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1مقياس قطاع األمن وتوجهات املواطنني، 2016

مقياس قطاع األمن العريب 

وتوجهات املواطنني، 2016
امللخص

مشرتك  عمل  املواطنني  وتوجهات  العريب  األمن  قطاع  مقياس 

العريب من  العام  الرأي  ملراكز بحثية عربية الستقصاء مواقف 

دول  أربع  )الراهن(  الثاين  التقرير  يغطي  حيث  األمن  قطاع 

عربية هي االردن وتونس والعراق وفلسطني1. يهدف املقياس 

العامل  يف  األمني  اإلصالح  عملية  يف  التقدم  مقدار  ملعرفة 

من خالل  البلدان  هذه  األمن يف  قطاع  واقع  ولتحليل  العريب، 

الوقوف  ومحاولة  أدائه،  يف  والقوة  الخلل  نقاط  تشخيص 

أمام  ووضعها  لها،  املناسبة  الحلول  واقرتاح  أسبابها،  عىل 

القرار بهدف االستفادة منها يف إصالح  العام وأصحاب  الرأي 

وتطوير قطاع األمن يف بلدانهم. تتعزز أهمية قطاع األمن يف 

العامل العريب بعدما شهدته العديد من هذه البلدان من تحوالت 

سياسية )يف سياق الربيع العريب( لها أبعاد مجتمعية عديدة 

يأيت يف مقدمتها البعد األمني. وتحقيقا لهذا الهدف، فقد عمدت 

الدراسة إىل بناء )12( مؤرشا رئيسيا تَُكّوُن مبجملها إطارا عاما 

ميكن من خالله تقييم قطاع األمن يف هذه البلدان. وقد ُخّصَص 

األمن  لتقييم جانب معني من جوانب قطاع  كل مؤرش رئييس 

يف ضوء عدد من املؤرشات الفرعية التي يتألف منها. بلغ عدد 

املؤرشات  هذه  تعرب  مؤرشاً.   113 للمقياس  الفرعية  املؤرشات 

الجمهور  يراه  العدالة كام  األمن ونظام  واقع قطاع  عن مجمل 

يف البلد املعني. 

ارتفاع عالمة املقياس من 0.51 إىل 0.59 

لغياب  الثانية  القراءة  يف  املقياس  عالمة  يف  االرتفاع  يعود 

اليمن عن املشاركة واشرتاك األردن بدالً منها.

من خالل  العريب  العامل  األمن يف  قطاع  واقع  دراسة  متت 

استطالع رأي الجمهور يف الدول املشاركة. أجريت االستطالعات 

وحتى   2015 )مايو(  أيار  من  الفرتة  خالل  األربعة  الدول  يف 

للرأي  متثيلية  عينة  االستطالع  شمل   .2016 )فرباير(  شباط 

ممن  إضافية  عينة  أيضا  شمل  كام  املعنية.  البلدان  يف  العام 

تعرضوا لتجربة مبارشة مع قطاع األمن. ويف ضوء املؤرشات 

والضعف  القوة  نقاط  أهم  تم تشخيص  فقد  بالدراسة  املحددة 

التي تواجه هذا القطاع وبلورتها يف مقياس لتقويم األداء يتكون 

متوسط،  متقدم،  جدا،  متقدم  مكتمل،  هي:  مراتب،  سبعة  من 

ميكن  املقياس  هذا  خالل  من  ومنعدم.  جدا،  ضعيف  ضعيف، 

للمهتمني وألصحاب القرار أن يضعوا أيديهم عىل مكامن الخلل 

1 يف فلسطني يقترص البحث عىل قطاع االمن يف الضفة الغربية 

فقط 

نتائج  ان تكون  العريب، وميكن  األمني  النظام  أداء  والقوة يف 

األمني بهدف  االنطالق نحو خطة لإلصالح  التقرير نقطة  هذا 

لالرتقاء  الحلول  وضع  ومحاولة  األداء  يف  القوة  نقاط  تعزيز 

متطور  أمني  نظام  إىل  وصوال  الخلل  مكامن  ومعالجة  باألداء 

يحقق االستقرار األمني من جهة، ويضمن توفر الحريات العامة 

ألبناء املجتمع العريب من جهة اخرى.

االردن يف املقدمة

قدرها  بزيادة  األوىل  املرتبة  يف  االردن  يف  األمن  قطاع  جاء 

العريب، وجاء قطاع  املقياس  اربعة عرش نقطة من مائة عن 

األمن يف تونس يف املرتبة الثانية بنفس عالمة املقياس العريب، 

وجاء قطاع األمن يف العراق يف املرتبة الثالثة بانخفاض ست 

فلسطني  يف  األمن  قطاع  وجاء  العريب،  املقياس  عن  نقاط 

يف املرتبة الرابعة أو األخرية بانخفاض قدره سبع نقاط عن 

املقياس العريب.

 .)0.59( الثانية  القراءة  يف  العريب  املقياس  قيمة  بلغت 

ارتفعت عالمة املقياس يف القراءة الثانية مثاين عالمات مقارنة 

للعالمة  نتيجة  االرتفاع  هذا  يأيت   .)0.51( االوىل  بالقراءة 

املرتفعة التي حصل عليها املقياس يف االردن )التي تشارك للمرة 

االوىل يف مقياس االمن( مقابل انسحاب اليمن من املشاركة يف 

املقياس  كان  والتي  امليدانية(  االوضاع  )بسبب  الثانية  القراءة 

ارتفعت  املقابل  يف  متدنية.  عالمة  عىل  حصل  قد  سابقاً  فيها 

حافظ  فيام  درجتني  مبقدار  وفلسطني  تونس  من  كل  عالمات 

العراق عىل العالمة ذاتها التي حصل عليها يف القراءة االوىل. 

تشري النتائج إىل أن تصنيف األداء الكيل لقطاع األمن يف دولة 

واحدة قد بلغ درجة إصالح "متقدم جدا"، حيث حصل مقياس 

االردن عىل )0.73(. أما الدول الثالث األخرى فقد حصلت عىل 

تصنيف متوسط: حيث حصلت تونس عىل )0.59( تلتها العراق 

بـ)0.53( ومن ثم فلسطني )0.52(.

عالمات املقياس يف الدول العربية مقارنة بقيمة املقياس العريب

)تشري األعمدة امللونة اىل القراءة الثانية واألعمدة الرمادية اىل القراءة األوىل(
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يأيت قطاع األمن يف األردن يف املرتبة األوىل بزيادة قدرها 

أربع عرشة نقطة عن املقياس العريب. حصلت أربعة مؤرشات 

األجهزة،  وقدرات  باألمن،  واإلحساس  املستقبلية،  "التوقعات 

ثالثة  حصلت  املقابل  يف  "مكتمل".  تصنيف  األجهزة"  وأداء 

واملساءلة،  بالحريات  تتمثل  "متوسط"  مؤرشات عىل تصنيف 

"الثقة  املؤرشان  حصل  الفساد.  مكافحة  املواطنني،  واطالع 

جدا.  متقدم  تصنيف  عىل  العدالة"  ونظام  األمنية،  باألجهزة 

حازت ثالثة مؤرشات عىل تصنيف اصالح متقدم "بناء الدولة، 

والتجربة الشخصية، واتجاهات التغيري.

الثانية بنفس عالمة  يأيت قطاع األمن يف تونس يف املرتبة 

املستقبلية"  "التوقعات  واحد  مؤرش  حصل  العريب.  املقياس 

عىل تصنيف "إصالح مكتمل". وآخر عىل تصنيف متقدم جدا 

"الثقة باألجهزة". يف املقابل حصل مؤرش "إطالع املواطنني" 

"مكافحة  آخر  مؤرش  وحصل  منعدم".  "اصالح  تصنيف  عىل 

عىل  مؤرشات  ثالثة  حازت  "ضعيف".  تصنيف  عىل  الفساد 

العدالة،  ونظام  باألمن،  "االحساس  وهي:  متقدم  تصنيف 

والتجربة الشخصية". كام حازت خمسة مؤرشات عىل تصنيف 

"اصالح متوسط" مبا فيها "الحريات واملساءلة"، وأداء األجهزة، 

وقدرات األجهزة 

يأيت قطاع األمن يف العراق يف املرتبة الثالثة بانخفاض قدره 

)التوقعات  مؤرشان  وحصل  العريب.  املقياس  عن  نقاط  ست 

يف  "متقدم".  تصنيف  عىل  باألمن(  واالحساس  املستقبلية، 

ذلك  يف  مبا  "ضعيف"  عىل  مؤرشات  أربعة  حصلت  املقابل 

واالطالع  االجهزة،  واداء  االجهزة،  وقدرات  الفساد،  مكافحة 

واملعرفة. كذلك حصلت ستة مؤرشات عىل تصنيف "متوسط" 

الدولة، والحريات واملساءلة، والثقة باألجهزة  بناء  مبا يف ذلك 

األمنية. 

يأيت قطاع األمن يف فلسطني يف املرتبة الرابعة بانخفاض 

تقييم  عىل  مؤرشان  حصل  العريب.  املقياس  عن  نقاط  سبع 

املستقبلية.  باألمن والتوقعات  "متقدم" مبا يف ذلك اإلحساس 

وهو  "منعدم"  تصنيف  عىل  واحد  مؤرش  حصل  املقابل  يف 

املؤرش السابع املتعلق باالطالع واملعرفة. كام حصل مؤرش آخر 

)مكافحة الفساد( عىل تصنيف "ضعيف جداً"، وحصلت ثالثة 

خمسة  حصلت  فيام  "ضعيف"  تصنيف  عىل  أخرى  مؤرشات 

مؤرشات عىل تصنيف "متوسط".

ونظام  األمن  قطاع  مع  مبارشة  لتجربة  تعرض  من  يعطي 

العدالة تقييام أسوء بكثري ممن مل يتعرض لتجربة مبارشة مع 

لتجربة  تعرض  من  بني  املقياس  قيمة  تبلغ  حيث  القطاع،  هذا 

)0.53(، فيام تبلغ )0.61( بني من مل يتعرض لتجربة. ينطبق 

العراق  املشاركة وبشكل خاص يف  الدول  كافة  األمر عىل  هذا 

لتجربة  تعرضوا  من  بني   )0.43( املقياس  قيمة  تبلغ  حيث 

و)0.56( بني من مل يتعرضوا )أنظر الشكل التايل(.

االحتكاك والتجربة املبارشة تعطي انطباعات سلبيه عن 

قطاع األمن

بلغت قيمة املقياس العريب لقطاع األمن ونظام العدالة لعام 

2016 )0.59( وتراجعت هذه القيمة بني من تعرضوا لتجربه 

مبارشة واحتكاك مع هذا القطاع إىل )0.53( مقابل )0.61( 

بني من مل يتعرضوا لتجربه.

مقارنة بني من تعرض ومن مل يتعرض لتجربة يف املقياس العريب 2016 

ويف الدول املشاركة

تشري عالمات املؤرشات الرئيسية إىل أن املؤرش ذي العالمة 

األعىل هو رقم )3( املتعلق بالتوقعات املستقبلية للقدرات املهنية 

رقم  املؤرش  يتبعه   ،)0.77( عىل  يحصل  حيث  األمن  ألجهزة 

الشخصية  والسالمة  باألمن  املواطن  بإحساس  املتعلق   )10(

حيث يحصل عىل )0.72(، ثم املؤرش رقم )5( الخاص مبدى 

الثقة باملؤسسات األمنية حيث يحصل عىل )0.66(. يف املقابل، 

فإن املؤرش ذي العالمة األدىن يف املقياس هو املؤرش رقم )7( 

الخاص باالطالع واملعرفة باالختصاص واملهام املختلفة لألجهزة 

الخاص   )6( رقم  ثم   ،)0.41( عالمة  عىل  حصل  حيث  األمنية 

باالعتقادات بشأن انتشار الفساد يف األجهزة حيث يحصل عىل 

)0.46(، ومن ثم املؤرش رقم )12( املتعلق بالحريات واملساءلة 

املتعلق   )1( رقم  املؤرش  يحصل   .)0.56( عىل  يحصل  حيث 

لكن   ،0.58 عالمة  عىل  األمن  أجهزة  لقدرات  الجمهور  بتقييم 

تقييم الجمهور ألداء هذه األجهزة )املؤرش رقم 2( يزيد عن ذلك، 

حيث يصل إىل )0.61(.

)االثنتي  املؤرشات  جميع  عالمات  أن  أدناه،  الشكل  يظهر 

عرشة( يف القراءة الثانية مقارنة بالقراءة االوىل ارتفعت بدرجات 

متفاوتة، فقد بلغ الفرق مثاين نقاط يف قيمة املقياس )0.59 

رقم  املؤرش  يف  أدىن  كحد  بنقطتني  وارتفعت   .)0.51 مقابل 

)7( املتعلق باالطالع واملعرفة، فيام ارتفعت بثالث عرشة نقطة 

يف املؤرشين رقم )10( املتعلق باإلحساس باألمن واملؤرش رقم 

)1( الخاص بقدرات االجهزة االمنية. يعود هذا االرتفاع بشكل 

التي حصلت عليها املؤرشات يف  املرتفعة  العالمات  أساس إىل 
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ولعائالتهم. يصدق هذا التحليل عىل كافة الدول املشاركة، فمثالً 

يشعرون  الذين  عينة  بني   )0.62( العراق  مقياس  عالمة  تبلغ 

توفره.  بعدم  يشعرون  الذين  عينة  بني  و)0.34(  األمن  بتوفر 

وكذلك الحال يف تونس )0.61 مقابل 0.53( وفلسطني )0.56 

التقرير  أشار   .)0.60 مقابل   0.74( واالردن   )0.45 مقابل 

العريب  املقياس  بلغت عالمة  السابق إىل عالقة مشابهة، حيث 

بني   0.40 بلغت  فيام   0.59 باألمن  يشعرون  كانوا  الذين  بني 

الذين كانوا يشعرون بغياب األمن وانطبق األمر عىل كل دولة 

عىل حدة.

عينة  لدى  العريب  املقياس  عالمة  أن  أدناه  الشكل  يُظهر 

الذين يشعرون بتوفر األمن قد ارتفعت مبقدار خمس نقاط يف 

 ،)0.59 مقابل   0.64( األوىل  بالقراءة  مقارنة  الثانية  القراءة 

االمن  بتوفر  يشعرون  ال  الذين  لعينة  املقياس  عالمة  وارتفعت 

يف القراءة الثانية مقارنة بالقراءة األوىل )0.45 مقابل 0.40(. 

األمن  بتوفر  يشعرون  الذين  عينة  لدى  املقياس  ارتفعت عالمة 

يف فلسطني مبقدار نقطتني يف القراءة الثانية مقارنة بالقراءة 

األوىل )0.56 مقابل 0.54(، فيام ارتفعت عالمة املقياس لعينة 

الذين ال يشعرون بتوفر األمن بنقطة واحدة يف القراءة الثانية 

املقياس  حافظ   .)0.44 مقابل   0.45( األوىل  بالقراءة  مقارنة 

يشعرون  الذين  لعينة   )0.61( العالمة  نفس  عىل  تونس  يف 

ارتفعت عالمة  الثانية واألوىل، فيام  القراءتني  بتوفر األمن يف 

املقياس لعينة الذين ال يشعرون بتوفر االمن مبقدار ست نقاط 

يف القراءة الثانية مقارنة بالقراءة األوىل )0.53 مقابل 0.47(. 

أما يف العراق فقد انخفضت قيمة املقياس لعينة الذين يشعرون 

بتوفر األمن يف القراءة الثانية مقارنة بالقراءة األوىل مبقدار 3 

نقاط )0.62 مقابل 0.65( وكذلك االمر بالنسبة لعينة الذين ال 

يشعرون بتوفر االمن )0.37( يف القراءة األوىل مقابل )0.34( 

يف القراءة الثانية.

دور اإلحساس بتوفر األمن يف تقييم الجمهور لقطاع األمن

)تشري األعمدة امللونة اىل القراءة الثانية واألعمدة الرمادية اىل القراءة األوىل(

العريبفلسطنيالعراقتونساالردن

متوفر     غري متوفرمتوفر     غري متوفرمتوفر     غري متوفرمتوفر     غري متوفرمتوفر     غري متوفر

األردن املشاركة يف القراءة الثانية مقارنة بالعالمات املنخفضة 

القراءة  يف  املشاركة  اليمن  يف  املؤرشات  عليها  حصلت  التي 

املؤرشات بشكل طفيف يف  ناحية وارتفاع عالمات  األوىل من 

كل من فلسطني وتونس.

عالمات املؤرشات الرئيسية للمقياس العريب 2016

)تشري األعمدة امللونة اىل القراءة الثانية واألعمدة الرمادية اىل القراءة األوىل(

قدرات  أن  يعتقد  الجمهور  أن  واضحا  يربز  أخرى،  بعبارة 

األجهزة األمنية محدودة ولكنه يعطي أداء هذه األجهزة تقييام 

املستقبلية  التوقعات  فإن  كذلك،  لقدراتها.  تقييمه  من  أعىل 

واتجاهات التغيري متيل لإليجابية بشكل بارز. لكن من الواضح 

أن تعريف األجهزة األمنية الختصاصاتها وَمهاِمها ليس واضحا 

السلبية حول  االنطباعات  أن  يبدو  كذلك  للجمهور.  كاٍف  بقدٍر 

العريب يف كافة  الجمهور  الفساد يف قطاع األمن طاغية لدى 

البلدان املشمولة يف هذا التقييم. 

توفر األمن يرفع عالمة املقياس

الشخصية  والسالمة  باألمن  الشعور  أن  إىل  النتائج  تشري 

والعائلية يلعب دوراً شديد األهمية يف تقييم املواطن لقطاع 

املقياس عند توفر األمن وتنخفض  األمن حيث ترتفع عالمة 

عند غيابه.

والعائلية  الشخصية  والسالمة  باألمن  الفرد  إحساس  يلعب 

دوراً كبرياً يف التأثري عىل تقييم املواطن لقطاع األمن يف بلده. 

كام يظهر من الشكل أدناه تبلغ عالمة املقياس العريب )0.64( 

ولعائالتهم.  لهم  األمن  بتوفر  يشعرون  الذين  أولئك  عينة  لدى 

دراماتييك  بشكل  العريب  املقياس  عالمة  تنخفض  املقابل  يف 

إىل )0.45( لدى عينة الذين يشعرون أن األمن غري متوفر لهم 
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دور حاسم لالنتامءات السياسية والطائفية يف العراق 

وفلسطني

لالنتامءات السياسية والطائفية دور بالغ األهمية، يف تحديد 

املوقف من قطاعات األمن يف كل من العراق وفلسطني، لكن 

تأثريه يف األردن وتونس منعدم أو ضئيل.

للمواطنني  والطائفية  السياسية  االنتامءات  طبيعة  تضيف 

بعداً إضافياً قوياً يف تفسري التقييم الذي يعطيه الجمهور يف 

إىل  النتائج  تحليل  يشري  حيث  األمن  لقطاع  وفلسطني  العراق 

أن هذه االنتامءات تلعب دوراً شديد األهمية يف تشكيل مواقف 

وانطباعات الجمهور العريب تجاه قطاع األمن. مثالً، يربز دور 

االنتامء السيايس والطائفي بشكل حاسم يف العراق حيث متيل 

مواقف الجمهور للرىض واإليجابية عن قطاع األمن بني مؤيدي 

األحزاب الشيعية ثم بني مؤيدي األحزاب الكردية. لكن املواقف 

األحزاب  مؤيدي  بني  متاماً  سلبية  وتصبح  حاد  بشكل  تنقلب 

يف  مشابه  منط  ويربز  العلامنية.  واألحزاب  العربية  السنية 

فلسطني بني مؤيدي حركة فتح مقابل مؤيدي حركة حامس.

هناك إذاً عالقة قوية جدا بني االنتامءات السياسية والطائفية 

البلدين:  هذين  يف  االمن  بتوفر  شعورهم  ومدى  للمواطنني 

املواطنون املؤيدون أو املنتمون ألحزاب أو طوائف تقف خارج 

الحكم أو يف املعارضة يشعرون بغياب األمن بشكل أكرب بكثري 

حاكمة.  طوائف  أو  ألحزاب  املنتمون  املواطنون  به  يشعر  مام 

فمثالً بينام تبلغ نسبة اإلحساس بتوفر األمن بني مؤيدي األحزاب 

% )عىل التوايل( فإنها  الشيعية والكردية يف العراق 85  % و93 

الضفة  ويف  السنية.  األحزاب  مؤيدي  بني   %  42 تتجاوز  ال 

الغربية من فلسطني تصل نسبة اإلحساس باألمن بني مؤيدي 

هذه  تتجاوز  ال  فيام   %  65 الوطنيني  واملستقلني  فتح  حركة 

% بني مؤيدي حامس والجهاد اإلسالمي واملستقلني  النسبة 50 

اإلسالميني. 

الطائفة  أو  للحزب  منتميا  أو  مؤيداً  كنت  إن  اخرى،  بعبارة 

الحاكمة فإنك بالتايل تشعر بتوفر األمن أكرث مام يشعر به بقية 

فإنك  املعارضة  الطائفة  أو  للحزب  منتميا  كنت  وإن  املواطنني، 

بالتايل تشعر بعدم توفر األمن أكرث مام يشعر به بقية املواطنني. 

تتأثر عالمة املقياس صعودا وهبوطا يف كلتا الحالتني )االنتامء 

السيايس/ الطائفي ودرجة توفر األمن( بدرجات متشابهة. فإن 

كنت مؤيداً أو منتميا للحزب أو الطائفة الحاكمة فإنك ستشعر 

بتوفر أكرب لألمن وستكون عالمة املقياس لديك يف هذه الحالة 

مرتفعة. أما إذا كنت مؤيداً أو منتميا للحزب أو الطائفة املعارضة 

لديك  املقياس  عالمة  وستكون  لألمن  أقل  بتوفر  ستشعر  فإنك 

منخفضة كام يوضح الرسم التايل:

رسم توضيحي التجاه العالقة بني االنتامء السيايس/ الطائفي والشعور 

باألمن وعالمة املقياس يف العراق وفلسطني

عالمة مقياس 

عالية

عالمة مقياس 

منخفضة

أمن متوفر

أمن غري متوفر

حزب أو طائفة 

حاكمة

حزب أو طائفة 

معارضة

)األمن،  الثالث  املتغريات  بني  العالقة  قوة  رؤية  وميكن 

واالنتامء السيايس أو الطائفي، وعالمة املقياس( بشكل واضح 

يف  األعىل  املقياس  عالمة  أن  يُظهر  الذي  التايل  الجدول  يف 

أو  للحزب  املنتمني  أو  املؤيدين  للمواطنني  )0.65( هي  العراق 

الطائفة الحاكمة الذين يشعرون بتوفر االمن. أما عالمة املقياس 

الطائفة  أو  للحزب  املنتمني  للمواطنني  فهي   )0.31( األدىن 

رؤية  ميكن  كام  األمن.  توفر  بعدم  يشعرون  الذين  املعارضة 

ألعىل  املقياس  عالمة  ترتفع  حيث  فلسطني  يف  مامثلة  صورة 

الذين يشعرون باألمن من بني مؤيدي  لها )0.62( بني  عالمة 

الذين  بني   )0.36( لها  عالمة  ألدىن  وتنخفض  الحاكم  الحزب 

الجدول  يظهر  املعارضة.  مؤيدي  بني  من  باألمن  يشعرون  ال 

أيضاً مجموعتني أخريتني، إحداهام تعطي املقياس عالمة عالية 

نسبيا )0.54 يف العراق و0.43 يف فلسطني( وهؤالء مواطنون 

طائفة  أو  ألحزاب  ينتمون  أنهم  رغم  األمن  بتوفر  يشعرون 

يف   0.49( وسطية  عالمة  املقياس  تعطي  واألخرى  معارضة، 

العراق و0.52 يف فلسطني( وهؤالء مواطنون يشعرون بعدم 

طائفة  أو  ألحزاب  ينتمون  ذاته  الوقت  يف  لكنهم  األمن  توفر 

حاكمة. 
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السيايس/ واالنتامء  األمن  مبتغريي  العريب  املقياس  عالمة  تأثر  كيفية 

الطائفي يف العراق وفلسطني

العراق

غري متوفراألمن متوفراالنتامء السيايس/ الطائفي

0.650.49الحزب الحاكم

0.540.31املعارضة

فلسطني

0.620.52الحزب الحاكم

0.430.36املعارضة

جهة  من  املقياس  عالمة  بني  العالقة  هذه  أن  امللفت  من  إن 

أو  بتوفر  واإلحساس  الطائفي  أو  الحزيب  السيايس  واالنتامء 

عدم توفر األمن من جهة أخرى ال ينطبق عىل تونس واألردن. 

الحزيب  السيايس  االنتامء  لضعف   )1( لسببني:  ذلك  ويعود 

الحاد  الحزيب  السيايس  الرصاع  لغياب  أو  األردن(  يف  )كام 

عالية من  لوجود درجة   )2( و  السلطة )كام يف تونس(،  عىل 

)كام  البلد  يف  السياسية  الرشائح  كافة  بني  باألمن  اإلحساس 

هي الحال يف األردن وتونس معاً(. فمثالً، تشري النتائج إىل أن 

باألمن عالية جدا وشبه متطابقة بني مؤيدي  درجة اإلحساس 

%(. ويف حالة األردن  %( ونداء تونس )76  حزب النهضة )77 

سيايس،  حزب  ألي  انتامئها  عدم  عن  العظمى  الغالبية  أعربت 

فإن  انتامًء سياسياً محدداً  التي أظهرت  وحتى بالنسبة لألقلية 

املنتمني  غري  مع  متطابقة  شبه  بقيت  باألمن  اإلحساس  درجة 

 .)% 74(

عند إسقاط متغريي األمن واالنتامء السيايس عىل الخارطة 

األمنية- الخرائط  )أنظر  وفلسطني  العراق  من  لكل  اإلدارية 

الحزبية للدول املشاركة أدناه( فإننا نجد أن عالمة املقياس ترتفع 

األمن  بتوفر  الشعور  فيها  يرتفع  التي  املناطق  بارز يف  بشكل 

التي  املناطق  الحاكم وتنخفض يف  للحزب  التأييد  ويزداد فيها 

ينخفض فيها الشعور بتوفر األمن ويزداد فيها التأييد لألحزاب 

املعارضة. فمثالً بينام تبلغ عالمة املقياس العراقي )0.62( يف 

مناطق مثل البرصة والنجف ذات األغلبية الشيعية وذات النسب 

العالية يف توفر األمن فإنها تنخفض إىل )0.42( يف مناطق 

مثل دياىل ذات األغلبية السنية وذات النسب املنخفضة يف توفر 

األمن. 

إسقاط متغريي األمن واالنتامء السيايس عىل خارطة العراق

ويف فلسطني ترتفع عالمة املقياس إىل )0.55( يف شامل 

فتح،  أي  الحاكم،  للحزب  التأييد  يزداد  حيث  الغربية  الضفة 

وترتفع درجة الشعور بتوفر األمن، لكنها تنخفض إىل )0.48( 

يف جنوبها حيث ترتفع نسبة التأييد لحامس وتنخفض درجة 

الشعور بتوفر األمن.
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إسقاط متغريي األمن واالنتامء السيايس عىل خارطة الضفة الغربية

العراق  يف  عنها  مختلفة  واألردن  تونس  يف  الصورة  لكن 

وفلسطني. حيث ال توجد فروق ذات أهمية يف درجة اإلحساس 

باألمن يف املناطق املختلفة للدولتني وال يلعب االنتامء السيايس 

درجة  تحديد  أو  املقياس  عالمة  تحديد  يف  أهمية  ذي  دوراً 

اإلحساس باألمن.

ترتفع يف تونس عالمة املقياس إىل )0.63( يف مناطق مثل 

وتنخفض  قليالً  للنهضة  التأييد  يزداد  حيث  والقريوان  تونس 

بوزيد  وسيدي  جندوبة  مثل  مناطق  يف   )0.58( إىل  قليالً 

حيث يرتفع التأييد للحزب الحاكم بعض اليشء مع بقاء درجة 

إىل  الخارطة  تشري  ال  األردن  ويف  متطابقة.  باألمن  اإلحساس 

أي فروقات ذات مغزى يف درجة اإلحساس باألمن أو يف عالمة 

املقياس.

إسقاط متغري األمن عىل خارطة االردن

توفر األمن: %94 مقياس قطاع األمن
0.73

توفر األمن: %96 مقياس قطاع األمن
0.73

توفر األمن: %97 مقياس قطاع األمن
0.74

طسان

سمان
الجرصاء

المفرق

السصئئ

الضرك

طأدبا

الئطصاء

اربث

سةطعن
جرش

الطفغطئ

إسقاط متغري األمن عىل خارطة تونس
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االطالع مفيد يف تقييم أداء قطاع األمن

األمن  قطاع  واختصاصات  مبهام  واملعرفة  االطالع  يخلق 

مؤرش  لكن  األمن.  بأجهزة  الثقة  ويعزز  إيجابية  انطباعات 

مقارنة  جدا  منخفضة  عالمة  عىل  يحصل  واملعرفة  االطالع 

ببقية املؤرشات. 

أن األكرث اطالعاً ومعرفة مبهام  التحليل إىل  كام يشري هذا 

وحمل  مواقف  التخاذ  مييلون  األمن  أجهزة  واختصاصات 

التايل  الشكل  يشري  اطالعاً.  األقل  من  إيجابية  أكرث  انطباعات 

إىل أن املطلعني عىل أداء الرشطة والجيش واملخابرات يعطون 

هذه األجهزة عالمات أعىل بكثري مام يعطيه غري املطلعني. لكن 

هذا االستنتاج ال ينطبق عىل كافة الفئات. فمثالً، ترتاجع قيمة 

املقياس، كام أرشنا أعاله، عند اقتصاره عىل عينة الذين تعرضوا 

العينة أكرث اطالعاً  لتجربة مع قطاع األمن. مع ذلك، فإن هذه 

عىل مهام واختصاصات األجهزة األمنية. 

دور االطالع يف تقييم الجمهور ألجهزة األمن

الرشطة

مطلعمطلعمطلع  غري مطلع غري مطلع غري مطلع

املخابراتالجيش

أن تسعة مؤرشات فقط  الفرعية إىل  املؤرشات  نتائج  تشري 

قد حصلت عىل تصنيف "مكتمل" فيام حصل 26 مؤرشا عىل 

تقييم  عىل  فرعيا  مؤرشا   29 وحاز  جداً"،  "متقدم  تصنيف 

يف  "متوسط"،  تصنيف  عىل  مؤرشا   24 وحصل  "متقدم"، 

حني جاء تقييم 12 مؤرشا "ضعيفا"، وحصلت مثانية مؤرشات 

التي  الفرعية  املؤرشات  اما  جدا".  "ضعيف  تقييم  عىل  فرعية 

)أنظر  مؤرشات   5 بلغت  فقد  "منعدما"  فيها  اإلصالح  كان 

الشكل التايل(.

تصنيف املؤرشات الفرعية يف القراءة الثانية

واضح  بشكل  تشخص  النتائج  هذه  أن  فيه  شك  ال  مام  إن 

املشاركة  الدول  األمن يف  أداء قطاع  القوة والضعف يف  نقاط 

أرضية  القرار  التقرير، وتقدم ألصحاب  من  الثانية  القراءة  يف 

جيدة لالنطالق منها يف إصالح قطاع األمن من خالل النهوض 

نقاط  وتعزيز  الضعف  نقاط  وتفعيل  القطاع،  هذا  مبفاصل 

التي  التفصيلية  النتائج  استنادا إىل  األمن  أداء قطاع  القوة يف 

يحتويها هذا التقرير، وذلك للمساهمة يف االرتقاء بأداء النظام 

امللقاة  الكبرية  التحديات  العريب مبا ميكنه من مواجهة  األمني 

عىل عاتقه.

ملن تعمل أجهزة األمن ؟

الحاكم  النظام  ملصلحة  تعمل  األمن  أجهزة  أن  الجمهور  يرى 

وليس ملصلحة املواطن، ولهذا ال يثق بها. إن اإلصالح األمني 

ويحرتم  الفساد،  ويكافح  املساءلة،  ميؤسس  الذي  الحقيقي 

األمن  أجهزة  ومسؤوليات  مهام  ويحدد  اإلنسان،  حقوق 

وتسلسلها القيادي هو املفتاح لكسب ثقة الجمهور.

ونظام . 1 األمن  قطاع  يف  اإلصالح  أن  املقياس  نتائج  تشري 

األجهزة  أن  يرى  الجمهور  وان  محدودا،  زال  ما  العدالة 

تبدو  لذلك  الحاكمه.  النخب  لصالح  تعمل  زالت  ما  األمنية 

الحاجة ملحة لترسيع وترية اإلصالح وتعميق اجراءاته ليك 

يتلمس املواطنون اإلصالحات التي تجري يف هذا القطاع، 

املشاركة  العربية  البلدان  يف  الجمهور  بثقة  يحظى  وليك 

يف مقياس األمن العريب.

الفساد . 2 السلبية حول  االنطباعات  أن  املقياس  نتائج  تظهر 

معظم  يف  العريب  الجمهور  لدى  طاغيًة  األمن  قطاع  يف 

البلدان املشمولة يف هذا التقييم ما يتطلب جهدا كبريا يف 

مكافحة الفساد من خالل تبني سياسيات وإجراءات لتعزيز 

النزاهة واملساءلة والشفافية يف عمل األجهزة األمنية. 

وَمهاِمها . 3 الختصاصاتها  األمنية  األجهزة  تعريف  زال  ما 

ليس واضحا بقدٍر كاٍف للجمهور. هذا األمر يتطلب انفتاح 

معلومات  وتوفري  الجمهور  مع  وتواصلها  األمنية  األجهزة 

بشكل مستمر عن مهامها وحدود مسؤولياتها. كام يتطلب 

حتى  املختلفة  األمنية  األجهزة  عمل  بني  التداخل  وقف 

يتوقف الجمهور عن الخلط بني مهامها ومسؤولياتها.

ونظام . 4 األمن  قطاع  مع  مبارشة  لتجربة  تعرض  يُظهر من 

العدالة تقييام أسوء بكثري ممن مل يتعرض لتجربة مبارشة 

عىل  الرتكيز  اهمية  اىل  األمر  هذا  يشري  القطاع.  هذا  مع 

املواطنني،  مع  تعاملها  يف  األمنية  األجهزة  مامرسات 

يف  األمنية  األجهزة  وضباط  أفراد  لدى  ثقافة  وتطوير 

احرتام حقوق االنسان. 
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)1( مقدمة:

منذ  واملسحية  السياسية  للبحوث  الفلسطيني  املركز  يقوم 

من  عدد  البحثية يف  املراكز  من  عدد  مع  بالتعاون   2014 عام 

واألردن(  تونس  اليمن،  العراق،  )فلسطني2،  العربية  األقطار 

ونظام  األمن  قطاع  ألوضاع  كمي  أو  رقمي  مقياس  ببلورة 

عالمات  تجمل  رئيسياً  مؤرشاً   12 من  املقياس  يتكون  العدالة. 

113 مؤرشاً فرعياً. تشري عالمة املقياس إىل درجة التقدم يف 

التقرير  املعنية. هذا هو  العربية  الدول  األمن يف  إصالح قطاع 

الثاين لهذا املقياس.

تم  العام  للرأي  استطالعات  خالل  من  املقياس  بناء  تم 

يف  املشاركة  الدول  يف  للمواطنني  متثيلية  عينة  بني  إجراؤها 

إضافية  عينة  بني  االستطالعات  هذه  إجراء  كذلك  تم  التقرير. 

كبرية نسبياً متثل أولئك الذين مروا بتجربة شخصية مع قوات 

األمن والرشطة أو نظام العدالة. أجريت االستطالعات يف الدول 

سشباط  وحتى   2015 )سبتمرب(  أيلول  الفرتة  خالل  األربعة 

بيانات  جمع  إىل  االستطالعات  هذه  تهدف   2016 )فرباير( 

ودور  وأداء  لقدرة  العريب  الجمهور  تقييم  حول  وانطباعات 

ذلك  األمني، مبا يف  القطاع  األمنية ومتطلبات إصالح  األجهزة 

تلك املتعلقة بنظام العدالة.

تهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء عىل واقع وأداء القطاع 

األمني يف العامل العريب وتقييم أدائه من وجهة نظر املواطنني. 

كام تهدف إىل تحديد اوجه الخلل والقصور يف أداء هذا القطاع 

صناع  إىل  تقدم  بتوصيات  والخروج  املواطن،  نظر  وجهة  من 

بعد  خاصة  األمني  اإلصالح  عملية  يف  منها  لالستفادة  القرار 

ثورات الربيع العريب.

واجهت عملية إصالح قطاع األمن خالل الفرتة االنتقالية التي 

أعقبت ثورات الربيع العريب عقبات كثرية، يف مقدمتها االنقسام 

يف  االستقرار  عدم  من  الدول  أغلب  عانت  السيايس.  والرصاع 

األوضاع األمنية نتيجة غياب مؤسسات الدولة، خاصة الرشطة، 

فرض  ما  العريب،  الربيع  بعد  وهيبتها  مكانتها  ضعف  أو 

اتخاذ إجراءات إضافية إلصالح قطاع األمن. يأيت هذا  رضورة 

التقرير بهدف توفري معلومات وبيانات لصانع القرار واملهتمني 

والباحثني لالستعانة بها يف إعداد الخطط واالسرتاتيجيات التي 

ميكن أن تعد يف املستقبل، ويكتسب أهمية خاصة بسبب ندرة 

تنفيذ املسوحات حول قطاع األمن والعدالة. 

هذا  يف  املغطاة  البلدان  يف  األمني  اإلصالح  عملية  تواجه 

2 يف فلسطني يقترص البحث عىل قطاع االمن يف الضفة الغربية 

فقط

منذ  اإلصالحات،  شملت  العراق  ففي  كبرية.  تحديات  التقرير 

محاور  يف  األمينة  القوات  هيكلة  اعادة   ،2003 عام  مطلع 

وبناء  األمن،  لقطاع  جديدة  ترشيعات  كإصدار  متعددة؛ 

وإجراء  واجباتها،  وتوزيع  األمنية  لألجهزة  اإلدارية  التشكيالت 

اإلصالحات  هذه  لكن  األمنية.  األجهزة  وضباط  ألفراد  تدريب 

جرت يف سياق بلورة نظام سيايس جديد إثر إحداث تغيريات 

يف  جرت  كام  العراقية.  الدولة  هيكلية  يف  وجذرية  جوهرية 

سياق تحديات أمنية بالغة التأثري عىل وحدة واستقرار البالد.

أما يف االردن فقد شهدت، مطلع  عام 2011، اململكة حراكا 

الصعد،  كافة  عىل  اإلصالح  من  باملزيد  مطالبا  واسعا  شعبيا 

أمنية  برؤية  الحراك  هذا  مع  بانضباط  األمنية  األجهزة  تعاملت 

والذي  الناعم(،  ب)األمن  والشعبية  اإلعالمية  باألوساط  عرفت 

الشارع ما بني املواطن ورجل  مكن وجود تعاضد حقيقي يف 

األمن، مام ساهم يف تخفيف حدة التوتر والصدام فيام بينهم، 

األمنية  األجهزة  ارتبطت  والدويل  اإلقليمي  للتعاون  وتحقيقا 

العديد  مع  والجامعية  الثنائية  االتفاقيات  من  بالعديد  األردنية 

التعاون  تعزيز  بهدف  والدولية  العربية  األمنية  األجهزة  من 

واملشاركة يف مكافحة الجرمية املنظمة واملخدرات وغريها من 

الجرائم التي تشكل تهديدا ملجتمعات الدول الشقيقة والصديقة. 

أما السلطة الفلسطينية فشهدت خالل األعوام األخرية إقرار 

منها  األمنية،  األجهزة  عمل  تنظم  التي  القوانني  من  مجموعة 

املخابرات  وقانون  الفلسطيني،  األمن  قوى  يف  الخدمة  قانون 

الوقايئ  األمن  بقانون  وقرار  املدين،  الدفاع  وقانون  العامة، 

وذلك يف إطار عملية اإلصالح لقطاع األمن. كام اشتملت هذه 

اإلصالحات عىل إعادة هيكلة األجهزة األمنية الفلسطينية. لكن 

والجغرايف  السيايس  االنقسام  استمرار  سياق  يف  جاء  ذلك 

الفلسطينية- السالم  عملية  فرص  تراجع  ظل  ويف  الداخيل 

اإلرسائيلية مام أدى لربوز استقطاب سيايس حاد وتراجع يف 

قدرة السلطة الفلسطينية عىل توفري األمن.

ويف تونس شهدت مرحلة ما بعد الثورة بروز ملف إصالح 

قطاع األمن. لكن تعدد الحكومات يف الفرتة القصرية للمرحلة 

األمنية  السياسية والرصاع بني األجهزة  االنتقالية والتعارضات 

وجود  دون  حالت  عيل  بن  العابدين  زين  الرئيس  رحيل  بعد 

رؤية واضحة لعملية اإلصالح األمني. ففي حكومة الباجي قايد 

السبيس تم اتخاذ عدد من اإلجراءات كعزل أغلب كوادر وزارة 

الداخلية، وإدخال تعديالت جوهرية عىل بعض أجهزتها األكرث 

حساسية، وحل " إدارة أمن الدولة"، وإنشاء "كتابة الدولة" لدى 

وزارة الداخلية كمؤسسة مكلفة باإلصالح، وقد حاولت فعالً أن 

ما  لكن رسعان  االقرتاحات.  من  العديد  تضمنت  وثيقة  تصوغ 

الوطني  املجلس  انتخابات  الدولة" بعد تنظيم  إلغاء "كتابة  تم 

التأسييس. كام شهدت هذه الفرتة وإنشاء نقابات للعاملني يف 

األجهزة األمنية، فيام تكرر إدخال تعديالت عىل قيادة األجهزة 

بن جمعة  أما يف حكومة  النهضة.  األمنية يف حكومات حركة 
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بني  يوحد  الذي  األمني"  "القطب  بـ  ُسّمي  ما  إنشاء  تم  فقد 

السيايس  الجدل  استمر  والعسكرية.  األمنية  الجهات  مختلف 

واإلجراءات  التعيينات  املختلفة حول خلفيات  الحكومات  خالل 

"النهضة"، خوفا من سيطرة  املتخذة، خاصة يف ظل حكومة 

العاملون  األمنيون  توجس  كذلك  األمن.  قطاع  عىل  "النهضة" 

الداخلية عىل مستقبلهم مام حّد من استمرار عملية  يف وزارة 

اإلصالح األمني. لكن العناية باألوضاع املادية واملهنية لألمنيني 

جعل األداء األمني يتحسن بشكل ملحوظ.

شهدت الدول املشاركة يف مقياس قطاع األمن ونظام العدالة 

خالل العام 2015، أي الفرتة التي جرى فيها استطالع الجمهور، 

تطورات إيجابية وأخرى سلبية يف كل بلد عىل حدة. فقد واجه 

الرأي  استطالع  إجراء  فرتة  أثناء  معقدا  وضعا سياسيا  العراق 

إثر اجراء االنتخابات  العام املتعلق مبقياس قطاع األمن، وذلك 

الترشيعية. أجري االستطالع العراقي يف الفرتة ما بني حزيران 

االوضاع  تلك  شملت   .2015 )يوليو(  ومتوز   2015 )يونيو( 

أبرزها  كان  ثقيلة  تركة  العبادي  حيدر  حكومة  تسلم  العراق 

تفاقم االزمة السياسية بني حكومة املركز واقليم كردستان عىل 

املالية والنفطية فضال عن الرصاعات السياسية  خلفية املشاكل 

لدول  الخارجية  والتدخالت  للسلطة  املاسكة  االحزاب  بني  ما 

الجوار يف الشأن العراقي. كام شهدت موجة نزوح ملئات االلف 

من املواطنني يف املحافظات املحتلة باحثني عن مناطق أكرث أمنا 

والقتل  التعذيب  وسائل  شتى  "داعش"  تنظيم  ارتكب  ان  بعد 

زاد  املناطق، ومام  هذه  العزل يف  املوطنني  النساء ضد  وسبي 

االنسانية  املساعدات  توفري  عن  الحكومة  عجز  تعقيدا  املشهد 

املتواضعة  االنسانية  املساعدات  تكن  ومل  إليوائهم.  واملالجئ 

ترشيد  ذلك  صاحب  رمقهم  لسد  كافية  تصلهم  كانت  التي 

الذين تركوا مدارسهم وواجهوا املصري ذاته مع  االلف االطفال 

تدخل  بعد  الفتا  تطورا  الشعبي  الحراك  شهد  فيام  عائالتهم. 

القادرين عىل  املواطنني  كافة  داعية  الجهاد  املرجعية وإعالنها 

والقتال  الشعبي  الحشد  باالنخراط يف تشكيالت  السالح  حمل 

بجانب القوات االمنية ضد تنظيم "داعش".

التطورات  من  جملة   2015 العام  شهد  فلسطني  ويف 

السياسية وامليدانية، حيث استمر عجز حكومة الوفاق الوطني 

عن فرض سيطرتها عىل قطاع غزة، واستمر تعطل عمل املجلس 

مبصادرة  االرسائيلية  الحكومة  استمرت  كذلك،  الترشيعي. 

االرايض وبناء املستوطنات وتهويد القدس وحمالت االعتقاالت. 

كام واصل املستوطنني اعتداءاتهم عىل املواطنني الفلسطينيني 

وممتلكاتهم وكان أبرزها حادثة حرق عائلة دوابشة يف دوما/ 

نابلس التي ادت الستشهاد طفل ووالديه، كام استمرت اعتداءات 

إجراء  تم  وقد  األقىص.  للمسجد  املستوطنني  واقتحامات 

االستطالع يف فلسطني يف أيار )مايو( 2015.

أمنية كادت  2015 عدة حوادث  العام  شهدت تونس خالل 

ان تؤدي إىل زعزعة أمن الدولة، مثل املواجهات مع مجموعات 

يف  ارهابية  واعتداءات  الليبية،  الحدود  مناطق  يف  ارهابية 

العاصمة تونس طالت املتحف الوطني يف باردو وتفجري حافلة 

لنقل الحرس الرئايس. وقد تم إجراء االستطالع يف تونس يف 

)فرباير(  وشباط   2016 )يناير(  ثاين  كانون  بني  ما  الفرتة 

2016، اي بعد إجراء االنتخابات فيها، ويف ظل وجود الرئيس 

الباجي قائد السبيس يف الحكم.

أما يف االردن فقد استمرت األزمة السورية تلقي بظاللها عىل 

املشهد االردين بحضور كثري لالجئني السوريني يف اململكة يف 

ظل أوضاع اقتصادية صعبة يف البالد، باإلضافة اىل استمرار 

املخاطر االمنية لسيطرة تنظيم الدولة "داعش" عىل مقربة من 

الحدود العراقية االردنية مام زاد من التهديد االمني للبالد. وقد 

تم إجراء االستطالع يف االردن يف آب )أغسطس( 2015.

رئيساً، هي:  12 مؤرشاً  العريب  األمن  قطاع  مقياس  يقيس 

والتوقعات  األمن،  أجهزة  وأداء  ومهنيتها،  األمن  أجهزة  قدرات 

التغيري،  واتجاهات  األمن،  ألجهزة  املهنية  للقدرات  املستقبلية 

األجهزة،  يف  الفساد  وانتشار  األمنية،  باملؤسسات  والثقة 

لألجهزة،  املختلفة  واملهام  باالختصاصات  واملعرفة  واالطالع 

الشخصية  والتجربة  الدولة،  وبناء  الداخيل  السيايس  والبعد 

العامة  والحريات  القانون  حامية  يف  األجهزة  دور  تقييم  يف 

الشخصية،  والسالمة  باألمن  واإلحساس  الجرمية،  ومكافحة 

اإلنسان.  وحقوق  واملساءلة  والحريات  العدالة،  نظام  وتقييم 

ويشري  املؤرشات  هذه  كافة  أدناه   )1( رقم  الجدول  يستعرض 

إىل العنارص الرئيسية التي تدخل يف تركيبة كل منها.
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التي تدخل يف  جدول رقم )1(: قامئة بأسامء املؤرشات وأهم والعنارص 

تركيبتها

رقم 

املؤرش 
اسم املؤرش 

اسم 

مخترص 

للمؤرش 

بعض املؤرشات الفرعية التي متثل 

املؤرش

1
مستوى تقييم املواطن 

لقدرات أجهزة األمن 

ومهنيتها 

قدرات 

األجهزة

قدرة األجهزة عىل خدمة املواطن بدون 

متييز، قدرة األجهزة عىل مكافحة الجرمية 

وقدرة األجهزة عىل االلتزام بالقانون   

2
   تقييم املواطن ألداء 

أجهزة األمن

أداء 

األجهزة

 تقييم أداء األجهزة يف يف مكافحة الفساد 

داخلها، تقييم أداء األجهزة يف فرض 

النظام، وتقييم أداء األجهزة يف تنفيذ 

قرارات املحاكم 

3
  التوقعات املستقبلية 

للقدرات املهنية ألجهزة 

األمن

  
التوقعات 

املستقبلية

 توقع قدرة األجهزة يف توفري االمن 

للمواطن، توقع قدرة األجهزة األمنية عىل 

التخلص من الحزبية، وتوقع قدرة األجهزة 

األمنية عىل تنفيذ أكرب لقرارات املحاكم  

4
االعتقاد حول اتجاهات 

التعيري 
اتجاهات 
التغيري 

 اعتقاد بأن التزام األجهزة بالقانون اليوم 

أفضل مقارنة بالوضع قبل 4-5 سنوات، 

اعتقاد بأن أداء األجهزة اليوم يف مكافحة 

الفساد أفضل مقارنة باألداء قبل 5-4 

سنوات، واعتقاد بشأن أداء األجهزة اليوم 

يف توفري األمن والسالمة بدون متييز 

مقارنة باألداء قبل 4-5 سنوات  

5
  مدى الثقة 

باملؤسسات األمنية 

الثقة 

باألجهزة

 مدى االعتقاد بأن اجهزة االمن تعمل 

ألجل أمن املواطن أوالً، مدى الثقة بنزاهة 

الرشطة، ومدى الثقة بنزاهة املخابرات 

6
  االعتقادات بشأن 

انتشار الفساد يف 

االجهزة 

مكافحة 

الفساد

 اعتقاد بشأن أوضاع الفساد اليوم داخل 

األجهزة األمنية مقارنة بقبل 4-5 سنوات، 

مدى االعتقاد بأن األجهزة االمنية ال تعاين 

من الفساد فيها 

7

  االطالع واملعرفة 

باالختصاص واملهام 

املختلفة لألجهزة 

االمنية 

االطالع 

واملعرفة 

مدى معرفة الجمهور مبهام الرشطة، 

ومبهام الجيش، ومبهام املخابرات 

8
  البعد السيايس 

الداخيل: بناء الدولة 
بناء الدولة 

مدى وجود توقعات بتنفيذ قرارات املحاكم 

بعد صدورها، االعتقاد بأن هدف التدريبات 

األمنية هو فرض النظام

9

التجربة الشخصية يف 

تقييم دور األجهزة 

يف حامية القانون 

والحريات العامة 

ومكافحة الجرمية. 

التجربة 

الشخصية 

 مدى التعرض أو عدم التعرض ملعاملة 

سيئة مثل الرضب، مدى قيام األجهزة 

بتقديم املعتقل للمحاكمة بعد االعتقال، 

ومدى تعريف املتهم بحقوقه قبل الرشوع 

يف التحقيق معه   

10
  احساس املواطن 

باألمن والسالمة 

الشخصية 

احساس 

باألمن 

الشعور باألمن والسالمة، عدم القلق من 

إمكانية التعرض لألذى عىل يد اجهزة 

االمن، وتوقع الحامية من األجهزة عند 

التعديالت عىل حقوق سياسية

  تقييم نظام العدالة 11
نظام 

العدالة 

االعتقاد بأن الجهاز القضايئ للمحاكم 

مستقل عن السلطة التنفيذية واألجهزة 

األمنية واألحزاب، االعتقاد بإمكانية 

الحصول عىل محاكمة عادلة، واالعتقاد بأن 

قرارات املحاكم سيتم تنفيذها 

12
  الحريات واملساءلة 

وحقوق االنسان 

الحريات 

واملساءلة 

االعتقاد بقدرة املواطن عىل انتقاد السلطة 

بدون خوف، الثقة مبؤسسات حقوق، 

اإلنسان وبقدرتها عىل املساعدة، ومدى 

طلب أو عدم طلب شهادة حسن سلوك 

من األجهزة االمنية عند طلب وثائق من 

مؤسسة حكومية

تعرضوا  من  عينة  عىل  املؤرشات  هذه  من  مؤرشاً   11 طُبق   

لتجربة مع األجهزة األمنية وعينة من مل يتعرضوا لتجربة معها، 

دور  تقييم  يف  الشخصية  بالتجربة  املتعلق  املؤرش  طبق  فيام 

األجهزة يف حامية القانون والحريات العامة ومكافحة الجرمية 

عىل من لهم تجربة مع األجهزة األمنية فقط، ومل يطبق عىل من 

مل ميروا بتجربة مع األجهزة األمنية. تشكلت املؤرشات الرئيسية 

من 113 مؤرشاً فرعياً، طُبق 93 منها عىل من تعرضوا ومن مل 

يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن، فيام طُبق 20 مؤرشاً فرعياً 

عىل من تعرضوا لتجربة مع األجهزة األمنية فقط.

بني  وقوعها  إىل  الفرعية  املؤرشات  عالمات  مراجعة  تشري 

)0.05( إىل )1.00(، مام يعني أن عملية اختيار هذه املؤرشات قد 

نجحت يف إدخال أصناف ونوعيات واسعة االختالف ما يسمح 

املختلفة  الجوانب  وقياس  ترتيب  يف  التعمق  من  عالية  بدرجة 

لعملية اإلصالح األمني. بناء عىل مراجعة تلك االختالفات واملدى 

عىل  قدرتها  حيث  من  العالمات  بتصنيف  قمنا  وصلته،  الذي 

إعطاء صورة مفيدة عن مدى قوة وضعف اإلصالح األمني من 

وجهة نظر الجمهور املتلقي لخدمات األمن. قادتنا تلك املراجعة 

تشري  أدناه.   )2( رقم  جدول  يف  الوارد  التصنيف  تبني  إىل 

أو  انعدام  إىل  التصنيف  هذا  يف  املائة  العالمات  من  خمسون 

اكتامل اإلصالح حيث تعني العالمات من )0.0( إىل )0.30( إىل 

انعدامه وتشري العالمات من )0.81( إىل )1.00( إىل اكتامله. 

أما العالمات الخمسون األخرى فتم توزيعها عىل خمسة درجات 

وتنتهي   )0.40 )0.31 حتى  جداً  بالضعيف  تبدأ  اإلصالح  من 

باملتقدم جداً )بني 0.71 حتى 0.80(.

جدول رقم )2(: تصنيف العالمات حسب درجة التقدم يف اإلصالح األمني 

ونظام العدالة

 التصنيفعالمة املقياس

اصالح مكتمل1.0 – 0.81

اصالح متقدم جدا0.80 – 0.71

اصالح متقدم0.70 – 0.61

اصالح متوسط0.60 – 0.51

اصالح ضعيف0.50 – 0.41

اصالح ضعيف جدا0.40 – 0.31

اصالح منعدم0.30 – 0.0

آلية احتساب عالمات املؤرشات:

متوسط  عىل  بناء  الرئييس  املؤرش  عالمة  احتساب  يتم 

احتساب  يتم  املؤرش.  لذلك  التابعة  الفرعية  املؤرشات  عالمات 

إجابات  لنتائج  معادلة  عىل  باالعتامد  الفرعي  املؤرش  عالمة 

أمناط  عدة  توجد  املؤرش.  لذلك  التابعة  العالقة  ذات  األسئلة 



11مقياس قطاع األمن وتوجهات املواطنني، 2016

طبيعة  حسب  وذلك  الفرعية،  املؤرشات  عالمات  الحتساب 

وخيارات االجابة عليها. فمثالً، هناك أسئلة ذات أربعة خيارات 

)عىل منط: -1أوافق بشدة، -2 أوافق، -3 أعارض، -4 أعارض 

بشدة(، حيث يتم احتساب عالمة املؤرش الفرعي يف هذ الحالة 

عىل النحو التايل: ]   خيار1*+1.2 خيار 2*0.8[ + ])خيار+4 

خيار3(-)خيار 4*-1.2خيار3*0.8([. أما االسئلة ذات خمس 

بني،   بني   3- أوافق،    2- بشدة،  -1أوافق  خيارات )عىل منط: 

املؤرش  عالمة  احتساب  فيتم  بشدة(،  أعارض   5- أعارض،   4-

]خيار1*+1.2خيار2*+0.8خيار3*0.5([  التايل:  النحو  عىل 

+])خيار+5خيار4(-)خيار 5*-1.2خيار4*0.8([. أما االسئلة 

ذات الخيارين )عىل منط: -1 نعم، -2 ال( فيتم احتساب عالمة 

املؤرش عىل النحو التايل: ]خيار 1*1[. وقد تم اعتبار خيار )ال 

رأي( أو )ال أعرف( قيمة مفقودة. 

يشري ما سبق إىل أن هناك تطابقاً لكنه غري كامل بني عالمة 

مؤرش  عالمة  بلغت  فمثال  لإلجابات.  املئوية  والنسب  املؤرش 

عدم القلق من إمكانية التعرض لألذى عىل يد أجهزة األمن يف 

% أنها ال تشعر بالقلق.   العراق )0.70( بينام قالت نسبة من 73 

عالمات  مجموع  بتقسيم  الرئييس  املؤرش  عالمة  احتساب  يتم 

املؤرشات الفرعية التي يشملها املؤرش عىل عدد هذه املؤرشات. 

ويتم احتساب عالمة املقياس بتقسيم مجموع عالمات املؤرشات 

الرئيسية عىل عددها.

العينة:

عىل  حجمها  بلغ  املراحل  متعددة  عشوائية  عينة  اختيار  تم 

األقل 1000 شخصا من البالغني يف كل بلد، حيث تم اختيارهم 

بطريقة  اختيارها  تم  عد  منطقة  أو  سكنيه  منطقة   120 من 

التي يوفرها جهاز اإلحصاء  العد  عشوائية منتظمة من مناطق 

يف البلد. متت عملية االختيار حسب املراحل الثالثة التالية: )1( 

اختيار منطقة العد حيث توجد خارطة خاصة بكل منها، )2( 

 10 من  منتظمة  عشوائية  عينة  اختيار  يتم  عد  منطقة  كل  يف 

وحدات سكنية من الوحدات السكنية املوجودة يف منطقة العد، 

)3( من كل وحدة سكنية يتم اختيار فرد فوق 18 سنة بطريقة 

عشوائية باستخدام جدول كيش.

يتكون  جزئني  إىل  العينة  تقسيم  تم  االستطالع،  ألغراض 

البالغني،  االشخاص  لكافة  متثيلية  عينة  من  منها  االول  الجزء 

وبلغ عددهم يف العينة حوايل )1000( شخص، ويتكون الجزء 

الثاين من )200( شخص وهؤالء ميثلون عينه ممن تعرضوا هم 

ُروعي  وقد  والقضاء،  األمن  أجهزة  مع  لتجربة  أقاربهم  أحد  أو 

عند اختيار عينة الذين تعرضوا نسبة توزيعهم يف املجتمع 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، 

مل  الذين  االفراد  كافة  وتشمل  يتعرضوا،  مل  الذين  عينة   )2(

العدالة،  نظام  أو  األمن  أجهزة  مع  واحتكاك  لتجربة  يتعرضوا 

و)3( عينة الذين تعرضوا، وتشمل كافة األفراد الذين تعرضوا 

لتجربة واحتكاك مع أجهزة األمن او نظام العدالة.  

مع  وتشاور  تعاون  االستطالع  استامرة  إعداد  خالل  جرى 

العديد من املؤسسات واألجهزة يف البلدان املشاركة يف مقياس 

قطاع األمن ونظام العدالة، كوزارة الداخلية، واألجهزة األمنية، 

مؤسسات  مقدمتها  ويف  املدين  املجتمع  ومؤسسات  والربملان، 

بالشكر  نتقدم  وهنا  سياسيني.  وناشطني  االنسان،  حقوق 

الذين ساعدوا وساهموا  الجزيل لجميع املؤسسات واألشخاص 

يف تطوير استامرة االستطالع.

أقسام  املقدمة من ثالثة  لهذه  باإلضافة  التقرير  يتكون هذا 

أخرى هي:

ومناقشة . 1 الستعراض  التقرير  من  الثاين  القسم  خصص 

للنتائج  خصص  االول:  مستويني؛  عىل  الدراسة  نتائج 

النتائج  عرض  والثاين:  التقرير.  يستهدفها  التي  االقليمية 

التقرير.   البلدان االربع املشاركة يف  الرئيسية لكل بلد من 

الراهنة  القراءة  بني  مقارنة  إجراء  الحالتني  يف  وروعي 

والسابقة.

خلص . 2 التي  التوصيات  الستعراض  الثالث  القسم  خصص 

للتوصيات  خصص  االول:  مستويني،  عىل  التقرير  لها 

بلد عىل  بكل  املتعلقة  للتوصيات  والثاين خصص  العامة. 

حّدة. 

يحتوي القسم الرابع عىل مالحق تشمل: تفصيل للمنهجية . 3

االستطالع  وإجراء  وعالماتها  املؤرشات  إلعداد  املستخدمة 

تحويلها  قبل  والنتائج  باألسئلة  وجدول  العينة.  واختيار 

املؤرشات  لكافة  بالعالمات  وجدول  بلد.  لكل  لعالمات 

بعالمات  وجدول  املشاركة.  للبلدان  والفرعية  الرئيسية 

املؤرشات الرئيسية والعالمة الكلية للمقياس للبلدان األربعة 

املشاركة يف التقرير.  
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)2( النتائج

أوال: القراءة االقليمية: 

العدالة  ونظام  األمن  لقطاع  العريب  املقياس  قيمة  بلغت 

بفارق  "املتوسط"،  التقييم  عالمات  أعىل  يف  وهي   ،)0.59(

مثاين نقاط عن عالمة املقياس يف القراءة االوىل )0.51(. هذا 

املقياس  عليها  حصل  التي  املرتفعة  للعالمة  نتيجة  جاء  التقدم 

يف االردن )التي تشارك للمرة االوىل يف مقياس االمن( مقابل 

انسحاب اليمن من املشاركة يف القراءة الثانية بسبب االوضاع 

امليدانية وكان املقياس اليمني قد حصل يف القراءة السابقة عىل 

عالمة متدنية )0.44(. يف املقابل ارتفعت عالمات كل من تونس 

العالمة  عىل  العراق  حافظت  فيام  درجتني  مبقدار  وفلسطني 

ذاتها التي حصل عليها املقياس يف القراءة االوىل.

بني  نقاط   8 الفرق  بلغ  أدناه،   )1( رقم  الشكل  يظهر  كام 

من تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن، ومن مل يتعرضوا لتجربة 

مع هذا القطاع )0.53 مقابل 0.61(. إن هذا يعني أن التعامل 

املبارش مع قطاع األمن ونظام العدالة يخلق انطباعا أقل ايجابية 

عن هذا القطاع. 

يف  لتجربة  يتعرض  مل  ومن  تعرض  من  بني  مقارنة   :)1( رقم  شكل 

القراءتني

)تشري األعمدة امللونة اىل القراءة الثانية واألعمدة الرمادية اىل القراءة األوىل(

0.51
0.44

0.53

تُشري الفروقات بني عالمات املقياس يف كل دولة عىل حدة، 

الدول  بني  التباين  أن  إىل  أدناه،   )2( رقم  الشكل  يظهر  كام 

االردن حيث حصلت  عدا  فيام  متقارب،  قد جاء بشكل  األربعة 

عىل عالمة )0.73(، تليها تونس بفارق 14 نقطة حيث حصلت 

عىل عالمة )0.59(، تليها العراق )0.53(، ثم فلسطني )0.52(. 

تشري النتائج إىل أن تصنيف األداء الكيل لقطاع األمن يف دولة 

واحدة قد بلغ درجة "متقدم جدا" من اإلصالح. أما الدول الثالث 

األخرى فقد حصلت عىل تصنيف متوسط.

بقيمة  مقارنة  العربية  الدول  يف  املقياس  عالمات   :)2( رقم  شكل 

املقياس العريب

)تشري األعمدة امللونة اىل القراءة الثانية واألعمدة الرمادية اىل القراءة األوىل(

االردن هي األفضل 

بزيادة قدرها  األوىل  املرتبة  االردن يف  األمن يف  جاء قطاع 

اربع عرشة نقطة من مائة عن املقياس العريب، وجاء قطاع 

املقياس  عالمة  بنفس  الثانية  املرتبة  يف  تونس  يف  األمن 

الثالثة  املرتبة  يف  العراق  يف  األمن  قطاع  وجاء  العريب، 

بانخفاض ست نقاط عن املقياس العريب، وجاء قطاع األمن 

قدره  بانخفاض  األخرية  أو  الرابعة  املرتبة  يف  فلسطني  يف 

سبع نقاط عن املقياس العريب.

أكرب  ثقة  توفري  عىل  االردن  يف  السيايس  االستقرار  ساعد 

من قبل الجمهور يف ذلك البلد بقطاع األمن ونظام العدالة مام 

التي تعاين من  الدول األخرى املشاركة  منحها عالمة أعىل من 

صعوبات يف عملية اإلصالح بسبب الظروف الذاتية املتعلقة إما 

)فلسطني(،  اإلرسائييل  االحتالل  وظروف  السيايس  باالنقسام 

أو االنقسام الطائفي )العراق(، أو مرحلة االنتقال الدميقراطي 

الحدود  ومن  املسلحة  املجموعات  من  القادم  االمني  والتهديد 

الليبية )تونس(. 

االحتكاك والتجربة املبارشة تعطي انطباعات سلبيه عن 

قطاع األمن

العدالة  ونظام  األمن  لقطاع  العريب  املقياس  قيمة  بلغت 

لعام 2016 )0.59( وتراجعت هذه القيمة بني من تعرضوا 

لتجربه مبارشة واحتكاك مع هذا القطاع إىل )0.53( مقابل 

)0.61( بني من مل يتعرضوا لتجربه.

يظهر الشكل ادناه، هناك فروقات بارزة بني من تعرض لتجربة 

مع قطاع االمن، ومن مل يتعرض لتجربة مع هذا القطاع.   يعطي 

من تعرض لتجربة مبارشة مع قطاع األمن ونظام العدالة تقييام 

القطاع.  هذا  مع  مبارشة  لتجربة  يتعرض  ممن مل  بكثري  أسوء 

املشاركة وبشكل خاص يف  الدول  كافة  األمر عىل  ينطبق هذا 
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العراق حيث تبلغ قيمة املقياس )0.43( بني من تعرضوا لتجربة 

و)0.56( بني من مل يتعرضوا وكان التقرير السابق قد أشار إىل 

نتائج مشابهة.

شكل رقم )3(: مقارنة بني من تعرض ومن مل يتعرض لتجربة يف املقياس 

العريب ويف الدول املشاركة

توفر األمن يرفع عالمة املقياس

الشخصية  والسالمة  باألمن  الشعور  أن  إىل  النتائج  تشري 

والعائلية يلعب دوراً شديد األهمية يف تقييم املواطن لقطاع 

املقياس عند توفر األمن وتنخفض  األمن حيث ترتفع عالمة 

عند غيابه.

كام وجدنا يف التقرير السابق، يلعب إحساس الفرد باألمن 

والسالمة الشخصية والعائلية دوراً كبرياً يف التأثري عىل تقييم 

 )4( الشكل رقم  بلده. كام يظهر من  األمن يف  لقطاع  املواطن 

أدناه تبلغ عالمة املقياس العريب )0.64( لدى عينة أولئك الذين 

تنخفض  املقابل  يف  ولعائالتهم.  لهم  األمن  بتوفر  يشعرون 

عالمة املقياس العريب بشكل دراماتييك إىل )0.45( لدى عينة 

الذين يشعرون أن األمن غري متوفر لهم ولعائالتهم. يصدق هذا 

مقياس  عالمة  تبلغ  فمثالً  املشاركة،  الدول  كافة  عىل  التحليل 

العراق )0.62( بني عينة الذين يشعرون بتوفر األمن و)0.34( 

بني عينة الذين يشعرون بعدم توفره. وكذلك الحال يف تونس 

)0.61 مقابل 0.53( وفلسطني )0.56 مقابل 0.45( واالردن 

)0.74 مقابل 0.60(. 

عينة  لدى  العريب  املقياس  عالمة  أن  أدناه  الشكل  يُظهر 

الذين يشعرون بتوفر األمن قد ارتفعت مبقدار خمس نقاط يف 

 ،)0.59 مقابل   0.64( األوىل  بالقراءة  مقارنة  الثانية  القراءة 

االمن  بتوفر  يشعرون  ال  الذين  لعينة  املقياس  عالمة  وارتفعت 

يف القراءة الثانية مقارنة بالقراءة األوىل )0.45 مقابل 0.40(. 

األمن  بتوفر  يشعرون  الذين  عينة  لدى  املقياس  ارتفعت عالمة 

يف فلسطني مبقدار نقطتني يف القراءة الثانية مقارنة بالقراءة 

األوىل )0.56 مقابل 0.54(، فيام ارتفعت عالمة املقياس لعينة 

الذين ال يشعرون بتوفر األمن بنقطة واحدة يف القراءة الثانية 

املقياس  حافظ   .)0.44 مقابل   0.45( األوىل  بالقراءة  مقارنة 

يشعرون  الذين  لعينة   )0.61( العالمة  نفس  عىل  تونس  يف 

ارتفعت عالمة  الثانية واألوىل، فيام  القراءتني  بتوفر األمن يف 

املقياس لعينة الذين ال يشعرون بتوفر االمن مبقدار ست نقاط 

يف القراءة الثانية مقارنة بالقراءة األوىل )0.53 مقابل 0.47(. 

أما يف العراق فقد انخفضت قيمة املقياس لعينة الذين يشعرون 

بتوفر األمن يف القراءة الثانية مقارنة بالقراءة األوىل مبقدار 3 

نقاط )0.62 مقابل 0.65( وكذلك االمر بالنسبة لعينة الذين ال 

يشعرون بتوفر االمن )0.37( يف القراءة األوىل مقابل )0.34( 

يف القراءة الثانية.

لقطاع  الجمهور  تقييم  يف  األمن  بتوفر  اإلحساس  دور   :)4( رقم  شكل 

األمن يف القراءتني األوىل والثانية

)تشري األعمدة امللونة اىل القراءة الثانية واألعمدة الرمادية اىل القراءة األوىل(

العريبفلسطنيالعراقتونساالردن

متوفر     غري متوفرمتوفر     غري متوفرمتوفر     غري متوفرمتوفر     غري متوفرمتوفر     غري متوفر

دور حاسم لالنتامءات السياسية والطائفية يف العراق 

وفلسطني

لالنتامءات السياسية والطائفية دور بالغ األهمية، يف تحديد 

املوقف من قطاعات األمن يف كل من العراق وفلسطني، لكن 

تأثريه يف األردن وتونس منعدم أو ضئيل.

للمواطنني  والطائفية  السياسية  االنتامءات  طبيعة  تضيف 

بعداً إضافياً قوياً يف تفسري التقييم الذي يعطيه الجمهور يف 

إىل  النتائج  تحليل  يشري  حيث  األمن  لقطاع  وفلسطني  العراق 

أن هذه االنتامءات تلعب دوراً شديد األهمية يف تشكيل مواقف 

وانطباعات الجمهور العريب تجاه قطاع األمن. مثالً، يربز دور 

االنتامء السيايس والطائفي بشكل حاسم يف العراق حيث متيل 

مواقف الجمهور للرىض واإليجابية عن قطاع األمن بني مؤيدي 

األحزاب الشيعية ثم بني مؤيدي األحزاب الكردية. لكن املواقف 

األحزاب  مؤيدي  بني  متاماً  سلبية  وتصبح  حاد  بشكل  تنقلب 

يف  مشابه  منط  ويربز  العلامنية.  واألحزاب  العربية  السنية 

فلسطني بني مؤيدي حركة فتح مقابل مؤيدي حركة حامس.

هناك إذاً عالقة قوية جدا بني االنتامءات السياسية والطائفية 

البلدين:  هذين  يف  االمن  بتوفر  شعورهم  ومدى  للمواطنني 
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املواطنون املؤيدون أو املنتمون ألحزاب أو طوائف تقف خارج 

الحكم أو يف املعارضة يشعرون بغياب األمن بشكل أكرب بكثري 

حاكمة.  طوائف  أو  ألحزاب  املنتمون  املواطنون  به  يشعر  مام 

فمثالً بينام تبلغ نسبة اإلحساس بتوفر األمن بني مؤيدي األحزاب 

% )عىل التوايل( فإنها  الشيعية والكردية يف العراق 85 % و93 

الضفة  ويف  السنية.  األحزاب  مؤيدي  بني   %  42 تتجاوز  ال 

الغربية من فلسطني تصل نسبة اإلحساس باألمن بني مؤيدي 

هذه  تتجاوز  ال  فيام   %  65 الوطنيني  واملستقلني  فتح  حركة 

% بني مؤيدي حامس والجهاد اإلسالمي واملستقلني  النسبة 50 

اإلسالميني. 

الطائفة  أو  للحزب  منتميا  أو  مؤيداً  كنت  إن  اخرى،  بعبارة 

الحاكمة فإنك بالتايل تشعر بتوفر األمن أكرث مام يشعر به بقية 

فإنك  املعارضة  الطائفة  أو  للحزب  منتميا  كنت  وإن  املواطنني، 

بالتايل تشعر بعدم توفر األمن أكرث مام يشعر به بقية املواطنني. 

تتأثر عالمة املقياس صعودا وهبوطا يف كلتا الحالتني )االنتامء 

السيايس/ الطائفي ودرجة توفر األمن( بدرجات متشابهة. فإن 

كنت مؤيًد أو منتميا للحزب أو الطائفة الحاكمة فإنك ستشعر 

هذه  يف  لديك  املقياس  عالمة  وستكون  لألمن  أكرب  بتوفر 

الحالة مرتفعة. أما إذا كنت منتميا للحزب أو الطائفة املعارضة 

لديك  املقياس  عالمة  وستكون  لألمن  أقل  بتوفر  ستشعر  فإنك 

منخفضة كام يوضح الرسم التايل:

رسم توضيحي التجاه العالقة بني االنتامء السيايس/ الطائفي والشعور 

باألمن وعالمة املقياس يف العراق وفلسطني

عالمة مقياس 

عالية

عالمة مقياس 

منخفضة

أمن متوفر

أمن غري متوفر

حزب أو طائفة 

حاكمة

حزب أو طائفة 

معارضة

وميكن رؤية قوة العالقة بني املتغريات الثالث )األمن، واالنتامء 

السيايس أو الطائفي، وعالمة املقياس( بشكل واضح يف الجدول 

التايل الذي يُظهر أن عالمة املقياس األعىل يف العراق )0.65( 

الحاكمة  الطائفة  أو  املنتمني للحزب  أو  املؤيدين  للمواطنني  هي 

املقياس األدىن )0.31(  أما عالمة  الذين يشعرون بتوفر االمن. 

الذين  املعارضة  الطائفة  أو  للحزب  املنتمني  للمواطنني  فهي 

مامثلة يف  رؤية صورة  كام ميكن  األمن.  توفر  بعدم  يشعرون 

فلسطني حيث ترتفع عالمة املقياس ألعىل عالمة لها )0.62( بني 

الذين يشعرون باألمن من بني مؤيدي الحزب الحاكم وتنخفض 

الذين ال يشعرون باألمن من بني  ألدىن عالمة لها )0.36( بني 

أخريتني،  مجموعتني  أيضاً  الجدول  يظهر  املعارضة.  مؤيدي 

العراق  يف   0.54( نسبيا  عالية  عالمة  املقياس  تعطي  إحداهام 

األمن  بتوفر  يشعرون  مواطنون  وهؤالء  فلسطني(  يف  و0.43 

تعطي  واألخرى  معارضة،  أو طائفة  ينتمون ألحزاب  أنهم  رغم 

املقياس عالمة وسطية )0.49 يف العراق و0.52 يف فلسطني( 

الوقت  يف  لكنهم  األمن  توفر  بعدم  يشعرون  مواطنون  وهؤالء 

ذاته ينتمون ألحزاب أو طائفة حاكمة. 

جدول رقم )3( كيفية تأثر عالمة املقياس العريب مبتغريي األمن واالنتامء 

السيايس/الطائفي يف العراق وفلسطني

العراق

غري متوفراألمن متوفراالنتامء السيايس/ الطائفي

0.650.49الحزب الحاكم

0.540.31املعارضة

فلسطني

0.620.52الحزب الحاكم

0.430.36املعارضة

جهة  من  املقياس  عالمة  بني  العالقة  هذه  أن  امللفت  من  إن 

أو  بتوفر  واإلحساس  الطائفي  أو  الحزيب  السيايس  واالنتامء 

عدم توفر األمن من جهة أخرى ال ينطبق عىل تونس واألردن. 

الحزيب  السيايس  االنتامء  لضعف   )1( لسببني:  ذلك  ويعود 

الحاد  الحزيب  السيايس  الرصاع  لغياب  أو  األردن(  يف  )كام 

عالية من  لوجود درجة   )2( و  السلطة )كام يف تونس(،  عىل 

)كام  البلد  يف  السياسية  الرشائح  كافة  بني  باألمن  اإلحساس 

هي الحال يف األردن وتونس معاً(. فمثالً، تشري النتائج إىل أن 

باألمن عالية جدا وشبه متطابقة بني مؤيدي  درجة اإلحساس 

%(. ويف حالة األردن  %( ونداء تونس )76  حزب النهضة )77 

سيايس،  حزب  ألي  انتامئها  عدم  عن  العظمى  الغالبية  أعربت 

فإن  انتامًء سياسياً محدداً  التي أظهرت  وحتى بالنسبة لألقلية 

املنتمني  غري  مع  متطابقة  شبه  بقيت  باألمن  اإلحساس  درجة 

 .)% 74(
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عند إسقاط متغريي األمن واالنتامء السيايس عىل الخارطة 

األمنية- الخرائط  )أنظر  وفلسطني  العراق  من  لكل  اإلدارية 

الحزبية يف القسم املتعلق بكل دولة يف هذا التقرير( فإننا نجد 

يرتفع  التي  املناطق  يف  بارز  بشكل  ترتفع  املقياس  عالمة  أن 

الحاكم  للحزب  التأييد  فيها  ويزداد  األمن  بتوفر  الشعور  فيها 

وتنخفض يف املناطق التي ينخفض فيها الشعور بتوفر األمن 

التأييد لألحزاب املعارضة. فمثالً بينام تبلغ عالمة  ويزداد فيها 

املقياس العراقي )0.62( يف مناطق مثل البرصة والنجف ذات 

فإنها  األمن  توفر  يف  العالية  النسب  وذات  الشيعية  األغلبية 

تنخفض إىل )0.42( يف مناطق مثل دياىل ذات األغلبية السنية 

وذات النسب املنخفضة يف توفر األمن. 

ويف فلسطني ترتفع عالمة املقياس إىل )0.55( يف شامل 

فتح،  أي  الحاكم،  للحزب  التأييد  يزداد  حيث  الغربية  الضفة 

وترتفع درجة الشعور بتوفر األمن، لكنها تنخفض إىل )0.48( 

يف جنوبها حيث ترتفع نسبة التأييد لحامس وتنخفض درجة 

الشعور بتوفر األمن.

العراق  يف  عنها  مختلفة  واألردن  تونس  يف  الصورة  لكن 

وفلسطني. حيث ال توجد فروق ذات أهمية يف درجة اإلحساس 

باألمن يف املناطق املختلفة للدولتني وال يلعب االنتامء السيايس 

درجة  تحديد  أو  املقياس  عالمة  تحديد  يف  أهمية  ذي  دوراً 

اإلحساس باألمن.

ترتفع يف تونس عالمة املقياس إىل )0.63( يف مناطق مثل 

وتنخفض  قليالً  للنهضة  التأييد  يزداد  حيث  والقريوان  تونس 

بوزيد  وسيدي  جندوبة  مثل  مناطق  يف   )0.58( إىل  قليالً 

حيث يرتفع التأييد للحزب الحاكم بعض اليشء مع بقاء درجة 

إىل  الخارطة  تشري  ال  األردن  ويف  متطابقة.  باألمن  اإلحساس 

أي فروقات ذات مغزى يف درجة اإلحساس باألمن أو يف عالمة 

املقياس.

أيضاً  يشري  التقرير  هذا  فإن  السابق،  التقرير  أشار  بينام 

إىل أن األكرث اطالعاً ومعرفة مبهام واختصاصات أجهزة األمن 

مييلون التخاذ مواقف وحمل انطباعات أكرث إيجابيه من األقل 

اطالعاً حيث تبلغ قيمة املقياس مثال )0.62( بني املطلعني عىل 

غري  بني   )0.53( إىل  وترتاجع  الرشطة  واختصاصات  مهام 

املطلعني وينطبق هذا األمر عىل االطالع عىل مهام واختصاصات 

السابق  التقرير  نتائج  أشارت  وقد  املخابرات.  وجهاز  الجيش 

اىل استنتاجات مشابهة. وقد أشارت نتائج التقرير السابق إىل 

استنتاجات مشابهة.

شكل رقم )5(: دور االطالع يف تقييم الجمهور ألجهزة األمن

الرشطة

مطلعمطلعمطلع  غري مطلع غري مطلع غري مطلع

املخابراتالجيش

املؤرشات الرئيسية 

كام يشري الشكل رقم )6( أدناه، حصل مؤرشان، هام الثالث 

املتعلق بالتوقعات املستقبلية للقدرات املهنية ألجهزة األمن، ورقم 

)10( املتعلق بإحساس املواطن باألمن والسالمة الشخصية، من 

إجاميل إثني عرش مؤرشا رئيسيا يف مقياس قطاع األمن العريب، 

عىل تقييم "متقدم جدا " )0.77( و )0.72( عىل التوايل، مام 

األمنية  األجهزة  مستقبل  يف  املواطنني  لدى  تفاؤل  عىل  يدل 

وعىل نجاح األجهزة يف توفري األمن. يف املقابل، فإن املؤرش ذي 

العالمة األدىن يف املقياس هو املؤرش رقم )7( الخاص باالطالع 

واملعرفة باالختصاص واملهام املختلفة لألجهزة األمنية يف توفري 

األمن؟ حيث حصل عىل عالمة )0.41( أي عىل تقييم "اصالح 

ضعيف"، ثم رقم )6( الخاص باالعتقادات بشأن انتشار الفساد 

يف األجهزة حيث يحصل عىل )0.46( "اصالح ضعيف"، ومن 

ثم املؤرش رقم )12( املتعلق بالحريات واملساءلة حيث يحصل 

عىل )0.56( أي تقييم "اصالح متوسط". 

)االثنتي  املؤرشات  جميع  عالمات  أن  أدناه،  الشكل  يظهر 

عرشة( يف القراءة الثانية مقارنة بالقراءة االوىل ارتفعت بدرجات 

متفاوتة، فقد بلغ الفرق مثاين نقاط يف قيمة املقياس )0.59 

رقم  املؤرش  يف  أدىن  كحد  بنقطتني  وارتفعت   .)0.51 مقابل 

)7( املتعلق باالطالع واملعرفة، فيام ارتفعت بثالث عرشة نقطة 

يف املؤرشين رقم )10( املتعلق باإلحساس باألمن واملؤرش رقم 

)1( الخاص بقدرات االجهزة االمنية. يعود هذا االرتفاع بشكل 

التي حصلت عليها املؤرشات يف  املرتفعة  العالمات  أساس إىل 

األردن املشاركة يف القراءة الثانية مقارنة بالعالمات املنخفضة 

القراءة  يف  املشاركة  اليمن  يف  املؤرشات  عليها  حصلت  التي 

األوىل من ناحية، وارتفاع عالمات املؤرشات بشكل طفيف يف 

كل من فلسطني وتونس.

من  الفساد  ومكافحة  باالطالع  املتعلقني  املؤرشان  انتقل 

اىل تصيف ضعيف  األوىل  القراءة  تصنيف "ضعيف جدا" يف 

تصنيف  من  مؤرشات  ثالثة  انتقلت  وكذلك  الثانية،  القراءة  يف 

الحريات  هي  متوسط"  "اصالح  تصنيف  اىل  "ضعيف" 

واملساءلة، وقدرات األجهزة، والتجربة الشخصية، فيام قفز املؤرش 

الخاص بأداء األجهزة من تصنيف "ضعيف" اىل تصنيف متقدم 
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وانتقل  الحالية،  القراءة  نقطة يف  باثنتي عرشة  عالمته  الرتفاع 

باألجهزة" من تصنيف متوسط  والثقة  العدالة  املؤرشان "نظام 

اىل تصنيف متقدم. كام قفز مؤرش اإلحساس باألمن من تصنيف 

بثالث عرشة  عالمته  الرتفاع  جدا  متقدم  تصنيف  اىل  "متوسط 

الثانية عىل تصنيف "متقدم  القراءة  نقطة. حصل مؤرشان يف 

يف  التصنيف  هذا  عىل  املؤرشات  من  أيا  يحصل  مل  فيام  جدا" 

القراءة األوىل، وحصلت ثالثة مؤرشات عىل تصنيف "متقدم" 

يف القراءة الحالية مقارنة مبؤرشين يف القراءة السابقة، وحصل 

مقارنة  الثانية  القراءة  يف  "ضعيف"  تصنيف  عىل  مؤرشان 

مؤرشات  خمسة  وحصلت  األوىل.  القراءة  يف  مؤرشات  بأربعة 

عىل تصنيف "متوسط" يف القراءتني فيام حصل مؤرشان عىل 

تصنيف "ضعيف جدا" يف القراءة األوىل.       

شكل رقم )6(: عالمات املؤرشات الرئيسية للمقياس العريب يف القراءتني 

األوىل والثانية

)تشري األعمدة امللونة اىل القراءة الثانية واألعمدة الرمادية اىل القراءة األوىل(

 )0.41( بني  ما  الرئيسية  املؤرشات  عالمات  تراوحت 

ما  هو  املؤرشات  لهذه  التصنيف  أن  إىل  يشري  مام  و)0.77(، 

بني "الضعيف" و"املتقدم جدا". حصلت خمسة مؤرشات عىل 

تقييم "متوسط"، ومؤرشان عىل تقييم "ضعيف". تشري هذه 

النتائج إىل أن قطاع األمن ونظام العدالة يف الدول املشاركة يف 

هذا املقياس يعاين من إشكالية أساسية تتعلق باالطالع واملعرفة 

والسابع(  السادس  املؤرشان  عليهام  )الدال  الفساد  ومكافحة 

وبغياب أو هشاشة أوضاع الحريات واملساءلة وحقوق االنسان، 

األمنية يف  األجهزة  تقييم دور  الشخصية يف  التجربة  وسلبية 

حامية القانون والحريات العامة ومكافحة الجرمية.

األمن  أجهزة  مع  لتجربة  التعرض  بني  سلبية  عالقة 

واإلحساس باألمن 

يؤدي االحتكاك والتجربة املكتسبة من التعرض املبارش لقطاع 

الشخصية  والسالمة  األمن  بغياب  الشعور  زيادة  إىل  األمن 

ويقلل من نسبة التفاؤل باملستقبل والرىض عن أداء األجهزة 

األمنية .

املؤرشات  نتائج  مقارنة  أن  ادناه   )7( رقم  الشكل  يظهر 

اإلحدى عرشة لعينة الذين تعرضوا لتجربة مع األجهزة األمنية 

ونظام العدالة وعينة الذين مل يتعرضوا تشري إىل حصول الذين 

تراوحت  مؤرشات.  عرشة  يف  أعىل  عالمات  عىل  يتعرضوا  مل 

الفروقات ما بني 14 نقطة للمؤرش الخاص بإحساس املواطن 

الخاص  للمؤرش  نقاط  وسبع  الشخصية،  والسالمة  باألمن 

باحرتام الحريات واملساءلة وحقوق اإلنسان، فيام حصل املؤرش 

الخاص باالطالع واملعرفة باالختصاص واملهام املختلفة لألجهزة 

تعرضوا  الذين  بني  نقاط(  )بأربع  أعىل  عالمات  عىل  األمنية 

التجربة  األرجح عن  ناتج عىل  األمن، وذلك  أجهزة  لتجربة مع 

الشخصية لهؤالء األفراد.

شكل رقم )7(: مقارنة عالمات املؤرشات الرئيسية بني من تعرضوا ومن مل يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن
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من  أي  يحصل  مل  أعاله،   )7( رقم  الشكل  من  يظهر  كام 

األمن  قطاع  مقياس  لتجربة يف  تعرضوا  الذين  عينة  مؤرشات 

العريب عىل عالمات تضعها يف تصنيف "متقدم جدا"، يف حني 

حصل مؤرش واحد )مؤرش رقم 3 الخاص بالتوقعات املستقبلية( 

العينة عىل عالمة تضعه يف تصنيف "متقدم". حصل  لنفس 

مؤرشان لعينة الذين مل يتعرضوا لتجربة عىل تصنيف "متقدم 

جدا" هام: املؤرش رقم )10( املتعلق باإلحساس باألمن والسالمة 

املتعلق   )3( رقم  واملؤرش   ،)0.74( عالمة  عىل  الشخصية 

بالتوقعات املستقبلية لعمل األجهزة األمنية عىل عالمة )0.79(. 

تضعها  عالمات  عىل  العينة  لنفس  مؤرشات  ثالث  وحصلت 

بالثقة  املتعلق   )5( رقم  املؤرش  وهي  "متقدم"؛  تصنيف  يف 

واملؤرش  العدالة،  بنظام  املتعلق   )11( رقم  واملؤرش  باألجهزة، 

رقم )2( الخاص بأداء االجهزة.

االردن هو  األمن يف  التفاؤل مبستقبل قطاع  مستوى 

األعىل

يصل املستوى اإليجايب للتوقعات املستقبلية لقطاع األمن إىل 

الدرجات يف  أدىن  االردن وينخفض إىل  الدرجات يف  أعىل 

فلسطني. 

تظهر مقارنة تصنيف عالمات املؤرشات الرئيسية يف كل من 

البلدان االربعة املشاركة يف التقرير، كام يظهر من الشكل رقم 

االربعة حصلت  البلدان  فقط يف  مؤرشات  أن ستة  أدناه،   )8(

عىل تقييم "مكتمل" أو "منعدم" لعملية اإلصالح الجارية يف 

قطاع األمن ونظام العدالة؛ فقد حصل مؤرش االطالع واملعرفة 

يف فلسطني عىل تصنيف "منعدم"، وحصل مؤرش التوقعات 

املستقبلية يف تونس واألردن عىل تصنيف "مكتمل"، ومؤرشات 

تصنيف  باألمن عىل  واإلحساس  االجهزة  وأداء  االجهزة  قدرات 

"مكتمل" يف االردن. 

شكل رقم )8(: عالمات املؤرشات الرئيسية يف البلدان األربعة

فلسطنياالردنالعراقتونس

)1( قدرات 

االجهزة

)2( أداء 

االجهزة

 )3(

التوقعات

املستقبلية

 )4(

اتجاهات

التغيري

 )5(

الثقة 

باالجهزة

 )6(

مكافحة 

الفساد

 )7(

اإلطالع 

واملعرفة

 )8(

بناء الدولة

 )9(

التجربة 

الشخصية

 )10(

احساس 

باألمن

 )11(

نظام 

العدالة

 )12(

الحريات 

واملسائلة



مقياس قطاع األمن وتوجهات املواطنني، 2016 18

من  كل  يف  عرش  االثني  الرئيسية  املؤرشات  عالمات  تشري 

الجدول  من  يظهر  كام  التقرير،  يف  املشاركة  االربعة  البلدان 

رقم )5( أدناه، أن خمسة مؤرشات يف البلدان االربعة حصلت 

األوىل  القراءة  يف  واحد  مؤرش  مقابل  "مكتمل"  تقييم  عىل 

القراءة األوىل وهو مؤرش "التوقعات  البلدان املشاركة يف  يف 

املستقبلية" يف تونس. بينام حصل مؤرشين يف القراءة الثانية 

وهو مؤرش االطالع واملعرفة يف فلسطني وتونس عىل تصنيف 

"منعدم" لعملية اإلصالح الجارية يف قطاع األمن ونظام العدالة 

مقابل مؤرش واحد يف القراءة األوىل املتعلق باالطالع واملعرفة 

يف فلسطني. 

جدول رقم )4(: عالمات املؤرشات الرئيسية يف البلدان املشاركة يف 

القراءتني األوىل والثانية

املتوسط العريب االردن اليمن تونس العراق فلسطني

القراءة املؤرشات

الثانية

القراءة 

األوىل

القراءة 

الثانية

القراءة 

األوىل

القراءة 

الثانية

القراءة 

األوىل

القراءة 

الثانية

القراءة 

األوىل

القراءة 

الثانية

القراءة 

األوىل

0.58 0.45 0.85 0.35 0.55 0.54 0.45 0.46 0.46 0.45
)1( قدرات 

األجهزة

0.61 0.49 0.84 0.43 0.56 0.55 0.48 0.47 0.55 0.52
)2(  أداء 

األجهزة

0.77 0.70 0.96 0.68 0.81 0.83 0.68 0.68 0.62 0.62

 )3(

التوقعات 

املستقبلية

0.57 0.52 0.61 0.52 0.59 0.55 0.54 0.47 0.56 0.53
)4( اتجاهات 

التغيري

0.66 0.56 0.80 0.41 0.72 0.70 0.57 0.60 0.54 0.52
)5( الثقة 

باألجهزة

0.46 0.38 0.54 0.38 0.50 0.42 0.42 0.37 0.39 0.35
)6( مكافحة 

الفساد

0.41 0.39 0.60 0.46 0.27 0.34 0.46 0.46 0.29 0.28
)7( االطالع 

واملعرفة

0.59 0.54 0.67 0.44 0.58 0.58 0.55 0.59 0.55 0.53
)8( بناء 

الدولة

0.59 0.50 0.64 0.39 0.62 0.52 0.52 0.51 0.57 0.60
)9( التجربة 

الشخصية

0.72 0.59 0.93 0.47 0.68 0.68 0.63 0.61 0.62 0.61

 )10(

احساس 

باألمن

0.62 0.51 0.76 0.36 0.63 0.61 0.56 0.59 0.53 0.49
)11( نظام 

العدالة

0.56 0.50 0.60 0.45 0.60 0.57 0.53 0.53 0.52 0.47

 )12(

الحريات 

واملسائلة

0.59 0.51 0.73 0.44 0.59 0.57 0.53 0.53 0.52 0.50 قيمة املقياس

حصلت ثالثة مؤرشات للذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن 

ونظام العدالة، كام يشري الجدول رقم )6( أدناه، عىل تصنيف 

"ضعيف" وذلك مقارنة مع مثانية مؤرشات يف القراءة السابقة، 

للذين مل يتعرضوا لتجربة عىل نفس  فيام حصل مؤرش واحد 

التقييم، وهو املؤرش رقم )6( املتعلق مبكافحة الفساد. وحصلت 

سبعة مؤرشات عىل تصنيف "متوسط" للذين تعرضوا لتجربة 

)مقارنة مع مؤرش واحد بالقراءة السابقة(، فيام حصلت ثالثة 

لتجربة  تعرضوا  الذين مل  عينة  بني  التقييم  هذا  مؤرشات عىل 

يتعرضوا  مل  للذين  مؤرشات  اربعة  حصلت  املقابل  يف  كهذه. 

مؤرش  مقابل  "متقدم"  تصنيف  عىل  االمن  قطاع  مع  لتجربة 

وهو  التقييم،  نفس  عىل  كهذه  لتجربة  تعرضوا  للذين  واحد 

املؤرش رقم 3 املتعلق بالتوقعات املستقبلية.

العينة للمقياس  التصنيف وحسب  جدول رقم )5(: عدد املؤرشات حسب 

العريب يف القراءتني األوىل والثانية

التصنيف
مجموع العينةمل يتعرضتعرض

201520162015201620152016

اصالح منعدم

31212اصالح ضعيف جدا

831142اصالح ضعيف

176355اصالح متوسط

11413اصالح متقدم

122اصالح متقدم جدا

اصالح مكتمل

121211111212املجموع

مل  للذين  مؤرشين  أن  إىل  أيضاً   )6( رقم  الجدول  يشري 

وهام  جدا"  "متقدم  تصنيف  عىل  حصال  لتجربة  يتعرضوا 

املؤرشان الثالث والعارش اللذان يتعلقان بالتوقعات املستقبلية، 

القراءة  يف  واحد  مؤرش  مع  مقارنة  )وذلك  باألمن  واإلحساس 

السابقة(. حصل مؤرش واحد )السادس( عىل تصنيف "ضعيف 

األمن.  قطاع  داخل  الفساد  مكافحة  وهو  تعرضوا  للذين  جدا" 

للذين  جدا"  "ضعيف  تصنيف  عىل  )السابع(  املؤرش  وحاز 

مبهام  املواطنني  ومعرفة  إطالع  وهو  لتجربة،  يتعرضوا  مل 

أن  االمر  هذا  يعني  املختلفة.  األمنية  األجهزة  ومسؤوليات 

اإلصالح يف قطاع األمن ونظام العدالة ما زال محدودا، ويحتاج 

املواطنون  يتلمس  ليك  إجراءاته  وتعميق  وتريته،  ترسيع  إىل 

بثقة  يحظى  وليك  القطاع،  هذا  يف  تجري  التي  اإلصالحات 

الجمهور يف البلدان العربية املشاركة يف مقياس األمن العريب.

املؤرشات الفرعية

 113 إجاميل  من   %  8 )أي  فرعية  مؤرشات  تسعة  حصلت 

مؤرشا فرعيا يقيسها هذا التقرير( عىل عالمات تشري إىل إصالح 

أكرب  تنفيذ  األمنية عىل  األجهزة  بقدرة  تتعلق  وهي  "مكتمل"، 

لقرارات املحاكم، والثقة بالجيش يف عملية بناء الدولة والدفاع، 

االمن  وأجهزة  الجيش،  بنزاهة  والثقة  الرشطة،  بنزاهة  والثقة 

تعمل ألجل أمن املواطن، والقدرة عىل تقديم شكاوى ملنظامت 

حقوق االنسان، والقدرة عىل تقديم طلبات للقضاء باإلفراج عن 

معتقلني، وتنفذ األجهزة قرارات املحاكم عند صدورها، ومساءلة 

تطور  حصول  يعني  مام  السيايس،  املستوى  من  األمن  أجهزة 

كبري عىل عملية اإلصالح يف هذه الجوانب. )أنظر الجدول رقم 

.)4

تصنيف  عىل  فرعية  مؤرشات  خمسة  حصلت  املقابل  يف 

"اصالح منعدم" منها؛ أجهزة االمن ال تعاين من الفساد فيها، 

بالحكم  املاسكني  أجل  من  تعمل  ال  االمن  اجهزة  بأن  واالعتقاد 

مؤسسات  من  عنه  سؤال  أو  للمعتقل  مساعدة  وتوفر  أوالً، 

حقوق اإلنسان، وسؤال مؤسسات حقوق اإلنسان عن املعتقلني 
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 26 أن  إىل  الفرعية  املؤرشات  نتائج  تشري  كام  ومساعدتهم.  

% من إجاميل  مؤرشا حصل عىل تصنيف "متقدم جداً" )أي 23 

113 مؤرشا فرعيا يقيسها هذا التقرير(، وحاز 29 مؤرشا فرعيا 

% من مجمل املؤرشات الفرعية(،  عىل تقييم "متقدم" )أي 26 

وحصل 24 مؤرشا عىل تصنيف "متوسط"، يف حني جاء تقييم 

عىل  فرعية  مؤرشات  مثانية  وحصلت  "ضعيفا"،  مؤرشا   12

تقييم "ضعيف جدا". 

الفرعية  املؤرشات  الرئيسية وتصنيف  املؤرشات  جدول رقم )6(: عالمات 

للمقياس العريب

رقم املؤرش

اسم 

املؤرش 

الرئييس

عدد 

املؤرشات

الفرعية

عالمة 

املؤرش

الرئييس

تصنيف 

املؤرش

الرئييس

تصنيف املؤرشات الفرعية 

اصالح 

مكتمل

اصالح 

متقدم 

جدا

اصالح 

متقدم

اصالح 

متوسط

اصالح 

ضعيف

اصالح 

ضعيف 

جدا

اصالح 

منعدم

1
قدرات 

األجهزة
35متوسط80.58

2
أداء 

األجهزة
1861متقدم160.61

3
التوقعات 

املستقبلية
14متقدم جدا50.77

4
اتجاهات 

التغيري
352متوسط100.57

5
الثقة 

باألجهزة
44112متقدم120.66

6
مكافحة 

الفساد
21ضعيف30.46

7
االطالع 

واملعرفة
21ضعيف30.41

11متوسط20.59بناء الدولة8

9
التجربة 

الشخصية
2153221متوسط160.59

10
االحساس 

باألمن
811متقدم جدا100.72

11
نظام 

العدالة
164232متقدم180.62

12
الحريات 

واملساءلة
114121متوسط100.56

11392629241285املجموع

قيمة املقياس: 0.59

التقييم: اصالح متوسط
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ثانيا: النتائج الرئيسية للبلدان 

األربعة

يتناول هذا القسم قراءة لتقارير البلدان األربعة املشاركة يف 

تقرير مقياس قطاع األمن العريب وتوجهات املواطنني كل عىل 

حده.

)1( األردن

بلغت قيمة املقياس يف األردن )0.73(. وتعكس هذه النتيجة 

تقييام ايجابيا ألوضاع قطاع األمن لدى قطاع كبري من الجمهور 

أو أكرث  الربع  لقطاع االمن )ثالثة ارباع الجمهور(، فيام مينح 

أن  القيمة  هذه  تعني  كام  االوضاع.  لهذه  سلبيا  تقييام  قليال 

التقييم الكيل لقطاع األمن وفقا لتوجهات املواطنني حصل عىل 

فيها  يشرتك  الذي  األوىل  املرة  هي  هذه  جدا.   متقدم  تصنيف 

األردن يف مقياس االمن وتوجهات املواطنني.

كام هي الحال يف كافة الدول قيد البحث، وكام يشري الشكل 

عالمة  يف  واضحة  فروقات  اىل  تشري  النتائج  فإن   ،)9( رقم 

قطاع  مع  لتجربة  يتعرضوا  مل  والذين  تعرضوا  للذين  املقياس 

مقابل   0.69( نقاط  املجموعتني سبع  بني  الفجوة  تبلغ  االمن. 

0.76(. إن هذا يعني أن التعامل املبارش مع قطاع األمن ونظام 

العدالة يف األردن يخلق انطباعا أقل ايجابية عن هذا القطاع.

شكل رقم )9(: قيمة مقياس قطاع االمن وتوجهات املواطنني يف األردن 

والذين تعرضوا/ مل يتعرضوا

قيمة املقياستعرضمل يتعرض

يظهر الشكل رقم )10( أدناه ارتفاع قيمة املقياس يف االردن 

العريب،  املقياس  عليها  حصل  التي  الكلية  بالعالمات  مقارنة 

للذين  املقياس  قيمة  يف  نقطة  عرشة  خمس  الفارق  بلغ  حيث 

مل يتعرضوا، إذ حصل االردن عىل )0.76( مقابل )0.61( يف 

املقياس العريب لنفس العينة. بلغ الفارق أيضا ست عرشة نقطة 

يف قيمة املقياس للذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن ونظام 

العدالة )0.53 مقارنة 0.69( لصالح االردن. يشري هذا األمر إىل 

تحسن يف عملية اصالح قطاع األمن ونظام العدالة. يعود ذلك 

األساس الستقرار البالد والحفاظ عىل حالة التوازن فيها.

شكل رقم )10(: مقارنة عالمات مقياس االردن مع املقياس العريب من 

حيث التعرض وعدم التعرض لتجربة مع أجهزة األمن

قيمة املقياس تعرض

االردنالعريب

مل يتعرض

جميع  )أي  عرشة  االثنتي  الرئيسية  املؤرشات  حصلت 

املؤرشات( عىل عالمة 0.54 فأكرث. فقد حصلت أربعة مؤرشات 

التوقعات  هي:  مكتمل  تصنيف  يضعها ضمن  ما  عالمات  عىل 

عالمة  أفضل  عىل  األمن  ألجهزة  املهنية  للقدرات  املستقبلية 

 ،)0.93( الشخصية  والسالمة  باألمن  واإلحساس   ،)0.96(

وحصل   .)0.84( األجهزة  وأداء   ،)0.85( األجهزة  وقدرات 

مؤرشان عىل تصنيف متقدم جدا وهي: الثقة باألجهزة األمنية 

عىل  مؤرشات  ثالثة  حازت   .)0.76( العدالة  ونظام   ،)0.80(

عالمات ما بني )0.61 إىل 0.67( ما يضعها يف تصنيف اصالح 

متقدم وهي: بناء الدولة )0.67(، والتجربة الشخصية )0.64(، 

عىل  مؤرشات  ثالثة  حصلت  كام   .)0.61( التغيري  واتجاهات 

تصنيف "متوسط" وهي: الحريات واملساءلة وحقوق االنسان 

ومسؤوليات  مبهام  ومعرفتهم  املواطنني  واطالع   ،)0.60(

األجهزة األمنية املختلفة )0.60(، مكافحة الفساد داخل األجهزة 

األمنية )0.54(. )انظر الشكل رقم 11(

شكل)11(: عالمات املؤرشات الرئيسية يف مقياس قطاع االمن وتوجهات 

املواطنني مقارنة بقيمة املقياس يف االردن

قيمة املقياس

)6( مكافحة الفساد

)12( الحريات واملسائلة

)7( اإلطالع واملعرفة

)4( اتجاهات التغيري

)9( التجربة الشخصية

)8( بناء الدولة

)11( نظام العدالة

)5( الثقة باالجهزة

)2( أداء االجهزة

)1( قدرات االجهزة

)10( احساس باألمن

)3( التوقعات املستقبلية

تشري النتائج إىل وجود تفاوت ما بني العالمات التي حصل 

الذين تعرضوا والذين مل يتعرضوا؛ حيث يشري تصنيف  عليها 
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عالمات املؤرشات لدى الذين مل يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن 

إىل أن عدد املؤرشات ذات التصنيف املكتمل يبلغ اربعة مؤرشات 

مقابل مؤرشين لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة. )انظر الجدول 

التايل(

العينة للمقياس  التصنيف وحسب  جدول رقم )7(: عدد املؤرشات حسب 

يف االردن

مجموع العينةمل يتعرضتعرضالتصنيف

اصالح منعدم

اصالح ضعيف جدا

1اصالح ضعيف

323اصالح متوسط

333اصالح متقدم

322اصالح متقدم جدا

244اصالح مكتمل

121112املجموع

عالمة  عىل  حصل  واحدا  مؤرشا  أن  اعاله  الجدول  يظهر 

متدنية "اصالح ضعيف" لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة مع 

أجهزة األمن، حصلت ثالثة مؤرشات لنفس العينة عىل تصنيف 

متوسط. وثالثة مؤرشات "اصالح متقدم"، وثالثة اخرى اصالح 

املقابل حصل مؤرشان عىل تصنيف متوسط،  متقدم جدا. يف 

وثالثة عىل اصالح متقدم، ومؤرشان اثنان عىل اصالح متقدم 

جدا.

شكل رقم )12(: مقارنة عالمات املؤرشات الرئيسية بني من تعرضوا ومن 

مل يتعرضوا لتجربة  مع أجهزة األمن ونظام العدالة يف االردن

 

تشري مقارنة نتائج املؤرشات االحد عرش ما بني من تعرضوا 

يتعرضوا  مل  ومن  العدالة  ونظام  األمنية  األجهزة  مع  لتجربة 

ملن  املخصص   9 رقم  املؤرش  املقارنة  هذه  تتضمن  )مل  لتجربة 

حامية  يف  األجهزة  دور  لتقييم  الشخصية  لتجربة  تعرضوا 

مل  ملن  أعىل  عالمات  حصول  إىل  العامة(  والحريات  القانون 

الفروقات لصالح من مل  تراوحت  يتعرضوا يف عرش مؤرشات 

العامة  بالحريات  املتعلق  للمؤرش  نقطة   11 بني  ما  يتعرضوا 

املتعلقني  للمؤرشين  نقاط  واربعة  االنسان،  وحقوق  واملساءلة 

باتجاهات التغيري وبالثقة باألجهزة االمنية، فيام حصل املؤرش 

الخاص باالطالع واملعرفة باالختصاص واملهام املختلفة لألجهزة 

وذلك  تعرضوا  من  لصالح  نقاط(  )سبع  أعىل  بعالمات  األمنية 

أجهزة  مع  تعاملوا  الذين  لألفراد  الشخصية  التجربة  عن  ناتج 

األمن ألي سبب من األسباب.

ويف املجمل يعطى من تعرض لتجربة مع قطاع األمن تقييام 

ما  القطاع.  لتجربة مع هذا  يتعرضوا  الذين مل  أكرث سلبية من 

كبرية  تحديات  تواجه  تزال  ال  االردين  األمن  أجهزة  أن  يعني 

التي تحكم  باألساليب  ممثلة  الداخلية  بالبيئة  منها  يتعلق قسم 

أدائها والقدرات الفنية املتوافرة لديها فضال عن قدرات افرادها 

وسلوكياتهم.

أما بالنسبة اىل املؤرشات الفرعية، حصل اربعة عرش مؤرشا 

منعدم،  وتصنيف  ضعيف  تصنيف  بني  متدنية  عالمات  عىل 

ثالثة  حصل  فيام  متوسط،  تصنيف  عىل  مؤرشا   16 وحصل 

ومثانون مؤرشا عىل تصنيف بني متقدم ومكتمل. 

اجاميل  من   %   4 )أي  فرعية  مؤرشات  خمسة  حصلت  فقد 

"منعدم"  اصالح  إىل  تشري  عالمات  عىل  فرعيا(  مؤرشا   113

املعتقلني  عن  اإلنسان  حقوق  مؤسسات  بسؤال  تتعلق 

 ،)0.17( املعتقل  بزيارة  املحامي  وقيام   ،)0.13( ومساعدتهم 

وأن اجهزة االمن ال تعمل من أجل املاسكني بالحكم أوالً )0.13(. 

حصلت ثالثة مؤرشات فرعية عىل تصنيف ضعيف جدا منها؛ 

أن عمل املحاكم سيكون رسيعاً )0.38(، وأن األجهزة االمنية ال 

تعاين من الفساد فيها )0.37(. كام حصلت ستة مؤرشات عىل 

تصنيف ضعيف هي: أداء األجهزة اليوم يف تطبيق القانون دون 

 ،)0.50(  2011 قبل  باألداء  مقارنة  أفضل  منطقتك  يف  متييز 

النظام )0.45(، وقيام  األمنية هو فرض  التدريبات  وأن هدف 

 ،)0.42( االعتقال  عند  للمعتقل  رسمية  تهمة  بتوجيه  األجهزة 

 ،)0.43( التحقيق  يف  الرشوع  قبل  بالحقوق  والتعريف 

واالعتقاد بوجود فساد بني القضاة )0.46(، وأن خرق حقوق 

اإلنسان مربر بدواعي األمن )0.47(.

%تقريباً    53 حوايل  )أي  مؤرشا  ستون  عالمات  تراوحت 

أي   ،)1.00( إىل   )0.81( بني  الفرعية(  املؤرشات  مجمل  من 

من   %  15 حوايل  )أي  مؤرشا   17 وحصل  مكتمل،  تصنيف 

مجمل املؤرشات الفرعية( عىل عالمات بني )0.71( اىل )80( 

 )% أي تصنيف متقدم جدا، فيام حصلت ستة مؤرشات )أي 5 

عىل تصنيف متقدم. وهي تعد مؤرشا إيجابيا عىل تقدم بعض 

جوانب عملية اإلصالح لقطاع األمن وتحتاج إىل استكامل العمل 

لتطويرها.
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الفرعية   املؤرشات  الرئيسية وتصنيف  املؤرشات  جدول رقم )8(: عالمات 

للمقياس يف االردن

اسم املؤرشرقم املؤرش
املؤرشات 

الفرعية

عالمة 

املؤرش

تقييم 

املؤرش

تقييم املؤرشات الفرعية للمؤرش الرئيس

اصالح 

مكتمل

اصالح 

متقدم 

جدا

اصالح 

متقدم

اصالح 

متوسط

اصالح 

ضعيف

اصالح 

ضعيف 

جدا

اصالح 

منعدم

1
قدرات 

األجهزة
71مكتمل80.85

2
أداء 

األجهزة
1141مكتمل160.84

3
التوقعات 

املستقبلية
5مكتمل50.96

4
اتجاهات 

التغيري
2161متقدم100.61

5
الثقة 

باألجهزة
120.80

متقدم 

جدا
81111

6
مكافحة 

الفساد
111متوسط30.54

7
االطالع 

واملعرفة
21متوسط30.60

11متقدم20.67بناء الدولة8

9
التجربة 

الشخصية
441322متقدم160.64

10
االحساس 

باألمن
10مكتمل100.93

11
نظام 

العدالة
180.76

متقدم 

جدا
1031211

12
الحريات 

واملساءلة
221212متوسط100.60

1136017616635املجموع

            قيمة املقياس: 0.73

        التقييم: اصالح متقدم جدا

تلعب مجموعة من املتغريات دوراً يف التأثري عىل انطباعات 

الجمهور االردين وتقييمه لقطاع االمن ورضاه عنه. فكام أرشنا 

للخروج  االمن  قطاع  مع  لتجربة  تعرضوا  الذين  مييل  أعاله 

يتعرضوا  مل  بالذين  مقارنة  القطاع  هذا  عن  سلبية  بانطباعات 

لتجربة )0.69 مقابل 0.76 عىل التوايل(. ولعل أهم املتغريات 

االردين  املواطن  انطباعات  عىل  الواسع  التأثري  ذات  األخرى 

عىل  االطالع  عدم  أو  واالطالع  األمن،  بتوفر  اإلحساس  درجة 

مهام واختصاصات أجهزة األمن.  

كام يظهر يف الشكل )رقم 13( أدناه، ترتفع عالمة املقياس 

االردين إىل )0.74( بني الذين يشعرون بتوفر األمن وترتاجع 

إىل )0.60( بني الذين يشعرون بعدم توفر األمن لهم وألرستهم. 

وترتفع بني املطلعني عىل مهام واختصاصات الرشطة والجيش 

وعىل  املطلعني،  غري  بني   )0.65( إىل  وترتاجع   )0.75( إىل 

توجد  ال  أخرياً،   .)0.67 مقابل   0.75( املخابرات  جهاز  مهام 

فروق بني النساء والرجال )0.73 لكل منهام(، وكذلك االمر بني 

األكرث تعليام واألقل تعليام. 

شكل رقم )13(: دور مجموعة مختارة من املتغريات يف التأثري عىل 

عالمة املقياس األردين

الجنس

مطلعذكر اعدادي 

فأقل

متوفرمطلعمطلع غري

 مطلع
كلية

فأكرث

غري

 مطلع

غري

 مطلع

غري

 متوفر
انثى

الجيشالرشطةالتعليم

االطالع

الشعور باالمناملخابرات

 إن من امللفت أن العالقة بني عالمة املقياس من جهة واالنتامء 

توفر  أو عدم  بتوفر  الطائفي واإلحساس  أو  الحزيب  السيايس 

األمن من جهة أخرى ال ينطبق عىل األردن. ويعود ذلك لسببني: 

درجة  لوجود   )2( و  الحزيب،  السيايس  االنتامء  لضعف   )1(

عالية من اإلحساس باألمن بني كافة الرشائح السياسية يف البلد. 

عدم  عن  أعربت  العظمى  الغالبية  أن  إىل  النتائج  تشري  فمثالً، 

انتامئها ألي حزب سيايس، وحتى بالنسبة لألقلية التي أظهرت 

بقيت شبه  باألمن  اإلحساس  فإن درجة  محدداً  انتامءاً سياسياً 

متطابقة مع غري املنتمني )74 %(. 
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خارطة رقم )1( إسقاط متغري األمن عىل خارطة األردن

توفر األمن: %94 مقياس قطاع األمن
0.73

توفر األمن: %96 مقياس قطاع األمن
0.73

توفر األمن: %97 مقياس قطاع األمن
0.74

طسان

سمان
الجرصاء

المفرق

السصئئ

الضرك

طأدبا

الئطصاء

اربث

سةطعن
جرش

الطفغطئ
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)2( تونس

بلغت قيمة املقياس يف هذه القراءة الثانية )0.59( بارتفاع 

نقطتني عن القراءة األوىل )0.57(، وهي ثاين أعىل عالمة بني 

الذين  عينة  عالمة  ارتفعت  التقرير.  هذا  يف  املشاركة  البلدان 

مقارنة  الحالية  القراءة  يف  واحدة  بنقطة  لتجربة  يتعرضوا  مل 

ارتفعت  املقابل  يف   )0.59 بـ  مقارنة   0.60( االوىل  بالقراءة 

الذين تعرضوا لتجربة بثالث نقاط )0.54 مقارنة  عالمة عينة 

بـ 0.51(.  لكنها مع ذلك تشري إىل أن قسامً كبرياً من الجمهور 

غري راض عن عملية اإلصالح يف القطاع األمني أو عن أداء هذا 

القطاع. تعني هذه القيمة أن التقييم الكيل لقطاع األمن ونظام 

العدالة قد حصل عىل تصنيف "متوسط". 

كام هي الحال يف كافة الدول قيد البحث، وكام يشري الشكل 

واضحة يف عالمة  فروقات  إىل  تشري  النتائج  فإن   ،)14( رقم 

قطاع  مع  لتجربة  يتعرضوا  مل  والذين  تعرضوا  للذين  املقياس 

األمن أو نظام العدالة. تبلغ قيمة الفجوة بني املجموعتني ست 

نقاط؛ فقد بلغت قيمة املقياس بني من تعرض لتجربة مع قطاع 

مل  من  بني   )0.60( تبلغ  فيام   ،)0.54( العدالة  ونظام  األمن 

يتعرض لتجربة كهذه.

املوطنني  وتوجهات  العريب  األمن  قطاع  مقياس  قيمة   :)14( رقم  شكل 

وبني الذين تعرضوا/ مل يتعرضوا يف تونس

)تشري األعمدة امللونة اىل القراءة الثانية واألعمدة الرمادية اىل القراءة األوىل(

0.59 0.57 0.60

يظهر الشكل رقم )15( أدناه تساوي قيمة املقياس يف تونس 

مقارنة بالعالمات الكلية التي حصل عليها املقياس العريب، فيام 

إذ  واحدة،  بنقطة  يتعرضوا  مل  للذين  املقياس  قيمة  انخفضت 

حصلت تونس عىل )0.60( مقابل )0.61( يف املقياس العريب 

الفارق أيضا نقطة واحدة يف قيمة املقياس  العينة. بلغ  لنفس 

 0.53( العدالة  ونظام  األمن  قطاع  مع  لتجربة  تعرضوا  للذين 

تحسن يف  إىل  األمر  هذا  يشري  تونس.  لصالح  مقارنة 0.54( 

ذلك  يعود  قد  لكن  العدالة.  ونظام  األمن  قطاع  اصالح  عملية 

قامئة  الدولة  واإلبقاء عىل مؤسسات  البالد  باألساس الستقرار 

خالل املرحلة االنتقالية بعد الربيع التونيس.

شكل رقم )15(: مقارنة عالمات مقياس تونس مع املقياس العريب من 

حيث التعرض وعدم التعرض لتجربة مع أجهزة األمن

تونسالعريب

املؤرشات( عىل  أغلبية  )أي  حصلت عرشة مؤرشات رئيسية 

عالمة 0.55 فأكرث. ارتفعت عالمات مثانية مؤرشات يف القراءة 

الثانية مقارنة بالعالمات التي حصلت عليها يف القراءة االوىل، 

وحصل مؤرشان عىل نفس العالمة يف القراءتني هام املؤرش رقم 

)8( املتعلق بناء الدولة، واملؤرش رقم )10( الخاص باإلحساس 

بالتوقعات  املتعلقان  املؤرشين  عالمات  انخفضت  فيام  باألمن، 

املستقبلية رقم )3( واالطالع واملعرفة رقم )7(. 

حصل املؤرش الخاص بالتوقعات املستقبلية للقدرات املهنية 

ألجهزة األمن عىل أفضل عالمة )0.81( ما يضعه ضمن تصنيف 

عىل  األمنية  باألجهزة  الثقة  مؤرش  وحصل  مكتمل".  "إصالح 

بتقييم  مؤرشات  ثالثة  وتصنف   ،)0.72( جدا  متقدم  تصنيف 

 ،)0.68( الشخصية  والسالمة  باألمن  االحساس  وهي:  متقدم 

حازت   .)0.62( الشخصية  والتجربة   ،)0.63( العدالة  ونظام 

خمسة مؤرشات عىل عالمات ما بني )0.55 إىل 0.60( ما يضعها 

يف تصنيف اصالح متوسط وهي: الحريات واملساءلة وحقوق 

الدولة  وبناء   ،)0.59( التغيري  واتجاهات   ،)0.60( االنسان 

 .)0.55( األجهزة  وقدرات   ،)0.56( األجهزة  وأداء   ،)0.58(

حصل مؤرش واحد عىل تصنيف "ضعيف" وهو املؤرش املتعلق 

مبكافحة الفساد داخل األجهزة األمنية )0.50(، وحصل مؤرش 

آخر عىل تصنيف "اصالح منعدم" وهو املؤرش الخاص باطالع 

املواطنني ومعرفتهم مبهام ومسؤوليات األجهزة األمنية املختلفة 

)0.27( )انظر الشكل رقم 16(.
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املقياس يف  الرئيسية مقارنة بقيمة  املؤرشات  )16(: عالمات  شكل رقم 

تونس يف القراءتني األوىل والثانية

)تشري األعمدة امللونة اىل القراءة الثانية واألعمدة الرمادية اىل القراءة األوىل(

قيمة املقياس

)6( مكافحة الفساد

)12( الحريات واملسائلة

)7( اإلطالع واملعرفة

)4( اتجاهات التغيري

)9( التجربة الشخصية

)8( بناء الدولة

)11( نظام العدالة

)5( الثقة باالجهزة

)2( أداء االجهزة

)1( قدرات االجهزة

)10( احساس باألمن

)3( التوقعات املستقبلية

تشري عالمات املؤرشات الرئيسية إىل أن املؤرش ذي العالمة 

املستقبلية  بالتوقعات  املتعلق   )3( رقم  هو   )0.81( االعىل 

للقدرات املهنية لألجهزة األمنية، يتبعه املؤرش رقم )5( املتعلق 

 )10( رقم  املؤرش  ثم   )0.72( األمنية  باملؤسسات  الثقة  مبدى 

الخاص بإحساس املواطن باألمن والسالمة الشخصية )0.68(. 

املقياس هو رقم  األقل يف  العالمة  املقابل، فإن املؤرش ذي  يف 

املختلفة  واملهام  باالختصاص  واملعرفة  باالطالع  املتعلق   )7(

لألجهزة األمنية، ومن ثم املؤرش رقم )6( الخاص باالعتقادات 

عالمات  عىل  حصال  حيث  األجهزة  يف  الفساد  انتشار  بشأن 

)0.27( و)0.50( عىل التوايل.

يظهر الشكل أعاله، أن عالمات مثانية مؤرشات ارتفعت يف 

القراءة الثانية مقارنة بالقراءة االوىل بدرجات متفاوتة، فقد بلغ 

الفرق نقطتني يف قيمة املقياس )0.59 مقابل 0.57(. وارتفعت 

بأداء االجهزة  املتعلقني  بنقطة واحدة كحد أدىن يف املؤرشين 

وقدرات األجهزة، فيام ارتفعت عرش نقاط يف املؤرش رقم )9( 

املتعلق بالتجربة الشخصية، ومثاين نقاط يف املؤرش رقم )6( 

مؤرشين  عالمات  انخفضت  بينام  الفساد.  مبكافحة  الخاص 

هام مؤرش "االطالع واملعرفة بسبع نقاط، ومؤرش "التوقعات 

الثانية  القراءة  يف  مؤرشان  حصل  بنقطتني.  املستقبلية" 

هام  األوىل  القراءة  يف  عليها  حصل  التي  العالمة  نفس  عىل 

ومؤرش   ،)0.58( عالمة  فقد حصل عىل  الدولة"  "بناء  مؤرش 

"اإلحساس باألمن" )0.68(.     

تظهر نتائج التصنيف حسب العينة أن التفاوت واضح بني 

العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين مل يتعرضوا 

حيث ترتفع عالمات الذين مل يتعرضوا عن عالمات الذين تعرضوا 

يف عرشة مؤرشات. حصل مؤرشان عىل تصنيف "متقدم" لدى 

الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن مقارنة بثالثة مؤرشات 

لتجربة  يتعرضوا  مل  الذين  لدى  التصنيف  نفس  عىل  حصلت 

"مكتمل"  تصنيف  عىل  واحد  مؤرش  حصل  املقابل  يف  كهذه. 

لدى الذين مل يتعرضوا لتجربة فيام مل يحصل أٌي من مؤرشات 

التصنيف.  لهذا  تؤهلها  عالمات  عىل  لتجربة  تعرضوا  الذين 

مع  لتجربة  يتعرضوا  مل  الذين  لدى  املؤرشات  عالمات  وتشري 

قطاع األمن إىل أنه مل تحصل أيا منها عىل تصنيف "ضعيف" 

و"ضعيف جدا" مقابل اربعة مؤرشات لدى عينة الذين تعرضوا 

تصنيف  عىل  مبوجبها  تحصل  عالمات  حصلوا  كهذه  لتجربة 

عىل  واحد  مؤرش  حصل  لكن  جدا".  و"ضعيف  "ضعيف" 

تصنيف "منعدم" لعينة الذين مل يتعرضوا لتجربة وهو املؤرش 

رقم )7( الخاص باالطالع واملعرفة. )أنظر الجدول رقم 10(.

العينة  التصنيف وحسب  الرئيسية حسب  املؤرشات  جدول رقم )9(: عدد 

ملقياس تونس يف القراءتني

التصنيف
مجموع العينةمل يتعرضتعرض

201520162015201620152016

11اصالح منعدم

2111اصالح ضعيف جدا

23111اصالح ضعيف

754565اصالح متوسط

123333اصالح متقدم

1111اصالح متقدم جدا

1111اصالح مكتمل

121211111212املجموع

حصل مؤرش واحد عىل عالمة متدنية )إصالح ضعيف جدا( 

إطالع  وهو  األمن  أجهزة  مع  لتجربة  تعرضوا  الذين  عينة  لدى 

املواطنني ومعرفتهم مبهام ومسؤوليات األجهزة األمنية املختلفة 

املواطنني  باطالع  املتعلق  املؤرش  نفس  حصل  كام   .)0.31(

ومعرفتهم عىل عالمات متدنية جدا لدى عينة الذين مل يتعرضوا 

األجهزة  تواصل  غياب  هذا  ويعني   .)0.26( كهذه  لتجربة 

املختلفة  األمن  أجهزة  مبهام  للتعريف  الجمهور  مع  األمنية 

ومسؤولياتها. كام تشري النتائج أعاله إىل أن الفرق بني عالمات 

األجهزة  لتجربة مع  التعرض  لهم  الرئيسية ملن سبق  املؤرشات 

أخر.  إىل  من مؤرش  تفاوتت  لتجربة  يتعرضوا  ومن مل  األمنية 

 12 بلغ  فيام  نقاط،   6 الفرق  بلغ  الكيل  املقياس  مستوى  عىل 

نقطة للمؤرش الخاص باإلحساس باألمن والسالمة الشخصية، 

للقدرات  املستقبلية  التوقعات  هام:  مؤرشين  يف  نقطة  و11 

األمنية، و8 نقاط يف  باملؤسسات  والثقة  األمن،  املهنية ألجهزة 

ثالثة مؤرشات هي: تقييم قدرات أجهزة األمن ومهنيتها، وأداء 

ثالثة  يف  أيضا  نقاط  و7  التغيري،  واتجاهات  األمن،  أجهزة 

واملساءلة،  والحريات  االنسان  حقوق  احرتام  هي:  مؤرشات 

االمنية، وأربع  الفساد داخل االجهزة  العدالة، ومكافحة  ونظام 

ذلك  من  العكس  وعىل  الدولة.  ببناء  الخاص  املؤرش  نقاط يف 

واملهام  باالختصاص  واملعرفة  باالطالع  الخاص  املؤرش  حصل 
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املختلفة لألجهزة األمنية بعالمات اعىل )خمس نقاط( بني عينة 

الذين تعرضوا وذلك ناتج عن التجربة الشخصية لألفراد الذين 

تعاملوا مع أجهزة األمن )أنظر الشكل رقم 11 أدناه(.

شكل رقم )17(: مقارنة عالمات املؤرشات الرئيسية بني من تعرضوا ومن 

مل يتعرضوا

لتجربة مع أجهزة األمن ونظام العدالة يف تونس

 )12( الحريات واملسائلة 

 )11( نظام العدالة 

 )10( احساس باألمن 

)9(التجربة الشخصية 

 )8( بناء الدولة 

 )7( اإلطالع واملعرفة 

 )6( مكافحة الفساد

 )5( الثقة باالجهزة

)4( اتجاهات التغيري 

 )3( التوقعات املستقبلية

 )2(  أداء األجهزة

)1( قدرات األجهزة

مل يتعرضتعرض

مجمل  من   %  20 )أي  فرعيا  مؤرشا   23 عالمات  تراوحت 

الفرعية( بني تصنيف "منعدم" و"ضعيف": حازت  املؤرشات 

تسعة مؤرشات عىل تصنيف "منعدم"، وحازت 9 مؤرشات عىل 

املقابل  "ضعيف"، وخمسة مؤرشات عىل "ضعيف جدا". يف 

املؤرشات  مجمل  من   %  52 )أي  مؤرشا   59 عالمات  تراوحت 

حاز  مؤرشا   18 و"مكتمل":  "متقدم"  تصنيف  بني  الفرعية( 

جدا،  متقدم  تصنيف  عىل  مؤرشا  و19  مكتمل،  تصنيف  عىل 

 % و22 مؤرشا عىل تصنيف متقدم. حصل 31 مؤرشا )أي 27 

الفرعية( عىل عالمات ما بني )0.51 إىل  املؤرشات  من مجمل 

0.60( أي تصنيف "متوسط" )أنظر الجدول رقم 10(.

حصل تسعة عرش مؤرشا عىل تصنيف "متقدم جدا" )مقابل 

ستة عرش مؤرشا يف القراءة االوىل(، واثنان وعرشون مؤرشا 

القراءة  عىل تصنيف "متقدم" )مقابل تسعة عرش مؤرشا يف 

االوىل( وهي تعد مؤرشا ايجابيا عىل عملية اإلصالح يف بعض 

جوانب قطاع األمن ونظام العدالة وتحتاج إىل استكامل العمل 

"متوسط"  عىل تصنيف  فرعياً  31 مؤرشا  لتطويرها. وحصل 

)مقابل 29 مؤرشا يف القراءة االوىل(، أي عىل عالمات تراوحت 

بني )0.51( وبني )0.60(. فيام حصلت تسعة مؤرشات )مقابل 

17 مؤرشا يف القراءة االوىل( عىل عالمات تراوحت بني )0.41 

و0.50( أي إصالح "ضعيف".  وحازت 9 مؤرشات عىل تصنيف 

"اصالح منعدم" يف القراءة الثانية مقابل 12 مؤرشا يف القراءة 

جدا  ضعيف  تصنيف  عىل  مؤرشات  خمسة  وحصلت  االوىل. 

مقابل أربعة مؤرشات يف القراءة االوىل. 

جدول رقم )10(: مقارنة مجموع تصنيف املؤرشات الفرعية للمقياس يف 

فلسطني للقراءتني االوىل والثانية

القراءة الثانيةالقراءة االوىلالتصنيف

129اصالح منعدم

45اصالح ضعيف جدا

179اصالح ضعيف

2931اصالح متوسط

1922اصالح متقدم

1619اصالح متقدم جدا

1618اصالح مكتمل

التي حصلت عىل تصنيف "منعدم"  الفرعية  أهم املؤرشات 

من  عنه  سؤال  أو  للمعتقل  مساعدة  توفر  تقيس  التي  تلك 

األمن  بأن أجهزة  اإلنسان )0.03(، واالعتقاد  مؤسسات حقوق 

الحاكمة أوالً )0.17(، واملعرفة مبهام  النخبة  ال تعمل من أجل 

جهاز املخابرات )0.19(، واالعتقاد بأن أجهزة األمن تعاين من 

قبل  ما  مع  مقارنة  اليوم  األجهزة  وأداء   ،)0.25( فيها  الفساد 

والثقة   ،)0.26( السكن  منطقة  يف  النظام  فرض  يف   2011

بالرشطة واألجهزة أو بفاعليتها )0.28(، املعرفة مبهام الرشطة 

.)0.30(

كذلك حازت خمسة مؤرشات فرعية من اجاميل 113 مؤرشا 

فرعيا تقيس قطاع األمن ونظام العدالة عىل تصنيف "ضعيف 

جداً" وهي: املعرفة مبهام الجيش )0.32(، واالعتقاد بأن عمل 

املحاكم سيكون رسيعاً )0.33(، واالعتقاد بأن هدف التدريبات 

حقوق  خرق  بأن  واالعتقاد   ،)0.34( النظام  فرض  هو  األمنية 

فساد  بوجود  واالعتقاد   ،)0.40( األمن  بدواعي  مربر  اإلنسان 

بني القضاة )0.40(. )أنظر الجدول رقم 11(.
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جدول رقم )11(: عالمات املؤرشات الرئيسية وتصنيف املؤرشات الفرعية 

للمقياس يف تونس

رقم املؤرش

اسم

 املؤرش 

الرئييس

عدد 

املؤرشات

الفرعية

عالمة 

املؤرش

الرئييس

تصنيف 

املؤرش

الرئييس

تصنيف املؤرشات الفرعية 

اصالح 

مكتمل

اصالح 

متقدم 

جدا

اصالح 

متقدم

اصالح 

متوسط

اصالح 

ضعيف

اصالح 

ضعيف 

جدا

اصالح 

منعدم

1
قدرات 

األجهزة
233متوسط855

2
أداء 

األجهزة
1492متوسط1656

3
التوقعات

املستقبلية
32مكتمل581

4
اتجاهات 

التغيري
11251متوسط1059

5
الثقة 

باألجهزة
1272

متقدم 

جدا
4512

6
مكافحة 

الفساد
111ضعيف350

7
االطالع 

واملعرفة
12منعدم327

11متوسط258بناء الدولة8

9
التجربة 

الشخصية
413422متقدم1662

10
االحساس 

باألمن
451متقدم1068

11
نظام 

العدالة
333612متقدم1863

12
الحريات 

واملساءلة
222211متوسط1060

11318192231959املجموع

قيمة املقياس: 0.59

التقييم: اصالح متوسط

تلعب مجموعة من املتغريات دوراً يف التأثري عىل انطباعات 

فكام  عنه.  ورضاه  األمن  لقطاع  وتقييمه  التونيس  الجمهور 

أرشنا أعاله مييل الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن للخروج 

يتعرضوا  مل  بالذين  مقارنة  القطاع  هذا  عن  سلبية  بانطباعات 

لتجربة )0.54 مقابل 0.60 عىل التوايل(. ولعل أهم املتغريات 

التونيس  املواطن  انطباعات  عىل  الواسع  التأثري  ذات  األخرى 

عىل  االطالع  عدم  أو  واالطالع  األمن،  بتوفر  اإلحساس  درجة 

مهام واختصاصات أجهزة األمن.  

كام يظهر يف الشكل )رقم 18( أدناه، ترتفع عالمة املقياس 

التونيس إىل )0.61( بني الذين يشعرون بتوفر األمن وترتاجع 

إىل )0.53( بني الذين يشعرون بعدم توفر األمن لهم وألرستهم. 

األمنية  األجهزة  املطلعني عىل مهام واختصاصات  وترتفع بني 

)الجيش واملخابرات 0.62 والرشطة 0.61( وترتاجع بني غري 

املطلعني إىل )0.56، 0.57، 0.56 عىل التوايل(. أخرياً، ترتفع 

إىل  النساء وترتاجع  إىل )0.60( بني  التونيس  املقياس  عالمة 

)0.59( بني الرجال.

شكل رقم )18(: دور مجموعة مختارة من املتغريات يف التأثري عىل عالمة 

املقياس التونيس

اعداديذكر

فأقل

50متوفرمطلعمطلعمطلع

فأكرث

كلية

فأكرث

غري

مطلع

غري

مطلع

غري

مطلع

غري 

متوفر

الجيشالرشطةالتعليمالجنس

االطالع

العمرالشعور باألمناملخابرات

18-25انثى

إن من امللفت أن العالقة بني عالمة املقياس من جهة واالنتامء 

السيايس الحزيب واإلحساس بتوفر أو عدم توفر األمن من جهة 

لغياب   )1( لسببني:  ذلك  ويعود  تونس.  عىل  ينطبق  ال  أخرى 

لوجود  و)2(  السلطة،  عىل  الحاد  الحزيب  السيايس  الرصاع 

السياسية  الرشائح  باألمن بني كافة  اإلحساس  درجة عالية من 

باألمن  اإلحساس  درجة  أن  إىل  النتائج  تشري  فمثالً،  البلد.  يف 

 )%  77( النهضة  حزب  مؤيدي  بني  متطابقة  وشبه  جدا  عالية 

ونداء تونس )76 %(.
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خارطة رقم )2( إسقاط متغري األمن عىل خارطة تونس
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)3( العراق

بلغت قيمة املقياس يف القراءة الثانية )0.53(. وهي نفس 

النتيجة  هذه  وتعكس  االوىل،  القراءة  يف  الكيل  املؤرش  قيمة 

انقساما بني الجمهور الذي مينح نصف املواطنني أو أكرث قليال 

تقييام ايجابيا ألوضاع قطاع األمن، فيام مينح النصف االخر أو 

أقل قليال تقييام سلبيا لهذه االوضاع. كام تعني هذه القيمة أن 

التقييم الكيل لقطاع األمن وفقا لتوجهات املواطنني حصل عىل 

تصنيف متوسط. 

كام هي الحال يف كافة الدول قيد البحث، وكام يشري الشكل 

واضحة يف عالمة  فروقات  اىل  تشري  النتائج  فإن   ،)19( رقم 

قطاع  مع  لتجربة  يتعرضوا  مل  والذين  تعرضوا  للذين  املقياس 

 0.43( نقطة  عرش  ثالثة  املجموعتني  بني  الفجوة  تبلغ  االمن. 

العام املايض )0.42  مقابل 0.56( مقارنة بأربعة عرش نقطة 

مع  لتجربة  يتعرضوا  مل  الذين  عالمة  تتغري  مل   .)0.56 مقابل 

قطاع االمن يف القراءتني األوىل والثانية )0.56(، فيام ارتفعت 

مقابل   0.43( تعرضوا  للذين  الثانية  القراءة  يف  واحدة  نقطة 

0.42(. إن هذا يعني أن التعامل املبارش مع قطاع األمن ونظام 

العدالة يخلق انطباعا أقل ايجابية عن هذا القطاع.

وبني  املواطنني  وتوجهات  االمن  قطاع  مقياس  قيمة   :)19( رقم  شكل 

الذين تعرضوا/ مل يتعرضوا يف العراق

)تشري األعمدة امللونة اىل القراءة الثانية واألعمدة الرمادية اىل القراءة األوىل(

0.53

0.43

0.56

قيمة املقياستعرض مل يتعرض

يف  املقياس  قيمة  انخفاض  أدناه   )20( رقم  الشكل  يظهر 

املقياس  عليها  حصل  التي  الكلية  بالعالمات  مقارنة  العراق 

العريب، حيث تنخفض قيمة املقياس للذين مل يتعرضوا خمس 

نقاط، إذ حصل العراق عىل )0.56( مقابل )0.61( يف املقياس 

العريب لنفس العينة. بلغ الفارق عرشة نقاط يف قيمة املقياس 

 0.43( العدالة  ونظام  األمن  قطاع  مع  لتجربة  تعرضوا  للذين 

مقارنة 0.53( لصالح املقياس العريب. 

شكل رقم )20(: مقارنة عالمات مقياس العراق مع املقياس العريب من 

حيث التعرض وعدم التعرض لتجربة مع أجهزة األمن

مل يتعرض

العراقالعريب

قيمة املقياستعرض

تشري عالمات املؤرشات الرئيسية إىل أن املؤرش ذي العالمة 

االعىل هو املؤرش رقم )3( املتعلق بالتوقعات املستقبلية للقدرات 

 )0.68( قدرها  عالمة  عىل  حصل  اذ  األمنية  لألجهزة  املهنية 

القراءة  يف  العالمة  وبنفس  املتقدم،  التصنيف  ضمن  تضعه 

املوطنني  بإحساس  املتعلق   )10( رقم  املؤرش  يتبعه  االوىل، 

باألمن والسالمة الشخصية اذ حصل عىل تصنيف متقدم ايضا 

)0.63( مقابل )0.61( يف القراءة االوىل. حصلت 6 مؤرشات 

عىل تصنيف متوسط وكان املؤرش رقم )5( الخاص مبدى الثقة 

العالمات  عىل  حصل  مؤرش  اعىل   )0.57( األمنية  باملؤسسات 

من بني الستة املتوسطة رغم انخفاض عالمته عن القراءة االوىل 

اذ كانت )0.60(.

ضعيف  تصنيف  عىل  مؤرشات  اربعة  حصلت  املقابل  يف 

الفساد  املتعلق باالعتقاد بشأن مكافحة  وهي: املؤرش رقم )6( 

يف األجهزة األمنية )0.42(، ثم املؤرش رقم )1( املتعلق بتقييم 

املواطنني لقدرات األجهزة األمنية )0.45(، وحصل املؤرش رقم 

املختلفة  واملهام  باالختصاص  واملعرفة  باالطالع  املتعلق   )7(

لألجهزة االمنية عىل )0.46( يليه املؤرش رقم )2( املتعلق بتقييم 

املواطن ألداء اجهزة االمن )0.48(.

الثانية مقارنة  القراءة  ارتفعت عالمات خمسة مؤرشات يف 

بالقراءة االوىل بعالمات متفاوتة وهي: مكافحة الفساد، وأداء 

واالحساس  التغيري،  واتجاهات  الشخصية،  والتجربة  االجهزة، 

باألمن. يف املقابل انخفضت عالمات اربعة مؤرشات هي: قدرات 

االجهزة، وبناء الدولة، ونظام العدالة، والثقة باألجهزة. فيام مل 

القراءتني وهي: االطالع  تتغري عالمات ثالثة مؤرشات يف كال 

والتوقعات  االنسان،  وحقوق  واملساءلة  والحريات  واملعرفة، 

املستقبلية.  )انظر الشكل رقم )21((.
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شكل )21(: عالمات املؤرشات الرئيسية مقارنة بقيمة املقياس يف العراق 

يف القراءتني األوىل والثانية

)تشري األعمدة امللونة اىل القراءة الثانية واألعمدة الرمادية اىل القراءة األوىل(

قيمة املقياس

)6( مكافحة الفساد

)12( الحريات واملسائلة

)7( اإلطالع واملعرفة

)4( اتجاهات التغيري

)9( التجربة الشخصية

)8( بناء الدولة

)11( نظام العدالة

)5( الثقة باالجهزة

)2( أداء االجهزة

)1( قدرات االجهزة

)10( احساس باألمن

)3( التوقعات املستقبلية

يشري الشكل اعاله اىل تغري تصنيف ثالثة مؤرشات من أصل 

حول  االعتقاد  وهي:  االوىل  بالقراءة  مقارنة  مؤرشا  عرش  اثنا 

ضعيف  تصنيف  من  ارتفع  الرابع"  "املؤرش  التعيري  اتجاهات 

يف القراءة االوىل ليصبح متوسط يف القراءة الثانية، واملؤرش 

انه  اذ  االجهزة  الفساد يف  مكافحة  بشأن  باالعتقادات  الخاص 

يف  ضعيف  ليصبح  االوىل  القراءة  يف  جداً  كضعيف  مصنف 

بالثقة  املتعلق  الخامس  املؤرش  انخفض  بينام  الثانية،  القراءة 

باألجهزة االمنية من متقدم يف القراءة االوىل اىل متوسط يف 

القراءة الثانية.

أن مؤرشين رئيسيني فقط حصال عىل  أعاله  الشكل  يظهر 

لعمل  املستقبلية  التوقعات  هام:  متقدم"  "اصالح  تصنيف 

باألمن.  واإلحساس  املواطنني،  نظر  وجهة  من  األمنية  األجهزة 

وحصلت ستة مؤرشات عىل تصنيف متوسط هي الثقة باألجهزة 

اتجاهات  الدولة، واالعتقاد حول  وبناء  العدالة،  األمنية، ونظام 

التغيري، الحريات واملساءلة، والتجربة الشخصية للمواطنني مع 

قطاع األمن ونظام العدالة يف البالد.

املؤرش  عالمة  ارتفعت  االوىل؛  القراءة  نتائج  مع  وباملقارنة 

 )7( بفارق  التغيري  اتجاهات  حول  االعتقاد   )4( رقم  الرئييس 

كان  حني  يف   )0.54( متوسط  تصنيف  عىل  حصل  اذ  نقاط 

تراجع  حني  يف   ،)0.47( االوىل  القراءة  يف  ضعيفا  تصنيفه 

القراءة  يف   )0.60( من  االمنية  باملؤسسات  الثقة  مستوى 

السابقة ليصبح )0.57( يف القراءة الحالية.

بـ املقابل حصل املؤرش املتعلق مبكافحة الفساد داخل قطاع 

األمن عىل تصنيف ضعيف )0.42( مرتفعا بفارق ب)5( نقاط 

 ،)0.37( جدا  ضعيف  تصنيفه  كان  إذا  السابقة  القراءة  عن 

الجهود  بعض  هنالك  بان  املواطنني  اعتقاد  اىل  يشري  ما  وهو 

االصالحية التي شعروا بها تجاه مكافحة الفساد. اشرتكت مع 

عىل  حصولها  يف  اخرى  رئيسية  مؤرشات  ثالث  املؤرش  هذا 

تصنيف ضعيف هي: قدرات األجهزة األمنية، وإطالع املواطنني 

ومعرفتهم مبهام األجهزة األمنية املختلفة، وأداء األجهزة. 

األمني  الجهاز  قدرات  أن  يعتقد  الجمهور  إن  أخرى،  بعبارة 

محدودة ولكنه يعطي أداء هذه األجهزة تقييام أعىل بقليل من 

األمنية  األجهزة  تعريف  أن  الواضح  من  لكن  لقدراتها  تقييمه 

الختصاصاتها ومهامها ليس واضحا بقدٍر كاٍف للجمهور. كذلك 

يبدو أن االنطباعات السلبية حول الفساد يف القطاع األمني ما 

زالت طاغيًة. 

تشري النتائج إىل وجود تفاوت كبري ما بني العالمات التي 

يشري  حيث  يتعرضوا؛  مل  والذين  تعرضوا  الذين  عليها  حصل 

لتجربة  يتعرضوا  مل  الذين  لدى  املؤرشات  عالمات  تصنيف 

التصنيف الضعيف  مع قطاع األمن إىل أن عدد املؤرشات ذات 

والضعيف جدا يبلغ 3 مؤرشات مقابل 10 مؤرشات لدى عينة 

الذين تعرضوا لتجربة التي جاء تصنيفها ضعيفا )انظر الجدول 

التايل(.

جدول رقم )12(: عدد املؤرشات حسب التصنيف وحسب العينة للمقياس 

يف العراق يف القراءتني األوىل والثانية

التصنيف
مجموع العينةمل يتعرضتعرض

201520162015201620152016

100000اصالح منعدم

341010اصالح ضعيف جدا

664344اصالح ضعيف

220656اصالح متوسط

005122اصالح متقدم

001100اصالح متقدم جدا

00000اصالح مكتمل

121211111212املجموع

عالمة  عىل  مؤرش  اي  يحصل  مل  أنه  اعاله  الجدول  يظهر 

متدنية جدا "اصالح منعدم" لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة 

مع أجهزة األمن مقارنة مبؤرش واحد يف القراءة السابقة، فيام 

ضعيف  تصنيف  عىل  العينة  لنفس  مؤرشات  اربعة  حصلت 

الفساد،  ومكافحة  األجهزة،  وأداء  األجهزة،  قدرات  وهي  جدا 

اصالح  تصنيف  عىل  فقط  مؤرشان  حصل  وقد  الدولة.  وبناء 

لهذا  لتجربة  تعرضوا  الذين  عينة  بني  االعىل  وهام  متوسط 

واملؤرش  املستقبلية،  بالتوقعات  املتعلق  الثالث  املؤرش  القطاع؛ 

التاسع الخاص بالتجربة الشخصية )0.51(. بينام حصلت ستة 

مؤرشات عىل تصنيف اصالح ضعيف وهي: اتجاهات التغيري، 

ونظام  باألمن،  واحساس  واملعرفة،  واالطالع  باألجهزة،  والثقة 

العدالة، والحريات واملساءلة.
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تشري مقارنة نتائج املؤرشات االحد عرش ما بني من تعرضوا 

يتعرضوا  مل  ومن  العدالة  ونظام  األمنية  األجهزة  مع  لتجربة 

ملن  املخصص   9 رقم  املؤرش  املقارنة  هذه  تتضمن  )مل  لتجربة 

حامية  يف  األجهزة  دور  لتقييم  الشخصية  لتجربة  تعرضوا 

مل  ملن  أعىل  عالمات  حصول  إىل  العامة(  والحريات  القانون 

من  لصالح  الفروقات  تراوحت  مؤرشات   عرش  يف  يتعرضوا 

التوقعات  املتعلقني  للمؤرشين  عالمة   20 مابني  يتعرضوا  مل 

املواطن  واحساس  األمن،  ألجهزة  املهنية  للقدرات  املستقبلية 

باألمن والسالمة الشخصية، فيام حصل املؤرش الخاص باالطالع 

واملعرفة باالختصاص واملهام املختلفة لألجهزة األمنية بعالمات 

أعىل )ثالثة عالمات( لصالح من تعرضوا وذلك ناتج عن التجربة 

الشخصية لألفراد الذين تعاملوا مع أجهزة األمن ألي سبب من 

األسباب.

شكل رقم )22(: مقارنة عالمات املؤرشات الرئيسية بني من تعرضوا ومن 

مل يتعرضوا لتجربة  مع أجهزة األمن ونظام العدالة يف العراق 

 )12( الحريات واملسائلة 

قيمة املقياس

 )11( نظام العدالة 

 )10( احساس باألمن 

)9(التجربة الشخصية 

 )8( بناء الدولة 

 )7( اإلطالع واملعرفة 

 )6( مكافحة الفساد

 )5( الثقة باالجهزة

)4( اتجاهات التغيري 

 )3( التوقعات املستقبلية

 )2(  أداء األجهزة

)1( قدرات األجهزة

تعرض

مل يتعرض

ويف املجمل يعطى من تعرض لتجربة مع قطاع األمن تقييام 

ما  القطاع.  لتجربة مع هذا  يتعرضوا  الذين مل  أكرث سلبية من 

كبرية  تحديات  تواجه  تزال  ال  العراقي  األمن  أجهزة  أن  يعني 

التي تحكم  باألساليب  ممثلة  الداخلية  بالبيئة  منها  يتعلق قسم 

أدائها والقدرات الفنية املتوافرة لديها فضال عن قدرات افرادها 

وسلوكياتهم، والقسم االخر يرتبط بالتحديات األمنية وظروف 

عدم االستقرار التي واجهها العراق سواء كان ذلك نتيجة خالفات 

سياسية داخلية أم تدخالت وتهديدات خارجية تستهدف وحدته 

وسالمة اراضيه وزعزعة النظام األمني عموما. كل ذلك ينعكس 

عىل طبيعة وكفاءة أداء قطاع األمن.

وأربعون  اثنان  حصل  الفرعية،  املؤرشات  اىل  بالنسبة  أما 

مؤرشا )مقارنة بسبعة وأربعني مؤرشا يف القراءة االوىل( عىل 

عالمات متدنية بني تصنيف ضعيف وتصنيف منعدم، وحصل 

34 مؤرشا )مقارنة بسبعة وعرشين مؤرشا يف القراءة االوىل( 

37 مؤرشا )مقارنة بتسعة  عىل تصنيف متوسط، فيام حصل 

متقدم  بني  تصنيف  عىل  االوىل(  القراءة  يف  مؤرشا  وثالثني 

ومكتمل. 

جدول رقم )13(: مقارنة مجموع تصنيف املؤرشات الفرعية للمقياس يف 

العراق للقراءتني االوىل والثانية

القراءة الثانيةالقراءة االوىلالتصنيف

1311اصالح منعدم

98اصالح ضعيف جدا

2523اصالح ضعيف

2734اصالح متوسط

2120اصالح متقدم

1413اصالح متقدم جدا

44اصالح مكتمل

اجاميل  من   %   4 أي   ( فرعية  مؤرشات  أربعة  حصلت  فقد 

"مكتمل"  اصالح  إىل  تشري  عالمات  عىل  فرعيا(  مؤرشا   113

حقوق  ملنظامت  شكاوى  تقديم  عىل  بالقدرة  تتعلق  وهي 

وطلب  باإلفراج،  للقضاء  طلبات  تقديم  عىل  والقدرة  االنسان، 

شهادة حسن سلوك من األجهزة األمنية عند استخراج وثائق من 

مؤسسات حكومية، واملسؤول الفعيل األول عن إصدار التعليامت 

ومساءلة أجهزة األمن، ما يعني وجود تطور ملحوظ يف عملية 

اإلصالح يف هذه الجوانب. يف املقابل حصل أحد عرش مؤرشا 

اإلنسان  حقوق  مؤسسات  سؤال  أهمها؛  منعدم  تصنيف  عىل 

عن املعتقلني ومساعدتهم )0.15(، وتوفر مساعدة للمعتقل أو 

سؤال عنه من مؤسسات حقوق اإلنسان )0.15(، انتشار الفساد 

)0.23(، الثقة بالرشطة واألجهزة أو بفاعليتها )0.26(، االعتقاد 

مبامرسة األجهزة األمنية للتعذيب )0.25(، واالعتقاد بأن أجهزة 

بأن  واالعتقاد  الحاكمة)0.19(،  النخبة  أجل  من  تعمل  األمن 

االعتقاد   ،)0.17( األمن  بدواعي  مربر  اإلنسان  حقوق  خرق 

بوجود فساد بني القضاة )0.29(، هل تم تعريفك بحقوقك قبل 

الرشوع يف التحقيق معك/ه ؟ )0.27(، مدى معرفة الجمهور 

االمنية ال  االعتقاد بأن األجهزة  املخابرات )0.29(، مدى  مبهام 

تعاين من الفساد فيها )0.23(. 

من   %   27 حوايل  )أي  مؤرشا  وثالثون  واحد  حصل  كام   

إىل   )0.31( بني  ما  عالمات  عىل  الفرعية(  املؤرشات  مجمل 

مثانية  جداً".  و"ضعيف  "ضعيف"  تصنيف  أي   )0.50(

مؤرشات منها حازت عىل تصنيف "ضعيف جدا"، وحاز ثالثة 

أربع  منها  "ضعيف"  تصنيف  عىل  فرعيا  مؤرشا  وعرشون 

مؤرشات من أصل عرش مؤرش تتعلق باملؤرش الرئييس الخاص 

يف  إيجايب  تغيري  حصول  عدم  يظهر  مام  التغيري،  باتجاهات 

األوضاع األمنية يف البالد يف عام 2015 مقارنة بالعام 2011. 
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املواطنني عن نجاعة عملية اإلصالح  كام يشري إىل عدم رىض 

يف قطاع األمن. 

 29 حوايل  )أي  مؤرشا  وثالثون  ثالث  عالمات  تراوحت 

إىل   )0.61( بني  الفرعية(  املؤرشات  مجمل  من  %تقريباً 

أي تصنيف متقدم و"متقدم جدا"، منها ثالثة عرش   ،)0.80(

مؤرشا  وعرشون  جدا"،  "متقدم  تصنيف  عىل  حصلت  مؤرشا 

عىل تصنيف متقدم، وهي تعد مؤرشا إيجابيا عىل تقدم بعض 

جوانب عملية اإلصالح لقطاع األمن وتحتاج إىل استكامل العمل 

لتطويرها.

جدول رقم )14(: عالمات املؤرشات الرئيسية وتصنيف املؤرشات الفرعية  

للمقياس يف العراق

رقم املؤرش
اسم 

املؤرش

املؤرشات

الفرعية

عالمة 

املؤرش

تصنيف 

املؤرش

تصنيف املؤرشات الفرعية للمؤرش الرئيس

اصالح 

مكتمل

اصالح 

متقدم 

جدا

اصالح 

متقدم

اصالح 

متوسط

اصالح 

ضعيف

اصالح 

ضعيف 

جدا

اصالح 

منعدم

1
قدرات 

األجهزة
233ضعيف80.45

2
أداء 

األجهزة
2572ضعيف160.48

3
التوقعات 

املستقبلية
311متقدم50.68

4
اتجاهات 

التغيري
154متوسط100.54

5
الثقة 

باألجهزة
23331متوسط120.57

6
مكافحة 

الفساد
111ضعيف 30.42

7
االطالع 

واملعرفة
12ضعيف30.46

8
بناء 

الدولة
11متوسط20.55

9
التجربة 

الشخصية
322531متوسط160.52

10
االحساس 

باألمن
1621متقدم100.63

11
نظام 

العدالة
126621متوسط180.56

12
الحريات 

واملساءلة
321121متوسط100.53

113114132034238املجموع

قيمة املقياس: 0.53

التقييم: اصالح متوسط

تلعب مجموعة من املتغريات دوراً يف التأثري عىل انطباعات 

الجمهور العراقي وتقييمه لقطاع األمن ورضاه عنه. فكام أرشنا 

للخروج  األمن  قطاع  مع  لتجربة  تعرضوا  الذين  مييل  أعاله 

يتعرضوا  مل  بالذين  مقارنة  القطاع  هذا  عن  سلبية  بانطباعات 

لتجربة )0.43 مقابل 0.56 عىل التوايل(. ولعل أهم املتغريات 

العراقي  املواطن  انطباعات  عىل  الواسع  التأثري  ذات  األخرى 

الطائفي،  أو  السيايس  واالنتامء  األمن،  بتوفر  اإلحساس  درجة 

واالطالع أو عدم االطالع عىل مهام واختصاصات أجهزة األمن. 

إضافة لكل ذلك، تلعب مجموعة من املتغريات الدميغرافية مثل 

من  أقل  بدرجة  كان  وإن  مامثالً  دوراً  والتعليم  والعمر  الجنس 

املتغريات األخرى.  

كام يظهر يف الشكل )رقم 23( أدناه، ترتفع عالمة املقياس 

العراقي إىل )0.62( بني الذين يشعرون بتوفر األمن وترتاجع 

إىل )0.34( بني الذين يشعرون بعدم توفر األمن لهم وألرستهم. 

األمنية  األجهزة  املطلعني عىل مهام واختصاصات  وترتفع بني 

)الرشطة والجيش 0.54 واملخابرات 0.55( وترتاجع بني غري 

تبلغ  أخرياً،  التوايل(.  0.52 عىل   ،0.50  ،0.48( إىل  املطلعني 

بني  و)0.53(  النساء  بني   )0.54( العراقي  املقياس  عالمة 

عن  تعليمهم  يزيد  ال  الذين  بني   )0.54( إىل  وترتفع  الرجال، 

الكليات  )0.52( بني خريجي  إىل  اإلعدادية وترتاجع  الشهادة 

والجامعات. 

شكل رقم )23(: دور مجموعة مختارة من املتغريات يف التأثري عىل عالمة 

املقياس العراقي

اعداديذكر

فأقل

غري متوفرمطلعمطلعمطلع

متوفر

50

فأكرث

كلية

فأكرث

غري

مطلع

غري

مطلع

غري

مطلع

25-18

الجيشالرشطةالتعليمالجنس

االطالع

العمرالشعور باألمناملخابرات

انثى

)األمن،  الثالث  املتغريات  بني  العالقة  قوة  رؤية  ميكن 

واالنتامء السيايس أو الطائفي، وعالمة املقياس( بشكل واضح 

يف  األعىل  املقياس  عالمة  أن  يُظهر  الذي  التايل  الجدول  يف 

أو  للحزب  املنتمني  أو  املؤيدين  للمواطنني  )0.65( هي  العراق 

الطائفة الحاكمة الذين يشعرون بتوفر االمن. أما عالمة املقياس 

الطائفة  أو  للحزب  املنتمني  للمواطنني  فهي   )0.31( األدىن 

الجدول  يظهر  األمن.  توفر  بعدم  يشعرون  الذين  املعارضة 

أيضاً مجموعتني أخريتني، إحداهام تعطي املقياس عالمة عالية 

نسبيا )0.54( وهؤالء مواطنون يشعرون بتوفر األمن رغم أنهم 

املقياس  تعطي  واألخرى  معارضة،  طائفة  أو  ألحزاب  ينتمون 

عالمة وسطية )0.49( وهؤالء مواطنون يشعرون بعدم توفر 

األمن لكنهم يف الوقت ذاته ينتمون ألحزاب أو طائفة حاكمة. 
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               جدول رقم )15(: كيفية تأثر عالمة املقياس العريب مبتغريي األمن 

واالنتامء السيايس/الطائفي يف العراق 

غري متوفراألمن متوفراالنتامء السيايس/ الطائفي

0.650.49الحزب الحاكم

0.540.31املعارضة

عند إسقاط متغريي األمن واالنتامء السيايس عىل الخارطة 

أدناه(  للعراق  الخريطة األمنية-الحزبية  للعراق )أنظر  اإلدارية 

فإننا نجد أن عالمة املقياس ترتفع بشكل بارز يف املناطق التي 

للحزب  التأييد  فيها  ويزداد  األمن  بتوفر  الشعور  فيها  يرتفع 

الحاكم وتنخفض يف املناطق التي ينخفض فيها الشعور بتوفر 

تبلغ  بينام  فمثالً  املعارضة.  لألحزاب  التأييد  فيها  ويزداد  األمن 

عالمة املقياس العراقي )0.62( يف مناطق مثل البرصة والنجف 

ذات األغلبية الشيعية وذات النسب العالية يف توفر األمن فإنها 

تنخفض إىل )0.42( يف مناطق مثل دياىل ذات األغلبية السنية 

وذات النسب املنخفضة يف توفر األمن. 

خارطة رقم )3(: إسقاط متغريي األمن واالنتامء السيايس عىل خارطة العراق
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)4( فلسطني

بلغت قيمة مقياس قطاع األمن العريب وتوجهات املواطنني 

نقطتني  بارتفاع   )0.52( الثانية  بالقراءة  فلسطني3  تقرير  يف 

فقط عن العالمة التي حصل عليها يف القراءة االوىل، وهي يف 

أدىن عالمات التصنيف املتوسط؛ وتشري هذه العالمة إىل ضعف 

التقدم الحقيقي يف إصالح قطاع األمن ونظام العدالة يف الضفة 

الغربية من فلسطني. تظهر هذه النتيجة انقساما بني الجمهور 

قطاع  ألوضاع  ايجابيا  تصنيفاً  املواطنني  نصف  مينح  حيث 

األمن، فيام مينح النصف االخر تصنيفا سلبيا لهذه األوضاع.  

بلغ الفرق بني من تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن، ومن مل 

يتعرضوا لتجربة مع هذا القطاع 8 نقاط )0.44 مقابل 0.52( 

مقارنة بسبع نقاط العام املايض )0.43 مقابل 0.50(. ارتفعت 

 0.52( بنقطتني  الثانية  القراءة  يف  يتعرضوا  مل  الذين  عالمة 

 0.44( تعرضوا  للذين  واحدة  بنقطة  مقارنة   )0.50 مقابل 

مقابل 0.43(. إن هذا يعني أن التعامل املبارش مع قطاع األمن 

ونظام العدالة يخلق انطباعا أقل ايجابية عن هذا القطاع. )انظر 

الجدول التايل(

يف  املواطنني  وتوجهات  االمن  قطاع  مقياس  قيمة   :)24( رقم  شكل 

فلسطني والذين تعرضوا/ مل يتعرضوا

)تشري األعمدة امللونة اىل القراءة الثانية واألعمدة الرمادية اىل القراءة األوىل(

قيمة املقياستعرض مل يتعرض

0.52
0.44

0.52

فلسطيني  يف  املقياس  قيمة  انخفاض  ادناه  الشكل  يظهر 

مقارنة بقيمة املقياس العريب بسبع نقاط )0.52 مقابل 0.59(. 

تنخفض قيمة املقياس لدى من مل يتعرضوا لتجربة مع قطاع 

العينة  العريب لدى نفس  املقياس  األمن يف فلسطني عن قيمة 

تنخفض  النقاط  وبنفس   ،)0.61 مقابل   0.52( نقاط  بتسع 

قيمة املقياس الفلسطيني للذين تعرضوا لتجربة مع هذا القطاع 

)0.44 مقابل 0.53(. يظهر هذا االنخفاض ان عملية اإلصالح 

يف قطاع األمن ونظام العدالة عىل مدى العرشة سنوات االخرية 

للذين  األقل  عىل  مقنعة  وغري  ضعيفة  زالت  ما  فلسطني  يف 

تعرضوا لتجربة مع هذا القطاع )أنظر الشكل رقم 25(.

3 يف فلسطني يقترص البحث عىل قطاع االمن يف الضفة الغربية 

فقط

شكل رقم )25(: مقارنة عالمات مقياس فلسطني مع املقياس العريب من 

حيث التعرض وعدم التعرض لتجربة مع أجهزة األمن

مل يتعرض

فلسطنيالعريب

قيمة املقياستعرض

مقارنة  الثانية  القراءة  يف  مؤرشات  عرشة  عالمات  ارتفعت 

اربعة مؤرشات بفارق  بالقراءة االوىل بعالمات متفاوتة؛ منها 

والثقة  االجهزة،  وقدرات  واملعرفة،  االطالع  واحدة وهي:  نقطة 

باألجهزة، واإلحساس باألمن. ومؤرشان بنقطتني هام الحريات 

واملساءلة وحقوق االنسان، وبناء الدولة. ومؤرشان بثالث نقاط 

هام: أداء االجهزة، واتجاهات التغيري. وآخران بأربع نقاط هام: 

عالمة  انخفضت  املقابل  يف  العدالة.  ونظام  الفساد،  مكافحة 

املؤرش الخاص بالتجربة الشخصية بثالث نقاط. فيام لن تتغري 

عالمات مؤرش واحد يف كال القراءتني هو التوقعات املستقبلية.  

)انظر الشكل رقم )26((.

وهام   )0.62( ومقدارها  عالمة  أعىل  عىل  مؤرشان  حصل 

املؤرش  حصل  بينام  باألمن،  واالحساس  املستقبلية  التوقعات 

الخاص باالطالع واملعرفة باالختصاص واملهام املختلفة لألجهزة 

األمنية عىل ادىن عالمة ومقدارها )0.29(.

 0.39 بني  ما  االخرى  املؤرشات  عالمات  بقية  تراوحت 

و0.57، مام يشري إىل أن التصنيف لهذه املؤرشات هو ما بني 

املتوسط والضعيف جدا. حصلت خمسة مؤرشات عىل تصنيف 

عىل  واحد  ومؤرش  ضعيف.  تصنيف  عىل  ومؤرشان  متوسط، 

األمن  قطاع  أن  إىل  النتائج  هذه  تشري  جدا.  ضعيف  تصنيف 

االطالع  تتصدرها  أساسية  إشكاليات  من  يعاين  فلسطني  يف 

أو  األمنية  األجهزة  قدرات  ويليها  الفساد،  وانتشار  واملعرفة، 

االنسان،  وحقوق  واملساءلة  الحريات  أوضاع  وضعف  ادائها، 

وسلبية التجربة الشخصية يف تصنيف دور األجهزة األمنية يف 

حامية القانون والحريات العامة ومكافحة الجرمية، وانخفاض 

التصنيف اإليجايب لنظام العدالة.
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يف  املقياس  قيمة  يف  مقارنة  الرئيسية  املؤرشات  عالمات   :)26( شكل 

فلسطني يف القراءتني األوىل والثانية

)تشري األعمدة امللونة اىل القراءة الثانية واألعمدة الرمادية اىل القراءة األوىل(

قيمة املقياس

مقياس 2016

مقياس 2015

)6( مكافحة الفساد

)12( الحريات واملسائلة

)7( اإلطالع واملعرفة

)4( اتجاهات التغيري

)9( التجربة الشخصية

)8( بناء الدولة

)11( نظام العدالة

)5( الثقة باالجهزة

)2( أداء االجهزة

)1( قدرات االجهزة

)10( احساس باألمن

)3( التوقعات

مقارنة  واحد  مؤرش  تصنيف  تغري  اىل  اعاله  الشكل  يشري 

بالقراءة االوىل هو نظام العدالة "املؤرش الحادي عرش" ارتفع 

يف  متوسطا  ليصبح  االوىل  القراءة  يف  ضعيف  تصنيف  من 

القراءة الثانية. كام يظهر الشكل أعاله أن مؤرشين رئيسيني فقط 

حصال عىل تصنيف "اصالح متقدم" هام: التوقعات املستقبلية 

واإلحساس  املواطنني،  نظر  وجهة  من  األمنية  األجهزة  لعمل 

هي:  متوسط  تصنيف  عىل  مؤرشات  ستة  وحصلت  باألمن. 

واالعتقاد  الدولة،  وبناء  األمنية،  باألجهزة  والثقة  العدالة،  نظام 

الشخصية  والتجربة  االجهزة،  وأداء  التغيري،  اتجاهات  حول 

للمواطنني مع قطاع األمن يف البالد. يف املقابل حصل مؤرشان 

عىل تصنيف ضعيف هام: قدرات االجهزة والحريات واملساءلة. 

فيام حصل مؤرش واحد عىل تصنيف ضعيف جدا وهو مكافحة 

الفساد، وحصل مؤرش االطالع واملعرفة مبهام االجهزة االمنية 

عىل تصنيف منعدم.   

 بعبارة أخرى، إن الجمهور يعتقد أن قدرات الجهاز األمني 

محدودة ولكنه يعطي أداء هذه األجهزة تقييام أعىل بقليل من 

األمنية  األجهزة  تعريف  أن  الواضح  من  لكن  لقدراتها  تقييمه 

الختصاصاتها ومهامها ليس واضحا بقدٍر كاٍف للجمهور. كذلك 

يبدو أن االنطباعات السلبية حول الفساد يف القطاع األمني ما 

زالت طاغيًة. 

تظهر نتائج التصنيف حسب العينة أن التفاوت واضح بني 

العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين مل يتعرضوا 

الذين  عالمات  عن  يتعرضوا  مل  الذين  عالمات  ترتفع  حيث 

حصلت  مؤرشات.  تسعة  يف  االمن  قطاع  مع  لتجربة  تعرضوا 

األمن  قطاع  مع  لتجربة  تعرضوا  الذين  لعينة  مؤرشات  عرشة 

عىل  حصلت  مؤرشات  بأربعة  مقارنة  متدنية  عالمات  عىل 

فقد  ضعيف(؛  اصالح   – منعدم  )اصالح  التصنيفات  نفس 

فيام  العينتني،  لكال  منعدم  تصنيف  عىل  واحد  مؤرش  حصل 

حصل مؤرشان عىل تصنيف ضعيف جدا لعينة الذين تعرضوا 

كهذه.  لتجربة  يتعرضوا  مل  الذين  لعينة  صفر  مقابل  لتجربة 

لتجربة  الذين تعرضوا  لعينة  يف حني حصلت سبعة مؤرشات 

الذين مل  لعينة  ثالثة مؤرشات  مقابل  عىل تصنيف "ضعيف" 

يتعرضوا لتجربة، وحصل مؤرشان عىل تصنيف "متوسط" من 

عينة الذين تعرضوا لتجربة مقابل خمسة مؤرشات لعينة الذين 

مل يتعرضوا لتجربة. حصل مؤرشان عىل تصنيف متقدم لعينة 

الذين مل يتعرضوا لتجربة. )انظر الجدول رقم 16(.

جدول رقم )16( عدد املؤرشات حسب التصنيف وحسب العينة للمقياس 

يف فلسطني مقارنة بالقراءة االوىل

التصنيف
مجموع العينةمل يتعرضتعرض

201520162015201620152016

111111اصالح منعدم

321011اصالح ضعيف جدا

673332اصالح ضعيف

224556اصالح متوسط

002222اصالح متقدم

000000اصالح متقدم جدا

000000اصالح مكتمل

121211111212املجموع

الذين  لعينة  عرشة  االثنتي  املؤرشات  نتائج  مقارنة  تشري 

تعرضوا لتجربة مع األجهزة األمنية ونظام العدالة وعينة الذين 

الذين مل يتعرضوا عىل عالمات أعىل  مل يتعرضوا إىل حصول 

نقطة   14 بني  ما  الفروقات  وتراوحت  مؤرشات.  تسعة  يف 

للمؤرشين املتعلقان باإلحساس باألمن والثقة باألجهزة، ومثاين 

يف  العالمات  وتساوت  العدالة،  بنظام  الخاص  للمؤرش  نقاط 

املؤرش الخاص بالحريات واملساءلة. فيام ارتفعت عالمة الذين 

تعرضوا لتجربة مع االجهزة االمنية مقارنة بالذين مل يتعرضوا 

باالطالع  الخاص  املؤرش  يف  نقاط(  )بثالث  كهذه  لتجربة 

وذلك  األمنية  لألجهزة  املختلفة  واملهام  باالختصاص  واملعرفة 

ناتج عىل األرجح عن التجربة الشخصية لهؤالء األفراد. )انظر 

الشكل التايل(
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شكل )27(: مقارنة عالمات املؤرشات الرئيسية بني من تعرضوا ومن مل 

يتعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن ونظام العدالة يف فلسطني

 )12( الحريات واملسائلة 

قيمة املقياس

 )11( نظام العدالة 

 )10( احساس باألمن 

)9(التجربة الشخصية 

 )8( بناء الدولة 

 )7( اإلطالع واملعرفة 

 )6( مكافحة الفساد

 )5( الثقة باالجهزة

)4( اتجاهات التغيري 

 )3( التوقعات املستقبلية

 )2(  أداء األجهزة

)1( قدرات األجهزة

تعرض

مل يتعرض

أما بالنسبة للمؤرشات الفرعية، فقد حصلت اربعة مؤرشات 

تشري  عالمات  عىل  فرعيا(  مؤرشا   13 اجاميل  من   %  4 )أي 

إىل اصالح "مكتمل" وهي تتعلق بالقدرة عىل تقديم شكاوى 

للقضاء  طلبات  تقديم  عىل  والقدرة  االنسان،  حقوق  ملنظامت 

عند  املحاكم  قرارات  تنفذ  األجهزة  بأن  واالعتقاد  باإلفراج، 

صدورها، ومساءلة أجهزة األمن من املستوى السيايس، ما يعني 

وجود تطور جيد يف عملية اإلصالح يف هذه الجوانب املحددة. 

حصلت مثاين مؤرشات عىل تصنيف "متقدم جدا" )مقابل 

مؤرشا  وعرشون  وتسعة  االوىل(،  القراءة  يف  مؤرشات  سبعة 

يف  مؤرشا  وعرشون  خمسة  )مقابل  "متقدم"  تصنيف  عىل 

القراءة االوىل( وهي تعد مؤرشا ايجابيا عىل عملية اإلصالح يف 

بعض جوانب قطاع األمن ونظام العدالة وتحتاج إىل استكامل 

تصنيف  عىل  فرعياً  مؤرشا   29 وحصل  لتطويرها.  العمل 

عىل  أي  االوىل(،  القراءة  يف  مؤرشا   33 )مقابل  "متوسط" 

عالمات تراوحت بني )0.51( وبني )0.60(، فيام حصل تسعة 

عرش مؤرشا )مقابل 18 مؤرشا يف القراءة االوىل( عىل عالمات 

تراوحت بني )0.41 و0.50( أي إصالح "ضعيف".  

جدول رقم )17(: مقارنة مجموع تصنيف املؤرشات الفرعية للمقياس يف 

فلسطني للقراءتني االوىل والثانية

القراءة الثانيةالقراءة االوىلالتصنيف

1310اصالح منعدم

1314اصالح ضعيف جدا

1819اصالح ضعيف

3329اصالح متوسط

2529اصالح متقدم

78اصالح متقدم جدا

44اصالح مكتمل

حاز أربعة عرش مؤرشا فرعياً عىل تصنيف "ضعيف جدا" 

منها مؤرشان يتعلقان بنظام العدالة وهام: عدم معاملة القضاء 

للمواطنني بالتساوي، واستقاللية السلطة القضائية، ومؤرشان 

آخران يتعلقان بأداء األجهزة األمنية هام فرض النظام والقانون، 

وتصنيف أداء األجهزة يف التخلص من الحزبية وثالثة مؤرشات 

تتعلق باملؤرش الرئييس الذي يقيس قدرات األجهزة األمنية هي 

خدمة املواطن بدون متييز، ومكافحة الفساد داخلها، التخلص 

من الحزبية.

جدا،  متدنية  عالمات  عىل  مؤرشات  عرشة  حصلت  أخرياً 

االعتقاد بأن  أهمها  وضعها يف تصنيف إصالح "منعدم"، من 

أجهزة األمن تعمل من أجل النخبة الحاكمة )0.13(. وأن أجهزة 

األمن تعاين من الفساد فيها )0.15(. )أنظر الجدول رقم18(
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 جدول رقم )18(: عالمات املؤرشات الرئيسية وتصنيف املؤرشات الفرعية 

للمقياس يف فلسطني

رقم 

املؤرش

اسم 

املؤرش

املؤرشات 

الفرعية

عالمة 

املؤرش

تصنيف 

املؤرش

تصنيف املؤرشات الفرعية

اصالح 

مكتمل

اصالح 

متقدم 

جداً

إصالح 

متقدم

إصالح 

متوسط

اصالح 

ضعيف

اصالح 

ضعيف

جداً

اصالح 

منعدم

قدرات 

األجهزة
323ضعيف80.46

أداء 

االجهزة
6541متوسط160.55

التوقعات 

املستقبلية
1211متقدم50.62

اتجاهات 

التغيري
2611متوسط100.56

الثقة يف 

االجهزة
233211متوسط120.53

مكافحة 

الفساد
30.39

ضعيف 

جدا
111

االطالع 

واملعرفة
21منعدم30.29

بناء 

الدولة
11متوسط20.53

التجربة 

الشخصية
1232323متوسط160.57

احساس 

باألمن
1522متقدم100.62

نظام 

العدالة
216423متوسط180.53

الحريات 

واملساءلة
212221ضعيف100.49

113104829291914املجموع

قيمة املقياس: 0.51

التقييم: اصالح متوسط

تلعب مجموعة من املتغريات دوراً يف التأثري عىل انطباعات 

فكام  عنه.  األمن ورضاه  لقطاع  وتقييمه  الفلسطيني  الجمهور 

أرشنا أعاله مييل الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن للخروج 

يتعرضوا  مل  بالذين  مقارنة  القطاع  هذا  عن  سلبية  بانطباعات 

لتجربة )0.44 مقابل 0.52 عىل التوايل(. ولعل أهم املتغريات 

األخرى ذات التأثري الواسع عىل انطباعات املواطن الفلسطيني 

الحزيب،  أو  السيايس  واالنتامء  األمن،  بتوفر  اإلحساس  درجة 

واالطالع أو عدم االطالع عىل مهام واختصاصات أجهزة األمن. 

إضافة لكل ذلك، تلعب مجموعة من املتغريات الدميغرافية مثل 

الجنس والعمر دوراً مامثالً وإن كان بدرجة أقل من املتغريات 

األخرى.  

كام يظهر يف الشكل )رقم 28( أدناه، ترتفع عالمة املقياس 

الفلسطيني إىل )0.56( بني الذين يشعرون بتوفر األمن وترتاجع 

إىل )0.45( بني الذين يشعرون بعدم توفر األمن لهم وألرستهم. 

وترتفع بني املطلعني عىل مهام واختصاصات األجهزة األمنية إىل 

)0.55( وترتاجع بني غري املطلعني إىل )0.49(. كام ترتفع بني 

مؤيدي حركة  بني  )0.59( وترتاجع  إىل  "فتح"  مؤيدي حركة 

الفلسطيني  املقياس  تبلغ عالمة  أخرياً،  إىل )0.39(.  "حامس" 

)0.50( بني النساء و)0.53( بني الرجال، وترتفع اىل )0.53( 

بني   )0.50( اىل  وترتاجع  عاما   50 اعامرهم  تفوق  الذين  بني 

الشباب الذين اعامرهم بني 18 – 28 عاما.

شكل رقم )28(: دور مجموعة مختارة من املتغريات يف التأثري عىل عالمة 

املقياس الفلسطيني

مطلعمطلعحامسذكر 50

فأكرث

غري

مطلع

غري

مطلع

25-18

الشعور باألمناالطالعاالنتامء السيايسالجنس العمر

فتحانثى

الثالث )األمن، واالنتامء  العالقة بني املتغريات  ميكن رؤية قوة 

السيايس، وعالمة املقياس( بشكل واضح يف الجدول التايل الذي 

يُظهر أن عالمة املقياس األعىل يف الضفة الغربية من فلسطني 

)0.62( هي للمواطنني املؤيدين أو املنتمني للحزب الحاكم الذين 

األدىن )0.36( فهي  املقياس  أما عالمة  االمن.  بتوفر  يشعرون 

للمواطنني املنتمني للحزب املعارض الذين يشعرون بعدم توفر 

األمن. يظهر الجدول أيضاً مجموعتني أخريتني، إحداهام تعطي 

املقياس عالمة عالية نسبيا )0.43( وهؤالء مواطنون يشعرون 

بتوفر األمن رغم أنهم ينتمون ألحزاب معارضة، واألخرى تعطي 

املقياس عالمة وسطية )0.52( وهؤالء مواطنون يشعرون بعدم 

توفر األمن لكنهم يف الوقت ذاته ينتمون للحزب الحاكم. 

األمن  مبتغريي  العريب  املقياس  عالمة  تأثر  كيفية   :)19( رقم  جدول 

واالنتامء السيايس يف الضفة الغربية من فلسطني

غري متوفراألمن متوفراالنتامء السيايس

0.620.52الحزب الحاكم

0.430.36املعارضة

عند إسقاط متغريي األمن واالنتامء السيايس عىل الخارطة 

عالمة  أن  نجد  فإننا  فلسطني،  من  الغربية  للضفة  اإلدارية 

املقياس ترتفع بشكل بارز يف املناطق التي يرتفع فيها الشعور 

يف  وتنخفض  الحاكم  للحزب  التأييد  فيها  ويزداد  األمن  بتوفر 

فيها  ويزداد  األمن  بتوفر  الشعور  فيها  ينخفض  التي  املناطق 

فلسطني  يف  املقياس  عالمة  ترتفع  املعارضة.  لألحزاب  التأييد 

إىل )0.55( يف شامل الضفة الغربية حيث يزداد التأييد للحزب 

لكنها  األمن،  بتوفر  الشعور  درجة  وترتفع  فتح،  أي  الحاكم، 

التأييد  نسبة  ترتفع  حيث  جنوبها  يف   )0.48( إىل  تنخفض 

لحامس وتنخفض درجة الشعور بتوفر األمن.
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خارطة رقم )4(: إسقاط متغريي األمن واالنتامء السيايس عىل خارطة الضفة الغربية
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)3( التوصيات

يف  املواطنني  وتوجهات  األمن  قطاع  مقياس  نتائج  تظهر 

القراءة الثانية للعام 2016 ُضعف االصالح يف هذا القطاع وأنه 

ما زال محدودا يف معظم الدول املشاركة يف املقياس. ارتفعت 

عالمة املقياس يف القراءة الثانية مثاين عالمات مقارنة بالقراءة 

األوىل؛ حصل هذا االرتفاع بسبب العالمة املرتفعة التي حصل 

عليها املقياس يف االردن )التي تشارك للمرة االوىل يف مقياس 

الثانية  القراءة  يف  املشاركة  من  اليمن  انسحاب  مقابل  االمن( 

متدنية.  عالمة  عىل  حصل  قد  سابقاً  فيها  املقياس  كان  والتي 

االرتفاع  جاء  فقد  الثانية  القراءة  يف  املشاركة  الدول  بقية  أما 

فيام  درجتني(  )مبقدار  وفلسطني  تونس  من  كل  يف  محدودا 

القراءة  التي حصل عليها يف  العالمة ذاتها  العراق عىل  حافظ 

االوىل. تشري النتائج إىل أنه بالرغم من ضعف قدرات األجهزة 

األمنية وأدائها إال أن الجمهور ينظر بتفاؤل نحو املستقبل.

يف  إيجابية  بجوانب  التنويه  إىل  التالية  التوصيات  تهدف 

ألخرى  واإلشارة  العدالة  ونظام  األمن  لقطاع  االصالح  عملية 

بعملية  املهتمني  دعوة  إىل  العامة  التوصيات  تهدف  سلبية. 

عىل  العمل  إىل  العريب  العامل  يف  األمن  قطاع  يف  اإلصالح 

الرتكيز عىل مناطق القصور السائدة يف كافة أو معظم الدول 

املهتمني  مخاطبة  إىل  املحددة  التوصيات  تهدف  فيام  العربية 

باإلصالح وصناع القرار يف كل بلد عىل حدة ودعوتهم للرتكيز 

يف جهدهم عىل مناطق القصور التي تم كشفها يف بلدانهم يف 

هذا التقرير.

توصيات عامة:

قطاع . 1 يف  اإلصالح  ان  العريب  املقياس  نتائج  توضح 

يرى  الجمهور  وان  محدودا،  زال  ما  العدالة  ونظام  األمن 

النخبة الحاكمة.  أن األجهزة األمنية ما زالت تعمل لصالح 

املعامل لإلصالح  هناك حاجة لوضع خطة وطنية واضحة 

تتضمن اإلطار القانوين واملؤسيس وآليات املساءلة االدارية 

والفنية، وتحديد املرجعية السياسية ألجهزة األمن وأدوات 

الرقابة الربملانية عليها. كذلك، ينبغي تطوير ثقافة العاملني 

يف األجهزة األمنية بحيث تنسجم مع ثقافة حقوق اإلنسان. 

كام ينبغي تبني آليات تشجع الرقابة املجتمعية عىل قطاع 

األمن مام قد مينح املواطنني القدرة عىل تلمس اإلصالحات 

الجارية يف هذا القطاع.

تشري نتائج املقياس إىل أن االنطباعات السلبية حول الفساد . 2

معظم  يف  العريب  الجمهور  لدى  طاغيًة  األمن  قطاع  يف 

البلدان املشمولة يف هذا التقييم ما يتطلب جهدا كبريا يف 

مكافحة الفساد من خالل تبني سياسات وإجراءات لتعزيز 

النزاهة واملساءلة والشفافية يف عمل األجهزة األمنية. 

وَمهاِمها . 3 الختصاصاتها  األمنية  األجهزة  تعريف  زال  ما 

غري واضح بقدٍر كاٍف للجمهور. يتطلب هذا األمر انفتاح 

األجهزة األمنية، وتواصلها مع الجمهور، وتوفري معلومات 

بشكل مستمر عن مهامها وحدود مسؤولياتها. كام يتطلب 

حتى  املختلفة  األمنية  األجهزة  عمل  بني  التداخل  وقف 

يتوقف الجمهور عن الخلط بني مهامها ومسؤولياتها.

األمن ونظام . 4 لتجربة مبارشة مع قطاع  يظهر من تعرض 

العدالة تقييام أسوء بكثري ممن مل يتعرض لتجربة مبارشة 

عىل  الرتكيز  اهمية  اىل  األمر  هذا  يشري  القطاع.  هذا  مع 

مع  تعاملها  يف  األمنية  األجهزة  مامرسات  عىل  الرقابة 

األمنية  األجهزة  وضباط  أفراد  ثقافة  وتطوير  املواطنني، 

الحرتام حقوق االنسان.

توصيات محددة 

األردن
ان االعتقادات نحو اتجاهات التغيري وطريقة تعامل االمن 	 

والرشطة مع الحوادث املختلفة يف مناطق سكنى املواطنني 

وطريقة التعامل مع ملفات الفساد ما زلت متدنية باملقارنة 

مع أدائهم يف مؤرشات أخرى. ويجب العمل بشكل مكثف 

عىل توعية املواطنني باملهام املقدمة من قبل الجهات األمنية 

وما هي حدود مسؤولياتهم يف هذه املواضيع.

اليوم 	  األمنية  األجهزة  يف  الفساد  انتشار  بأن  االعتقادات 

من  الرغم  عىل  مرتفعا  مازال  السابقة  بالسنوات  مقارنة 

عدم وجود مؤرشات حقيقة لهذه االعتقادات، وينعكس هذا 

ايضاً عىل مكافحة الفساد من قبل هذه األجهزة يف مناطق 

املواطنني بقضايا  العمل عىل توعية  ان  املواطنني.  سكنى 

القضايا  ومعالجتها ونرش  معها  التعامل  الفساد وطريقة 

التي تم كشفها سيزيد من ثقة املواطنني باألجهزة األمنية 

وتعاملها مع قضايا الفساد.

الحريات 	  مجال  يف  تطويره  ليتم  الكثري  هنالك  مازال 

العديد  بوضع  األردن  قام  لقد  االنسان،  واملسائلة وحقوق 

وعدم  املواطنني  حقوق  لضامن  وقوانني  ترشيعات  من 

موجهة  تهمة  او  سبب  أي  دون  من  توقيفهم  او  تعذيبهم 

لهمن باإلضافة اىل تعيني محاميني إذا مل يكن لدى املواطن 

من  واضح  هو  كام  األكرب  الدور  ولكن  ذلك.   عىل  القدرة 

نتائج االستطالع هو عىل مؤسسات حقوق االنسان، فيجب 

املعتقلني وضامن  أكرث عىل متابعة مواضيع  العمل  عليها 

حقوقهم عند االستجواب واملحاكمة.

مختلف 	  دور  األمنية  األجهزة  مع  الشخصية  للتجربة  ان 

يف تقييم هذه األجهزة، فمن تعرضوا لتجربة مع األجهزة 

والذي  املتقدم،  اإلصالح  مجال  يف  بأنها  قيموها  األمنية 

من  التي  الضعف  ونقاط  األجهزة  هذه  أداء  عىل  ينعكس 

نهاية  املكتمل يف  اإلصالح  اىل  الوصول  معالجتها  املمكن 

املطاف، املجاالت التي بحاجة اىل اصالح يف هذا املجال هي 
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للمعتقل وعدم سؤال مؤسسات حقوق  عدم توفر مساعد 

السجن.  يف  املعتقل  بزيارة  املحامي  وقيام  عنه،  االنسان 

اصالحهام  عىل  العمل  تم  إذا  املمكن  من  االمرين  هذين 

النهوض بهذا املقياس اىل اإلصالح املكتمل.

املزيد 	  اىل  بحاجة  املواطنني  واملعرفة،  االطالع  مجال  يف 

األمنية  األجهزة  بدور  واملعرفة  واالطالع  التوعية  من 

الرئيسية ومهام وواجبات كل واحد منها. برنامج توعوي، 

ومنشورات من املمكن ان تنهض بهذا املقياس اىل مراحل 

متقدمة جداً.

تونس
التمثل العام لدور األجهزة: 	 

ال تزال مسألة مراجعة الهيكلة بوزارة الداخلية تشغل اهتامم 	 

يعترب  إذ  األمني،  اإلصالح  مبسألة  املهتمني  وكل  األمنيني 

تستجيب  تعد  مل  بالوزارة  الحالية  الهيكلة  أن  هؤالء  أغلب 

للمتغريات التي طرأت يف البالد ويف داخل الحقل األمني، 

وذلك بالرغم من فصل الشؤون املحلية عن وزارة الداخلية.  

معرفة  مؤرش  عىل  مبارش  بشكل  الوضع  هذا  وينعكس 

والذي  لدورها  وتقييمهم  املؤسسة  هذه  لعمل  املواطنني 

يجب أن يراعي "رسية" و "سيادية" مهامها األمنية، بقدر 

ما يراعي نوعا من الشفافية يف مستوى معرفة الرأي العام 

ال  املعادلة  هذه  فيها،  الحاصلة  واإلصالحات  بالتغيريات 

االتصالية،  الحرفية  من  املزيد  خالل  من  اال  تتم  أن  ميكن 

عىل  مثال(  واملدمجة  املتكاملة  اإلعالمية  الوحدة  )اعتامد 

منوال العديد من الدول وعدم االكتفاء بناطق رسمي.

وتغيريات 	  واصالحات  بوظائف  املواطن  معرفة  ضعف   

ومختلف  الوزارة  معرفة  مستوى  ضعف  يقابله  الوزارة، 

من  العام  الرأي  مواقف  وتطور  بتقييامت  األمن  اسالك 

أداء  يكون مستوى  بأن  املهم  من  بأنه  ذلك  ويعنى  أدائها. 

مختلف األسالك معكوسا يف مرآة األمن كخدمة عمومية، 

األجهزة  اال من خالل جهد مشرتك بني  ال ميكن تطويرها 

الصدد ميكن االستفادة  واملواطن يف وقت واحد. يف هذا 

من التجارب املقارنة من خالل اعتامد مؤرشات موضوعية 

وعلمية، توضع بشكل مشرتك بني مهنيني من قطاع األمن 

وممثلني  واألداء  السياسات  تقييم  يف  متخصصني  وبني 

الداخلية  السياسة  أجندات  عن  مستقلة  مدنية  هيئة  عن 

والخارجية. ويلتقي هذا املطلب مع التأكيدات التي سجلها 

العقيدة  ملراجعة  األمنية  النقابات  قبل  من  البحث،  فريق 

االنتقال  ملقتضيات  فأكرث  أكرث  تستجيب  حتى  األمنية 

الدميقراطي.

بشكل 	  النمطية  الصورة  العمل بشكل جدي عىل تصحيح 

اىل  القومي"  "باألمن  املتعلقة  املسائل  وتحويل  منهجي، 

مازالت  اليوم،  فإىل  واملدنية.     السياسة  الثقافة  جزء من 

والوعي  الجامعية  الذاكرة  يف  مهمشة  األمني،  وظيفة 

التنفيذية  بالسلطة  الرتباطها  نظرا  التونيس،  الجامعي 

ذلك،  يعنى  كام  املايض.  يف  للحريات  واضح  غياب  يف 

تقريب صورة األمني وتطبيع دوره ووظيفته لدى املجتمع 

املهنية لألمنيني يف عالقتهم  الذاكرة  بناء  إعادة  من خالل 

يوجد  )ال  السياسية واالجتامعية  باملجتمع وتطور مراحله 

يف تونس اىل اليوم متحف يسطر تطور هذا القطاع منذ 

مع  املدمجة  الربامج  أن  كام  اليوم(،  اىل  يزيد  ما  أو  قرن 

املؤسسات الرتبوية بشكل عام ) يف العديد من دول العامل 

يتدخل اليوم األمنيون يف مواد تعليم السري يف الطرقات 

مل   ) العام  املجال  واحرتام  التظلم  ثقافة  ونرش  باملدارس 

أوضاع  لتاليف  أهميتها  الرغم من  الوجود عىل  اىل  تظهر 

التوتر مع األجيال الجديدة.  

تحسني أداء الدور والوظيفة: 	 

لتلبية  وأفضل  أرسع  بشكل  للعمل  عاجلة  توجد رضورات   

احتياجات األمنيني يف مجال الحقوق االقتصادية واالجتامعية، 

قدرتهم  مجال  يف  تدهور  من  يعانون  األمنيون  يزال  ال  حيث 

هذه  مثل  استباق  ان  وأرسهم.  أنفسهم  حامية  ويف  الرشائية، 

خالل  أدخلت  التي  التحسينات  من  الرغم  عىل  مهم،  األوضاع 

كأولوية  الجانب  هذا  أخذ  بأن  املؤكد  ومن  األخرية.  السنوات 

أن  شانه  من  يشء،  كل  قبل  مواطن  هو  األمني  أن  واعتبار 

ينعكس عىل تحسني العالقة باملجتمع ككل، ويقلل بالتايل من 

محفزات الفساد الذي يشكو منه املواطن. كام نشري أيضا بأنه 

القوانني  ال تزال هناك حاجة ملحة ملزيد االستمرار يف إصالح 

الحامية  وتوفري  األمنيني،  مهنة  بتنظيم  الخاصة  والترشيعات 

القانونية لهم، وذلك دون اإلخالل مبنظومة حقوق اإلنسان.

أجل  من  األمنية  الفضاءات  داخل  املحاسبة  مبدأ  تعزيز   

املصالح  شبكات  وتوظيف  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  تقليص 

املادية والزمالية والقرابية عىل اختالفها، والحد من "التغطيات 

" والتجاوزات الفردية والتي تعود بالرضر املبارش عىل صورة 

التي ال  اليوم. لقد بينت نتائج املقياس أن هذه الظاهرة  األمني 

تزال تشكو منها مقرات اإليقاف ومراكز الرشطة هي املسؤولة 

بدرجة أساسية عن انخفاض نسب ثقة املواطنني الذين شاركوا 

يف االستطالع، والذين سبق لهم أن تعرضوا لإليقاف من قبل 

األمنيني أو التعامل معهم. وتشري النتائج اىل أن نسبة كبرية من 

هذه الفئة هن من النساء. وبقطع النظر عن وجود آليات مختلفة 

املهم  من  فانه  عامة،  تفقدية  ووجود  املحاسبة،  مبدأ  لتعزيز 

آليات جديدة معتمدة دوليا،  إيجاد  التفكري يف  الصدد  يف هذا 

االتصال  وسائل  من  االستفادة  وكذلك  الرشطة"  رشطة   " مثل 

والشبكات االجتامعية لتسهيل سبل التحقق من التظلامت بكل 

"األمني" حتى يف  األمني يحمي  أن  فكرة  والقطع مع  أنواعها 

حالة تجاوز القانون. وتنطبق هذه املخاوف عىل شبهة املواقف 

الرائجة حول استمرارية عالقة بعض األمنيني بشبكات املصالح. 

عىل الرغم من املجهود امللحوظ يف مجال الفصل بني اإلدارة 

املحلية والشؤون األمنية، فان جميع من التقى بهم فريق البحث، 
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اىل  الحاجة  عىل  متفقون  مدين،  مجتمع  وممثيل  امنيني  من 

يأت  ذلك  ومن  االرشاف.  وزارة  عن  الضغط  تخفيف  رضورة 

 – األمنية  الخدمة  بني  بالفصل  املتصل  العائد  الذاهب  املقرتح 

العدلية والخدمة اإلدارية العادية )استخراج الوثائق(، وهو األمر 

الذي من شانه أن يغري من الصورة النمطية ملراكز الرشطة أو 

التونيس  االجتامعي  النسيج  ضمن  ودورها  الوطني  الحرس 

املركب. 

تطوير الرشاكة مع الهيئات املجتمعية: 	 

من املهم تقييم الخطوات اإليجابية، حتى ولو كانت بطيئة، 

واملسجلة يف مجال توطيد العالقة بني سلطة االرشاف وممثيل 

عىل  النقابات  به  تضطلع  الذي  الدور  وكذلك  املدنية  الهيئات 

املالحظ  ان  أهدافها.  وضوح  عدم  وأحيانا  تجزئها  من  الرغم 

يف هذا الصدد أيضا هو غياب تقييامت جدية لبعض التجارب 

املنقولة  الجوار،  رشطة  بتجربة  تعلقت  التي  كتلك  اإلصالحية، 

عن التجربة الفرنسية. وقد يكون التقييم املشرتك " بني املهنيني 

األهمية  ذات  املسائل  من  والسكان  املجتمعية  الهيئات  وممثيل 

تعميم  باإلمكان  كان  ان  ملعرفة  القامئة  املرحلة  إىل  بالنسبة 

التجربة أم مراجعتها والتفكري بالتايل بشكل مختلف. 

 ميكن أن يكون التدريب وبناء القدرات، هو الجزء األهم يف 

القيمة  ذات  املدنية  الهيئات  وبني  األمني،  القطاع  بني  العالقة 

التدريبية والخربة املضافة. مثل تلك الرشاكة ميكن أن تكون من 

وراء اكتساب مختلف االسالك مهارات متعددة، ال يوفرها املسار 

املهني لألمنيني، مثل التواصل االجتامعي، حل النزاعات اليومية 

بالطرق غري اإللزامية، التفاوض. 

العراق
مفاصل 	  يف  جدا  واضح  بشكل  الفساد  ظاهرة  انتشار  ان 

املعنيني  قبل  من  جدية  وقفة  يتطلب  االمنية  االجهزة 

تستهدف  وقفة  الظاهرة،  هذه  ملعالجة  القرار  واصحاب 

الفساد  واشكال  اسبابها  الفاسدة  املنظومة  طبيعة  تحليل 

ومن يقف وراء استرشاء هذه الظاهرة.

ان تجربة االصالح االمني قد شهدت كثريا من االشكاليات 	 

يف  التعددية  نتيجة  التشوهات  من  كثريا  وشابتها 

عن  فضال  اختصاصاتها  وتداخل  االمنية  التشكيالت 

الدراسة حيث  نتائج  اكدته  ما  وهذا  بينها.  التنسيق  غياب 

الكافية  واملعرفة  االطالع  لديهم  ليس  العراقيني  غالبية  ان 

باالختصاصات واملهام املختلفة لألجهزة االمنية. فضال عن 

ينبغي  االمن ومهنيتها.  اجهزة  لقدرات  املنخفض  تقييمهم 

اعادة النظر يف هذه التشكيالت ومهامها وبناء جهاز أمنى 

مرتابط ومتكامل وواضح املهام بالنسبة للمواطنني. 

القيادية 	  وخاصة  البرشية  الكفاءات  تطوير  عىل  التأكيد 

خاصة  املهمة  لهذه  املؤهلة  غري  القيادات  واستبدال  منها 

مع انتشار ظاهرة عسكرة املؤسسات يف العراق، وبضمنها 

هم  الحاليني  الرشطة  قادة  اغلب  ان  اذ  االمنية؛  االجهزة 

املؤسسات  أن بعض  املهنيني". كام  "العسكريني غري  من 

العسكرية ال زالت تتوىل التحقيق بقضايا جنائية. ويتطلب 

ذلك فك ارتباط العسكره عن مؤسسات االمن وتحديد مهام 

الجيش العراقي كام هو بالدستور وفقا للامدة التاسعة. 

عىل 	  بظاللها  القت  الطائفية  االنقسامات  ظاهرة  بروز  ان 

كبري  بشكل  العراق  يف  واألمني  السيايس  الوضع  تردي 

وبالنتيجة اصبحت معظم االجهزة التنفيذية ومنها االجهزة 

والطائفية  الحزبية  بالتوجهات  ومنقادة  مرتبطة  االمنية 

فقدت  وبالتايل  املركزية  الحكومة  اىل  انقيادها  من  أكرث 

للمصالحة  شامال  وطنيا  برنامجا  يتطلب  مام  حياديتها، 

الوطنية يهدف بالدرجة االويل اىل خلق املهنية والحيادية 

ليك  االمنية  االجهزة  مقدمتها  ويف  كافة  الدولة  ألجهزة 

تكسب تأييد ورىض املواطن العراقي.

عىل 	  الخارجية  الدول  لتدخالت  جدا  السلبي  للدور  نظرا 

الوضع االمني يف العراق والذي اثبتته الدراسة، فان ذلك 

يستدعي وقفة جادة من الحكومة العراقية مع هذه الدول 

للعراق،  الداخيل  باألمن  تعبث  التي  التدخالت  هذه  لوقف 

اساس  عىل  تقوم  للتعاون  جديدة  فرص  ايجاد  ومحاولة 

للدول.  الداخلية  بالشؤون  التدخل  وعدم  املتبادل  االحرتام 

ان الحد من هذه التدخالت سيخلق بالتأكيد ارضية ايجابية 

للجهود االصالحية لنظام االمن والعدالة يف العراق.

يف 	  املعتمدة  الرئيسة  املؤرشات  جميع  ان  من  الرغم  عىل 

الدراسة مل ترش اىل اداء متقدم ألي منها من قبل االجهزة 

االمنية، اال ان التوقعات املستقبلية للمواطن العراقي تشري 

اىل اعتقاده بان القدرات املهنية لألجهزة االمنية ستتطور 

بشكل كبري حيث حصلت عىل أفضل عالمة ملؤرش رئيس 

املواطن  ان  اىل  يشري  مام  االخرى،  املؤرشات  بني  من 

العراقي الزال يضع ثقته بهذه االجهزة. ولهذا ينبغي عىل 

املسؤولني استثامر هذه الثقة ألحداث تغيريات جوهرية يف 

ادائها مبا  لهذه االجهزة وتطوير مستوى  البنية االساسية 

ميكنها من اداء مهامها بأفضل صورة ممكنه.

عىل 	  العراقية  الساحة  شهدتها  التي  التطورات  ضوء  يف 

واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  املستويات  جميع 

واالمنية خالل املدة من حزيران 2014 ولغاية االن والتي 

اسفرت عن احتالل أكرث من ثلث االرايض العراقية من قبل 

تنظيم داعش ترافق مع انخفاض اسعار النفط وعجز الدولة 

املتسارعه،  املواقف  ملواجهة  املالية  مبتطلباتها  االيفاء  عن 

االمن  ملنظومة  االصالحية  الجهود  عىل  أثره  ترك  ذلك  كل 

التقريرين.  كام  ما بني  املدة  تكن واضحة خالل  لذلك مل 

ان االحداث االخرية رغم قساوتها اال انها كشفت للمعنيني 

نأمل  والتي  االمنية  املنظومة  يف  الخلل  اوجه  من  الكثري 

من الحكومة العراقية ان توليها العناية الكاملة من خالل 

املواطن  امن  حامية  اىل  يهدف  متكامل  اصالحي  برنامج 

وحرياته وامن الوطن وحاميته من التدخالت الخارجية. 
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فلسطني
املحاوالت 	  السياسية مع إرسائيل وفشل  العملية  ان جمود 

السابقة إلعادة احياء عملية السالم يؤثر عىل قدرات أجهزة 

األمن ويعزز قناعة األغلبية بعدم واقعية خيار حل الدولتني 

 61 من  أكرث  بقاء وجود  أن  كام  االحتالل.  انتهاء  قرب  أو 

% من مساحة الضفة الغربية ضمن السيطرة اإلرسائيلية 

)منطقة ج( يجعل من العمل األمني يف هذه املناطق التي 

يسكنها حوايل 300 ألف فلسطيني شبه مستحيل. 

الرقابة 	  لغياب  نظرا  الفعالة،  املؤسسية  املساءلة  غياب  ان 

الربملانية عىل عمل الحكومة منذ بدء االنقسام يف حزيران 

2007، يؤدي لالعتقاد بأن أجهزة األمن تعمل بدون خوف 

من املحاسبة.

ان الطابع الحزيب الظاهر الذي يغلب عىل تشكيالت قطاع 	 

األمن، واالعتقاد بأن أغلب كوادر هذا القطاع تنتمي لفصيل 

واحد محدد )أجهزة األمن يف الضفة الغربية حركة "فتح"، 

يؤدي  "حامس"(،  حركة  غزة  قطاع  يف  األمن  أجهزة 

لالعتقاد باستحالة التساوي يف املواطنة. 

مختلفة 	  أجهزة  ووظائف  مهامت  يف  الظاهر  التداخل  ان 

يف قطاع األمن ونقص الترشيعات املتعلقة بعمل األجهزة 

األمنية يؤدي لالعتقاد بأن كل جهاز يعمل عىل انفراد.

اعاله 	  املذكورة  العوائق  األمن عىل معالجة  إن قدرة أجهزة 

محدودة جدا، وبعضها مرتبط باستكامل عملية املصالحة 

التي متر يف فرتات صعبة خاصة يف ظل انعدام الثقة بني 

طريف املصالحة )فتح وحامس(، وبالتايل فإن القدرة عىل 

إحداث تغيري جوهري يف نتائج املقياس تبقى ضئيلة يف 

الراهنة. رغم ذلك، هناك ما ميكن  السياسية  ظل األوضاع 

عمله: 

البحث عن وسائل خالقة إلعطاء أجهزة األمن دورا 	 

يساهم  مام  املستوطنني  اعتداءات  الحامية ضد  يف 

يف تعديل االنطباعات السلبية حول التنسيق األمني. 

خلق آلية فعالة وعلنية للمحاسبة داخل قطاع األمن 	 

الداخلية  وزارة  من  مدنية  عنارص  عليها  ترشف 

للنظر يف قضايا الفساد واستعامل العنف الزائد أو 

التعذيب. 

تغليب الجانب املهني عىل الجانب الحزيب يف عملية 	 

بهدف  املختلفة  األمن  أجهزة  ضباط  وترقية  تجنيد 

الوصول خالل فرتة محددة إىل املهنية الكاملة. 

تعزيز الثقافة الدميقراطية واحرتام حقوق املواطن، 	 

أولئك  وخاصة  األمن  أجهزة  وعنارص  ضباط  بني 

الذين يحتكون مبارشة ويوميا بالجمهور. 

بذل املزيد من الجهد يف توضيح مجاالت عمل ومهام 	 

األجهزة األمنية املختلفة وإطالع الجمهور عىل ذلك 

من خالل حمالت مستمرة يف وسائل االعالم. 

تعزيز مجاالت التنسيق والتعاون مع أجهزة العدالة 	 

احرتام  بهدف  واملحاكم  العامة  النيابة  مثل  االخرى 

باالعتقال،  الخاصة  القانون  لقواعد  األمن  أجهزة 

إلدانة  األدلة  عىل  والحصول  التحقيق،  وإجراء 

تنفيذ  يف  فاعليتها  زيادة  املحاكم،  يف  املجرمني 

قرارات املحاكم.  

عن 	  الصادرة  االحكام  بتنفيذ  األمنية  األجهزة  التزام 

املحاكم فيام يخص عملها.

األمنية 	  األجهزة  وخاصة  التنفيذية  السلطة  يد  كف 

عىل التدخل يف عمل أجهزة العدالة األخرى. 

وتطبيق 	  تنفيذ  يف  األمنية  األجهزة  التزام  رضورة 

بحامية  املكلفة  هي  كونها  بها،  الخاصة  القوانني 

القوانني. 

تخضع 	  التي  املناطق  يف  والقانون  النظام  فرض 

السلبية  الظواهر  جميع  ومحاربة  السلطة  لسيطرة 

الخارجة عن القانون.
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�لر�أي  بحثية عربية ال�صتق�صاء مو�قف  ملر�كز  �ملو�طنني عمل م�صرتك  وتوجهات  العربي  الأمن  مقيا�س قطاع 
�لعام �لعربي من قطاع �الأمن حيث يغطي �لتقرير �لثاين )�لر�هن( �أربع دول عربية هي �الردن وتون�س و�لعر�ق 
وفل�صطني. يهدف �ملقيا�س ملعرفة مقد�ر �لتقدم يف عملية �الإ�صالح �الأمني يف �لعامل �لعربي، ولتحليل و�قع قطاع 
�الأمن يف هذه �لبلد�ن من خالل ت�صخي�س نقاط �خللل و�لقوة يف �أد�ئه، وحماولة �لوقوف على �أ�صبابها، و�قرت�ح 
�حللول �ملنا�صبة لها، وو�صعها �أمام �لر�أي �لعام و�أ�صحاب �لقر�ر بهدف �ال�صتفادة منها يف �إ�صالح وتطوير قطاع 
�الأمن يف بلد�نهم. تتعزز �أهمية قطاع �الأمن يف �لعامل �لعربي بعدما �صهدته �لعديد من هذه �لبلد�ن من حتوالت 

�صيا�صية )يف �صياق �لربيع �لعربي( لها �أبعاد جمتمعية عديدة ياأتي يف مقدمتها �لبعد �الأمني.

مراكز الأبحاث امل�شاركة يف التقرير

مركز الدرا�شات ال�شرتاتيجية 
/الردن

مو�صى �صتيوي
وليد �خلطيب

للبحوث  الفل�شطيني  املركز 
ال�شيا�شية وامل�شحية/ فل�شطني

عالء حللوح 
وليد لد�دوه

املعهد امل�شتقل لدرا�شات الدارة 
واملجتمع املدين/ العراق

منقذ حممد د�غر
عبد �لرز�ق علي �لعيثاوي

عمر حبيب �لعاين

منتدى العلوم الجتماعية 
التطبيقية/  بتون�س

عبد �لوهاب حفيظ
�صالح �لدين �جلور�صي

حممد �ملثلثوي

�ملعهد �مل�صتقل لدر��صات �الد�رة  منتدى �لعلوم �الجتماعية �لتطبيقية
و�ملجتمع �ملدين 

�ملركز �لفل�صطيني للبحوث مركز �لدر��صات �ال�صرت�تيجية
�ل�صيا�صية و�مل�صحية 




