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نشر املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية – رام هللا على موقعه االلكرتوين تقريرا عن مقياس قطاع األمن العريب وتوجهات املواطنني لعام
 2015يف فلسطني .جاء هذا التقرير ضمن جهد مشرتك يف أربعة بلدان عربية هي فلسطني وتونس والعراق واليمن .يظهر املقياس واقع عملية اإلصالح
األمين يف البلدان العربية املشاركة ،وذلك من وجهة نظر اجلمهور يف كل من هذه الدول.
تكون مبجملها إطاراً عاماً ميكن من خالله تقييم قطاع األمن .وقد ُخصص
يتشكل املقياس يف فلسطني من معدل عالمات ثالثة عشر مؤشراً رئيسياً ّ
كل مؤشر رئيسي لتقييم جانب معني من جوانب قطاع األمن يف ضوء عدد من املؤشرات الفرعية اليت يتألف منها وقد بلغ عدد املؤشرات الفرعية للمقياس
 124مؤشراً .تعرب هذه املؤشرات عن جممل واقع قطاع األمن ونظام العدالة كما يراه اجلمهور الفلسطيين يف الضفة الغربية وقطاع غزة .تشري عالمة املقياس
يف فلسطني اليت تبلغ  0.49من جمموع  1.0إىل أن عملية إصالح قطاع األمن ال زالت تراوح مكاهنا وان هناك انقساما بني اجلمهور الذي مينح أقل من
نصفه تصنيفا اجيابيا ألوضاع قطاع األمن ،فيما مينح أكثر من النصف االخر تصنيفا سلبيا هلذه االوضاع.
يغطي التقرير قطاعي األمن يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حيث حيصل قطاع األمن يف قطاع غزة (بني سكان القطاع) على عالمة أعلى من
عالمة قطاع األمن يف الضفة الغربية (بني سكان الضفة) :تبلغ عالمة املقياس يف قطاع غزة  0.53مقابل  0.49يف الضفة الغربية .تظهر مقارنة عالمات
املؤشرات يف الضفة الغربية وقطاع غزة أن املؤشرات الرئيسية كانت يف أغلبها متقاربة ،ولكن مع ارتفاع طفيف يف عالمات أغلب املؤشرات الرئيسية يف قطاع
غزة عن مثيالهتا يف الضفة الغربية .لكن عالمات أربعة مؤشرات كانت أعلى يف الضفة الغربية وهي :مدى الثقة ابملؤسسة األمنية ،والتجربة الشخصية يف
تصنيف دور األجهزة يف محاية القانون واحلرايت العامة ومكافحة اجلرمية ،واحساس املواطن ابألمن والسالمة الشخصية ،واحلرايت واملسائلة وحقوق االنسان.
وتضمن املقياس يف الضفة الغربيه ثالثة عشر مؤشراً مقابل إثين عشر مؤشراً ملقياس قطاع غزة ،حيث مت يف القطاع استبعاد املؤشر املتعلق ابلعالقة مع اسرائيل،
وقد كان لذلك دور ملموس يف اخنفاض عالمة املقياس يف الضفة الغربية عن قطاع غزة.
نظرا لوجود نظامني أمنيني خمتلفني يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ،ال ميكن اعتبار قطاع األمن يف املنطقتني قطاعا واحدا .لذلك عند إجراء
مقارانت بني املقياس يف العامل العريب واملقياس الفلسطيين مت اعتماد عالمة مقياس قطاع األمن يف الضفة الغربية فقط .وابلتايل فإن الفقرات التاليه تستند إىل
نتائج املقياس يف الضفة الغربية.
تُظهر نتائج التقرير ،الذي يقوم على أساس استطالع للرأي أُجري يف الضفة الغربية خالل عام  2014بني عينة متثيلية ،أن االحتكاك والتجربة
املباشرة مع قطاع األمن مبختلف أجهزته ختلق انطباعات سلبية عن هذا القطاع ،فقد حصل املقياس على عالمة  0.42بني عينة الذين تعرضوا لتجربة مع
أجهزة األمن والعدالة ،وعلى عالمة  0.49بني عينة الذين مل يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن والعدالة .حصلت املؤشرات املتعلقة ابلتوقعات املستقبلية على
 0.62واالحساس ابألمن على  ،0.61ومها أعلى عالمتني يف املقياس الفلسطيين .يف املقابل حصلت املؤشرات املتعلقة ابالطالع واملعرفة على عالمة
 ،0.28ومكافحة الفساد على  ،0.35ومها أدىن عالمتني يف املقياس.
تظهر النتائج أن الشعور ابألمن والسالمة الشخصية والعائلية تلعب دوراً شديد األمهية يف تقييم املواطن لقطاع األمن حيث ترتفع عالمة املقياس عند
توفر الشعور ابألمن لتبلغ  0.59وتنخفض عند غيابه لتبلغ  .0.40كما تُظهر النتائج وجود دور ابلغ األمهية لالنتماءات السياسية يف حتديد املوقف من
قطاع األمن حيث ترتفع العالمة إىل  0.58بني مؤيدي حركة فتح واملستقلني الوطنيني وترتاجع إىل  0.38بني مؤيدي حركيت محاس واجلهاد االسالمي.
ينعكس هذا بدوره على املناطق اجلغرافية املختلفة ،فعند إسقاط متغريي األمن واالنتماء السياسي على اخلارطة اإلدارية للضفة الغربية من فلسطني ،فإن عالمة
املقياس ترتفع لتصل إىل  0.55يف احملافظات الشمالية ،وهي اليت ترتفع فيها درجة الشعور بتوفر األمن (حيث تصل إىل  )%67وترتفع فيها يف نفس الوقت
نسبة أتييد احلزب احلاكم ،أي فتح (أنظر الشكل أدانه) .يف املقابل تنخفض عالمة املقياس الفلسطيين يف جنوب الضفة لتصل إىل  0.48وتنخفض يف هذه
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املنطقة نسبة الشعور بتوفر األمن (حيث تبلغ  %60فقط) وترتفع فيها نسبة أتييد املعارضة .أما يف منطقة الوسط فترتاجع قيمة املقياس إىل  0.45لتعكس
اخنفاضاً ملموساً يف نسبة الشعور بتوفر األمن (حيث تبلغ  0.47فقط) وتتقلص الفجوة بني أتييد احلزب احلاكم واملعارض.

خيلق االطالع واملعرفة مبهام واختصاصات أجهزة األمن املختلفة انطباعات إجيابية ويعزز الثقة أبجهزة األمن .فقد حصل املقياس على عالمة 0.54
بني املطلعني وعلى عالمة  0.44بني عينة غري املطلعني .ويشري حتليل النتائج إىل أن كبار السن والنساء مييلون أكثر من الشباب والرجال إلعطاء قطاع
األمن تقييماً إجيابياً.
ويتفق الباحث عالء حللوح مع زمالئه يف فريق البحث أن تراجع عالمة املقياس الفلسطيين يعود بدرجة كبرية لالنقسام واالستقطاب السياسي واسع
النطاق يف اجملتمع والسياسة الفلسطينية ولطبيعة عمل قطاع األمن الفلسطيين يف ظل االحتالل اإلسرائيلي .ويتفق معهم أيضاً يف أن هناك حاجة ملحة
لتسريع وترية اإلصالح األمين لكي يلمس املواطنون اإلصالحات اليت جتري يف هذا القطاع .يرى معدو التقرير أن اإلصالح األمين الفعال هو الذي ميؤسس
املساءلة ويكافح الفساد وحيرتم حقوق اإلنسان وحيدد مهام ومسؤليات أجهزة األمن وتسلسلها القيادي ،وأن هذه اخلطوات هي الطريق الوحيد لكي حيظى
قطاع األمن بثقة اجلمهور .ابإلضافة لذلك ،خرج التقرير بعدة توصيات ،أبرزها:
 هناك حاجة إلجياد آلية فعالة وعلنية للمحاسبة داخل قطاع األمن تشرف عليها عناصر مدنية من وزارة الداخلية للنظر يف قضااي الفساد واستعمال
العنف الزائد أو التعذيب ولتعزيز الثقافة الدميقراطية واحرتام حقوق املواطن بني ضباط وعناصر أجهزة األمن وخاصة أولئك الذين حيتكون مباشرة
ويوميا ابجلمهور.
 تعزيز جماالت التنسيق والتعاون مع أجهزة العدالة االخرى مثل النيابة العامة واحملاكم هبدف احرتام أجهزة األمن لقواعد القانون اخلاصة ابالعتقال،
وإجراء التحقيق ،واحلصول على األدلة إلدانة اجملرمني يف احملاكم ،زايدة فاعليتها يف تنفيذ قرارات احملاكم.
 يتوجب على املؤسسة االمنية توضيح طبيعة العالقة مع اجلانب االسرائيلي فيما خيص موضوع التنسيق االمين للجمهور الفلسطيين ،حبيث يكون
واضحاً للجمهور ما هي القضااي اليت يتم فيها التنسيق من اجلانب االسرائيلي ،وما هي احلاجة الفلسطينية هلذا التنسيق.
تقرير فلسطني:
التقرير العريبhttp://www.pcpsr.org/sites/default/files/A%20Arab%20Sec%20Index%2025%20May%202015.pdf :
http://www.pcpsr.org/sites/default/files/palestiane-Index-Sec09-2015.pdf




مت اعداد هذا التقرير من قبل عالء حللوح ووليد لدادوة ومسامهة من جهاد حرب ،وجاء هذا التقرير ضمن اربعة تقارير للبلدان املشاركة يف الدراسة.
مت القيام هبذا العمل بسامهة من مركز حبوث التنمية الدولية يف أوتوا ،كندا.
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