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إحسان الحافظي

*

مسارات إصالح قطاع األمن
في األنظمة العربية االنتقالية

تســعى هــذه الورقــة إلــى إثــارة ســؤال إصــاح قطــاع األمــن فــي زمــن االنتقــال العربــي إلــى
الديمقراطية ،من خالل البحث في مرجعيات اإلصالح وتقاطعات السياسات األمنية والنظام
السياســي ،وممكنــات فكــرة اإلصــاح األمنــي ومعيقاتهــا فــي الســياق العربــي .فاألســئلة
األساسية التي تواجه الدول تتمثل في كيفية المزاوجة بين األمن والحرية ،وبينه وبين الحق
والعدالــة واإلنصــاف؛ أي ،كيــف يمكــن لألجهــزة األمنيــة أن تمــارس عملهــا مــن دون المــس
بالحقوق األساسية لألفراد وحرياتهم؟ أي كيف يمكن للدولة أن تكون ضامنة لألمن وحامية
جزءا من عملية االنتقال
للحريــات في الوقت نفســه؟ ترى الورقة أن إصــاح قطاع األمن يمثل ً
وألن المؤسســة األمنيــة كانــت وســيلة اســتقواء النظــام
السياســي فــي البلــدان العربيــة.
ّ
فإن كل انتقال إلى الديمقراطية يرمي إلى تجاوز عناصر األزمة ،ال بد
وتزكية طبائع استبدادهّ ،
أن يأخذ في الحسبان الحاجة إلى مراجعة هذا القطاع.
*

باحث مغريب يف العلوم األمنية وإدارة األزمات.

دراسات وأوراق تحليليّة
مسارات إصالح قطاع األمن في األنظمة العربية االنتقالية

مقدمة
مالت الكثري من التجارب الدميقراطية إىل ربط أعامل األجهزة األمنية،
واملدنية ،والعسكرية ،بإطار قانوين يقوم عىل مبدأي املسؤولية
واملحاسبة .وفوضت الربملان سلطات واسعة يف مجال التتبع واملساءلة،
ملنع السلطات السياسية من إساءة استخدام أجهزة األمن ،والحيلولة
دون عزل هذه األجهزة عن الحكم التنفيذي(((.
لقد فرضت التطورات املجتمعية ،وما أفرزته من نزوع قوي نحو فكرة
التأصيل الحقوقي للسياسات األمنية ،عىل الدولة اعتامد معايري جديدة
يف صوغ سياساتها العمومية يف املجال األمني .ومن بني محاور األسئلة
األساسية التي تواجه الدول كيفية املزاوجة بني األمن والحرية ،وبينه
وبني الحق والعدالة واإلنصاف ،أي كيف ميكن لألجهزة األمنية أن متارس
عملها من دون املس بالحقوق األساسية لألفراد وحرياتهم؟ أي كيف
(((
ميكن للدولة أن تكون ضامنة لألمن وحامية للحريات يف الوقت نفسه؟
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ويف هذا التمدد ،يربز مفهوم الرقابة عىل السياسات األمنية بصفته
مدخل من مداخل إصالح قطاع األمن .وعىل الرغم من الحذر الذي
ً
يطبع ،عادة ،األجهزة األمنية يف عالقاتها بكل ما هو خارج املؤسسة،
فإ ّن وضع الترشيعات الوطنية تحت مجهر املراقبة السياسية ،قد
تحول يريس قواعد "دميقراطية األمن" .ومن شأن هذه القواعد
يحدث ً
أن تضع ح ًّدا لفكرة الطوارئ التي تتسيد األنظمة العربية ،تحت
عديد املسميات كقوانني الطوارئ أو حالة االستثناء أو تهديد ميس
بأمن الدولة الداخيل ،وكلها مرادفات لتعليق العمل بالقانون.
لقد مثّل املجال األمني "حقل تجارب" لعمليات االنتقال الدميقراطي
داخل الكثري من البلدان .ومبا أ ّن السياسات األمنية تقع عىل خط
التامس مع التحوالت االجتامعية وأثرها يف السياسات العمومية ،فهي
(السياسات األمنية) تؤث ّر وتتأثر بطبيعة االختيارات والفاعلني ،مبعنى
أ ّن السياسات من حيث مدخالتها تكشف عن طبيعة العالقة بني
الدولة واملجتمع.
نسعى يف هذه الورقة إىل إثارة سؤال إصالح قطاع األمن يف زمن
االنتقال العريب إىل الدميقراطية ،من خالل البحث يف مرجعيات
اإلصالح وتقاطعات السياسات األمنية والنظام السيايس ،وممكنات
فكرة اإلصالح األمني ومعيقاتها يف السياق العريب.

ً
أوال :تمفصل السياســات األمنية
والنظام السياسي
إ ّن رهان كل سياسة أمنية يف الدول الحديثة ،يكمن يف الجمع بني
ثنائية األمن والحرية واألمن والعدالة ،إذ متتد هذه الثنائيات يف
عمق الترشيعات الوطنية املعنية بإصالح قطاع األمن ،لتشمل جميع
املؤسسات واآلليات التي متتلك السلطة الرشعية الستخدام القوة ،أو
إصدار األمر باستخدام القوة ،أو التهديد باستخدامها(((.
 1هانز بورن وإيان يل ،إخضاع أجهزة املخابرات للمساءلة القانونية :املعايري القانونية
واملامرسة األفضل للرقابة عىل أجهزة املخابرات (جنيف :مركز جنيف للرقابة الدميقراطية
عىل القوات املسلحة ،)2005 ،ص .13
2 Ali Sedjari, Les Enjeux Juridiques et Politiques de La Sécurité à L'heure des
Droit de L'Homme (Paris: L'Harmattan, 2007), p. 21.
 3فيليب فلوري وسيمون لوون وهانز بورن ،الرقابة والتوجيه :أهمية الرقابة الربملانية عىل قطاع
األمن وإصالحه (جنيف :مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة ،)2010 ،ص .2

تختلف الرقابة عن السياسات األمنية باختالف طبيعة األنظمة
السياسية القامئة ،فهي تنشأ يف األنظمة الدميقراطية امتدا ًدا لعمل
السلطة التمثيلية ،ذلك أ ّن الرقابة عىل القوانني والسياسات الخاصة
بقطاع األمن مت ّر عرب قنوات مؤسساتية ،تتخذ شكل لجان برملانية
مختصة باألمن .وقد متارس بواسطة أدوات الرقابة الدستورية ،من
قبيل املساءلة واالستجواب والتحقيق الربملاين .ويف األنظمة االنتقالية،
تحرض هذه اآلليات من دون أن تفعل يف مجال السياسات األمنية
التي غالبًا ما يكون لها ماض قمعي ،فيتم تجاوز الوقوف عىل
مامرسات األجهزة األمنية بصفته من رشوط عملية االنتقال.
لقد أعادت الكثري من األنظمة االنتقالية ،يف بلدان أمريكا الالتينية
تحدي ًدا ،النظر يف سياساتها األمنية ،وحاولت ربطها باملامرسة

48
الدميقراطية من خالل تفويض الهيئات الترشيعية صالحيات مراقبتها
وتقييم عملها .وت ّم الربط بني مسلسل التحول الدميقراطي ،يف
األنظمة الديكتاتورية ،ومبارشة تغيريات يف هياكل األجهزة األمنية،
بطريقة تحد من استقالليتها وتضمن الرقابة الدميقراطية عىل
أعاملها((( .ومثّلت املرحلة االنتقالية فرصة بالنسبة إىل كثري من
هذه األنظمة ،إلعادة هيكلة السياسات األمنية وإبقاء األجهزة تحت
الرقابة الربملانية ،يف وقت كانت فيه هذه األجهزة جز ًءا من مايض
الرصاع السيايس.
إ ّن الحاجة إىل إصالح قطاع األمن يف الوطن العريب ،تستمد رشعيتها
من سياقات وتحوالت داخلية وإقليمية ،ومن ترشيعات دولية
تساهم يف التأصيل الحقوقي للرقابة عىل السياسات األمنية ،وبناء
تراكم معياري من شأنه أن يعيد بناء سياسات ومؤسسات أمنية،
تراعي توفري األمن دون املس بالحقوق .إ ّن الحكومة ،يف هذا السياق،
ال ميكنها احتكار الرقابة عىل القطاع األمني أو اإلرشاف عليه من
دون احتامل وقوع إساءة استخدام لألجهزة األمنية .وباستثناء دور
الربملانات يف إعداد اإلطار القانوين ،فمن الشائع اضطالعها مبهمة
الرقابة عىل النشاطات التي تنفذها السلطة التنفيذية(((.

العدد 16
أيلول  /سبتمبر 2015

بتنفيذها ،جز ًءا من هذا الرهان ،مبا مينع االنزالق يف مامرسة السلطة،
ويحد من تأثري نفوذها داخل الرصاعات السياسية ،ومينع متددها إىل
مجاالت أخرى تحد من استقاللية قرارها األمني.
ويف املجمل ،دفع الرتافع الحقوقي الدويل يف شأن إصالح قطاع األمن،
وما أنتجه يف مجال الرقابة عىل السياسات األمنية من مرجعيات
حقوقية وتراكم معياري ،بلدانًا كثرية إىل مالءمة قوانينها الوطنية
مع حاجيات "دميقراطية األمن" ،غري أ ّن رسعة مبارشة اإلصالحات
الترشيعية واملؤسساتية تختلف من بلد إىل آخر ،بالنظر إىل طبيعة
النظام السيايس وتقاليد املؤسسات األمنية املثقلة مبايض االنتهاكات
يف بعض الدول التي تعيش حالة انتقال إىل الدميقراطية.
من جهة الفاعلني ،تبدو مهمة فهم آليات إنتاج القرار األمني مقعدة
وتدور حول قيمة املعلومة األمنية ،غري أ ّن اقتصار تداول هذه
املعلومة عىل مختربات صناعة السياسات األمنية ،داخل الدولة ،ال
يستبعد وجود رقابة الحقة ،ميارسها الربملان لقياس مدى نجاعة تدبري
املعلومة األمنية ،وأثرها يف فعالية السياسات املتبعة.

ثان ًيا :مرجعيات إصالح قطاع
األمن في التراكم المعياري

باملقابل ،فرضت التحوالت املجتمعية السائدة ،إدراج املعايري
الحقوقية يف مجال السياسات األمنية ،وجاء إدماج الحقوق داخل
(((
مجاالت حفظ النظام العام ،لضامن متفصل الحرية مع عنرص األمن
يف كثري من محاوالت إعادة بناء السياسات األمنية .وقد كانت تقوية
دور الرقابة السياسية عىل هذه السياسات وعىل الهياكل القامئة
4 Abdallah Saaf, Sécurité et perspectives de stabilisation au Maroc (Rabat:
CERSS, 2011), p.8.
 5بورن ويل ،ص .87
6 Sedjari, p. 21.

من جهة اإلرشاف ،مييز الرتاكم املعياري يف مجال إصالح السياسات
األمنية ،بني خمس جهات تكمن مهمتها يف مراقبة هذه السياسات.
وتتنوع هذه الجهات بني اإلداري (السلطة الرئاسية للحكومة)،
والسيايس (الربملان) ،واملايل ،ثم الرقابة القضائية ،ورقابة املجتمع
املدين ووسائل االتصال ،إذ تتميز كل واحدة منها بخصوصياتها
وسلطاتها القانونية .وغال ًبا ما ميثّل الدستور مرجعية جامعة لكل
هذه الجهات التي يخولها اإلرشاف عىل السياسات األمنية ،سواء
بالتدخل أم التوجيه أم التقرير عنها.
ومتارس هذه الجهات الرقابة عىل السياسات املتبعة أمن ًيا ،من حيث
إنها أعامل إدارية تخضع لقواعد قانونية .وهو تصور يجعل من
الرقابة القضائية منطًا من أمناط الرقابة الالحقة عىل أعامل األجهزة
األمنية ،عىل الرغم من أ ّن تنفيذ السياسات األمنية يخضع لرقابة
إدارية داخل الجهاز التابع للسلطة التنفيذية ،وأخرى برملانية تضفي
رشعية عىل أعامل األجهزة مسبقًا.
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إ ّن تعدد مرجعيات الرقابة عىل السياسات األمنية ،ميثّل ضامنة تطوق
أعامل األجهزة األمنية باملرشوعية القانونية ،ذلك أ ّن تنوع آليات
فاعل أصل ًيا
الرقابة ال يقلل من مكانة السلطة التنفيذية بصفتها ً
يف مجال تنفيذ السياسات األمنية ،بواسطة أجهزة ومؤسسات تتبع
لها .فاالمتياز األصيل ال يقلل منه تنوع مرجعيات الرقابة ،ألنها تعزز
مجتمعة رشعية أعاملها ،وتجعلها قابلة للتقويم والتقييم.
مثل ،متتد الرقابة القضائية إىل مراقبة
ففي الترشيعات الفرنسية ً
مرشوعية إعالن حالة الطوارئ يف حالة التهديدات التي متس بأمن
الدولة .وقد ذهب بعض الفقه إىل أ ّن قرار السلطة التنفيذية بإعالن
حالة الطوارئ من األعامل اإلدارية التي تخضع لرقابة القضاء ،مثل
إعامل ملبدأ
ً
سائر األعامل اإلداريــة التي تخضع للرقابة الربملانية
(((
املسؤولية الوزارية ،وهي تخضع يف الوقت نفسه لرقابة القضاء .

 .1في الرقابة الحكومية وربط المسؤولية
بالمحاسبة
من شأن تقوية مرجعيات الرقابة الداخلية ،يف مجال التفويض والتعيني
والتوجيه ،أن يقوي دور الرقابة اإلدارية عىل السياسات األمنيةّ .إل
أ ّن تحقيق هذا الغرض يتطلب وجود نصوص قانونية ،قادرة عىل
حامية العاملني داخل جهاز األمن يف حال التبليغ عن سلوكات غري
قانونية داخل الجهاز ،وتوضيح حدود التفويض املمنوح إىل املسؤول
عن الجهاز األمني استنا ًدا إىل عالقته الرتاتبية بالسلطة الرئاسية داخل
الحكومة ،ثم أخ ًريا اعتامد مساطر يف التعيني تخضع لرقابة الربملان،
مبا أنّه املؤسسة الوصية عىل مراقبة مستويات السياسات األمنية
واستجواب القامئني بتنفيذها.
غري أ ّن بعض األنظمة السياسية ،ال تعود وجوبًا إىل املؤسسة الترشيعية
يف تعيينات املوظفني املسؤولني عن تنفيذ السياسات األمنية ،إذ ترى
الحكومة أ ّن سلطة التعيني اختصاص تنفرد به ،ألنها مسؤولة عن
تنفيذ السياسات العمومية ،ومن ث ّم فهي متثّل سلطة وصاية إدارية
عن القامئني باإلنجاز ،يف حدود التفويض املخول لهم قانون ًيا ،وبنا ًء
عىل التوجيهات واالختيارات التي تحددها سلطة الوصاية الحكومية
التي تتبع لها املؤسسة األمنية.
ميثّل تحديد سلطة التفويض داخل الجهاز اإلداري لألمن ،املدخل
األول إلطار تنفيذ السياسات األمنية ،ومن حيث أنها سلطة إدارية،
 7سامي جامل الدين ،لوائح الرضورة وضامنة الرقابة القضائية (اإلسكندرية :مطبعة
منشأة اإلسكندرية ،)1982 ،ص .334

فإنها تختص بتنفيذ السياسات وتوجيه القامئني عليها ،من موظفني
وأجهزة علنية ورسية توكل إليها مهمة اإلنجاز .ويتمثّل أحد الجوانب
الرئيسة يف إخضاع األجهزة األمنية للمساءلة ،يف وجوب وضوح دور
هذه األجهزة ونطاق عملياتها ،ويجب توافر ذلك يف الترشيعات
وتحديد املسؤوليات(((.
ومن شأن هذا التحديد أن يحقق ربط املسؤولية باملحاسبة ،كام أ ّن
وضوح األدوار املوكلة إىل األجهزة األمنية يستند إىل حدود التفويض
املمنوح للقامئني عليها .وهكذا ،يجب أن تكون هذه األدوار التي
تضطلع بها أجهزة األمن ،محددة ومحصورة مبوجب القانون ،وأن
يكون استخدام املفاهيم يف مجال سلطة التفويض دقيقًا ال يسمح
بالتأويل خارج النص .فمفاهيم من قبيل النظام العام وتهديد األمن
الداخيل واملس باالستقرار ،قد تستعمل كلها يف إساءة استخدام
السلطة ،وتنزع الرشعية من عمل األجهزة األمنية ،خاصة يف البلدان
التي تسري نحو الدميقراطية ،والتي تتطلب جه ًدا كب ًريا من أجل
التخلص من الرتكة املفاهيمية والبنى املؤسساتية التي ورثتها عن
فرتة التسلط.

ترتبط سلطة تعيني القامئني عىل تنفيذ السياسات األمنية ،بتطور
املامرسة الدميقراطية .فإذا كان تعيني مدير الجهاز األمني يخضع
لرقابة السلطة الربملانية وجوبًا ،فإنه يف تجارب أخرى مي ّر عرب سلطة
رئاسة الحكومة من دون تدخل من الجهاز الترشيعي.
نشري هنا ،إىل أنه يف التجارب الدميقراطية تكون مراجعة القوانني
واألنظمة الخاصة باألجهزة األمنية عملية دورية ومتجددة تفرضها
الحاجة .وتهدف هذه املراجعة إىل توضيح القوانني وضامن مواكبتها
8
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للتهديدات األمنية من دون املس بالحقوق والحريات .ويف هذا اإلطار
يربز النموذج األورويب ،فقد سعى إىل تحديد مجاالت تدخل املسؤولني
األمنيني يف قضايا اإلرهاب ،بتحديد الصفة القانونية إلجراءات مكافحة
اإلرهاب ،وحظر استخدام التعذيب أثناء االستجواب ومنع التعسف،
إضافة إىل حظر العقوبات بأثر رجعي مبوجب القانون الجنايئ.

 .2في المراقبة البرلمانية وتعزيز الشرعية
ميتلك الربملان سلطة رقابية وسياسية بامتياز ،ميارسها من خالل
مجموعة الوسائل القانونية والهياكل والترشيعات .وتربز العالقة بني
السياسة واألمن يف طبيعة الترشيعات والقوانني التي تسنها لفائدة
جهاز األمن ،فالعالقة تنشأ إذًا ،حينام ترشع السلطة السياسية
مجموعة قواعد مؤسسة للوظيفة الرشطية((( .وعادة ما تختص
املؤسسة الترشيعية بهذه املهمة من خالل وضع قوانني تؤطر عمل
األجهزة األمنية ،ومتارس من خاللها الرقابة عىل تنفيذ السياسات
األمنية ومدى احرتامها اإلطار املرجعي ،أي القانون.
وفيام مييل البعض إىل االعتقاد بأ ّن نخب الربملان ال متتلك الخربات
الكافية لفهم آليات إنتاج السياسات األمنية ،وأ ّن سلطته الوحيدة يف
املجال حدودها التصويت والتفويض املايل للحكومة بوصفها سلطة
التنفيذ ،ويجدون يف افتقار الربملان إىل املعلومة األمنية حجتهم
لتربير هذا االعتقاد ،يطرح املدافعون عن فكرة الرقابة الربملانية عىل
السياسات األمنية ،ثالثة أسباب عىل األقل تؤكد أهمية الرقابة عىل
الشؤون األمنية(:((1
•أولها الرقابة عىل استبداد السلطة ،إذ تختص املؤسسة الترشيعية
بسلطة رقابية دستورية عىل أعامل السلطة التنفيذية ،ومن
شأن تعزيز سلطاتها يف مجال الرقابة عىل السياسات األمنية ،أن
يج ّنب نظام الدولة االستبداد بالحكم.
•وثانيها أ ّن الربملان ميثّل سلطة رشعية لدافعي الرضائب ،ذلك أ ّن
التصويت عىل امليزانية العامة للدولة ،يعكس لحظة لتحقيق
الرقابة الربملانية ،فهي إحدى أهم اآلليات التي تتبعها الربملانات
للسيطرة عىل السلطة التنفيذية .وملا كانت مؤسسات قطاع
9 Jean Louis Loubet del Bayle, Police et politique: Une approche sociologique
(Paris: L'Harmattan, 2006), p. 28.
 10الرقابة الربملانية عىل الدفاع واألمن :املبادئ واآلليات واملامرسات (جنيف :منشورات
االتحاد الربملاين الدويل ومركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة ،)2003 ،ص .27
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يتعي عىل
األمن تحصل عىل حصتها من مالية الدولة ،فإنه ّ
الربملان التحقق من حسن استخدام هذه املوارد املالية.

•وثالثها يكمن يف دور الرقابة الربملانية يف تقييد احتكار الدولة للترشيع
األمني ،ومتكني الربملان من املشاركة يف بلورة السياسة األمنية.

ً
ثالثا :بلدان الربيع العربي،
سياقات أمنية متباينة
يف بلدان الربيع العريب ،أبان جهاز األمن الداخيل عن مقاومة شديدة
للتغيري الذي كان يستهدف اإلطاحة بأنظمة الحكمّ .إل أ ّن املفارقة
تكمن يف كون تعامل مكونات قطاع األمن( ((1مع الحراك االحتجاجي
والسيايس ،كان متباي ًنا داخل النظام نفسه .ففي الوقت الذي راهن
فيه جهاز الرشطة عىل صمود النظام وتولت فيه أجهزة األمن الوطني
التنكيل باملحتجني واعتقالهم ،ومطاردتهم داخل أمكان التجمعات
ملنعهم من إسقاط النظام ،بدت قوات الجيش ،كام يف التجربة
املرصية والتونسية ،كأنّها تتامهى مع مطالب الجامهري الغاضبة ،يف
انتظار أن تكتمل صورة املشهد الثوري.

قد يكون للرتتيبات السياسية غري املعلنة ،إبّان الحراك الثوري ،عالقة
بتموقع الجيش مع املحتجني أو ضدهم ،لكن أن يقع الخالف بني
جهاز الرشطة واملؤسسة العسكرية حول املوقف من رحيل النظام،
فإ ّن هذا ذو دالالت مفادها أ ّن السلطة ليست آمنة دامئًا .خرج
املحتجون يف تونس ،وقاوم النظام ،فهرب الرئيس بعد أن نزل الجيش
وصول إىل
ً
إىل الشوارع لتأمني البالد .ويف مرص تنازل النظام بالتدريج
نهايته ورحيله ،فنزل الجيش لحامية الدولة وما بقي من النظام ،ثم
شامل يضم قوات األمن ،والجيش ،والحرس
 11يف العلوم األمنية يصنف قطاع األمن قطا ًعا ً
الجمهوري أو املليك ،وأجهزة املخابرات ،وقطاعات تابعة لوزارة الداخلية.

دراسات وأوراق تحليليّة
مسارات إصالح قطاع األمن في األنظمة العربية االنتقالية

استعاد العسكر السلطة املدنية عرب االنتخابات يف تجربة انتقالية
فريدة يف العامل .أ ّما يف سورية فإ ّن الطائفية املتنفذة داخل املؤسسة
العسكرية يف دمشق ،حالت دون تحقيق سقوط رسيع للنظام عىل
طريقة النموذجني التونيس واملرصي ،وإن كان استمرار الثورة طوال
خمس سنوات ،يع ّد يف حد ذاته إنجازًا ومصدر تقدير وإجالل للشعب
السوري.
هي سياقات مختلفة ومتباينة لتعامل قطاع األمن مع ثورات الربيع
العريب ،تكشف أ ّن قطاع األمن ليس عىل مذهب واحد ،وأ ّن املرحلة
االنتقالية متثّل فرصة تاريخية من أجل إعادة بناء قطاع أمني مستقل
يقوم عىل التأصيل الحقوقي ملفهوم السلطة العامة ،وعىل الرتاكم
املعياري ومخرجات اإلصالح يف الرشعة الدولية .لقد كان كل ذلك من
أجل إعادة تطبيع قطاع األمن مع النظام السيايس ،ونقله من وضعية
جهاز مؤمتِن عىل النظام إىل جهاز مؤمتَن عىل الدولة ومؤسساتها.
لقد مثّل سؤال إصالح قطاع األمن أحد املطالب التي رفعتها الثورات
العربية ،يف تونس كام يف مرص وليبيا وسورية ،وحتى يف املغرب الذي
أخذ مسا ًرا مختلفًا عن مسارات دول الربيع العريب .ففي مختلف
البلدان العربية ،سواء تلك التي عاشت الثورة أم التي تجاوزتها
رضا
باإلصالح الدستوري والسيايس ،ظل مطلب إصالح قطاع األمن حا ً
بقوة يف النقاش العمومي ،وربطت بعض الشعارات التي تقدمت
مسريات املطالبة بإسقاط النظام بني اإلصالح األمني وتحقيق االنتقال
الدميقراطي ،مبا يضمن تحويل بنية األمن من وظيفة حامية النظام
إىل مهمة حامية الوطن واملواطن.
إ ّن تحقيق هذه املعادلة اليوم ،مي ّر بالرضورة عرب إعادة تشكيل
العقيدة األمنية املبنية عىل حكم الفرد ،والتي تأسست عليها كثري
من األجهزة األمنية العربية .ويقتيض هذا التغيري إحداث تحول يف
طبيعة التكوين الذي يتلقاه املنتسبون إىل قطاع األمن ،يك يصبح
تحقيق العدالة وتحصني املجتمع بالدميقراطية واحرتام قواعد حقوق
اإلنسان ،مداخل إلعادة بناء العقيدة األمنية .فليس ترفًا التذكري بأ ّن
الصفعة التي أشعلت الثورة يف تونس كان مص ُدرها رشطية ،وضحيتَها
مواط ٌن فرد رسعان ما تحول إىل مواطن بصيغة الجمع.

 .١تعطيل إصالح األمن
في األنظمة االنتقالية العربية
ويف تتبع ملحاوالت إصالح قطاع األمن داخل األنظمة العربية االنتقالية،
بدا لنا أ ّن السياق اإلقليمي والدويل كان له األثر الف ّعال يف تعطيل كل
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محاولة إلعادة بناء العقيدة األمنية وفق منظور حقوقي؛ ففي تونس
أعلنت الدولة حالة الطوارئ ملواجهة اإلرهاب ،ويف مرص أثار قانون
جدل حقوقيًا وسياسيًا ومخاوف بشأن مكتسبات الثورة ،ويف
اإلرهاب ً
ليبيا ضاعت الدولة بني الجيش النظامي واملليشيات املسلحة.
إ ّن الحرب عىل اإلرهاب هي القاسم املشرتك بني التجارب االنتقالية
الثالث ،فقد أفىض تنامي الظاهرة إىل تغ ّول أجهزة األمن ،وتقاسمت
بلدان الربيع العريب التفكري نفسه يف إعادة ترتيب أولويات بناء الدولة.
لقد توجهت جميعها إىل محاربة اإلرهاب واستعادة األمن واالستقرار،
وأ ّجلت كل تفكري يف مبارشة إصالح املؤسسة األمنية .ال شك يف أ ّن
اإلرهاب واقع يغذّيه التطرف الديني ،لك ّن الدين وحده ال يكفي
لتحليل أسباب انتشار الظاهرة يف بعض األقطار العربية ،أل ّن اإلقصاء
وتغييب الدميقراطية والتضييق عىل الحريات والحقوق ،عنارص من
شأنها أ ّن متثّل مؤرشات لتحليل ظاهرة إرهابية تغذيها العصبية القبلية
مثل.
واملحاصصة الطائفية يف تجارب عربية أخرى كالعراق ً
وعىل الرغم من أ ّن عمليات إعادة الهيكلة الترشيعية ال تتم دامئًا
خارج دائرة املراقبة الربملانية ،يف بعض التجارب العربية ،سواء يف
مرحلة مراجعة القوانني الجنائية أم أثناء تغيري السياسات األمنية،
فإ ّن عقبة اإلرهاب تقف أمام كل محاوالت إعادة بناء القطاع األمني
وإصالحه يف مختلف بلدان الربيع العريب ،فقد فرض بروز هذه
التهديدات الجديدة إعادة هيكلة أجهزة األمن خارج فكرة اإلصالح،
واستمرار تشديد الرقابة عىل حركة األفراد والجامعات.
رسعت التهديدات األمنية الجديدة يف إنتاج سياسات أمنية قادرة
لقد ّ
ً
عىل التعامل مع هذه املخاطر ومحارصتها ،حامية للمجتمع .وميثّل
اإلرهاب أحد هذه التهديدات األمنية ،وإن اختلفت دول العامل يف
تحديد سبل مكافحة الظاهرة واحتوائها ،فاإلرهاب ظاهرة عاملية ال
تقترص عىل دولة واحدة أو شعب بعينه ،وإمنا تعصف بالعديد من
املجتمعات( .((1وقد سارعت أنظمة عديدة إىل التعامل مع الظاهرة،
من خالل مقاربة أمنية ،ضمت إجراءات قانونية استثنائية ،تحت
مربر الحد من التهديد اإلرهايب.
نشري هنا إىل أنه يف سياق التعاطي مع التهديدات األمنية التي فرضتها
هذه الجرمية ،اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة مجموعة من
املعايري ملناهضة اإلرهاب( ،((1متنع عىل الدول التعسف .واستند إعالن
 12محمد مسعود قرياط ،اإلرهاب دراسة يف الربامج الوطنية وإسرتاتيجيات مكافحته
(الرياض :منشورات جامعة نايف للعلوم األمنية ،)2011 ،ص .151
 13راجع :اإلعالن املتعلق بالتدابري الرامية للقضاء عىل اإلرهاب ،الجمعية العامة لألمم
املتحدة ،قرار رقم  60 / 49املؤرخ يف  9كانون األول  /ديسمرب  ،1994عىل الرابط:
http://bit.ly/1X0IysH
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املعايري الدولية للقضاء عىل اإلرهاب إىل مجموعة نصوص وردت يف
الرشعة الدولية ،يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسان ،حتى يف الحاالت
التي تبارش فيها الدولة سياسات أمنية استثنائية يف التعامل مع
األخطار املحدقة باستقرار املجتمع وأمن الدولة.
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نظم هذا القرار سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون ،يف مجال
السلطة العامة ،بالتنصيص عىل وجوب أن يؤدي العاملون يف قطاع
األمن "الواجب الذي يلقيه القانون عىل عاتقهم ،وذلك بخدمة
املجتمع وبحامية جميع األشخاص من األعامل غري القانونية ،عىل
نحو يتفق مع علو درجة املسؤولية التي تتطلبها مهنتهم"(.((1
رشعت املدونة األممية ،لفكرة التناسب يف استخدام القوة ،وإن
و ّ
ح ّدت من استعاملها ،إذ تنص املادة الثالثة من املدونة عىل أنه
"ال يجوز للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني استعامل القوة ّإل يف
حالة الرضورة القصوى وىف الحدود الالزمة ألداء واجبهم" .فلجوء
هذه الفئة من املوظفني إىل القوة ،مأذون به لكنه يجب أن يكون
استثنائ ًيا ،وأن يقع يف تناسب مع القانون أو التهديدات التي تواجه
املوظفني املكلفني بتطبيق القانون.

إ ّن الحرب عىل اإلرهاب يجب ّأل تلغي فكرة اإلصالح من أجندة
األنظمة العربية يف املرحلة االنتقالية ،بل ال ينبغي أن تصبح شامعة
تعلق عليها األنظمة الجديدة يف بلدان الربيع العريب ،فشلَها يف إقرار
سياسات عمومية أمنية ،يساهم يف صوغها كافة الفاعلني املتدخلني يف
قطاع األمن ،ضمن ما يصطلح عليه املنتج املشرتك لألمن .لقد سلكت
منها بلدان كثرية الطريق السهل ،فأصبحت تعيش حالة طوارئ
دامئة ،وترهيب وتخويف للشعوب ،وتأجيل لكل إصالح أو انتقال إىل
الدميقراطية ،بدعوى االنشغال مبواجهة اإلرهاب.

 .2في البحث عن "البرادايم" األمني
يف البحث عن برادايم إلصــاح قطاع األمــن ،تحرض الكثري من
املرجعيات الدولية والقرارات األمنية ،نسوق منها مثالً  :القرار رقم
 ،34 / 169بتاريخ  17كانون األول  /ديسمرب  ،1979والذي اعتمدته
الجمعية العامة لألمم املتحدة يف شأن إحداث مدونة لقواعد سلوك
املوظفني بإنفاذ القوانني .فقد مثّلت هذه املرجعيات والقرارات
مرجعية موضوعية يف مجال الرقابة عىل السياسات األمنية تحدي ًدا،
وتضمنت مثاين قواعد تؤطر عمل رجال األمن يف مجاالت املسؤولية،
واحرتام حقوق اإلنسان ،وحدود الرسية ،وتقنني استعامل القوة،
وتجريم التعذيب ،والحفاظ عىل سالمة املحتجزين ،والنزاهة ،ثم
الحق يف رفض التعليامت الصادرة عن الرؤساء املبارشين إن كانت
مخالفة للقوانني وقواعد سالمة اإلجراءات.

وقد بلورت مجموعة من البلدان قاعدة التناسب يف استعامل القوة،
ضمن ترشيعات الداخلية ،وذلك يف سياق الحد من الشطط يف استخدام
القوة وجعل األفعال املتجاوزة للقانون معاق ًبا عليها .وملا كان استخدام
األسلحة النارية ،أحد أش ّد مظاهر استعامل املوظفني املكلفني بإنفاذ
القانون القوة خط ًرا ،فإ ّن كث ًريا من الترشيعات ق ّيدت اللجوء إىل القوة
النارية التي تخضع يف الغالب للسلطة التقديرية ملستخدميها.
ومتنع الفقرة الثانية من املادة الخامسة املوظفني االختباء وراء
التعليامت الصادرة عن رؤسائهم املبارشين ،أو ادعاء تعرض األمن
الجامعي للخطر ،يف سبيل تربير انتهاكات حقوق اإلنسان .ذلك أنّه
"ال يجوز ألي من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن يتذرع بأوامر
عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب ،أو التهديد بالحرب ،أو
إحاقة الخطر باألمن القومي ،أو تقلقل االستقرار السيايس الداخيل،
أو أي حالة أخرى من حاالت الطوارئ العامة ،لتربير التعذيب أو غريه
من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة".
مدخل
ً
يوجد يف القانون الدويل فائض من النصوص ،ميكن أن تكون
معياريًا إلصالح أمني عريب قادر عىل رفع التحديات والتجاوب مع
الجيل الجديد من الحقوق والحريات .ويقوم هذا املدخل عىل إعادة
تكييف النصوص الوطنية والسياسات األمنية الداخلية مع نصوص
 14راجع املادة األوىل من :مدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون ،قرار
الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  ،34 / 169املؤرخ يف  17كانون األول  /ديسمرب ،1979
عىل الرابط:
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b042.html
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الرشعة الدولية ،أل ّن االنتقال إىل الدميقراطية لن يتحقق بقوانني
وسياسات رجعية.

باملقابل ،يق ّدم الرتاكم املعياري يف مجال إصالح قطاع األمن مرجعية
لكل مرشوع يروم إعادة النظر يف بناء املؤسسة األمنية العربية ،إلّ أ ّن
إعامل هذه املرجعيات قد يتهدده دعاة الخصوصية الوطنية الذين
يعلقون كل فكرة حول اإلصالح عىل هذا الهوس الهويايت ،ويعيقون
به كل محاوالت العبور إىل الدميقراطية.

إ ّن إصالح قطاع األمن جزء من عملية االنتقال السيايس يف البلدان
العربية .وأل ّن املؤسسة األمنية كانت وسيلة استقواء النظام وتزكية
طبائع استبداده ،فإ ّن كل انتقال إىل الدميقراطية يرمي إىل تجاوز عنارص
األزمة ،ال بد أن يأخذ يف الحسبان الحاجة إىل مراجعة هذا القطاع.
فاالنتقال بوصفه تحولً يف املخرجات أيضً ا ،ال ميكن أن يتحقق ّإل بتغيري
كل التمثالت السلبية عن قطاع األمن ،أل ّن استمرارها يولّد ردات فعل
عنيفة وسلوكات جانحة ناتجة عن التمثل السلبي ملؤسسات الدولة.

نعتقد أ ّن بروز تهديدات أمنية جديدة وظهور فاعلني جدد يف مجال
إنتاج السياسات العامة األمنية ،يجعل احتكار مجال إنتاج القرار
األمني غري ذي معنى .إ ّن اإلرهاب الذي تختبئ وراءه السياسات
مدخل لتعبئة وطنية
ً
القمعية يف البلدان العربية ،ميكن أن يكون
تعيد صوغ مقاربة حديثة يف التعامل مع الحاجة إىل األمن ،تأخذ
يف الحسبان الحاجيات الفردية وااللتزامات الدولية ضمن ما يصطلح
عليه اليوم بـ "الحوكمة األمنية".

خاتمة

يف األنظمة العربية ،عادة ما تتشكّل عالقة مزدوجة بني ممثل السلطة
الحكومية (وزير الداخلية) ،واملسؤول عن الجهاز األمني (مدير
جهاز األمن أو جهاز مخابرات...إلخ) .وقد ال يسعف هذا التداخل
يف تحديد املسؤوليات عن العمليات األمنية بدقة .لكن ،يف التجارب
الدميقراطية ،ميلك الوزير الويص عىل القطاع صالحية وضع السياسات
العمومية األمنية ،وإبالغها إىل املسؤولني األمنيني قصد تنفيذها ،بينام
تتوىل األجهزة األمنية توفري املعلومات وتقييم الوضعية األمنية ،من
خالل تقارير ترفعها إىل الوزارة الوصية تبني عليها سياساتها العمومية
وتعرضها للمناقشة العامة.

يف بعض األنظمة االنتقالية ،تطرح إشكالية "تسييس" املعطيات
األمنية ،ذلك أ ّن وجود وزير حزيب عىل رأس قطاع الداخلية ،بصفته
الجهاز الحكومي الويص عىل أجهزة األمن ،يثري حساسية لدى بعض
الساسة الذين يرون يف موقع الحزب عىل رأس الوزارة استقواء مبا
توفره من معطيات وبيانات حول األفراد واألحزاب ،يُخاف توظيفها
خارج سياق تدبري الشأن العام .ونرى أ ّن تجاوز هذه اإلشكالية يقتيض
إضفاء مزيد من الشفافية عىل أعامل قطاع األمن ،وجعل السلطة
التنفيذية مسؤولة بشكل تضامني عن أعامل الجهاز األمني.

صـدر حديـ ًثا

تأليف:

مجموعة مؤلفين.
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