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تقدمي

تعترب �حلكامة �الأمنية من �ملو��شيع �جلديدة يف �حلقل �حلقوقي. 

�لوطني  �مل�شتويني  على  متنام  باهتمام  حتظى  �أ�شبحت  وقد 

�ملفاهيم  لتحديد  �أو  �ملعايري  بلورة  من حيث  �شو�ء  و�لدويل. 

�أو و�شع  �خلطط و �ال�شرت�تيجيات، كل ذلك يف �رتباط مع 

�الإن�شان  حماية حقوق  و  �ال�شتقر�ر  و  �الأمن  �شمان  متطلبات 

و�حلريات يف �إطار بناء دولة �لقانون.

وقد �نخرط �ملغرب يف هذه �لدينامية يف �شياق تطور �لذي 

�لت�رشيعية  �لعملية و  �الإن�شان على �مل�شتويات  حققته حقوق 

و�ملوؤ�ش�شاتية.

بارزة  حمطة  �مل�شاحلة  و  �الإن�شاف  هيئة  جتربة  كانت  و�إذ� 

يف هذ� �ملجال، فاإن �لتحديات �لتي طرحتها ق�شايا �الإرهاب 

�أحد�ث �لد�ر �لبي�شاء �شنة 2003 ( وغريها من  )خا�شة منذ 

مظاهر �مل�ص بكر�مة �الإن�شان ) �ملخدر�ت، �الجتار يف �لب�رش، 

تهريب،...( طرحت بحدة �رشورة �إيالء �ملو�شوع �هتماما خا�شا، 

وجعل مو�شوع �حلكامة �الأمنية �ن�شغاال جمتمعيا.

و�مل�شاحلة مدخال مهما  �الإن�شاف   تو�شيات هيئة  �شكلت  وقد 
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�الإن�شان  حقوق  در��شات  مركز  دفع  مما  �لباب،  هذ�  يف 

و�لدميقر�طية �إىل �إيالئها �أهمية خا�شة.

ويف هذ� �الإطار، جاء تنظيم �لندوة �لتي نقدم �أ�شغالها �شمن هذ� 

�لكتاب و �لتي خ�ش�شت ملو�شوع« �إ�شالحات قطاع �الأمن على 

�شوء تو�شيات هيئة �الإن�شاف و �مل�شاحلة »، و �لتي �شكلت بحق 

حدثا غري م�شبوق جمع ثلة من ممثلي �لقطاعات �حلكومية 

�ملعنية و �ملوؤ�ش�شات �الأمنية و ن�شطاء حقوق �الإن�شان و خرب�ء 

دوليني للتد�ول يف �ملو�شوع.

�الإن�شان  حقوق  در��شات  مركز  �ملنظمون،  �ختار  لقد 

و�لدميقر�طية ومركز جنيف للمر�قبة �لدميقر�طية  للقو�ت 

هذه  تكون  �أن  �النتقالية،  للعد�لة  �لدويل  و�ملركز  �مل�شلحة 

�لندوة مدخال للمو�شوع من خالل تعريف باملفاهيم و �لتجارب، 

من  دول  مكانته يف  من خالل  دوليا  �ملو�شوع  ر�هنية  و�إبر�ز 

قار�ت خمتلفة، �إ�شافة �إىل مكانته يف �شياق  �لعد�لة �النتقالية 

باملغرب و يف �رتباط مع م�شل�شل �لبناء �لدميقر�طي و تدعيم 

مرتكز�ت دولة �حلق  و�لقانون.

�لدوليني  �رشكائنا  بتعاون  ننوه  �أن  �لتقدمي  هذ�  يف  ونود 

و�نخر�طهم يف هذ� �لور�ص �لوطني �لذي د�شنه �ملغرب بجر�أة 

لدى  وجدناه  �لذي  �لكبري  �لتجاوب  نحيي  كما  وقناعة، 

�لد�خلية  و  �لعدل  وز�رتي  من  �حلكوميني  �لفاعلني  خمتلف 

نعرب  كما  �مل�شاعدة.  و�لقو�ت  �مللكي  و�لدرك  �الأمن  و�إد�رة 

قبل  �لربنامج من  بها هذ�  �لتي حظي  باملكانة  �عتز�زنا  عن 

منظمات �ملجتمع �ملدين  وو�شائل �الإعالم من قنو�ت تلفزية 

و�إذ�عة و�شحافة.
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�لندوة تربز �ملكانة  �لتي �نطلقت مع هذه  �لدينامية  �إن هذه 

خدمة  �ملغرب  يف  �الإ�شالح  �أور��ص  �شمن  للمو�شوع  �خلا�شة 

ملتطلبات �شمان �الأمن وتر�شيخ �الختيار �لدميقر�طي و مو�جهة 

حتديات �لع�رش.

وهذ� ما دفع �ملركز �إىل مو��شلة �ال�شتغال يف هذ� �ملجال من 

خالل بلورة م�رشوع متكامل، �شمل جتميع �لن�شو�ص �لت�رشيعية 

�ملدين يف  �ملجتمع  دور  �إقليمي حول  لقاء  تنظيم  و  كاملة، 

�إ�شالح �لت�رشيع �خلا�ص بالقطاعات �الأمنية  �إ�شافة �إىل �أن�شطة 

�أخرى يف طور �الإعد�د.

احلبيب بلكو�ش

رئي�ش مركز درا�سات 

حقوق الإن�سان والدميقراطية
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اجلل�سة االفتتاحية

حقوق  در��شات  مركز  رئي�ص  بلكو�ص  �حلبيب  �ل�شيد  �أو�شح 

�لندوة،  لهذه  �الفتتاحية  �جلل�شة  و�لدميقر�طية خالل  �الإن�شان 

�الأمنية  �لقطاعات  ممثلي  من  كبري  عدد  ح�رشها  و�لتي 

�ملجتمع  ومنظمات  و�لربملان  �لعدل  ووز�رة  �لد�خلية  ووز�رة 

�الأمن،  جمال  يف  دوليني  وخرب�ء  �الإعالم  وو�شائل  �ملدين 

يتمثل يف  �لذي  �لندوة،   تندرج فيه هذه  �لذي  �لعام  �الإطار 

�نخر�ط �ملغرب منذ بد�ية �لت�شعينات من �لقرن �ملا�شي يف 

�الإن�شان   حقوق  �حرت�م  �جتاه  يف  ي�شري  �الإ�شالح  من  م�شل�شل 

و�لدميقر�طية.

كما تاأتي هذه �لندوة، ي�شيف �ل�شيد �حلبيب بلكو�ص، يف �إطار 

على  و�لدميقر�طية  �الإن�شان  حقوق  در��شات  مركز  حر�ص 

مو�كبة تو�شيات هيئة �الإن�شاف و�مل�شاحلة، وخا�شة �لتو�شية 

�شريورة  يف  �أهمية  من  لها  ملا  �الأمن  قطاع  باإ�شالح  �ملتعلقة 

دمقرطة �لبالد وحتديثه.

و�أ�شار يف هذ� �ل�شدد �إىل عدد من �لتد�بري �لتي لها �شلة بهذه 

قانون  مر�جعة  قبيل  من  �ملغرب،  عرفها  �لتي  �ل�شريورة 
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�ملوؤ�ش�شات  عن  جدد  م�شوؤولني  وتعيني  �جلنائية  �مل�شطرة 

�الأمنية، من بينهم �شخ�شيات مدنية، ومر�جعة نظم �لتكوين 

بر�مج  �شمن  �الإن�شان  و�إدخال حقوق  �ل�رشطة،  �أكادميية  يف 

و�جلي�ص        و�لدرك  �الأمن  ملوظفي  �مل�شتمر  و�لتكوين  �لتكوين 

و�لتد�بري �ملوؤ�ش�شاتية و�لتاأديبية و�لتح�شي�شية.

 كما �أو�شح رئي�ص مركز در��شات حقوق �الإن�شان و�لدميقر�طية 

�لتد�بري  من  عدد�  �أنتجت  قد  لالإرهاب  �لدولية  �ملكافحة  �أن 

�الأمنية  �حلكامة  مو�شوع  من  �لتي جتعل  و�لعملية  �لت�رشيعية 

�الإرهاب  مكافحة  قو�نني  ن�شو�ص  ولعل  �ل�شاعة.  مو�شوع 

�لهاتفية  �ملكاملات  على  بالتن�شت  �ملتعلقة  و�ملقت�شيات 

و�لتقاطها موؤ�رش�ت على هذ� �الجتاه. م�شري� يف ذ�ت �لوقت 

�إىل �أن �أحد�ث �شنتي 2003 و2007 �الإرهابية �لتي عرفتها مدينة 

�لد�ر �لبي�شاء تطرح بحدة بالغة �إ�شكالية تاأمني �الأمن مع �حرت�م 

حقوق �الإن�شان مبا يحول دون تكر�ر �نتهاكات �ملا�شي.

و�أبرز �أن �حلكامة �الأمنية �جليدة تندرج �شمن �ختيار�ت �ملغرب 

يف جمال توطيد دولة �حلق و�لقانون وتوفري �لقو�نني و�الآليات 

�الأمنية  �حلكامة  �عتبار  على  �أكد  كما  لتح�شينها.  �لالزمة 

م�شوؤولية جمتمعية �أي�شا �عتبار� لكون �شمان �الأمن و�ال�شتقر�ر 

هذ�  و�شمن  باحلقوق.  و�لتمتع  �حلريات  ممار�شة  �رشوط  من 

�الإطار، فاإن كل �ملوؤ�ش�شات مدعوة لالنخر�ط يف هذ� �لور�ص 

�ال�شرت�تيجي �أد�ء وتقييما ومر�فقة.

�جلل�شة  خالل  �لعدل  لوز�رة  �لعام  �لكاتب  �أكد  جهته  ومن   

�أو�شو�بط،  �آليات  و�شع  تنح�رش يف  �أن �حلكامة ال  �الفتتاحية 

�الإبد�ع،  بنوع من  تفعيل هذه �حلكامة  ي�شتدعي  �لو�قع  �أن  �إذ 
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تعامل، حتى  لكل  �الإن�شاين  �لبعد  و�إعطاء  �ل�شليم،  و�لتطبيق 

ن�شفي على �أجو�ء ت�رشيفها ما يفيد �الإميان بال�رشعية وبدولة 

�حلق و�لقانون و�ملوؤ�ش�شات.

ال حمـــالـــة  �شـــيكون  �حلــقوقي  �للقــاء  هــذ�  �أن  �أكد  كما 

فــــر�شة للنــقا�ص وتبادل �لروؤى ومعاجلة كل مقاربات �حلكامة 

�لتي ينبغي �أن نحر�ص على �أن تكون يف م�شتوى خيارنا �لر�شني 

وتكري�ص  مرجعية  خيار  رجعة،  بدون  �ملغرب  �بتغاه  �لذي 

مبادئ حقوق �الإن�شان.

�الإن�شان  حلقوق  �ال�شت�شاري  ع�شو�ملجل�ص  �ملودن  �حلي  عبد 

عنه  نيابة  �ملجل�ص  رئي�ص  كلمة  �جلل�شة  هذه  خالل  �ألقى 

�أننا �أمام م�شاألة لها �أهميتها �لق�شوى ملا تت�شم به  حيث �أكد 

�أن تعرف  �لتي ينبغي  �أحد �ملجاالت  من ر�هنية، وباعتبارها 

�إعماال فعليا حلقوق �الإن�شان ب�شفة عامة؛ م�شري� �إىل �أن �حلكامة 

�الإن�شاف  لهيئة  �خلتامية  �لتو�شيات  من  جانبا  تعني  �الأمنية 

�الإن�شان،  �ال�شت�شاري حلقوق  �ملجل�ص  �لتي كلف  و�مل�شاحلة 

كموؤ�ش�شة  وطنية م�شتقلة للنهو�ص بحقوق �الإن�شان و�شيانتها، 

مبتابعة تفعيلها. 

ومن جهة �أخرى، �أكد �أن �ملجل�ص �ال�شت�شاري حلقوق 

�الإن�شان، �لذي �أنيطت به متابعة تنفيذ تو�شيات هيئة �الإن�شاف 

و�مل�شاحل

لفائدة  �ل�شحية  و�لتغطية  و�جلماعية،  �لفردية  �الأ�رش�ر  بجرب 

حقوقهم،  وذوي  �الإن�شان  حلقوق  �جل�شيمة  �النتهاكات  �شحايا 

جمهويل   حاالت  بخ�شو�ص  �حلقيقة  عن  �لك�شف  و��شتكمال 

مدة،  منذ  �ملجل�ص،  فتح  كما  عالقة؛  بقيت  �لتي  �مل�شري 
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بخ�شو�ص  للتتفكري  �أور��شا  �ملعنية  �الأطر�ف  مع  بتعاون 

�الإ�شالحات �ملوؤ�ش�شاتية و�لت�رشيعية، بل �إن بع�ص تلك �الأور��ص 

�نتهت بتحقيق نتائج مهمة، ومنها على �شبيل �لذكر �عتماد 

�الأر�شية �ملو�طنة للنهو�ص بثقافة حقوق �الإن�شان من قبل كل 

�الأطر�ف �ملعنية، و�لتي تعني قي جانب من مكوناتها مو�شوع 

حقوق  بثقافة  بالنهو�ص  يتعلق  ما  وخا�شة  �الأمنية،  �حلكامة 

�الإن�شان لدى �ملكلفني بتنفيذ �لقو�نني. 

ويف �إطار �لرتبية على حقوق �الإن�شان، مت �لتذكري مبا 

قام به �ملجل�ص من تعاون مع �الأطر�ف �حلكومية �ملعنية 

يف جمال له �شلة باحلكامة �الأمنية، وذلك من خالل �إبر�م 

و�لتكوين  �لرتبية  تهم  �لد�خلية  وز�رة  مع  �رش�كة  �تفاقية 

و�إعادة تكوين �أطر �ملوؤ�ش�شات �لتابعة لهذه �لوز�رة �أو�خلا�شعة 

هذه  حاجيات  ر�شد  �ل�رش�كة  هذه  تروم  كما  لو�شايتها. 

و�شمانات  �رشوط  توفري  يف  �مل�شاهمة  ق�شد  �ملوؤ�ش�شات 

�حرت�م �حلريات و�حلقوق �الأ�شا�شية لالأفر�د و�جلماعات �أثناء 

و�الأمن  �لعام  �لنظام  باحرت�م  �ملتعلقة  ملهامها  ممار�شتها 

�لد�خلية،  ووز�رة  �ملجل�ص  �رش�كة  و�شت�شاهم  �لعمومي. 

�لر�مية  و�حلالية،  �ل�شابقة  �ملبادر�ت  تعزيز  ال حمالة، يف 

لفائدة  �الإن�شان  حقوق  جمال  يف  و�لتكوين  �لتح�شي�ص  �إىل 

�أطر هذه �لوز�رة �ملكلفني باإعمال �لقانون، وعنا�رش �الأمن 

�لوطني و�لقو�ت �مل�شاعدة و�لوقاية �الأمنية، طبقا للمعايري 

و�لتقومي  للتبع  �آليات  �عتماد  �ملجال،مع  هذ�  يف  �لدولية 

�مل�شتمر الإعمال تلك �لرب�مج. 

ومن جهته �أ�شار �ل�شيد �أرنولد ليوتهلد مدير منطقة �شمال 
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�إفريقيا و�ل�رشق �الأو�شط مبركز �ملر�قبة �لدميقر�طية  على 

�لقو�ت �مل�شلحة بجنيف �إىل تنامي �أهمية �إ�شالح قطاع �الأمن 

�شمن خطاب �لتنمية، ويف �ملحافل �لدولية. ففي �أقل من 12 

�شنة تبنت �أالمم  �ملتحدة، ومنظمة �لتعاون و�لتنمية �القت�شادية، 

�إفريقيا  لدول غرب  �القت�شادية  �الأوروبي، و�ملجموعة  و�الحتاد 

�لعديد من �لن�شو�ص يف هذ� �ملجال؛ كما تعمل �لدول �ملانحة 

ووكاالت �لتنمية على �أن تتوفر على قدر�ت جديدة، وت�شتعد 

الإحد�ث �آليات مالية جديدة لدعم �إ�شالح قطاع �الأمن.

وقد رد هذ� �الهتمام �ملفاجئ باإ�شالح �لقطاع �الأمني �إىل 

�ل�رشقية  باأوروبا  �ل�شيوعية  �نهيار  يف  �ملتمثل  �نبثاقه  �شياق 

و�لتي  ذلك  تلت  �لتي  �ل�شيا�شية  و�لتطور�ت  �لبلقان،  وببلد�ن 

�مل�شلحة.  للقو�ت  �ل�شيا�شية  باملر�قبة  �الهتمام  على  حفزت 

فالدميقر�طيات �لقائمة كانت ت�شعى �إىل م�شاعدة �لدميقر�طيات 

وم�شالح  �الأمن  وقو�ت  �جلي�ص  تعزيز حكامات  �ل�شاعدة على 

�ال�شتخبار�ت بها، مولية يف نف�ص �لوقت �أهمية مل�شلحة �أمن 

�أن  دون  حتول  �أن  �إىل  ت�شعى  كانت  كما  �الأوروبية؛  �لبلد�ن 

تت�رشف �لقو�ت �مل�شلحة بهذه �لبلد�ن  كدولة و�شط �لدولة. 

و�أمريكا  باإفريقيا  �لنامية  �لبلد�ن  كانت  ذلك،  مع  وباملو�ز�ة 

جمال  يف  �ملتوفرة  باخلرب�ت  �هتمامها  عن  تعرب  �لالتينية 

�حلكامة �جليدة يف جمايل �لدفاع و�الأمن.

 ، ير�شم  �لنامية  بالبلد�ن  �الأمن  قطاع  �إ�شالح  �أن  و�أ�شاف 

�ليوم، �شريورة بناء �الأنظمة �لوطنية نظاما �أمنيا فعاال وم�شوؤوال 

يكون  �أن  يجب  �ملو�طن،  وخلدمة  و�ملو�طن.  للدولة  بالن�شبة 

نظام �الأمن �شفافا، و�أن ي�رشك كل قو�ت �الأمن وكل �لفاعلني 
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�لنظام يف  هذ�  يعمل  �أن  يجب  مر�قبته، كما  �لوطنيني يف 

�حرت�م تام حلقوق �الإن�شان ودولة �حلق و�لقانون. 

بل  �لنا�ص،  يخيف  ال  �الإ�شالح  عرف  �أمنيا  قطاعا  �إن 

يطمئنهم، كما يتمتع بال�رشعية و�شط �ل�شعب؛ وبذلك ميكنه 

�أن يعتمد على �ل�شكان، مما يرفع من فعاليته. ففي مثل هذ 

�ملقاربة  يعزز �الأمن و�لفعالية و�مل�شوؤولية و�حلكامة �لدميقر�طية 

�أن تدبري قطاع  �إىل حد كبري،  يعني،  �لبع�ص. وهذ�  بع�شها 

�الأمن لي�ص خمتلفا كثري� عن تدبري �أي قطاع �آخر.

�لتحدي؟  هذ�  لرفع  �ملوؤ�ش�شات  تتغري  �أن  ميكن  فكيف 

هذ�  عن  �ملو�طن؟  من  �الأمن  تدبري  تقريب  ميكن  وكيف 

على  للجو�ب  جاهزة  �شيغة  هناك  لي�ص  باأنه  �شيجيب  �ل�شوؤ�ل 

�أن يجد  هذين �ل�شوؤ�لني. فعلى كل دولة، وعلى كل جمتمع 

�لثقافية  �العتبار �خل�شو�شيات  ياأخذ بعني  �لذي  حله �خلا�ص 

و�ل�شيا�شية للبلد.

�إىل �أن �ملغرب عرب، باإحد�ث هيئة �الإن�شاف و�مل�شاحلة، 

ومو�جهة  �شفحة  طي  بغر�ص  ما�شيه  مو�جهة  يف  �إر�دته  عن 

�مل�شتقبل؛ كما �أن �ل�شريورة �لتي عرفتها هذه �لعملية �إىل �أن 

مت �إ�شد�ر �لتو�شيات تدعو�إىل �الحرت�م و�الإعجاب.

�إن �إ�شالح قطاع �الأمن ي�شكل برناجما طموحا، و�شريورة 

�شيا�شية لي�ص بالن�شبة للبلد�ن �لتي توجد يف مرحلة �نتقالية 

فقط، بل بالن�شبة للدميقر�طيات �لقائمة. كما �أن �لبحث عن 

و�رشوريا  م�شتمر�،  حتديا  ميثل  و�الأمن  �حلرية  بني  �لتو�زن 

لي�ص بالن�شبة الأمن �ملو�طن فقط، بل و�أي�شا من �أجل توفري 
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�شمانات ل�شالح رجال �الأمن، وتاأ�شي�ص عملهم يف �إطار قانوين 

�شليم.   

و�أ�شبح  �شوي�رشية  ولد مببادرة  �لذي  �أن �ملركز  و�أو�شح 

جمال   يف  �لفاعلني  دعم  �إىل  ي�شعى  دولة،   50 ع�شوية  ي�شم 

�إ�شالح قطاع �الأمن، وذلك من خالل توفري �لولوج �ملجاين �إىل 

ممار�شات �لدول.

ويف �الأخري �أكد �أنه �إذ� ما رغب �ملغرب، يوما، �أن ي�شبح 

ع�شو� يف �ملركز، فلدي �لثقة �أن �لدول �الأع�شاء �شت�شانده يف 

ذلك. فاملغرب قد يعطي �ملثال لبلد�ن �أخرى يف �لعامل �لعربي 

من  �ال�شتلهام  يف  ترغب  قد  �لتي  و�الإفريقي  �الإ�شالمي  و�لعامل 

جتربته من �أجل �إ�شالح قطاع �أمنهم. 

�ألك�شندر مايري خبري باملركز �لدويل للعد�لة �النتقالية 

يف ق�شايا �حلكامة �الأمنية، �أكد بدوره �أن �ملغرب يو�جه �ليوم 

حتديات هامة يف جمال �الأمن. ومكافحة �الإرهاب، على �شبيل 

�ملثال ال �حل�رش، قد �أف�شت بالعديد من �لبلد�ن، �لتي تعترب 

نف�شها منوذجا يف �لدميقر�طية، �إىل �نحر�فات و�نتهاكات غري 

مقبولة حلقوق �الإن�شان. وعلى �لرغم من كل هذه �لتحديات، 

فاإن �ملغرب قد و�شع �لعجالت، ب�شكل ال ينازع فيه، على �شكة 

�إ�شالح قطاع �الأمن. ويحمل ح�شور ممثلي �حلكومة، و�ملجل�ص 

�لق�شائية،  و�ل�شلطة  و�لربملان،  �الإن�شان،  حلقوق  �ال�شت�شاري 

وقطاع �الأمن و�ملجتمع �ملدين حول طاولة و�حدة �أكرث من 

قطاعهم  حكامة  تعزيز  على  �ملغاربة  عزم  بخ�شو�ص  معنى 

�الأمني، و�لوفاء بالتز�ماتهم �لدولية يف جمال حقوق �الإن�شان.
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كما �أ�شار �إىل �أنه بات مطروحا على �ملغاربة وموؤ�ش�شاتهم 

يف  يرغبون  كيف  يحددو�  �أن  �ملدين  وجمتمعهم  �ل�شيا�شية 

يومية.  �أية  وح�شب  تو�شيات  و�مل�شاحلة  �الإن�شاف  هيئة  �إنفاذ 

فقد �شكل �ملغاربة �أعمدة �لعد�لة �النتقالية يف �ل�رشق �ألو�شط 

و�إفريقيا �ل�شمالية؛ ويوجدون، �ليوم، على �لطريق �ل�شحيح لكي 

ي�شبحو� �أعمدة �إ�شالح قطاع �الأمن بهذه �ملنطقة بقول �خلري.

�النتقالية  للعد�لة  �لدويل  �ملركز  �أن  جهته  من  و�أكد 

م�شتعد �أن ي�شع كل و�شائله رهن �إ�شارة �ملوؤ�ش�شات �ملغربية، 

�ملجتمع  وجمعيات  �الإن�شان،  حلقوق  �ال�شت�شاري  و�ملجل�ص 

�ملدين لدعم هذه �ل�شريورة. 



    اجلل�سة االأوىل :

احلكامة الأمنية اجليدة مدخل اىل 

مفهوم اإ�صالح قطاع الأمن
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اإ�سالح قطاع االأمن : 

الدواعي وم�ؤ�سرات النجاح

�آرنولد ليوتهلد *

يتكون قطاع �الأمن من جهاز �أمني يجمع خمتلف �لقو�ت: 

وم�شالح  �لدرك  ع�شكرية،  �ل�شبه  �لقو�ت  �ل�رشطة،  �جلي�ص 

�ال�شتخبار�ت، كما ي�شم يف بع�ص �لبلد�ن �لقو�ت غري �خلا�شعة 

ملر�قبة �لدولة، كما هو�حلال يف لبنان حيث �أن قو�ت حزب 

�هلل ال تخ�شع لت�شيري �لدولة. ويوجد فوق �جلهاز �الأمني م�شتوى 

من �ملر�قبة يطلق عليها �ملر�قبة �حلكومية. وتتكون من جميع 

وز�رة  وكذ�  �لد�خلية  وز�رة  �لدفاع،  وز�رة  �ملعنية:  �لوز�ر�ت 

�ل�شوؤون �خلارجية �لتي عليها تدبري �لبعد �لدويل لالأمن، ووز�رة 

�حلكومة،  وخارج  �ملالية.  �العتماد�ت  عن  �مل�شوؤولة  �ملالية 

يوجد م�شتوى �آخر من �ملر�قبة. ويتعلق �الأمر باملر�قبة �لتي 

ميار�شها �لربملان على �حلكومة وعربها على �الأجهزة �الأمنية. 

وقو�ت  �لربملان  بني  مبا�رش  �ت�شال  هناك  �لبلد�ن  بع�ص  ويف 

 *مدير منطقة �شمال �إفريقيا و�ل�رشق �الأو�شط مبركز �ملر�قبة �لدميقر�طية  
على �لقو�ت �مل�شلحة بجنيف.
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دولة  ففي  �لق�شائية.  �ملر�قبة  توجد  �لربملان  وفوق  �الأمن. 

�حلق و�لقانون ال يجب �أن يوجد �أي ن�شاط ال يخ�شع للمر�قبة 

�لق�شائية. ومن ثمة �أهمية ��شتقاللية �لق�شاء.

و�إىل جانب هيئات �ملر�قبة �لر�شمية، توجد �أ�شكال �أخرى 

ومنظمات  و�ل�شحافة  �ملدين  �ملجتمع  يز�ولها  ر�شمية  غري 

حقوق �الإن�شان ومر�كز �لتكوين...وتوجد كل هيئات �ملر�قبة 

بل  �لوطني  و�لت�رشيع  �لد�شتور  يحدده  قانوين  �إطار  �شمن  هذه 

و�لت�رشيع �لدويل �أي�شا.

 بيد �أن هناك من يرى �أن على �الإ�شالح �الأمني �أن يبقى مق�شور� 

فقط على �جلهاز �الأمني، مع غ�ص �لطرف عن كل ما عد�ه من 

مر�قبة مدنية. وقد حدث هذ� يف �أفغان�شتان و�لعر�ق وفل�شطني، 

مع �النعكا�شات �لتي نتجت عن ذلك، و�لتي يعرفها �جلميع. 

�أن يعمل ب�شكل  �إىل  �أمني ي�شعى  هكذ�، فعلى كل قطاع 

�شليم �أن يدمج، منذ �لبد�ية، خمتلف �لفاعلني �ملدنيني.

لناأخذ �شياق فل�شطني مثال، حيث تو�جه �ل�شلطات تنظيم 

قو�ت خمتلفة، منها �رشطة تر�قبها �حلكومة بر�م �هلل، و�رشطة 

تابعة حلكومة حما�ص يف غزة ، ولي�ص هناك �أي تن�شيق بينهما. 

كما توجد قو�ت ف�شائل تنتمي ملختلف �الأحز�ب �ل�شيا�شية �لتي 

�أي�شا،   وهناك،  �لدولة.  منها ملر�قبة  تخ�شع يف جزء كبري  ال 

فاإنها  ثمة  ومن  �لو�قع.  فعلي يف  تاأثري  لها  �لتي  �الحتالل  قو�ت 

ت�شكل جزء ال يتجزء، خالل فرتة �الحتالل، من قطاع �الأمن؛ 

وذلك دون �أن نن�شى تو�جد �ل�رشطة �لدولية �لتي تدعم �ل�رشطة 

�الأمريكية  �لقو�ت  مثل  �آخرين  فاعلني  ف�شال عن  �لفل�شطينية، 
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�لتي متثل فاعال �أمنيا قويا يف �ملنطقة و�لتي تتحرك وفق �أجندتها 

وم�شلحتها �خلا�شة يف �لنهو�ص باإ�شالح قطاع �الأمن .

فلماذا االإ�سالح؟

غالبا ما تكون نقطة �نطالق �أي �إ�شالح تغيري ما حدث يف 

�ملحيط �لد�خلي �أو�خلارجي. ففي �شوي�رش� مثال، �نطلق �إ�شالح 

للبالد.  �لتهديد �خلارجي  �الأمني بف�شل تغري يف و�شع  �لقطاع 

لقد كان ل�شوي�رش� جي�ص مكلف جد�، حيث تتم تعبئة ن�شف 

يفيد  ت�شور  بفعل  وذلك  �شغري؛  بلد  �أجل  من  �شخ�ص  مليون 

�أنها قد تتعر�ص الحتالل �أوغزومن طرف �أحد بلد�ن �ملع�شكر 

�ل�رشقي. غري �أن هذ� �ل�شيناريومل يعد و�قعيا مع �لتحوالت �لتي 

باإ�شالحت  �لقيام  �ل�رشوري  من  فكان  �لت�شعينيات،  عرفتها 

�أ�شا�شية جد� ملر�جعة هذ� �لو�شع. ويكمن �لتغري �الآخر، �لذي 

حدث يف �ملحيط �الأمني، يف �جللبة �لتي قامت بعد 11 �شتنرب 

�لتي دفعت �لعديد من �لبلد�ن �إىل حماولة مر�جعة �لتهديد�ت 

�جلديدة �لتي قد تو�جهها. 

وقد حتدث حتوالت د�خلية كما وقع يف �إفريقيا �جلنوبية، 

حيث مت تغيري نظام �الأبارتايد بنظام �آخر، فكان من �ل�رشوري 

ي�شبح  حتى  �ال�شتعالمات  جهاز  على  جذري  تغيري  �إحد�ث 

من�شجما مع �لو�قع �جلديد. وقد تدفع �أزمة ما �إىل �النتباه �إىل �أن 

�ل�رشعية مهددة، فيتم �ل�شعي �إىل حت�شني �أو�شاع حقوق �الإن�شان 

�أو�لتقلي�ص من �لنفقات.

وعلى �لعموم، يو�شى باالإ�شالح على �مل�شتوى �لدويل كو�شيلة 

ب�شكل  ي�شتغل  �أمنيا  قطاعا  �أن  يعتقد  �إذ  �لنز�عات،  لتجنب 
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�شليم، حيث يتم توزيع �الأدو�ر ب�شكل جيد بني �لقو�ت و�ملجتمع 

�ملدين �ملندمج يف �لتدبري �لدولتي، معر�ص �أقل لل�شلوع يف 

نز�عات م�شلحة. غري �أنه غالبا ما يتم �إهمال عن�رش حام يف 

�الإ�شالح، �إذ يجب و�شع �ل�شوؤ�ل ب�شكل جذري حول �لهدف من 

نرفع من خدمة  �أن  نريد  �لتي  �أي �جلهة  �الأمن،  �إ�شالح  حالة 

�أمنها. فاأنتم، يف �ملغرب ويف �لبلد�ن �ملغاربية وبلد�ن �ل�رشق 

�إىل  تهدف  �لدويل  تو�جهون مقرتحات من �ملجتمع  �الأو�شط، 

�إىل  �شوى  �لو�قع،   يف  تهدف،  ال  وهي  �أمني؛  �إ�شالح  �إحد�ث 

�لرفع من �حلفاظ على �أمن �لذين يتقدمون بهذه �القرت�حات، 

وذلك �إما لدو�عي نفطية، �أوللحماية من دولة �أخرى، �أوحلماية 

�حلق يف �ل�شيد، �أومن �أجل �حليلولة دون �لهجرة �لخ. بيد �أنه 

�نه اليبتغي  �أمني يرى �ملو�طنون  �لنجاح الإ�شالح  ال حظ يف 

�شوى خدمة م�شلحة طرف �أجنبي. و�أعتقد �أن ذلك ور�ء ف�شل 

�الإ�شالح �الأمني يف �أفغان�شتان و�لعر�ق وفل�شطني وغريها من 

�حلاالت.

وجتدر �الإ�شارة، بهذ� �ل�شدد، �إىل �أن تركيز بلد�ن جنوب 

مب�شاألة  تتعلق  و��شحة  مب�شالح  يرتبط  �ملغرب  على  �أوروبا 

�أن  �ملغرب  يف  �الأمني  لالإ�شالح  ميكن  ال  �أنه  غري  �لهجرة، 

يقت�رش �هتمامه على هذه �مل�شاألة فقط.

�إن جناح �الإ�شالح �الأمني يرتبط  با�شتجابته �إىل �أربعة م�شتويات 

خمتلفة: �مل�شتوى �ملحلي و�لوطني و�الإقليمي و�لدويل. ويبدومن 

�ملهم جد� �أن يحدد �لبلد �ملعني بنف�شه متى يجب �الهتمام بهذه 

�مل�شتويات ووفق �أي ترتيب. وميكن �الإ�شارة �إىل حالة فل�شطني 

كمثال على ذلك. فعندما �شعدت حما�ص �إىل �ل�شلطة، كان كل 
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�لعامل ي�شغط عليها من �أجل �إ�شالح �أمني قبل منحها �إمكانية 

��شتطالع  �إر�شاء �ملو�طنني على �مل�شتوى �ملحلي.  فقد بني  

�أن 97 يف �ملائة من �لفل�شطينيني كانو� يعتربون �لق�شاء على 

�لر�شوة �أهم �إجر�ء يجب �أن يحققه �الإ�شالح �الأمني. وعندما نطلب 

�لدويل،  و�الأمن  �إ�رش�ئيل  �أمن  ل�شمان  �الأولوية  يعطو�  �أن  منهم 

من قبيل حماربة �الإرهاب ونزع �ل�شالح، يتم قلب �لرتتيب كما 

هويف ت�شور �ملو�طنني. فكان �ملاآل �لف�شل. لذ�، من �ملهم �لقيام 

بحو�ر جدي بهذ� �خل�شو�ص.

ما هي م�ؤ�سرات النجاح؟

توجد  �لعديد من موؤ�رش�ت جناح �إ�شالح قطاعال �الأمن، 

فمن   . و�مل�شوؤولية  و�الإ�رش�ك  �ل�شفافية  يف  يكمن  �أهمها  لكن 

�ملهم �أن يتم �لتو��شل بخ�شو�ص �الأهد�ف �لتي ن�شبو�إىل حتقيقها، 

و��شحا،  �لفاعلني   يكون منط عمل  خمتلف  �أن  ومن �ملهم 

�أن يكون كل فاعل م�شوؤوال عما يقوم به  �أي�شا،  ومن  �ملهم، 

�أمام خمتلف �لهيئات �لتي تن�ص عليها قو�نني �لدولة، و�لغر�ص 

من كل ذلك �أن ت�شبح قو�ت �الأمن �أكرث فعالية .

 وجتدر �الإ�شارة �إىل �أن كل هذه �لعنا�رش ال تبتغي �إر�شاء 

�ملو�طن فقط، بل �إن رجال �الأمن يف حاجة �إليها �أي�شا. فهم 

كذلك يثوقون �إىل �أمنهم �الجتماعي و�إىل �الإطار �لذي ي�شمن لهم 

�لعمل يف �إطار �ل�رشعية؛ لذلك من �ملهم �لبحث عن �لتو�زن 

بني حرية �ملو�طن و�مل�شتلزمات �الأمنية لدولة �ملو�طن. 

لقد �شبق يل �أن طرحت على م�شوؤول مغربي �شام �شوؤ�ال 

حول متى ميكن �عتبار �أن �الإ�شالح �الأمني قد جنح، فكان جو�به: 

عندما ي�شبح �ملو�طن ال يفر من �أمام رجل �الأمن. و�عترب �أن 
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هذ� �جلو�ب يلخ�ص ب�شكل مالئم �لعالقة �ل�شليمة بني من يقدم 

�خلدمة ومن ي�شتفيد منها.

ومن جهة �أخرى، �أود �أن �أ�شري ب�شكل موجز �إىل �لعالقة 

�إىل  عدنا  و�مل�شاحلة.فاإذ�  �الإن�شاف  وهيئة  �الأمني  �لنظام  بني 

�لتو�شيات، و��شمحو� يل �أن �أحيي باملنا�شبة  كل من �شاهم يف 

�إجناز هذ� �لعمل �لهام، جند �أن �لتو�شية �الأوىل و�لثانية جتيبان 

على �شوؤ�ل من نريد �أن ننه�ص باأمنه. �جلو�ب و��شح: يف قلب 

�الهتمامات �الأمنية �ملغربية ينت�شب �ملو�طن وحماية حقوقه. 

و�لت�رشف  �الإن�شان،  حلقوق  �ملغرب  �حرت�م  يروم  فاالإ�شالح 

وفق ما تتطلبه دولة �حلق و�لقانون، وو�شع حد لالإفالت من 

�لعقاب، كما ين�شد �الإقر�ر بامل�شوؤولية �لفردية؛ �أي �أن رجل 

�الأمن لن يعود باإمكانه �الختباء ور�ء �لتعليمات �لتي قد يتلقاها 

�إىل مدى  ينتبه  �أن  بل هوجمرب على  �لكبار،  �مل�شوؤولني  من 

�رشعية هذه �لتعليمات قبل تنفيذها. ومما يبني مدى �أهمية 

هذه �لتو�شيات، كونها تن�ص على بلورة �شيا�شة عمومية للعدل 

�ملهم  من  �أن  �إىل  �أي�ص  �الإ�شارة  وجتدر  �لعام.  و�لنظام  و�الأمن 

د�ئما �أن نعرف �لغايات قبل �ل�رشوع يف �الإ�شالح، و�أن نت�شاءل 

عن �أي �أمن نريد خدمته. 

وت�شكل �حلكامة �الأمنية مو�شوعا �آخر تهتم به �لتو�شيات. 

حيث ت�شعى �إىل تقنني جميع �الأجهزة �الأمنية من حيث حتديد 

�ل�شالحيات، وحتديد �لتد�خل �لقائم بني م�شوؤوليات �مل�شالح، 

�مل�شوؤول  �لقر�ر، وحتديد  �تخاذها  و�شريور�ت  تنظيمها،  و�شكل 

عن مر�قبتها. ومن نافل �لقول �لتاأكيد  �أن ما ورد يف �لتو�شيات 

ي�شكل برناجما كامال. 
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ومن �لبديهي �أن �إ�شالح قطاع �الأمن مرتبط �شديد �الرتباط 

باإ�شالح �لق�شاء، وال ميكن جناح �الأول بدون �لقيام بالثاين. 

 لكن هل نبذر اأم نقت�سد عندما نق�م باالإ�سالح االأمني؟

لكن  �لدوالر.  من  مليارين  �الإ�شالح  من  �شوي�رش�  ربحت 

يجب �لتاأكيد على �أن �إ�شالح قطاع �الأمن مكلف يف �لبد�ية. 

الأن �الأمر يتطلب �لتكوين و�تخاذ مبادر�ت، و�لقيام با�شتثمار�ت 

على �ملدى �لبعيد. وال ميكن �أن ي�شبح �الإ�شالح �الأمني مربحا 

م�شاألة  تعالج  �أن  �لدولة  على  يجب  لذ�  �لزمن.  مرور  مع  �إال 

�العتماد�ت �لتي �شتخ�ش�شها لهذ� �الإ�شالح قبل �ل�رشوع فيه.

فمن  �الآن،  ذ�ت  يف  و�رشوريا  مكلفا  �الإ�شالح  د�م  وما 

�ل�رشوري �النتباه �إىل �أن هناك �لعديد من �الآليات �لتي بد�أت 

تظهر �إىل �لوجود بهدف م�شاعدة �لدول �لتي ترغب يف �لتقدم 

وكاالت  بالذكر  و�أخ�ص  �الأمني؛  �لقطاع  �إ�شالح  على طريق 

�الأوروبي يف  �الحتاد  �رشع  وقد  �ملتحدة.  لالأمم  تابعة  خمتلفة 

�إدماج مفهوم �الإ�شالح �ل�شيا�شي يف �ل�شيا�شة �لتي يعتمدها لتقدمي 

�مل�شاعد�ت؛ كما ت�شمح �شيا�شة �جلو�ر باأن تلتم�ص دولة معينة 

دعما ماليا من �أوروبا. ويالحظ، �أي�شا، �أن بع�ص �لدول بد�أت 

�إمكانات متز�يدة  لتقدمي �لدعم �ملايل و�ال�شت�شار�ت  تخ�ش�ص 

يف هذ� �ملجال، وميكن �الإ�شارة يف هذ� �ل�شدد �إىل بلد�ن �أوروبا 

�ل�شمالية  وبلد�ن �أوروبية �أخرى وكند� وغريها. وميكن �لتاأكيد 

يف هذ� �الإطار �أن �ملركز �لذي �أنتمي �إليه، و�لذي يتوفر على 

�لعديد من �خلرب�ء،  ميكن له تقدمي خربة مقارنة يف �مليد�ن 

�إىل �أية دولة تريد �لقيام باإ�شالح منظومتها �الأمنية.
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العدالة االنتقالية واإ�سالح قطاع االأمن

�ألك�سندر مايري* 

يتعلق هذ� �لعر�ص  بالعالقة بني �لعد�لة �النتقالية و�إ�شالح قطاع 

�الأمن؛ و�أ�شنطلق يف �لتطرق �إىل ذلك مما �أ�شار �إليه �ل�شيد �أرنولد 

قبل قليل، ومن تو�شيات هيئة �الإن�شاف و�مل�شاحلة باملغرب.

هامة،  نقطة  على  جديد  من  �لتاأكيد  �أود  �لبد�ية،  يف 

�النتقالية  �لو�شعيات  و�أن  خا�شياته،  �شياق  لكل  �أن  تتمثل يف 

يكون  قد  معني  �شياق  هو�شائب يف  وما  بع�شها،  عن  تختلف 

غري �شائب يف و�شعية �أخرى. كما يجب �لتاأكيد على �أن ال 

وجود حللول منطية يف �لعد�لة �النتقالية، وال يف جمال �إ�شالح 

عامة  و�شريور�ت  عامة  مبادئ  هناك  �أن  غري  �الأمن.  قطاع 

�حللول  �إيجاد  توؤثر يف حتديد منهجية  �أن  و�لتي ميكن  تتكرر، 

�ملحلية. ولهذ� �شتنح�رش مالحظاتي حول م�شائل مبدئية.

�أطروحتني عامتني حول �لعالقة بني  �لبد�ية  �أقرتح يف 

�لعد�لة �النتقالية و�إ�شالح قطاع �الأمن.

* مدير برنامج �إ�شالح قطاع �الأمن باملركز �لدويل للعد�لة �النتقالية 
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•�لعد�لة �النتقالية يف حاجة �إىل �إ�شالح قطاع �الأمن؛  	

•�لعد�لة �النتقالية تعزز �إ�شالح قطاع �الأمن. 	

العدالة االنتقاالية يف حاجة اإىل اإ�سالح القطاع االأمني: 

لقد �أ�شدرت هيئة �الإن�شاف و�مل�شاحلة �لعديد من �لتو�شيات 

حول �إ�شالح قطاع �الأمن. ويبدو�أن �لهيئة �عتربت �أن �إ�شالح هذ� 

�لقطاع ي�شكل مو�شوعا للعد�لة �النتقالية. ففي تقريرها، حددت 

�النتهاكات  تكر�ر  عدم  يف  �الإ�شالح  هذ�  من  �لهدف  �لهيئة 

�النتقالية،  �لعد�لة  �أن  يعني  وهذ�  �الإن�شان.  حلقوق  �جل�شيمة 

ال تهتم  فقط باالإقر�ر باالنتهاكات �جل�شيمة حلقوق �الإن�شان، 

�أو�لبحث عن �حلقيقة و�ملتابعة �جلنائية �أوجرب �ل�رشر .. بل 

تهتم �أي�شا ب�شمانات عدم �لتكر�ر.

�الإن�شان  �جل�شيمة حلقوق  �النتهاكات  تكر�ر  �إن عدم 

ي�شكل عن�رش� رئي�شيا يف �لعد�لة �النتقالية. ويف هذ� �ل�شياق، 

تعترب هيئة �الإن�شاف و�مل�شاحلة �إ�شالح قطاع �الأمن و�شيلة 

�أ�شا�شية ل�شمان عدم تكر�ر ما جرى. ومن ثمة، فاإن �إ�شالح 

ي�شكل  بل  فقط،  ذ�ته  حد  يف  مهما  لي�ص  �الأمن  قطاع 

�أو�شح، فاإن �لعد�لة  �أي�شا هدفا للعد�لة �النتقالية. وبعبارة 

وغري  ناق�شة  عد�لة  �الأمن  قطاع  �إ�شالح  بدون  �النتقالية 

مكتملة.

بيد �أن �لعالقة بني �لعد�لة �النتقالية و�إ�شالح قطاع �الأمن ال 

تتوقف عند هذ� �حلد، بل تتعدى ما �أ�شارت �إليه هيئة �الإن�شاف 

�أد�ء  �النتقالية حت�شني  �لعد�لة  باإمكان  �أن  و�عتقد  و�مل�شاحلة. 
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قطاع �الأمن. كما �أعتقد �أن من م�شلحة قطاع �الأمن �أن يهتم 

بالعد�لة �النتقالية، وبعالقتها باإ�شالح قطاع �الأمن. لذلك، �أقرتح 

�النتقالية،  بالعد�لة  مهتمة  �الأمن  قطاع  الإ�شالح  مقاربة  �تباع 

�أالأمن، وهذ�  �أد�ء وفعالية قطاع  �أن ترفع من  �شاأنها  و�لتي من 

يف�شي بي �إىل �أطروحتي �لثانية �لتي توؤكد �أن �لعد�لة �النتقالية 

تعزز �إ�شالح قطاع �الأمن.

العدالة االنتقالية تعزز اإ�سالح قطاع االأمن.

�إن  مقاربة �إ�شالح قطاع �الأمن �ملهتمة بالعد�لة �النتقالية 

ملا�شي  �أن  وتعرف  �حلا�رش.  على  تاأثري�  للما�شي  �أن  تدرك 

�النتهاكات تاأثري� �شلبيا على �أد�ء �حلا�رش. فعلى �شبيل �ملثال، 

فاإن رجال �الأمن �الأكرث قدرة و�الأح�شن تكوينا ال ي�شتطيعون 

�أد�ء مهامهم بفعالية �إذ� كانو� ال يحظون بثقة �ملو�طنني. فاإذ� 

كان �ملو�طنون يعتقدون �أن رجال �الأمن كانو� متورطني يف 

�النتهاكات، �شي�شعب عليهم م�شاعدتهم يف حماربة �جلرمية..

ومن جهة �أخرى، فاإن �النتماء �إىل هيئة �أمنية يتطلب �لت�شبع 

بروح �لهيئة، ومن ثمة، فاإن هذه �الأخرية ت�شفي طابعها على 

�أع�شائها. و�إذ� كان لهذه �لهيئة ما�ص يف �النتهاكات، ف�شيكون 

له تاأثري و��شح على �أد�ء �ملنتمني �إليها يف �حلا�رش. ويبدومن 

بني  �لقائمة  �لعالقة  �إغفال  عدم  �أهمية  �ملثالني  هذين  خالل 

�ملا�شي و�حلا�رش يف قطاع �الأمن. فاالإ�شالح �لفعال لهذ� �لقطاع 

يتطلب �أخذ �ملا�شي و�نعكا�شاته على �حلا�رش بعني �العتبار.

بالعد�لة  �ملهتمة  �الأمن  قطاع  �إ�شالح  مقاربة  �أن  كما 

بل  �حلا�رش،  على  تاأثري�  للما�شي  �أن  فقط  تدرك  ال  �النتقالية 
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تعرف �أي�شا كيف تاأخذ �ملا�شي يف �العتبار  الإ�شالح �لقطاع. 

و�أكتفي باالإ�شارة �إىل ثالثة جو�نب لها �أهمية كربى يف جتاوز 

ما�شي �النتهاكات ويتعلق �الأمر ب:

•تقوية نز�هة قطاع �الأمن؛ 	

•�لنهو�ص ب�رشعية �لقطاع؛ 	

•تعزيز قدر�ت �ملو�طنني و�ملجتمع �ملدين. 	

 لن �قف كثري� عند مو�شوع تقوية نز�هة قطاع �الأمن، 

الأن �ل�شيد �أرنولد حتدث عنه بتف�شيل، كما تطرق �إليه تقرير 

�أود �لتطرق  باقت�شاب  �أنني  هيئة �الإن�شاف و�مل�شاحلة. غري 

�إىل مو�شوع �لهوية �ملوؤ�ش�شية �لتي ميكن �أن تكت�شب �رشعية على 

�لرغم من ما�شي �النتهاكات.

�شريورة  �الأمن  قطاع  يف  �ملوؤ�ش�شية  �لهوية  حتويل  �إن   

طويلة تتطلب من �أع�شاء �لقطاع �الأمني وهيئاته معرفة ما�شي 

عن  جديد  من  و�لتعبري  بخروقاتهم،  و�العرت�ف  �خلروقات 

�لتز�مهم بقيم دولة �حلق و�لقانون. وال تتطلب هذه �ل�شريورة 

تكوين وتربية �أع�شاء �لقطاع �الأمني وح�شب، بل تتطلب �أي�شا 

�إجر�ء�ت تهتم بالذ�كرة وباالإ�شالح �لرمزي؛ �الأمر �لذي يف�شي 

�إىل �حلديث عن �رشعية �لقطاع.

ولل�رشعية �رتباط وثيق بدرجة �لثقة و�شط �ملو�طنني. 

�لقطاع  �رشعية  على  �شلبا  يوؤثر  �جل�شيمة  �النتهاكات  فتاريخ 

�إجر�ء�ت تعزيز نز�هة  �أن  �أكيد  �أد�ئه بفعالية.  �الأمني وعلى 

تكون غري كافية  قد  �أنها  �لقطاع حت�شن من �رشعيته، غري 
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لتجاوز �أزمة �لثقة �لعميقة �لتي ت�شم �شياق �ملرحلة �النتقالية. 

لهذ�، فاإن �إ�شالح قطاع �الأمن �ملهتم بالعد�لة �النتقالية يت�شمن، 

بانتهاكات  تعرتف  �أوتعبريية  رمزية  تد�بري  تبني  �أي�شا، 

وتوؤكد  �النتهاكات،  �إرث  جتاوز  �إر�دة  عن  وتعرب  �ملا�شي، 

هذه  وت�شم  و�لقانون.  �حلق  دولة  مبعايري  �اللتز�م  جديد  من 

�لتد�بري، على �شبيل �ملثال، �عتذ�ر�ت ممثلي �لهيئات �الأمنية 

تخليد� لذكرى  ون�شب تذكارية  �النتهاكات،  �ملتورطة يف 

�ل�شحايا، وتغيري �ل�شعار�ت و�لعالمات و�الأزياء �ملرتبطة مبا�شي 

�النتهاكات. غري �أنه يجب �لتاأكيد على �أن هذه �الإجر�ء�ت 

دون  �لهيكلية،  �الإ�شالحات  مقام  تقوم  �أن  ميكنها  ال  �لرمزية 

�إنكار �أهميتها �أي�شا.   

ي�شتهدف،  �الأمن  قطاع  �إ�شالح  فاإن  ثالث،  �شعيد  وعلى 

�خلدمات  تقدم  �لتي  �جلهات  �الأويل  �لدرجة  �لعموم، يف  على 

�الأمنية، �أي قطاع �الأمن وهيئاته وبنيات �حلكامة من جهة، 

�النتهاكات  ب�شحايا  �هتماما خا�شا  �النتقالية  للعد�لة  �أن  كما 

منجهة ثانية. ومن ثمة، فاإن �إ�شالح قطاع �الأمن �ملهتم بالعد�لة 

�النتقالية، ال ي�شتهدف مقدمي �خلدمات �الأمنية فقط، بل يهتم 

ب�شكل خا�ص بامل�شتفيدين من �خلدمات �الأمنية، �أومن �لال �أمن 

�أحيانا. وهكذ� فاإن هذ� �لنوع من �الإ�شالح ي�شتهدف �ملو�طنني 

ب�شكل مبا�رش ق�شد م�شاعدتهم على تغيري دورهم من مو�شوع 

وم�شوؤوليات  حقوق  لهم  مو�طنني  �إىل  و�النتهاكات  للقمع 

وحاجيات. وهكذ�، ال ي�شبح �ملو�طنون، خا�شة �لذين تعر�شو� 

لالنتهاكات، وهيئات �ملجتمع �ملدين فاعلني يف �إ�شالح قطاع 

ميكن  �لتي  و�الأ�شاليب  �أي�شا.  منه  م�شتفيدين  بل  فقط  �الأمن 

لتعزيز قدر�ت �ملو�طنني و�ملجتمع �ملدين يف  �إليها   �للجوء 

هذ� �لباب متنوعة وكثرية .
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الإبر�ز كيف ميكن  �الأمثلة  بع�ص  �إىل  فقط  �أ�رشت  لقد 

للعد�لة �النتقالية �أن تغني �إ�شالح قطاع �الأمن وجعل هذ� �الأخري 

�أكرث فعالية. غري �أن هذ� �لتحليل �ل�شطحي، نف�شه، �أبرز �أن 

�لعد�لة �النتقالية  و�الإ�شالح ال يتناق�شان، بل ميكنهما �لتكامل 

وتع�شيد بع�شهما �الآخر. 

�إن �إ�شالح قطاع �الأمن �ملهتم بالعد�لة �النتقالية يلمع �شورة 

قطاع �الأمن ويقوي �رشعيته، كما �أنه قادر على حتويل قطاع 

�الأمن �إىل مرفق عمومي يحظى باالحرت�م، و�إ�شافة �إىل ذلك، 

فاإن �إ�شالح قطاع �الأمن �لذي يهتم بالعد�لة �النتقالية �شيح�شن 

فاإن  ثمة  ومن  �الأمن؛  وقطاع  �لنا�ص  عامة  بني  �لعالقة  ويعزز 

�الإ�شالح �لذي يهتم بالعد�لة �النتقالية ال يخدم  م�شلحة �لعد�لة 

�النتقالية  فقط بل يخدم م�شلحة �الأمن نف�شه.





    اجلل�سة الثانية :

اإ�صالح قطاع الأمن �رضورة

للبلدان يف مرحلة اإنتقالية اأم 

للبلدان الدميقراطية؟
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اإ�سالح قطاع االأمن : خط�ة  �سرورية على درب 
االنتقال الدميقراطي  بغ�اتيماال  

برناردو�آريبالوليون 

طالت  �لتي  �الإ�شالحات  عن  نبذة  لكم  �أقدم  �أن  �شاأحاول 

قطاع �الأمن ببلدي، غو�تيماال، خالل �لع�رش �شنو�ت �الأخرية، 

�لتي بد�أت يف �شهر دجنرب من �شنة 1996  عقب  وهي �ملدة 

�لتوقيع على �تفاقية �ل�شالم، وذلك دون �لدخول يف �لتفا�شيل، 

مدخاًل  تكون  �أن  �أمتنى  و�أفكار،  بُخال�شات  مد�خلتي  و�شاأختم 

الأ�شئلة قد تودون طرحها.  

�شاأق�شم مد�خلتي لثالثة �أجز�ء: �شيتمحور �جلزء �الأول على 

�خللفية �لتاريخية �لتي تقف ور�ء �إ�شالح �لقطاع �الأمني بغو�تيماال، 

وكذلك �إ�شكالية ع�شكرة �لدولة. �أما �جلزء �لثاين ف�شوف �أتطرق 

فيه �إىل ذلك �لنوع من �لتو�زن �لذي ح�شل بعد ذلك. 

�أول نقطة �شاأبد�أ بها،  فيما يخ�ص �أمريكا �لالتينية ب�شفة 

عامة وغو�تيماال ب�شفة خا�شة، هو�أن �أوىل معامل �الإ�شالح بد�أت 

يف  حينها  �شائدة  كانت  �لتي  �لع�شكرة  معامل  باإز�لة  تظهر 
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جميع قطاعات �لدولة وكذ� �ل�شيا�شة. لقد بد�أ ذلك حتى قبل 

�إطالق م�شار �الإ�شالحات، وذلك يف ثمانينيات �لقرن �ملا�شي، 

بجهود ُبدلت الإعادة �الأمن و�إبعاد �لتدخل �لع�شكري يف �ل�شاحة 

نحن  غو�تيماال،  بلدي  ففي  �لدميقر�طية.  وتعزيز  �ل�شيا�شية 

 1996 �شنة  حتى   1954 �شنة  منذ  �نطلق  م�شار  عن  نتحدث 

�حلقل  ومر�قبة  �ل�شيا�شي  للتما�شك  بنية  �لدولة  طورت  حيث 

�لقو�ت  تتمحور كلها حول  �إ�شالحات  وهي  لل�شكان،  �ل�شيا�شي 

1965  كانت  و�شنة   1954 بني  ما  �ملمتدة  فالفرتة  �مل�شلحة. 

بتفعيل  �مل�شلحة  �لقو�ت  خاللها  قامت  �لتي  �الأوىل  �ملرحلة 

قر�ر�ت  وهي   – ق�رشي  ب�شكل  حتى  رمبا  �ل�شيا�شية  �لقر�ر�ت 

ذ يف دو�ئر �أخرى ل�شنع �لقر�ر. �أما ما بني 1965 
َ
تخـ

ُ
كانت تـ

�لعملية  يف  �ل�رش�كة  كاملي  �رشكاًء  �لع�شكر  �أ�شبح  و1986 
�ل�شيا�شية فاأ�شبحت لهم �ل�شطوة على كل �شيء يف �لبالد مبا يف 

ذلك   �حلقل �ل�شيا�شي. لذلك كان ُينعث �لنظام �لدميقر�طي 

يف �لبالد بامل�رشحي- حيث �عتماد كل �شيء على �ملظاهر 

كما كانت �لدميقر�طية يف بالدنا ُت�شمى بدميقر�طية  فقط – 

�شوى  �جلمال  من  له  لي�ص  يتعلق مببنى  �إدً�  �الأمر  �ملظاهر. 

تلك �لو�جهة �جلذ�بة. كانت هناك كل مكونات �لدميقر�طية 

– من كونغر�ص وحمكمة عليا وما ير�فق ذلك  من مظاهر 
خادعة – دون �أن يعمل �أي منها على �لوجه �ل�شحيح. �أما عن 

�لعالقات �حلقيقية بخ�شو�ص ميز�ن �لقوى ومر�كز �لنفوذ فكان 

بالن�شبة  �الأمر  بامتياز. كذ�ك كان  �لت�شلط  يحكمها منطق 

للقر�ر�ت �مل�شريية �لتي كانت ُتـَتخذ من طرف طغمة حتكم 

�لبالد دون �أن ياأذن لها �أحد بذلك، ودون �لت�شاور مع �أي من 

�لقوى �حلية. 
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كان هناك �إذً� غياب �شامل للمحا�شبة، وكان �لقهر و�لقوة 

�إىل  �أدى  �لقر�ر�ت، مما  وتربير  لتمرير  �لوحيـدتني  �لو�شيلتني 

عـجز كامل عن دمقرطة �لقر�ر �ل�شيا�شي، وهـــــــو�ل�شيء �لــــذي 

�أدى �إىل حرب �أهلـية د�مت �أكرث من ربــع قرن )1960- 1986(. 

�أ�شا�شًا  تروم  م�شلحة  ومترد�ت  �نتفا�شات  طبعًا  هناك  كانت 

�ملطالبة بدمقرطة �حلياة �ل�شيا�شية، ولقد دفعت تلك �حلركات 

�ملناه�شة للحكم �لدولة باأن ت�شري دولة مناه�شة للع�شيان و�لتمرد 

�شاملة  تعبئة  ذلك  �إثر  على  فتمت    )State  Insurgent  Counter(
�لتمرد�ت  و�إخماد  �النتفا�شات  قمع  بغر�ص  �مل�شلحة  للقو�ت 

�مل�شلحة �لتي كانت ت�شنها �لقوى �ملناوئة حلكم �لع�شكر. 

زهقت �أرو�ح �أكرث من 250 �ألف �شخ�ص خالل هذه 
ُ
 لقد �أ

�حلرب �الأهلية، وللتذكري فنحن نتحدث عن بلد ي�شل تعد�د 

�ل�شياع  �شكانه لع�رش ماليني ن�شمة. والإدر�ك حجم وهول هذ� 

فاإنه يتوجب و�شعه يف �شياقه، �إذ كانت هناك حرب مفتوحة 

�لوجوه  من  �لكثري  ت�شفية  �إىل  �أدى  مما  �الأ�شعدة،  كل  على 

ط 
َّ
�ل�شيا�شة خالل ما ُي�شمى بفرتة �حلرب �لقذرة �لتي كان ُيخطـ

فيها ب�شكل حُمكم لالغتياالت، ناهيك عن �ملذ�بح �جلماعية  

�لتي كانت حت�شل خالل عمليات  تطهري عرقي حقيقية. لقد 

كانت ن�شبة   %97  من تلك �جلر�ئم تقرتفها �لدولة؛ �أما �لن�شبة 

�ملتبقية فكانت من توقيع �لثو�ر، وتلك �إحدى �خُلال�شات �لتي 

تو�شلت �إليها جلنة �إعادة كتابة �لتاريخ �حلديث وتو�شيح �حلقائق 

�لتاريخية يف �لبلد، و�أ�شدرت تقريرً� بهذ� �خل�شو�ص. 

�ل�رش�عات  فاإن  ذكرهم  �ل�شالف  �ل�شحايا  لهوؤالء  �إ�شافة 

يف  يتجلى  �الأثرين  �أول  رئي�شيان:  �أثر�ن  عنها  ترتب  �مل�شلحة 
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�لع�شكرية  �ل�شاملة لنظام �حلكم، مما جعل �ملوؤ�ش�شة  �لع�شكرة 

ُت�شكل �لعمود �لفقري للدولة  حُمكـِمة بذلك قب�شتها على �لنظام 

�ل�شيا�شي،  ومانحة لنف�شها �شلطات و��شعة �لنطاق طالت كل 

�ملر�فق �ل�شيا�شية. �أما �الأثر �لثاين فيتجلى يف ع�شكرة �ملجتمع 

كذلك، �إذ طالت يد �لع�شكر كل مظاهر �ملجتمع و�ملو�طنني 

�إىل  �أدى  �لع�شكر، مما  �أ�شبحت ت�رشفاتهم حتت جمهر  �لذين 

نظام ُمعقد لهذه �لع�شكرة، كما مت ح�شد �لدعم لبع�ص �لقوى 

 للقو�ت �مل�شلحة. 
ً
�الجتماعية خدمة 

�إعادة  �شاأنها  من  �لتي  �ل�شبل  عن  �لبحث  بد�أ  حني 

�لع�شكري  �حلكم  حمو�آثار  فاإن  للبالد،  �لدميقر�طية 

)demilitarization( من �لدولة كان من بني �ل�رشوط �الأ�شا�شية 

 1986 بني  ما  �لفرتة  خالل  �لبلد.  يف  �لدميقر�طية  لتعزيز 

بتنظيم  بد�أ  وهوم�شار  �لدمقرطة،  م�شار  �نخرطنا يف  و1996 
�نتخابات، على �لرغم من �أن �حلرب �الأهلية مل تكن قد و�شعت 

�أوز�رها بعد. كان هناك نظام جديد يرى �لنور وينبني على 

ال  للثو�ر  �ملناوئة  �لدولة  كانت  ذلك  �لدميقر�طية.ومبو�ز�ة 

ُقُدما يف  �مل�شلحة مت�شي  �لقو�ت  قائمة، حيث كانت  تز�ل 

�شحق �ملتمردين. �أما مفاو�شات �ل�شالم �لتي ��شتمرت ما بني 

�شالم.  �تفاقية  على  بالتوقيع  �شمحت  فقد  و1996   1990 �شنتي 

�ل�شيا�شي يف تلك  �لنظام  �لغو�تيمايل وكذ�  �أن �ملجتمع  غري 

�ملرحلة  بدء� ينكبان على حتليل تلك �لتحديات �لتي كان  

�الأمن   مفهوم  يف  للتحول  �عتبارً�  برمته،  �ملجتمع  يو�جهها 

وكذ� يف �الأجهزة �لقطاعية �الأخرى.

كانت هناك ثالثة حتديات تو�جه �لبلد: �أولها كان حتويل 
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نظام �لدولة من نظام قمعي ُيعلن  حربًا بال هو�دة على »�الأعد�ء 

خر  ُي�شَ وبالتايل  �لدميقر�طية  يرتكز على  نظام  �إىل  �لد�خليني« 

�أجهزته حلماية  �ملو�طنني. �أما �لتحدي �لثاين فكان يتطلب 

موؤ�ش�شات  بناء  مدنيني من خالل  و�أمن  �شلم  بتاأمني  نقوم  �أن 

تتجاوب مع حاجيات وتطلعات �ملو�طنني بحيث �أن �ملوؤ�ش�شة 

�لبلد كانت تر�فق  �لع�شكرية �ملحتـكـِرة حينها لكل مر�فق  

�الأمن،  و��شتتباب  �لقانون  بتطبيق  �ملكلفة  �ملوؤ�ش�شات  كل 

حيث مل ُتبقي على ما يوحي بوجود �أية موؤ�ش�شات مدنية �للهم 

جهاز �ل�رشطة �لوطنية �لذي �ت�شح، بعد حني، �شعوبة )�إن مل 

نقل ��شتحالة( ��شتمالته وبالتايل ��شرتجاعه �إىل �شفوف �ملوؤ�ش�شة 

�لدميقر�طية. 

�أما �لتحدي �لثالث فيكمن يف تطوير بع�ص �الآليات �لتي 

من �شاأنها �شمان مر�قبة تلك �ملوؤ�ش�شات �ملدنية وجهاز �الأمن، 

�الأمنية  �شيا�شاتها  ومر�قبة  �لدولة  حما�شبة  جهاز  لو�شع  �إ�شافة 

بنود  �ل�شالم  كانت هناك  �تفاقية  ب�شفة عامة. وكجزء من 

وذلك  �لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  ملر�جعة  ملمو�شة  وتد�بري  خا�شة 

من خالل حتويل عدد �لقو�ت، ومر�جعة �مليز�نية �لع�شكرية، 

�جلانب  حتى  ومر�جعة  بل  �مل�شلحة،  �لقو�ت  �نت�شار  و�إعادة 

�لتكويني للجي�ص، كما مت �إن�شاء جهاز لل�رشطة �ملدنية، نظرً� 

قمع  مبهمة  �أ�شا�شًا  ي�شطلع  كان  لل�رشطة  �ل�شابق  �جلهاز  الأن 

�شلوعه  عن  ناهيك  �ملو�طنني،  �نتفا�شات  و�شحق  �حلريات 

�لكلي  يف كل �خلروقات �لتي طالت حقوق �الإن�شان.

�ال�شتخبار�ت وحتويله  باإعادة هيكلة جهاز  قمنا كذلك   

�إىل جهاز مدين لال�شتعالمات عك�ص دوره �لع�شكري �شابقًا �لذي 
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�أجهزة  �إذً� خللق  �حلاجة  �لع�شكر. كانت  �شطوة  يكر�ص  كان 

و�آليات جديدة ملر�قبة �ل�شري �لعادي للموؤ�ش�شات �لدميقر�طية، 

مبا يف ذلك مر�قبة �لعمل �لربملاين.

مل يكن �التفاق دقيقًا يف كل تفا�شيله بقدر ما قام باإر�شاء 

خطوط توجيهية لعمليات �الإ�شالح. كان �التفاق يرتكز كذلك 

على روؤية جديدة تنادي ب�رشورة تغيري وظيفة �لدولة من خدمة 

للموؤ�ش�شات على ح�شاب �ملو�طن �إىل جعل �ملوؤ�ش�شات يف خدمة 

�ملو�طن، كما كان �التفاق ي�شتمل على ت�شور �شامل يهدف �إىل 

حتويل جدري للمجتمع من جمتمع ع�شكري �إىل جمتمع مدين 

�الأ�شا�شية يف مر�قبة وحماية  تتجلى مهمتها  �أجهزة  فيه  تعمل 

رة، 
َّ
طـ �مل�شار �لدميقر�طي. �مل�شاألة �إذً� ال تنطوي على �شيا�شة ُم�شَ

و�إمنا على توجهات ترمي �إىل �إر�شاء خطة عمل وكذلك تطبيق 

�لتاريخية  �خللفية  كانت  تلكم  �مليادين.  �شتى  يف  �إ�شالحات 

�لتي �أمتنى �أن �أكون قد �أعطيتكم من خاللها نظرة �شافية عن 

�لتحديات �لتي كانت تو�جهها غو�تيماال يف �شنة 1996. 

نوع من  تقدمي  فاأود  �لثاين من مد�خلتي،  �أما يف �جلزء 

�لتو�زن بينما ح�شل من تغري�ت خالل عقد من �لزمن. فكما 

�أ�شلفنا �لذكر فاإنه من غري �ملمكن تقدمي �لو�شف �لدقيق لكل 

و�لربملان  �ل�رشطة،  �الإ�شالحات جهاز  لقد طالت  �ملكونات. 

�شـِر �الأو�شاع على خط م�شتقيم، 
َ
وغريها من �ملوؤ�ش�شات. ومل تـ

كما مل تتعاقب �الأحد�ث على �ل�شاحة ب�شكل منتظم. و�أمتنى 

�الآن  هديف  �أما  �الآن.  و�شوحًا  �أكرث  �شورة  لديكم  تتكون  باأن 

فهو�إعطاوؤكم نظرة على طبيعة تلك �لتحديات وكد� �لفر�ص 

وذلك من  تقدم،  �إ�شافة ملا حققناه من  متاحة،  �لتي كانت 
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عملية  الأي  �لنجاح  ت�شمن  �أ�شا�شية  �رشوط  ثالث  توفر  خالل 

�إ�شالح �شيا�شي: �أول �ل�رشوط يتجلى يف �رشورة  تو�شيح �ملفاهيم 

�لذي ي�شتوجب بدوره تو�شيحًا لالإ�شكال �ملطروح. ثاين �ل�رشوط 

ي�شتوجب وجود �إر�دة �شيا�شية  لتغيري �لو�شع. �أما ثالث �ل�رشوط 

 operational(  »فيكمن يف وجود ما ي�شمى ب »�لقدرة �لعملياتـية

capacity(، �إ�شافة �إىل �لقدرة على حتليل وتفعيل �ل�شيا�شات قبل 
�ل�شوء  �إلقاء  �شاأحاول  قلت  �لو�قع.  وكما  �أر�ص  ترجمتها على 

على �لتحديات و�ل�شعاب �لتي �عرتت �شبيلنا. 

�ملفاهيمي   بالو�شوح  �ملتعلقة  �الأوىل  للنقطة  بالن�شبة 

لنا  تت�شح  �أن  �ل�رشوري  فلقد كان من   )clarity  conceptual(
�ملنطق  وكان  �نتهت  قد  �حلرب  كانت  �ملتاحة.  �لفر�ص 

�ملتمردين«.  مقابل ذلك كانت  يق�شي ب »حماربة  �ل�شائد 

هناك رغبة يف ن�رش قيم �لدميقر�طية  وهدم  ذلك �ل�رشح 

�لذي بنته �لدولة خالل �ل�شتة وثالثني �شنة �ملا�شية  و�ملرتكز 

على �لقهر. كل هذ� حد� باجلميع �إىل �لتفكري يف �إعادة بناء 

مفهوم �لدولة. �أما على �مل�شتوى �خلارجي فلقد كانت هناك 

بع�ص �ل�رشوط �ملو�تية، من بينها على وجه �خل�شو�ص نهاية 

�حلرب �لباردة، مما �أدى لبزوغ �أفكار جديدة وتر�جع مفاهيم 

�ملتحدة  �الأمم  م�شتوى  على  قبل.  فيما  �شائدة  كانت  عدة 

ب�رشورة  وينادي  �الأفق  يف  يلوح  جديد  مفهوم  هناك  كان 

توفري »�الأمن �الإن�شاين« )Security Human( ، حيث تز�من ذلك 

�لع�شكر. كانت  �لالتينية من حقبة حكم  �أمريكا  مع خروج 

هناك مفاهيم  جديدة تتطور من قبيل »�الأمن �لدميقر�طي« 

  )security  integral( �ملتكامل«  و«�الأمن   )security  democratic(
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و�أمريكا  �لو�شطى  �أمريكا  منطقة  يف  ُمتد�ول  وهومفهوم 

�لالتينية.وهناك �تفاقية موقعة بهذ� �ل�شاأن، تن�ص �لعديد من 

بنودها على هذ� �الأمن �ملتكامل.

�أما بخ�شو�ص �لتحديات، فلقد و�جهنا �ُشحًا يف �لوثائق يف 

�لقيام  �لقليل مما ميكن  �ل�شالم، كما كان هناك  بد�ية فرتة 

�ل�شيا�شي  �لنظام  �شعيد  على  �أما  �ل�شالم.  �تفاقية  لتفعيل  به 

ت�شميته ب«�جلمود  فلقد كان هناك ح�شوٌر كا�شح ملا ميكن 

�ال�شتبد�دي« )inertia Authoritarian( كنتيجة  لت�شافر �لكثري 

�إدر�ك مدى  �ل�شيا�شية يف  �ل�شلطات  ف�شل  �لعو�مل، منها  من 

تطبيق هذ� �الإ�شالح.

لقد  �لو�شع:  لو�شف  فقط  و�حدة  جملة  هنا  �شاأ�شتعمل 

�عتقد �لكثري من �ل�شا�شة باأن عودة �لع�شكر �إىل �لثكنات ُي�شكل 

كما �عتقدو� باأنه لي�ص من حاجة  حتواًل كافيًا يف حد ذ�ته – 

عف    �شُ ب�شبب  وذلك  �ل�شيا�شي،  للنظام  مر�جعة  �أية  الإجر�ء 

�لتفكري �لذي يتمحور حول �الأمن �لدميقر�طي، حيث غياب 

�ل�رشوط و�الإمكانيات لتطوير هذ� �لفكر �لبديل. لهذ� �ل�شبب 

�شد  وم�شري�ت  �حتجاجات  �شكل  �لتغيري  عن  �لتعبري  �تخذ 

�لنظام �لبائد. كان هناك عن�رش �آخر مهم جدً� يكمن يف حتول 

�ل�شيناريو�الأمني حيث �نتقل �لو�شع من دولة تقوم بخروقات �شد 

مو�طنيها �إىل دولة عاجزة عن مو�جهة م�شادر خطر جديدة 

تاأخذ �أ�شكااًل من �النفالت �الأمني. وجدنا �أنف�شنا �إدً� �أمام �إ�شكال 

جديد علينا مو�جهته.

�شجلناها  �لتي  �لنقاط  بع�ص  هناك  كانت  باملقابل،   
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بخ�شو�ص و�شوح �ملفاهيم وتقدم عملية �النتقال �لدميقر�طي.  

كان هناك جوحمموم تعمه �لفو�شى، و�أحد�ث ال تتبع خطا 

م�شتقيما يف ت�شل�شلها. ُيقابل ذلك تقدم مت حتقيقه يف بع�ص 

�ملجاالت �ل�شيا�شية كالت�شاور�ت �لتي ح�شلت بني �لفاعلني 

مبن فيهم �ملنتمون للمجتمع �ملدين. ح�شلت كذلك مر�جعة 

للعقيدة �لع�شكرية �لتي بد�أت تقوم بعمل يوؤدي �إىل حتول �لذهنية 

هناك  �ملجتمع. كانت  د�خل  ر��شخة  �لتي كانت  �لع�شكرية 

مر�جعة �شاملة جلهاز �ال�شتعالمات. كل هذ� ورد يف ما �ُشمي 

الحقًا ب«قانون �الأمن �لقومي«، و�لذي �شودق عليه يف �شهر 

مار�ص من �شنة 2008، حيث �عُتـمدت فيه �ملقاربة �ل�شمولية 

ن  َمَّ
نـِها لكل �رشوط �لعمل و�ملر�قبة �لدميقر�طيني. ت�شـ َمُّ

بَتـ�شـ

هذ� �لقانون كل �لتفا�شيل و�الأجز�ء �ملتعلقة باجلهاز �الأمني، 

�نخرطت  ت�شاركي  نتيجة مل�شار  �شوى  ذلك ممكنًا  يكن  ومل 

فيه منظمات �ملجتمع �ملدين �لذي �شار ممثلوه قوة فاعلة. 

�ل�شيا�شية و�لدولة  �نخرطت يف هذ� �مل�شار كذ�ك �الأحز�ب 

هذ�  �إىل  للو�شول  �الأطر�ف  بني  �لتو�فق  على   �شاعدت  �لتي 

و�إمنا  ومثاليًا،  بل  جمياًل  �لقانون  يكون  قد  طبعًا  �لقانون. 

ي�شتوجب تفعيله. 

لكنه كان  �لتفكك؛  ُتعاين من  �ل�شيا�شية  �ل�شاحة  كانت 

تفككًا يقابله و�شوح يف �لروؤيا. �أما ق�شية �الإر�دة �ل�شيا�شية فكانت 

تبدويف �لو�قع �أكرث تعقيدً�، حيث مل يكن يتطلب �الأمر جمرد 

�الإ�شالحات،  تطبيق  �إىل  ف�شي 
ُ
تـ �أن  �شاأنها  من  قر�ر�ت  �تخاذ 

ولكن، لتطبيق فعلي لتلك �الإ�شالحات،  كان هناك ثمن يجب 

توفر �رشوط   �إ�شافة ل�رشورة  بها  �لقيام  يتعني  دفعه وجمازفة 

من �شاأنها يف نهاية �ملطاف �أن ُترتجم تلك �الإر�دة �إىل �أفعال. 
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كانت لنا رمبا فر�ص و��شحة خالل �لعقد �ملا�شي. كان هناك 

فاعلون �شيا�شيون ُجدد �أتو� للم�شاركة يف �لنظام �ل�شيا�شي، كما 

هناك  كانت  متاحة.  و�إمكانيات  �شيا�شية  حتالفات  ظهرت 

�أحز�ب �شيا�شية حديثة �لعهد وفتية، كما �أن �ملجتمع �ملدين 

�أما  �ملو�شوع.  هذ�  بخ�شو�ص  �ملنهجي  �اللتز�م  نوعًا من  طور 

�مل�شاندة فكانت �شاملة من طرف �ملنتظم �لدويل كبعثة �الأمم 

�ملتحدة �ملوفدة ملر�قبة �تفاقية �ل�شالم، و�لتي كانت كذلك 

حا�رشة لتقدمي �لن�شح و�مل�شورة بخ�شو�ص كيفية تفعيل بنود 

طرف  من  تاأتي  م�شاندة  �أي�شًا  هناك  كانت  �ل�شالم.  �تفاقية 

�ملنظمات �ل�شيا�شية و�لثنائية و�ملتعددة �الأطر�ف. 

بعد �لتحول �لدميقر�طي كانت �لقو�ت �مل�شلحة قد فقدت 

�لكثري من �شلطانها. وبو�شع �حلرب �الأهلية الأوز�رها فاإن �لدور 

�جلديد لتلك �لقو�ت حتدد يف مو�جهة �ملنتف�شني �شد �لدولة، 

غري �أن ذلك �أ�شبح حمدودً� جدً�، وبالتايل فاإن �لفر�ص �مُلتاحة 

كان ُير�فقها �لتحدي �مُلتمثل يف كيفية ��شتغالل تلك �لفر�ص 

 political »شمي ذلك ب«�لهدم �ل�شيا�شي�
ُ
على �أف�شل وجه. �أواًل �شاأ

destruction  حيث تت�شافر عو�مل �شتى توؤدي �إىل تر�جع �أهمية  
�إ�شالح �لقطاع �الأمني؛ مبعنى �آخر، كانت �لدولة تو�جه �لكثري 

�مل�شاكل  ومو�جهة  �الأر��شي  توزيع  كم�شاألة  �لتحديات   من 

�ن�شحاب  د مو�شوع 
َ
قـ
َ
فـ ذلك  وب�شبب  ذلك.  �إىل  وما  �القت�شادية 

�لع�شكر من �حللبة �ل�شيا�شية �لكثري من بريقه كق�شية تت�شدر 

�الأولويات لي�ص فقط بالن�شبة لالأحز�ب �ل�شيا�شية و�إمنا كذلك  

وقد  »�الآن  يقول:  ل�شان حاله  �لذي كان  �لعام  للر�أي  بالن�شبة 

نحينا �لع�شكر جانبًا ماذ� ع�شانا �أن نطلب �أكرث بعد �أن ��شتتب 

�أخرى  لق�شايا  �ملتوفرة  �ملو�رد  تلك  �الأمن؟ ملاذ� ال نخ�ش�ص 



43
احلكامة الأمنية اجليدة

كالق�شايا �الجتماعية؟« خلق هذ� �لنقا�ص مناخًا مالئمًا لبزوغ 

حاولت  عامة.  ب�شفة  �ل�شيا�شي  �جلمود  ذلك  ور�ء  تقف  قـِوى 

هذه �لقوى �لتعبري عن نف�شها من خالل قطع �لطريق على �أية 

عملية �إ�شالح.  مل تكن تتوفر  لتلك �لقوى �لو�شائل �لتي كان 

من تلك �لِقوى  من �شاأنها خلق مقاومة ع�شكرية. كانت هناك �شِ

�لفاعلة بع�ص �الأجنحة �لع�شكرية �لتي تقف يف وجه �الإ�شالح، 

ي �شوكتها من جديد  َوِّ
قـ
َ
تـ ومل يكن �ل�شبب يف ذلك يكمن يف 

و�إمنا كان يكمن يف عدم  وجود من ياأبه بهذ� �الإ�شكال، �عتبارً� 

لالأهمية غري �لق�شوى �لتي �أ�شبح مُيثلها ذلك �الإ�شكال  .

�لع�شكرية  �لقوى  بع�ص  كانت   ، �لذكر  �أ�شلفنا  كما   

�ملقِاومة للتغيري ت�شعى �إىل �اللتفاف حول �لتغري�ت �ل�شيا�شية 

�حلا�شلة يف �لبلد. مقابل هذ� �لهدم �ل�شيا�شي كانت هناك دولة 

تت�شم بال�شعف، كما كانت هناك قوى �شيا�شية �شعيفة وغري 

قادرة على لعب دورها.  مل تكن هناك من موؤ�ش�شة �شيا�شية قوية 

ظاهرة  ذلك  على  زد  بها.  �ملنوطة   �ملهمة  �أد�ء  على  قادرة 

�لتقلب �ل�شيا�شي )volatility Political(، حيث مل ُيحقق �أي حزب 

فوز� �شاحقًا لوحده خالل �لعقد �الأخري، فهناك �أحز�ب �شيا�شية 

�أخرى  �شيا�شية  �أحز�ب  لتليها  تختفي  ثم  لتحكم  �لنور  ترى 

�لزبونية   ��شتفحال ظاهرتي  ناهيك  عن  �لنهج،  نف�ص  لت�شلك 

و�لف�شاد.  يف هذ� �ل�شياق كان علينا �لقيام بتقدم ملمو�ص: �أواًل 

كان علينا ت�شجيع �النخر�ط �ل�شامل للمجتمع �ل�شيا�شي، وكما 

الحظنا فاإن �لدولة مل تكن - كما  قلنا- قادرة على خلق حر�ك 

�شيا�شي وال على �لتفاعل مع �الأحد�ث، عك�ص �ملجتمع �ملدين 

منه لالنخر�ط يف �ملجتمع 
ً
ة 

َ
�لذي طور ��شرت�تيجيات، حماولـ

و�إقامة  كاملنا�رشة  �ملجاالت،  من  �لكثري  عرب  �ل�شيا�شي 
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حتالفات مع بع�ص �لفاعلني د�خل �لدولة  ومع بع�ص �الأقليات 

�لتو�قة الإحد�ث �لتغيري، وكذلك د�خل �ملوؤ�ش�شات �الأمنية. 

�اللتز�م  نوع من  ��شطلع �ملجتمع �ملدين مب�شوؤولية خلق  لقد 

�لتقلب  هذ�  ملو�جهة  وذلك  �ملنظمات،  بع�ص  مع  �مل�شتد�م 

�الأحز�ب،  �ل�شيا�شية بني  �لوجوه  لبع�ص  �ل�شيا�شيني  و�لرتحال 

وكذ� ملو�جهة تلك �لفو�شى �ل�شيا�شية �ل�شائدة حينها. 

�أما �لعن�رش �لثالث و�الأخري فهوم�شاألة �لقدرة �لعملياتية 

)capacity operational( حيث �الإ�شارة هنا �إىل �لتحديات �لتقنية 
�ل�رشطة  عمل  لتنظيم  �شيا�شات  و�شع  من  بالتمكن  �ملرتبطة 

ذلك،  �إىل  وما  �ال�شتعالمات،  جهاز  و�إد�رة  �جلرمية  وحماربة 

ولقد كانت لهذ� �التفاق بع�ص �لتد�بري �مللمو�شة. تلكم كانت 

�ملجاالت �لتي كنا نعاين ب�شاأنها من �لكثري من �الختالالت.  

�لدوليني  و�مل�شاندة  �لدعم  تتجلى يف  �ملتاحة  �لفر�ص  كانت 

�لذين كنا نحظى بهما.

وكما �شلف �لذكر، فاإن �حتكار �لع�شكر لكل �مليادين 

لذى  �لتطور  من  �ملدنية  �لقدر�ت  منع  يف  �شببًا  كان 

�إن على  �ملدنية  للقوى  هناك غياب  �ملو�طنني. كما كان 

�أما  عامة.  ب�شفة  �لدولة  م�شتوى  �أوعلى  �حلكومة  م�شتوى 

�شائدً�  كان  �لذي  �ملتقلب  �لو�شع  يف  فيكمن  �الآخر  �ل�شبب 

و�لذي كان مينع �ملرفق �لعام من �لتطور. مل تكن هنالك �أية 

�لقطاعات  بع�ص  قد حتتاجها  لتكوين عنا�رش  للدولة  م�شاريع 

�حلكومية. كما كانت �حلكومات �ملتعاقبة ُتلغي بكل ب�شاطة 

�شيناريوهات معقدة يف  �شابقاتها، مما خلق  و�أعمال  �إجناز�ت 

مت  قد  �لتقدم  بع�ص  �أن  غري  عام.  ب�شكل  �لعمومية  �لوظيفة 
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يلتحقون  �لذين  �ملوظفني  ت�شتت  من   �لرغم  على  �إحر�زه 

�أويغادرون وظائفهم ملدة  �أوينف�شلون عنه،  بالقطاع �حلكومي 

حمددة لتلقي تكوينات يف بع�ص �ملجاالت، كما كان هناك 

ح�شور للمجتمع �ملدين �لذي نظم نف�شه يف �إطار �جلمعيات 

عنا�رش  ذلك  ن 
َّ
َمكـ

َ
فـ �شبكة،  �إطار  يف  لو�ءه  حتت  �ملن�شوية 

و�قت�شام خرب�تهم  �لبع�ص  بع�شهم  لقاء  من  �جلمعوي  �لن�شيج 

�أ�شبح من �ملمكن على موظف حكومي ما  وجتاربهم. هكذ� 

�أن ي�شطلع على �حلقبة �ملو�لية �أو�ل�شابقة لتلك �لتي �شيق�شيها 

يف عمله.

�ملدين  للمجتمع  تابعة  موؤ�ش�شات  بتطوير  كذلك  قمنا   

يف �شكل منظمات متخ�ش�شة يف جماالت بعينها. ولقد �شكل 

نوعها. كان هناك مثاًل  فريدة من  �عتقادي جتربة  ذلك يف 

جمال خا�ص باملعلومات �لتقنية، ولقد �أدى كل هذ� �لعمل 

�مليادين.  بع�ص  �ملخت�شة يف  �لوحد�ت  بع�ص  �ملنجز خللق 

�ملدنية  �ال�شتعالمات  م جلهاز 
ِّ
�ملنظـ �جلديد  للقانون  فبالن�شبة 

ولي�شت �لع�شكرية، و�ل�شو�بط �لتي تر�فقه، فاإن معظم قو�نينه 

�أتت �أ�شا�شًا مب�شاهمة �ملجتمع �ملدين، وداللة ذلك هو�أن �مل�شار 

مل يكن ال بالق�شري وال بالي�شري يف جمال �لتخ�ش�ص، ولكن هذ� 

يف �شياق �حلرب �الأهلية  يعني كذلك باأن �ملجتمع �ملدين – 

وما بعدها - �أ�شبح �أمام مهمة تطوير �لعديد من �ملبادر�ت يف 

جمال �لتعاون وو�شع �ال�شرت�تيجيات.

�شبل  �إيجاد  كذلك  �ملدين  �ملجتمع  على  يتعني  كان   

جديدة للتعاون دون �أن ين�شى دوره يف جمال �ملنا�رشة وح�شد 

�لدعم. كان هناك تو�زن يف كل هته �ملكونات يف غو�تيماال، 
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جمال  يف  باهرة  جناحات  حققنا  باأننا  بالذكر  �جلدير  ومن 

ت�رشيح و�إعادة �نت�شار قو�ت �جلي�ص )demobilization( وخف�ص 

�لت�شلح )disarmament(، وكذ� �إعادة �إدماج عنا�رش �جلي�ص يف 

بنهاية  مرتبطة  عنا�رش  وهي   ،)reintegration( �ملدنية  �حلياة 

مظاهر  عن  �لع�شكرية  �ل�شبغة  بنزع  وبالتايل  �حلرب  فرتة 

�حلياة �ل�شيا�شية، بحيث مل يعد هناك من دور للجي�ص يف �حلياة 

�ل�شيا�شية �أو�الجتماعية. غري �أنه ب�شبب �شعف �لدولة و�شعف 

�أما  متامًا.  م�شتقلة  �ملوؤ�ش�شة  هذه  �أ�شبحت  �ملدنية  �ملر�قبة 

بخ�شو�ص قطاع �ل�رشطة فلقد و�جهنا ف�شاًل ذريعًا فيما يخ�ص 

�إعادة تنظيمه.

خ من طرف �ملجتمع �لدويل يف هذ�   بد�أت �ملو�رد ُت�شَ

�لقطاع ولكن دون جدوى ُتذكر. �أما �الأ�شباب �لكامنة ور�ء ذلك 

لتف�شي  �إ�شافة  �لقطاع،  �لذي عرفه هذ�  �لت�شيي�ص  �أولها  فكان 

�لزبونية يف �لتعامل مع �لق�شايا �ملعرو�شة على �جلهاز، ناهيك 

عن �لف�شاد �لذي ��شت�رشى لدرجة �أن موؤ�ش�شة �ل�رشطة �أ�شبح 

ُينظر �إليها لي�ص كجهاز ي�شطلع بحماية �ملو�طنني و�ل�شهر على 

�أمنهم و�شالمتهم، ولكن كجهاز ُيهدد ��شتقر�ر �ملجتمع، حيث 

�ملنظمة  للجرمية  �الأخطبوطية  �ملنظمات  بع�ص  باأن  َتـُبث 

بع�ص  طرف  ومن  �ل�رشطة،  جهاز  د�خل  من  ُتد�ر  �أ�شبحت 

نوعية  يف  تطور  ح�شل  �حلني  نف�ص  يف  �لفا�شدين.  �ل�شباط 

�خلدمات �الأمنية �خلا�شة على وجه �لتحديد. 

�ملدنية،  لال�شتعالمات  نظام  �جليد هوبزوغ  �جلانب  رمبا 

�إطار  يطرح  متكامل  مقرتح  �إعد�د  مت  �شهر  مند  �أنه  كما 

ومقاربة �شاملني الإ�شالح �لعديد من �ملر�فق �ملرتبطة باالأمن. 
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�أر�ص  على  وترجمتها  �ملقرتحات  هذه  تفعيل  بخ�شو�ص  �أما 

�لو�قع فهذ� ُي�شكل طبعًا مو�شوعًا �آخر. 

تعر�ص  جلية  حالة  هذه  باأن  �شاأقول  �شاألتموين  ما  �إذ� 

لالإخفاق وكذلك للنجاح يف �لتعامل مع �لو�قع. مل يكن �مل�شار 

م�شتقيما، بل بطيئًا وملتويًا تتخلله �لكثري من �ل�شعاب، غري 

�أن �أهم ما فيه هوكونه م�شار م�شتمر مل يتوقف. وكما �أ�رشت 

�إ�شالح  مت  �إذ  بالفعل،  تغري  قد  و�قع  هناك  كان  �شابقًا  لذلك 

�لنظام �الأمني، كما �أن �لهدف �لرئي�ص كان هومنع �لدولة من 

�رتكاب �أية خروقات تطال حقوق �ملو�طنني،  وذلك  ما �أح�ص 

به �ل�شعب. غري �أن �الإ�شكال �أ�شبح  يتمثل يف كون تهديد �أمن 

و�إمنا عجز  �لقائم،  �أو�لنظام  �لدولة  يعد م�شدره  �ملو�طنني مل 

هذه �الأخرية على �لوقوف يف وجه �مل�شادر �الأخرى �ملهددة 

ور�ءها،  �أويقف  مُيثلها  ومن  �ملنظمة  كاجلرمية  للمجتمع   

�أومن و�شفهم �ملجتمع �ملدين باملهددين حلقوق �الإن�شان. 

�أخريً� �أود �لقول �أن �إ�شالح قطاع �الأمن وحمو�آثار ع�شكرة 

�ملجتمع، يدخالن �شمن عملية �الإ�شالح �ل�شامل. و�أود �أن �أقول 

بني  �جلدلية  �لعالقة  هذه  ر�شد  �ل�رشوري  من  باأنه  كذ�ك 

�لدمقرطة و�إ�شالح �لقطاع �الأمني، وهي �أ�شياء مت �لتطرق �إليها 

من قبل. �إن �إ�شالح �جلهاز �الأمني يف �لبلد ًلُيعترب من �ل�رشوط 

�الأ�شا�شية للدمقرطة، ولكن يف نف�ص �لوقت، فاإن تطبيق ذلك 

�لتحوالت  �لو�قع يبقى رهينًا بدرجة فعالية  �أر�ص  وتفعيله على 

�أن يكون كل ذلك جاهزً�  �لدميقر�طية، حيث  يجب  وتعزيز 

للعمل. كما �أن تر�شيخ �إ�شالح هذ� �لقطاع مت من خالل تعزيز 

لبع�ص  تعر�ص  �حلني  نف�ص  يف  ولكنه  �لدميقر�طي،  �مل�شار 



48
احلكامة الأمنية اجليدة

�مل�شار  �أحدثه  �لذي  �الأثر  حمدودية  ب�شبب  �لتوقف  عمليات 

�لدميقر�طي و�لذي كان ُير�د منه �أن يكون �شاماًل يف �لبدء، وهذ� 

ين�شحب على �لتجربة �الأمريكية �لالتينية برمتها، ولي�ص على 

�لتجربة �لغو�تيمالية فح�شب. ب�شفة عامة،  يجب، خالل  �مل�شار 

�لدميقر�طي، �النخر�ط يف �إ�شالح �لقطاع �الأمني، مما �شي�شمن 

– على �ملدى �لبعيد -  ��شتد�مة �اللتز�م و��شرت�تيجيات مرنة. 
ومن نافلة �لقول �لتاأكيد باأن ذلك �شيتطلب عماًل وجهدً� �أطول. 

�لعالقة  تلك  �أخذ  فتكمن يف �رشورة  �لثانية  �مل�شاألة  �أما 

�جلدلية �لقائمة بني �لدولة من جهة و�ملجتمع بعني �العتبار، 

مما ُي�شكل ق�شايا �شيا�شية كبرية. كما �أن �إ�شالح �لقطاع �الأمني 

يرتبط بق�شايا �شيا�شية تنق�شم ملجموعتني: �أواًل،  هناك �لقر�ر�ت 

�ل�شيا�شية �لتي تتحدث عن �ملجاالت �ملحددة لتحويل �لعالقات 

د�خل �لدولة بني �ملوؤ�ش�شات و�ملجتمع، وكذلك �خليار�ت �لتقنية 

�لعملياتية )Options Operational Technical( �لهادفة للتعامل مع 

�لقر�ر�ت �لكربى �ملتَخذة.  �لتي تنبع من هذه  �لق�شايا  بع�ص 

�ل�شيا�شي  �مل�شتوى  و�شوح على  �الأحيان  بع�ص  هناك يف  طبعًا 

مما ي�شمح باال�شتمر�ر. غري �أن �مل�شار قد يتوقف )وهذ� ما �أود 

�إثارة �نتباهكم �إليه �إذ� ما بد� لكم ذلك ذ� قيمة �أومعنى طبعًا( 

حني ال يكون هناك ما يكفي من �حلر�ك �ل�شيا�شي، �أوحني يكون 

�ل�شيا�شي �لد�ئر وطنيًا   �لنقا�ص  رمبا هناك �شعف �النخر�ط يف 

بخ�شو�ص �خليار�ت �لعملياتية �لتي من �شاأنها �أن تخلق و�شوحًا 

كافيا للمو�قف بالن�شبة لبع�ص �لفاعلني يف �حلقل �ل�شيا�شي �أويف 

دو�ليب �لدولة. كذلك �الأمر بالن�شبة  خللق �لتغري�ت �ل�شيا�شية 

�ملالئمة، �أو�لقدرة على �ال�شتمر�ر يف �لعمل. هذ� هو�ل�شاأن بالن�شبة 

الإ�شالح جهاز �ال�شتعالمات يف غو�تيماال.
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�أخريً�  �أود �أن �أقول باأن ما ��شتخل�شناه من درو�ص هو�أن 

هذ� �ملجال �ملعقد و�ملطبوع ب�شعف �لدولة على م�شتوى بع�ص 

مر�فقها   وكذ� �ملوؤ�ش�شات �لوطنية �لتي �شادها بع�ص �جلمود 

�لذي كان يقف حجرة عرثة يف وجه �لتغيري د�خل �لدولة، 

كل تلك �لعو�مل دفعتنا لبناء بع�ص �لتحالفات بني �لفاعلني 

�ملختلفني د�خل ومع �لدولة الأن  �ملهمة ال تخ�ص �لدولة فقط 

و�إمنا كافة قوى �ملجتمع �ملدين �لتي يجب �أن تنخرط يف هذ� 

�مل�شار وتديل بدلوها. غري �أنه – و�عتبارً� لكل ما �شبق ذكره – 

ذ �أن يتم �التكال �لكلي على �ملجتمع �ملدين 
َّ
بـ
َ
فاإنه لي�ص من �مُلحـ

فقط؛ بل يجب �إ�رش�ك كل �لفاعلني �الآخرين. ولقد �ت�شح �أنه 

من �ل�رشوري تطوير ��شرت�تيجيات للحو�ر ُبغية �شمان �لتز�م 

و�نخر�ط �جلميع   يف هذ� �مل�شار. كان من �لو�جب �أن تت�شم 

�ال�شرت�تيجيات و�خُلطط �ملو�شوعة مبا يكفي من �ملرونة حتى 

يتم �لتاأقلم مع تقلبات �ملناخ �ل�شيا�شي  مبا يكفي من �ل�شال�شة. 

�الحتجاج  ننتقل من مرحلة  �أن  علينا كمجتمع مدين  كان 

كان  كما  ببديل،  و�الإتيان  �الأو�شاع  بع�ص  �نتقاد  مرحلة  �إىل 

علينا �أن ُنطور ما يكفي من �لقدر�ت �لتقنية حتى ُناأخذ من 

طرف �لدولة  على حممل �جلد،وحتى ن�شري �رُشكاء كاملي 

�ل�رش�كة يف هذ� �لتعريف �جلديد. 

�شاأختم قويل بالتاأكيد على �أن �أح�شن مثٍل ميكن �أن ن�شوقه 

�لوطني  �لنظام  بهذ� �خل�شو�ص هو�أن تكون هناك مو�فقة على 

�ملنظم لقطاع �الأمن �لقومي. كانت لنا �لكثري من �الآليات �لتي 

جعلت �ملجتمع �ملدين يتفاعل مع �لدولة ومن بني تلك �الآليات 

مكتب �الت�شال �لذي كان موجودً� يف �لكونغر�ص و�لذي كانت 

�تفاق ر�شمي،  منظمات �ملجتمع �ملدين تعمل فيه  مبوجب 
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للجان  تقني  مما جعل هذ� �ملجتمع �ملدين يعمل كم�شت�شار 

�لربملانية �لعاملة يف هذ� �ملجال �أوذ�ك؛ ولقد مكن ذلك من 

مهد  �الإيجابي(  )مبفهومه  �الخرت�ق  من  نوع  �أح�شن   حتقيق 

لهذه �ملنظمات �لعمل يف موؤ�ش�شات �لدولة و�شوف �أتوقف هنا 

�شاكرً� لكم كرمي عنايتكم.
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اخلط�ات االأوىل على درب اإ�سالح اجلهاز االأمني

 جانني رو�ش*

 

منذ مدة لي�شت بالق�شرية و�أنا �أتعاون مع جهاز �ل�رشطة ونظام 

�لعد�لة �جلنائية يف جنوب �إفريقيا. وتعترب جتربتنا يف جمال 

�إ�شالح جهاز �الأمن من بني �أف�شل �لتجارب يف �إفريقيا – وللعلم 

فاإين �أح�رشت معي وثيقة باللغة �لفرن�شية ت�شتعر�ص بتف�شيل 

م�شل�شل �الإ�شالحات �لتي قمنا بها د�خل م�شالح �ل�رشطة  يف 

�لنظام  تغيري  �إطار  يف  �لتجربة  هذه  ومتت  �إفريقيا.  جنوب 

�لذي عرفه �لبلد، وهوحتول جوهري د�خل �ملجتمع يف جنوب 

�إفريقيا، هم �حلياة �ل�شيا�شية و�لعالقات بني �ملو�طنني و�أجهزة 

�الأوىل مل�شار  �الإرها�شات  على  �ليوم  �شاأركز  �أين  �لدولة. غري 

�إ�شالح جهاز �الأمن يف جنوب �إفريقيا خالل �ملرحلة �ل�شابقة 

العتماد �لد�شتور �لدميقر�طي �جلديد للبالد – يعني خالل مرحلة 

حيث  �ملفاو�شات بني �حلكومة �ل�شابقة وحركات �لتحرير – 

ع�شنا مر�حل ع�شيبة وموؤملة من تاريخ جنوب �إفريقيا. 

* مركز �لدميقر�طية بجنوب �إفريقيا
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و�مل�شوؤولني  �لعن�رشي  �مليز  حكومة  بني  �ملفاو�شات  بد�أت 

�مليز  �شنو�ت  خالل  تامة  �رشية  يف  �ملنفى  يف  �ل�شيا�شيني 

�لعن�رشي. غري �أن �ملفاو�شات �لهامة بد�أت بعد �شهر فرب�ير 

�ل�شيد  �شبيل  �ل�شابقة  �حلكومة  �أخلت  حينما   1990 عام  من 

�الأحز�ب  على  مفرو�شا  كان  �لذي  �حلظر  ورفعت  مانديال 

�ل�شيا�شية �لدميقر�طية. ود�مت �ملفاو�شات ملدة ثالث �شنو�ت 

– متيزت بكثري من �لرتدد و�لعنف �ل�شيا�شي وتفكري معمق 
حول �رشورة �إ�شالح جهاز �الأمن.

مرحلة  خ�شائ�ص  بع�ص  عن  �لعر�ص  هذ�  خالل  �شاأحتدث 

�ملفاو�شات وكذ� بع�ص �خلطو�ت �الأوىل نحو�إ�شالح �ملوؤ�ش�شات 

�الأمنية بجنوب �إفريقيا. 

كانت �لعالقة بني �جلي�ص وم�شالح �ل�رشطة يف جنوب �إفريقيا 

�شنة  ثالثون  �أدت  �إذ  �ل�شوء،  بالغة  �لبلد  وغالبية مو�طني هذ� 

من نظام �مليز �لعن�رشي وعمليات �لقمع �ل�شنيعة �إىل طغيان 

�شعور �خلوف و�حلقد �لعميقني �إز�ء م�شالح �أجهزة �الأمن لدى 

غالبة مو�طني جنوب �إفريقيا. وكان �لو�شع كان على درجة 

�ل�رشطة  ي�شتهدفون عنا�رش  بد�أ �ملو�طنون  �ل�شوء بحيث  من 

دفع  ما  �لعرقي،  �لطابع  ذ�ت  �لعنيفة  �ال�شطر�بات  خالل 

بعنا�رش �ل�رشطة �إىل �لعي�ص د�خل ثكنات حم�شنة مبعزل عن 

باقي فئات �ملجتمع �الأخرى �لتي كان يتوجب عليهم �شمان 

حمايتها. وكان عنا�رش �ل�رشطة يف كثري من �الأحيان هدفا 

�إفريقيا  جنوب  يف�رش كون  �لذي  �الأمر  عنيفة،  العتد�ء�ت 

ت�شجل �أكرب عدد من رجال �ل�رشطة �لذين قتلو� من جر�ء 

�لو�شع  عن  خمتلف  وهو�أمر   ( �لعامل.  عرب  �لعنف  عمليات 
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يف جمهورية �لكونغو�لدميقر�طية -حيث �أ�شتغل حاليا- وحيث 

�لعالقات بني �جلي�ص و�ملو�طنني هي كذلك بالغة �ل�شوء، غري 

يف  �إيجابية  عالقات  هي  �ل�رشطة  مع  �ملو�طنني  عالقات  �أن 

�لغالب(. 

كانت ثمة رغبة �شيا�شية قوية لدى قادة كال طريف �ل�رش�ع 

بغية  �لدميقر�طية(  وقو�ت �حلركة  �لعن�رشي  �مليز  قو�ت   (

�إفريقيا.  جنوب  م�شتقبل  يخدم  تفاو�شي  حل  �إىل  �لو�شول 

وكان �الأمر كذلك بالن�شبة للجي�ص وقو�ت �ل�رشطة وم�شالح 

�ال�شتخبار�ت حيث طلب ممن �شارك منهم يف �ملفاو�شات باأن 

يو��شلو� �لعمل حتى يجدو� �أر�شية للتفاهم، ما �شاعد على خلق 

جومن �لوفاق و�مل�شاحلة.

كانت �ملفاو�شات �لتي �نطلقت عام 1990 يف جنوب �إفريقيا 

لالأحز�ب  �لتابعني  �الأمن  م�شوؤويل  بني  �الأول  �لر�شمي  �للقاء 

�ل�شيا�شية – عد� �الجتماع �لذي �شهد �عتقال قادة حزب �ملوؤمتر 

نظام  من طرف  و�شجنهم  وتعذيبهم   )ANC( �الإفريقي  �لوطني 

�مليز �لعن�رشي. فاأطر�ف �ل�رش�ع كانو� �أعد�ء يف خ�شم حربا 

و�حدة  �ل�شهل جمعهم حول مائدة حو�ر  يكن من  �أهلية، ومل 

لل�رشوع يف مفاو�شات بناءة.

كانت وجهات نظر �لطرفني خمتلفة متاما فيما يخ�ص �إ�شالح 

�أجهزة �الأمن، و�شاأ�شوق مثالني لتو�شيح هذه �مل�شاألة:

تتوفر  �لتحرير  حركات  كانت  �جلي�ص:  الإ�شالح  بالن�شبة 

على جمموعات �شغرية من �ملقاتلني بينما كان نظام �مليز 

�لعن�رشي يتوفر على جي�ص نظامي كبري ومتطور. وحينما 
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�لدفاع  قو�ت  قادة  كان  �لطرفني،  بني  �ملفاو�شات  �نطلقت 

�جلنوب �إفريقيني ي�رشون على �إدماج جميع �لوحد�ت �ملقاتلة 

�الأخرى يف �شفوف �جلي�ص �لنظامي للبالد و�رشورة تكيفهم مع 

طرق عمل �جلي�ص �لنظامي وثقافته. بينما كان قادة �لوحد�ت 

جنوب  �إطار  يف  �عتبارهم  على  ي�رشون  �الأخرى  �ملقاتلة 

�إفريقيا ما بعد �مليز �لعن�رشي »كفائزين« الأنهم هزمو� نظام 

�ل�شابق  �لنظامي  �جلي�ص  حل  يتعني  وباأنه  �لعن�رشي؛  �مليز 

و�رشورة تعيني قادة جدد للجي�ص من بني �شفوف �أبطال �لن�شال 

مفاو�شات  �ل�رشوع يف  �ل�شعب مبكان  من  وكان  �لتحريري. 

�ملوقفني  هذين  من  �نطالقا  �إفريقيا  جنوب  م�شتقبل  حول 

�لنظامي  �جلي�ص  ت�شكيل  مت  �ملطاف  نهاية  ويف  �ملت�شاربني. 

�جلديد جلنوب �إفريقيا من عملية دمج جميع �لوحد�ت �ملقاتلة 

من حزب  منحدر  للدفاع  وزير  �إمرة  وجعلها حتت  للطرفني 

من  منحدر  �جلي�ص  الأركان  وقائد  �الإفريقي  �لوطني  �ملوؤمتر 

�جلي�ص �لنظامي �ل�شابق لنظام �مليز �لعن�رشي، مع م�شاعد له 

منحدر من حزب �ملوؤمتر �الإفريقي مع �إدخال تعديالت عديدة 

على رموز �جلي�ص �لنظامي و�شيا�شته �لعامة.

�لدميقر�طيني  جتمع  كان  �ل�رشطة:  م�شالح  الإ�شالح  بالن�شبة 

قبيل  من  مبادئ  عن  يد�فعون  �ملفاو�شات  يف  �مل�شاركني 

حقوق �الإن�شان و�مل�شاءلة. لقد عهد �إىل عنا�رش �ل�رشطة يف 

�مليز  نظام  قو�نني  بتنفيذ  �شنة  ثالثني  خالل  �إفريقيا  جنوب 

كانو�  كما  �ل�شعوب،  بحقوق  مت�ص  كانت  �لتي  �لعن�رشي 

يتمتعون بح�شانة تامة ويت�رشفون يف بع�ص �الأحيان خارج �أي 

�إطار ملر�قبة �لدولة. ومن ثمة، فاإن مفهوم » �مل�شائلة« كان 

غائبا عن ت�شور�تهم وكانو� يتخوفون من �آثار �عتماده.
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جلنوب  �جلديدة  �حلكومة  )يف  �لدميقر�طية  �لقوى  كانت   -5
�إفريقيا( تعاين من نق�ص كبري يف �لكفاء�ت �لتقنية �ل�رشورية 

م�شتوى  على  هامة  كفاء�ت  توفر  فرغم  �حلكم.  ملمار�شة 

م�شخر�  يكن  ذلك مل  �أن  �ال�شتخبار�ت، غري  وم�شالح  �جلي�ص 

�إال �إىل مكافحة �ملجموعات �مل�شلحة. كما مل تكن تتوفر على 

فرتة  خالل   – �ل�رشطة  �خت�شا�شات  يخ�ص  فيما  كفاء�ت 

ل�شغل  �شخ�ص  �أي  بتدريب  �لتحرير  تقم حركات  �ملنفى، مل 

�مليز  لنظام  �لتابعة  �الأمنية  فامل�شالح  �رشطة.  �شابط  مهام 

و�لكفاء�ت  �ملهار�ت  �لعن�رشي كانت م�شتحوذة على جميع 

�رشورة  �إىل  �لدميقر�طية  �لقوى  دفع  ما  �ل�رشورية،  �لفنية 

�لتكيف مع �لو�شع و�عتماد �الإ�شرت�جتيتني �لتاليتني: 

تدريب عنا�رش من �لقوى �لدميقر�طية و�لتقدميني �ملنتمني 

من  و�أفر�د  �لتحرير  جي�ص  وعنا�رش  �ل�شيا�شية  �الأحز�ب  �إىل 

�ملجتمع �ملدين حتى يتمكنو� من �ملهار�ت �الأ�شا�شية يف جمال 

�الأمن �لتي حتتاجها �جلمهورية �جلديدة جلنوب �إفريقيا.

�لتزمو�  �لذين  �لدولة  �أمن  قو�ت  يف  �الأع�شاء  �ل�شباط  حتديد 

�أو�لذين  �جلديدة،  �الإد�رة  م�شتوى  على  للعمل  تطوعي  ب�شكل 

�جلديدة  �لدميقر�طية  بناء  يف  �مل�شاركة  يف  يرغبون  كانو� 

�ل�شباط  هوؤالء  يتقا�شم  حتى  �النتقالية،  �ملرحلة  �نق�شاء  بعد 

خربتهم مع �لعنا�رش �جلديدة و�عتماد م�شالح �الأمن ملبادئ 

�الأمن يف  جهاز  م�شتقبل  يهم  م�شرتك  ت�شور  وو�شع  �ل�شفافية 

جنوب �إفريقيا.

6- كانت جنوب �إفريقيا تتوفر على حركة للمجتمع �ملدين 
نحو�لدميقر�طية.  �النتقالية  �لفرتة  خالل  ومنظمة  ن�شطة 
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�لدينية  )�لتنظيمات  �ملدين  �ملجتمع  تنظيمات  فغالبية 

و�ملنظمات �ل�شبابية و�لهيئات �ملدنية و�لنقابات و�ملنظمات 

غري �حلكومية( كانت م�شاركة يف �جلهود �ملبذولة ملزيد من 

�لدميقر�طية يف جنوب �إفريقيا )ما جعل من هذه �لتنظيمات 

من  �شيا�شيني«  �أو»منا�رشين  �شيا�شيني«  »حلفاء  ب  تو�شف 

طرف �شلطات �مليز �لعن�رشي، ما يعترب �أمر� �عتياديا لدى 

�لتعامل مع تنظيمات من هذ�  �لتي ال ترغب يف  �حلكومات 

�لقبيل(. لقد ��شطلع �ملجتمع �ملدين بدور هام يف عملية �إ�شالح 

�أجهزة �الأمن يف جنوب �إفريقيا، و�شاأركز يف هذ� �ملجال على 

نقطتني �أ�شا�شيتني : 

�أوال وكما �شبق ذكره �أعاله ، مل تكن �لقوى �لدميقر�طية خالل 

من  على كثري  تتوفر  �إفريقيا  جنوب  �النتقالية يف  �ملرحلة 

�الأجهزة  �أو�إ�شالح  �جليدة  �الإد�رة  يخ�ص  فيما  �لفنية  �لكفاء�ت 

باالعتماد على  قدر�تها  �لرفع من  عليها  وبالتايل كان  �الأمنية 

�ملجتمع �ملدين. غري �أن ذلك مل يكن كافيا ما دفعها �إىل بذل 

جهود كبرية خالل �لت�شعينات لتجميع ما �أمكن من �خلربة 

�لدميقر�طية �ملدنية يف جمال �إ�شالح �جلهاز �الأمني وكذ� دعم 

�ملفاو�شات و�ال�شتعد�د للحكم خالل �لفرتة ما بعد �ملفاو�شات. 

لقد �لتزم �لكثري من �الأفر�د بالقيام باأبحاث ودر��شات حول �أجهزة 

�ل�رشطة و�جلي�ص وم�شالح �ال�شتخبار�ت وحتى بع�ص منظمات 

حقوق �الإن�شان كان عليها �أن تتعلم �لنظم �لفنية �لد�خلية جلهاز 

�ل�رشطة و�لقدرة على مو�جهة هذه �الأجهزة حول ق�شايا فنية 

��شتتباب  الإعادة  �لقوة  ��شتعمال  �إىل  و�حلاجة  �ل�رشطة  تخ�ص 

�الأمن  قو�ت  �شباط  هوية  حتديد  �جلهود  هذه  و�أتاحت  �الأمن. 
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�لنظام و�لقيام  دمقرطة  جهود  يف  بامل�شاعدة  �لتزمو�  �لذين 

بربط عالقات تعاون معهم. كما مت تنظيم زيار�ت عمل لبلد�ن 

�الأمن  حفظ  قو�ت  ت�رشف  كيفية  مالحظة  بهدف  �أجنبية 

قام  �جلهود،  هذه  مع  وباملو�ز�ة  دميقر�طي.  بلد  م�شتوى  على 

�أفر�د �شابقون من �جلي�ص من كال �لطرفني وكذ� ن�شطون من 

حركة �ل�شالم ومر�قبون لو�شع حقوق �الإن�شان ومناه�شون الأ�شكال 

�لعنف بالتحرك وتقدمي �مل�شورة و�لدعم لالأطر�ف �مل�شاركة يف 

�ملفاو�شات و�ال�شتعد�د ملرحلة ما بعد نظام �مليز �لعن�رشي. 

ورغم كون غالبية �مل�شتفيدين من عملية تعزيز �لقدر�ت هذه 

�أن  �إال  �ملدين  �ملجتمع  من  كانو�  �ملفاو�شات  مرحلة  خالل 

معظمهم غادر تنظيمات �ملجتمع �ملدين بعد ذلك بقليل ل�شغل 

منا�شب يف �حلكومة �لدميقر�طية �جلديدة بعد عام 1994، ما �أدى 

�إىل �إ�شعاف تنظيمات �ملجتمع �ملدين ؛ لكن بالرغم من ذلك، 

فاإن �الأمر يعترب �إيجابيا �إذ� ما �عتربنا �أن تنظيمات �ملجتمع 

�ملدين كانت يف مقدمة �لتنظيمات �ملناه�شة للحكومة وقوى 

�أمنها خالل �شنو�ت نظام �مليز �لعن�رشي.

�ملجتمع  تنظيمات  به  ��شطلعت  �لذي  �لهام  �لثاين  �لدور  �أما 

خالل  �لو�شل  و�شلة  �لو�شاطة  بدور  قيامها  يف  فيتمثل  �ملدين 

لهذ�  وكان  �الأمنية.  �لق�شايا  همت  �لتي  �لطرفني  مباحثات 

�لدور بالغ �الأثر يف تعزيز �حلو�ر ومتتني �ل�شالت بني �لطرفني 

�إذ ظهر جليا �حلاجة �إىل طرف ثالث يتوىل مهام �لو�شاطة ب�شبب 

�نعد�م ثقة �لطرفني يف بع�شهما �لبع�ص. و�شاأتوىل �حلديث باإيجاز 

عن مبادرتني هامتني قام بهما �ملعهد من �أجل �لدميقر�طية 

: )IDASA( يف جنوب �إفريقيا
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نظم �ملعهد من �أجل �لدميقر�طية يف جنوب �إفريقيا لقاء�ت بني 

جمموعة من قادة �لقو�ت �مل�شلحة يف �ملنفى و�لتابعة للموؤمتر 

�لوطني �الإفريقي ووفد خمتلط من �جلنوب �إفريقيني يهتمون 

بالق�شايا �الأمنية – كان قادة �ملوؤمتر �لوطني �الإفريقي ال يز�لون 

�ملطلوبني  �الأفر�د  قائمة  �شمن  كانو�  منهم  وكثري  باملنفى 

�إفريقيا؛ وكان وفد �جلنوب  من طرف �أجهزة �الأمن بجنوب 

�إفريقيني موؤلفا من جامعيني و�شيا�شيني ون�شطاء من �ملجتمع 

�ملدين وكذ� بع�ص مندوبي �حلكومة �لذين كان عليهم رفع 

تقرير مبا�رش لقادة قو�ت �أمن نظام �مليز �لعن�رشي. و�شاعد 

هذ� �للقاء يف تهيئة �الأجو�ء لعقد �ملفاو�شات بعد ذلك حول 

م�شائل �إ�شالح �أجهزة �الأمن و�أجهزة �ال�شتخبار�ت و�جلي�ص ، مبا 

�أن �للقاء �شمح لالأطر�ف بالتعرف على بع�شهم �لبع�ص باعتبار 

�نتمائهم لنف�ص �لبلد و�ل�شعب، ما �شاهم يف ظهور جومن �لثقة 

بني �لطرفني.

لقد مكن �ملعهد من �أجل �لدميقر�طية يف جنوب �إفريقيا من 

عقد لقاء�ت بني �لطرفني لي�ص فقط على م�شتوى �مل�شوؤولني 

�لكبار بل كذلك على م�شتوى �لقاعدة، حيث �شهل عديد� من 

و�ملجموعات  �ملحلية  �ل�رشطة  �أفر�د من  بني  �حلو�ر  لقاء�ت 

�ملحلية. ومل يكن بو�شع �ل�رشطة �لدعوة �إىل مثل هذه �للقاء�ت 

مع �ملجموعات �ملحلية ) للتباحث ب�شاأن ق�شايا �الإجر�م على 

ب�شبب  �الأمن(  لوحد�ت  �جلديدة  �أو�ل�شيا�شة  �ملحلي  �مل�شتوى 

�ل�شعور �لقوي بالريبة لدى �ل�شكان وكذ� خوفها من �مل�شاركة 

يف مثل هذه �ملباحثات؛ مما تطلب تدخل و�شيط ثالث م�شتقل 

�ل�رشطة  بني  �لهامة  �لعالقات  هذه  مثل  ربط  للم�شاعدة يف 

و�ملجتمع �ملحلي. و�عتمدنا يف هذ� �الإطار على منوذج  ور�شات 
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عمل ملدة يومني �أتبث جناحها ب�شكل كبري. فخالل �شبيحة 

بتبادل  �ملحلية  و�ملجموعة  ممثلو�ل�رشطة  يقوم  �الأول،  �ليوم 

بينما تخ�ش�ص جل�شة ما بع�ص  مو�قفهم وجتاربهم ومطالبهم؛ 

�لظهر الأ�شغال يف جمموعات عمل م�شغرة بهدف حتديد جميع 

و�ملجموعات  �ل�رشطة  بني  �لعالقة  ت�شوب  �لتي  �مل�شاكل 

بالنظر  �الأ�شعب  د�ئما  �الأوىل  �ل�شباح  �ملحلية. وكانت جل�شة 

للجو�مل�شحون �لذي يطبعها و�لذي ي�شاحبه تعبري عن �لغ�شب 

و�الحتقان لدى �مل�شاركني – مما ي�شتدعي وجود مي�رش حمايد 

�لتعرف  للجل�شة. وكنا ن�شجع خالل �مل�شاء �مل�شاركني على 

ويو��شل �مل�شاركون  �لبع�ص وتلطيف �الأجو�ء –  على بع�شهم 

يف �لغالب نقا�شات �جلل�شة �ل�شباحية. وعمدنا لت�شهيل �حلو�ر 

�إىل �أد�ء قيمة ما ي�شتهلكه �مل�شاركون من م�رشوبات يف �حلانة 

خالل هذه �للقاء�ت. وع�شت �إبان هذه �ملرحلة فرت�ت قوية من 

�لتغيري و�مل�شاحلة خالل هذه �لور�شات – حيث ي�شتمع عنا�رش 

�ل�رشطة �إىل وقع ت�رشفاتهم من �أفو�ه �ل�شحايا �أو�مل�شاحلة بني 

�جلالدين و�شحايا �لتعذيب و�التفاق على طي �شفحة �ملا�شي...

وكلهم كانو� خ�شوما يف �ل�شابق و�لتقو� لكتابة �شفحة جديدة 

�آثار  ورغم   – �لثاين  �ليوم  وخالل  �إفريقيا.  جنوب  تاريخ  من 

�مل�شاركون  يو��شل   – �لبارحة  م�شاء  تناوله  مت  �لذي  �لكحول 

�أعمالهم يف جو�أقل توتر� ويف جمموعات �شغرية القرت�ح بع�ص 

و�ملجتمع  �ل�رشطة  بني  �لعالقات  �شبل حت�شني  حول  �خلطط 

�ملحلي وكذ� كيفية �حلفاظ على �الأمن د�خل �أحيائهم. 

جلهود  مقاربتنا  بخ�شو�ص  �أخرية  نقطة  �إىل  �لتطرق  �أود   .7
�الإ�شالح خالل �ل�شنو�ت �لتي �شبقت ت�شكيل �جلمهورية �جلديدة 

يف جنوب �إفريقيا – ال�شيما بعد �أن �عترب مثال جنوب �إفريقيا 
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يف �لغالب من �الأمثلة �لناجحة – وبعدما كنا جميعا منت�شني 

بفكرة ت�شكيل نظام دميقر�طي جديد و�إعطاء �النطالقة مل�شار 

م�شاحلة و�عد، �إال �أننا مل نتحدث كثري� عن ظاهرة �الإجر�م 

�إفريقيا.  جنوب  يف  �ملو�طنني  الأمن  �لكبرية  و�لتهديد�ت 

�لذي عرفته  للتغيري  ��شتعد�د�  �لقدر�ت  وخالل عملية تعزيز 

�ملوؤ�ش�شات �الأمنية، ركزنا على �جلو�نب �خلارجية بدل �لتفكري 

يف �لظروف �لعامة �مل�شاحبة للمرحلة �النتقالية ما بعد �لنز�ع 

�لعنيف. ويعد  �الإجر�م  �إىل تنامي ظاهرة  �أدت  �مل�شلح و�لتي 

من  �أمكن  ما  هوتدريب  �ليوم  لنا  بالن�شبة  �الأكرب  �لتحدي 

�خلرب�ء د�خل �حلكومة �أوعلى م�شتوى �ملجتمع �ملدين بهدف 

�لت�شدي جميعا لظاهرة �الإجر�م �مل�شتفحلة وذلك بكل �ل�شبل 

�لدميقر�طية �ملتاحة لنا. 
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اإ�سالح جهاز ال�سرطة يف �س�ي�سرا

بيري �أبييلي*

متهيد

�ل�شيء  بع�ص  و�ملنقحة  �لورقية  �لن�شخة  �لن�ص  هذ�  يعد 

دم من طرف �مل�شار �إليه �أعاله يف �لرباط يف 
ُ
للعر�ص �لذي قـ

9 من �أبريل 2008 يف �إطار  �لندوة �لوطنية حول جتارب �إ�شالح 
�أجهزة �الأمن.

يعر�ص �لن�ص حلركات �إ�شالح جهاز �ل�رشطة يف �شوي�رش� 

وُيـربز �الإطار �لعام لهذه �حلركات �الإ�شالحية و�لن�شق �خلا�ص 

�لذي كانت تعرفه �شوي�رش� �آنذ�ك.

�لإطار �لعام حلركات �إ�سالح جهاز �ل�سرطة

�لقيام  �إىل  �لعامل  عرب  �ل�رشطة  �أجهزة  جميع  ت�شطر 

�لنظر  تعيد  حتى  و�الأخرى  �لفينة  بني  �إ�شالحية  بحركات 

 * م�شت�شار �شام لل�رشطة ب�شوي�رش�



62
احلكامة الأمنية اجليدة

�آليات عملها وتتكيف مع متطلبات ح�شن �شري عملياتها  يف 

على خم�شة متغري�ت  بناًء  وذلك  عليها  تقوم  �لتي  و�ملبادئ 

�أ�شا�شية : �ختفاء �لتمييز بني �الأمن �لد�خلي و�الأمن �خلارجي؛ 

�ل�رشطة  �إز�ء  �ل�شكان  وتطلعات  لالإجر�م؛  �جلديدة  و�الأ�شكال 

�لفكر  تاأثري  ثم  ؛  �القت�شادية  و�ل�شغوط  �ملتعاونني؛  وكذ� 

�لتدبريي �حلديث.

ويندرج م�شار �إ�شالح جهاز �ل�رشطة بهذ� �ل�شدد يف �إطار 

م�شار �الإ�شالح �لعام �لذي طال نظام �الأمن بالنظر �إىل �لتطور�ت 

�حلديثة و�رشورة �لبحث عن م�شتوى جديد من �لتو�زن.

ينعك�ص م�شار �الإ�شالح على جميع م�شتويات هذ� �لنظام، 

باإعادة  �الأمر  يتعلق  �إذ  و�نتهاء مبا هوخا�ص،  بدء� مبا هوعام 

حتديد �ل�شيا�شية �الأمنية حتى ميكن يف هذ� �الإطار حتديد دور 

قو�ت �جلي�ص و�ل�رشطة  ومهام خمتلف �لفاعلني �ملعنيني – 

وحر�ص �حلدود – و�لعالقات بينهم وتق�شيم �الإمكانيات بينهم؛ ثم 

�لعمل على م�شتوى كل من هذه �لوحد�ت ، وال�شيما بالن�شبة 

�لتنظيم  �أ�شكال  يف  �لنظر  �إعادة  �ل�رشطة،على  جهاز  يف  لنا 

ومناهج �لتدخل وم�شار�ت �الأد�ء �لوظيفي. 

يكت�شي �لرت�بط �لذي يجب حتقيقه بني جميع مكونات 

)مهام  �ل�شيا�شي  �مل�شتوى  على   : بالغة  �أهمية  �الأمني  �لكيان 

�لفاعلني  باقي  مع  وتفاعلها  �الأمنية  �ل�شيا�شة  يف  �ل�رشطة 

جلهاز  �لعام  �لتنظيم   ( �ال�شرت�تيجي  و�مل�شتوى  �الآخرين( 

�أ�شكال   ( �لعملياتي  و�مل�شتوى  �لوطني(  �ل�شعيد  �ل�رشطة على 

تنظيم جهاز �ل�رشطة و�إطارها �لعملياتي(  و�مل�شتوى �لتكتيكي 
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) من حيث �ملبادئ �لعامة �ملنظمة لعمل �ل�رشطة و�إجر�ء�ته 

ومناهجه(. 

يربز هذ� �لنموذج �لعام جانبني هامني من جو�نب �إ�شالح 

هيكلة  من  �لنابعة  بالقيود  مرتبط  �أولهما  �ل�رشطة.  �أجهزة 

�إد�رة �لبالد حيث متار�ص ن�شاطها، وثانيهما مرتبط بامل�شاكل 

ذ�تها �لتي تتعامل معها باقي �أجهزة �ل�رشطة بالنظر �إىل تطور 

�لتهديد�ت �الإجر�مية و�الإرهاب. 

�شنعر�ص للعامل �لثاين يف باب متقدم من هذه �لدر��شة؛ 

�لعام  و�لتنظيم  �لدولة  هياكل  بع�ص  بني  �لعالقة  �أوال  ولنربز 

لل�رشطة من خالل مثالني .

قو�ت  �أربعة  على   2004 عام  حتى  تتوفر  �لنم�شا  كانت 

حلفظ �لنظام م�شتقلة وجميعها حتت مظلة وز�رة �لد�خلية : 

قو�ت �لدرك و�ل�رشطة �جلنائية و�رشطة حفظ �الأمن وحر�ص 

هيئة  يف  �لوحد�ت  هذه  جميع  دمج  ذلك  بعد  ومت  �حلدود. 

�أقاليم �لنم�شا �لت�شعة. ووفقت بذلك �لنم�شا بني  و�حدة تغطي 

خيار �الإد�رة �ملركزية �ل�شائد منذ عقود طويلة وهياكل �لدولة 

�لتي تطورت خالل �ملرحلة �ملعا�رشة و�لتي ترتكز على تق�شيم 

�لبالد �إىل ت�شعة مقاطعات �أو�أقاليم. 

�أما بلجيكا فقد قامت بعد عدد من �الأحد�ث باإعادة هيكلة 

جذرية جلهاز �رشطتها باإلغاء قو�ت �لدرك و�ل�رشطة �جلنائية 

فدر�لية كلفت مبهام خا�شة مل�شاندة  و�إحد�ث جهاز �رشطة 

مناطق �ل�رشطة �لبالغ عددها 196 عرب �لبالد من خالل دمج 

�ل�شابقة.  �ملحلية  �لدرك  ووحد�ت  �لبلديات  �رشطة  م�شالح 
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�لبلديات  عمد�ء  م�شوؤولية  حتت  �ل�رشطة  وحد�ت  وتكون 

بالن�شبة للق�شايا �الإد�رية، وحتت م�شوؤولية وكيل �مللك بالن�شبة 

للق�شايا �لق�شائية. ومت و�شع نظام معقد للتن�شيق بني �لوحد�ت 

يعتمد على ��شتغالل �ال�شتعالمات ب�شكل ي�شمح بالتن�شيق بني 

خمتلف هيئات �ل�رشطة. ويكون بذلك �الإ�شالح �لبلجيكي قد 

�أخذ باالعتبار �أهمية �لبلديات حيث عمد �إىل تعزيز �شالحيات 

هذه �الأخرية فيما يخ�ص �لق�شايا �الأمنية. 

ما هو�لو�شع يف �شوي�رش� يا ترى ؟

تنظيم جهاز ال�سرطة يف �س�ي�سرا

�لكانتونات  تتقا�شم  حيث  فدر�لية  دولة  �شوي�رش�  تعترب 

�ملهام  باالحتاد،  ي�شمى  ما  �ملركزية،  و�لدولة  )�الأقاليم( 

فيما  و��شعة  ب�شالحيات  حتتفظ  فالكانتونات  و�مل�شوؤوليات. 

�لعد�لة  وقطاعات  �ل�رشطة  �أجهزة  على  �الإ�رش�ف  يخ�ص 

كيف  �أ�شفله  �جلدول  ويو�شح  و�لتعليم.  �ملبا�رشة  و�ل�رش�ئب 

تتقا�شم �لكانتونات و�الحتاد �ملهام و�مل�شوؤوليات بينهما.

من  �لكانتونات  �أر��شي  فوق  �الأمن  على  �حلفاظ  يعترب 

�أما على م�شتوى  و�لبلديات.  �لكانتونات  �أجهزة �رشطة  مهام 

�أجهزة  �لفدر�يل لل�رشطة و�لذي ي�شم  �الحتاد، يتوىل �ملكتب 

من  و�لوقاية  �لتحري  وم�شالح  �لفدر�لية  �جلنائية  �ل�رشطة 

�جلنائية  �ل�رشطة  مهام  لالأمن  �لفدر�لية  و�مل�شلحة  �جلرمية 

و�رشطة �لوقاية من �جلرمية وحفظ �الأمن.
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�لهيئات �ملكلفة 

باجلانب :

م�شتوى �لبلدياتم�شتوى �لكانتونم�شتوى �الحتاد

�ل�شيا�شي

�ملجل�ص �لفدر�يل 

�لربملان �لفدر�يل

جمل�ص �لدولة

�ملجل�ص �الأعلى 

للدولة

�لبلدية

جمل�ص �ملقاطعة

حفظ �الأمن

�جلي�ص �رشطة 

�حلدود �ملكتب 

�لفدر�يل لل�رشطة

جهاز �رشطة 

�لكانتونات

�رشطة �لبلديات

�لعد�لة 

�ملحكمة �لفدر�لية

�لقانون �جلنائي

�لقانون �ملدين

حمكمة �لكانتون

�الإجر�ء�ت 

�جلنائية و�ملدنية

�الأحكام �ل�شادرة 

على م�شتوى 

�لبلديات

وي�شتمل هذ� �لنظام على عدد من �جلو�نب �الإيجابية :

يف  �ملحلية  للم�شاكل  باالعتبار  �الأخذ  �لالمركزية  •تتيح  	
جمال �الأمن وتقيم عالقات وطيدة بني �ل�رشطة و�ملجتمع 

�لذي تن�شط على م�شتو�ه. 

نوعا من  �ل�رشطة  �أجهزة  �لبالد على عدد من  توفر  •يتيح  	
�رشطة  جهاز  كل  ي�شعى  بحيث  بينها  �الإيجابية  �ملناف�شة 

حلوال  ي�شمن  مبا  �ملبادرة  �تخاذ  �إىل  معني  بكانتون  خا�ص 

للم�شاكل �لتي تو�جهه �شو�ء على �مل�شتوى �لعملياتي �أو�الإد�ري 

�أو�لتنظيمي. ومبا �أن �أجهزة �ل�رشطة هذه تتوفر على نف�ص 

�لتنظيم، فاإن �حللول �لتي ياأتي بها جهاز �رشطة معني ت�شتفيد 
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منها باقي �الأجهزة �الأخرى �شو�ء ب�شكل مبا�رش �أوعرب موؤمتر 

قياد�ت �رشطة �لكانتونات �لذي ي�شعى الإيجاد �أف�شل �ل�شبل 

لتن�شيق �لعمل بني خمتلف �أجهزة �رشطة �لكانتونات. 

عديدة  �لتنظيم  هذ�  مثل  ت�شوب  �لتي  �ل�شعف  نقاط  �أن  غري 

ومتنوعة :

•�أمام تنامي �الإجر�م �لعابر للحدود و�لذي يطال �شوي�رش� وكذ�  	
�ملجاالت  فاإن   ، و�الإرهاب  �ملنظم  �لدويل  �الإجر�م  تف�شي 

�ل�شوي�رشية مل  بال�رشطة  �ل�شيا�شية و�لقانونية وتلك �خلا�شة 

تعد منا�شبة وطبيعة �مل�شاكل �الأمنية �ملطروحة. 

بني  �مل�شرتكة  �الأهد�ف  �مل�شوؤوليات حتديد  ت�شتت  •يعوق  	
�أن  كما  �لكانتونات.  خمتلف  وبني  �ل�شوي�رشي  �الحتاد 

م�شار�ت �تخاذ �لقر�ر حينما يتعلق �الأمر باأمور تهم جماالت 

م�شوؤولية �شيا�شية �أوعملياتية عديدة ت�شبح معقدة و�شائكة؛ 

وي�شاهم ت�شتت وحد�ت �ل�رشطة يف �رتفاع كلفة عمليات 

حفظ �الأمن ويف كرثة تكر�ر �ملهام بينها، مما يحول دون 

�ملنا�شبة  �حلرجة  للكتلة  هذه  �ل�رشطة  وحد�ت  ت�شكيل 

يعاين جهاز  وبالتايل  و�لعملياتي؛  �لتنظيمي  �مل�شتوى  على 

جميع  يف  �الحتياطية  �لوحد�ت  يف  نق�ص  من  �ل�رشطة 

م�شتويات �مل�شوؤولية، ما يجعل �جلهاز يعاين من غياب تام 

يف مرونته �لعملياتية. 

تيار  ور�ء  �ل�شوي�رشية  �ل�رشطة  جهاز  �ن�شياق  خطر  •ثمة  	
�ملناف�شة بني خمتلف وحد�ت �جلهاز مما يتطلب و�شع �آلية 

للتن�شيق بني خمتلف هذه �لوحد�ت. 
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يتم �لتن�شيق �شو�ء على م�شتوى �أفقي �أوعمودي بني �أجهزة 

د�ئمة  هياكل  خالل  من  �ل�شيا�شية  �لهيئات  وبني  �ل�رشطة 

�أوخا�شة تو�شع �إبان �الأحد�ث �ال�شتثنائية ) �جتماع نادي �لثمانية 

عام 2003 �أومنتدى د�فو�ص �لعاملي لالقت�شاد �أوبطولة �أوروبا لكرة 
�لقدم عام 2008(. 

بني  �لتن�شيق  �آليات  �أهم  و�ملوؤمتر�ت  �التفاقيات  تعترب 

�لكانتونات يف جمال حفظ �الأمن؛ حيث مت �إبر�م �أربعة �تفاقيات 

تغطي جماالتها �شو�ء �قتناء �ملعد�ت و�لعالقات مع و�شائل �الإعالم 

�أوت�شكيل قوة حلفظ �الأمن ما بني �لكانتونات. �أما �ملوؤمتر�ت فهي 

عبارة عن هياكل للتن�شيق و�ملو�ءمة جتمع بني قادة �أجهزة 

�رشطة �لكانتونات و، من �جلانب �ل�شيا�شي، مديري �شوؤون �لعدل 

من  عديد�  �لكانتونات  �رشطة  �أجهزة  قيادة  وت�شم  و�ل�رشطة. 

و�لدويل ...�إلخ،  و�لفني  �لقانوين  �للجان �خلا�شة على �مل�شتوى 

�أجهزة  لعمل  �ملنظمة  �لعامية  �ملبادئ  مو�ءمة  على  وتعمل 

�ل�رشطة وكذ� �لتجهيز�ت و�لبنى �لتحتية. وتعر�ص �ملقرتحات 

�لتي ت�شوغها هذه �لقيادة على مديري �شوؤون �لعدل و�ل�رشطة 

حينما يتطلب �الأمر تدخال على �مل�شتوى �ل�شيا�شي. كما تقيم 

قيادة �أجهزة �رشطة �لكانتونات �شالت مع �لهيئات �لفدر�لية مبا 

�للجنة.  لل�رشطة هوع�شويف هذه  �لفدر�يل  �ملكتب  رئي�ص  �أن 

وثمة كذلك �آليتني د�ئمتني ت�شهالن مهام �لتعاون و�ملو�ءمة : 

�تفاقية تعهد�ت �أجهزة �رشطة ما بني �لكانتونات و�لتي ت�رشف 

�لكانتونات يف جمال  بني  ما  �رشطة  بني  �لتعاون  ق�شايا  على 

حفظ �الأمن – عدد �لوحد�ت �لتي يجب تعبئتها من طرف كل 

كانتون وظروف عملها وم�شوؤولياتها...�إلخ.- و�ملعهد �ل�شوي�رشي 

لل�رشطة و�لذي يوفر تدريبا لفائدة �الأطر و�ملتخ�ش�شني. ويبقى 
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�لتدريب �الأ�شا�شي لعنا�رش �ل�رشطة من م�شوؤولية �لكانتونات. ومت 

�إحد�ث مر�كز ما بني �لكانتونات لتن�شيق ق�شايا تدريب عنا�رش 

�ل�رشطة وتوحيدها. 

كما توجد ثمة �آليات خا�شة تكلف مبهام حمددة، �أحدثت �شو�ء 

لتفعيلها عند �حلاجة مثل فريق �لعمليات �لذي يتوىل �لتخطيط 

للعمليات �لكربى؛ �أوفرق �لعمل �لتي حتدث عند �القت�شاء. 

ي�شهر �الحتاد �ل�شوي�رشي على تدبري �شوؤون �لتعاون �لدويل 

يف جمال حفظ �الأمن ويقوم ذلك على �لتعاون �ملتعدد �الأطر�ف 

بني  �الأطر�ف  �لثنائية  �لتعاون  و�تفاقيات  �الأنرتبول  من خالل 

�أجهزة �ل�رشطة �ملربمة مع عدد من �لدول، �أو�لتعاون �ملتعدد 

�أو�تفاقيات  �أوروبول  خالل  من  �الأوروبية  �لبلد�ن  مع  �الأطر�ف 

�شنجني. 

عمليات االإ�سالح التي قامت بها �س�ي�سرا

�ل�شيا�شيون  �مل�شوؤولون  �الإ�شالحية  �جلهود  �شي�شارك يف 

على  رتبهم  مبختلف  �ل�رشطة  عمليات  على  �أو�لقائمون 

و�شيهم  �لفدر�يل.  �مل�شتوى  على  وكذ�  �لكانتونات  م�شتوى 

�الإ�شالح لي�ص فقط �أهد�ف عمليات حفظ �الأمن وهياكله بل 

�أي�شا تنظيم وحد�ت حفظ �الأمن �لتابعة لل�رشطة و�جلي�ص 

وحر�ص �حلدود و�لعالقات �لتي جتمع بينهم وم�شتوى كفاء�تهم 

و�آليات تعاونهم. وبذلك ي�شمل �الإ�شالح جميع رتب �مل�شوؤولية 

يف �أجهزة حفظ �الأمن و�جلو�نب �ملرتبطة بنظم �الأمن كما 

ورد بيانها �أعاله. 
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�أف�شل مقاربة يف �عتماد منهج منطقي لالإ�شالح  وتتمثل 

�نطالقا من �الإطار �لعام حتى ن�شع حمدد�ته �الأ�شا�شية ) �شيا�شة 

وتخ�شي�ص  بينهم  و�لعالقات  �لفاعلني  ودور  �الأمن  حفظ 

�العتماد�ت �ملالية( ثم �النكباب بعد ذلك على �آليات �لتعاون بني 

وحد�ت حفظ �الأمن و�أخري� و�شع �لتد�بري �لتي يجب �تخاذها من 

طرف فاعلني بعينهم حتى ن�شمن �الن�شجام �لكامل بني خمتلف 

مكونات �أجهزة حفظ �الأمن.

غري �أن هذ� �لنموذج ال ي�رشي على و�قع �حلال يف �شوي�رش�. 

فاال�شتقاللية �ملمنوحة ملتخذي �لقر�ر يف جمال حفظ �الأمن 

و�ملجال �ل�شيا�شي و�لعملياتي متنح لهم حرية و��شعة يف تنظيم 

جمال حفظ �الأمن، وبالتايل ال ميكن �شمان م�شتوى جيد من 

�لتن�شيق �إال عرب �الآليات �مل�شار �إليها �أعاله و�الت�شاالت �ملبا�رشة 

بني �مل�شوؤولني ب�شكل ر�شمي �أوغري ر�شمي بهدف �شمان �لرت�بط 

�ملنا�شب �لالزم لهذ� �مل�رشوع. 

�أجهزة حفظ �الأمن  �إ�شالح  لن�شتعر�ص ثالثة من م�شاريع 

�ملنفذة على م�شتوى �لهيئات �لثالث �ملكلفة بحفظ �الأمن.

درا�سة نظام حفظ االأمن الداخلي يف �س�ي�سرا

حفظ  جلهاز  جذرية  �إ�شالحات  �ل�شوي�رشي  �الحتاد  نفذ 

�الأمن ملو�جهة خطر �جلرمية �ملنظمة. عمدت �ل�شلطات 

�أوال �إىل �إكمال �لقانون �جلنائي ) �لذي هومن �خت�شا�ص 

�لقانون �لفدر�يل على خالف �مل�شاطر �جلنائية �لتي تبقى 

من �خت�شا�ص �لكانتونات(، وكذ� �إىل تعزيز قدر�ت �لنيابة 

قامت  كما  �أو�شع،  ب�شالحيات  ومدتها  �لفدر�لية  �لعامة 
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بتعزيز �إمكانيات �ملكتب �لفدر�يل لل�رشطة عرب �لرفع من 

�ملو�رد �لب�رشية لل�رشطة �جلنائية و�إعادة هيكلة م�شالح 

�لدر��شة و�لوقاية من �جلرمية.

لربنامج  �النطالقة  باإعطاء   1999 عام  �ل�شلطات  وقامت 

يف  �لد�خلي  �الأمن  حفظ  نظام  وهودر��شة  �أال  طموح 

�شوي�رش�، بهدف �لقيام بدر��شة �شاملة ملجموع نظام حفظ 

�الأمن �لد�خلي بالبالد. ومت �إ�رش�ك جميع �الأطر�ف �ملعنية 

على م�شتوى �جلي�ص و�ل�رشطة وحر�ص �حلدود. و�شاركت 

�لكانتونات يف �مل�رشوع بحيث تولت �الإ�رش�ف �مل�شرتك 

عليه وتفوي�ص ممثلني عنهم لي�شاركو� يف �أعمال خمتلف 

�أجهزة  قيادة  �شاركت  كما  ��شتحد�ثها.  مت  �لتي  �للجان 

�رشطة �لكانتونات بطبيعة �حلال يف �الأ�شغال على م�شتوى 

رئي�شها �لذي كان ع�شو� يف �للجنة �مل�رشفة على �مل�رشوع 

وممثلني عنها على م�شتوى خمتلف �للجان.

و�ت�شمت هيكلة �مل�رشوع وتنفيذه بطابع كال�شيكي، حيث 

مت تن�شيب جلنة م�رشفة ت�شم م�شوؤويل خمتلف �لهيئات 

�أجهزة  قيادة  ورئي�ص  لل�رشطة  �لفدر�يل  ورئي�ص �ملكتب 

�رشطة �لكانتونات ورئي�ص �الأركان �لعامة للجي�ص ومدير 

حمددة  ق�شايا  يف  �لنظر  عدة  جلان  وتولت  �جلمارك. 

بينما تولت رئي�شة �مل�رشوع مهام �لتن�شيق بني خمتلف 

�ملتدخلني. وتولت �لرئا�شة �مل�شرتكة �لتي عينتها �لوز�رة 

�لفدر�لية للعدل و�ل�رشطة وقيادة �أجهزة �رشطة �لكانتونات 

مهام �لتن�شيق مع �ل�شلطات �ل�شيا�شية. 

و�شع  در��شة  من  �مل�رشوع  من  �الأوىل  �ملرحلة  ومكنت 
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ذلك  و�لتعرف من خالل  �لبالد  �الأمن يف  �أجهزة حفظ 

يف مرحلة ثانية على خمتلف �حللول �ملمكنة و�لتد�بري 

�ال�شتعجالية �لتي يجب �تخاذها. ومت يف مرحلة ثالثة �لقيام 

بدر��شات مف�شلة حول بع�ص �خليار�ت �ملمكنة، وال�شيما 

يف جماالت �أمن �حلدود و�لنقل �ل�شككي. كما مت تد�ر�ص 

�إمكانية خلق قوة �حتياطية حلفظ �الأمن على م�شتوى 

�لبالد ب�شكل معمق. 

�شمح  �الأهمية  بالغ  بعمل  �لقيام  �ملرحلة  هذه  خالل  ومت 

بو�شع تقرير ركز على �حللول �لعملية �ملمكنة، وال�شيما يف 

�ملجاالت �لتي كانت تهم �لكانتونات باالأ�شا�ص وهي تعزيز 

�إمكانياتها �لذ�تية حلفظ �الأمن �إبان �لتظاهر�ت �ال�شتثنائية. 

غري �أنه مت �لتخلي عن هذ� �مل�رشوع مع �الأ�شف بناء على 

قر�ر لرئي�ص �لوز�رة �لفدر�لية ل�شوؤون �لعدل و�ل�رشطة �لذي 

�عترب �أن ق�شايا �ل�رشطة هي من �خت�شا�ص �لكانتونات و�أنه 

بناء على ذلك ال يتعني على �الحتاد �أن يتدخل يف �شوؤونها 

�الأمنية. وكان ��شتياء �لكنتونات و�الأو�شاط �لتي ر�أت يف 

در��شة نظام �الأمن �لد�خلي ل�شوي�رش� و�شيلة للتباحث ب�شاأن 

�رش�كة حقيقية بني خمتلف �الأطر�ف وم�شتقبل قطاع 

�الأمن يف �شوي�رش� كبري� للغاية. 

�لكانتونات  �أن  ثمة مفارقة فيما يخ�ص هذ� �الإخفاق مبا 

كانت قد �قتنعت بامل�شاركة يف هذ� �مل�رشوع رغم علمها 

باأنه قد يت�شمن تبعات هامة بالن�شبة لها. غري �أن �الحتاد 

�لكانتونات  ب�شالحيات  �مل�شا�ص  عدم  ف�شل  �ل�شوي�رشي 
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فيما يخ�ص �لق�شايا �الأمنية وو�شع حد� لهذ� �مل�رشوع �لذي 

كان �شي�شمح له بتعزيز تدخله يف ما يخ�ص حفظ �الأمن 

على �مل�شتوى �لفدر�يل. وف�شلت بذلك حماولة و�شع �شيا�شة 

عامة للبالد يف جمال حفظ �الأمن وال �أحد يدري متى 

ميكن �إحياء مثل هذ� �مل�رشوع يف �مل�شتقبل.

1-جهاز ال�شرطة للقرن الواحد والع�شرين

�ل�شوي�رشية  �لكانتونات  �رشطة  �أجهزة  قيادة  موؤمتر  قام 

باإعطاء �النطالقة لهذ� �مل�رشوع عام 2000 لدر��شة �أ�شكال 

�لكنتونات  �الأمن ما بني  تنظيمة جديدة الأجهزة حفظ 

 مبا يتيح حتقيق وفور�ت �قت�شادية وي�شمن تدبري� عقالنيا 

للمهار�ت  بالن�شبة  �الأمن خا�شة  �أجهزة حفظ  لن�شاطات 

�لتي ال تتحكم فيها بع�ص وحد�ت هذه �الأجهزة.

�رشطة  �أجهزة  لقيادة  �لتابعة  �مل�شتقبل  جلنة  وتولت 

�لكانتونات مهمة �الإ�رش�ف على �مل�رشوع عرب تعاونها مع 

�رشكة خدمات ��شت�شارية من �لقطاع �خلا�ص. ومت عر�ص 

�لنتائج �الأولية لكل مرحلة من �لدر��شة وكذ� �ملقرتحات 

�لتي �شيغت على �أ�شا�شها على �أنظار قيادة �أجهزة �رشطة 

�لكانتونات للمو�فقة عليها؛ �أما �لتقرير �لنهائي فقد عر�ص 

�ملخولة  �ل�شلطة  �أنها  �أ�شا�ص  على  �ملذكورة  �لقيادة  على 

�تخاذ �لقر�ر على �مل�شتوى �ل�شيا�شي. 

متت �لدر��شة بناء على »معطيات �الأن�شطة �ال�شرت�تيجية« 
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)DAS ( على �عتبار �أنها �أن�شطة �أوجمموعة �أن�شطة ميكن 

�إجنازها ب�شكل م�شتقل د�خل جمال معني وباالعتماد على 

�شو�ء  �لذ�تية ووفق مقاربة و�حدة  �ل�رشطة  مو�رد وحدة 

على �مل�شتوى �الإد�ري �أو�لعملياتي.

مت و�شع خارطة لالإجر�م يف �شوي�رش� تغطي �شتة مناطق 

�مليد�ين  �لو�شع  در��شة  على  بناء  �شوي�رش�  يف  ح�شا�شة 

باالعتماد على جل�شات للع�شف �لذهني و�إجر�ء حو�ر�ت 

مع �لفاعلني �الأ�شا�شيني يف جمال حفظ األمن العام في البالد.

�أجهزة  بها  تقوم  �لتي  �ملهام  جرد  الحق  وقت  يف  ومت 

�ل�رشطة وجتميعها على م�شتوى ت�شعة جمموعات �أن�شطة 

��شرت�تيجية. كما مت حتديد �ملجال �جلغر�يف �لذي يقوم 

فيه كل من هذه �الأن�شطة مما �شمح بو�شع عدد من �لنماذج 

بني  �أوما  �ملحلي  �مل�شتوى  على  �شو�ء  باملهام  للتكليف 

�لكانتونات �أو�مل�شتوى �لفدر�يل؛ بناء مثال على �لتو�فقات 

�للغة  �أوبح�شب  بالبالد  لالإجر�م  �ل�شتة  �أو�ملناطق  �الأربعة 

�أو�أي معطى �آخر.

ن�شاط  جمموعة  كل  حتليل  مت  �ملطاف،  نهاية  ويف 

��شرت�تيجي وحتديد ��شرت�تيجيتها �خلا�شة بها : �حلفاظ على 

�لن�شاط �أوتطويره �أو�لتقلي�ص من حجمه.

�ل�شيا�شي  �الإ�رش�ف  هياكل  تطال  تعديالت  �قرت�ح  مت 

و�لعملياتي على �أجهزة �ل�رشطة. فنقل �الأن�شطة �لتي تتم على 

م�شتوى �لكانتون �إىل �مل�شتوى �جلهوي يطرح م�شاكل عملية 

بالتايل  ويجب  �لعمليات.  وقيادة  �ل�شيا�شي  �الإ�رش�ف  من حيث 
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على  �ملر�قبة  يف  حقها  مبمار�شة  �لكانتونات  لربملان  �ل�شماح 

�الأن�شطة �ملجمعة على م�شتوى �جلهة.

�لكانتونات ترغب يف جعل  �أجهزة �رشطة  قيادة  كانت 

�مل�رشوع يندرج يف در��شة نظام �الأمن �لد�خلي يف �شوي�رش� 

و�لذي يحدد �الإطار �لعام للم�رشوع و�لذي كانت عملية 

على  هيكله  ت�شكل  و�لع�رشين«  �لو�حد  �لقرن  »�رشطة 

م�شتوى ما بني �لكانتونات. ومت �لربط بني �مل�رشوعني 

عرب ممثلي قيادة �أجهزة �رشطة �لكانتونات د�خل م�رشوع 

در��شة نظام �الأمن �لد�خلي ل�شوي�رش�. 

ويتم حاليا �ختبار م�رشوع »�رشطة �لقرن �لو�حد و�لع�رشين« 

على م�شتوى جهة و�حدة ومن �ملفرو�ص تعميمه على باقي 

�جلهات الحقا. ويتعني �الأخذ باالعتبار �أن قيادة �أجهزة �رشطة 

�لكانتونات و�فقت باالإجماع على �لدر��شة، رغم �أن �خل�شو�شيات 

يف  �ل�رشوع  �أخرت  كانتون  بكل  �ملرتبطة  و�حل�شا�شيات 

تنفيذها. ومت مع ذلك حتقيق تقدم هام على م�شتوى �لتدريب 

حيث مت �إحد�ث مر�كز جهوية لهذ� �لغر�ص.

2-الدمج بني اأجهزة �شرطة الكانتونات والبلديات

تابعة  �رشطة  وحد�ت  على  �لكانتونات  من  عديد  تتوفر 

للبلدية. ويكون  �لتنفيذي  �أمام �جلهاز  لها وتعد م�شئولة 

ميكنها  ال  �شيقة  �شالحيات  �لغالب  يف  �لوحد�ت  لهذه 

وتخول  للبلدية؛  �لرت�بي  �ملجال  �إطار  يف  �إال  ممار�شتها 

�شالحيات  ولوز�ن  وبرين  زيوريخ  مدن  لوحد�ت �رشطة 

قانونية �أو�شع.
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يتم �لتن�شيق بني وحد�ت �رشطة �لكانتونات و�لبلديات 

ب�شكل جيد يف �لغالب، غري �أنه قد يعاين من �ملناف�شة 

�لتي قد حتتدم بني بع�ص �الأفر�د. و�شاهم تنامي �الإجر�م 

�لدويل �لعابر للحدود يف ت�شليط �ل�شوء على �لعر�قيل �لتي 

تعوق عمل وحد�ت �ل�رشطة ب�شكل منف�شل عن �لوحد�ت 

�الأخرى. كما �أن وجود عديد من وحد�ت �ل�رشطة يزيد 

من تكاليف حفظ �الأمن مما يجعل كلفة هذه �الأخرية 

من بني �أعلى �لتكلفات يف �أوروبا �إذ� ما قارننا بني �أعد�د 

�ل�شاكنة و�أعد�د �أفر�د �أجهزة �ل�رشطة. 

بعدد  متبوعا  فود  كانتون  قام  �لو�شع،  بهذ�  منه  ووعيًا 

 1993 عام  �النطالقة  باإعطاء  �الأخرى  �لكانتونات  من 

تر�شيد  ��شتهدف  و�لذي   ،»2000 عام  »�رشطة  مل�رشوع 

من  بالتقلي�ص  �لكانتون  بهذ�  �ل�رشطة  جهاز  تنظيم 

�ملهام �ملوكلة جلهاز �رشطة �لبلدية وتو�شيع �ل�شالحيات 

�ملخولة جلهاز �رشطة �لكانتون. كما مت و�شع جهاز قيادة 

موحد �إ�شافة �إىل �إطار قانوين و�حد لعمل �أجهزة �ل�رشطة 

وتدريب م�شرتك لعنا�رشها وكذ� تن�شيق م�شرتك بني 

�لتجهيز�ت �ملعلوماتية ومعد�ت �لتو��شل وكلها تد�بري 

تندرج يف �إطار �الأهد�ف �ملتوخاة من �لعملية.

ومت �إحد�ث فرق عمل خمتلفة وجلان �شيا�شية م�شرتكة بني 

�لكانتونات و�لبلديات بهدف در��شة خمتلف �أوجه �مل�رشوع. 

كما مت يف وقت الحق �إحد�ث هيكل تنظيمي للم�رشوع 

جلنة  تعيني  ومت  �ملعنية  �الأطر�ف  جميع  �إ�رش�ك  بهدف 

�إد�رية لالإ�رش�ف على تنفيذه. كما متت �ال�شتعانة ب�رشكة 

لال�شت�شار�ت �لفنية بهدف دعم �للجنة �الإد�رية للم�رشوع. 
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مت  و�لبلديات  �لكانتونات  م�شالح  باالعتبار  لالأخذ  و�شمانا 

تطوير حلول تقوم على �لتمييز بني خمتلف �ملهام �ملوكلة 

و�لتو�فقات  �لبلديات،  �أول�رشطة  �لكانتون  ل�رشطة  �شو�ء 

�ملربمة بني �لبلديات، كما مت جتريبها على م�شتوى �أربعة 

�ل�رشطة  بها  �لتي كانت تقوم  جهات. ومت جتميع �ملهام 

لفائدة �إد�ر�ت �أخرى يف ما �شمي بامل�شار �خلام�ص و�لذي 

عهد به �إىل موظفني مدنيني ولي�ص �إىل عنا�رش �ل�رشطة.

�أظهر و�قع �حلال �أن تق�شيم �مل�شار�ت بني �أجهزة �ل�رشطة 

�ملو�شوعة حتت �أو�مر قياد�تها وكذ� �ل�شلطات مبختلف �شفاتها 

يوؤدي �إىل �ختالالت و�شياع للمعلومات. كما �أن �شوء �لعالقات 

�ملالية  �الأعباء  تقا�شم  ب�شبب  و�لبلديات  �لكنتونات  بع�ص  بني 

�أدى �إىل �إف�شال �مل�رشوع. 

من  �أكرث  بتوقيع  حظيت  عمومية  مبادرة  حاليا  وثمة 

و�حد  �رشطة  جهاز  و�شع  يطلبون  �شوي�رشي  مو�طن   22.000
لال�شتفتاء  �ملطلب  هذ�  و�شيعر�ص  �لكانتون؛  م�شتوى  على 

�ل�شعبي خالل عام 2009. 

�إذ� كان �مل�رشوع قد ف�شل ب�شبب معار�شة �ل�شيا�شيني على 

م�شتوى بلدية وكانتون فود، فاإن م�شاريع مماثلة يجري تنفيذها 

بنجاح يف كانتونات �أخرى. كما �أن برين ونو�شاتيل �شادقت 

بو�در  وثمة  و�لكانتونات  �لبلديات  �رشطة  وحد�ت  دمج  على 

ت�شري �إىل ��شتعد�د كانتونات �أخرى للقيام بنف�ص �خلطوة. 

3-منوذج حمتمل لتنظيم اأجهزة ال�شرطة يف �شوي�شرا

يقوم �لنموذج على �حرت�م مبد�أ �لدولة �لفدر�لية وي�شمح 
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بتحقيق بع�ص �لوفور�ت. ويقوم هذ� �لنموذج على �أربعة مبادئ 

ويتمحور حول ثالثة م�شتويات جغر�فية :

�ملبادئ �الأربعة هي :

• ويعني ذلك �أن �ل�شالحيات ميكن تخويلها  تفوي�ض املهام :	

على عدد من �مل�شتويات حتى يتم �تخاذ �لقر�ر�ت يف 

�أقرب نقطة من وقوع �الأحد�ث �أو�آثارها.

كل  �أن  ذلك  ويعني   • 	: الهياكل  خمتلف  بني  الرتابط 

جميع  و�أن  �الأخرى  �مل�شتويات  مع  يتكامل  م�شتوى 

�مل�شتويات ت�شكل يف نهاية �ملطاف كال و�حد�. 

ل�شمان  �ملنا�شبة  �لظروف  ويوفر  • 	 : العملياتي  التكامل 

تعاون �ملتدخلني على م�شتوى �لعمليات وكذ� �مل�شتوى 

�لفني و�لقانوين. 

تدبري  �ملو�رد عرب  �القت�شاد يف  وت�شتهدف   • 	: املرونة 

مرن للمو�رد �لب�رشية و�لتعاون بني خمتلف �الأطر�ف. 

ميكن  �حتياطية  قو�ت  �إحد�ث  �الإطار  هذ�  يف  ويعد 

�ال�شتعجالية  �حلاالت  �إبان  �حلاجة  عند  بها  �ال�شتعانة 

مطروحا  �ل�شوؤ�ل  ويبقى  �لنظام.  لنجاح  �أ�شا�شيا  �رشطا 

حول كيفية �إحد�ث مثل هذه �لقو�ت : �إما عرب حتويل 

�ن�شمام  بعد  �حتياطية  قو�ت  �إىل  �حلدود  قو�ت حر�ص 

لعنا�رش  �الحتاد  �أوبتمويل  �شنجني،  �إىل جمال  �شوي�رش� 

من �رشطة �لكانتونات �الإ�شافية، �أوتخويل عنا�رش حفظ 

�الأمن �لتابعني للجي�ص �شالحيات جديدة بحث ميكنها 

�لقيام بهذه �ملهام »�ملدنية« وكل هذه �لبد�ئل �إمنا هي 

�حتماالت قد تفي بالغر�ص.
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�أما �مل�شتويات �جلغر�فية �لثالثة فهي : 

�أجهزة �رشطة خا�شة بها،  بتوفرها على  • الكانتونات : 	

�الأعباء  بجميع  ال�شطالعها  موؤهلة  �لكانتونات  تعترب 

�لتي تدخل يف نطاق �خت�شا�شها، ما يعني تلك �لتي ال 

�إ�شافية  تد�بري  �أوحجمها  تعقيد�تها  �إىل  بالنظر  تتطلب 

للتن�شيق. 

يتوفر هذ� �مل�شتوى على  • م�ســـتوى ما بني الكانتونات : 	

و�لعملياتية.  �لــــ�شيا�شية  و�ملر�قبة  لالإ�رش�ف  هياكل 

ويجمع عدد� من �الأن�شطة )من قبيل �لتكـــــوين و�لـــــ�رشطة 

�لكانتونات  تتوفر  تعد  مل  �أخرى(  وتخ�ش�شات  �لعلمية 

على �لكتلة �حلرجة �لتي توؤهلها �ال�شطالع بها. 

م�شوؤولية  �الحتاد  يتوىل   • 	: ال�سوي�رسي  االحتاد  م�ستوى 

�الإ�رش�ف على هيكلة �لنظام ) �لبنية �لتحتية ومعايري 

�إلخ.(.  �لعامة   و�ملبادئ  �لبيانات  وقو�عد  �لتكوين 

للتعاون  توؤهله  �ل�شالحيات  �الحتاد مزيد� من  و�شيخول 

مع �لكانتونات لو�شع معايري تنفيذ �مل�شاريع. 

اجلوانب العامة لالإ�شالح 

توؤثر هياكل �لدولة �لتابعة للبلد �لذي ينفذ �شل�شلة من 

�الإ�شالحات على م�شري هذه �الأخرية. ونرى ذلك بالفعل يف 

�ملثال �ل�شوي�رشي. غري �أنه وبغ�ص �لنظر عن هذ� �ملعطى، 

وحد�ت  جميع  على  نف�شه  يفر�ص  �لذي  �لتغيري  م�شار  فاإن 

�ل�رشطة يرغمها على �لتعامل مع م�شاكل من نف�ص �لطبيعة. 
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و�شو�ء كان مرد ذلك يعود لظاهرة عوملة �لتهديد�ت �أوب�شبب 

 – �الأمن  حفظ  تدبري  جمال  يف  و�حد«  فكري  »ن�شق  تطور 

و�ملتمثل �أ�شا�شا يف �مل�شاعدة �لدولية �ملتوفرة يف جمال �أجهزة 

فاإننا نالحظ يف جميع �ملناطق حتوال من منوذج  �ل�رشطة – 

�ل�رشطة نحومنوذج جديد كما هوو�رد  �أجهزة  لعمل  تقليدي 

يف �جلدول �أ�شفله :

�لنموذج �لتقليدي لعمل �أجهزة 

�ل�رشطة

�لنموذج �حلديث 

هياكل �شبيهة بوحد�ت �جلي�ص

�عتماد �رشطة مهنية بعيدة عن 

طرق عمل �جلي�ص

نظام تدبري �أكرث ت�شاركينظام تدبري �شلطوي ومبا�رش

تدبري �ملهام و�إيكالها لفرق خا�شةت�شتيت �ملهام 

تدبري �مل�شاكل �لعار�شةتطبيق مقت�شيات �لقانون

مركزة �ملعلومات و�تخاذ �لقر�ر

ال مركزة �لقر�ر�ت وتدبري �الأمور 

بناء على ما يرد من معلومات

�لتحرك �الحتياطي و�ال�شتباقي �لتدخل كرد فعل على حدث ما  

�لرتكيز على �الأمور �جلاري 

تنفيذها 

�لتحرك بناء على �لتغيري 
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وميكن يف هذ� �الإطار �الإ�شارة �إىل �ملعامل �الأ�شا�شية �لتالية : 

�أ�شا�شية وترك �ملهام  �أن�شطة  �ل�رشطة على  �أجهزة  •تركيز  	
�لتي ميكن لهيئات �أخرى �أن تقوم بها لهذه �الأخرية مبا يحقق 

فعالية و�قت�شاد� �أف�شلني؛ مثال تدبري �ل�شيار�ت �أو�لقيام ببع�ص 

�لتحاليل يف �إطار �لطب �ل�رشعي؛

�ل�رشطة  عنا�رش  بني  فقط  لي�ص  �لتعاون  �آليات  •تطوير  	
مع  �أي�شا  ولكن  �الأمن  حفظ  جمال  يف  �الآخرين  و�لفاعلني 

ممثلي �ملجتمع �ملدين و�ل�شكان للقيام بعمليات حتليل ودر��شة 

م�شرتكتني وت�شور حلول ممكنة لق�شايا حفظ �الأمن، خا�شة 

تلك �لتي مت�ص �ملجتمع ب�شكل مبا�رش.

�أجهزة  على  و�الإ�رش�ف  للتنظيم  جديدة  �أ�شكال  •�إحد�ث  	
�ل�رشطة لالطالع على خمتلف �ملهام �ملوكلة لهذه �الأجهزة 

وحت�شني نظم �ملعلومات من جهة و�لتقلي�ص من م�شتويات 

تفوي�ص  �ل�رشيع عرب  �لقر�ر  �تخاذ  �آليات  �مل�شوؤولية وحتفيز 

�ل�شالحيات نحو�مل�شتويات �لدنيا من جهة �أخرى.

•�عتماد �شيا�شات عملياتية جديدة : �رشطة �لقرب وتدبري  	
على  بناء  �رشطة  عمليات  تنظيم  �لطارئة،  �مل�شاكل 

�ال�شتخبار�ت �لو�ردة وب�شكل عام �عتماد �أن�شطة تعزز �جلانب 

�لوقائي.

•�لرتكيز على تدبري �ملو�رد �لب�رشية بهدف �شمان �ختيار  	
مهنية  م�شار�ت  من  ومتكينهم  و�ملتعاونني  �لعنا�رش  �أف�شل 

حمفزة د�خل جهاز حفظ �الأمن.
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•�الأهمية �لتي يجب �إيالوؤها للتكوين يف جمال �الأخالقيات. 	

•جميع هذه �لعنا�رش ما هي �إال �أوجه متعددة مل�شار و�حد  	
�ملحيط  يطال  �لذي  �لتطور  مع  �ل�رشطة  جهاز  ملو�ءمة 

�لذي ين�شط فيه و�لذي يتميز بظهور تهديد�ت جديدة وكذ� 

تطلعات جديدة لدى �ملو�طنني و�ملتعاونني على حد �شو�ء، 

و�آليات  �ل�رشطة  عمليات  تر�شيد  �رشورة  يف  ت�شب  وكلها 

مناهج  و�عتماد  �لتمويلية  �ملعيقات  جتاوز  وكذ�  تدبريها 

تدبريية جديدة.

ما هي الدرو�س امل�ستخل�سة ؟

��شتخال�ص  �الآن  حتى  �ملنفذة  �لتجارب  من  �نطالقا  ميكن 

عنا�رش �لنجاح �لتالية وتطبيقها على �الإ�شالحات �جلاري تنفيذها 

يف �شوي�رش�:

الأجهزة  عاجل  �إ�شالح  �عتماد  ب�رشورة  قوي  �شعور  •ثمة  	
ب�رشورة  قوية  قناعة  عنه  يرتتب  ما  �لبالد،  يف  �ل�رشطة 

�إدخال تعديالت على هذه �الأجهزة. ففي �لنم�شا، كانت رغبة 

وزير �لد�خلية قبل �النتخابات �الأخرية قوية يف تنفيذ برنامج 

�رشورة  �أ�شحى  فالتغيري  بلجيكا،  يف  �أما  �شامل؛  �إ�شالحي 

�شيا�شية بعد عدد من �لف�شائح وخا�شة ف�شيحة »دوترو« .

•�أما �الإ�شالحات �ملنفذة يف �شوي�رش� فلم تكن وليدة �شغوط  	
خارجية �أورغبة �شيا�شية د�خلية و�إمنا نظر� لكون �مل�شوؤولني 

عن عمليات �ل�رشطة كانو� مقتنعني ب�رشورة تغيري �آليات 

�ل�شاحة )  عملهم ملو�جهة �مل�شاكل �لتي بد�أت تظهر على 
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�لتجهيز�ت(. وتطلب  �الإجر�م ونق�ص يف  �أ�شكال جديدة من 

�الأمر �إقناع �ل�شا�شة �لذين كانو� يعار�شون نوعا ما هذ� �الإ�شالح 

الأنهم يركزون على �شعوبات تنفيذ �مل�شاريع �الإ�شالحية ولي�ص 

يدعمون  �ل�شيا�شيون  �مل�شوؤولون  وبد�أ  �الإيجابية.  تبعاتها  على 

كل  م�شتوى  على  �حلاجة  ظهرت  عندما  �الإ�شالح  م�شار 

كانتون �إىل حتقيق وفور�ت على م�شتوى �ملو�زنة �لعامة.

�لتكامل  �الإ�شالح ومتكن من حتقيق  تدعم  روؤية  تطوير  •�إن  	
�أمر بالغ �الأهمية. وم�شار�ت �الإ�شالح  بني خمتلف عنا�رشه 

�لنم�شاوية و�لبلجيكية كانت تتوفر على مثل هذه �لروؤية.

•غري �أن �لو�شع يف �شوي�رش� كان خمتلفا مبا �أن كل م�شتوى  	
من م�شتويات �مل�شوؤولية كان قد �رشع يف تنفيذ �إ�شالحات 

خا�شة به. وحينما مت حتقيق تكامل جزئي بني بع�ص هذه 

برنامج   – ل�شوي�رش�  �لد�خلي  �الأمن  نظام  )در��شة  �لعنا�رش 

�رشطة �لقرن �لو�حد و�لع�رشين( فاإن ذلك كان يعود باالأ�شا�ص 

لرغبة �لقائمني على هذه �مل�شاريع �خلا�شة لتحقيق نوع من 

�ملو�ءمة بني هذه �الأخرية ولي�ص �إىل ت�شور متكامل مل�شار 

�الإ�شالح. وقد مت �لتخلي عن �الإطار �لعام �لذي كان �شيوفره 

�شوي�رش� من طرف  �لد�خلي يف  �الأمن  م�رشوع در��شة نظام 

رئي�ص ق�شم �لعدل و�ل�رشطة �لذي كان من �ملفرو�ص نظريا 

�أن يطور مثل هذه �لروؤية �ملتكاملة.

•ي�شكل و�شوح م�شاريع �الإ�شالح ودقتها عنا�رش �أ�شا�شية لنجاحها؛  	
�آليات فاعلة للتو��شل ب�شاأنها وتعبئ  �أنها ت�شاعد يف و�شع  مبا 

طاقات جميع �ملعنيني بها. 

�أن دقة �مل�شاريع  ظ مع �الأ�شف يف �شوي�رش�  • �أننا نالح	 غري 
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�ملنفذة من طرف بع�ص �مل�شوؤولني عن �لعمليات مل تفهم 

من  �أوحتى  �ل�شيا�شيني  �مل�شوؤولني  طرف  من  جلي  ب�شكل 

طرف �ل�شكان. ومل ي�شاعد و�شع �لبالد �جليد من حيث �الأمن 

�لد�خلي يف �إجناح هذه �مل�شاريع �الإ�شالحية �لتي �عتربت يف 

�لغالب على �أنها »تكنوقر�طية«.

على  �شو�ء  �الإ�شالحي  �جلهد  به  يحظى  �لذي  �لدعم  •يلعب  	
�مل�شتوى �لد�خلي �أو�خلارجي جلهاز حفظ �الأمن دور� �أ�شا�شيا 

يف جناحه �أو�إخفاقه. ويتعني بالتايل تعبئة ما �أمكن من �لدعم 

الإجناح �مل�رشوع �الإ�شالحي و�لعمل على �إقناع �ملرتددين �إز�ء 

�جلدوى من ور�ء مثل هذ� �لعمل �الإ�شالحي.

يبقى  �ملو�طنني،  من  للقرب  ب�شيا�شته  معروف  بلد  •ففي  	
و�ملو�طنني  �ل�شيا�شية  �ل�شلطات  ك�شب  مبكان  �الأهمية  من 

للق�شايا  بالن�شبة  �أنه  غري  �الإ�شالحي.  بامل�رشوع  و�إقناعهم 

�شالحياتها  من  فقد�ن جزء  من  �ل�شلطات  تتخوف  �الأمنية، 

يجعل  ما  وهذ�  �لبالد؛  يف  �ملركزية  �شديد  �لنظام  �أن  مبا 

�مل�شار  فمقارنة  لالإ�شالح.  عنيدين  خ�شوما  �الأخريين  من 

�الإ�شالحي يف �لنم�شا وبلجيكا يعد�ن هامني من هذه �لناحية. 

فبالن�شبة للمثال �الأول، مبا �أن جميع وحد�ت �ل�رشطة كانت 

حتت مظلة وز�رة �لد�خلية، فاإن �الإ�شالح كان �شهال نوعا ما؛ 

�أما يف بلجيكا، فاإن دور عمد�ء �ملدن �لكربى دفع �لقائمني 

على �الإ�شالح �إىل قبول تنظيم جديد يبقى رغم �الإ�شالح �شديد 

�لتقعيد وباه�ص �لكلفة. �أما يف �شوي�رش�، فاإن وزن �لعنا�رش 

�ملحلية ال ميكن �ال�شتهانة بها خا�شة و�أن جتربة كانتون فود 

وحد�ت  �إدماج  ملحاولة  �ل�رش�شة  �لبلديات  مقاومة  �أظهرت 

�رشطتها يف �شفوف وحد�ت �رشطة �لكانتون.
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ف�شيا�شة  منا�شبة.  �الإ�شالح  تنفيذ  وثرية   • تكون	 �أن  يجب 

نف�شها يف مرحلة ما  تفر�ص  �أن  �لتدريجية ميكن  �خلطو�ت 

غري �أن لها كذلك ما ي�شوبها.

كانتون  يف  نفذ  و�لذي   » • 	2000 عام  »�رشطة  فم�رشوع 

فود عام 1993 و�لذي مل يكتمل بعد يندرج يف هذ� �الإطار. 

كما عرفت بلجيكا عدد� كبري� من حماوالت �الإ�شالح غري 

�ملكتملة، �إال �أن ق�شية »دوترو« دفعتها يف نهاية �ملطاف �إىل 

و�شع خطة عاجلة الإ�شالح جهاز حفظ �الأمن بها. 

وميكن �لقول يف نهاية �ملطاف �أن �لعن�رشين �الأ�شا�شيني لنجاح 

م�رشوع �الإ�شالح هما : 

ة �مل�رشوع �الإ�شالحي ملتطلبات �لو�قع �ملعا�ص ؛ • مطابق	

ئم بني �ملفهوم �لعام لالإ�شالح وخمتلف عنا�رشه  • �لرت�بط �لقا	

اخلال�سة 

�إن �ل�شعاب �لتي �عرت�شت �الإ�شالحات �ملنفذة يف �شوي�رش� 

�إز�ء �لتغري�ت �لهامة �لتي تعرفها بلد�ن �أخرى  وال�شيما تلك 

فرت�ت  عا�شت  �أو�لتي  �مل�شلحة  �لنز�عات  من  �لتي خرجت 

تعقيد�  �أكرث  �لتغيري  م�شار  �أن  �أظهرت  دميقر�طي  �نتقال 

بالن�شبة لبلد ال يعاين من م�شاكل �الإجر�م ب�شكل كبري كما 

هو�حلال يف بع�ص �لبلد�ن �الأخرى.

�إن جناح �لتغيري رهني بدرجة كبرية باحلر�ص �لذي يجب 

�إيالوؤه ملعايري جناح �الإ�شالح �مل�شار �إليها �أعاله. ويعد �عتماد 
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�أ�شا�شية  �لعنا�رش  متكاملة  روؤية  �إطار  يف  مدرو�شة  مقاربات 

للحفاظ على �لرت�بط �ملن�شود على م�شتوى �مل�شار.

جميع عمليات �الإ�شالح تنفذ من قبل مو�رد ب�رشية وبالتايل 

يجب �أن يحر�ص �مل�شوؤولون على �إ�رش�ك �جلميع يف �لعملية 

�الإ�شالحية. ويعد �لتو��شل يف هذ� �الإطار وكذ� �لتكوين �آليتني 

جوهريتني ملو�كبة بر�مج �الإ�شالح.

حتفز  �لعام  �مل�شتوى  على  �آليات  و�شع  �شاأن  من  �أنه  كما 

�الأخريين  بني  �لتقارب  ي�شهل  �أن  �لفاعلني  خمتلف  تعاون 

�إىل  �إ�شافة  �أحد هذه �الآليات  �لتكوين  وي�شمن جتاوبهم. ويعد 

لتوطيد  �ملنا�شب  �ملجال  يعترب  �لذي  �لعملياتي  �لتعاون 

�شالت �لتكامل بني خمتلف �ملتدخلني. ويعترب تطوير نظام 

بروز  م�شاعد� يف  عامال  �الأطر�ف  بني  للمعلومات  م�شرتك 

م�شار التخاذ �لقر�ر قائم على �أهد�ف حمددة �نطالقا من حتليل 

�الأو�شاع �مليد�نية وعمليات ت�شخر لها مو�رد عدد من �أجهزة 

�ل�رشطة.

�الأخذ  على  ي�شجع  �لعملياتي  �لتعاون  هذ�  مثل  تطوير  �إن 

قدما  �مل�شي  على  وي�شاعد  �لتعاون  تدريجيا ملز�يا  باالعتبار 

على درب تنفيذ �إ�شالحات تطال قطاعات �أخرى.
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تعزيز مفه�م امل�سائلة وامل�س�ؤولية لذا جهاز ال�سرطة: 

التحديات والفر�س املتاحة يف اإرلندة ال�سمالية

 د�م نو�ل �أولو�ن 

بينكم  �أتو�جد  بان  �شعيدة  �أنا  �شادتي.  �شيد�تي  �شباحًا  عمتم 

�شكري  �أوجه  �أن  و�أود  �لهامة،  �ملناظرة  �نعقاد هذه  مبنا�شبة 

للمنظمني على توجيههم �لدعوة يل الأحتدث �أمامكم �ليوم. �إن 

خا�شة يف كل  �أهمية  يكت�شي  �ليوم  �شنناق�شه  �لذي  �ملو�شوع 

�لبلد�ن.

بادئ ذي بدئ ��شمحو� يل �أن �أقول كلمة مقت�شبة حول �حلفاظ 

على �لنظام و�الأمن، �إذ يتوجب على مفهوم �حلفاظ على �الأمن 

�أن يكون قادرً� على �لعمل و�لت�شدي للجرمية �إن على �مل�شتوى 

�ملحلي �أو�لدويل، كما يتوجب عليه �إظهار �لقدرة على �لعمل 

دوليًا ملو�جهة خطرين مهددين لل�شالم و�ال�شتقر�ر، �أول هذين 

لكن  فهو�الإرهاب.  ثانيهما  �أما  �ملنظمة،  �خلطرين هو�جلرمية 

فهي ثقة �أ�شا�شية  هذ� ال يجب �أن ُي�رش بالثقة يف �شمو�لقانون – 

ينبني عليها �لتطبيق �لفعال ملفهوم �حلفاظ على �الأمن. يف 

يخلومن  ال  خطر  هناك  �لعامل،  بقاع  بقية  يف  كما  �يرلندة، 
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�لربية،  فحدودنا  �ملنظمة.  �جلرمية  تطور  بخ�شو�ص  �أهمية 

جذ�بة   بو�بة  منا  �جلغر�فية، جتعل  جزيرتنا  و�شعية  وكذلك 

نحو�لقارة �الأوروبية وبريطانيا. فهناك �أ�شخا�ص يعتربون �الجتار 

بالب�رش و�لتهريب وتبيي�ص �الأمو�ل و�الجتار يف �ملخدر�ت منطا 

من �أمناط �لعي�ص، بينما يرى �آخرون فو�ئد جمة ميكن جنيها 

وجغر�فية  بنية  ُتتيحها  �لتي  �لفر�ص  تلك  ��شتغالل  من خالل 

�يرلندة. يجب �أن ي�شتهدف حفظ �لنظام حماية �ملجتمع من 

تلك �الأخطار. ولن يتاأتى ذلك �إال �إذ� كان بتو�فق وبدعم من 

�ل�شعب، و�إال �إذ� كانت م�شالح �ل�شعب وم�شالح �ل�رشطة و�الأمن 

تتعامل كذلك مع بع�شها �لبع�ص عرب �حلدود وعرب �الأر��شي 

ب�شفة عامة.

 �شوف �أمر �الآن �إىل �شيغة �ملا�شي الأين �أود �أن �أعك�ص م�شوؤولياتي 

م�شى  فيما    - - كموؤ�ش�شتني  كنا   لقد  لل�رشطة.  كو�شيط 

م�شتقلة  خدمات  نقدم  وكنا  �ل�رشطة  جهاز  عن  منف�شلني 

وغري منحازة، للتحقيق  يف كل �ملز�عم �ملتعلقة بعدم قيام 

و�ل�شيا�شات  �ملمار�شات  بخ�شو�ص  وكذلك  بو�جبها،  �ل�رشطة 

لل�رشطة  �خلم�شة  �الأق�شام  طرف  من  تطبيقها  يف  �أو�لف�شل  

�ملنظمة  �جلرمية  ووكالة حماربة  �يرلندة  ب�شمال  �ملتو�جدة 

و�ملت�شمة باخلطورة، وذلك بارتباط مع �أن�شطة �أجهزة �ل�رشطة 

قانونًا.  لها  �ملخولة  لل�شلطات  وبا�شتعمالها  �إرلندة،  �شمال  يف 

وُتعترب هذه  �لقاعدة �لت�رشيعية من �الأهمية مبكان حيث كنا 

�لت�رشيعات  من  �لكثري  عليها يف  �ملن�شو�ص  للقو�نني  نخ�شع 

مة لعمل �لتحقيق يف �جلرمية.
ِّ
�ملنظـ

ب�شفة عامة كنا نحقق يف �شوؤون ح�شلت خالل �الإثنى ع�رش 
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�شهرً� �ملا�شية، بل وكنا كذلك نتوفر على �شلطة �لتحقيق يف 

�أن  �إذ  تقادمها،  بلغت درجة  �لعهد مهما  حاالت غري حديثة 

هناك مز�عم  كانت يف بع�ص �الأحيان جد خطرية �أو��شتثنائية  

حديثة  �إما   - ب�شكايات  حققنا  كما  ب�شاأنها،  �شكايات  ُو�شعت 

�أوقدمية �لعهد - كانت قد ظهرت بع�ص �الأدلة بخ�شو�شها. هذه 

كاثوليك  مدنيني  من  كانو�  �شحايا  تت�شمن  كانت  �حلاالت 

وبروت�شتانت و�شباط �رشطة، وجنود وكذلك حر��ص �شجون،   

تو�شلنا ب  بالن�شبة ملجتمعنا.  و�شوب  من كل حدب  ياأتون 

21000 �شكاية و30000 من �ملز�عم يف �شبع �شنو�ت، وهوكم هائل 
من �حلاالت �لتي كان علينا �لتعامل معها. والإجناز ذلك كان 

علينا كذلك تخ�شي�ص ميز�نية تبلغ 8 ماليني جنيه �إ�شرتليني 

وجتنيد 151 موظف. عملنا على �لرت�ب �ل�شمال �يرلندي كما 

قمنا بتوفري خدمات على مد�ر �ل�شاعة. كان �ملوظفون جزءً� 

كاثوليك  �إىل  ننق�شم  وكنا  نخدمها.  كنا  �لتي  �ل�شاكنة  من 

ن�شبة  �إىل  �إ�شافة  و46%،    45% ب  ِتباعًا  لني 
َّ
ـثـ مُمَ وبروت�شتانت 

%9 ممن ميثلون ديانات �أخرى �أ وممن ال يدينون باأية ديانة. 
�ملنق�شم.  �ملجتمع  هذ�  من  مبا�رشة  تاأتينا  �ل�شكايات  كانت 

كانت لنا �شلطات و��شعة �لنطاق الإلقاء �لقب�ص على �مل�شتبه 

�ملحظور�ت،  حجز  وكذلك  �ملنازل  بتفتي�ص  و�لقيام  فيهم 

كما كان لنا �حلق �أو�شلطة �لولوج لكل �ملعطيات و�ملعلومات 

�إلقاء �لقب�ص  �لبولي�شية. كنا قادرين - عند �ل�رشورة - على 

حتى على �شباط �رشطة، بل متكنا كذلك من حجز بع�ص 

�لدالئل كعربات �ل�رشطة وهر�و�ت �ل�رشطة و�الأ�شلحة �لنارية 

وبع�ص  �حلا�شوب  و�أجهزة  �ل�رشطة  ل�شباط  �خللوية  و�لهو�تف 

�لوثائق و�للو�زم و�ملعد�ت �الأخرى. قمنا بالتحقيق يف �شكايات 
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تقدم بها عموم �جلمهور كما حققنا يف حاالت تقدم بها رئي�ص 

جمل�ص  طرف  ومن  �حلكومة  من  وِجـهات 
َ
�ل�رشطة،  جهاز 

حفظ �لنظام )Policing Board(، ومن طرف �لوكيل �لعام، وذلك 

بالق�شم  تثبت تورط �شابط يف �حلنث  �أدلة  توفرت  �إذ� حينما 

كان  �ملحاكمة.  خالل  �الأدلة  بع�ص  �أوتلفيق  �ملحكمة  �أمام 

هناك قا�شي ُيحقق يف ق�شية تورط رجل يف تفجري�ت »�أوماغ« 

كدب  للق�شية  �مُلتابع  �لقا�شي  والحظ   1998 ل�شنة   )Omagh(

بع�ص �شباط �ل�رشطة خالل �الإدالء ب�شهاد�تهم، فاأحال �لقا�شي  

هذه �حلالة على مكتبي، وكانت كل �حلاالت حُتال على جلنة 

مر�جعة �لق�شايا �جلنائية، وهي جلنة تنكب على ثبوت �الإد�نة 

ب�شكل قانوين، وكانت لها كذلك �شلطة �إحالة ق�شايا ��شتئنافية  

م�شكوك يف م�شد�قيتها و�لتي توؤدي بها �إىل �ال�شتنتاج �إىل عدم 

ثبوت �الأدلة ب�شاأنها. �أر�شلت لنا جلنة مر�جعة �لق�شايا �جلنائية 

و�عرتف خالل  قتل  بجرمية  دين 
ُ
�أ قد  ل�شاب كان  مثاًل حالة 

�ال�شتماع الأقو�له �أمام حمكمة مبدينة ديبلوك  )Diplock(. وكان 

هناك �قرت�ح باأن بع�ص �شباط �ل�رشطة قد قامو� بتلفيق �لدالئل 

فتم رف�ص �إد�نته من طرف قا�شي �ال�شتئناف، و�أمرنا بتحقيق 

ـق يف �لق�شية و�أ�شدرنا �لتو�شيات �لرئي�شية ب�شاأنها. ميكننا 
َّ
ُمَعمـ

مت �إذ�  كذلك �أن ناأمر بالتحقيق من دون �أن تكون �شكاية  ُقـدِّ

ما �عتربنا باأن �مل�شلحة �لعامة تدعولذلك. 

بها  تو�شلنا  �لتي  �ل�شكايات  �أحد  لكم عن  �أحكي  �أن  ��شمحو� يل 

وكانت تهم �شخ�شًا �عُتقل بتهمة جرمية، و�قتيد ملخفر �ل�رشطة 

حيث مت �أخد ب�شماته. وخالل �لت�شوير ب�رشيط �لفيديود�خل 

�ل�شخ�ص يتحدث لرجل �ل�رشطة  خمفر �ل�رشطة كان ذلك 

فدفعه هذ� �الأخري بعنف، مما جعل �ل�شاب ي�شقط على كر�شي 
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ويتلقى كدمة على ر�أ�شه حني �رتطامه بالباب. نتيجة لذلك، 

دين �شابط �ل�رشطة لتهجمه على �ل�شاب وُف�شل من عمله. 
ُ
�أ

متابعتها  خالل  �أمريكية  مر�قبة  من  ياأتينا  �آخر  مثل  ولكم 

بالت�شوير لتحرك موكب �شيار�ت رباعية �لدفع من طر�ز »الند 

روفر » ترتك مكانًا �شهد �أعمال �شغب. ما ح�شل هو�أن �ل�شيارة 

نحومطرح  فاجتهت  ز�غت عن طريقها  �ملوكب  �لعا�رشة يف 

�الأ�شخا�ص ممن كانو�  و�شوب جمموعة من  للنفايات  عمومي 

بعد   �الأحد�ث.  م�رشح  تغادر  وهي  �ل�شيار�ت  حترك  ُيتابعون 

دين �شائق �ل�شيارة �لعا�رشة ب�شبب �شياقته �ملتهورة وُف�شل 
ُ
ذلك �أ

من عمله. حني يقوم بع�ص �ل�شباط باأخطاء خالل مز�ولتهم 

ملهامهم فاإن �لذين ُيحققون يف تلك �حلاالت يجب �أن يت�شلحو� 

بال�رش�مة و�لتما�شك، كما يجب توفري �حلماية ل�شهود �لعيان 

حتى يبقو� رهن �إ�شارة �ل�رشطة عند �حلاجة الإدالئهم ب�شهاد�تهم 

و�أقو�لهم �أمام �ملحكمة. على هذ� الأ�شا�ص مت ��شتدعاء �ملر�قـِبة 

�الأمريكية مرتني للمثول �أمام �ملحكمة �ل�شمال �يرلندية وتقدمي 

�شهاد�تها.

غري  ت�رشف  عن  نتوجها  ُيحتمل  وفاة  حالة  �أية  �إحالة  يجب 

الئق ل�شابط �رشطة على جمل�ص �لو�شيط )ombudsman(، كما 

يجب �لتبليغ عن كل حالة وفاة قد تكون ح�شلت خالل فرتة 

�ت�شل  من  �آخر  �ل�رشطة  �شابط  فيها  يكون  �لنظرية  �حلر��شة 

بال�شخ�ص �ملتوفى.

�إن حفظ �لنظام يف �شمال �يرلندة ير�فقه حاليا نوع من �لعودة 

للو�شع �لطبيعي و�البتعاد عن مرحلة عدم �ال�شتقر�ر، �أما مناذج 

ونوع �ل�شكايات �لتي �أ�شبحنا نتو�شل بها فقد تغري ب�شكل جدري. 
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من   50% كانت  �لو�شيط  موؤ�ش�شة  ر�أ�ص  على  نُت 
ِّ
ُعيـ حينما 

�ص وم�شايقة  َحـرُّ
َ
م وتـ َجُّ

هـ
َ
�ل�شكايات �لتي ت�شلنا مرتبطة بق�شايا تـ

تورط فيها �شباط �رشطة؛ كما �أن تلك �حلاالت مل حت�شل خالل 

وقوع مظاهر�ت �أو�أعمال �شغب مهددة لالأمن و�ال�شتقر�ر. كانت 

هناك %23 من �حلاالت فقط تتعلق بف�شل بع�ص �ل�شباط يف 

�لقيام بو�جبهم. �أما �الآن فلقد �ختلف �مل�شهد كلية. هناك 39% 

من حاالت �الإخالل بالو�جب و%37  من حاالت �لتهجم �إ�شافة 

�أقل  ��شتخد�م  �ل�رشطة. هناك كذلك  �شد  غ عنها 
َّ
لـ
َ
ُيبـ ملز�عم 

يتعلق  �لنارية، حيث  �الأ�شلحة  ناهيك عن  �ل�رشطة،  لهر�و�ت 

�الأمر با�شتعمال �شيق �لنطاق ويف حاالت منعزلة ح�شب �أرقام 

�شنة 2005 و2007، �إذ مل يتم �للجوء لتلك �الأدو�ت منذ �شنة 2002. 
�مُل�شيلة  و�لغاز�ت  �لقنابل  ��شتعمال  على  ين�شحب  �الأمر  نف�ص 

ق�شم  رئي�ص  �أ�شدره  �أمٌر  �ال�شتعمال  ذلك  تِبع  حيث  للدموع، 

��شتعمال �لع�شي  �أف�شى ملحاكمة ب�شاأن  �ل�رشطة بفتح حتقيق 

قمت  �لو�شيط  مكتب  عن  وكم�شئولة   .)TASER( �لكهربائية 

�ل�رشورية  �لتغيري�ت  بخ�شو�ص  �لتو�شيات  من  �لعديد  بتقييم 

�الآن  �ل�رشطي.  و�ل�شلوك  �ل�شيا�شة  بخ�شو�ص  �إتباعها  يجب  �لتي 

�أ�شبح عموم �جلمهور موقنًا باأننا نقوم مب�شاهمة ذ�ت قيمة و�أهمية 

لتح�شني �رشوط وظروف حفظ �لنظام، حيث �أ�شبح هناك 82% 

�ملفهوم.  هذ�  حت�شني  بفعالية يف  ن�شاهم  باأننا  يعتقدون  ممن 

�أن مفهوم  �الأقل:  �شيئان على  �الأمن يعك�ص  ��شتتباب  �إن عودة 

��شتتباب �الأمن يتغري، فاجلمهور �أ�شبح �الآن ُيقـِر ب�رشورة تطبيق 

ر عن ��شتعد�ده للتعاون 
ِّ
�لتد�بري �لالزمة ال�شتتباب �الأمن، وُيَعبـ

مع �ل�رشطة لبلوغ ذلك �لهدف. يف بع�ص �الأحيان يت�شم عمل 

�ل�رشطة وتعاون �جلمهور معها بالرتنح وعدم �لثبات، غري �أن 
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ذلك ُيعترب بد�ية طبيعية ُيقابلها تز�يد �هتمام �جلمهور. يف بع�ص 

و�أماكن خمتلفة  لبلد�ت  بالذهاب  ف 
َّ
�أكلـ كنت  �ملنا�شبات 

حتى يتمكن �ملو�طنون من ��شتك�شاٍف وفهٍم �أف�شل ل�شبل �لتعاون 

مع �ل�رشطة، و�إمكانية �النخر�ط يف ذلك، كاأن يتاأكدو� من 

عدم وجود �أخطار حتف بهذه �لعالقة، �أوباأن �ل�رشطة لن تقوم 

مب�شايقتهم �أو�لتحر�ص بهم. قد تت�شم مثل هذه �ملحادثات مع 

�ملو�طنني بالكثري من �ل�شعوبة و�حل�شا�شية. يف بع�ص �الأحيان 

كنا نتوجه �إىل بع�ص �الأحياء ُرفقة �ل�رشطة لتكثيف مثل تلك 

�الأهمية، فقد  �للقاء�ت تكت�شي غاية يف  تلك  �للقاء�ت. كانت 

تكون هناك عو�مل �شغرية من �شاأنها �أن ُت�شاعد على �لتقارب بني 

�ملو�طنني و�أجهزة �إنفاذ �لقانون. ماذ� كان رد فعل هوؤالء وكيف 

كان موقفهم منا؟ لقد �أبان %86 من �ملو�طنني عن �عتقادهم 

باأننا م�شتقلون يف عملنا، بل قمنا بتقدمي بع�ص �لدالئل ترتكز 

على بع�ص �لتو�شيات بخ�شو�ص مقا�شاة بع�ص �شباط �ل�رشطة. 

حينما كان لز�مًا علينا �لقيام بذلك، قمنا �أواًل بالتاأكيد على 

�أن �مل�شئولني �أواًل هم ب�رش ِيوؤدون عملهم،  يلتزمون يف ذلك 

�الأمن  ��شتتباب  عملية  متر  عندما  له.  وين�شبطون  بالقانون 

دون م�شاكل ُنعلن عن ذلك، وحينما يت�رشف �شباطنا ب�شكل 

�شجاع نقولها عالنية. وحني يح�شل خطاأ، دون �أن يكون مرده 

لعدم كفاءة �ل�شباط  �أو�شباط �ل�شف و�إمنا ب�شبب �إخفاق يف 

�لتدبري �أو�لتاأطري نقوم بالتعامل مع هذه �حلالة مبا ت�شتلزمه من 

تد�بري. هناك %78 من �ملو�طنني �لذين �أبدو� �قتناعهم بخ�شو�ص 

�لتز�منا �حلياد. كما �أن %84 من �ملو�طنني موقنون بالتز�منا 

بالعدل بخ�شو�ص تعاملنا مع �ل�شكايات. وحتى حينما قام �شباط 

�ل�رشطة بالتحقيق، ومت تقييم �أد�ئهم ب�شكل غري علني، �أقرو� 
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باأن هناك درجة عالية من �لثقة، كما �أن هناك %92 من �شباط 

َق ب�شاأن عملهم و�عرتفو� بنز�هة و�حرت�فية 
ِّ
�ل�رشطة �لذين ُحقـ

وكذلك ��شتقاللية �مُلحـقـقني، كما عرب  %84 من �مل�شتجَوبني 

عن ثقتهم بعد�لة تلك �لتحقيقات.

لقد كان �لو�شع يف �حلقيقة خمتلفًا عما �أ�شبح عليه بعد تعييني 

على ر�أ�ص مكتب �الأمبود�شمان. وحني بد�أ �ملو�طنون يعاينون 

لو� من  �أو ُف�شِ دين بع�ص �شباط �ل�رشطة ، 
ُ
�أ باأنف�شهم  كيف 

تقدمي  جر�ء  تاأديبهم   �أومت  �ال�شتقالة  على  �أوُ�جبـِرو�   ، عملهم 

تقدمي  نظام  يف  �ملو�طنني  ثقة  ن�شبة  فاإن  �شدهم،   تظلمات 

ف�رشنا  ولقد  ملحوظ.  ب�شكل  �رتفعت  �أو�لتظلمات  �ل�شكايات 

قد  يكونو�  مل  �ل�شباط  بع�ص  باأن  �مل�شوؤولة  �جلهات  لبع�ص 

تو�شيات ب�رشورة   لتقدمي  بنا  تلقو� تدريبات جيدة،  مما دفع 

فاأبدى  معاقبتهم،  تتم  �أن  �أف�شل عو�ص  لتدريبات  هوؤالء  تلقي 

�مل�شوؤولون تفهمًا لالأمر.

و�إن  حتى   – �الأمن  ��شتتباب  للعمل على  �لقمعية  �ملقاربة  �إن 

كان �لهدف من ور�ءها تني �أومنع بع�ص �ملو�طنني عن بع�ص 

فاإن   – �خلطرية  �جلر�ئم  بع�ص  معاينة  �أوحني  �ل�شلوكيات، 

�لنتائج �ملرتتبة عن تلك �ملقاربة قد تكون عك�شية. كما �أن 

يرتكه  �لذي  �النطباع  وكذ�  �الأو�مر،  بع�ص  تنفيذ  طريقة 

تخلومن  ال  �أ�شياء  كلها  هي  �الأو�مر،  تلك  بتنفيذ  �ملكلفون 

بع�ص  بتفتي�ص  �الأمر  تعلق  �إذ�  �ملثال،  �شبيل  فعلى  �أهمية. 

�العتبار  بعني  �الأخذ  يتوجب  �ملنزلية،  خ�شو�شًا  �ملمتلكات 

لبع�ص �ملخاطر �ملتعلقة بقاطني �لبيت �لذي �شيتم تفتي�شه: 

هل هناك مثاًل �أطفال �شغار، �أون�شاء حو�مل �أو�أ�شخا�ص م�شنون، 
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�أو�أ�شخا�ص يف و�شعية ه�شة؟  �أو�أ�شخا�ص ذوي حاجيات خا�شة  

كل هذه �الأمور جتب مر�عاتها خالل �لتخطيط �ال�شرت�تيجي 

الأي عملية تفتي�ص، مما �شيوؤَدي �إىل �أدنى درجة يف ��شتعمال 

�لقوة �أو�لعنف. لقد قمت يف �ل�شنة �ملا�شية برفع تقرير ب�شاأن 

ُيدعى  �شخ�ص  بها  تقدم  �شكاية  بخ�شو�ص  بها  قمت  معاينات 

»ر�ميوند ماّكورد« )McCord Raymond( وي�شري فيها �إىل غياب 

بعد  وباأنه  ر�ميوند،  �بنه  قتل  جرمية  ب�شاأن  مالئمة  حتقيقات 

�شخ�ص ما ومن  �ل�رشطة قامت بحماية  فاإن  �شنو�ت من ذلك 

عن  حتى  �متنعت  �ل�رشطة  �أن  بل  �رشيكه،  يكون  �أن  ُيعتقد 

كذلك  �لرجل  و�دعى  �لتهم.  من  بالعديد  ومتابعته  �عتقاله 

معاينتي  َدت 
َّ
�أكـ ولقد  لل�رشطة.  خمربً�  كان  �ملتهم  باأن 

َمت  قـدَّ �أقو�ل، كما  من  ماّكورد  �ل�شيد  به  �أدىل  ما  وحترياتي 

تلك �لتحريات جردً� لبع�ص �ملمار�شات �لتي ُتظهر تو�طئًا بني 

�شباط �ل�رشطة بخ�شو�ص بع�ص �حلاالت، وهي ممار�شات تبقى 

�خلطرية  �لنو�ق�ص  بع�ص  وجود  ثبتت  كما  تف�شري�ت،  دون 

رجال  لذن  من  �ملتبعة  و�ل�شلوكيات  �ل�شيا�شات  ت�شوب  �لتي 

�ل�رشطة ل�شنو�ت. ولقد كنت �شعيدة لكوين متكنت من رفع 

�لتي  �لتو�شيات  �لكثري من  �ل�رشطة مع  ير�شد جتاوب  تقرير 

�لتعامل مع  �لف�شلى وكذ�  �ل�شلوكيات  بخ�شو�ص  بها  تقدمت 

�ملخربين و�ملعلومات �لتي ميدون بها جهاز �ل�رشطة.

معلومات  يقدمون  �لتي  للجماعات  �ملخربين  معظم  ينتمي   

عنها، �شو�ء كانو� خمربين بالن�شبة حلاالت جنائية �أو  ق�شايا 

�أو�لقومي. و�إذ� ما ر�حت فئة من  �أمنية على �ل�شعيد �لوطني 

�أثناء  �لق�شوة  ��شتعمال  �ل�رشطة يف  الإفر�ط  �شحية  �ملو�طنني 

حينما  خ�شو�شًا  �الأمن،  و��شتتباب  �لقانون  تطبيق  حماولتها 
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تهدف �ل�رشطة �إىل �حلد من �جلرمية �ملنظمة، فمن �ملحتمل 

بل  لل�رشطة،  ظهرها  �ملو�طنني  من  �لفئة  هذه  تويل  باأن 

وتنا�شبها �لعد�ء، ناهيك عن �حتمال تعر�ص �ملخربين لعملية 

�ل�شكان خونة متعاونني  ُي�شبحون يف نظر  �إذ  �أومالحقة،  قتل 

�ل�شمالية  �إرلندة  يف  �ل�رشطة(.  هوجهاز  �لعدو)و�لعدوهنا  مع 

كان �ملخربون ُيقتلون ب�شكل روتيني حينما ينك�شف �أمرهم، 

وذلك بعد �لتنكيل بهم من طرف �جلماعات �لتي كانت ُتلقي 

�لذي  �الخرت�ق  مدى  معرفة  منها يف  رغبة  �لقب�ص  عليهم 

ل بجثة �ملخرب 
َّ
ثـ تعر�شت له من طرف �ل�رشطة. كما كان مُيَ

قبل �أن ُتلقى يف �لعر�ء، حيث ُي�شكل ذلك ر�شالة موجهة لكل 

ل له نف�شه �أن ي�شلك نف�ص �لطريق. لهذ� وجب متتيع  َوِّ
من ُت�شـ

�ملخربين بحماية �ل�رشطة وتدبري �أمورهم بعناية نظرً� لقيمة 

�أن  �شاأنها  من  و�لتي  بها،  �ل�رشطة  ميدو�  قد  �لتي  �ملعلومات 

��شتعالمات  �أورجال  �رشطة  �شباط  وقتل  بل  �نف�شاح  جُتنب 

تعقيدً�  �أكرث  �أخرى  و�شائل  طبعًا  هناك  �آخرين.  �أوخمربين 

�أو�عرت��ص  عليهم  كالتن�شت  �ملجرمني،  نو�يا  عن  للك�شف 

كن من جتميع  �أخبار  و�إجها�ص خططهم، زيادة على تقنيات مُتَ

��شتعالماتية. غري �أن �شمو�لقانون يجب �أن يبقى د�ئمًا حا�رشً� 

يبدلون  �لذين  �لعتاة  فني مبالحقة �ملجرمني 
َّ
�ملكلـ �أدهان  يف 

ق�شارى جهودهم الإحباط �لعمليات �ل�رشطية.  

�جلرمية يف  ن�شبة  ترتفع  للخطر حني  �ل�شكان  حياة  تتعر�ص 

تلك  يف  �لنظام  بفر�ص  يقومون  من  ُيالقي  كما  ما،  منطقة 

هناك  �الأمن  ال�شتتباب  بالن�شبة  جمة.  �شعوبات  �ملناطق 

�إقر�ر ب�رشورة جعل �لتد�بري �الأمنية مماثلة يف حجمها حلجم 

�ملخاطر. كما يتعني على �شباط �ل�رشطة �إقناع �ل�شاكنة باأن 
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تو�جدهم ي�شتهدف حماية �ملو�طنني ولي�ص منا�شبتهم �لعد�ء. 

وليتاأتى ذلك يجب تطوير �شيا�شات ��شتتباب �الأمن قبل �أن تظهر 

باحرت�م  �ل�شكان  معاملة  يجب  كما  الحقًا،  �مل�شاكل  بع�ص 

وتقدير، الأن ما عدى ذلك �شيدفعهم لالنعز�ل و�النغالق على 

�أنف�شهم يف مو�جهة جهاز �الأمن، مما قد يوؤدي الأ�رش�ر ج�شيمة 

كما تبني ذلك يف مناطق عدة عرب �لعامل.

خالل  من  ومنعها  �ملنظمة  �جلرمية  حماربة  م�شاألة  مُتثل 

�الإرهاب  حماربة  وكذلك  فيها،  �ل�شالعة  �لع�شابات  تفكيك 

وخالياه، ق�شايا جوهرية بعالقة مع عملية ��شتتباب �الأمن يف 

كل �لبلد�ن. ولن ُتقلل من �أهمية ذلك �لتحقيقات �مل�شتقلة 

لقد  �جُلناة.  حتركات  ور�شد  متابعة  خالل  بها  �لقيام  عند 

علمتني جتربتي كو�شيط لل�رشطة باأنه، يف بع�ص �الأحيان، 

مُيكن للمنظمات �ل�رشطية وكذ� �أجهزة تطبيق �لقانون �أن 

ن م�شالح �أوبنيات لتجميع وتدبري �ملعلومات �ال�شتخبار�تية   ُتَكوِّ

�أ�شكالها.  بكل  �جلرمية  �أوحماربة  �لقومي  �الأمن  حماية  ُبغية 

يت�شبثون  ال  �لذين  هوؤالء  �ملنظمات  تلك  د�خل  ولكن هناك 

تبنيهم  عدم  جر�ء  من  فا�شدين  ي�شريون  ممن  �لقيم،  بتلك 

لنف�ص �لقيم، وهذ� �شُيبعدهم عن �ملهمة �حلقيقية لل�رشطة 

بل قد يجرهم ملمار�شة �الإجر�م كذلك.  

عامل  يتحركون يف  �لذين  فاملخربون  و��شحة،  تبدو�ملخاطر 

غام�ص حمفوف باملخاطر ويكتنفه �الإجر�م ، قد ين�شاقون ور�ء 

�مليوالت �الإجر�مية كذلك، بل وي�شريون �شالعني يف بع�ص 

�جلر�ئم �خلطرية، مما قد يدفع �ملتعاونني معهم �إىل �الن�شياق 

نحونف�ص �ملمار�شات. فاملجرم �لذي يبحث عن حماية الأن�شطته 
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مُيكن �أن ُيبدي تعاونا مع �شباط �ل�رشطة، و�أن ي�شري خمربً�   

ل�شابط  �رشطة جنح يف �خرت�ق منظمة �إجر�مية ما، فيخربه 

بو�شول ب�شاعة تتكون من �ملحظور�ت كاملخدر�ت مثاًل؛ ومن 

�لب�شاعة  تلك  من  جزءً�  �ملخرب  ُيعطي  �أن  كذلك  �مُلحتمل 

للُمخرب  م�شد�قية  ُيعطي  قد  مما  �ملجرم،  لذلك  �ملحظورة  

كذلك  �الأحيان  بع�ص  يف  ومُيكن  �أي�شًا.  �لب�شاعة  ول�شاحب 

للطرفني معًا �أن يقت�شما �لغنيمة. هكذ� يخون �ملجرم �الأع�شاء 

يتقا�شى  �أن  بامُلخرب  �الأمر  ينتهي  �لع�شابة، كما  �الآخرين يف 

�أجرً� للتعامل مع )�أو�لت�شرت على( �ملجرم. وقد يوؤدي هذ� �إىل 

جتاوز �مُلخرب للخطوط �حلمر�ء يف ق�شايا قد ال يكون م�شموحًا 

�أخرى قد يكون روؤ�شاء �مُلخرب على  له بتجاوزها. يف حاالت 

علم بتورط مروؤو�شهم يف ق�شية ما دون �لتدخل الإيقاف ذلك 

بُحجة نوعية وقيمة �ملعلومات �لتي ميدهم بها، مما قد ُيقوي 

�شوكة �ملجرم و�شطوته ومُيتعه باكتفاء ذ�تي. ما  قد يح�شل 

يف مثل هته �حلاالت هو��شتمر�ر �مُلخرب يف دفع �أجر للمجرم 

مقابل �ملعلومات �لتي ي�شتمدها منه، بينما ي�شتمر �ملجرمون 

يف ممار�شة �إجر�مهم. يح�شل هذ� يف �جلر�ئم �لعادية كما قد 

يح�شل يف �شياق مت�شم باالإرهاب. 

لقد الحظنا مثل هذه �حلاالت يف �شمال �إرلندة، حيث تتو�طاأ 

بع�ص  �الإرهابيني يف حماربة  بع�ص  �ل�رشطة مع  قو�ت  بع�ص 

�الأعد�ء �مل�شرتكني للطرفني. يح�شل ذلك كاأن ُت�شلم �ل�رشطة 

بع�ص �لتفا�شيل �أو�ملعلومات حول هوؤالء �الأعد�ء �مل�شرتكني 

�لقتلة  بع�ص  �ل�رشطة  جهاز  ن 
ِّ
كــ مُيَ �أوكاأن  و�مُل�شتهدفني، 

�لتعامل  يف  �ل�رشطة  ُتخفق  �أوكاأن  ل�شحاياهم،  �لو�شول  من 
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�أن  ُيفرت�ص  و�لتي  قو�تها  ��شتقتها   �لتي  �ملعلومات  بع�ص  مع 

ت�شاعد هذه �خلربة يف منع مثل تلك �الأ�شياء من �حل�شول.  �إن 

عملية �لتدبري �ملنظماتي )management organizational( تكت�شي 

�أهمية بالغة، غري �أن بع�ص �الأ�شياء قد حت�شل ب�شكل ُمعاك�ص 

�آليات م�شاءلة لتد�رك �ملوقف  ع، مما ي�شتوجب وجود  للُمتوقَّ

وتقومي كل زيغ �أو�عوجاج حمتملني يف �مل�شار �ملو�شوع لعملية 

ْخَطَر 
َ
ما، وكذلك للتاأكد مما ح�شل. على �شبيل �ملثال، �إذ� �أ

ُيخطر  �أن  دون  جرمية،  ح�شول  بو�شك  �رشطة  �شابط  خُمرٌب 

اًل ذلك باحتمال  هذ� �الأخري روؤ�شائه �أوم�شاعديه باملعلومة ُمعلِّ

ن  كِّ تعري�ص حياة �مُلخرب للخطر، فاإنه يتوجب وجود نظام مُيَ

�لتي قد تقطعها تلك �جلرمية، كما  من تقفي كل �ملر�حل 

بها  رت  مرِّ
ُ
�لتي  �لطريقة  لتحليل  و�شيلة  �أن تكون هناك  يجب 

�ملعلومة من �مُلخرب لل�شابط، وما كان يتعني على �ل�شابط 

�لقيام به حني تو�شله باملعلومة، و�أخريً� من له م�شوؤولية �إد�رة 

�إمكانية  يف  فيكمن  ذلك  كل  من  �لغر�ص  �أما  �مُلخرب.  هذ� 

�لتجاوب �حلا�شل  تقييم م�شد�قية �خلرب و�مُلخرب، وكذ� نوع 

ح�شل  قد  ذلك  كان  و�إن  بها،  �لتو�شل  حني  �ملعلومة  مع 

�أن  على �شوء �لقو�نني �ل�شارية �ملفعول؛ بل يجب �لتاأكد من 

قة بخ�شو�ص تلك �حلالة بعينها هي قو�نني جيدة  �لقو�نني �مُلطبَّ

ومالئمة. نف�ص �الأ�شئلة يجب طرحها بخ�شو�ص �ملعلومات �لتي 

خرى غري �ملو�رد �لب�رشية. 
ُ
مت �حل�شول عليها مبو�رد �أ

ب�شكلها  �ملنظمة  �جلرمية  وكذ�  �لكوين  بوجهه  �الإرهاب  �إن 

د 
ِّ
ُيَعقـ مما  وثيق،  ب�شكل  �لبع�ص  ببع�شهما  يرتبطان  �لدويل 

�شبل حماربتهما، وهذ� ي�شتدعي ت�شافر كل �جلهود و�لتقنيات 



99
احلكامة الأمنية اجليدة

نادرة  �شجاعة  تر�فقها  فعالة  ال�شرت�تيجيات  �إ�شافة  �ملتوفرة، 

ملحاربي �جلرمية �ملنظمة و�الإرهاب. ولن يتاأتى كل ذلك �إال �إذ� 

�نخرط �ملو�طنون يف هذ� �مل�شار. وبناءً� على ما �شلف ذكره 

فاإن �إحجام �ملو�طنني يف بلد ما عن م�شاعدة �ل�رشطة يف حماربة 

ل �الأ�شياء ب�شكل  �جلرمية �شيزيد من �شعوبة �ملهمة. وحني حت�شُ

خاطئ، خ�شو�شًا حينما ُتزهق �أرو�ح عن طريق �خلطاأ �أو�شوء 

�ل�رشطة. لهذ�  ه جلهاز  �شُيَوجَّ �التهام د�ئمًا  �شبع 
ُ
�أ فاإن  �لتقدير، 

ن من �إجر�ء حما�شبة  �لغر�ص، فاإن وجود �آليات م�شتقلة �شُيمكِّ

ومر�قبة جهاز �ل�رشطة، كما �شُيَمكن من بعث روح �لثقة و�الأمان 

يف نفو�ص �ملو�طنني من جهة، كما �شيمنح من جهة �أخرى 

وما  بالقو�نني �ملهنية –  �لثقة لد� �شباط �ل�رشطة �مللتزمني 

�أكرثهم - بعد�لة مو�قفهم.  �إن �خُلطة �لر�مية ال�شتتباب �الأمن 

�شت�شكل �لدرع �ل�شامن للعد�لة و�ل�شلم د�خل �ملجتمع. 

لقد كنت حمظوظة حني توفرت يل كل �رشوط �ال�شتقاللية 

مكتب  تاأ�شي�ص  خالل  �ل�رشطة  جهاز  مع  مهامي  مز�ولة  يف 

بالن�شبة  �شنو�ت.  �شبع  منذ  و�أتر�أ�شه  فيه  �أعمل  �لذي  �لو�شيط 

من  يكفي  ما  ذلك  الأجل  ر 
ِّ
خـ وُي�شَ للفعالية،  يتوق  مُلجتمع 

�ل�شمانات يف جمال �حرت�م حقوق �الإن�شان، فاإن �الأمر يتطلب 

من  لتتمكن  �حلكومة  طرف  من  و�إ�رش�رً�  �شجاعة  حمالة  ال 

تتمكن من  لعملياتها، وحتى  �مل�شد�قية  يكفي من  ما  �إعطاء 

�لقيام بتحريات وحتقيقات م�شتقلة ب�شاأن م�شاحلها �ل�رشطية 

�أن   �شك يف  ير�ودين  وال  �الأمن؛  با�شتتباب  �ملكلفة  وم�شاحلها 

�الأول  �ملقام  تنبني يف  ��شتمد�دها من ُخطط  مُيكن  �ل�شجاعة 

�ش�ص متينة.
ُ
على �أ





    اجلل�سة الثالثة :

اإ�صالح قطاع الأمن يف املغرب : 

الأورا�ش اجلارية
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هيئة االإن�ساف وامل�ساحلة 

واحلكامة االأمنية اجليدة

�أحمد �سوقي بنيوب*

بعدما ��شتمعنا �لبارحة للتحاليل �لعميقة لتجربة هيئة �الإن�شاف 

وال  باالعتز�ز؛  �أ�شعر  �أن  �إال  كمغربي  يل  ميكن  ال  و�مل�شاحلة 

�ملنا�شل  بال�شديق  �عتز�زي  مدى  عن  �أعرب  �أن  �إال  ميكنني 

و�ملثقف �لع�شوي �حلبيب بلكو�ص �لذي كان يف ريادة جميع 

مر�حل �لعد�لة �النتقالية باملغرب. كما ي�شكل هذ� �للقاء �ليوم 

حلظة تكرمي دولية �أخرى ملوؤ�ش�ص �لعد�لة �النتقالية باملغرب 

�إدري�ص بنزكري رحمه �هلل. 

وي�رشفني �أن �أقدم هذ� �لعر�ص يف ح�شور منا�شلني كبار من 

موقع هيئة �الإن�شاف و�مل�شاحلة و�أعني لطيفة �جبابدي و�شالح 

ونعيمة  �مل�شدق  مثل   �لكربى  �الإد�رية  �أطرها  ومن  �لوديع، 

�إىل قادة كبار للمجتمع �ملدين منهم حممد  �إ�شافة  بنو�كرمي 

 * ع�شو �شابق بهيئة �الإن�شاف و�مل�شاحلة.
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للحقيقة  �ملغربي  �ملنمتدى  �ل�شحايا،  منظمة  رئي�ص  �ل�شبار 

و�أمينة بوعيا�ص رئي�شة �ملنظمة �ملغربية حلقوق  و�الإن�شاف، 

منظمة  رئي�شة  �ملرو�زي  خديجة  �جلل�شة  ورئي�شة  �الإن�شان، 

�لو�شيط للدميقر�طية وحقوق �ن�شان.

كيف قاربت هيئة االإن�ساف وامل�ساحلة م��س�ع احلكامة االأمنية؟ 

قانونها  و�مل�شاحلة  �الإن�شاف  هيئة  و�شعت  تعلمون،  كما 

كنا  �لنظام  هذ�  ن�شوغ  كنا  وعندما  بنف�شها.  �الأ�شا�شي 

و�عني �أننا نعي�ص حلظة تاريخية مهمة من م�شل�شل �شيا�شي 

تارة  و�لبطيئة  �أحيانا  �ل�رشيعة  �الإيجابية،  بالقطائع  مطبوع 

ما  بني  ومن  �لدميقر�طية.  �إىل  �النتقال  �أجل  من  �أخرى، 

ت�شمله هذه �لقطائع عالقة �الأمن و�لقانون و�ل�شيا�شة وحقوق 

�شياغة  �إىل  بلغنا  وعندما  دميقر�طي.  جمتمع  يف  �الإن�شان 

�لفقرة �ملتعلقة بالعالقة مع �الأجهزة �الأمنية، جرى نقا�ص 

عبارة  ومب�شوؤولية  وعي  فكتبنا عن  بيننا كاأع�شاء،  عميق 

و�مل�شاحلة،«  �الإن�شاف  هيئة  مع  �الأمنية  �الأجهزة  »وتتعاون 

وكان باإمكاننا �أن نكتب »وتلزم �الأجهزة �الأمنية بالتعاون مع 

�لهيئة..«.  لكننا مل نقم بذلك، الأن �ملو�شوع مل يكن يتعلق 

بعبارة لغوية، بل كان تعبري� عن مو�شوع تتد�خل فيه ثالثة 

وجر�حات  �الإن�شان،  حلقوق  �لدويل  �لقانون  معايري  �أبعاد: 

و�آالم �ل�شحايا، ومكر �ل�شيا�شة. 

لقد كان بعد �حلكامة �الأمنية حا�رش� يف جميع �ملر�حل: يف 

�لك�شف  �لتحريات �مليد�نية، ويف  �الأ�شا�شي، ويف  �لقانون  و�شع 

عن �حلقيقة، ويف �الإقر�ر �لعمومي بها، ويف رف�ص �الختالالت 

�لتي حتكمت يف عالقة �الأمن بالقانون و�ل�شيا�شة. 
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فما هي �الإ�شرت�تيجية �لتي �عتمدناها يف تفعيل �لعالقة مع 

�الأجهزة �الأمنية �ن�شجاما مع مفهوم �لتعاون ولي�ص �الإلز�م؟

�ت�شم  تعاونية  �أو��شرت�تيجية  ت�شاركية،  مقاربة  �عتمدنا  لقد 

�النتهاكات،  ما�شي  حول  لفر�شياتنا  �جليد  باالإعد�د  منهجها 

�أيدينا،  بني  �لتي  و�لقر�ئن  �حلجج  و�إبر�ز  و�لتو�شيح  وبالتف�شري 

كما �ت�شم بعدم �ال�شتعجال يف ك�شب نتائج يف �جلولة �الأوىل، 

وحر�شنا على زرع �لثقة يف جدية �لعمل �لذي نقوم به، و�ل�شعي 

الإجناح جتارب ميد�نية. فقد كنا نعترب �أن ذلك ي�شكل �ملخترب 

�الأول يف تاريخ �ملغرب �مل�شتقل  منذ 1956 �إىل حني ميالد 

هيئة �الإن�شاف و�مل�شاحلة.

�لرفاة  بع�ص  ��شتخر�ج  عملية  مكنتنا  �لنماذج:  بع�ص  و�إليكم 

من �ملقابر �لفردية و�جلماعية، علما باأنه الأول مرة ت�شتخرج 

رفاة من مقربة تنتمي لبلد عربي �إ�شالمي، من �أن ن�شارك يف 

�لعملية.  فباالإ�شافة �إىل وفد هيئة �الإن�شاف و�مل�شاحلة  �مل�شكل 

من �شالح �لوديع ولطيفة �جبابدي، وهما من كبار �خلرب�ء يف 

هذ� �ملجال،  كان يوجد ممثلون من م�شتوى عال لل�شلطات 

�الأمنية، و�ل�شلطات �لق�شائية، و�ل�شلطات �الإد�رية وفريق طبي 

من نف�ص �مل�شتوى. وعندما ��شتخرجنا �لرفاة، و�أقمنا مر��شيم 

و��شتخرجنا عينات  �حلنيفة  �الإ�شالمية  �ل�رشيعة  وفق  �لدفن، 

للتحليل، كان �جلميع ويف مقدمتهم جهاز �الأمن ير�شم ، والأول 

مرة، عملية نظامية يف �إطار �لقانون وحقوق �الإن�شان.

ومت  �لعمومية  �ال�شتماع  نظمنا جل�شات  �أخرى، ملا  ومن جهة 

ك�شف �إفال�ص مقاربة �الأمن �لتي �شادت الأربعني �شنة، �أمام �ل�شعب 

�ملغربي و�أمام �لعامل، �رشع م�شل�شل �لك�شف �لعمومي عن �حلقيقة 
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ومكننا  �أمنيني كبار،  م�شوؤولني  مع  جل�شات  عقد  وثرية  من 

ذلك من �أن نتقدم يف �لتو�شل مبعلومات ووثائق تخ�ص �ل�شلطات 

�الأمنية و�لع�شكرية، كما �أن �لك�شف عن �حلقيقة �رشع فتح �أبو�ب 

للمر�كز �ل�رشية �ل�شابقة النتهاكات حقوق �الإن�شان. 

قمنا  �لتي  �لدر��شات  م�شل�شل  لنا  �شمح  ثالث،  �شعيد  وعلى 

�الجتماعية  باالأحد�ث  عالقته  ويف  �لتاريخي،  لل�شياق  بها 

و�ل�شيا�شية، �أن نقف بامللمو�ص عند وجود فر�غ قانوين حقيقي 

ينظم �شالحيات و�خت�شا�شات �أجهزة �الأمن؛ كما متكنا، �أي�شا، 

للعموم،  ومتاح  منظم  �أر�شيف  وجود  عدم  عند  �لوقوف  من 

كما تبني لنا عدم وجود حما�رش �أوم�شتند�ت تتعلق مب�شل�شل 

�تخاذ �لقر�ر�ت �الأمنية �ملتعلقة با�شتخد�م �لقوة. و��شتطعنا �أن 

قدرته  و�أحيانا عدم  �لربملان،  �خت�شا�ص  فر�شية عدم  نثبت 

�أي�شا،  على �لرقابة على عمل �الأجهزة �الأمنية، كما متكنا، 

من �لوقوف عند عدم قدرة �حلكومة،  ك�شلطة �شيا�شية، على 

تتبع عمل �أجهزة �الأمن  �لتي من �ملفرو�ص �أن توجد  حتت 

رقابتها �الإد�رية..

�لتقرير  �إجناز  ومنا�شبة  و�لتحريات  �لدر��شات  مكنتنا  هكذ�، 

�خلتامي من و�شع ت�شور للحكامة �الأمنية، ينطلق من مبادئ 

حقوق �الإن�شان و�لف�شل بني �ل�شلط وتعزيز دور �لربملان وتقوية 

�إطار  وذلك يف  �لعقاب،  �الإفالت من  وعدم  �لق�شائية  �ل�شلطة 

منظور لل�شيا�شة �جلنائية، تعر�شها �حلكومة، ويقرها �لربملان 

يف �ن�شجام مع خمطط وطني للرتبية على حقوق �الإن�شان.  

�إنها فل�شفة مقاربتنا للحكامة �الأمنية. وعلى هذ� �الأ�شا�ص، ر�شمنا 

م�شار�ت و�ردة يف �لتقرير �خلتامي، من عناوينها : �حلكومة 
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�الأحز�ب م�شوؤولة، بحكم متثيليتها،  ت�شامني،  ب�شكل  م�شوؤولة 

عن �القرت�ح يف جمال مر�قبة �ل�شيا�شة �الأمنية، �رشورة تقوية 

�آلية �مل�شاءلة �لربملانية، �رشورة و�شع وتو�شيح ون�رش �لن�شو�ص 

�لقانونية �ملنظمة للحكامة �الأمنية، �رشورة تو�شيف وت�شنيف 

حاالت �الأزمة �لتي يتم فيها ��شتعمال �لقوة، و�شع �آليات �الأمن 

حتت  �إقليمية  �شلطات  من  باأمر  �لعمومية  �لقو�ت  وتدخالت 

�إ�رش�ف ق�شائي.. 

فما هو�لتقدم �ملحرز يف �ملغرب، �ليوم،  على �شوء نتائج هيئة 

�الإن�شاف و�مل�شاحلة، ومقاربتها �لتي ن�رشت باتفاق �أعلى �شلطة 

يف �لبالد �ملتمثلة يف �شاحب �جلاللة؟

�حلكامة  بخ�شو�ص  �ليوم  قيا�شه  ميكن  �لذي  �لتقدم  يتمثل   

�الأمنية يف �إقد�م هيئة �حلقيقة و�الإن�شاف على �إحد�ث �خرت�ق 

ثقايف و�شيا�شي ظل حمرما لعقود من �لزمن. �أما �لعن�رش �لثاين 

فيتج�شد يف وجود مد�خل �شيا�شية، وقانونية، ومعيارية الإدماج 

تاأييد  ويف  �لعمومية،  �ل�شيا�شات  يف  �الأمنية  �حلكامة  مفهوم 

مبدئي لهذه �ملقاربة من طرف فاعلني �شيا�شيني ومدنيني.

ويف ظل �النتقال وجتربة �لعد�لة �النتقالية، توجد �ليوم نخبة 

و�أذكر  �لبلد،  يف  كربى  �أجهزة  ر�أ�ص  على  وممتازة  جيدة 

�لعام �حلايل  باملدير  تتعلق  �الأوىل  منها ُثالث حاالت. �حلالة 

�النتقالية  �لعد�لة  جتربة  دعم  �لذي  �لع�شكرية  لال�شتخبار�ت 

يف كل �ملر�حل، وتتعلق �حلالة �لثانية باملدير �لعام �حلايل 

الإد�رة �الأمن �لوطني �لذي دعم بدوره جتربة �لعد�لة �النتقالية، 

وقبلها حركة ومطالب �ل�شحايا،  �أما �حلالة �لثالثة فتتج�شد يف  

�لو�يل �ملدير �لعام لوز�رة �لد�خلية �لذي كان من �ل�شخ�شيات 
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�لتي ر�فقت �مل�شل�شل �حلقوقي، بل كان ع�شوهيئة �لتحكيم يف 

�ملرحلة �ل�شابقة.

على  مهم  �أويل  عمل  �نطالق  قيا�شها  ميكن  �لتي  �الأمور  ومن 

م�شتوى معاهد �ل�رشطة. ويتجلى يف �إدماج �لرتبية على حقوق 

�الإ ن�شان يف �لتكوين و�لتكوين �مل�شتمر.

فيها  �شيقول  باأ�شلحة  �إرهابية  حماولة  موؤخر�  �كت�شفت  لقد 

�لق�شاء كلمته. وعلى �لرغم من كثافة �حلدث وكرثة �الأ�شلحة 

�ملكت�شفة، قدمت �ل�شلطات �الأمنية �لق�شائية �مل�شتبه فيهم، 

�حلر��شة  �أجل  ينق�شي  �أن  قبل  �لتحقيق  قا�شي  �إىل  الأول مرة، 

�لنظرية.

لكن كيف ميكن تفعيل ت��سيات الهيئة ؟ 

�إن تفعيل تو�شيات �حلكامة �الأمنية ال يتعلق برغبات، بل هي 

�ل�شادرة  فالتو�شيات  و�لقانون.  �حلق  دولة  بناء  تخ�ص  عملية 

عن هيئة �الإن�شاف و�مل�شاحلة تتعلق بف�شل �ل�شلط، و�لرقابة 

�لق�شائية، وعدم �الإفالت من �لعقاب، و�لتحقيق �لربملاين...

لذلك، ال ي�شلح ��شتعمال مفهوم �لتفعيل باملعنى �ل�شيق له، 

الأننا ل�شنا �أمام تو�شيات تقنية، بل �أمام تو�شية ثقافية و�شيا�شية 

تتعلق بدولة �ملوؤ�ش�شات.

جمال  يف  �لدولية  �ملغرب  �لتز�مات  �العتبار  بعني  و�أخذ� 

حقوق �الإن�شان، و�ملناخ �لدويل �ملعقد حاليا، وحتديات مو�جهة 

�الإرهاب، و�ملوقع �جليو�شرت�تيجي للمغرب، و�لثقافة �ل�شيا�شية 

لالإ�شالح يف جمتمع متخلف ومتاأخر، �عتقد �أن جمال �لنقا�ص 

حول �حلكامة �الأمنية �جليدة هو�لربملان. فاإذ� مل يرتق �لنقا�ص 
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�لتحاليل  مرحلة  يف  �شنبقى  �لربملان  �إىل  �ملو�شوع  هذ�  يف 

وتبادل �الآر�ء. وال �شك �أن �لنقا�ص يف �لربملان �شيكون تفاو�شيا، 

معقد� وطويال، الأنه يتعلق بعمارة �لدولة و�ملجتمع. 

وعلى �شعيد �آخر، يجب �لتفكري يف �إجناح �أربع جتارب ميد�نية 

قطاعية:

لتدبري ف�شاء  و�شيا�شي جدي  قانوين  يتم تفكري  �أن  	 يجب 

�حلريات يف �ل�شارع �لعمومي، من خالل �شمان ما تن�ص 

و�لنظام  �الأفر�د  بخ�شو�ص حقوق  �لدولية  �ملعايري  عليه 

�لعام ...؛

	 وي�شكل تدبري �لهجرة �ل�رشية جماال ثانيا يف هذ� �ل�شدد، 

حقوق  و�شمان  �ملغرب،  �لتز�مات  يحرتم  مبا  وذلك 

�ملهاجرين وت�شوية �الأو�شاع �لقانونية؛

	 �إعادة �لنظر يف �ل�شيا�شات �جلنائية �ملتعلقة باالأو�شاع يف 

�ل�شجون �لتي بلغت �الإفال�ص �لتام؛

لالإرهاب  �لت�شدي  بعالقة  فيتعلق  �لر�بع،  �لقطاع  	 �أما 

جميع  يف  �لعادلة  �ملحاكمة  يف  �حلق  و�حرت�م 

�الأطو�ر.

ومن �ملد�خل �ملوؤ�ش�شة ل�شلم �الأولويات على �أجندة �الإ�شالح 

نقل وتعميم �ملعرفة حول �حلكامة �الأمنية �جليدة، و�ال�شتفادة 

من  ولي�ص  باأوروبا  �لعريقة  �لدميقر�طية  �لدول  من خرب�ت 

�لبلد�ن �الأوروبية عرفت، منذ نهاية  �لواليات �ملتحدة. الأن 

�ل�شبعينات، نقا�شا قانونيا و�شيا�شيا وموؤ�ش�شاتيا ما بني �شلطات 



110
احلكامة الأمنية اجليدة

كيفية  �لعام يف  و�لر�أي  �الأمنية  و�ل�رشطة  �لتحقيق  ق�شاء 

�لتعامل مع �حلكامة �الأمنية. ويف هذ� �الإطار، يجب �أن ت�شبح 

�حلكامة �الأمنية �جليدة مادة للتدري�ص يف �جلامعة، ومو�شوعا 

للبحث �لعلمي. كما يجب �أن ت�شبح مو�شوع عمل منظمات 

حقوق �الإن�شان. وال �شك �أن �ملنظمات �حلقوقية ذ�ت �لنف�ص 

�الإ�شالحي هي �لقادرة على مناق�شة مو�شوع �حلكامة �الأمنية.

�أوؤكد من جديد �أنه عمل �شاق، غري �أن عنا�رش جناحه  يف 

�أخربنا  لقد  هاما.  �عتربه  بحدث  و�أختم  ر�جحة.  �ملغرب 

�نتهاء عمل  بعد  �لد�خلية،  وز�رة  �مل�شوؤولني يف  �أحد كبار 

�لذين  �مل�شوؤولني  �أن  ب�شهور،  و�مل�شاحلة  �الإن�شاف  هيئة 

يف  كمعيار  جناحهم  �أخذ  مت  قد  بنجاح،  �لهيئة  مع  ��شتغلو� 

�لرتقية �الإد�رية .
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 * جامعي وعميد �رشطة �شابق

امل�سالح االأمنية باملغرب : ت�سخي�س ال��سع

�مليلودي حمدو�سي*

تتمحور مقاربة  هذه �لندوة �خلا�شة باحلكامة �الأمنية حول 

�لن�شاط �لق�شائي الأجهزة �الأمن وتد�عياته �خلا�شة بانتهاكات 

�حلقوق �الأ�شا�شية لالإن�شان . ولذلك فاإن �لعر�ص �لذي �شاأتقدم 

به ،�شيتطرق �إىل هذ� �لن�شاط �لق�شائي و�إىل حفظ �لنظام �لعام 

باعتبار �أن هذين �ملفهومني ي�شكالن �حلقل �لتي تتجلى فيه 

�إكر�هات و�إلز�مات �لنظام �لدولتي.

فكيف ه�حال اأجهزة االأمن باملغرب، ولي�س واقع االأمن به؟ 

�إن �لتحليل �لتجريبي، �الأفقي و�لعمودي، �ملنطلق من �لتجربة 

�ملعا�شة، ولي�ص من �لروؤى �ملجردة، يف�شي �إىل خال�شتني رئي�شيتني 

  )incohérences( �أوتنافر�ت  الجتان�شات  هناك  �جلدل:  تقبالن  ال 

قانونية من جهة ،ونو�ق�ص ذ�ت طابع مهني من جهة ثانية. 
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فاإذ� �شلمنا باأن �ل�رشطة �لق�شائية ،�الأمن �لوطني و�لدرك �مللكي، 

متار�ص �ل�شطط يف ��شتعمال �ل�شلطة ،فيجب �لت�شاوؤل عن �ل�شبب 

ور�ء ذلك .وال �شك �أن �جلو�ب �شيف�شي بنا ،يف �الأخري ،�إىل 

�لتاأكيد على �أن هذين �جلهازين غري م�شوؤولني عن ذلك كما 

قد يعتقد؛ بل ميكن �لقول �إن هناك م�شوؤولية م�شرتكة بني 

�ل�شلطات �لعمومية و�أجهزة �الأمن .ولعل �أول هذه �لتناق�شات 

�لناجتة عن عدم حتكم نف�ص �ملنطق يف �شياغة �لن�شو�ص 

�لقانونية �ملتعلقة باالأمن �لوطني و�لدرك �مللكي ،تناق�شات 

قانونية ،م�شوؤول عنها �لربملان.

وجتدر �الإ�شارة ،قبل �ال�شتمر�ر يف هذ� �لتحليل ،�إىل  �أننا نعني 

بامل�شالح �الأمنية  �أجهزة �الأمن �لوطني و�لدرك �مللكي و�لقو�ت 

�مل�شاعدة.

فاالأمن �لوطني ينظمه �ملر�شوم 879.75.2 كما مت تعديله و�إمتامه.  

وينظم �لقو�ت �مل�شاعدة ظهري مبثابة قانون رقم 73.75.1.بتاريخ 

 12�أبريل ، 1976 كما مت تعديله و�إمتامه .�أما �لدرك �مللكي �لذي 
�أحدث مبوجب �لظهري 079.57.1 بتاريخ 29 �أبريل، 1975 فلم ينل 

�حلظ �لكايف من �هتمام �مل�رشعني ،با�شتثناء �لظهري280.57.1  

بتاريخ 14 يناير 1985 �ملتعلق مب�شالح هذ� �جلهاز.

من  �لعديد  ب�شبب  �أ�شال  �ل�شعيف  �لت�رشيعي،  �ل�شح  �إن   

�ال�شتثناء�ت، قد �أدى على م�شتوى ن�شاط �الأمن �لوطني و�لدرك 

�مللكي �إىل  مو�جهات بني �لن�شو�ص .

 لناأخذ  مثال على ذلك: فالفقرة �الأخرية من �ملادة 71 من 

�لظهري �ملتعلق بالدرك �مللكي، تبني �أنه �إذ� كان هناك من 
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�شطط فال ميكن رده بالكامل �إىل جهاز �لدرك �مللكي، بل يجب 

�لبحث عن �مل�شوؤولية عنه يف �حلقل �لت�رشيعي؛ �إذ تن�ص هده 

ب�شبب  �جلهاز  هذ�  حما�رش  �إبطال  ميكن  ال  �نه  على  �لفقرة 

و751  من   293  ،  289 �ملو�د  �أن  �ل�شكل. يف حني  عيوب يف 

�ملدونة �جلديدة للم�شطرة �جلنائية توؤكد مبد�أ معاك�شا على 

ما يبدو، ونف�ص �ل�شيء بالن�شبة للمادة 63 من نف�ص �ملدونة.  

فكيف ل�شابط �أمن �أين يوفق بني �ملقت�شيات �لو�ردة يف �ملادة 

71 و�ملادة  63 مثال.

ال  �حلل  �أن  حني  يف  حل،  �إيجاد  يتطلب  �ل�شوؤ�ل  طرح  �إن   

ميكن �إال �أن يكون كفكاويا �شاغطا. هناك ن�شان ينظمان نف�ص 

�حلقل؛ فما هو�لن�ص �لقابل للتطبيق علما باأن �لق�شاء �لزجري  

و�حد  ن�شني،  �شادف   كلما  �خلا�ص   �لن�ص  يطبق  �ملغربي 

خا�ص و�الآخر عام، ينظمان �أويعاقبان نف�ص �لفعل؟ 

هكذ�، �شيتم تطبيق �لن�ص �الأول �لذي يوؤكد بو�شوح �أن �ملحا�رش 

عيوب يف  ب�شبب  �إبطالها  �مللكي الميكن  �لدرك  ينجزها  �لتي 

�ل�شكل. فكيف ميكن، و�حلالة هذه، حماية  �حلريات �لفردية 

و�لعامة للمو�طنني؟

ومن جهة �أخرى، فاإن ديباجة �لد�شتور �ملغربي تن�ص على �أن 

�للغة �لعربية هي �للغة �لر�شمية، ولي�ص �لوطنية، للملكة �ملغربية. 

غري �ن جل �لن�شو�ص متت �شياغتها بالفرن�شية ثم ترجمت �إىل 

�لعربية. وهكذ�، فاإن �إر�دة �مل�رشع توجد يف �ل�شيغة �لفرن�شية 

للن�ص ولي�ص يف �ل�شيغة �لعربية، يف حني �أن �ملحاكم، وطبقا 

ملا هوو�رد يف �لد�شتور �ملغربي بخ�شو�ص �للغة �لعربية كلغة 
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ر�شمية، ت�شتعمل �للغة �لعربية ولي�ص �لفرن�شية. وما جتدر �الإ�شارة 

�إليه �أن �لرتجمة غالبا ما تكون �شعيفة بل ورديئة �إىل حد �أنها 

تغري �ملعنى ب�شكل جذري �أحيانا. ولفهم �لن�شو�ص يتم �النق�شام 

�إىل قطبني، من جهة هناك �لتاأكيد على �أن �ملعنى حمدد يف 

�لن�ص، وال يتعلق �الأمر �إال باكت�شافه وتطبيقه على �لو�قع، ومن 

جهة �أخرى، يتمخ�ص �ملعنى من قر�ءة للن�ص فيكون ف�شفا�شا، 

ليتم تطبيقه على و�قع غري قابل لالإدر�ك.

�شوى  باالأ�شا�ص،  ال يهم،  �لق�شائي  �لن�شاط  مفهوم  كان  و�إذ� 

حفظ  مفهوم   فاإن  �مللكي،  و�لدرك   �لوطني  �الأمن  جهازي 

�لنظام �لعام  يهم  ثالثة �جهزة. ويتعلق  �الأمر باالأمن �لوطني 

بهذ�  نالحظ  �أن  وميكن  �مل�شاعدة.  و�لقو�ت  �مللكي  و�لدرك 

�خل�شو�ص �لال �ن�شجام على م�شتويني �ثنني على �الأقل. �أولهما: 

يوؤكد  �لذي  للقو�ت �مل�شاعدة  قانون �ملحدث  �لظهري مبثابة 

�إطار  يف  ت�شمن،  �مل�شاعدة  �لقو�ت  �أن  على  �الأول  ف�شله  يف 

�ملهام �ملوكولة لها )من طرف من؟ �لن�ص ال ي�شري �إىل ذلك(، 

»�لو�و«  هنا  �مل�رشع  وي�شتعمل  �لوطني.  و�الأمن  �لنظام  حفظ 

كاأد�ة عطف ولي�ص »�أو«. ويكت�شي هذ� �أهمية كبرية. 

وميكن �أن �أ�شتبق �خلال�شات، و�لقول �إن من �ل�رشوري مر�جعة 

جمال  يف  معا  تتدخل  �لتي  �الأجهزة  لهذه  �الأ�شا�شية  �لقو�نني 

�ل�رشطة �لق�شائية وحفظ �الأمن. كما جتدر �الإ�شارة، �أي�شا، �إىل 

�أنه غالبا ما ت�شتعمل م�شطلحات ال يفهم  معناها، مثل ��شتعمال 

�لتعبري عن  نريد  ordre’l( عندما   de  maintien( �لنظام  حفظ 

.... )ordre’l de rétablissement( إعادة �لنظام�
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 �إن �لظهري مبثابة قانون �ملوؤ�ش�ص للقو�ت �مل�شاعدة ين�ص على 

�أن هذ� �جلهاز ي�شمن، يف �إطار �ملهام �ملوكولة �إليه، حفظ 

فاإذ�  �الأخرى.  �لنظام  �لوطني مع قو�ت حفظ  و�الأمن  �لنظام 

�أعدنا قر�ءة �لن�ص جند �أن هناك �أوالأ فعل ي�شمن  ثم م�شطلح 

»يف �إطار«  )de cadre le dans( وهوتعبري �أدبي ال ي�شتعمله رجال 

�لقانون لكونه غري دقيق، الأنه اليعني �أي �شيء ويعني كل �شيء 

 la  dans( »يف حدود«  م�شطلح  يف�شلون  �الآن، حيث  ذ�ت  يف 

)....( .)de limite

لن يقبل �أي رجل قانون يف �لعامل  �لقول باأن رجل �أمن يف حالة 

�الأمن  بالدولة، ورجل  يتعلق  �الأمر   �أن  �إذ  �لنف�ص،  دفاع عن 

ال يقوم �شوى بتمثيل �لدولة؛ غري �أنه ال ميكن للدولة �أن تكون 

ب�شكل  �لن�شو�ص  تعديل  يجب  لذ�  �لنف�ص،  دفاع عن  يف حالة 

للقانون يف ظل  �إحقاقا  �الأمن  با�شرتجاع  �الأمن  لرجال  ي�شمح 

�حرت�م �أخالقيات �ملهنة و�حرت�م �لقو�عد �لد�شتورية. �إن �الأمر 

لي�ص �شهال؛ �إذ يجب، �أوال، توفري تكوين منا�شب لرجل �الأمن 

و�أكادميي  ثقايف  م�شتوى  ��شرت�ط  يجب  كما  و�لدركي...، 

جيد حتى يتمكن رجال �الأمن من متابعة درو�ص حول حقوق 

�الإن�شان، وحقوق �ملو�طن �لخ؛ وهوما لي�ص حا�شال �الآن، وخا�شة 

بالن�شبة لعموم رجال �الأمن، ولي�ص �ل�شباط و�لعمد�ء...

كما يجب مر�جعة �لن�شو�ص ق�شد حماية رجال �الأمن، وذلك 

من خالل بلورة م�شاريع قو�نني ل�شد �لثغر�ت �لت�رشيعية، وجتاوز 

�لنو�ق�ص ذ�ت �لطابع �ملهني. 

قال هرني رول�ص �شنة 1942 بخ�شو�ص »�شكوتالنديار«  �إن �ملحققني 
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ال يتوفرون �إال على و�شيلتني رهن �إ�شارتهم: �ملخرب و�ملوؤ�رش. 

هذه  يتجاوز�  مل  �مللكي  ودركنا  �لوطننا  �أمننا  فاإن  ولالأ�شف 

�ملرحلة بعد، ونحن يف �شنة 2008. 

و�إذ� كانت �ملو�رد �ملادية ال تطرح م�شاكل كبرية يف �ملغرب، 

�إىل  �الإ�شارة  وجتدر  منها.  �لعديد  تطرح  �لب�رشية  �ملو�رد  فاإن 

ممار�شات  على  �عتماد�  �ملو�رد  هذه  تدبري  يتم  ما  غالبا  �أنه 

عرفية. فال يوجد قانون، مثال، ي�شمح مبكافاأة �الأ�شخا�ص �لذي 

ميدون �أجهزة �الأمن مبعلومات من �شاأنها �أن توؤدي �إىل �كت�شاف 

حلماية  قانون  يوجد  ال  كما  فاعليها،  على  �أو�لتعرف  �جلر�ئم 

رجال �الأمن �ملت�رشبني د�خل جماعات معينة، �أوحول توجيه 

�ل�شهر  �أو�لدركي  �الأمن  �إننا نطلب من رجل  �الأمن.  وبرجمة 

على �حرت�م حفظ �الأمن دون �أن منكنه من �لو�شائل �ل�رشورية 

لذلك. 

�لعتيقة كما يف  �لدميقر�طيات  �لعامل، يف  بلد�ن  ففي جميع 

�الأنظمة �ل�شمولية �أو�لدكتاتورية، تتوفر م�شالح �الأمن على و�شائل 

�لعمل، ولوملكافاأة م�شادر �الأخبار و�ملخربين وباقي �ملتعاونني. 

غري �أن �ملغرب ال يتوفر عل ن�ص ميكنه من تنظيم هذ� �ملجال. 

فماذ� يتم يف �لو�قع؟ يلجاأ رجال �الأمن و�لدرك �إىل �أن ��شتعمال 

�أنا�ص من �لو�شط؛  يغ�شون �لطرف عن �ملهربني �ل�شغار حتى 

يزودونهم بني �حلني و�الآخر مبعلومات حول �ملهربني �لكبار. 

ولكن، �إذ� ما مت �عتقال �ملهرب �ل�شغري و�عرتف باأنه ي�شتغل 

حتت حماية رجل �أمن ما، فم�شري هذ� �الأخري يكون �ل�شجن. 

�إنه ماأزق حقيقي وال ميكن معاجلته �إال بو��شطة �لقانون، �لذي 

باإمكانه �إ�شفاء �لطابع �لقانوين عل ما هوقائم فعال.
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كما من �ل�رشوري �لتاأكيد على �أهمية �ملنتجات �ملعيارية، 

و�لربملان و�ل�شلطات �لعمومية �لتي يجب �أن تاأخذ بيدها م�شاألة 

و�لدرك �مللكي من  �لوطني  �الأمن  ت�شمح مل�شالح  �الأمن حتى 

تو�شيع جمموعة �الأحكام �ملتعلقة بها، و�الأجوبة �ملمكنة على 

كل �الأخطار �ملحتملة �لتي حتذق باملجتمع وتهدد ��شتمر�رية 

�ملوؤ�ش�شات.   





    اجلل�سة الرابعة :

نحو فتح نقا�ش حول اإ�صالح قطاع 

الأمن يف املغرب
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* من �ملعهد �مللكي لل�رشطة

احلكامة االأمنية اجليدة وحق�ق االإن�سان

�أحمد �أيت �لطالب*  

�ملغربي  جمتمعنا  يف  �الأمن  حول  �لنقا�ص  �أخذ  لقد 

يف  كان  كما  متمحور�،  يعد  ومل  �الأخرية،  �الآونة  يف  مد�ه 

�لتح�شني  �أجل  �الأمن من  �إ�شالح قطاع  �ملا�شي، حول مطلب 

من جتاوز�ت �لعاملني يف هذ� �لقطاع، بل �أ�شبح �لنقا�ص �أكرث 

خ�شوبة و�شمولية، ويهتم بالتفكري و�لتد�ول يف �لو�شائل �ملنا�شبة 

الإدماج حقوق �الإن�شان يف كل عمل يهم برجمة وتنظيم �لنظام 

�الأمني و�لتخطيط له ب�شكل عام.

مو�شوعة  �الأول، حتليل  �ملقام  يتطلب، يف  �ملو�شوع  �إن 

نريد  �أمنية  حكامة  �أي  عن  �ل�شوؤ�ل  وو�شع  �الأمنية،  �حلكامة 

باملغرب. 

يف ندو�ت �شابقة، وعندما تناولت هذ� �ملو�شوع، باعتباري 

مالحظا د�خليا، كنت م�شطر� �إىل �لبحث عن �إطار مرجعي 



122
احلكامة الأمنية اجليدة

يعتمدها  �أن  يجب  �لتي  �ملبادئ  بتحديد  لنا  ي�شمح  موؤ�ش�شي 

تنظيم وت�شيري �الأمن، وخا�شة من طرف �لفاعلني �لعموميني 

يف هذ� �ملجال، لبلوغ �حلكامة �الأمنية �جليدة. وبد� �أنه باللجوء 

�إىل مقاربة قانونية وتاريخية و�شو�شيولوجية يف ذ�ت �الآن، ميكن 

بتحديد  لنا  ي�شمح  �أ�شا�ص  وعلى  مرجعي،  �إطار  على  نعرث  �أن 

ومعاجلة ثو�بت �حلكامة �الأمنية. 

يف هذه �حلالة، نعترب �أن �خلطاب �مللكي ليوم 12 نونرب 

1999 �لذي مت �إلقاوؤه بالق�رش�مللكي بالد�ر �لبي�شاء ي�شكل نقطة 
جتد  �أن  ميكن  �لتي  �جليدة،  �الأمنية  �حلكامة  مفهوم  �نطالق 

�أ�ش�شها يف �ملفهوم �جلديد لل�شلطة �لذي �بتدعه �شاحب �جلاللة 

حممد �ل�شاد�ص، حيث و�شع �لركائز و�لتوجهات �لعامة ملثل 

هذه �حلكامة يف �خلطاب �لذي �أ�رشت �إليه. 

�إن �ملفهوم �جلديد لل�شلطة يرتكز �أي�شا على �ملقت�شيات 

�لو�ردة يف �لد�شتور �لذي ين�ص على �حرت�م �ملغرب حلقوق 

�الإن�شان كما هومتعارف عليها عامليا.

�ملبادر�ت  و�لنظرية  �لقانونية  �ملفهوم  هذ�  �أ�ش�ص  ومن 

�حلكامة،  تكري�ص هذه  �إطار  ت�شب يف  �لتي  �ملتتالية  �مللكية 

خا�شة من خالل �ملبادر�ت �ملتعددة �لر�مية �إىل �لنهو�ص بحقوق 

�الإن�شان و�شيانتها، و�إ�شالح �الإطار�لقانوين، وخا�شة ما يتعلق بو�شع 

�الإن�شان،  �لوطنية حلقوق  �ملوؤ�ش�شات  �إحد�ث  وت�شجيع  �ملر�أة، 

�الإن�شان،  حلقوق  �ال�شت�شاري  للمجل�ص  �جلديد  �لو�شع  وخا�شة 

وديو�ن �ملظامل وغريها من �ملبادر�ت �مللكية يف هذ� �ل�شاأن.

�أن  ميكن  و�لذي  لل�شلطة،  �جلديد  �ملفهوم  هذ�  ويرتكز 
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ي�شكل كذلك قاعدة للحكامة �الأمنية �جلديدة باملغرب، �أي�شا، 

تو�شية  �أ�شدرت  �لتي  و�مل�شاحلة  �الإن�شاف  هيئة  تو�شيات  على 

خالل  من  باملغرب  �الأمني  �لنظام  تر�شيد  بخ�شو�ص  و��شحة 

�لتاأكيد على �حلكامة �الأمنية. 

وجتدر �الإ�شارة �إىل �أن مفهوم �حلكامة �الأمنية �جليدة  قد 

هيئة  تو�شيات  يف  �لر�شمي  �مل�شتوى  على  مرة،  الأول  ظهر، 

حممد  �مللك  جاللة  عليها  و�فق  �لتي  و�مل�شاحلة  �الإن�شاف 

�ل�شاد�ص.

و�شاأقت�رش هنا على �إعطاء بع�ص �ملعلومات حول �لتد�بري 

�لتي ميكن �تخاذها، وحول �ل�رشوط �ملطلوبة لتنفيذ �لتو�شيات 

�ملتعلقة باحلكامة �الأمنية كما هي و�ردة يف تقرير هيئة �الإن�شاف 

و�مل�شاحلة، علما باأنني لن �أحتدث عن �لتد�بري �لتي تكت�شي طابعا 

�شيا�شيا، مكتفيا باالإجر�ء�ت �لتي تكت�شي طابعا مهنيا لها عالقة 

بقطاع �الأمن وخا�شة �ملديرية �لعامة لالأمن �لوطني.

بن�رش  و�مل�شاحلة  �الإن�شاف  هيئة  تو�شي  تقريرها،  يف 

�الإطار �لقانوين و�لقو�نني و�لقو�عد و�الأفعال و�لوثائق �لتي توؤطر 

تنهجها  �لتي  و�الأ�شاليب  وتنظيمها،  �الأمنية،  �مل�شالح  �أن�شطة 

للقيام مبهامها و�لتي تتحكم يف توجيه تدخالتها.

و�لقو�عد  �لقو�نني  ن�رش  يخ�شع  �لن�شو�ص،  فبخ�شو�ص 

�أما  �ملجال.  هذ�  يف  �مل�شتعملة  �لعادية  �لقانونية  للم�شطرة 

�إجر�ء�ت  �عتبارها  ميكن  �لتي  و�لوثائق  باالأفعال  يتعلق  ما 

وغريها  و�لدر��شات  و�لدوريات  �ملذكر�ت  قبيل  من  د�خلية 

من �لوثائق، فاإن �الإجر�ء �لتي تو�شي به �لهيئة �إجر�ء حممود، 
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و�لتعريف  �ل�رشطة  �أ�شاليب عمل  تو�شيح  باعتباره ميكن من 

بها و�إ�شفاء �ل�شفافية عليها. غري �أن هذ� يتطلب عمال بحثيا 

ذ� طابع نظري وعلمي وتقني، كما يتطلب، تبعا لذلك تعبئة 

ببلورة وثائق مالئمة يف هذ�  و�إحد�ث بنيات ت�شمح  للمو�رد، 

�ملجال، مع �الأخذ بعني �العتبار �ملتطلبات و�لثو�بت �ملرتبطة 

باأي عمل �أمني.

لقد طرحت باالأم�ص �أ�شئلة حول و�جبات �لعاملني بقطاع 

�الأمن، و�أريد �أن �أ�شري �إىل �أنه منذ ثالث �شنو�ت م�شت تقريبا، 

قامت �ملديرية �لعامة لالأمن �لوطني مببادرة يف جمال �لن�رش 

من خالل �إ�شد�ر جملة �الأمن �لوطني، �لتي �شمحت لنا، منذ 

�لعالقة  ذ�ت  �لق�شايا  من  �لعديد  ومعاجلة  بالتو��شل  �إن�شائها، 

�شو�ء  �لوطني،  لالأمن  �لعامة  �ملديرية  هيكلة  و�إعادة  بتنظيم 

على �ل�شعيد �ملركزي �أو�ملحلي.

 كما �ن�شبت جهود �لن�رش على �إ�شد�ر مادة خا�شة حول 

ت�شكل دليال عمليا الأخالقيات  �لتي  �ل�رشطة  �أخالقيات مهنة 

�ملهنة يف قطاع �الأمن �لوطني. ويعتمد هذ� �لدليل على �الإطار 

بها  �جلاري  �لتنظيمية  �ملقت�شيات  خمتلف  وعلى  �لقانوين، 

�لتدقيقات  من  �لعديد  تقدمي  �إمكانية  يتيح  وبذلك  �لعمل؛ 

�لتاأويالت  حول  تتمحور  �ملقاربة  و�أن  خا�شة  و�لتو�شيحات، 

�لعملية للعديد من �الإجر�ء�ت و�لتدخالت و�الأن�شطة �الأمنية. 

بالتعامل مع �ملجرمني  كما متت معاجلة كل ما له عالقة 

و�ل�شحايا و�ل�شهود،..

�لعمومية  �لقوة  ��شتعمال  معايري  حتديد  بخ�شو�ص  �أما 

و�للجوء �إىل �لقوة ب�شكل عام، فاإن �حلاالت �لتي ميكن �عتبارها 
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�إىل  �للجوء  للقوة، وخا�شة حاالت  فيه  مبالغ  ��شتعمال  حاالت 

�حلاالت  �أن  باعتبار  مقلق  و�شع  عن  تنم  ال  �لنارية،  �الأ�شلحة 

بني  �لتح�شي�ص  عمليات  تعزيز  تتطلب  وال  جد�،  حمدودة 

موظفي �الأمن �لوطني، خالفا ملا هوو�قع يف بلد�ن ذ�ت تقاليد 

دميقر�طية، حيث ال يرتدد رجال �ل�رشطة يف �شهر �أ�شلحتهم 

يتم  �لذين  �الأ�شخا�ص  وجه  �أويف  فيهم،  نحو�مل�شتبه  وتوجيهها 

�أو�ملر�قبات  �لهوية  حتقيق  عمليات  �أب�شط  ب�شبب  �عتقالهم 

�ملغربية  �الأمن  م�شالح  �لزمالء يف  �أن  �أعتقد  وال  �لروتينية. 

�لقيام  �إطار  يف  �لنارية  �الأ�شلحة  �إىل  �للجوء  بثقافة  مت�شبعون 

مبهامهم. و�الإح�شاء�ت ناطقة يف هذ� �ل�شاأن.

ويف ما يتعلق مبر�قبة م�شالح �الأمن وغريها من �لفاعلني 

يف جمال �الأمن �لعمومي، �أعتقد �شخ�شيا �أن �الإفر�ط يف �لتقنني 

�أنه  �أعتقد  كما  �أي�شا.  �لفعل  ويقتل  �لقانون  يقتل  و�ملر�قبة 

�شيكون من �ملالئم �أكرث تطوير ثقافة �ملر�قبة �لذ�تية د�خل 

م�شالح �الأمن، �إ�شافة �إىل عمليات �ملر�قبة �الأخرى �لد�خلية 

و�خلارجية �ملوؤ�ش�شاتية.

تن�ص  �ملجال  هذ�  يف  �لعمل  بها  �جلاري  �لن�شو�ص  �إن 

بالهرم  �لعالقة  ذ�ت  �شو�ء  �ملر�قبة،  �لعديد من عمليات  على 

�شعيد  �لقر�ر وعلى  �تخاذ  �حلا�رشة يف كل عمليات  �الإد�ري 

يتعلق  عندما  �لق�شائية  �ملر�قبة  مع  باملو�ز�ة  �ملهام،  تنفيذ 

�الأمر مبهام �ل�رشطة �لق�شائية؛ كما �أن �ملفت�شية �لعامة، كما 

هو�حلال يف خمتلف �لقطاعات �ملركزية، تر�قب عمل �الأمن 

�لوطني على م�شتوى �لرت�ب �لوطني، وتنه�ص بدورها كجهاز 

تاأديبي ملختلف �أجهزة �الأمن �لوطني �شمن �أدو�ر �أخرى.... 
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وذلك، ف�شال عن �ملر�قبات غري �ملوؤ�ش�شاتية �لتي ت�شطلع بها 

جمموعات  وخمتلف  و�ل�شحافة،  �ملدين،  �ملجتمع  مكونات 

�ل�شغط كما هو�حلال يف باقي �لبلد�ن �لتي تعي�ص فرتة �النتقال 

�لدميقر�طي.

ومن بني �الإجر�ء�ت �لتي تو�شي هيئة �الإن�شاف و�مل�شاحلة، 

تكوين م�شالح �الأمن يف جمال حقوق �الإن�شان. ومل تقم �لهيئة 

 1993 منذ  بلورتها  متت  قدمية  تو�شية  تاأكيد  باإعادة  �شوى 

متت  و�لتي  �الإن�شان،  حلقوق  �ال�شت�شاري  �ملجل�ص  طرف  من 

�مل�شادقة عليها �آنذ�ك من طرف �شاحب �جلاللة. و�عتماد� على 

هذه �لتو�شية، �أ�شبحت مناهج تكوين م�شالح م�شوؤويل وموظفي 

و�أعو�ن �الأمن �لوطني حتتوي، منذ 1996، على تكوين يف هذ� 

�ملجال. 

ويبقى �ل�شوؤ�ل مطروحا حول �ل�رشوط و�الأهد�ف و�لو�شائل 

�لتي �شتتم تعبئتها الإ�شفاء �ملزيد من �حليوية على هذه �لتو�شية، 

�أد�ة فعلية الإقامة حكامة �أمنية جيدة. ويف هذ�  حتى ت�شبح 

�الإطار، مت �لقيام مبجهود�ت مكثفة منها �إدماج حقوق �الإن�شان 

�شاأن �ملو�د  �شاأنها  �أ�شا�شية  �لتكوين، و�عتبارها مادة  يف مناهج 

�الأخرى، مثل �ال�شتعالمات �لعامة، و�ل�رشطة �لق�شائية، و�الأمن 

و�ل�رشطة  �لقانونية،  و�ل�رشطة  �حلدود،  �لعمومي،و�رشطة 

�لعلمية. وت�شهد على هذ� �لتوجه �جلديد �ملقت�شيات �لو�ردة يف 

�تفاقية �ل�رش�كة �لتي �أبرمت بني �ملجل�ص �ال�شت�شاري حلقوق 

�الإن�شان ووز�رة �لد�خلية، �ملتعلقة بالتح�شي�ص و�لتدري�ص وتكوين 

رجال �الأمن يف جمال حقوق �الإن�شان. غري �أن �جلديد يف هذ� 

�أن هذه �ملادة كانت تعترب مادة تكميلية،  �ل�شاأن يتجلى يف 
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فاأ�شحت مادة رئي�شية �شاأنها �شاأن خمتلف �ملو�د �الأخرى، وذلك 

باأهد�ف وغايات حمددة وو�شائل بيد�غوجية وتقنيات تن�شيطية 

ف�شال عن �أدو�ت للتمرين و�لتقييم. 

حقوق  على  �لتكوين  وغاية  هدف  يكمن  �لعموم،  وعلى 

الأمن  رجال  تكوين  ومر�كز  و�ملد�ر�ص  �ملعاهد  يف  �الإن�شان 

�لوطني يف �أن ي�شبح �حرت�م حقوق �الإن�شان حا�رش� يف ذهن 

رجل �الأمن،  مهما كان م�شتو�ه ومهمته و�لهيئة �لتي ينتمي 

�أمام  عائقا  ي�شكل  ال  ذلك  باأن  �قتناعه  يف  يكمن  كما  �إليها، 

تطبيق �لقانون وفعالية مهام ون�شاط رجال �الأمن، بل و�عتباره 

�الأ�شا�شية  �حلريات  �حرت�م  وعدم  ��الإن�شان  حقوق  �نتهاك  �أن 

�شيعيقان بالتاأكيد فعالية م�شالح �الأمن،  باعتبار �أن من �شاأن 

ذلك �أن يقل�ص من �لثقة يف هذه �مل�شالح؛  وقد يوؤدي، على 

�لعموم، �إىل متابعة �أ�شخا�ص �أبرياء وتربئة جمرمني، كما قد 

يعيق �مل�شاطر �لق�شائية �الأخرى..

�أرى �رشورة الإح�شاء م�شار عدم �حرت�م حقوق  وال 

�الإن�شان با�شم تطبيق �لقانون، و�شمان فعالية عمل �مل�شالح 

�الأ�شلوب  �أن هذ�  �إىل  �الإ�شارة  �أن من �ملفيد  �الأمنية. غري 

باملبادئ  للتكوين  يقوم على  ح�شودماغ �خلا�شع  �جلديد ال 

�لكونية حلقوق �الإن�شان، خا�شة و�أن هذه �لطريقة �أظهرت 

�مل�شالح  على حتديد حاجيات  يقوم  ولكنه  عدم جناعتها، 

�مل�شالح،  �شياقات عمل خمتلف هذه  �خلارجية، وحتليل 

من �أجل حتديد �أماكن �الختالالت و�لثغر�ت بل وخماطر 

�نتهاك حقوق �الإن�شان. و�نطالقا من هذ� �لت�شخي�ص �لعام 
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و�شع  يتم  �الإن�شان  حقوق  �حرت�م  �أوعدم  �حرت�م  لو�شعية 

برنامج وفق هذه �حلاجيات. وغالبا ما توؤدي هذه �لدر��شة 

�جلهل،  جهة   من  هناك  ��شتنتاجني:   على  �لوقوف  �إىل 

طابعها  وخا�شة  �الإن�شان،  حقوق  مببادئ  حتى  �أحيانا، 

�الإن�شان و�حلريات  �نتهاك حقوق  �حيانا  يتم  �لكوين، كما 

�الأ�شا�شية نتيجة تاأويل خاطئ للمقت�شيات �ملرتبطة بحقوق 

�الإن�شان من جهة ثانية. 

و�نطالقا من هذين �ال�شتنتاجني، متكننا من بلورة لي�ص 

برنامج وحيد للتكوين على حقوق �الإن�شان، بل بر�مج تكوينية 

موظفي  وخمتلف  �لفاعلني  خمتلف  حاجيات  مع  متالئمة 

�الأمن �لوطني. كما بلورنا جمزوء�ت تكوينية جذيرة بحماية 

حقوق  �نتهاك  عليهم  يجر  قد  �أنف�شهم مما  �ل�رشطة  موظفي 

�الإن�شان من �شكاوي ومتابعات وحماكمات، �إذ نعترب �أن �شمعة 

�ل�رشطة توجد يف مقدمة �حرت�م حقوق �الإن�شان  ويف خلق 

رو�بط �لثقة مع حميطها �ل�شو�شيومهني. 
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* قا�شية ورئي�شة م�شلحة �ل�شوؤون �جلنائية بوز�رة �لعدل

االإ�سالح اجلنائي وحماية حق�ق االإن�سان

�لأ�ستاذة  �أفروخي*

تتمحور �الأهد�ف �لعامة لتوجهات وز�رة �لعدل يف جمال 

�أولهما  �أ�شا�شيني:  حمورين  حول  �جلنائية  و�ل�شيا�شة  �الإ�شالح 

من  يلزم  مبا  للجرمية يف خمتلف جتلياتها  بالت�شدي  يتعلق 

حزم، خا�شة مع ما يعرفه �لعامل، و�شمنه �ملغرب، من تكاثر 

�جلرمية وت�شعبها وتعقدها وتز�يد خطورتها؛ �أما �ملحور �لثاين 

فيتعلق باملحاكمة �لعادلة و�حرت�م حقوق �الإن�شان.

ولتحقيق هذين �لهدفني، ت�شب جمهود�ت وز�رة �لعدل يف 

�جتاهني، �أولهما دعم �لت�رشيع �ملغربي مبا يلزم من �إ�شالحات 

وتوفري  جهة،  من  للجرمية  �لت�شدي  �آليات  لتقوية  وتعديالت 

�ل�شمانات �لكفيلة بتحقيق حماكمة عادلة ومن�شفة �أمام �لق�شاء 

من جهة ثانية.

�لقانون  عرف  �ملر�مي  هذه  ولبلوغ  �الإطار،  هذ�  ويف 

�جلنائي عدة تعديالت :
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يف  �الأخرية،  �ل�شنو�ت  خالل  مت  تعديل،  �أول  يتجلى 

ت�شمن  وقد  و�ملر�أة.  �لطفل  من  لكل  �جلنائية  �حلماية  تعزيز 

هذ� �لتعديل مقت�شيات �عتربت، وطنيا ودوليا، ذ�ت �أهمية، 

وتنم عن جر�أة،  وتوفر �شمانات كافية حلماية �ملر�أة و�لطفل 

من كل �أنو�ع �الإ�شاءة �أو�النتهاكات، ف�شال عن حماية حقوق 

�لطفل عندما يكون يف و�شعية خمالفة للقانون.

ويندرج �شمن هذه �لتعديالت �لتعديل �ملتعلق باالإرهاب، 

و�لتعديل �ملتعلق بتجرمي �لتعذيب عندما يرتكب من طرف 

�التفاقية  مع  �ملالءمة  �إطار  يف  وذلك  �ل�شلطة،  رجال  �أحد 

�أي�شا  �الإطار  �لتعذيب، كما يدخل يف هذ�  �لدولية ملناه�شة 

باجلرمية  �ملتعلق  و�لقانون  �الأمو�ل  بغ�شل  �ملتعلق  �لقانون 

�ملعلوماتية. 

�جلنائية  �ل�شيا�شة  حول  �لكربى  �لندوة  تنظيم  ومنذ 

مبكنا�ص، �لتي �شارك فيها عدد من �مل�شاركني يف هذ� �للقاء، 

مت ت�شكيل جلنة لتعديل �لقانون �جلنائي، و�شعت ن�شب �أعينها 

�التفاقيات  مع  �ملالءمة  مقدمتها  يف  �الأهد�ف،  من  عدد� 

ت�شمني  بل  عامة،  ب�شفة  �ملغرب  عليها  �شادق  �لتي  �لدولية 

بع�ص �ملقت�شيات �لو�ردة يف بع�ص �ملو�ثيق �لتي مل ي�شادق 

عليها �ملغرب، ومنها على وجه �خل�شو�ص نظام روما �الأ�شا�شي 

وما ت�شمنه من جترمي للجر�ئم �شد �الإن�شانية وغريها. 

تعديل  �إىل حتقيقها جلنة  ترمي  �لتي  �الأهد�ف  بني  ومن 

�إر�شاء  �لقانون �جلنائي بلورة منظور جديد للعقوبة، من خالل 

مبد�أ �لعقوبة �لبديلة للعقوبات �ل�شالبة للحرية، و�لتخفيف من 

�للجوء �إىل �الإعد�م كعقوبة غري �إن�شانية، و�البتعاد ما �أمكن عن 
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�حلكم بعقوبات طويلة �الأمد وبال�شجن �ملوؤبد؛ وكل ذلك �شمن 

منظور يرمي �إىل تعزيز مبادئ حقوق �الإن�شان و�لرقي بالقو�نني 

�لدولية يف  �إىل ما تت�شمنه كل �ملو�ثيق و�ملبادئ  �ملغربية 

�ملو�شوع.

�لت�رشيعي  �ملجال  يف  �ملغربية  �ملجهود�ت  وتو�كب 

جمال  يف  �لعامة  �لنيابة  دور  تفعيل  تهم  �أخرى  جمهود�ت 

�حرت�م حقوق �الإن�شان، وذلك من خالل تتبع عملها بو��شطة 

�ملقت�شيات  تفعيل  �لتي حتث على  �لدورية  �لر�شائل  عدد من 

مبر�قبة  �حل�رش،  ال  �ملثال،  �شبيل  على  �ملتعلقة،  �لقانونية 

عندما  �لطبية  �خلرب�ت  و�إجر�ء  �لنظرية،  �حلر��شة  �أماكن 

يتطلب �الأمر ذلك، وتفعيل �اللتز�م بزيارة �ملوؤ�ش�شات �ل�شجنية 

�إ�شافة �إىل �حلث على جعل �العتقال �الحتياطي �إجر�ء ��شتثنائيا 

اليتم �للجوء �إليه �إال يف �حلاالت �ل�رشورية، وعندما ي�شتحيل 

�للجوء �إىل  تدبري �آخر بديل، علما �أن هناك �شعوبات كثرية 

تعرت�ص هذه �مل�شاألة، حيث ت�شطر وز�رة �لعدل �إىل تكثيف 

تتبع هذه �لعملية من خالل �أعمال �لنيابات �لعامة.

�هتمام  �ملجهود�ت،  هذه  مو�كبة  جت�شيد�ت  ومن 

وز�رة �لعدل بر�شد ظاهرة �جلرمية من خالل تعبئة �لنيابات 

�أنو�ع  بكافة  �ملتعلقة  �الإح�شائيات  لتجميع  باملغرب  �لعامة 

�جلرمية وحتليلها ملعرفة تطور ظاهرة �جلرمية، ومدى فعالية 

ي�شمح مبعرفة  وهوما  عليها،  �لق�شاء  �لق�شائية يف  �الإجر�ء�ت 

وتقييم م�شتمر للعمل �لق�شائي يف هذ� �ملجال، وملدى تفعيل 

مبادئ حقوق �الإن�شان و�حرت�م �شمانات �ملحاكمة �لعادلة.

عليها،  �لعدل  وز�رة  تعمل  �لتي  �لرئي�شية  �لور�شات  ومن 
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�ل�شالبة  �لعقوبات  بد�ئل  جمال  يف  �لبحث  تعميق  حاليا، 

�أهم  بني  من  �أن  �إىل  �ل�شدد  هذ�  يف  �الإ�شارة  وميكن  للحرية. 

�لبد�ئل للعقوبات �ل�شالبة للحرية،على �شبيل �ملثال، �لعمل من 

�أجل �ملنفعة �لعامة.
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دور املجتمع املدين يف تط�ير احلكامة االأمنية 

حممد �حلبيب بلكو�ش

�الأمنية  �حلكامة  �أن  �إىل  �النتباه  �إثارة  �لبد�ية  يف  �أود 

ت�شكل حقال جديد�  يتطلب من كل �لعاملني يف هذ� �ملجال 

و�ملهتمني به �الإملام مبكوناته، باعتبار �أن �ملعرفة متثل �أحد 

�ملد�خل �الأ�شا�شية لكل حقل جديد. وال �أدل على ذلك �أكرث 

هذه  خ�شنا  حيث  باملغرب؛  �النتقالية  �لعد�لة  جتربة  من 

�لتجربة ونحن نفتقد �إىل ثقافة �لعد�لة �النتقالية، بل بد�أنا نتعلم 

�لعد�لة �النتقالية يف �شريورة عمل هيئة �الإن�شاف و�مل�شاحلة، 

وذلك من خالل ن�رش �الأدبيات، ودور�ت �لتدريب، و�لبحث عن 

�خلربة وتعميم �ملعلومات... �إذ �أن �ملعرفة تي�رش �ملقاربات 

�لناجعة �لتي ميكنها �لتاأثري يف �ل�شيا�شات �لعمومية. 

و�أدبياته  �إن �حلكامة �الأمنية حقل له �شو�بطه ومعايريه 

�لتي  �لدولية  �ملوؤ�ش�شات  من  �لعديد  هناك  �أن  كما  وخربته، 

�حلقل،  هذ�  توؤطر  �لتي  و�ملقومات  �ملعايري  ببلورة  قامت 

�شو�ء د�خل �الأمم �ملتحدة �أو�الحتاد �الأوروبي �أومنظمة �لتعاون 

و�لتنمية �القت�شادية �أوغريها.

 من هذ� �ملنطلق، ميكن �لقول �إننا يف بد�ية �لطريق. 
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ميكن  �أو�شع،  ب�شكل  �الأمنية  �حلكامة  �إىل  تطرقنا  �إذ�  �أنه  غري 

�لقول �إن من مد�خل عمل �ملجتمع �ملدين باملغرب يف جمال 

توفري  �أجل  من  �لعامة  �ل�شيا�شات  يف  �لتاأثري  �الإن�شان  حقوق 

�الإن�شان، من خالل توفري  �لقانونية الحرت�م حقوق  �ل�رشوط 

�ملعلومة حول �النتهاكات و�لتجاوز�ت �لتي تطال هذه �حلقوق، 

و�إثارة �نتباه �ل�شلطات �لعمومية �إىل هذ� �لو�قع، �شو�ء من خالل 

مع  �ملبا�رشة  �حلو�ر�ت  خالل  �أومن  مو�زية،  �أوتقارير  بيانات 

�ملوؤ�ش�شات �مل�شوؤولة. 

وقد قام �ملجتمع �ملدين، بهذ� �ل�شدد، بدور �أ�شا�شي خالل 

�شنو�ت عدة. وكان �شمن �لفاعلني �لذين �شاهمو� يف بلورة 

�ل�شيا�شات �لعمومية يف هذ� �ملجال. �أكيد �أن �خلربة �لتي 

قانونية نظر�  كانت متوفرة يف هذ� �ملجال كانت خربة 

لتوفر عدد من �ملحامني و�الأ�شاتذة �جلامعيني �ملتخ�ش�شني 

يف �لقانون د�خل هذ� �لن�شيج، مما �شاعد منظمات حقوق 

�لتي  �الإن�شان  حلقوق  �ملغربية  �ملنظمة  وخا�شة  �الإن�شان، 

مار�شت يف �شفوفها ل�شنو�ت، على تقدمي مقرتحات متقدمة 

�شو�ء تعلق �الأمر بالقانون �جلنائي، �أوقانون �مل�شطرة �جلنائية، 

تر�شد  �لتي كانت  �ملجاالت  �أوغريها من  �ل�شجون  �أوقانون 

�ملدين  �ملجتمع  ومكونات  �الإن�شان  حقوق  حركة  فيها 

�الأخرى �الختالالت �لقائمة بني مقت�شيات �لقو�نني �ملغربية 

و�لتز�مات �ملغرب �لدولية. 

تبلور يف ظل  �لذي  �لثاين   �جلانب  �أما  هذ� من جهة، 

مع  �لتفاعل  ودينامية  �لبالد،  عرفته  �لذي  �ل�شيا�شي  �لتفتح 

�حلكومية،  و�ملوؤ�ش�شات  �لوطنية  و�ملوؤ�ش�شات  �ملدين  �ملجتمع 
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�ل�شيا�شية،  �الأحز�ب  خالل  من  �لت�رشيعية  �ملوؤ�ش�شات  وتفتح 

فيتعلق بدور ن�رش ثقافة حقوق �الإن�شان و�لتعريف بها و�لتعريف 

�ملنتظم  �أمام  �ملغرب  بها  �لتزم  �لتي  �جلديدة  باملقت�شيات 

�لدويل. ففي �ملغرب،  و�إىل حدود مطلع �لقرن �حلايل، مل تكن 

ثقافة حقوق �الإن�شان �شوى �شعار، حيث جند �أن جهات عدة، 

مبا فيها جهات مكلفة باإنفاذ �لقانون ال تعرف، مثال، �لتز�مات 

�ملغرب على �مل�شتوى �لدويل يف جمال حقوق �الإن�شان، بل 

مهنتها  متار�ص  �أن  �ملفرو�ص  من  �لتي  �لقو�نني  حتى  جتهل 

وفقها. و�أعتقد �أن �ملجتمع �ملدين قد لعب دور� هاما يف هذ� 

قد  ذلك  كان  و�إن  �لرب�مج،  من  جمموعة  خالل  من  �لباب 

�نح�رش يف �لغالب على م�شتوى �لتعريف فقط؛ �إذ �أن �لتكوين 

�ملهني �ملتطور �لذي يهتم باملقت�شيات �مل�شتجيبة حلاجيات 

�أوغريهم،  �أومدر�ء �ل�شجون  �لفئات �ملعنية من قبيل �لق�شاة 

�لدولية يتطلبان خربة وجتربة ما ز�ل  بااللتز�مات  و�ملعرفة 

مطروح بدل جهود بخ�شو�شها من طرف كل �ملعنيني بهذ� 

�ملجال �شو�ء على �مل�شتوى �حلكومي �أوغريه. .

غري �أن ما قام به �ملجتمع �ملدين بهذ� �ل�شاأن �شكل مدخال 

وحما�رش�ت  ور�شات  تنظيم  خالل  من  �لثقافة  هذه  لن�رش 

�أومع  �لق�شاة  �الإن�شان مع  ن�شطاء حلقوق  فيها  �جتمع  ولقاء�ت 

عاملني يف قطاع �ل�رشطة �أو�إد�رة �ل�شجون  �أوغريها. وال �شك 

�أد�ء �ملجتمع  تقييما لتطوير  �ليوم  �أن هذه �مل�شاهمة تتطلب 

�ملدين مبا ي�شتجيب مع تطور �لو�قع و�ملتطلبات و�حلاجيات 

�جلديدة.

و�ملرتبط  �ملجال،  هذ�  يف  �لثالث  �ملعطى  ويكمن 
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بالتطور�ت �لتي عرفتها �لبالد، يف بلورة �لعديد من �لتجارب 

�مل�شرتكة بني مكونات �ملجتمع �ملدين وقطاعات حكومية. 

�إىل �لعمل �مل�شرتك  وميكن �الإ�شارة هنا، على �شبيل �ملثال،  

�شد  �لعنف  مناه�شة  مر�كز  من  جمموعة  بني  يتم  �لذي 

�لن�شاء و�ل�رشطة و�لنيابات �لعامة، كما وقع يف �لد�ر �لبي�شاء 

ومر�ك�ص .. كتجارب منوذجية تعك�ص �الأ�شكال �جلديدة �لتي 

تتطلب �لبحث من �أجل �لوقوف على كيفية ر�شد �النتهاكات، 

وجعل �ملوؤ�ش�شات تتغري لي�ص من د�خلها فقط، ولكن �أي�شا من 

خالل تفاعلها مع ق�شايا �ملجتمع ومع مكونات �ملجتمع �ملدين، 

ومن �أجل ��شتخال�ص �ملمار�شات �جليدة يف هذ� �مليد�ن.

مر�فقا  كان  �الإعالم  �أن  �إىل  �الإ�شارة  جتدر  �الأخري،  ويف 

لكل هذه �لتحوالت، �شو�ء �الإعالم �حلزبي يف مرحلة معينة، 

�الإعالمي  �حلقل  عرفه  �لذي  �لتفتح  مع  برز  �لذي  �أو�الإعالم 

باملغرب وميالد �أجيال جديدة من �ل�شحف ت�شمى م�شتقلة، 

�أومع �الأ�شكال �جلديدة �ملتمثلة يف �الإذ�عات �خلا�شة �لتي بد�أت 

تنت�رش يف �ملغرب طبقا للقو�نني �لتي ت�شري هذ� �لقطاع. 

ت�شتدعي  جديدة   �أمنية  حكامة  كل  �أن  ويبدوو��شحا 

تدخل  ت�شتدعي  كما  �ملجتمع،  بق�شايا  �الهتمام  د�ئرة  تو�شيع 

مما  �لرغم  وعلى  فاالأمن،  �ملو�قع.  خمتلف  من  متدخلني 

يتوفر عليه من موؤ�ش�شات خا�شة ومقت�شيات ت�رشيعية وقانونية 

وتنظيمية وتقنية، ومن مر�قبات متنوعة،  لن يكون بالنجاعة 

خالل  من  وذلك  �ملتدخلني؛  د�ئرة  تتو�شع  مل  �إن  �ملطلوبة 

�لتفاعل مع �ملجتمع ، ومن خالل �ل�شفافية يف �لتدبري، ومن 

خالل �لتو��شل وكيفية �لتفاعل مع خمتلف �لفاعلني. بيد �أنه 
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�ملعرفة  �الإعالم، كذلك، خ�شا�ص يف  م�شتوى  على  يالحظ 

حتى  جتاوزه  يتطلب  وهوما  �حلقل،  بهذ�  �لالزمتني  و�لدر�ية 

��ل�شحافة  ناجعا ومفيد� وموؤثر�، وحتى متار�ص  �لتدخل  يكون 

حرية �ل�شحافة يف عالقة مبقت�شيات �أخرى كاالأمن وغريه.

 لقد بينت �لعديد من �لق�شايا �لتي طرحت يف �ملغرب 

يف �لفرتة �الأخرية �حلاجة �إىل بلورة حكامة �أمنية تز�وج بني 

مقت�شيات �حلرية ومقت�شيات �لنظام. �إنها �إ�شكالية مطروحة، 

�أي�شا، على �ملجتمع �ملدين، وال يكفي فيها �ملوقف �ملبدئي، 

تاأخذ يف  عملية  حلول  وجود  ذلك،  عن   ف�شال  تتطلب،  بل 

ي�شتدعي �ملزيد  �لذي  �الأمر  �العتبار كل هذه �ملقت�شيات، 

من �لتفكري يف هذ� �ملو�شوع يف �إطار �لدعوة �إىل بلورة حكامة 

�أمنية جيدة يف عالقة  بحقوق �الإن�شان  وتو�شيات هيئة �الإن�شاف 

و�مل�شاحلة. 

وال �شك �أن م�شاهمة �ملجتمع �ملدين يف تطوير �حلكامة 

�الأد�ء،  �لدرو�ص من هذ�  ��شتخال�ص  تتطلب  باملغرب  �الأمنية 

ق�شد بلورة �الإ�شرت�تيجيات �ملنا�شبة حتى نخرج تو�شية �لهيئة 

ت�شتجيب  و��شرت�تيجيات  �إىل خطط  عامة  تو�شية  من كونها 

�شاأنه  للمجتمع �ملدين دوره،  الإعمال مقت�شياتها، وحتى يكون 

�شاأن باقي �لقطاعات، يف تطوير �حلكامة �الأمنية باملغرب.
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اجلل�سة اخلتامية

 مد�خلة �أرنولد ليوتهلد

�أريد يف �لبد�ية �أن �أ�شري �إىل �أن هذه �لندوة عرفت نقا�شا غنيا 

�إذ �أن �لنقا�ص �ملثمر يتطلب  ومفتوحا ومتيزت باإ�شغاء ر�ئع، 

�إ�شافة �إىل �لقول �الإ�شغاء �ملتمعن؛ كما متيزت بجدية كبرية 

يف �لنقا�ص وتبادل �لر�أي.

 ومن جهة �أخرى، فقد الحظت بتاأثر عميق �إىل �أي مدى يوجد 

تالقي يف �لتوجهات �ل�شيا�شية �لكربى، بدء� من خطاب جاللة 

�مللك، وتو�شية �ملجل�ص �ال�شت�شاري حلقوق �الإن�شان، وتو�شيات 

هيئة �الإن�شاف و�مل�شاحلة، و�ملو�قف �ملعرب عنها خالل هذه 

�ملجتمع  �أومنظمات  �الأمن  �أجهزة  ممثلي  طرف  من  �لندوة 

�ملدين . فالكل يتالقى على �لقول ب�رشورة �اللتز�م باالإ�شالح، 

عرب  كما  �ملوؤ�ش�شية،  �ملر�قبة  وتقوية  �لدميقر�طية،  وتعزيز 

�جلميع عن ��شتعد�ده الأن يجعل �لفرد و�حرت�م حقوقه حمور� 

لهذ� �ملفهوم �الأمني. 

وعلى م�شتوى ثالث، الحظت �أن �الإطار �لقانوين غري متالئم، 

وم�شتث.  متفرق  �لعمل  و�أن  �ملنظور،  هذ�  مع  بال�رشورة، 
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و�أعتقد �أنه ماد�مت هناك نظرة عامة بخ�شو�ص ما هوموجود، 

عليه،  �الن�شجام  و�إدخال  وترتيبه،  هومتوفر،  ما  فهم  فيجب 

هناك  يبدو�أن  هكذ�  �ل�رشورية.  �الإ�شالحات  �إجر�ء  ثمة  ومن 

ور�شا كبري� على م�شتوى فهم ما ميليه �ليوم �الإطار �لقانوين، 

وبلورة ما تتمنون �حل�شول عليه.

ر�بعا، يبدويل  �أنكم  تتفقون جميعا على �رشورة �إ�شالح قطاع 

�الأمن، غري �أنه مل يتم �لوقوف مبا فيه �لكفاية عند �ل�شريورة 

�ل�شيا�شية �لتي قد تنجم عن ذلك. �إن �إ�شالح قطاع �الأمن كما مت 

حتديده، بتوزيع �الأدو�ر بني خمتلف �ملوؤ�ش�شات ومنح �ملر�قبة 

ب�شيط،  ولوب�شكل  �ل�شلطة  نقل  يعني  �أخرى،   على  ملوؤ�ش�شة 

و�إعادة توزيع �ل�شلط بني �ملوؤ�ش�شات. ويتطلب ذلك، وال �شك، 

�شاأن  �شاأنه  �شيوؤدي،  تفاو�شيا،  �شيا�شيا كبري�، وعمال   جمهود� 

�أية مفو�شات،  �إىل ظهور موؤ�ش�شات و�شخ�شيات ر�بحة و�أخرى 

خا�رشة. ولذي �لثقة �لكاملة يف �الإرث �ملغربي، ويف قدر�ته 

�لكبرية، ويف لطف �ل�شعب �ملغربي، حيث �شتكون له �لهمة 

�لكافية لتدبريهذه �ل�شريورة باحلذر �للالزم ل�شمان جناحها.

نقل  عن  نتحدث  عندما  هو�أننا  عليه،  �لتاأكيد  �أود  ما  غري 

�ل�شلط، ومنح دور �ملر�قبة للربملان، وتقوية �لتدبري و�ملر�قبة 

د�خل خمتلف �الأجهزة �الأمنية، و�الإقر�ر بادو�ر جديدة لفاعلني 

م�شتوى  على  �شو�ء  جديد�  تكوينا  ي�شتلزم  ذلك  فاإن  جدد، 

و�ملنظمات  و�لربملان  �لوز�ر�ت،  م�شتوى  �أوعلى  �الأجهزة، 

غري �حلكومية �إ�شافة �إىل توفر قدرة جديدة عل �لبحث.

و�إذ� كان �إ�شالح قطاع �الأمن ي�شكل م�رشوعا كما متت �الإ�شارة 

�لعمل من  يجب  �ل�شوؤ�ل حول كيف  فيجب طرح  ذلك،  �إىل 
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�لتي  �لت�شيري  ميكانيزمات  وحول  �الإ�شالح،  هذ�  تدبري  �أجل 

ميكنها �أن ت�شاعد عل �لتقدم على هذ� �لطريق، وجتنب �نح�شار 

�مل�شل�شل، و�شمان نهج نف�ص �ل�رشعة من طرف كل �ملوؤ�ش�شات 

�ملعنية. لذ�، يجب �أن يكون هناك �شخ�ص مبقدوره تن�شيق كل 

ذلك.  وتوجد �أ�شئلة �لتي ت�شتلزم �أجوبة و��شحة منها ما يتعلق 

بامل�شتوى �لذي تاأملون �أن توكلو� له هذه �مل�شوؤولية، وما هي 

كلفة هذ� �مل�رشوع، وما هي �مليز�نيات �لتي �شتتم تعبئتها..

�لخ 

بحر�رة  �أ�شكر  �أن  �أود  كما  �لنجاح،  لكم  �أمتنى  �الأخري،  ويف 

�شكر  عن  �أعرب  كما  �لندوة،  هذه  يف  �لن�شيطة  م�شاركتكم 

باقي �خلرب�ء �لدوليني �لذين لبو� دعوتنا ف�شال عن زمالئي يف 

�مل�شلحة، ويف  للقو�ت  �لدميقر�طية  للمر�قبة  مركز جنيف 

�أ�شكر �رشكاءنا �لذي نظمو� هذه  �أبلي ولوثر. كما  مقدمتهم 

در��شات  مبركز  وفريقه  بلكو�ص  حبيب  �ل�شيد  معنا:  �لندوة 

حقوق �الإن�شان و�لدميقر�طية، و�رشكاوؤنا يف �ملركز �لدويل 

للعد�لة �النتقالية.

مد�خلة �ألك�سندر مايري  

لقد �شكلت هذه �لندوة خطوة هامة يف تنفيذ تو�شيات هيئة 

�الإن�شاف و�مل�شاحلة �ملتعلقة باإ�شالح قطاع �الأمن. كما كانت 

خطوة متميزة، �إذ �جتمع حول هذه �لطاولة ممثلون للحكومة، 

و�ملجل�ص �ال�شت�شاري حلقوق �الإن�شان، وممثلون الأجهزة �الأمن، 

وو�شائل �الإعالم، وجامعيون ف�شال عن ممثلي �ملجتمع �ملدين 
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. ويل �ليقني �أن هذ� �حلو�ر �شي�شتمر؛ و�إليكم تعود مهمة و�شع 

هيئة  تو�شيات  تنفيذ  �أجل  من  و�أجندة  وبرنامج  �إ�شرت�تيجية 

�الإن�شاف و�مل�شاحلة �ملتعلقة باإ�شالح قطاع �الأمن.

موقفنا  على  جديد  من  �لتاأكيد  �أريد  �أخرى  جهة،  ومن 

ملد  ��شتعد�دنا  بخ�شو�ص  �النتقالية  للعد�لة  دويل  كمركز 

خمتلف �لفاعلني بكل �لدعم �أو�خلرب�ت �ملاأمولة. و�أ�شكر يف 

من  وكل  �لندوة  هذه  تنظيم  يف  �شاركنا  من  كل  �الأخري 

�شاهم يف �إجناحها.

مد�خلة �أحمد حرزين 

�أن  �الإن�شان  حلقوق  �ال�شت�شاري  �ملجل�ص  يف  نف�شل  كنا  لقد 

تتاأخر هذه �لندوة بع�ص �لوقت، وذلك، �أ�شا�شا، لكون �ملو�شوع 

ي�شكل �أهم ما �أو�شت به هيئة �الإن�شاف و�مل�شاحلة، و�لذي مل 

نتمكن من �ال�شتغال عليه،  نظر� لوجود �أولويات �شاغطة بقوة؛ 

�إذ ن�رشع يف �ال�شتغال يف هذ� �لور�ص �إال قبل �أ�شابيع معدودة. 

وكنا نتمنى �أن يتاأخر تنظيم هذه �لندوة ليكون �ملجل�ص قد 

��شتجابت  وقد  �الآن.  حد  �إىل  فعل  مما  �أكرث  �ملو�شوع  �أن�شج 

لدعوتنا �جلهات �ملنظمة لهذه �لندوة مرتني،  ومل يعد باالإمكان 

طلب تاأجيل �لندوة للمرة �لثالثة. 

وكما ال حظتم، وعلى �لرغم من ح�شورنا �مل�شتمر يف هذه 

�لندوة، غري �أن م�شاركتنا مل تكن كما نود، وعذرنا يف ذلك 

�أن هذه �لندوة ت�شكل بد�ية �شتليها لقاء�ت وندو�ت �أخرى. وال 
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�أخفيكم �أننا ��شتفدنا من هذه �لندوة، وعلى �خل�شو�ص ما قدم 

بخ�شو�ص بع�ص �لتجارب �الأجنبية، كما ��شتفدنا من خمتلف 

�شيحر�ص  �ملجل�ص  هو�أن  به  نعد  �أن  ما ميكن  �لعرو�ص. وكل 

على �أن تكون هناك تتمة لهذ� �للقاء �الأويل.

�أقرتح، فاأقرتح بخ�شو�ص هذه �لق�شية، كما  �أن  و�إذ� كان يل 

بخ�شو�ص كل �لق�شايا �لتي تهم حقوق �الإن�شان، �أن نهتم بال�شياق 

هنا  بال�شياق  و�أعني  و�أد�ئنا.  طموحاتنا  يحكم  �لذي  �لتاريخي 

�النتقال �لدميقر�طي، �إذ �أن �ملطروح علينا هو�أن نحقق �أق�شى 

بالدنا.  تعرفه  �لذي  �النتقال  هذ�  �إطار  يف  حتقيقه  ميكن  ما 

وي�شتوجب هذ� �لكثري من �الحتياطات. وبالطبع فاإن �الأمر ال 

يتعلق باأن ننق�ص من حقوق �الإن�شان، �أو�أن نق�شطها �أو�لتنازل 

على ما هومبدئي، وما �أ�شبح لدينا باملغرب ملزما د�شتوريا. غري 

�أنه يجب �أن يكون �لهم �لرئي�ص يف مرحلة �النتقال �لدميقر�طي، 

على ما �عتقد، هو�إجناح  هذ� �النتقال لبلوغ دميقر�طية موؤ�ش�شاتية 

عادية. وللو�شول �إىل هذ� �لهدف، ال بد من �لت�شلح باإر�دة قوية 

وبحر�ص م�شتمر على تعبئة كل ما ميكن تعبئته للو�شول �إىل 

�حلالة �لدميقر�طية �لتي تر�شينا جميعا. كما �أن هذ� يتطلب، 

�لدميقر�طي  �النتقال  عن  �حلديث  �أن  على  �لتاأكيد  كذلك، 

�لت�شلح  يجب  لهذ�  بالتعريف.  �شلمية  هوحديث عن حركية 

ب�شيء من �لو�قعية؛ لي�شت �لو�قعية �النتهازية، بل �لو�قعية �لتي 

ت�شعى �إىل حتقيق كل ما هوممكن، بدون �أن تثقل كاهلها مبا 

ال ت�شتطيع �أن تنجزه يف �ل�شياق �ملذكور. 

لقد �شمعت �لكثري عن  دور �لتكوين و�لرتبية وعلى حقوق �الإن�شان 

يف �حلكامة �الأمنية �جليدة، بيد �أنني �أريد �أن �أ�شري �إىل دور �لرقابة 
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�ل�شعبية يف هذ� �ملجال، وخا�شة مر�قبة �لربملان. فهذ� �لدور 

ال ميكن �أن يتناطح عليه كب�شان. لكن �لت�شاوؤل �ملطروح هوهل 

يتوفر �ملغرب �ليوم على برملان باإمكانه �أن ميار�ص رقابة �شعبية 

�الإن�شان  �أن يكون عملنا يف جمال حقوق  حقيقية. لذ�، يجب 

خا�شعا لل�شياق، و�أن يكون عمال �شامال ومتدرجا يف ذ�ت �لوقت.

�الإن�شان  حقوق  در��شات  مركز  �أهنئ  �أن  �أود  �لنهاية،  ويف 

ومركز  �النتقالية،  للعد�لة  �لدويل  و�ملركز  و�لدميقر�طية، 

�مل�شلحة،  للقو�ت  �لدميقر�طية  �ملر�قبة  �أجل  من  جنيف 

�أخرى،  ومرة  �لندوة.  هذه  جناح  عل  �مل�شاركني  وجميع 

نعدكم �أن نعمل يف �ملجل�ص ال�شت�شاري حلقوق �الإن�شان على 

�أن تكون هناك تتمة لهذ� �لعمل؛ ولن تنتهي �شنة 2008 حتى 

تو�شيات هيئة  تنفيذ  ننهي  وبه  �ملو�شوع  �أنهينا هذ�  قد  نكون 

�الإن�شاف و�مل�شاحلة.  

مد�خلة حممد �حلبيب بلكو�ش

�أود يف �لبد�ية �أن �أعرب  للجميع عن غبطتنا نحن �ملنظمني 

�لقطاعات  خمتلف  لدى  لقيه  �لذي  للتجاوب  �مللتقى  لهذ� 

�عتربنا هذه  باأننا  علما  فيه،  �لتفكري  �شاهمت معنا يف  �لتي 

للتقرب من  للتفكري، وحماولة  �لبد�ية، مدخال  �لندوة، منذ 

يلزمنا  ف�شاء جديد  و�قتحام  قبل،  له من  نتطرق  مو�شوع مل 

�لخ. فكان من  �آليات وثقافة ومعرفة وجتربة  �لتوفر على  فيه 

�لالزم �أن نقدم هذ� �ملدخل، وناأمل �أن نكون قد وفرنا، �أ�شا�شا، 

ف�شاء للمعرفة و�لتفاعل بني خمتلف �لفرقاء بغ�ص �لنظر عن 
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مو�قعهم، وذلك بغية �لتفكري �جلماعي يف ق�شية �أ�شبحت من 

�أي�شا  لي�ص عل م�شتوى �ملغرب، ولكن على  �لق�شايا  �أولويات 

على �مل�شتوى �لدويل؛  ف�شاء مكننا، �أي�شا، من �الطالع على 

مو�شوعا  لي�شت  �الأمنية  �حلكامة  �أن  ومعرفة  �لتجارب  بع�ص 

ملحا لكونها وردت يف تقرير هيئة �الإن�شاف و�مل�شاحلة فقط، 

�لتحوالت  ظل  يف  �أ�شا�شيا  معطى  كذلك،  لكونهات�شكل،  بل 

تفر�ص  و�لتي  ببلدنا،  �لدميقر�طي  �ملجتمع  بناء  يتطلبها  �لتي 

�لنظر �إىل هذه �حلكامة بطريقة خمتلفة عن طريقة �إد�رتها يف 

�ل�شنو�ت �ل�شابقة منذ ��شتقالل �ملغرب.

�أن �حلكامة �الأمنية �شتكون مو�شوع لقاء مع �ملجل�ص  وال �شك 

لقاء  �ن تكون مو�شوع  ناأمل  �الإن�شان، كما  �ال�شت�شاري حلقوق 

مع �لربملانيني، �إذ ال يعقل �أن يناق�ص برملاين هذ� �ملو�شوع يف 

غياب �أية در�ية به وبحاجياته و��شرتتيجياته وعقيدته. 

وتنتظرنا  �لطريق،  هذ�  على  �أوىل  بخطوة  قمنا  �أننا  و�أعتقد 

الرتباطه  طويال  �شيكون  �مل�شار  و�أن  خا�شة  �أخرى،  خطو�ت 

وباآليات  و�لتكوين،  �لتدريب  �لت�رشيعي، ومبتطلبات  بامليد�ن 

�ملر�قبة، و�شفافية �لتدبري...علما باأن �لنف�ص �لطويل هو�لذي 

�أو�شل �لبلد �إىل هذه �ملحطة.

قر�ء�ت  �إىل  ��شتمعنا  �أننا  �أي�شا،  �جلل�شة،  هذه  مميز�ت  ومن 

د�خل  من  قر�ءة  منها  �الأمنية،  �حلكامة  ملو�شوع  متعددة 

و��شرتتيجياتهم  روؤيتهم  الأ�شحابها  نف�شها،  �الأمنية  �لقطاعات 

و�أولوياتهم و�إجناز�تهم �لتي �رشعو� فيها.

يف �الأخري، �أود �لتعبري عن جزيل �ل�شكر للخرب�ء �لذين ر�فقونا 
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�حلكامة  مو�شوع  �أن  خاللها  من  عرفنا  �لتي  �جلل�شة  هذه  يف 

�الأمنية ي�شكل �أولوية يف دول �ل�شمال كما يف دول �جلنوب، و�أنه 

مطروح يف �إيرلند� ويف �شو�شي�رش� كما هومطروح يف �ملغرب 

وبلد�ن �أمريكا �لالتينية مع �ختالف �ل�شياقات و�الأولويات. كما 

�أتوجه ببالغ �ل�شكر للمتدخلني �ملغاربة �لذين �شاهمو� معنا يف 

تن�شيط هذ� �لندوة وجلميع �مل�شاركني فيها.
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