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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
والثالث املتعلق ابلتوقعات املستقبليه واحلادي عشر املتعلق بنظام
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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

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

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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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

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
العراقي ( )0.70يف مناطق مثل البصرة والنجف ذات األغلبية

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.

مقياس قطاع األمن العريب وتوجهات املواطنني2015 ،

إسقاط متغريي األمن واالنتماء السياسي على خارطة فلسطني

5

إسقاط متغريي األمن واالنتماء السياسي على خارطة اليمن

مقياس قطاع األمن
0.46

مقياس قطاع األمن
0.42

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.

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 :

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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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
متقدم جدا ( )9مكتمل ( )4منعدم ()11

ضعيف جدا
()10

متقدم ()18
مقياس قطاع األمن
0.59

مقياس قطاع األمن
0.45

الفرق بني النهضة ونداء تونس 15 :نقطة لصاحل
نداء تونس
توفر األمن%79 :
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
القطاع .ينطبق هذا االستنتاج على عالمة املقياس العريب وعلى
عالمات معظم مؤشراته الرئيسية.

ضعيف ()33
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.

مقياس قطاع األمن العريب وتوجهات املواطنني2015 ،

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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مراكز األحباث املشاركة يف التقرير
استاتستكس للدراسات
والبحوث /اليمن

املركز الفلسطيين للبحوث
السياسية واملسحية /فلسطني

املعهد املستقل لدراسات

االدارة واجملتمع املدين /العراق

التطبيقية /تونس

طارق املذحجي

عالء حللوح
وليد لدادوه

منقذ حممد داغر

عبد الوهاب حفيظ

عبد الرزاق علي العيثاوي

صالح الدين اجلورشي

هيا عواد

حممد املثلثوي

عادل الشرجيب

منتدى العلوم االجتماعية

