تبلغ عالمة املقياس اليمين ( )0.44بني
النساء و( )0.45بني الرجال ،وتبلغ ( )0.44بني الذين تزيد
أعمارهم عن  40عاما و( )0.43بني الذين تقل أعمارهم عن 28
عاما.
شكل رقم ( :)27دور جمموعة خمتارة من املتغريات يف التأثري على عالمة املقياس اليمين

تصنيف املؤشرات الفرعية
رقم
املؤشر

اسم املؤشر

 1قدرات األجهزة
2
3

أداء األجهزة
التوقعات
املستقبلية

املؤشرات عالمة

تصنيف

الفرعية املؤشر

املؤشر

مكتمل

متقدم
جدا

متقدم متوسط ضعيف

ضعيف

8

0.35

17

 0.43ضعيف

5

متقدم

0.68

إصالح

إصالح

إصالح إصالح إصالح

جدا
2
1

9

6

11

 0.45ضعيف

116

1

3

4

2

3

5

3

7

2

2

2

3

1

1

18

37

20

24

1

2

14

قيمة املقياس0.44 :
التقييم :إصالح ضعيف

تلعب جمموعة من املتغريات دورا يف التأثري على انطباعات
اجلمهور اليمين وتقييمه لقطاع األمن ورضاه عنه .فكما أشران أعاله
مييل الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن للخروج ابنطباعات سلبية
عن هذا القطاع مقارنة ابلذين مل يتعرضوا لتجربة ( 0.40مقابل
 0.46على التوايل) .ولعل أهم املتغريات األخرى ذات التأثري
الواسع على انطباعات املواطن اليمين درجة اإلحساس بتوفر األمن،
واالنتماء السياسي أو احلزيب ،واالطالع أو عدم االطالع على مهام
واختصاصات أجهزة األمن .إضافة لكل ذلك ،تلعب جمموعة من

أقل من 28

اجملموع

احلرايت
واملساءلة

2

2

4

3

جدا

5

أكثر من 40

12

نظام العدالة

18

1
2

ضعيف

0.36

1

العمر

رجال

11

ابألمن

1

0.00
نساء

10

االحساس

10

 0.47ضعيف

5

اجلنس

غري مطلع

9

الشخصية

16

0.39

0.10

2

جدا

0.40
0.30

مطلع

8

0.34

االطالع

املؤمتر الشعيب

2

 0.44ضعيف

التجربة

0.36

احلزب االشرتاكي

3

 0.46ضعيف

بناء الدولة

2

0.37

التجمع اليمين لإلصالح

 6مكافحة الفساد

3

0.38

1

ضعيف

0.44 0.45 0.44 0.43

االنتماء السياسي

غريمتوفر

الثقة ابألجهزة

12

 0.41ضعيف

4

7

0.47

0.50

متوفر

 4اجتاهات التغيري 11

 0.52متوسط

2

واملعرفة

منعدم

0.49

4
1

االطالع

إصالح

0.53

0.20
3

جدا

جدا

2

2

5

ضعيف
4

6

ضعيف

إصالح

0.55

0.60

الشعور ابألمن

عند إسقاط متغريي األمن واالنتماء السياسي على اخلارطة
اإلدارية لليمن ،كما يتضح يف اخلريطة رقم ( )4أدانه ،فإننا جند أن
عالمة املقياس ترتفع لتصل إىل ( )0.46يف تلك احملافظات اليت
ترتفع فيها درجة الشعور بتوفر األمن (حيث تصل إىل )%53
وترتفع فيها نسبة أتييد التجمع اليمين لإلصالح( ،حيث يبلغ الفرق
بني التأييد للتجمع اليمين لإلصالح واحلزب االشرتاكي  15نقطة
مئوية لصاحل التجمع وتبلغ الفجوة بني أتييد التجمع واملؤمتر الشعيب
تسعة نقاط لصاحل األخري) ،كما هي احلال يف مناطق حجة
وحضرموت وصنعاء ومأرب وغريها .يف املقابل تنخفض عالمة
املقياس اليمين لتصل إىل ( )0.42يف تلك احملافظات اليت تنخفض
فيها نسبة الشعور بتوفر األمن (حيث تبلغ  %33فقط) وتبلغ
الفجوة بني أتييد التجمع واملؤمتر الشعيب نقطتني لصاحل املؤمتر  ،كما
هي احلال يف شبوة وتعز وعدن وإب وغريها.
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( )3التوصيات
تشري نتائج مقياس قطاع األمن وتوجهات املواطنني يف القراءة
األوىل للعام  2014إىل ضعف االصالح هلذا القطاع وأنه ما زال
حمدودا يف مجيع الدول املشاركة يف املقياس.كما تعكس قيمة املقياس
العريب انقساما بني اجلمهور العريب حيث مينح نصف املواطنني تقريبا
تقييما اجيابيا ألوضاع قطاع األمن ،فيما مينح النصف االخر تقييما
سلبيا هلذه االوضاع .تظهر النتائج أنه ابلرغم من ضعف قدرات
األجهزة األمنية وأداءها إال أن اجلمهور ينظر بتفاؤل حنو املستقبل.
هتدف التوصيات التالية إىل التنويه جبوانب إجيابية يف عملية
االصالح لقطاع األمن ونظام العدالة واإلشارة ألخرى سلبية .هتدف
التوصيات العامة إىل دعوة املهتمني بعملية اإلصالح يف قطاع األمن
يف العامل العريب إىل العمل على الرتكيز على مناطق القصور السائدة
يف كافة أو معظم الدول العربية فيما هتدف التوصيات احملددة إىل
خماطبة املهتمني ابإلصالح وصناع القرار يف كل بلد على حدة
ودعوهتم للرتكيز يف جهدهم على مناطق القصور اليت مت كشفها يف
بلداهنم يف هذا التقرير.
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 )4يظهــر مــن تعــرض لتجربــة مباشــرة مــع قطــاع األمــن ونظــام
العدالة تقييما أسوء بكثري ممن مل يتعرض لتجربة مباشرة مـع
هـذا القطـاع .يشـري هـذا األمــر اىل امهيـة الرتكيـز علـى الرقابــة
علــى ممارســات األجهــزة األمنيــة يف تعاملهــا مــع امل ـواطنني،
وتطوير ثقافة أفراد وضباط األجهـزة األمنيـة الحـرتام حقـوق
االنسان.

توصيات حمددة:
)1




توصيات عامة:

 )1توضح نتائج املقياس ان اإلصالح يف قطاع األمن ونظام
العدالة ما زال حمدودا ،وان اجلمهور يرى أن األجهزة
األمنية ما زالت تعمل لصاحل النخبة احلاكمة .بعد ثورات
الربيع العريب ،هناك حاجة لوضع خطة وطنية واضحة
املعامل لإلصالح تتضمن اإلطار القانوين واملؤسسي وآليات
املساءلة االدارية والفنية ،وحتديد املرجعية السياسية ألجهزة
األمن وأدوات الرقابة الربملانية عليها .كذلك ،ينبغي تطوير
ثقافة العاملني يف األجهزة األمنية حبيث تنسجم مع ثقافة
حقوق اإلنسان .كما ينبغي تبين آليات تشجع الرقابة
اجملتمعية على قطاع األمن مما قد مينح املواطنني القدرة على
تلمس اإلصالحات اجلارية يف هذا القطاع.
 )2تشري نتائج املقياس إىل أن االنطباعات السلبية حول
الفساد يف قطاع األمن طاغية لدى اجلمهور العريب يف كافة
البلدان املشمولة يف هذا التقييم ما يتطلب جهدا كبريا يف
مكافحة الفساد من خالل تبين سياسات وإجراءات لتعزيز
النزاهة واملساءلة والشفافية يف عمل األجهزة األمنية.
 )3ما زال تعريف األجهـزة األمنيـة الختصاصـاهتا ومهامهـا غـري
واضــح بقــدر كــاف للجمهــور .يتطلــب هــذا األمــر انفتــاح
األجهــزة األمنيــة ،وتواصــلها مــع اجلمهــور ،وتــوفري معلومــات
بش ـ ــكل مس ـ ــتمر ع ـ ــن مهامه ـ ــا وح ـ ــدود مس ـ ــؤولياهتا .كم ـ ــا
يتطلــب وقــف التــداخل بــني عمــل األجهــزة األمنيــة املختلفــة
حىت يتوقف اجلمهور عن اخللط بني مهامها ومسؤولياهتا.










تونس
تنظي ي ي ي ي يييم حي ي ي ي ي ييوار وطي ي ي ي ي ييين حي ي ي ي ي ييول اإلصي ي ي ي ي ييالح
األم ي ي ي ييين ،تش ـ ـ ـ ــارك في ـ ـ ـ ــه مجي ـ ـ ـ ــع األط ـ ـ ـ ـراف املعني ـ ـ ـ ــة
ب ـ ـ ـ ــذلك ،وتنبث ـ ـ ـ ــق عن ـ ـ ـ ــه خط ـ ـ ـ ــة إص ـ ـ ـ ــالحية تك ـ ـ ـ ــون
مدعوم ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــن األمني ـ ـ ـ ـ ــني والسياس ـ ـ ـ ـ ــيني واخلـ ـ ـ ـ ـ ـرباء
واجملتمـ ـ ـ ــع املـ ـ ـ ــدين .هـ ـ ـ ــذا احل ـ ـ ـ ـوار ميكـ ـ ـ ــن أن تتع ـ ـ ـ ــزز
مص ـ ـ ـ ـ ــداقيته وأن يك ـ ـ ـ ـ ــون انجح ـ ـ ـ ـ ــا بش ـ ـ ـ ـ ــرط إمت ـ ـ ـ ـ ــام
مرحل ـ ـ ـ ـ ـ ــة العدال ـ ـ ـ ـ ـ ــة االنتقالي ـ ـ ـ ـ ـ ــة وإمت ـ ـ ـ ـ ـ ــام املص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحلة
وطي صفحات املاضي.
التعري ـ ـ ـ ـ ــف ب ـ ـ ـ ـ ــوزارة الداخلي ـ ـ ـ ـ ــة وهياكله ـ ـ ـ ـ ــا األمني ـ ـ ـ ـ ــة
واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة حـ ـ ـ ـ ـ ــىت يصـ ـ ـ ـ ـ ــبح ابإلمكـ ـ ـ ـ ـ ــان التعامـ ـ ـ ـ ـ ــل
معه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة عمومي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة املع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامل
واألدوار  ،وذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل املزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
أتنيـ ـ ـ ـ ــث اإلطـ ـ ـ ـ ــار العامـ ـ ـ ـ ــل  ،مـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــالل دمـ ـ ـ ـ ــج
املـ ـ ـ ـ ـ ـرأة فيه ـ ـ ـ ـ ــا وك ـ ـ ـ ـ ــذلك م ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــالل العالق ـ ـ ـ ـ ــات
العام ـ ـ ـ ـ ـ ــة والن ـ ـ ـ ـ ـ ــدوات واملع ـ ـ ـ ـ ـ ــارض والت ـ ـ ـ ـ ـ ــدخالت يف
املدارس وضمن أطر التنشئة.
التعجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إبصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانون مكافحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،ابعتب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزءا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن منظوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
تش ـ ـ ـ ـ ـريعية متكامل ـ ـ ـ ــة ،حت ـ ـ ـ ــدد واجب ـ ـ ـ ــات األمني ـ ـ ـ ــني،
ولكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن دون املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس حبقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
واملصاحل احليوية للدولة.
أمهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التعجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إبص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح منظوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االس ـ ـ ـ ـ ــتعالمات ال ـ ـ ـ ـ ــيت تض ـ ـ ـ ـ ــررت بع ـ ـ ـ ـ ــد االرجت ـ ـ ـ ـ ــال
الـ ـ ـ ـ ــذي حصـ ـ ـ ـ ــل خـ ـ ـ ـ ــالل الفـ ـ ـ ـ ــرتة األوىل مـ ـ ـ ـ ــن إدارة
املرحلة االنتقالية.
أمهي ـ ـ ـ ــة إنش ـ ـ ـ ــاء جلن ـ ـ ـ ــة برملاني ـ ـ ـ ــة خمتص ـ ـ ـ ــة يف قض ـ ـ ـ ــااي
ال ـ ـ ـ ــدفاع واألم ـ ـ ـ ــن ،حي ـ ـ ـ ــث مل ي ـ ـ ـ ــتم ال ـ ـ ـ ــنص عليه ـ ـ ـ ــا
يف الدسـ ـ ـ ـ ــتور اجلديـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ــذي مل يتضـ ـ ـ ـ ــمن الـ ـ ـ ـ ــنص
عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى آلي ـ ـ ـ ـ ـ ــات متك ـ ـ ـ ـ ـ ــن الربمل ـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ممارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الرقابة على األجهزة األمنية أو حماسبتها.
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار يف جهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدريب ورفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرات لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى األمنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني والرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
املهارات االتصالية بشكل خاص.
طمأنـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـرأي الع ـ ـ ـ ـ ــام مببـ ـ ـ ـ ــادرات قوي ـ ـ ـ ـ ــة  ،مث ـ ـ ـ ـ ــل
بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث "ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطة" ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىت ال يتأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
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االنطبـ ـ ـ ـ ـ ــاع اخلـ ـ ـ ـ ـ ــاط ابن أع ـ ـ ـ ـ ـ ـوان األمـ ـ ـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ــم
خارج القانون.

 )2العراق

 ينبغي اعادة النظر يف التشكيالت األمنية ومهامها
وبناء جهاز امين مرتابط ومتكامل وواضح املهام
ابلنسبة للمواطنني.
 تستلزم عملية إصالح القطاع األمين تطوير املفاهيم
واألساليب اليت من شأهنا االرتقاء بعملية استخدام
املوارد األمنية (البشرية واملادية) املتوفرة ابنتهاج
أسلوب إصالحي شامل يلعب من خالله ذوي
العالقة دورا هاما لقيادة عملية التغيري.
 التاكيد على تطوير الكفاءات البشرية وخاصة
القيادية منها ،واستبدال القيادات غري املؤهلة هلذه
املهمة خاصة مع انتشار ظاهرة عسكرة املؤسسات
يف العراق ،وبضمنها األجهزة األمنية؛ اذ ان اغلب
قادة الشرطه احلاليني هم من "العسكريني غري
املهنيني" .كما أن بعض املؤسسات العسكريه ال
زالت تتوىل التحقيق بقضااي جنائيه .ويتطلب ذلك
فك ارتباط العسكره عن مؤسسات األمن وحتديد
مهام اجليش العراقي كما هو ابلدستور وفقا للمادة
التاسعه.
 ينبغي على احلكومة استثمار الثقة اليت مينحها
املواطن للتوقعات املستقبلية لألجهزة األمنية
إلحداث تغيريات جوهرية يف البنية االساسية هلذه
األجهزة وتطوير مستوى أدائها مبا ميكنها من أداء
مهامها أبفضل صورة ممكنه.






 )4اليمن




 )3فلسطني








خلق آلية فعالة وعلنية للمحاسبة داخل قطاع األمن
تشرف عليها عناصر مدنية من وزارة الداخلية للنظر
يف قضااي الفساد واستعمال العنف أو التعذيب.
تغليب اجلانب املهين على اجلانب احلزيب يف عملية
جتنيد وترقية ضباط أجهزة األمن املختلفة هبدف
الوصول خالل فرتة حمددة إىل املهنية الكاملة.
تعزيز الثقافة الدميقراطية واحرتام حقوق املواطن،
بغض النظر عن مواقفه السياسية ،بني ضباط
وعناصر أجهزة األمن وخاصة أولئك الذين حيتكون
مباشرة ويوميا ابجلمهور.
بذل املزيد من اجلهد يف توضيح جماالت عمل
ووظائف األجهزة األمنية املختلفة وإطالع اجلمهور
على ذلك من خالل محالت مستمرة يف وسائل
اإلعالم.
تعزيز جماالت التنسيق والتعاون مع أجهزة العدالة
األخرى مثل النيابة العامة واحملاكم هبدف ضمان

احرتام أجهزة األمن لقواعد القانون اخلاصة
ابالعتقال ،وإجراء التحقيق ،واحلصول على األدلة
إلدانة اجملرمني يف احملاكم ،زايدة فاعليتها يف تنفيذ
قرارات احملاكم.
التزام األجهزة األمنية بتنفيذ االحكام الصادرة عن
احملاكم فيما خيص عملها.
كف يد السلطة التنفيذية وخاصة األجهزة األمنية
على التدخل يف عمل أجهزة العدالة األخرى.
ضرورة التزام األجهزة األمنية يف تنفيذ وتطبيق
القوانني اخلاصة هبا ،كوهنا هي املكلفة حبماية
القوانني.
البحث عن وسائل خالقة إلعطاء أجهزة األمن
دورا يف احلماية ضد اعتداءات املستوطنني مما
يساهم يف تعديل االنطباعات السلبية حول التنسيق
األمين.






ينبغي إعداد وتنفيذ رؤية شاملة إلصالح قطاع
األمن مبنية على خمرجات مؤمتر احلوار الوطين
الشامل ،حيث البد من توسيع مفهوم قطاع األمن
ليشمل إىل جانب الشرطة القوات املسلحة ،وأن
تتسم خطط واسرتاتيجيات إصالح قطاع األمن
ابلشمولية والنظرة الواسعة ،وتطوير العالقة بني
األجهزة األمنية والقوات املسلحة ،فكثري من
القضااي ال تستطيع قوات األمن مواجهتها مبفردها،
ويقتضي تدخل القوات املسلحة.
ينبغي ،على املستوى القريب ،تفعيل قانون التقاعد
يف جمال األمن ،وإحالة من بلغوا سن التقاعد إىل
التقاعد ،استكمال البصمة والصورة يف األجهزة
األمنية والشرطية والقوات املسلحة ،إلغاء الوظائف
الومهية ،واستكمال أتسيس أقسام شرطة يف
املديرايت اليت ال توجد هبا أقسام شرطة .نقل مجيع
املرافقني للشخصيات االجتماعية واملوظفني
احلكوميني املدنيني إىل حراسة املنشآت.
متكني اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة ومؤسسات
الرقابة واحملاسبة ومكافحة الفساد األخرى من
مراقبة وحماسبة قطاع األمن واألجهزة العسكرية،
حتويل الشرطة إىل شرطة مدنية.
وضع آلية ملكافحة الفساد يف األجهزة األمنية
والقضائية.
وضع آلية ملراقبة مدى التزام أجهزة الشرطة
ابلقانون ،وعدم ممارستها للتعذيب ،وحماسبة رجال
الشرطة الذين ينتهكون القانون.
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تطوير التشريعات املتعلقة بتمكني مؤسسات اجملتمع
املدين من الرقابة على أجهزة األمن والعدالة وتقدمي
املساعدة ملن حيتاجها.
العمل على تطوير التشريعات املتعلقة ابلفصل بني
السلطات ،السيما بني السلطة التنفيذية والسلطة
القضائية ،وتطوير البىن املؤسسية لألجهزة األمنية
وأجهزة العدالة مبا يضمن استقالليتها ومهنيتها،
وتقدمي خدماهتا للمواطنني وفقا ملبادئ املواطنة
املتساوية.
اإلسراع بتشكيل اللجنة املستقلة للتحقيق يف
أحداث العام  2011اليت نصت عليها املبادرة
اخلليجية.
اعتماد نظام لتعيني كبار مسئويل األجهزة األمنية
وفقا ملبادئ املؤهل والكفاءة وتكافؤ الفرص ،بعيدا
عن احملاصصة احلزبية.
حتسني مستوى الشفافية يف األجهزة األمنية عموما
وأجهزة املخابرات بشكل خاص ،مبا يكفل توسيع
معرفة املواطنني مبهام األجهزة األمنية.
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