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 قياس قطاع األمن ونظام العدالةم
 1121( إبريل)نيسان  -1122( مارس)آذار 

 
ألوضاع قطاع األمن واجلوانب املتعلقة به يف أو كمي يقوم املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية ببلورة مقياس رقمي 

مرفق قائمة باملؤشرات )مؤشرًا فرعيًا  272مؤشرًا رئيسيًا و  21يتكون مقياس األمن ونظام العدالة هذا من . نظام العدالة
فمثاًل يتناول املؤشر الرئيسي األول تقييم اجلمهور لقدرات أجهزة األمن ومهنيتها فيما يتناول الثاين التقييم ألدائها، (. الرئيسية

طباعات اجلمهور حول احلريات واملساءلة ويتناول اخلامس فحصًا ملدى ثقة اجلمهور باملؤسسة األمنية ويعكس اخلامس عشر ان
ية األوضاع يف الضفة الغربية فقط فيما تقيس تقيس بعض املؤشرات الفرع. يف ذلكوحقوق اإلنسان ودور املؤسسة األمنية 

 .أخرى جممل األوضاع الفلسطينية يف الضفة والقطاع فرعية أخرى األوضاع يف قطاع غزة فقط وتقيس مؤشرات مؤشرات
 

املقياس من خالل استطالعات للرأي العام يتم إجراؤها بني عينة متثيلية للمواطنني الفلسطينيني يف جممل األراضي  يتم بناء
كذلك يتم إجراء هذه االستطالعات بني عينة إضافية كبرية نسبيًا متثل أولئك الذين مروا . الفلسطينية يف الضفة والقطاع

مت حىت اآلن إجراء ثالثة استطالعات يف الفرتة الواقعة ما بني آذار .  ظام العدالةبتجربة شخصية مع قوات األمن والشرطة أو ن
هتدف هذه االستطالعات إىل . احلايل( سبتمرب)وسيتم إجراء استطالع رابع يف أيلول  1121( إبريل)ونيسان  1122( مارس)

هزة األمنية ومتطلبات إصالح القطاع األمين مبا داء ودور األجأمجع بيانات وانطباعات حول تقييم اجلمهور الفلسطيين لقدرة و 
 .يف ذلك تلك املتعلقة بنظام العدالة

 
 ملخص النتائج

 : المقياس( 1)
 

تعكس  .1.12ويف الثالثة  1.10ويف اجلولة الثانية  11.1بلغت قيمة املقياس يف اجلولة األوىل من االستطالعات : المقياس العام
يعطي فيه نصف املواطنني أو أكثر قلياًل تقييمًا إجيابيًا ألوضاع قطاع األمن فيما يعطي انقسامًا بني اجلمهور  هذه النتائج

كما تعكس هذه النتائج حصول حتسن يف تقييم اجلمهور خالل اجلولة . النصف اآلخر أو أقل قلياًل تقييماً سلبياً هلذه األوضاع
لثورات الشعبية يف ر اينية بعد مرور بضعة أشهر على تفجيف أداء السلطة الفلسطوهي اليت جرت يف ظل حتسن عام  ،الثانية

 .خالل اجلولة الثالثة يتبعه تراجع يف األداء العامل العريب،
 

عندما يقتصر التقييم على سكان  1.14يف اجلولة الثالثة  تبلغتشري النتائج إىل أن قيمة املقياس العام  :مقياس الضفة مقابل غزة
عند اقتصار التقييم على سكان قطاع غزة وعلى أوضاع قطاع  1.11الضفة وعلى أوضاع الضفة فقط فيما تبلغ قيمة املقياس 

يف املقابل، فإن املقياس يبلغ . 1.12أما عند قيام سكان الضفة بتقييم أوضاع قطاع غزة فإن قيمة املقياس هتبط إىل . غزة فقط
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بعبارة أخرى، يعطي سكان الضفة تقييمًا إجيابيًا لوضع . عند قيام سكان قطاع غزة بتقييم األوضاع يف الضفة الغربية 1.42
وعلى العكس من ذلك، فإن سكان غزة يعطون تقييمًا إجيابيًا لوضع غزة أعلى بكثري  ،اع غزةالضفة أعلى بكثري من وضع قط

 . من وضع الضفة
 

من تعرض أو مل  بني أو إجياباً، سلباً تشري النتائج أيضًا إىل أن الفروقات يف التقييم،  :تعرضمقياس من تعرض ومن لم ي
بني من تعرض لتجربة  العام فمثاًل، بينما تبلغ قيمة املقياس .يتعرض لتجربة مع قطاع األمن أو نظام العدالة ليست ذات مغزى

  .بني من مل يتعرض لتجربة 1.11 تبلغ فإهنا 1.47
 

يف جنني،  1.00ترتفع قيمة املقياس يف حمافظات مشال الضفة، حيث تصل مثال  :المحافظات وعوامل ديمغرافية أخرى
أما يف قطاع غزة، . يف اخلليل 1.11يف القدس و  1.41وتنخفض يف حمافظات الوسط وجنوب الضفة، حيث تصل مثال إىل 

حيث )كما تتأثر قيمة املقياس بالعمر (. 1.11)وجباليا ( 1.11)رفح وتنخفض يف ( 1.11)فرتتفع قيمة املقياس يف حمافظة غزة 
حيث ترتفع عموما بني األقل تعليما وتنخفض )وبدرجة التعليم ( متيل عموما لالرتفاع بني األكرب سنا واالخنفاض بني األقل سنا

  (.حيث يرتفع املقياس قليال بني الذكور مقابل اإلناث)وباجلندر ( بني األكثر تعليما
 
 :المؤشرات (9)
 

املتعلق ( 22) متشري إىل أن املؤشر ذي العالمة األعلى هو رقأما بالنسبة لعالمات املؤشرات، فإن النتائج  :األفضل واألسوأ
مث املؤشر  التغيرياملتعلق بالتوقعات حول اجتاهات ( 4)بتقييم دور األجهزة يف محاية القانون واحلريات العامة يتبعه املؤشر رقم 

األقل  العالمةل، فإن املؤشر ذي يف املقاب. املتعلق بتقييم البعد السياسي الداخلي للقطاع األمين املتعلق ببناء الدولة( 21)رقم 
املتعلق بتقييم املواطن ( 2)املتعلق باالطالع واملعرفة باالختصاص واملهام املختلفة لألجهزة األمنية مث املؤشر رقم ( 8)هو رقم 

بعبارة  . املتعلق باعتقادات اجلمهور حول وجود فساد يف القطاع األمين( 0)درات األجهزة األمنية ومهنيتها مث املؤشر رقم لق
أخرى، يربز واضحاً أن اجلمهور يعتقد أن قدرات اجلهاز األمين حمدودة ولكنه يعطي أداء هذه األجهزة تقييماً أعلى من تقييمه 

لكن من الواضح أن تعريف األجهزة األمنية . ات املستقبلية واجتاهات التغيري متيل لإلجيابية أيضاً كذلك، فإن التوقع. لقدراهتا
كذلك يبدو واضحاً أن االنطباعات السلبية حول الفساد يف القطاع . الختصاصها ومهامها ليس واضحاً بقدر كاف للجمهور

 .األمين ال تزال كبرية
 

املتعلق ( 0)أما بالنسبة ألوضاع القطاع األمين يف الضفة الغربية فقط، فإن املؤشر األفضل هو رقم  :أوضاع الضفة الغربية
ألوضاع الضفة على  لكن عند اقتصار التقييم  .املتعلق بانتشار الفساد( 0)هو رقم  حول املستقبل فيما األسوءبالتوقعات 

بالتجربة الشخصية يف تقييم دور األجهزة األمنية يف محاية  املتعلق( 22)سكان الضفة فقط، فإن املؤشر األفضل هو رقم 
املتعلق ( 8)هو مؤشر رقم  أاملتعلق بالتوقعات حول التغيري املستقبلي واألسو ( 4)بعه املؤشر رقم ريات العامة يتالقانون واحل

من املفيد  .األجهزة يف الضفة الغربيةاملتعلق بتقييم قدرات ( 2)االطالع على اختصاصات ومهام األجهزة يتبعه املؤشر رقم ب
اإلشارة إىل أن نتائج املراحل الثالثة تشري إىل أن تقييم سكان الضفة ألوضاع القطاع األمين يف الضفة قد شهدت حتسنًا 

يشهد مل . احلريات وحقوق اإلنسان ودور األجهزة فيها ألوضاع املتعلق بتقييم اجلمهور( 21)ملحوظًا مستمرًا يف املؤشر رقم 
 .مؤشراً  21يف تقلباً التقييم تراجعاً مستمراً يف أي من املؤشرات الرئيسية لكنه شهد 
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املتعلق بتقييم نظام ( 24)فقط، فإن املؤشر األفضل هو رقم  وضاع القطاع األمين يف قطاع غزةأما بالنسبة أل :أوضاع قطاع غزة
وحقوق  املساءلةو املتعلق بتقييم دور األجهزة األمنية يف القطاع يف أوضاع احلريات ( 21)العدالة واألسوء هو املؤشر رقم 

( 22)فقط فإن املؤشر األفضل هو رقم ألمين يف غزة على سكان قطاع غزة لكن عند اقتصار التقييم ألوضاع القطاع ا. اإلنسان
املتعلق ( 21)يتبعها املؤشر رقم  لقانون واحلريات العامة، محاية ااملتعلق بالتجربة الشخصية يف تقييم دور األجهزة األمنية يف

 املتعلق باالطالع على االختصاصات( 8)فهو رقم  أأما املؤشر األسو  . بتقييم دور أجهزة األمن يف القطاع يف عملية بناء الدولة
من  .تقييم دور األجهزة يف مكافحة اجلرميةاملتعلق بالتجربة الشخصية يف ( 21)هزة األمنية يتبعه املؤشر رقم واملهام املختلفة لألج

تقييم سكان قطاع غزة ألوضاع القطاع األمين يف القطاع قد شهدت  أن املفيد اإلشارة إىل أن نتائج املراحل الثالثة تشري إىل
مل . وحقوق اإلنساناملتعلق بتقييم احلريات ( 21)املتعلق مبكافحة اجلرمية ويف املؤشر رقم ( 21)حتسنًا مستمرًا يف املؤشر رقم 

  .مؤشرات 2يف تقلباً يشهد التقييم تراجعاً مستمراً يف أي من املؤشرات الرئيسية لكنه شهد 
 

أفضل من  الضفة الغربيةيف ، 1جيدر اإلشارة إىل أن تقييم سكان غزة ألداء أجهزة األمن، وهو املؤشر رقم  :انطباعات متبادلة
لكن تقييم سكان غزة ألداء أجهزة األمن يف قطاع (. 1.04مقابل  1.48)تقييم سكان الضفة ألداء أجهزة األمن يف قطاع غزة 

يف املقابل، فإن تقييم سكان الضفة ألداء أجهزة (. 1.48مقابل  1.12)غزة يفوق تقييمهم ألداء أجهزة األمن يف الضفة الغربية 
كما . 1.04ه، والبالغ أعلى بكثري من تقييمهم ألداء أجهزة األمن يف غزة، كما ذكرنا أعال( 1.14)لغ األمن يف الضفة والبا

عند  1.71 لتبلغ الضفة املتعلق بالتوقعات الجتاهات التغيري ترتفع كثرياً بني سكان( 4)جيدر اإلشارة إىل أن عالمة املؤشر رقم 
أما بالنسبة  .عند تقييم سكان قطاع غزة لألوضاع يف قطاع غزة 1.11تقييمهم ألوضاع الضفة، لكن هذه العالمة تنخفض إىل 

. لضفة عند وصفهم لألوضاع يف الضفةبني سكان ا 1.11املتعلق مبدى الثقة باملؤسسة األمنية فتبلغ عالمته ( 1)للمؤشر رقم 
يف املقابل فإن  .عند تقييم سكان الضفة لألوضاع يف قطاع غزة 1.40ألمنية تنخفض إىل لكن ثقة سكان الضفة باملؤسسة ا

 1.48الصورة ختتلف عند النظر إىل تقييم سكان قطاع غزة ملدى ثقتهم باملؤسسة األمنية يف قطاع غزة حيث تبلغ عالمة املؤشر 
  .عند احلديث عن ثقة سكان قطاع غزة باملؤسسة األمنية يف الضفة الغربية 1.40وتنخفض هذه العالمة إىل 

 
، املتعلق بتقييم اجلمهور لعالقة قطاع األمن (2)من املفيد أيضًا اإلشارة إىل الفروقات بني املؤشرين رقم  :قضايا سياسية بارزة

 (2)رقم  إذ حيصل املؤشراملتعلق بتقييم اجلمهور لدور قطاع األمن يف بناء الدولة الفلسطينية،  ،(21)واملؤشر رقم  ،بإسرائيل
املتعلق بإحساس ( 20)يف هذا اجملال تبلغ عالمة املؤشر رقم . 1.01على عالمة ( 21)وحيصل املؤشر رقم  1.11على عالمة 

( 24)كذلك تبلغ عالمة املؤشر رقم   .بني سكان قطاع غزة 1.11وبني سكان الضفة  1.01املواطن باألمن والسالمة الشخصية 
بني سكان قطاع غزة عند  1.17عند تقييمهم لألوضاع يف الضفة وبني سكان الضفة  1.12املتعلق بتقييم نظام العدالة 

إلنسان يف قطاع أخرياً، فإن تقييم سكان قطاع غزة ألوضاع احلريات واملساءلة وحقوق ا. يمهم لنظام العدالة يف قطاع غزةيتق
هو أعلى من تقييم سكان الضفة الغربية ألوضاع هذا املؤشر يف الضفة الغربية  ،1.17 الذي يبلغ،(21)، وهو املؤشر رقم غزة

 . 1.11 والذي يبلغ
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 توصيات للبحث
 

تنطلق التوصيات التالية من االعتقاد بأن هناك مخسة معيقات سياسية رئيسية تؤثر سلبا على نتائج هذا املقياس وهي، مرتبة 
 : حسب صعوبة معاجلتها

ود العملية السياسية مع إسرائيل، الذي يؤثر على قدرات أجهزة األمن ويعزز قناعة األغلبية بعدم واقعية خيار حل مج ( 2)
 .أو قرب انتهاء االحتاللالدولتني 

به اجلانب األمين يف تعقيد فرص املصاحلة مما يؤدي إىل إلقاء اللوم على علنقسام وبروز أيمية الدور الذي ياستمرار اال ( 1)
 . قطاع األمن

ا يؤدي غياب املساءلة املؤسسية الفعالة نظرا لغياب الربملان ولضعف القدرة احلكومية على مساءلة أجهزة األمن مم ( 0)
 . لالعتقاد بأن أجهزة األمن تعمل بدون خوف من احملاسبة

الطابع احلزيب الظاهر الذي يغلب على تشكيالت قطاع األمن، واالعتقاد بأن أغلب كوادر هذا القطاع تنتمي  ( 4)
 . ستحالة التساوي يف املواطنةواحد حمدد، مما يؤدي لالعتقاد با لفصيل

التداخل الظاهر يف مهمات ووظائف أجهزة خمتلفة يف قطاع األمن مما يؤدي لالعتقاد بأن كل جهاز يعمل على  ( 1)
 . انفراد

 
إن قدرة أجهزة األمن على معاجلة هذه املعيقات وخاصة الثالثة األوىل منها حمدودة، وبالتايل فإن القدرة على إحداث تغيري 

 : رغم ذلك، هناك ما ميكن عمله.  ظل األوضاع السياسية الراهنةجوهري يف نتائج املقياس تبقى ضئيلة يف
م في هالبحث عن وسائل خالقة إلعطاء أجهزة األمن دورا في الحماية ضد اعتداءات المستوطنين مما يسا ( 1)

 . تعديل االنطباعات السلبية حول التنسيق األمني
ن تشرف عليها عناصر مدنية من وزارة الداخلية للنظر في مخلق آلية فعالة وعلنية للمحاسبة داخل قطاع األ ( 9)

 . قضايا الفساد واستعمال العنف الزائد أو التعذيب
األمن المختلفة بهدف تغليب الجانب المهني على الجانب الحزبي في عملية تجنيد وترقية ضباط أجهزة  ( 0)

 . الوصول خالل فترة محددة إلى المهنية الكاملة
ه السياسية بين ضباط وعناصر أجهزة فافة الديمقراطية واحترام حقوق المواطن بغض النظر عن مواقتعزيز الثق ( 9)

 . األمن وخاصة أولئك الذين يحتكون مباشرة ويوميا بالجمهور
بذل المزيد من الجهد في توضيح مجاالت عمل ووظائف األجهزة األمنية المختلفة وإطالع الجمهور على  ( 5)

 . محمالات مستمرة في وسائل اإلعالذلك من خالل 
تعزيز مجاالت التنسيق والتعاون مع أجهزة العدالة األخرى مثل النيابة العامة والمحاكم بهدف زيادة فاعلية  ( 7)

أجهزة األمن في االعتقال وإجراء التحقيق والحصول على األدلة إلدانة المجرمين في المحاكم وتنفيذ 
 . قرارات المحاكم

 
 


