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 إلى زينب وخديجة
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 شكر وتقدير

أنهٌت هذا العمل بمساعدة الكثٌرٌن، أتوجه بالشكر الجزٌل إلى األستاذ عمر     

الذي أطرنً وأشرف على توجٌهً، وإلى األستاذ عبد القادر كاشٌر الذي  بغزوز

وفر لنا كل الدعم، وإلى األستاذ مصطفى صاٌج واألستاذ ساحل مخلوف على 

مرافقتهم وتوجٌههم لً فً هذا العمل، وكما أخص بالذكر كل من األستاذ بن عنتر 

حمشً، ومحمد صدٌق  عبد النور، عادل زقاغ، زٌانً صالح، مراد بن سعٌد، محمد

، مارك  Valerie Hudsonالذٌن ساهمو فً نقل المعرفة، وإلى فالوري هٌدسون 

 ، وزوجتً بوسطٌلة سمرة على دعمهم.Mark sedra سٌدرا

 

  



 الدراسة ةــــــــطـــــــــــــــــخ

 

 مقدمة

 الفصل األول: مقاربة مفاهيمية ونظرية في إصالح القطاع األمني.

 انطولوجٌا إصالح القطاع األمنً. المبحث األول:

 المبحث الثانً: القضاٌا اإلجرائٌة فً إصالح القطاع األمنً.

 المبحث الثالث: تبٌئة إصالح القطاع األمنً.

 

 الفصل الثاني: عملية إصالح القطاع األمني.

 -نواة إصالح قطاع األمن–المبحث األول: رقابة المؤسسة المدنٌة على العسكرٌة 

 الثانً: البعد المالً واشكالٌة المانحٌن الدولٌٌن.المبحث 

 المبحث الثالث: إشكالٌات إصالح القطاع األمنً.

 

 الفصل الثالث: تجربة الجزائر في إصالح القطاع األمني.

 المبحث األول: بنٌة قطاع األمن فً الجزائر

 المبحث الثانً: مسار إصالح القطاع األمنً فً الجزائر.

 ختالل إصالح القطاع األمنً فً الجزائر.المبحث الثالث: ا

 

 ة ـــمـــاتـــخ
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 باقً على األمن تحقٌق ٌنسحب و اإلنسانٌة، الحاجة أولوٌات قابمة األمن ٌتصدر    

 االقتصادٌة التنمٌة تعزٌز و الفقر خفض واالجتماعٌة، االقتصادٌة( الحاجات) القطاعات

 هناك أن إذ. الراشد الحكم وتعزٌز اإلنسان حقوق لحماٌة أساسً معٌار أنه كما واالجتماعٌة

 انتهاكات حدة زادت األمن تدهور كلما فمثال العوامل،  هذه و األمنً العامل بٌن طردٌة عالقة

 بالحكومة( خارجٌا و داخلٌا) بالدولة المرتبط األمن تحقٌق ٌرتبط عملٌا. والعكس اإلنسان حقوق

 السرٌة من بالكثٌر تحاط التً المإسسات هذه. األمنٌة بالمإسسات بالضبط و الوطنٌة،

 تساإالت الوقت نفس فً تثٌر و المالٌة، مواردها و عملها طبٌعة فً( الؽالب فً) والؽموض

 على المإسسة هذه دور ٌتعاظم قد و مهامها، تؤدٌة فً والقانوٌنة األخالقٌة التزاماتها حول

 األزمات و الحرب حالة فً خاصة) والعسكرة األمننة بسبب األخرى المإسسات حساب

 فتمتلك الدٌكتاتورٌة، األنظمة ذات الدول فً خاصة( والخارجٌة الداخلٌة األمنٌة و السٌاسٌة

 المساءلة فوق قوة( والمخابرات االستعالمات مصالح الشرطة، الجٌش،) األمنٌة المإسسات

 لقمع" الدولة" قبل من المإسسات هذه تستعمل لناس،ا ألمن خدمتها فبدل أحٌانا و والقانون،

 ٌمثل Pio Baroja باروجا بٌو ٌقول الشؤن هذا فً. المجتمع عسكرة من الزٌادة و المعارضة،

 L’armée ne doit être que le bras de » بالمطلق، رأسها ولٌس الدولة ذراع الجٌش

la nation, jamais la tète » كتابو في العبارة ىذه ذكر l’apprenti conspirateur 

 دولة خاصة. العالم في المدنية الدولة تواجو عقبة أىم عن بدقة تعبر وىي. 9791 سنة الصادر

 المناطق بعض ففً   le corps de la sécurité األمنية، المؤسسة ىيمنة عقبة. الثالث العالم

 اقتطاعات طرٌق وعن فإنها أخرى مناطق وفً المدنٌة الحكومات تفكك العسكرٌة المإسسة قوة

 دور انكار ٌمكن ال الجزابرٌة الحالة فً .التنمٌة حساب على تكون الدولة مٌزانٌة من كبٌرة

 حول األمر تعلق إذا خاصة و واالجتماعٌة، االقتصادٌة، السٌاسٌة الحٌاة فً األمنٌة المإسسة

 المسار تعطٌل فً السلبً دورها مثل النقاشات من الكثٌر حولها أثٌرت التً القضاٌا

 المخصصة المٌزانٌة من الكبٌرة االقتطاعات االنتخابات، لنتابج المسبق الحسم الدٌمقراطً،

 لم األمنٌة المإسسات بسلبٌة تحاجج التً النقاشات هذه إن إال اإلنسان، حقوق انتهاكات للتنمٌة،

 األمنٌة المإسسة التحلٌالت هذه تنصؾ لم و بالسرد، اكتفت بل أكادٌمٌة بحجج تحلٌالتها تدعم

 ٌقارب لما  الفساد لعملٌة العسكري المدنً المركب تقاسمحملت الكثٌر من المإشرات  عندما

 تقوقع ،(المواطن اعالم) االتصالٌة السٌاسة" تؽٌٌب" المقابل وفً ،0222 سنة منذ عشرٌتٌن

 الشكوك حدة من زاد والسرٌة األمننة من بمزٌد عملها وإحاطة الجزابرٌة األمنٌة المإسسات

 المجتمع القضاء، البرلمان،) المدنٌة المإسسات ضعؾ إلى باإلضافة. عملها طبٌعة حول
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 والخارجً، الداخلً استقرارها فً الدولة تهدٌد إلى أدى" المتساند" الضعؾ هذا...(. المدنً

 .كمخرج" األمنً القطاع إصالح"  أهمٌة تؤتً المشكلة هذه من انطالقا

 

 : الموضوع اختٌار أسباب

 :ربٌسٌة أسباب ثالث إلى الموضوع هذا اختٌار سبب ٌعود

 فً خاصة تثٌرها التً والنقاشات األمنٌة الدراسات نحو شخصً بمٌول ٌتعلق: ذاتً لسبب

 أدوار تإدي المإسسات هذه وأن خاصة. باألمن المناطة المإسسات دور وتكٌٌؾ إصالح مجال

 االجتماعً السٌاسً، االستقرار مسإولٌة حتى بل فقط الصلب األمن مجال لٌس أي متعددة

 لها" للؽاٌة محافظة" مإسسة حول معمق بحث إنجاز فً والرؼبة. األفراد وأمن واالقتصادي

 .الٌومٌة حٌاتنا فً عمٌق دور

 والتعاون، األمن فً والمؽاربٌة المتوسطٌة بالدراسات الموضوع بعالقة: الثانً السبب ٌتعلق

. المتوسطٌة الضفة دول مع واألمنٌة السٌاسٌة عالقاته له و ومؽاربً متوسطً بلد الجزابر كون

 محاربة اإلرهاب، مكافحة حول األمنً التعاون قضٌة مثل مهما، دورا األمنٌة مإسساته وتلعب

 تعزٌز فً دور له األ١ِٕخ المعلومة سوق أن خاصة" الشرعٌة ؼٌر" الهجرة المنظمة، الجرٌمة

 أن وحتى. الجانب هذا فً مهم رصٌد تمتلك التسعٌنات أزمة ألسباب والجزابر. الدولة ثقل

 .المتوسط فً الثقة بناء إجراءات تعزٌز فً ٌساهم والعسكرٌة األمنٌة المإسسات دمقرطة

 دور توضٌح: ثانٌا المإسسات، هذه عمل طبٌعة توضٌح: أوال. بالرؼبة: الثالث السبب ٌتعلق و

 المإسسات عمل حول والمساءلة الرقابة فً الدوالتٌة وؼٌر الدوالتٌة المدنٌة المإسسات

 الذهن فً السلبٌة" الذاتٌة الصورة" مراجعة هو المإسسات هذه إنصاؾ باب من: ثالثا األمنٌة،

 من الكثٌر فٌها التً  الصورة تلك الجزابرٌة األمنٌة المإسسة حول الجزابري الجماعً

 لوظٌفة المإسساتٌة الطبٌعة إبراز ومحاولة االٌجابٌة، الصورة تحٌٌد مقابل فً  المحاباة،

 .الدولة بكٌنونة بل ظرفٌة، عصب أو أفراد لٌس و بمإسسات ٌتعلق فاألمر األمنً، القطاع
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  :الدراسة أهمٌة

 األمنٌة المإسسات دور فتعاظم السٌاسً، النظام بطبٌعة األمنٌة المإسسة أدوار و بنٌة تتؤثر    

 األمنٌة مإسساتها التسلطٌة األنظمة هذه توظؾ ما فكثٌرا. التسلطً السٌاسً النظام طبٌعة مرده

 وألسباب(. المعارضة ٌقمع الذي المتسلط السٌاسً النظام) القابم النظام على المحافظة لخدمة

( المستقلة الدول فً االستعمار اعتمدها التً الحاكمة النخبة) وبنٌوٌة( االستعمار) تارٌخٌة

 على( المدنً المجتمع مإسسات و المدنٌة الدولة مإسسات) المدنٌٌن بنضج تتعلق وأسباب

 ومن الرقابة من تحررا أكثر األمنٌة المإسسة جعل الجزابر ومنها المتوسطٌة الضفة جنوب

 المإسسات ومختلؾ العدل ووزارة القضاء مإسسة تضعها التً القانوٌنة الحدود ومن المساءلة

 ...( العام الرأي المدنً، المجتمع مإسساتها، سٌاستها،) الدولة توجه أصبحت و. التابعة

 : فً الدراسة هذه أهمٌة تكمن

 أهمٌة كذلك و األمنً، القطاع وفً األمنٌة المإسسة داخل اإلصالح عملٌة أهمٌة توضٌح ـ

 المإسسة عمل على الرقابً الدور تفعٌل فً..( البرلمان القضاء،) المدنٌة الدولة مإسسات

 .األمنٌة

 ألن( األمن قطاع) اإلصالح عملٌة فً الجزابر حالة دراسة فً للتوسع محاولة هً ـ

 ٌشوب الذي الخلل توصٌؾ فً تتعمق ال قد و ضبٌلة، تبدو الجزابرٌة الحالة فً المساهمات

 .الجزابري األمنً القطاع إصالح إطار فً اعتمادها تم التً اإلصالح برامج

 :الموضوع إشكالٌة

 بمختلؾ) األمنً القطاع إصالح عالقة إشكالٌة معالجة الموضوع هذا خالل من أردنا لقد

 األمنٌة المإسسات عالقة على ذلك وانعكاس السٌاسً للنظام الدٌمقراطٌة بالطبٌعة( مإسساته

 ٌمكن مدى أي إلى. الجزابر حالة دراسة ذلك فً متناولٌن( اإلنسان حقوق قضاٌا) بالمواطن

 األمنٌة المإسسة على الدٌمقراطٌة الرقابة تعزٌز من الجزابر فً األمنً القطاع إصالح لسٌاسة

 المواطنة؟ دولة وبناء
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 تثٌر والتً الموضوع جوانب من العدٌد فً المعمق البحث على اإلشكالٌة هذه معالجة تعتمد

 :الفرعٌة األسبلة من مجموعة

  األمنٌة؟ الدراسات فً األمنً القطاع إصالح موضوع دراسة بها تزودنا التً الفهوم هً ما -

 الجزابر؟ فً القطاع هذا مست التً اإلصالحات طبٌعة هً ما -

 المدنً الطابع ذات المإسسات بٌن التوازن قاعدة تعتمد إصالحٌة مقاربة اعتماد ٌمكن هل -

 ؟(الرقابة إضفاء) والعسكري

 األمنً؟ القطاع إصالح وبٌن الجزابر فً التنمٌة بٌن عالقة هناك هل ـ

 .االنسان حقوق حول العالقة هذه تثٌرها التً والنقاشات األمنٌة بالمإسسة المواطن عالقة  -

   : أساسٌتٌن فرضٌتٌن من البحث هذا ٌنطلق كما

 االستقرار وزعزعة الحكم إضعاؾ إلى ٌإدي مناسبة ؼٌر أمنٌة وآلٌات هٌاكل وجود :أوال

 .اإلصالح عملٌة إلى الحاجة وبالتالً

 من الدولة بنى مختلؾ فً عمٌق بشكل ٌإثر الجزابر فً األمنً القطاع إصالح مسار :ثانٌا

 .وأفراد مجتمع مإسسات

 :االٌتٌمولوجً االطار

 استعمال فً والقدرة السلطة تمتلك التً المإسسات" إلى المفهوم هذا ٌشٌر "االمنً القطاع"

 البنى مسإولٌة أٌضا ٌشمل و. والمدنٌٌن الدولة حماٌة أجل من باستعمالها التهدٌد أو القوة

 (.األمنٌة) المإسسات هذه تسٌٌر فً المدنٌة

 :القطاع هذا تكوٌن فً تدخل عناصر ثاللث هناك

 الجٌش قوات الشرطة، الجٌش، مثل)  القوة الستعمال الوسابل و السلطة لدٌها مجموعات* 

 (.السرٌة االستعالمات مصالح الخاصة،

 (.المدنً المجتمع البرلمان، الحكومة، وزارات) القطاع هذا ترشد و تسٌر التً المإسسات* 

 المحلٌة و التقلٌدٌة اآللٌات العدل، وزارة القضاء،) القانون حكم على تحافظ التً المإسسات* 

 (.العدالة تحقٌق فً
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 مهما دورا ٌلعبوا قد والذٌن المدنً والمجتمع واالكادٌمٌٌن، االعالمٌة المإسسات الى باالضافة

 .مساءلتها  المإسسات هذه عمل ترشٌد فً

 بشبكة أعماله ترتبط و األمنٌة، الوظٌفة تؤدٌة فً تشترك التً العناصر مجموعة : األمنً النظام

  تتكرر األدبٌات من كثٌر فً و أمنً، نظام مجملها فً تشكل المنظمة الوظٌفٌة العالقات من

 لكن األمنً sector security  القطاع أو و  security Systemاألمنً النظام إصالح عبارة

  .األمنً القطاع هً تداوال األكثر التسمٌة

 الجٌش، من كل تظم و األمنٌة المهام ذات الحكومٌة المإسسات تلك :األمنٌة المؤسسات

 .الخاص نظامها لها دولة كل و تفرعاتها لها مإسسة كل. الشرطة المخابرات،

  :المنهجً االطار

 لمختلؾ التنظٌمً والمخطط الجزابري، األمنٌة المإسسة لتوصٌؾ:  الوصفً المنهج

 سٌمسها أو مسها التً والوظابؾ المإسسات أكثر توضٌح فً للمساعدة ذلك و المإسسات،

 .اإلصالح مخطط

 مقارنة أخرى، بحاالت الجزابر فً األمنً القطاع اصالح حالة لمقارنة :المقارن المنهج

 دولة فً األمنً القطاع  إصالح) السٌاق، و األهداؾ و المنطلقات كذلك و النتابج، و التجربة

 (.داخلٌة بمبادرة قامت كدولة لٌس الحرب من خارجة

 

 : المنهجٌة االدوات

 .الرتب مختلؾ من األمنٌة، المإسسات فً موظفٌن مع مقابالت إجراء :المقابلة

 و أفكارهم فً قراءة و المسإولٌن، خطابات و المراسٌم مضمون دراسة :المضمون تحلٌل

 .األمنً القطاع تجاه توجهاتهم

 :النظري اإلطار

 البنٌة؟ أو األدوار حول ٌكون هل التركٌز طبٌعة حول النظري المنطلق توضٌح المهم من     

 وفً المإسسة، دور تحدٌد فً البنٌة أولوٌة هو مهم جانب سنهمل األدوار على التركٌز حالة فً
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 أي والمادي، االجتماعً بٌن العامل ثقل أو أهمٌة  توضٌح المهم من البنٌة حول التركٌز حالة

 :لهاذا و مادٌة؟ أم إجتماعٌة دراسة محل المإسسة بنٌة على الؽالبة الطبٌعة ماهً

 .السٌاسً النظام لبنٌة تابع وحجمها األمنٌة المإسسة دور: أوال

 التهدٌد أو العنؾ استعمال) المادٌة وأدوارها إجتماعٌة مإسسة هً األمنٌة المإسسة: ثانٌا

 العنؾ أدوار لعب فمثال. المإسسات لهذه واالجتماعً البٌذاتً للخزان خاضعة تبقى( باستعماله

 داخل اجتماعٌا ٌبنى التصفٌة لمفهوم بٌذاتٌة لبنٌة ٌخضع المعارضة من شخصٌات تصفٌة مثل

 هذه تتؽٌر قد لكن الدولة، أمن وخدمة الدولة أمن على المحافظة إٌجابٌا ٌعنً بؤنه المإسسة

 تهدٌد ٌعنً ال وجوده ألن المعارض اآلخر قبول أو االحتواء إلى التصفٌة من لتصبح األدوار

 .الجسدٌة التصفٌة لمفهوم البٌذاتً البناء فً التؽٌر هو والسبب ألمنها، دعما بل الدولة أمن

 دٌنامٌة حول أعمق بفهم تزودنا فإنها مإسسات دراسة بصدد ألننا و :المؤسساتٌة المقاربة

 .المإسسة عقالنٌة فرضٌة مثل المإسسات عمل

 تزود البنابٌة النظرٌة فإن التحلٌل، فً إجتماعً منطق ٌتبنى البحث أن بما: البنائٌة المقاربة

 تطورها، تفاعلها، طبٌعة األمنٌة المإسسات تحلٌل فً المناسبة واألدوات بالمفاهٌم البحث

 .اجتماعٌة كعملٌة األمنً القطاع وإصالح

 : الدراسة أدبٌات

 البرنامج" تسمٌة ولعل النشؤة، حدٌث موضوع األمنً القطاع إصالح موضوع ٌعتبر     

 وأهم معظم جاءت لذلك و. دلٌل خٌر هو" األمنً القطاع إصالح فً المتحدة لألمم الناشا

 تلك أهم و الموضوع، هذا حول المتحدة لألمم التابعة المكاتب تنشره ما إطار فً المساهمات

 ٌعتبر حٌث الحرب، أو األزمة بعد ما بمرحلة ٌعرؾ ما أو السالم، حفظ و بناء هو الفروع

 مثل. نزاعات من الخارجة أو الهشة الدول فً السالم بناء آلٌات أحد األمنً القطاع إصالح

 األلفٌة أهداؾ تقرٌر األمن، مجلس وتقارٌر األمنً، القطاع إصالح حول العامة الجمعٌة تقارٌر

 .الحكومة نفقات وترشٌد التنمٌة دعم قضٌة فً مهمة اإلصالح عملٌة أن كون اإلنمابٌة،

 الخاص النامٌة بالدول الخاص األمنً القطاع إلصالح النظري اإلطار تقرٌر أن كما      

 المسلحة القوات دمقرطة قضٌة ٌتناول المسلحة، قواتعلى  الدٌمقراطٌة بةللرقا جنٌؾ بمركز
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 اإلنمابٌة المساعدات لجنة إرشادات تقرٌر أٌضا نجد ونفقاتها، أعمالها على الشفافٌة اضفاء و

 .التنمٌة تعطٌل أو دعم فً األمنٌة المإسسات دور ٌذكر الذي

 القطاع إصالح إطار فً عملٌة أول أن إال السالم، لحفظ عملٌة 07 هناك كانت 9767 منذ

 الدٌمقراطٌة الكونؽو جمهورٌة فً المتحدة األمم بعثات إطار فً 0221 سنة كانت األمنً

 الدٌمقراطٌة، الكونؽو جمهورٌة بورندي، من كل فً البعثات تلك تعمل ومازالت ولٌبٌرٌا

 .العاج وساحل تٌمور ولٌبٌرٌا، سٌرالٌون

 بٌن األمنً القطاع إلصالح عمل قوة 0225 سنة المتحدة لألمم العام السكرٌتٌر أسس

 األمنً القطاع إصالح حول تقرٌرا 0226 بداٌات فً العام السكرٌتٌر قدم وبالتالً الوكاالت،

 هذا فً المتحدة األمم أسلوب تطور نحو هامة خطوة ٌعتبر هو و األساسٌة، المبادئ فٌه حدد

 السالم حفظ عملٌات دابرة مكتب داخل األمنً القطاع إلصالح صؽٌر فرٌق تؤسس وقد المجال

 األمم جهود فً العملً التطور هذا صاحب قد و. األمنً القطاع إصالح جهود لدعم العاملة

 بقضاٌا تعنى التً لإلصالح العربٌة المبادرة مثل السٌاق نفس فً إقلٌمٌة مبادرات المتحدة

 التقارٌر من سلسلة 0290 جوان فً نشرت وقد األمنً القطاع إصالح قضٌة ومنها اإلصالح

 هذا دخول أٌضا ذلك صاحب. الجزابر تونس، مصر، من كل فً األمنً القطاع إصالح حول

 Mark Sedra" سادرا مارك" ٌقدمها التً األعمال مثل األكادٌمٌة، البحثٌة األجندة الموضوع

 ،The Fututre of security sector reform األمنً القطاع إصالح حول كتابه فً

 عدد نشر الذي اإلصالح حول العربٌة المبادرة إصدارات سلسلة فً محمد مصطفى وأعمال

 أعمال مع كانت مساهمة أهم أن كما الجزابر، فً األمنً القطاع إصالح قضٌة حول مقاالت

 باإلضافة. فلسطٌن فً األمنً القطاع إصالح قضٌة منها مقاالت عدة نشر الذي" صاٌػ ٌزٌد"

: العربً األمنً القطاع: )بعنوان مشتركة مقالة فً" دافٌد أسؾ" و" بارك أوران" أعمال إلى

 (.مهمل لموضوع جدٌدة بحثٌة أجندة
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 :                                                                          البحث خطة

 حٌث استنتاجات، تتضمن وخاتمة مقدمة مع ربٌسٌة فصول ثالث على الدراسة هذه تحتوي

 مفهوم وبروز االمن مفهوم توسٌع عملٌة عن الحدٌث -مفاهٌمً-: األول الفصل فً سٌتم

 المتحدة، األمم دور األمنً، والقطاع األمنٌة للمإسسات العام التوصٌؾ األمنً، القطاع إصالح

 .والمحاسبة الشفافٌة الرقابة،: األمنً القطاع إصالح ركابز لدراسة مبحث تخصٌص ثم ومن

 عملٌة تؤزم و المجتمع، وداخل مع األمنٌة المإسسات اندماج مدى دراسة: الثانً الفصل

 فً اإلصالح عملٌة عن الحدٌث األمنً، للقطاع إصالح عن الحدٌث بداٌة تعنً االندماج

 تواجه األمنً القطاع أزمة أن بما statehood التدول إشكالٌة إلى التطرق األمنً، القطاع

 process عملٌة وأٌضا ،(حدٌثا المتدولة أو حدٌثا، المستقلة) الثالث العالم دول أكبر بشكل

 أهمٌة وتوضٌح... التعٌٌنات التنظٌمٌة، والمراسٌم القوانٌن المإسسات، اآللٌات، اإلصالح،

 على الدٌمقراطٌة الرقابة عملٌة إرساء فً( الدوالتٌة ؼٌر أو الدوالتٌة) المدنٌة المإسسات

 .والعسكرٌة األمنٌة المإسسة

 بعامل مرهونة اإلصالح عملٌة أن وتوضٌح الجزابر، فً األمن قطاع توصٌؾ: الثالث الفصل

 عمل على المجتمعٌة الرقابة وظٌفة عن الحدٌث وبالتالً المدى طوٌلة عملٌة أنها أي الوقت

 عموما األمنً القطاع إصالح عملٌة تواجه التً التحدٌات تناول ثم ومن األمنٌة، المإسسة

 .الجزابر فً وبخاصة

  

 والمدى القصٌر المدى على الراشد والحكم السالم تعزٌز فً مهم :األمنً القطاع إصالح

  الطوٌل،

 :ضمان إلى ٌحتاج األمنً القطاع إصالح القصٌر المدى على/ 9

 ـ.السالم تهدٌد أو االستقرار تهدٌد أجل من نفسها تشكٌل إعادة القوات تلك على ٌجب ال ـ

 .الفساد و الرشوة على القضاء ـ

 .الشعب أعٌن فً الثقة و الشرعٌة المصداقٌة، تكسب ،(قٌادٌة قوى ٌتضمن) القطاع ـ
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 :أبعاد( 2) أربعة هناك الطوٌل المدى على/ 0

 المإسسات و العسكرٌٌن على المدنٌٌن رقابة أساس على العالقة تبنى أن ٌجب: سٌاسٌا ـ

 .األمنٌة

 .االمنٌة الهٌبات فً التقنً و المادي التحول الى تشٌر: مؤسساتٌا ـ

 .القوات مٌزانٌة و بالتموٌل تتعلق: إقتصادٌا ـ

 .األمنٌة البرامج و السٌاسات ترشٌد فً المدنً المجتمع بدور تتعلق: إجتماعٌا ـ

 : األمنً القطاع اصالح تنفٌذ و هندسة

 السالم، نحو الحرب بعد ما مرحلة) العسكرٌة المإسسات و الوطنٌة الحكومة: أوال

 ...(دٌمقراطً نظام نحو متسلط نظام من التحول

 ممارسة طرق فً المدنً المجتمع مصاحبة دور مالٌا، تقنٌا،) الدولً المجتمع دعم: ثانٌا

 ...(األمنٌة المإسسات على الرقابة

 .المرأة عن الدفاع منظمات االنسان، حقوق منظمات مثل الحقوقٌة المنظمات: ثالثا

  التجارٌة، االتحادات الدٌنٌة، الإسسات مثل االجتماعٌة المجموعات: رابعا

 .المحلٌة المدنً المجتمع مإسسات: خامسا

 فً اشراكها و. األمنٌة المإسسات تشكٌل فً المرأة اشراك هً( مهمة قضٌة: )سادسا

 .العمل

 

 :الجزائر فً األمنً القطاع إصالح

 النامٌة بالدول الخاص األمنً القطاع إلصالح النظري اإلطار على االعتماد ٌمكن

 :التالٌة المعاٌٌر على المسلحة للقوات الدٌمقراطٌة للمراقبة جنٌؾ بمركز الخاص

 قطاع حكومة تواجه التً التحدٌات تحلٌل و الدراسة قٌد البلد فً فعالٌته األمن، جهاز وصؾ

 .ومتطلباته  اإلصالح إمكانٌات إلى إضافة علٌه، والرقابة المدنٌة اإلدارة من والتحقق األمن
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 دورها ٌكون التً المإسسات هً األمنً القطاع: " 0224 سنة األمنً للقطاع شاتر تعرٌؾ

 تحدٌد و إدارتهم عن المسإولة الهٌبات إلى باإلضافة الخارجً و الداخلً األمن حماٌة األساسً

 شبه والقوات والمخابرات الشرطة الجٌش،: عملٌا بهذا والمقصود فٌهم والتحكم مسإولٌاتهم

 .ذلك عن المسإولة الحكومٌة والجهات العسكرٌة
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 ل األولـــصــفــال

 مقاربة مفاهٌمٌة ونطرٌة فً إصالح القطاع األمنً

 

 

 

  

لقد ساهمت تجارب األمم المتحدة فً عملٌات حفظ وبناء السالم وكذلك     

الخبرة العلمٌة للجماعات البحثٌة فً تحدٌد مصطلح دقٌق حول عالقة 

المإسسات األمنٌة ودورها فً بناء دولة مستقرة، ما ٌصطلح علٌه باصالح 

 القطاع األمنً. 

هوم إصالح القطاع ٌحاول هذا الفصل رصد المرجعٌة النظرٌة لمف     

والتطرق إلى البنٌة  األمنً، دور المجموعات البحثٌة فً إطالق المفهوم،

واألبعاد ثم السٌاقات أو المناخ الذي ٌسمح باطالق عملٌة االصالح، كما 

ٌتنناول هذا الفصل قضٌة الخصوصٌة، أو خصوصٌة دولة العالم الثالث، التً 

 والفبة الحاكمة.تتعقد فٌها العالقة بٌن الدولة والجٌش 
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 المبحث األول: أنطولوجٌا إصالح القطاع األمنً  

حقل دراسً أوسع  ظهوردور عملٌة توسٌع مفهوم األمن فً من المفٌد التطرق إلى       

 اهٌم أخرى مثل إصالح القطاع األمنً.مف ٌضم األمن إلى جانب التنمٌة ومنه ظهور

 األول: توسٌع مفهوم األمن. المطلب      

  األمن. تعريف -1

 بين الذي ال يمقى إجماعا الدولية العالقات حقل في من بين المفاىيم األمنيعتبر        

 اإلضرار أو شيء، فقدان من "التحرر إلى: عموما األمن مفيوم يشير .معناه حول المختصين

 حسب ضيقا أو واسعا تطبيقا التعريف ىذا يجد أن ويمكن والرفاه"، لمبقاء ضروري بشيء

 .باألمن المعني االجتماعي النظام عناصر وحسب أمننتيا، يراد التي المواضيع

يعرف بالمفيوم الضيق بأنو "أمن الدولة القومية من أي ىجوم مسمح" وقد ىيمن ىذا 

 في أنفقت التيو  ،المفيوم عمى عقيدة الدول، تعتبر الو.م. أ نموذجا في تطبيق ىذا المفيوم

% 22 يعادل ما العسكرية، أي االستعدادات عمى دوالر تريميون 1.31 ما قيمتو 2002سنة

 1.العالم في شخص لكل دوالر 202 أو المحمي، الناتج إجمالي من

 األدبيات في تداوال األكثرالذي يعتبر و   Barry Buzanتبني مفيوم باري بوزان  ويمكن

 سياق وفي" التيديد من التحرر عمى العمل: "بأنو األمن يعرف الذي، و المتخصصة األمنية

                                                             
1 Richard A, Matthew & others, Global Environmental Change and Human Security, USA: MIT, 2010. pp. 5- 6. 
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 كيانيا عمى الحفاظ عمى والمجتمعات الدول قدرة: "أنو عمى األمن يعرف الدولي النظام

 1".معادية تعتبرىا التي التغيير قوى ضد الوظيفي وتماسكيا المستقل،

 تحييده أو تماما، منو االنفالت( التيديد من التحرر عمى العمل) الكاتب بعبارة يعني ال

 ظل في إنو: "-واألمن الدولي لمنظام الفوضوية لمبنية تحميمو لدى- يقول أنو ذلك كمية؛

 2"مطمقا أبدا يكون وال فقط، نسبيا يكون أن يمكن األمن فإن الفوضوية،

 تبسيطا "عبد النور بن عنتر"الجامعي الجزائري  يعتبره بوزان اقترحو الذي التعريف ىذا

 تعريف قدمأ وىو ،1122 لعام( الواقعية المدرسة) "Arnold Wolfersولفرز أرنولد" لتعريف

 تحميمو، في يستند بوزان أن واضحا يبدو و الدارسين، بين اإلجماع من نوعا نال لألمن،

 انو كما ولفرز، كتبو ما عمى القيم ومسالة والذاتي، الموضوعي بالجانب يتعمق فيما السيما

 األمن فإن ولفرز حسب اآلن، لحد عرفت مفيومية مقاربة أحسن لألمن، ولفرز مقاربة يعتبر

 يعني الذاتي، معناه وفي المركزية، القيم ضد التيديدات غياب يفسر الموضوعي، معناه في

 لمسالة ولفرز لدى تحميمو أرنولد كما يقر 3.ىجوم محل القيم تمك تكون أن من الخوف غياب

 بصعوبة التمييز بينيما، وبصعوبة تعريف األمن عموما، إذ األمن، في والذاتي الموضوعي

                                                             
1 Josefina, Echavarria Alvarez, Re-thinking (in)security discourses from a critical perspective, Asteriskos, 2006. P. 
3. 

عبد النور، بن عنتر، البعد المتوسطً لألمن الجزابري، الجزابر:  المكتبة العصرٌة، 0223. ص. 91. 
2 

.92. ص. السابق المرجع  
3  
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 بمعيار مستقبال محتمل ىجوم قياس يمكن فال وبالتالي، ، Valueقيمة ىو األمن أن يقول

 1.الذاتية من شيء ىناك دائما يبقى بل موضوعي،

 :مجموعة من األسئمة يثيران "ولفرز" و "بوزان" تعريفي أن إال 

 االستقالل الدوالتي؟ البقاء: حمايتيا يتعين التي المركزية القيم ىذه ىي ما -

 األساسية؟ الحريات الثقافية؟ اليوية االقتصادي؟ الرفاه الترابية؟ الوحدة الوطني؟

األمة؟  الدولة؟: المرجعية الوحدة ىي ما بمعنى األمن؟ موضوع ىو وما -

 اإلنسانية؟ الفرد؟

 الوحدة عمى يجب التي( عسكرية غير أو/و عسكرية) التيديدات ىي وما -
 موضوعيا موجودة التيديدات ىذه ىل بقائيا؟ لضمان منيا تحمي نفسيا أن المرجعية

 اإلجابات أمنيا؟ رىانا التيديد يصبح خطاب وأي سياسية، عممية أي وعبر ذاتيا؟ أم
 األول: تصورين في تتمخص التي المقارباتباختالف  تختمف التساؤالت ىذه عن

 نظرة ذو نقدي والثاني لألمن، األساسية المرجعية الوحدة الدول من يتخذ واقعي تقميدي
 .الدولة غير مرجعية وحدات بوجود ويقول لألمن، موسعة

 االنتقال إلى مفهوم لألمن متعدد التطبٌقات. -2

لتطور مفهوم األمن ٌدرك أن هناك انتقاال من مفهوم )تقلٌدي( ٌقبل تطبٌقا واحدا  المتتبع    

عند نقطة االلتقاء ضمن معلم متعامد متجانس ثنابٌة ) أمن الدولة، األمن العسكري( إلى 

)األمن  -مفهوم لألمن ٌتقبل عدة تطبٌقات )األمن البٌبً، االقتصادي، العسكري، الؽذابً...( 

ن اإلقلٌمً، الدولة، المجموعات اإلثنٌة، الفرد(، أصبح األمن ٌندمج مع مفاهٌم العالمً، األم

كانت أبعد فً السابق، مثل: األمن والؽذاء )األمن الؽذابً( خلق منطقة رماد بٌن دراسات 

                                                             
1 Arnold, Wolfers, National Security : As an ambiguous symbol, Political Science Quarterly, Vol. 67, No. 4. Dec. 
1952. pp. 484-485. 
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التؽذٌة والزراعة ودراسات األمن ، فاألطروحات التً تربط بٌن أزمة الؽذاء وتصدع أمن 

الجدٌد لألمن الؽذابً )الجزابر ثورة الخبز، زٌانً محاضرة السنة الدولة تجسد التطبٌق 

، إال أن المساهمة التً أطلقت مشروع إصالح القطاع األمنً هو ظهور الثالثة جامعً باتنة(

مفهوم اإلنسانً، وهو المفهوم الذي ٌقوم بتضمٌن مفهوم )األمن والتنمٌة ومركزٌة الفرد( فً 

 تولٌفة واحدة. 
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 المطلب الثانً: المنطقة الرمادٌة لمفهومً األمن والتنمٌة.

النقاشات التً حاولت الربط بٌن التنمٌة واألمن أنشؤت منطقة رمادٌة خلقت مفاهٌم جدٌدة منها         

إصالح القطاع األمنً، وٌسلم هذا األخٌر بؤن الفرد هو المرجعٌة من حٌث المنطلق أو الهدؾ. أي التساإل 

أن مقاربة "األمن والتنمٌة"   Aline Leboeufألٌن لٌبوؾ  وٌرى تحقٌق األمن للفرد المواطن.عن كٌفٌة 

أصبحت خطاب مهٌمن دولٌا وفً قلب المنظمات الدولٌة بشكل خاص.
1 

ظهر موضوع إصالح القطاع األمنً فً إطار ما ٌعرؾ بالسٌاسة التنموٌة واألمنٌة فً نهاٌة 

لى صٌاؼة مقاربة أوسع للمساعدات األمنٌة واتجاه بدٌل التسعٌنات وذلك إدراكا للحاجة إ

 للتفكٌر حول دور مصالح األمن فً الحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة للدول. 

النقاش الذي ٌثار مإخرا حول إصالح القطاع األمنً لٌس هو الفترة األولى التً أثارت      

ود لفترة الستٌنات وذلك بعد موجة انتباه الباحثٌن والممارسٌن تجاه مثل هذا الموضوع. بل تع

فً أمرٌكا الجنوبٌة، أفرٌقٌا وآسٌا، وقد ركزت  coups d’étatمن االنقالبات العسكرٌة 

 النقاشات على:

  االستهالك أو التبذٌر فً الموارد من قبل الجٌش، والقضٌة التً أثٌرت حول

 تقارٌر األمم المتحدة حول ضرورة توظٌؾ الموارد فً أهداؾ أخرى.

 ور الجٌش فً بناء األمة دnation منظري التنمٌة طرحوا فرضٌة أن الدول .

الخارجة من استعمار الجٌش فٌها قد ٌهٌمن بحجة لعب دور فً توحٌد الشعب 

 وبناء األمة.

  ًدور الجٌش الربٌسً فً التحدٌث. ٌرى الباحثون أن الجٌش فً دول العالم النام

التحدٌث والتصنٌع مما أضفى على مإسسة الجٌش الكثٌر من  قد اضطلعوا بادوار

 الشرعٌة واالستفادة من برامج الدعم.

لكن ما الذي جعل الصورة الرومنسٌة لدور التحدٌثً للجٌش تتراجع؟ فقد أدى فشل التنمٌة فً 

هذه الدول وتراجع معدالت النمو إلى العدول عن فرضٌة الدور التحدٌثً للجٌش. التحلٌل 
                                                             
1 Aline, Leboeuf, entre développement et sécurité : les interventions allemandes en crise, IFRI, (France : 2009).   
P. 7. 
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برٌقً اآلخر خالل السبعٌنات والذي ركز على سبب االنقالبات العسكرٌة، والنتابج االم

 السلبٌة جراء إرهاب الدولة.

حالٌا، الزال هناك تحفظات على إصالح القطاع األمنً من حٌث أن برنامج المساعدات     

ع ، تجاه الجٌش خلق مشكلة فً موضو reserveال ٌزال موجها إلى الجٌش. هذا التحفظ 

برامج الدعم والشراكة بٌن دول العالم الثالث وعالم الشمال، ففً حٌن كان الدعم اآلتً من 

الشرق كان محصورا فً شكل تصدٌر لألسلحة وتدرٌب وتؤهٌل الجٌش، حتى فً دول مثل 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وفرنسا أٌضا كانت المساعدات التً تقدمها تحت مسمى 

كن بالنسبة لكل من الشرق والؽرب عقالنٌا ٌنظر لها على أنها تبرٌر المساعدات والتدرٌب. ل

لدعم القوى المسلحة فً إطار الصراع بٌن المعسكرٌن.
1 

 القطاع األمنً. ما قبل إصالح

خالل فترة الحرب الباردة، أهم القوى لكل من الشرق و الؽرب لم تكن لها مصلحة من 

زٌز الحوكمة الدٌمقراطٌة فً الدول التً تستقبل استعمال المساعدات األمنٌة والتنموٌة لتع

مساعداتها. بٌنما تلك المساعدات كانت موجهة لتعزٌز العالقات االستراتٌجٌة مع الحلفاء 

األساسٌٌن، الكثٌر منهم كان تحت حكم عسكري أو مدنٌٌن ٌقودون حكومات ٌتحكم فٌها 

 العسكر وباقً المصالح األمنٌة.

لمصالح األمنٌة قوض فرص من أجل مشاركة أشكال من الحكومة، فً النتٌجة، استقاللٌة ا

المجتمعات المبنٌة على حكم القانون وتعزٌز مإهالت المدنٌٌن إلدارة ومراقبة القطاع 

األمنً. اإلنفاق األمنً ؼٌر المالبم و ؼٌر الفعال ٌقلص من الموارد المتاحة والمخصصة 

المهام الموكلة إلٌهم. أمن النخبة والنظام  للتنمٌة وٌضعؾ من قدرة مصالح األمن فً أداء

 تنامى على حساب أمن المواطنٌن، المجتمعات وحتى الدولة.

                                                             
1 Herbert, Wulf, security sector reform in developing and transitional countries, research center for constructive 
conflict management, Germany:  2004. p. 4. 
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بٌنما العمل الجٌد كان ضمن إطار األكادٌمً وخزانات التفكٌر خالل الحرب الباردة حول 

تدخل الجٌش فً السٌاسة، معظم هذه األدبٌات اعتمدت على معلومات ؼٌر كافٌة ومناهج 

مالبمة، وبشكل نسبً بعض دراسات الحالة لدول. على العموم تلك المحاوالت كانت ؼٌر 

لفهم دٌنامٌكٌة المركب السٌاسً، االجتماعً واالقتصادي التً تشكل العالقة بٌن النخب 

المدنٌة والعسكرٌة، هذا ٌإثر على قدرة الدول فً توفٌر األمن على نطاق واسع لشعبها 

 اقتصادٌة مستدٌمة.-سوسٌوتحتاج إلى تنمٌة سٌاسٌة و

على أٌة حال، خالل فترة الثمانٌنات، بدأ الحكم العسكري ٌتراجع لصالح إشراك     

الحكومات، كانت هناك زٌادة فً األدبٌات التً تختبر دور الجٌش فً الحوكمة، خاصة فً 

ٌع دراسات الحالة للدول التً تشهد فترة تحول. خالل هذه الحقبة األدبٌات حول أثر توس

نطاق قطاع األمن على التنمٌة أٌضا بدأت تتزاٌد. باإلضافة إلى ذلك، أن مجتمع أبحاث 

السالم اختبر قضاٌا مثل الوقاٌة من العنؾ، النزاع بٌن المجموعات )الداخلً والعابر 

للحدود(، منع عنؾ الدولة ضد شعبها وتسوٌة ما بعد النزاع، كلها تم تضمٌنها فً مصطلح 

 منً عند بداٌة ظهوره خالل التسعٌنات.إصالح القطاع األ

 .ةنهاٌة الحرب البارد

أصبح موضوع إصالح القطاع األمنً مفهوم ربٌسً، أٌن أصبح أكثر مع بداٌة التسعٌنات 

األولوٌات االستراتٌجٌة ألهم القوى،  ومع تؽٌرتقبال من قبل ممارسً التنمٌة وخبراء األمن، 

انهٌار االتحاد السوفٌاتً والتوجه نحو اللٌبرالٌة السٌاسٌة فً أوروبا الشرقٌة. هذا التؽٌر فً 

األولوٌات كانت له نتابج. ربما األهم كان التؽٌرات فً المشهد الجٌوبولٌتٌكً مكن من اندماج 

المإسسات العمومٌة وتعزٌز محاوالت  األمن ضمن السٌاسة والتنمٌة االقتصادٌة، إصالح

 .لتؽٌٌر مواقؾ وسلوكات النخب فً كل من الدول النامٌة والتً تمر بتحول

اقتصادٌا مقارنة  إصالح القطاع األمنً ٌجادل بان األمن سلعة ٌمكن إنتاجها وتسوٌقها بتكلفة منخفضة 

باألمن الذي تنتجه الدول التسلطٌة، المدخل الدٌمقراطً ٌدعم األمن منخفض التكلفة، حٌث تتوفر 

مبدأ   internalizeالدٌمقراطٌة على خاصٌة التقبل العام للسلطة القابمة )الشرعٌة( األمر الذي ٌذوت 
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التبلٌػ عن التجاوزات، المخالفات، )ثقافة   secureالدولة مإسسة الجمٌع، والجمٌع معنً بحماٌتها 

الجرابم ..( حٌنها تصبح مسؤلة التسلح المادي ، تكثٌؾ الحواجز األمنٌة، زٌادة عدد موظفً المإسسات 

األمنٌة أمر ؼٌر ذي أهمٌة، وتثبت تجارب كثٌرة عدم جدوى اإلنفاق العسكري الضخم بهدؾ تحقٌق األمن 

( ٌعلٌها النتقال من األمن المكلؾ إلى األمن أقل تكلفة )الدولة -ةأمن الدول–)حتى فً مستوٌاته الكالسٌكٌة 

 أو الفرد اإلنسان(.

الدولة العربٌة انتهجت إصالح القطاع األمنً بتجاهل المدخل الدٌمقراطً، األمر الذي أنتج وضعا مشوها 

والتجسس، أنتج  من نتابج اإلصالح، الشرخ بٌن النخبة الحاكمة التً تحمً نفسها وبٌن مواطنٌها التوجس

 دولة بمفهوم تهكمً )الدولة التً تتجسس على مواطنٌها(

 المطلب الثالث: بنٌة القطاع األمنً ومفهوم اإلصالح.       

 بنٌة القطاع األمنً.  -1

أن القطاع األمنً ٌشمل فقط المإسسات المعنٌة باألداء األمنً من الخطؤ االعتقاد     

)الصلب(، إذ أنه ٌشمل كل من المإسسات العسكرٌة والمدنٌة وؼٌر الحكومٌة، وهذا هو 

، وهو أمر مقصود من قبل ناحتً Sector secteurالقصد من استعمال مصطلح القطاع 

sculpture صالح قطاع األمن هً وجود عدة المصطلح. وٌبدو من خالل مراجعة أدبٌات إ

نماذج أو تقسٌمات للقطاع األمنً، إذ ال ٌوجد مفهوم شامل متفق علٌه، إال أنه من الواضح 

أنه ٌؽطً قطاعات أخرى ؼٌر المإسسات األمنٌة التقلٌدٌة، حٌث ٌشمل الفواعل التقلٌدٌة 

عٌة، منظمات )الجٌش، االستخبارات والشرطة(، وٌشمل أٌضا الهٌبة الحكومٌة و التشرٌ

 as wellالمجتمع المدنً، قطاع العدالة، ومإسسات تعزٌز القانون مثل المحاكم والسجون، 

as non-state security providers.
1

 

 إال أنه من الضروري منهجٌا تبنً تقسٌم تعتمد علٌه هذه الدراسة:

 :Herbert Wulfتقسٌم هربٌرت ولؾ 

                                                             
1 A Beginner’s Guide to Security Sector Reform )SSR(, december 0225, GFN-SSR, P. 1. 
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، الشرطة، القوات شبه العسكرٌة، حرس القوات المسلحة جوهر المإسسات األمنٌة: -

 الحدود، المٌلٌشٌا )الدفاع الذاتً(، ومصالح االستعالمات.

المشرعٌن والهٌبات التشرٌعٌة، وزارة الدفاع، الهٌبات الرقابٌة على قطاع االمن:  -

وزارة الداخلٌة، العدالة، وزارة الخارجٌة، الرباسة، هٌبات التسٌٌر  المالً )وزارات 

 كاتب المٌزانٌة، مكاتب مكافحة الفساد(.المالٌة، م

القضاء، الضرابب، المصالح التؤدٌبٌة، وباقً الهٌاكل المإسسات ؼٌر العسكرٌة:  -

 النظامٌة.

الجماعات المسلحة، العصابات المسلحة، المٌلٌشٌا األمنٌة ؼٌر الدوالتٌة:  نظماتالم -

التقلٌدٌة، مٌلٌشٌا الحزب السٌاسً، شركات األمن الخاصة.
1

 

 تشمل التالً: الفواعل األمنٌةهناك تقسٌم آخر ٌعتبر أن و 

مإسسات أمن الدولة: القوات المسلحة، الشرطة، وحدات الشرطة الخاصة، األمن الرباسً، 

 حرس الحدود، حرس السواحل، حرس الجمارك، وحدات الدفاع المدنً، الحرس الوطنً...

التنفٌذٌة )الربٌس، الوزٌر األول( هٌبات تسٌٌر األمن الحكومً وهٌبات الرقابٌة: الهٌبة 

االستشارة األمن الوطنً، وزارات الدفاع، االدارة العمومٌة، وزارة الداخلٌة، العدالة، 

 الخارجٌة، هٌبات تسٌٌر المالً، الهٌبات التشرٌعٌة.

المجتمع المدنً: الجمعٌات، جماعات التفكٌر، مراكز التفكٌر، الجامعات، منظمات الدفاع عن 

وق اإلنسان، المنظمات ؼٌر الحكومٌة، اإلعالم.حق
2

 

                                                             
1 Herbert, Wulf, security sector reform in developing and transitional countries, research center for constructive 
conflict management, Germany:  2004 . p. 5. 
2  Guidance document, by USAID, USDD, USDS, « security sector reform, 2009.  Pp. 3-4. 
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 مفهوم إصالح القطاع األمنً.  -2

مفهوم حدٌث نسبٌا بالنسبة موضوع الدول قٌد التحول، التنمٌة  إصالح القطاع األمنً     

وبناء السالم فً دول ما بعد النزاع. أفكار دمقرطة المجتمعات، الحوكمة الراشدة بالشفافٌة 

حول السلمً للمجتمعات، األمن اإلنسانً وبرامج خفض نسب الفقر والتً والمحاسبة، الت

دخلت حدٌثا فً الفكر األمنً. ٌهتم ؼالبٌة شعوب العالم بمواضٌع مثل النزاعات المسلحة، 

االرهاب، النزاعات االقلٌمٌة، الدول الفاشلة، الجرابم وخروقات حقوق اإلنسان. مركزٌة 

مفهوم متكامل لكنه ؼالبا ما ٌتصادم مع فكرة أمن الدولة، أو  الفرد فً مفهوم األمن اإلنسانً

من النظرة التضٌٌقٌة للنخبة السٌاسٌة الحاكمة. هذه التؽٌرات المفاهٌمٌة فً النقاش األمنً 

 حدثت أوال فً الدول النامٌة لكن بشكل أقل فً الدول فً طرٌق التحول.

واألفراد ٌستفٌدون من زٌادة مستوى األمن، إصالح القطاع األمنً ٌجب أن ٌفهم  المجتمع    

على أنه مفهوم واسع، أٌن ٌركز أكثر على التوظٌؾ الفعال للموارد النادرة لتحسٌن األمن. 
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الدٌمقراطٌة، الرقابة المدنٌة على القوات المسلحة أمر حاسم فً توفٌر األمن. دٌمقراطٌة 

 شفافٌة وقابلٌة للمحاسبة أكثر. صناعة القرار تضفً

إصالح القطاع األمنً ضروري لحاالت عدة: دول ما بعد النزاع إعادة البناء، التحول      

من حكم عسكري أو حكم الحزب الواحد نحو مشاركة أوسع فً الحكم، الدول المستقلة حدٌثا، 

مشكل وساطة فً نزاع  ؼٌاب الشفافٌة والمحاسبة على القضاٌا العامة، تجاهل حكم القانون،

معٌن، صعوبات فً تسٌٌر الموارد النادرة، عدم القدرة الكافٌة للمدنٌٌن فً تسٌٌر ومراقبة 

 القوات المسلحة.

 :SSRمفهوم إصالح القطاع األمنً 

هو وضع مجموعة من السٌاسات، الخطط، البرامج، والنشاطات التً  إصالح القطاع األمنً

( والعدالة security(، األمن )safetyتشرع فٌها الحكومة من أجل تزوٌد الحماٌة )

(justice الهدؾ العام هو تزوٌد هذه الخدمات بتعزٌز نجاعة وشرعٌة الخدمة العمومٌة من .)

 مدنٌة واستجابة للحاجات العامة.أجل الشفافٌة، المحاسبة من قبل السلطة ال

عموما ٌفهم مصطلح إصالح القطاع األمنً على  أنه وضع مجموعة من السٌاسات،     

لتحسٌن  stakeholdersالخطط، البرامج والنشاطات التً ٌتم تولٌها الشروع فٌها من طرؾ 

ق حكم القانون. توجه الدولة فً توفٌر الحماٌة، األمن والعدالة لمواطنٌها المدنٌٌن ضمن سٌا

هو مبدأ ٌجعل كل من األفراد، المإسسات والمكونات )العامة أو  Rule of lawحكم القانون 

الخاصة( وحتى الدولة ذاتها تخضع للمحاسبة القانونٌة والتً تنشر على العامة، وتخضع 

 لتحكٌم حقوق اإلنسان والمعاٌٌر الدولٌة. 

ضمن شبكة معقدة من الوسابل المإسساتٌة إصالح القطاع األمنً ٌحاول بناء قدرات    

( وحكم القانون. القطاع public safetyوالتً قد تإثر بشكل اٌجابً على األمان العام )

األمنً ٌتضمن مكونات الحكم مع امتالك السلطة اإلكراهٌة التً تمكن من تنفٌذ إرادة الدولة. 

ول قد تكون له نتابج سلبٌة على ولكن إذا تم توظٌؾ هذه القدرة بشكل ؼٌر مناسب لفترات أط
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الدولة وشعبها. اإلصالحات 
1reforms  ٌهدؾ إلى التزود بخدمة عامة فعالة وشرعٌة وتكون

شفافة، وخاضعة للمحاسبة لسلطة مدنٌة، وٌستجٌب للحاجات العامة. اإلصالحات قد تشمل 

لمدنً، العدالة، نشاطات متداخلة لدعم إصالح الدفاع والقوات المسلحة، الرقابة والتسٌٌر ا

الشرطة، تعدٌالت، وإصالح جهاز االستخبارات، رسم وتخطٌط األمن الوطنً، تسٌٌر 

الحدود، نزع التسلح، تسرٌح الجنود وإعادة اإلدماج، والتقلٌل من النزاع المسلح، خاصة بعد 

نزاع مسلح وقع حدٌثا.
2 

ضا إصالح النظام ٌصطلح علٌه أٌ Security Sector Reformإصالح القطاع األمنً     

، تؤتً هذه التسمٌة من فهم أن األمن نشاط مندمج Security System Reformاألمنً 

ضمن نظام للدولة وأنظمة ؼٌر دوالتٌة ، والذي ال ٌشمل فقط القوات المسلحة، الشرطة، 

الدرك، مصالح االستعالمات، العدالة، النظام العقابً، بل أٌضا مسإولٌة السلطات المدنٌة 

قابة الدٌمقراطٌة )البرلمان، الحكومة، وزارة الدفاع(. مصطلح النظام األمنً ٌستعمل عادة للر

. بٌنما OECDللتؤكٌد على الترابط بٌن عدد من مكوناته. اعادة التؤطٌر هذه استعملت من قبل 

عند  Sectorتستعمل هٌبة األمم المتحدة والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة مصطلح القطاع 

 ٌشمل كال اإلطارٌن. SSR. مصطلح SSRلى أجندة إصالح القطاع األمنً اإلشارة إ

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ، إشارة إلى أن هناك جملة من اإلصالحات أو مسار من اإلصالحات.reformsوردت الكلمة )إصالح( بصٌؽة الجمع   1

2Sarah, Meharg, Aleisha Arnusch, security sector reform : a case study approach to transition and capacity 
building. SSI Report, january 2010 .p. 4. 
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 : ٌوضح نشاطات إصالح القطاع األمنً:2الجدول رقم 

 العدالة والمؤسسات العقابٌة الشرطة الوطنٌة وشبه العسكرٌة الجٌش والدرك

  انجاز تدرٌبات على القانون

 اإلنسانً.

 .تطوٌر قانون المرور 

  برلمانٌة لجنة إنشاء

لتكٌٌؾ القوانٌن التً تحكم 

 الجٌش.

  خلق مراكز احتجاز

 وفرض عقوبات.

  ًتؤسٌس مراكز توظٌؾ ف

 كل المناطق.

 .فرض سن التقاعد 

  بناء مساكن البقة ألفراد

 الجٌش.

  تطوٌر تشرٌع تطوٌر تشرٌع

الذي ٌحدد وضع وصالحٌات 

 الشرطة الوطنٌة.

  تعٌٌن مدٌر عام للشرطة

 الوطنٌة.

  المرور.نشر قانون 

  إعادة التؤهٌل وبناء أكادٌمٌات

 جدٌدة للشرطة.

 .تعزٌز آلٌات الرقابة الداخلٌة 

  ًخلق معاٌٌر االنخراط ف

 أكادٌمٌات الشرطة.

  تزوٌد ضباط الشرطة

 بالتجهٌزات األساسٌة.

 .التزوٌد بؤجهزة االتصال 

 

 .مراجعة نصوص القوانٌن 

  تزوٌد القطاع بالبنٌة التحتٌة

 من محاكم.

 قضاة وكتاب  توظٌؾ

 قانونٌٌن.

 .مراجعة برامج تؤهٌل القضاة 

  خلق مجموعة من المدنٌٌن

 لتدرٌب حرس السجون.

 الحوكمة والتسٌٌر المالً مصالح االستخبارات

  لمختلؾ تمٌٌز االنتدابات

الوكاالت وتحدٌث اإلطار 

 القانونً.

  خلق سلطة وحٌدة

 لالستخبارات.

  تحدٌد حاجات االتصال

 والكمبٌوتر.

  تحدٌد الحاجٌات من المركبات

  سلطة لجان الدفاع لتشمل أكثر القضاٌا المتعلقة باألمن.توسٌع 

 البرلمان حول قضاٌا األمن  تطوٌر برنامج تدرٌب خاص بؤعضاء

 والدفاع.

 .تدرٌب القوات المسلحة على سبل الوقاٌة وحل النزاع 

 .إزاحة نقاط التفتٌش ؼٌر القانونٌة والتقلٌل من القانونٌة منها 

 .تزوٌد رإساء البلدٌات والمقاطعات واالحٌاء بثقافة مواطنة 

 .التؤسٌس لتدقٌق مالً فً كل وزارات الحكومة 
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 ومختلؾ وسابل التنقل.

  تفعٌل ترابط جهاز

 االستخبارات

  خلق معاٌٌر تدرٌب لضباط

 االستخبارات.

  توظٌؾ عدد أكبر من المحللٌن

وإجراء تدرٌبات حول 

 التحلٌل.
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 الثانً: القضاٌا اإلجرائٌة فً إصالح القطاع األمنً المبحث

 المطلب األول: إصالح القطاع األمنً فً إطار األمم المتحدة.

 مفهوم إصالح القطاع األمنً بالنسبة لألمم المتحدة.  -1

من المهم وضع نقاط لتوضٌح معنى القطاع األمنً بمنظور األمم المتحدة إلدراك أهمٌة 

 :SSRحسب تقرٌر النابب العام حول إصالح القطاع األمنً. 

القطاع األمنً مصطلح عام ٌستعمل عادة لوصؾ البنى، المإسسات والشخصٌات المسإولة 

ومراقبة األمن فً الدولة. ٌمكن القول أن القطاع األمنً ٌشمل  provisionعن التسٌٌر، 

إولة عن ، مصالح االستعالمات والمإسسات المسcorrectionsالدفاع، تعزٌز القانون، 

. وسابل قطاع العدالة، الفصل فً قضاٌا civil emergenciesتسٌٌر الحدود، الجمارك و

السلوك اإلجرامً وإساءة استخدام القوة. باإلضافة إلى ذلك، القطاع األمنً ٌشمل فواعل 

والتً تلعب دورا فً تسٌٌر ومراقبة تصمٌم وتنفٌذ األمن، مثل الوزارات، الهٌبات التشرٌعٌة 

تمع المدنً. فواعل أخرى ؼٌر دوالتٌة التً قد تدخل ضمن اهتمامات القطاع األمنً والمج

 السلطات العرفٌة أو ؼٌر الرسمٌة واألجهزة األمنٌة الخاصة.

القطاع األمنً. هناك سوء فهم واسع –النقطة المهمة األولى لها عالقة بنطاق الموضوع 

الشرطة والجٌش( تشكل أو هً مرادفة النطاق بؤن وكاالت األمن )الهٌبات النظامٌة مثل 

مثل الشرطة والجٌش هم الجزء األساسً  Les gens d’armesللقطاع األمنً. فً الواقع 

للقطاع األمنً، لكنه ال ٌمثل الكل. باإلضافة إلى اإلدارة الرسمٌة لألمن والجهات الرقابٌة، 

ٌشمل منظمات أمنٌة  -محلٌةإذا تم تعرٌفه بالسلطات ال-مثل البرلمان، قطاع أمن الدولة قد 

ؼٌر دوالتٌة والمجتمع المدنً التً تإثر بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر فً إدارة األمن فً عدة 

 أنحاء من العالم.

النقطة الثانٌة هً، بالنسبة لألمم المتحدة، ال ٌوجد نموذج واحد فً إصالح القطاع األمنً. 

لكل دولة تارٌخها الخاص، الثقافة وتجربتها األمنٌة وأٌضا  تجربة األمم المتحدة بٌنت أن
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بنٌتها األمنٌة الخاصة. فً الواقع، بالنسبة لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة فً المرسوم 

حول إصالح قطاع األمن: "انه حق السٌادة والمسإولٌة األولى فً  0226التنفٌذي فً ماي 

وطنٌة وأولوٌاتها فً إصالح القطاع األمنً".اهتمامات الدولة لتحدٌد مقاربتها ال
1

 

 مقاربة األمم المتحدة فً إصالح القطاع األمنً.  -2

إصالح القطاع األمنً لٌس نشاطا جدٌدا بالنسبة لألمم المتحدة. عندما شجعت األمم     

فً نامٌبٌا على إحداث إصالح القوات المسلحة وبناء  9767المتحدة السلطة الوطنٌة بداٌة 

طنً جدٌد. كما قامت األمم المتحدة بتدرٌب خبراء للمساعدة فً عملٌة إصالح جٌش و

القطاع األمنً. رؼم هذه الخبرة إال أن دعم األمم المتحدة لهذه المناطق كان على شكل 

إعانات. فً اآلونة األخٌرة ٌبدو أن األمم المتحدة تفتقد إلى إطار مشترك وإلى استراتٌجٌة 

 قدرات مإسساتٌة وبنى محدودة.  عامة، بقً للمنظمة فقط

مإخرا الممارسٌن فً األمم المتحدة باشرو عملٌة تطوٌر مقاربة متماسكة وشاملة إلصالح 

القطاع األمنً بطلب من دول أعضاء من خالل الجمعٌة العامة ومجلس األمن. فً جانفً 

الم والتنمٌة: أشرؾ األمٌن العام لألمم المتحدة على إعداد تقرٌر بعنوان "ضمان الس 0226

دور األمم المتحدة فً دعم إصالح القطاع األمنً". قدم التقرٌر إطارا لتوجٌه األمم المتحدة 

نحو تطوٌر دلٌل تقنً ٌتناسب مع احتٌاجات وخصوصٌات السلطات الوطنٌة والشركاء 

الدولٌٌن فً جهودهم فً تحقٌق اصالح القطاع األمنً مستدٌم.
2

 

تركز على الحفاظ وترقٌة األمن والسلم لها عالقة وثٌقة بؤجندة سٌاسات األمم المتحدة التً 

إصالح القطاع األمنً. أهم سٌاسة ومجاالت عمل األمم المتحدة لدعم إصالح القطاع األمنً 

 نشاطات وعملٌات بناء السالم ما بعد النزاع. peacekeepingمن خالل حفظ السالم 

 

 
                                                             
1Mark, Sedra, The future of SSR, CIGI, Canada: 2010. pp. 46- 47. 
2 Mark, sedra, IBID, p. 45. 
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 األمنً؟ ماهً مقاربة األمم المتحدة إلصالح القطاع

 مبادئ ٌجب التقٌد بها لدعم إصالح القطاع األمنً:  92وضعت األمم المتحدة  

هدؾ األمم المتحدة فً إصالح القطاع األمنً هو فً دعم الدول والمجتمعات فً  (9

تطوٌر مإسسات أمنٌة فعالة، شاملة وقابلة للمساءلة، تساهم فً السالم الدولً واألمن، 

 بحقوق االنسان. التنمٌة المستدٌمة والتمتع

إصالح القطاع األمنً ٌجب أن ٌباشر على أساس القرار الوطنً، تفوٌض مجلس  (0

األمن أو قرارات الجمعٌة العامة، مٌثاق األمم المتحدة وقوانٌن حقوق اإلنسان 

 والمعاٌٌر.

لكً تكون العملٌة ناجحة ومستدٌمة، الدعم فً مجال اصالح القطاع االمنً ٌجب أن  (1

وتعهد ٌتضمن الدول  national ownershipاالرادة الوطنٌة  ٌتم ارساإه على

 والمجتمعات.

مقاربة األمم المتحدة الصالح القطاع االمنً ٌجب ان تكون مرنة ووفق خصوصٌة  (2

الدولة، المنطقة و/أو خصوصٌة البٌبة التً ٌكون فٌها االصالح، وكذلك الحاجات 

 .stakeholdersالمختلفة لكل 

ة ٌجب أن تراعً الحساسٌة الجندرٌة من خالل تخطٌط وتصمٌم، مقاربة األمم المتحد (3

 تنفٌذ، وتقٌٌم المراحل. 

 المطلب الثانً: اشتراطات وأبعاد إصالح القطاع األمنً.      

 اشتراطات إصالح القطاع األمنً.  -1

الربٌسً لهذا العنصر هو: ما هً السٌاقات التً تنجح/ تفشل عملٌة اإلصالح؟  السإال    

 متى ٌكون اإلصالح ممكنا ومتى ٌكون مستعصٌا أو مستحٌال؟

من الصعب تحدٌد طبٌعة ومراحل إصالح القطاع األمنً، إال مع احترام شروط سٌاسٌة، 

ق اإلقلٌمً. السٌاق مهم فً اقتصادٌة واجتماعٌة، باإلضافة إلى أخذ بعٌن االعتبار السٌا
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اصالح القطاع األمنً اذ أن هناك سٌاقات مختلفة بٌن الدول، ٌحاول هذا المطلب توضٌح 

 مجموعة من االشتراطات التً ٌجب توفرها إلنجاح إصالح القطاع األمنً.

إن فرص واحتماالت اإلصالح فً ظروؾ مختلفة ٌمكن قٌاسها بمقٌاس، وتم تقسٌم هذه       

/ دول فً حالة 9على المقٌاس على أساس موضوعً. ٌتشكل المقٌاس من قطبٌن الدول 

 / ودول فً وضع ما بعد النزاع ) سٌرالٌون(.0حرب )مثل السودان( 

 

عندما ٌبدأ التصعٌد فً حالة الحرب، فإنه ال ٌوجد احتمال أوسع لإلصالح. على العكس      

راتها المادٌة من أجل إضعاؾ العدو. تضعؾ فإن األطراؾ المتحاربة عادة ما تحاول تقوٌة قد

قدرة المجتمع المدنً على رقابة العسكرٌٌن وال ٌمكن الحدٌث عن مراقبة التسلح فً الدول 

 التً تشهد حرب. مثال فً السودان ال توجد قواعد من أجل تفعٌل إصالح القطاع األمنً.

لحرب. فً هذه الدول هناك تتشابه المشكلة فً المناطق التً تشهد توتر ودول أقرب ل    

عادة عملٌة تسلح وتعببة القوات المسلحة، حٌنها تتوقؾ قدرة المدنٌٌن فً تطبٌق الرقابة. ٌتم 

تقبل اإلعانات الخارجٌة فقط لتعزٌز قدرات الجٌش استعدادا للحرب. فً مثل هذه الحاالت 

 الدعم ٌجب أن ٌوجه إلى المجتمع المدنً.  
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منهارة" أو "الفاشلة"وفً حالة الدولة "ال     
1
هً الدولة التً فقدت القدرة على احتكار القوة.  

وانهارت فً نزاع داخلً.
2

 

فً هذه الحالة ال ٌمكن ضمان نجاعة الدعم الخارجً. فً مثل هذه الحاالت أٌضا إصالح    

آلٌة احتكار الدولة للعنؾ ٌصبح مستحٌال. وتعتبر الصومال نموذجا واضحا فً مثل هذه 

ت تشضً القوات النظامٌة المسلحة وسٌطرة عرابً الحروب حٌنها الجماعات المسلحة الحاال

قد تكون مستعدة لنزع التسلح فقط فً حالة توفر شروط اٌجابٌة )عندما ٌنشؤ أفق  وضع 

 اقتصادي جٌد(.

تبدأ احتماالت نجاح إصالح القطاع األمنً عندما تكون وساطة فً حالة نزاع، وتكون     

احتواء النزاع جٌدة. إال أنه فً مرحلة الوساطة فً النزاع ال تكون هناك ثقة فرص حل أو 

متبادلة كافٌة تمكن من مباشرة عملٌة اإلصالح. فً الدول التً تشهد تحول تكون فٌها أفق 

اإلصالح جٌدة، وكذلك الدول فً طور االنتقال إلى سالم.
3 

 أبعاد إصالح القطاع األمنً.  -2

الرقابة الدٌمقراطٌة والمدنٌة على المإسسات األمنٌة، أهم شكل لإلصالح فً  البعد السٌاسً:

هذا البعد هو الحكم الراشد، ٌشمل قدرة المجتمع المدنً )اإلعالم، المنظمات ؼٌر الحكومٌة، 

 الباحثٌن...( المشاركة فً نقاشات تحدٌد األولوٌات والرقابة المدنٌة على المإسسات األمنٌة.

توزٌع الموارد، التوزٌع العقالنً للموارد البشرٌة، المالٌة والمادٌة للقطاع  دي:البعد االقتصا

األمنً مشروط مسبقا باألداء الفعال. التجهٌزات المكلفة ٌحرم سٌاسات أخرى من الموارد ) 

مثل التنمٌة المستدٌمة( وٌخلق قطاع أمنً ؼٌر فعال. وفً نفس الوقت عدم التموٌل الكافً 

                                                             
1
، والذي ٌشٌر إلى عجز الدولة عن  ضبط العنؾ أو robert rotenberg، مصطلح قام بصقله روبارت روتنبارغ state failureالدولة الفاشلة  

 النزاع الداخلً لدرجة انهٌار السلطة المركزٌة )الصومال مثال(
2  Johanna Mortiz,  the concept of “state failure” and contemporary security and development challenges, King’s 
College London, Department of War Studies WEBSITE, retrived on: 21/09/2014 
http://www.e-ir.info/2013/10/10/state-failure-and-its-use-for-understanding-contemporary-security-and-
development-challenges/ 
3 Herbert, Wulf, security sector reform in developing and transitional countries, research center for constructive 
conflict management, Germany:  2004 . pp. 6-7. 

http://www.e-ir.info/2013/10/10/state-failure-and-its-use-for-understanding-contemporary-security-and-development-challenges/
http://www.e-ir.info/2013/10/10/state-failure-and-its-use-for-understanding-contemporary-security-and-development-challenges/
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ال ٌستطٌع توفٌر األمن للمواطنٌن. اإلصالح هنا ٌتضمن تحدٌد الحاجات للقطاع األمنً 

 واألهداؾ األساسٌة، تحدٌد ماهو محتمل، األولوٌات وضمان االستعمال الفعال للموارد.

تؤمٌن الحاجة األمنٌة الحالٌة للمواطنٌن. الهدؾ الربٌسً للقطاع األمنً هو  البعد االجتماعً:

 وممتلكاتهم.  حماٌتهم من أي خطر على صحتهمتوفٌر األمن للمواطنٌن. و

بنٌة القطاع األمنً والفصل المإسساتً بٌن مختلؾ القوى والمإسسات.  البعد المؤسساتً:

حٌنما ٌكون هناك فصل وتحدٌد للمإسسات ومفهوم واضح لها، لعملها وصالحٌاتها، 

وضع تلك المإسسات األمنٌة محل محاسبة. )الجزابر هناك مإسسات أمنٌة ال  فباالمكان

توجد لها تسمٌة واضحة أو محددة وبالتالً من الناحٌة القانونٌة ٌصعب متابعة أو محاسبة 

التداخل المإسساتً بٌن مصالح األمن الجهة أو المإسسة المسإولٌة عن التجاوزات(، 

خارجً قد ٌزٌد من خطر تدخل العسكر فً القضاٌا الداخلٌة. الداخلً العام ومصالح الدفاع ال

مفهوم القطاع األمنً ال ٌمكن أن ٌكون كعذر  لعسكرة قوى الشرطة أو الدور الداخلً للقوات 

المسلحة.
1

 

 التقدم نحو االستقرار ومنع نشوب الصراعات -

بل وٌكون ؼالبا ما ٌفشل قطاع األمن الذي لم ٌتم إصالحه فً منع النزاعات العنٌفة  -

أحٌانا سببا لها مما ٌإدي إلى زٌادة الفقر والمعاناة. وقد أعلنت المنظمات ؼٌر 

الحكومٌة التً تعمل فً مناطق النزاعات أن قطاع األمن ذو األداء السٌا ٌعد عقبة 

 أساسٌة أمام بناء السالم واالستقرار:

ان مسإولً االمن الذٌن ال ٌقومون بدور شرعً وخاضع للمساءلة على نحو دٌمقراطً 

فً توفٌر األمن للمواطنٌن لٌسو فقط ؼٌر قادرٌن على منع حدوث النزاعات ولكن قد 

 ٌصبحون مصدرا للعنؾ.

وفً مقابل ذلك، ٌمكن لإلصالح الفعال فً قطاع األمن بمعنى توفٌر األمن على نحو    

أن ٌضٌؾ استقرارا داخلٌا وخارجٌا. فداخلٌا –تحت الرقابة الدٌمقراطٌة  فعال وكؾء

                                                             
1 Herbert, Wulf, IBID. p. 5. 
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ٌمكن إلصالح القطاع األمن ابعاد األسباب التً تإدي إلى عدم االستقرار، مثل العالقات 

العسكرٌة المدنٌة. وخارجٌا ٌمكن اعتبار قطاع األمن الخاضع للرقابة الدٌمقراطٌة 

اء الثقة اإلقلٌمٌة. وبالتالً، فإن  قطاع األمن الذي تم والمتسم بالشفافٌة أحد إجراءات بن

إصالحه ٌستطٌع تعزٌز االستقرار الذي ٌعد شرطا أساسٌا للتطور الدٌمقراطً 

 واالقتصادي.

 المساهمة فً التنمٌة االقتصادٌة المستدامة

قطاع األمن، الذي لم ٌتم إصالحه والذي ٌإدي إلى عدم االستقرار وانعدام األمن، ال 

لق مناخا مناسبا لالستثمار حٌث ٌتردد المستثمرون واألجانب والمحلٌون كثٌرا عند ٌخ

االلتزام باستثمارات مالٌة إذا كانت الدولة فً وضع ؼٌر آمن وؼٌر مستقر. وبخالؾ 

ذلك، فإن قطاع األمن الذي ٌعانً من الفساد وٌشكل عببا على االقتصاد القومً ال ٌسهم 

دٌة المستدٌمة. وٌجب األخذ بعٌن االعتبار إن اصالحات قطاع فً تحقٌق التنمٌة االقتصا

األمن ال تتحقق بثمن بخس، وٌعود ذلك، إلى تحمل نفقات المعدات الجدٌدة والتدرٌب 

وتقدٌم رواتب تنافسٌة لألفراد العاملٌن فً الخدمة فً إطار سوق العمل المحلٌة. ومع ذلك 

د حٌث أنه ٌسهم فً التنمٌة االقتصادٌة فإن قطاع األمن ٌإتً ثماره على المدى البعٌ

 المستدٌمة.

 تحقٌق المهنٌة: انشاء قوات من الجنود المخلصٌن الموثوق بهم

على الرؼم من أن أجهزة قطاع األمن تدٌر طرق سٌطرة الدولة على العنؾ نٌابة عن 

قوة القادة السٌاسٌٌن المنتخبٌن بطرٌقة دٌمقراطٌة، فمن المهم أن تتم السٌطرة من قبل 

بشرٌة محترفة. إن التعامل مع العنؾ بمهنٌة هو ما ٌمٌز األجهزة األمنٌة عن المنظمات 

الحكومٌة األخرى. والمهنٌة تستلزم التفانً والقدرة على تنفٌذ المهام وأوامر القادة وتوفٌر 

االمن فً سٌاق التؽٌٌر الحٌوي والسرٌع للظروؾ األمنٌة الجدٌدة. كما تعنً المهنٌة كذلك 

تعمل قوة الضباط بؤسلوب منضبط ٌمكن التنبإ به. فبدون المهنٌة تكون الرقابة  أن

الدٌمقراطٌةال معنى لها حٌث أن القٌادة السٌاسٌة العلٌا للمإسسة العسكرٌة لن تكون على 
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ثقة قط من تنفٌذ أوامرها بسبب ؼٌاب االنضباط والجودة. وتنطوي المهنٌة كذلك على ثقة 

 قدرة الجنود على القٌام بوظابفهم.القادة السٌاسٌٌن فً 

 إرساء دٌمقراطٌة األمن

وأخٌرا، ٌعزز قطاع األمن التحول الدٌمقراطً من خالل إنشاء إطار عمل قانونً تخضع 

بموجبه األجهزة األمنٌة للسلطة السٌاسٌة الشرعٌة فضال عن تعرٌؾ نطاق اختصاصها 

إكد على سٌادة المدنٌٌن هو وتحدٌده. حٌث ٌمكن اعتبار ان إرساء إطار عمل شرعً ٌ

الركٌزة األساسٌة ونقطة االنطالق نحو جهود التحول الدٌمقراطً الناجحة فً الدول التً 

تكون فً طور التحول. ومن حٌث المبدأ، ٌرتكز اإلطار القانونً على قٌمتٌن جوهرٌتٌن، 

ٌة واألجهزة وهما المساءلة والشفافٌة. وٌنبؽً أن ٌتم ضبط العالقات بٌن القٌادة السٌاس

األمنٌة من خالل هذٌن المفهومٌن الهامٌن إلرساء دٌمقراطٌة األمن.
1

 

 المطلب الثالث: الرقابة، المحاسبة والشفافٌة ركائز فً إصالح القطاع األمنً.

: الرقابة تكون على مستوٌٌن: دوالتٌة )البرلمانً،  الحكومً( وؼٌر دوالتٌة )المجتمع الرقابة

 المدنً(

 الدٌمقراطٌة على القوات المسلحةالرقابة 

القوات المسلحة" على أنه خضوع القوات  ه ىىاا+عادة ما ٌفهم تعبٌر "الرقابة الدٌمقراطٌة على

المسلحة لمن تم انتخابهم بصورة دٌمقراطٌة لتولً مسإولٌة شإون البالد وذلك ٌعنً بمعناه 

ٌم القوات المسلحة ونشرها تنظ –الكامل أن جمٌع القارات المتعلقة بالدفاع عن البالد 

ٌتم  –واستخدامها، وتحدٌد األولوٌات والمتطلبات العسكرٌة وتخصٌص الموارد الالزمة 

اتخاذها عن طرٌق القٌادة الدٌمقراطٌة وتقوم السلطة التشرٌعٌة بالتدقٌق فٌها من أجل ضمان 

حة المجتمعات التؤٌٌد الشعبً والشرعٌة. والهدؾ النهابً هو ضمان أن تخدم القوات المسل

التً تحمٌها وأن تنفق السٌاسات والقدرات العسكرٌة مع األهداؾ السٌاسٌة والموارد 

                                                             
1
القوات المسلحة الجمعٌة البرلمانٌة لحلؾ الناتو، الرقابة والتوجٌه: أهمٌة الرقابة البرلمانٌة على قطاع األمن، مركز جنٌؾ للرقابة الدٌمقراطٌة على  

DCAF :3-2ص ص. . 0292، جنٌؾ. 
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االقتصادٌة. وبالرؼم من أنه موضوع مستقل فً حد ذاته، ٌجب النظر إلى الرقابة 

الدٌمقراطٌة على القوات المسلحة بوصفها جزءا جوهرٌا لعالقات أوسع فٌما بٌن المجتمعات 

 سلحة.وقواتها الم

فإبان الحرب الباردة، لم ٌثر مصطلح الرقابة الدٌمقراطٌة على القوات المسلحة سوى     

مناقشات قلٌلة خارج الدوابر األكادٌمٌة. وفً معظم دول حلؾ شمال األطلسً )الناتو( تم 

اعتبارها أمرا مسلما به إلى حد كبٌر. وقد تم تركٌز االهتمام على إمكانٌة استخدام القوات 

سلحة للتصدي لخطر العدوان السوفٌٌتً. ومع نهاٌة الحرب الباردة، برزت مسؤلة الرقابة الم

الدٌمقراطٌة على القوات المسلحة بشكل مفاجا. وقد ظهرت حولها صناعة ارتجالٌة فعلٌه: 

فقد كثرت ورش العمل والندوات والمإتمرات وتزاحمت فً السوق األطروحات والدراسات 

األكادٌمٌون والممارسون على حد سواء. وقد تم إنشاء مركز جدٌد فً  والمقاالت التً كتبها

 جنٌؾ مخصص لهذه القضٌة تحدٌدا.

وهناك عدد من األسباب المإدٌة لبروز هذه القضٌة على هذا النحو. ففً المقام األول كان    

التحول الذي حدث فً أوروبا الوسطى والشرقٌة حٌث بدأت الدول الشٌوعٌة السابقة فً 

طوٌر مإسسات وممارسات دٌمقراطٌة. وسرعان ما اتضح خالل هذه الفترة االنتقالٌة أن ت

القوات المسلحة واحدة من العناصر المتبقٌة من النظام القدٌم والتً كان والبد أن تخضع إلى 

التؽٌٌر الجذري. فقد اعتادت القوات المسلحة على سٌطرة حزب مدنً واحد ومكانة متمٌزة 

والمكانة، فكان من الضروري إخضاعها للعملٌات الدٌمقراطٌة التً ٌجري  دمن حٌث الموار

تنفٌذها وتحمٌلها المسإولٌة فً إطارها، وقد اشترط حلؾ األطلسً الرقابة الدٌمقراطٌة على 

 القوات المسلحة لتقٌٌم مدى استعداد الراؼبٌن فً االنضمام إلٌه. 
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 المسلحة:آلٌات الرقابة الدٌمقراطٌة على القوات 

بالرؼم من عدم وجود نموذج واحد متاح فقد ظهرت مبادئ عامة تتعلق بالعناصر األساسٌة 

 التً ٌجب توافرها بشكل أو بآخر لضمان الرقابة الدٌمقراطٌة أال وهً: 

  اآللٌات القانونٌة والدستورٌة التً توضح العالقة بٌن ربٌس الدولة والحكومة

ٌتعلق بتقسٌم السلطة والقٌادة والتبعٌة فً وقت  والبرلمان والقوات المسلحة فٌما

السلم واالنتقال إلى الحرب وذلك لتؤسٌس األدوار الخاصة بالمإسسات ذات الصلة 

 وأٌضا وضع القوات المسلحة وحقوقها.

  خلٌط مناسب من األفراد العسكرٌٌن والمدنٌٌن فً وزارة الدفاع )بما فً ذلك

ات العسكرٌة فً السٌاق السٌاسً وزٌر الدفاع مدنً( لضمان وضع الخبر

 واالقتصادي المناسب.

 .ًالرقابة البرلمانٌة الفعالة لضمان الشرعٌة  الدٌمقراطٌة والدعم الشعب 

 .السلطة القضابٌة المستقلة 

  الشفافٌة القصوى واالنفتاح، بما فً ذلك وجود معاهد البحث المستقلة ووسابل

 إعالم نشطة تقوم باالستقصاء.

  المسلحة باالرتٌاح إزاء دورها فً المجتمع. شعور القوات
1

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 .92الجمعٌة البرلمانٌة لحلؾ الناتو، المرجع السابق. ص.  
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تقلٌدٌا كان ٌتم تعرٌؾ الرقابة المدنٌة على العسكرٌة بؤنها " اٌجاد آلٌات تحد من قدرة الجٌش 

على االطاحة بالحكم المدنً أو ما ٌسمى باالنقالب العسكري" لكنه ٌعتبر ناقصا بنظر بعض 

إٌجاد بٌبة من االستقرار تنعدم فٌها االنقالبات  الباحثٌن، حٌث ٌحاجج هإالء أنه ٌمكن

العسكرٌة لكن الجٌش ٌهٌمن فٌها على الحٌاة السٌاسٌة. وٌطرح هإالء بدٌال آخر "توزٌع 

سلطة صناعة القرار بحٌث ٌمتلك المدنٌٌن حصرا سلطة اتخاذ القرار فً السٌاسة الوطنٌة 

وتنفٌذها".
1
كس فٌبر "احتكار الدولة للعنؾ" فان ففً تعرٌؾ الدولة المعاصرة كما عرفه ما 

رقابة المدنٌٌن على العسكرٌٌن تحتاج أٌضا لبناء جٌش فعال.
2

 

 

                                                             
1
  Aurel, croissant, civilian control over the military in east Asia, Heidelberg university, sep 2011, working paper 

series N° 31.  Pp. 3-4. 
2
  Timothy, Besley, and James, A Robinson, civilian control over the military, journal of the European economic 

association, april-may 2010, 8(2-3) : 655-663. P. 656. 
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 المبحث الثالث: تبٌئة إصالح القطاع األمنً.

 المطلب األول: حسم قضٌة الخصوصٌة.

اٌؼشة )أٔظّخ ِٚفىش٠ٓ( ثخقٛف١خ إٌّطمخ اٌؼشث١خ فٟ رجٕٟ إٌّبرط  وض١شا ِب ٠ؾبعظ   

اٌغشث١خ فٟ لنب٠ب اٌذ٠ّمشاه١خ ِٚضٍٗ اٌؾبي فٟ إفالػ اٌمطبع األِٕٟ. ٌىٓ فٟ اٌّمبثً ٌُ رزؼ 

٘زٖ األٔظّخ أٚ ٘ؤالء اٌّؾبعغ١ٓ اٌفشفخ ٌطشػ أفىبس ِمبثٍخ ألفىبس "رٌه اٌغشة"،  ِّب 

 ؾفبظ ػٍٝ اٌٛمغ اٌمبئُ.عؼً اٌّؾٙذ ٠جذٚ ِؾبٌٚخ ٌٍ

ػٍٝ أ٠خ ؽبي رٛعذ ٔمبؽبد عبدح ث١ٓ ِٕبفشٞ "اٌخقٛف١خ " ِضً اٌؼشثٟ فذ٠مٟ     

فبؽت وزبة "اػبدح اٌزفى١ش فٟ اٌذ٠ّمشاه١خ اٌؼشث١خ" ِٕٚبفشٞ اؽزّبالد اٌزى١ف أٚ وّب 

 ٠غ١ّٙب ػبثذ اٌغبثشٞ )اٌزج١ئخ(، ٠ؾبٚي ٘زا اٌؼٕقش ػشك إٌمبػ اٌمبئُ ث١ٓ اٌفش٠م١ٓ:

 ؽمٛق ِغبي فٟ اٌزؾٛالد ِٓ اٌىض١ش ٠ؾٙذ اٌؼشثٟ اٌؼب٠ٌُؼزججش اٌجبؽش اٌؼشثٟ فذ٠مٟ أْ 

 اٌّٛاهٓ ٠ٚغشد اٌمّغ ٠ىشط اٌؼشث١خ األٔظّخ رٕٙغٗ اٌزٞ إٌٙظ وبْ ٌٚئٓ. ٚاٌؾش٠بد اٌّٛاهٓ

 ٠قٕغ ثذأ لذ االرقبالد رىٌٕٛٛع١ب رز١ؾٗ ِب ِغ اٌؼشثٟ فبٌّٛاهٓ ٚعٛدٖ، اػزجبساد وً ِٓ

 اٌّزٍجغخ اٌذوزبرٛس٠خ ػٍٝ ٠ٚضٛس اٌغغشاف١ب ف١ٗ ٠زغبٚص ػبٌّب. ِخزٍف فنبء فٟ عذ٠ذا ػبٌّب

 .اٌذ٠ّمشاه١خ ثٍجبط

 األوسط الشرق فً الفضابٌات صنعته الذي للزخم تضٌؾ الرأي واستفتاءات فالمدونات

 نموذج تحدي مساحة واتسعت الدٌمقراطً للصراع جدٌدة مواقع تكونت فقد. علٌه وتحافظ

 الشرق األوتوقراطٌة لتآكل المإدٌة االحتماالت من لفٌض المجال فاتحة  .... المجتمع -الدولة

 انتخابات: العربٌة الدمقرطة فً التفكٌر إعادة" كتابه فً صدٌقً العربً ٌصفها كما" أوسطٌة

  ".دٌمقراطٌة بدون

 تضٌق قد  .صوتها تصادر أن لألنظمة األمنٌة األجهزة تستطٌع ال التً الجدٌدة فٌاالجؽرا هذه

 .وتبدلها االنتخابات نتابج تلؽً كما تلؽٌها أو تمنعها أن تستطٌع ال لكنها علٌها
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 فٟ ٠غزٕذ غشث١ب ّٔٛرعب وٛٔٙب ِٓ رٕجغ اٌؼشثٟ اٌؼبٌُ فٟ د٠ّمشاه١خ ؽبٌخ ثٕبء ِؾبوً فأٌٚٝ

 ؽىُ أٔظّخ ِٓ أِبِٕب ِبصال ٔشاٖ ِب أفشصد أٚسٚث١خ ٚؽ١ض١بد أٚسٚثٟ ربس٠خ ػٍٝ فٍغفزٗ

  .غشث١خ

 االعزؾشال١خ، اٌغشث١خ إٌظش٠بد ٠ّؾـ أْ األٌٚٝ اٌفقٛي فٟ ٚخبفخ اٌىزبة فٟ اٌّؾبٌٚخ

 فٟ ا١ٌَٛ اٌغشث١خ اٌذػٛاد فزٕبٚي اٌؼشث١خ، ٚاٌجق١شح اٌغشث١خ اٌذسثخ ث١ٓ عّؼذ ثؼ١ٓ ِؾقٙب

 اٌذٌٚخ، ٚؽ١بد٠خ اٌّذٟٔ اٌّغزّغ ٚدٚس اٌذٌٚخ ِمبثً اٌّغزّغ ٚٔظش٠خ وبٌفشد٠خ، ِٛهٕٙب

 اٌّّؾقخ غ١ش االعزؼبسح"فـ اٌغشة ِٓ اٌىبٍِخ االعزؼبسح فٟ ١ٌظ اٌؾً أْ ٚأوذ اٌذٌٚخ ِٚأعغخ

 ".اٌفشٚلبد رٍغٟ أْ ؽأٔٙب ِٓ

 اٌؾشق ٌزؾش٠ش اٌّؾبٚالد فٟ ظب٘شح ثبرذ اٌخبدػخ اٌّؤعغبر١خ ٘زٖ" اٌّضبي عج١ً فؼٍٝ

 األٚعو اٌؾشق ِجبدسح) ٌألهشاف اٌّشوض ِٚٓ ٌألعفً األػٍٝ ِٓ أٔٙب غ١ش اٌؼشثٟ األٚعو

ب ظب٘ش٠ اب أزمبالا  اٌؼشثٟ األٚعو اٌؾشق فٟ اٌذ٠ّمشاهٟ االٔزمبي عؼً ِّب(. اٌغذ٠ذ ّا  ثبٌشغُ ٚػم١

 1."ٕٚ٘بن ٕ٘ب اٌّزٛامؼخ اٌّىزغجبد ِٓ

الدٌمقراطٌة وحقوق االنسان أصبحت عنوانا فً حٌن ٌرى الباحث عابد الجابري أن      

فصٌحا لمرحلة من الصراع المضمر والعلنً على حد سواء، ولم تعد مجرد إشكالٌة للحوار 

 الثقافً، إذ تتفرع عنها وتندرج العدٌد من المعضالت المشكلة لبإر أساسٌة من ذلك الصراع.

السٌاسً واالجتماعً ٌنطلق وفً مراجعته لهذه القضٌة الساخنة فً رهاننا الثقافً و   

الجابري من مرحلة )االستقالل العربً األول( وظهور المشارٌع السٌاسٌة واألفكار 

النهضوٌة العربٌةخالل القرن العشرٌن، لٌعالج قضٌة الدٌمقراطٌة من خالل خٌارات 

تحصٌلها التً ٌحصرها ما بٌن االزاحة أو التدرج. وٌالحظ بؤن االدٌولوجٌا العربٌة 

اصرة وقفت موقفا مضادا من الدٌمقراطٌة، أو اتخذت حٌالها موقفا ٌتسم بنزعة الشك المع

على أقل تقدٌر، وألجل هذا ٌعٌد الجابري مراجعة هذا المفهوم فً الثقافة العربٌة والتراث 

العربً عموما.
2

 

                                                             
1
 . 019. ص. 0292. 9العربً، صدٌقً، اعادة التفكٌر فً الدٌمقراطٌة العربٌة: انتخابات من دون دٌمقراطٌة، مركز دراسات الوحدة العربٌة، ط  
2
 .1 . ص.0224، بٌروت: 73محمد، عابد الجابري، الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان، كتاب فً جرٌدة  
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مثل الدٌمقراطٌة فقد تواجه مسالة إصالح القطاع األمنً نفس المحاججة من الرفض أو     

الشك الفكري، لكن النقاش األبرز هو من الناحٌة العملٌة، إذ كٌؾ ٌمكن الحدٌث عن إصالح 

فً القطاع األمنً فً دول تعانً اختالالت بنٌوٌة سٌتم عرضها فً الفصل الثالث )تحت 

عنوان اشكالٌات إصالح القطاع األمنً( حتى المساءل التقنٌة ال تستوفً شروط إطالق 

لة عابدات الرٌع ؼٌر المراقب أصال، وإبطال وظٌفة قطاع الضرابب عملٌة إصالح مثل مشك

 فً إحالل الرقابة المالٌة، وهنا نعود إلى مشكلة ربٌسٌة وضع، تنفٌذ ومراقبة مٌزانٌة الدفاع. 

القطاع األمنً فً الدولة االفرٌقٌة،  ؼٌر أن هناك باحثٌن طورو نماذج موجهة الصالح    

الذي  Hurbert welf  ، هاربٌرت وٌلؾMark Sedraفً كتابات كل من مارك سٌدرا 

تحدث عن معٌار درجة توفر األمن لتحدٌد استحالة واحتمال عملٌة االصالح، كما ٌعتبر 

ولٌون الباحث صالح زٌانً "دور المصاحبة" كوظٌفة دولٌة فعالة ٌإدٌها المانحون الد

international donners  ًمثل تدرٌب الشرطة على سلوك احترام حقوق االنسان ف ،

االعتقال ومواجهة المتظاهرٌن، وحتى تكوٌن البرلمانٌٌن فً تؤدٌة وظابؾ الرقابة المالٌة 

والتقنٌة على مإسسة الدفاع، وأٌضا المجتمع المدنً من جمعٌات حقوق اإلنسان وجمعٌات 

 مكافحة الفساد.

 

 المطلب الثانً: تدخٌل معاٌٌر حقوق اإلنسان فً عملٌة اإلصالح.

ففً حٌن أن الحقوق فٌما مضى كانت تقترن دابما تقرٌبا باألنظمة القانونٌة والسٌاسٌة، إال     

أنه نشؤت فً نصؾ القرن الماضً شبكة معقدة للقانون الدولً والممارسة الدولٌة حول فكرة 

تهم مواطنٌن فً بلدان معٌنة فحسب، بل أٌضا من منطلق أنهم أن لألفراد  حقوقا لٌس بصف

 بشر ٌشتركون فً إنسانٌة مشتركة. 

بؤننا نعٌش فً عالم محاربة اإلرهاب، وبالتالً  Gerd Oberleitnerٌجادل ؼارد أوبرلٌتنر 

أصبحنا نواجه "محدودٌة حقوق االنسان".
1

 

                                                             
1  Gerd, Oberleitner, Human rights and security – The Two Towers?, Centre for the Study of Human 
Rights, Discussion group 11 February 2003. P. 1. 
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ٌمكن العثور على أصول فكرة "الحقوق" فً نظرٌة وممارسة السٌاسة فً أوروبا      

العصور الوسطى، أي من جهة بوصفها أحد مضامٌن عقٌدة "القانون الطبٌعً" ومن جهة 

" التً استخلصها Magna Cartaأخرى، كما ترمز إلٌها وثابق مثل الوثٌقة العظمى "

ثم توسعت هذه الفكرة  لتصبح وصفا لحقوق ، 1615البارونات من الملك جون فً 

المواطنٌن وتم تضمٌنها فً القانون الوضعً لبضعة بلدان فً أوابل الحقبة الحدٌثة. وهنا نجد 

أفضل مثال. وحتى  1791والمواطن. لعام  Bill of Rightsأن "وثٌقة الحقوق األمرٌكٌة" 

نطاق من خالل إعالن حقوق ال 1789قبل ذلك التارٌخ، فقد وسعت الثورة الفرنسٌة، فً 

االنسان، كما بدأت السٌاسة والفكر فً الفترة الثورٌة لتسعٌنٌات القرن الثامن عشر بشكل 

مإقت تجرٌبً بتوسعة نطاق تعرٌؾ اإلنسان من خالل االعتراؾ بحقوق المرأة، وعبر 

ا فً حمالت ضد تجارة الرقٌق، حقوق ؼٌر األوروبٌٌن، وهً المواقؾ التً تم البناء علٌه

القرن التاسع عشر.
 1

  

ركزت البٌانات األولى على حقوق الجٌل األول مثل حرٌة التعبٌر والتجمع وحق       

االشتراك فً حكومة بلده، مباشرة أو عبر ممثلٌن ٌتم اختٌارهم بحرٌة )إعالن األمم المتحدة 

(، لكن اإلعالن ذاته اعترؾ أٌضا بحقوق الجٌل الثانً فً الحقوق االقتصادٌة 26المادة 

لثقافٌة، وتبنى الحقوق الجٌل الثالث على البعد الجماعً، وتتعلق بحقوق واالجتماعٌة وا

 الشعوب.

من المتفق علٌه بصفة عامة أنه ال ٌجوز إخضاع أحد للتعذٌب أو العقوبة أو معاملة      

، العهد الدولً الخاص 5قاسٌة أو ؼٌر انسانٌة أو مهٌنة، )إعالن األمم المتحدة المادة 

، االتفاقٌة األمرٌكٌة المادة 3، االتفاقٌة األوروبٌة المادة 7سٌاسٌة المادة بالحقوق المدنٌة وال

، وهذه حصانة متوطدة إلى درجة أنها أصبحت جزءا من القانون الدولً العرفً. وٌذهب 5

                                                             
-750. ص ص. 0222، االمارات العربٌة المتحدة: 9جون، بٌلٌس وستٌؾ سمٌث، عولمة السٌاسة العالمٌة، ترجمة مركز الخلٌج لألبحاث، ط 1

751. 
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الحقوقٌون إلى أن اجبارٌة الحماٌة، ترقٌة وضمان )حقوق االنسان(، هً المسإولٌة األولى 

على عاتق  الدولة.
1

 

 

 مطلب الثالث: الجندر وإصالح القطاع األمنً.ال

إن األسبلة التً ٌطرحها أنصار المرأة تزعزع االفتراضات التً ال تعكس سوى خبرات    

. 9767السإال التالً: أٌن هن النساء؟   Cynthia Enloeبعض الرجال فقط. طرحت 

وجودهن: مثال،  ووجدت أن النساء كن هناك فً كثٌر من األحٌان، حتى حٌث قد ال تتوقع

 إدارة عمل قاعدة عسكرٌة، أو ٌمثلن أكثرٌة العمل فً مناطق تجهٌز الصادرات.

ٌشٌر مصطلح الجندر إلى القراءة االجتماعٌة للعالقة بٌن المرأة والرجل، بٌنما مصلح الجنس 

sex .ٌشٌر إلى الفروقات البٌولوجٌة
2

 

أن ٌوحً بؤنواع مختلفة من األجوبة. فالنسبة  إن طرح السإال "أٌن هن النساء؟" ٌمكن     

للبعض قد ٌإدي إلى "القلة الشهٌرات" مثل أندٌرا ؼاندي أو مارؼرٌت تاتشر أو ؼولدا 

ماٌٌر، هإالء النسوة بالذات كن زعٌمات قوٌات لم ٌترددن فً استخدام القوة فً الصراعات 

لرجال والنساء هو أن النساء نادرا الدولٌة. وهذا جعل البعض ٌقولون: إن الفرق الوحٌد بٌن ا

ما ٌصلن إلى السلطة، فإذا وصلن إلٌها فإنهن ٌتصرفن كالرجال. وٌجادل آخرون بؤنه فً 

مجال السٌاسة الوطنٌة ال ٌنجح إال من ٌجٌد اللعبة. وهذا قد ٌبٌن أن السٌاسة المعاصرة 

"مختلفٌن". وكذلك (، أكثر مما ٌبٌن ما إذا كان الرجال والنساء masculinistذكورٌة )

أٌضا، فإن الرجال الذٌن ٌظهرون بؤنهم رحماء أو ٌسعون للتفاوض بدال من خوض الصراع 

 قد ٌتهمون بؤنهم "نسوة".

وٌستخدم آخرون السإال "أٌن توجد النساء؟" لتحدٌد األماكن التً ال توجد فٌها النساء     

من الدول، كانت األدوار القتالٌة ألنهن نساء، فحتى فترة قرٌبة العهد، وحتى اآلن فً كثٌر 

                                                             
1
  UN handbook , human rights a basic handbook for UN staff. Office of the high commissioner for human rights 

united nations staff college project.  p. 5. 
2  Audrey, Reeves, gender and security sector reform : examples from the ground, DCAF. P. 2. 
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محظورة على النساء، األمر الذي أدى بدوره إلى إستحالة ارتقابهن إلى مستوٌات قٌادٌة فً 

القوى المسلحة فً دولهن. فالمناقشات حول المجندات من النساء قد ٌنهرن فً المعركة أو 

د الخدمة العسكرٌة تقترن ٌشكلن تهدٌدا للتالحم بٌن المجموعات، على سبٌل المثال. فهنا نج

 بالرجال.

ٌكشؾ السإال "أٌن هن النساء؟"  عادة عن وجود النساء فً أدوار مختلفة، فً عالقات    

مختلفة مع العسكرٌٌن مثال مقارنة بالرجال. ونادرا ما ٌوجد مجرد مسؤلة أكثر أو أقل أو عدم 

 genderكور/اناث( )وجود النساء. فعندما نجد النساء، فإننا نجد عالقات الجنس )ذ

relations أٌضا وهكذا نجد قصص  الحرب من مختلؾ الدول تتحدث عن الجنود )

الشجعان من الرجال الذٌن ٌقومون بحماٌة النساء اللواتً ٌنتظرن وٌبكٌن وٌنجبن المزٌد من 

األبناء لكً ٌقتلوا فً الحرب. فهذه القصص تجعل الرجال العناصر الفعالة فً الدولة أو 

(، بصرؾ النظر عما ٌفعله الرجال والنساء فً passive، والنساء العناصر المنفعلة )األمة

عالم الواقع. هذه النظرات بدورها تضع ضؽطا على الرجال المسالمٌن أو اللذٌن ال ٌرؼبون 

فً القتال وحماٌة النساء واألطفال. فهً تخفً مساندة النساء الفاعلة للمجهود الحربً أو 

حروب، بما فً ذلك االنخراط فً األعمال القتالٌة. كما أنها تفرض أوضاع المشاركة فً ال

 التبعٌة على النساء، اللواتً ٌجب أن ٌكن شاكرات لهذه الحماٌة، حتى حٌن ال ٌرؼبن بها. 

إن سٌنارٌو الحرب المجنسة ال ٌمثل الشذوذ عن القاعدة. فكثٌرا ما ٌفترض بؤن المواطن    

عامة، فً حٌن أن منزلة النساء هً فً األسرة وعالم المنزل. هو ذكر، ٌتولى مسإولٌات 

وفً قصص المإسسات ؾ النظرٌة السٌاسٌة ٌتم إبعاد المرأة عن عالم العقل إلى عالم 

المشاعر والعواطؾ، مما ٌجعلهن مواطنات ال ٌمكن االعتماد علٌهن وٌمثلن خطرا على 

ـ العام/ الخاص مع انقسامات أخرى، مثل الرجال، أٌضا. وٌتطابق االنقسام الثنابً المتمثل ب

العقل/ العاطفة ، العقل/ الجسم، الذكر/ األنثى. فتلك انقسامات مجنسة )ذكور/ اناث( فهً 

تقرن بعض أنواع األخالق أو السلوك بجنس معٌن. وٌعطً الجانب الذكوري فً االنقسام 
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النثوي ومن خالل تلك الثنابً قٌمة أكبر وامتٌازات أكثر، فً حٌن تخفض قٌمة الجانب ا

عالقاتً وعالقة قوة، على حد سواء.  genderالعملٌة ٌصبح الجنس )ذكور/ اناث( 
1

 

      

 

 

  

                                                             
. ص ص. 0222، االمارات العربٌة المتحدة: 9جون، بٌلٌس، ستٌؾ سمٌث، عولمة السٌاسة العالمٌة، ترجمة مركز الخلٌج لألبحاث، ط 1

9222-9223. 



45 
 

 

 الثانً الــفــصــل

 .األمنً القطاع" إصالح" proccess  عملٌة

 

 

  

 

 

   

 

 ٌعالج ان الفصل هذا ٌحاول األمنً، القطاع إصالح مفهوم على الضوء القاء األول الفصل تناول بٌنما

 بٌن وقد األمن، قطاع إصالح إلى األمن قطاع أزمة من االنتقال ٌمكن كٌؾ أي بالعملٌة، تتعلق هامة قضٌة

 عملٌة اطالق عدم/الطالق العام السٌاق مبدبٌا األول الفصل فً األمنً القطاع إصالح اشتراطات عنصر

 فً المدنٌة للمإسسات أكبر قوة إعطاء فكرة عن الدفاع الفصل هذا ٌحاول عملٌا األمنً، القطاع إصالح

 والمإسسات الحكومة البرلمان، وتشمل. المحاسبة الشفافٌة، الرقابة، مبدأ لتحقٌق العسكرٌة مع توازنها

 للبعد أكبر مساحة الثانً الفصل ٌعطً. المدنً المجتمعكذلك و( مثال الضرابب قطاع) لها التابعة العمومٌة

 هو العسكرٌة المإسسة على الرقابة استعصاء أن فرضٌة من انطالقا اإلصالح، عملٌة إنجاح فً المالً

 .التنمٌة حساب على تكون قد والتً الدفاع، وقضاٌا التسلح فً إنفاقها ٌتم التً الضخمة الموارد حجم

 الى المنتقلة الدول تواجه التً االمنً القطاع اصالح اشكالٌات ابراز الثالث المبحث ٌحاول حٌن فً

 السٌاق مشكالت االصالح عن الحدٌث فً تهمل قد االكادٌمٌة فالكتابات. خاصة والعربٌة الدٌمقراطٌة

 .االستعمار مرحلة من الخارجة العربٌة، الدولة تدول اشكالٌة مثل والخصوصٌة،
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 -األمن قطاع إصالح نواة - العسكرٌة على المدنٌة المؤسسة رقابة: األول المبحث

 العسكرٌة المؤسسة على البرلمان رقابة: األول المطلب

 دورا ٌلعب بالفعل وهو الدٌمقراطٌة، ورشة بؤنه البرلمان فٌه ٌصؾ لتشرشل خطاب فً      

/ 0. الشعب تمثٌل/ 9 فً البرلمان أدوار أهم وتتمثل السٌاسٌة، األنظمة اختالؾ رؼم محورٌا

 صٌاؼة خالل من الشعب رؼبات عن حقٌقة ٌعبر فبالرلمان. الرقابة ممارسة/1 القوانٌن صٌاؼة

 فان وبهذا. صحٌح بشكل السٌاسات وتنفٌذ أداء فً الحكومة مراقبة على واإلشراؾ القوانٌن

 الرقابة من الحكومة مإسسات من مإسسة أي إعفاء ٌمكن فال ضرورٌة مإسسة ٌعتبر البرلمان

 على الدٌمقراطٌة للرقابة جنٌؾ مركز وحسب األمنً، القطاع مإسسات ذلك فً بما البرلمانٌة

 لهذه الربٌسٌة الخمسة الجوانب على تشرؾ عندما تكتمل البرلمانٌة الرقابة فإن المسلحة القوات

 وأنظمة المعدات شراء العملٌات، المالٌة، والشإون األفراد، شإون السٌاسات، وهً الوكاالت

 .األسلحة

ما الذي ٌجعل رقابة البرلمان على القوات المسلحة أكثر فعالٌة؟ الباحثٌن فً معهد      

جونٌؾ للرقابة الدٌمقراطٌة على القوات المسلحة ٌمٌزون بٌن ثالثة عوامل تحدد فاعلٌة 

البرلمان فً المحاسبة: "السلطة" التً تشٌر إلى القوة التً ٌستعملها البرلمان لجعل الحكومة 

، المشتقة من األطر الدستورٌة والقانونٌة والتقالٌد المتعود علٌها. "القدرة" مثل تخضع لرقابته

الرقابة على المٌزانٌة، وأخٌرا "الموقؾ" أي الرؼبة فً جعل السلطة التنفٌذٌة تخضع 

للمساءلة.
1

 

 مساءلة البرلمانٌة للرقابة ربٌسً مبدأ تعتبر بل ذاته، حد فً هدفا البرلمانٌة الرقابة تعتبر وال

 أهداؾ بٌن التوافق تحقٌق خالل من والمجتمع األمنٌة السٌاسة بٌن التوازن وتؤمٌن الحكومة

 . والسٌاسٌٌن العسكرٌٌن القادة من كل وإجراءات وسٌاسات

 

                                                             
1
 Wolfgang wagner, parliamentary control of military missions: accounting for pluralism, Geneva : DCAF, 2006. 

pp, 3-4. 
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 : الدٌمقراطٌة إلى المنتقلة الدول برلمانات تواجه صعوبات

 على الحصول وفً وتعقٌداته، األمن قطاع فهم فً صعوبات الدول هذه ناتابرلم تواجه

 تواجه الدٌمقراطٌة الدول برلمانات وحتى. العسكرٌة البٌانات وتقٌٌم الصلة ذات المعلومات

 أعضاء معرفة نقص بسبب أكثر المشكل وٌتفاقم العسكرٌة، المهام على الرقابة فً مشاكل

 .األمنٌة بالمساءل البرلمان

 البرلمانٌٌن، خبرة ونقص التنظٌم ؼٌاب بسبب الدول من العدٌد فً البرلمانٌة الرقابة عرقلة وتتم

 أي ٌفٌد فلن للمحاسبة، الحكومة إلخضاع السٌاسٌة واإلرادة االلتزام النواب لدى تتوفر لم فان

 االعتبارات بسبب األمن قطاع فً بالتدقٌق كثٌرا النواب ٌهتم ال قد. الدستورٌة السلطة من قدر

 لهذا النواب تحمس عدم واٌضا الحكومة، فً الحزب نفس من نظرابهم وجود وهً الحزبٌة

 فإنهم انتخابهم اعادة إلى ٌسعون النواب أن وبما الناخبٌن، من واسعة فبة ٌهم ال كونه القطاع

 القضاٌا االجتماعً، الضمان التوظٌؾ، مثل أخرى قطاعات فً قضاٌا إلى أكثر ٌمٌلون

 1.الٌومٌة الحٌاة مشاكل العمالٌة،

 :الرقابة ماهً

 االشراؾ إلى ٌشٌر حٌث األمن، قطاع فً البرلمان مشاركة إلى" الرقابة" العملٌة هذه تشٌر

 الحكم" هو الثانً المفهوم. وأجهزتها للحكومة شاملة توجٌهٌة مبادئ ووضع الحكومة على

 البرلمان فٌه وٌلعب األمن، لقطاع الدٌمقراطٌة لإلدارة الشامل النظام إلى ٌشٌر والذي" الرشٌد

 وهً"  control" كلمة وتتسم استخداما األكثر وهو الرقابة هو الثالث المفهوم هاما دورا

 مرادفتها عن اإلنؽلٌزٌة اللؽة فً أوسع بمعنى االنؽلٌزٌة اللؽة فً الرقابة لكلمة المرادفة الكلمة

 على اإلدارة، حتى أو التوجٌه أو الحكم،  control كلمة تعنً فباالنؽلٌزٌة أخرى لؽة أي فً

 ٌشٌر حٌث: الخاصة ممٌزاته مفهوم ولكل األضٌق المعنى ذات( الفحص) check كلمة عكس

 قبل من قوٌا نهجا الرقابة وتمثل أوسع، نهج إلى الرقابة وترمز المنظم، النهج إلى الرشٌد الحكم

                                                             
1
القوات المسلحة الجمعٌة البرلمانٌة لحلؾ الناتو، الرقابة والتوجٌه: أهمٌة الرقابة البرلمانٌة على قطاع األمن، مركز جنٌؾ للرقابة الدٌمقراطٌة على  

DCAF :13-12ص ص. . 0292، جنٌؾ. 
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 ألن الحالة، هذه فً الرقابة مفهوم استخدمنا ولقد االمن قطاع إدارة إلى تشٌر أنها حٌث البرلمان

 . الفحص على داللته اقتصار بسبب الرقابة مفهوم ٌستخدم وال. جدا واسع معنى له الحكم مفهوم

 أعضاء أن الحال وبطبٌعة الحكومٌة؟ االنشطة فً المشاركة للبرلمان ٌنبؽً مدى أي الى

 البرلمان أن أٌضا ٌتضح أن ٌجب ولكن الجٌش إلى األوامر اصدار سلطة ٌملكون ال البرلمان

 المشتركة المسإولٌة فكرة وتصلح. االمن بقطاع ٌتعلق فٌما مشتركة المسإولٌة لدٌهم والحكومة

 الطرفٌن هذٌن اعتبار عدم فٌنبؽً. والسٌاسٌٌن العسكرٌٌن القادة بٌن للعالقة بالنسبة أٌضا

 البعض بعضهم الى والعسكرٌون السٌاسٌون القادة ٌحتاج بل. متضادة أهداؾ لدٌهم خصوما

 ٌقتصر ال ثم ومن. واالجتماعٌة السٌاسٌة االحتٌاجات تلبس التً الفعالة األمنٌة السٌاسة لتحقٌق

 بٌن والتواصل الحوار أٌضا ٌضم ولكنه واألوامر، التعلٌمات على الدٌمقراطٌة الرقابة معنى

 االتصال، خطوط وفتح بالثقة التواصل هذا ٌتسم أن وٌجب والجنراالت السٌاسٌٌن القادة

 .آرابهم عن التعبٌر إلى البعض بعضهم ودعوة المتبادل واالحتواء

 إن. والمدنٌة الدٌمقراطٌة الرقابة بٌن التمٌٌز تتناول الرقابة على أخٌرة مالحظة وهناك    

 لنا علمته ما وهذا. دٌمقراطٌة رقابة أجل من كافٌة ؼٌر ولكنها أساسٌا شرطا تعد المدنٌة الرقابة

 Stalin وستالٌن  Hitler هتلر كان المثال، سبٌل على: العشرٌن القرن فً االستبدادٌة األنظمة

 فً حقٌقة المطلوب هو لٌس الرقابة من النوع هذا ولكن الجٌش، على مثالٌة مدنٌة رقابة

 العنصر على الحفاظ فً هاما دورا البرلمان ٌلعب المنطلق، هذا ومن. الدٌمقراطً المجتمع

 .األمن قطاع على الرقابة فً الدٌمقراطً

 :واألمن بالدفاع المعنٌة البرلمانٌة اللجنة

 ٌكون اللجان، خالل فمن البرلمانً، العمل فً مإسسة أقوى هً البرلمانٌة اللجان إن    

 قطاع لتعقٌد ونظرا. الخبرات على والتركٌز عملهم لتنظٌم الفرصة البرلمان أعضاء لدى

 تؤثٌر ممارسة للبرلمان ٌتسنى حتى جٌد بشكل اللجنة لتشكٌل ماسة حاجة هناك فإن االمن،

 الحكومة، فً سٌاسً مجال لكل لجان الفعالة رلماناتبال لدى وٌكون. الحكومة على حقٌقً
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 الحكومة فحص على قادرة ألنها حٌوٌة اللجان وتعد. استثناء األمن وقطاع الدفاع ٌشكل وال

 إلى ٌنتمون الذٌن البرلمان أعضاء بٌن المباشر باالتصال تسمح وألنها تفصٌلٌا فحصا

 :التالٌة بالخصابص الفعالة اللجان وتتمٌز مختلفة سٌاسٌة أحزاب

 الداخلً النظام على وصالحٌاتها وظٌفتها تعتمد. 

 معدل والتوارٌخ،و والقضاٌا، األعمال، جدول) بها الخاصة الزمنٌة الجداول فً تتحكم 

 بتشرٌع العمل بدء فً التصرؾ حرٌة على أكبر قدرة ولدٌها ،(اللجنة اجتماعات تكرار

 .تعدٌله أو معٌن

 األقلٌة تقارٌر من تستفٌد. 

 الداخلٌة، الشإون لجنة الدفاع، لجنة: األمن بقطاع المعنٌة اللجان بٌن ثابت تنسٌق ٌوجد 

 .الخارجٌة الشإون لجنة االقتصاد،/الصناعة شإون لجنة الموازنة، لجنة

 األمنٌة والسٌاسة الدفاع مجال فً البرلمان أعضاء كبار من ٌكون الربٌس. 

 اجتماعاتها فً الدفاع وزٌر حضور تطلب أن للجنة ٌحق. 

 ضرورٌا تراه موضوع أي بشؤن استماع جلسات تنظٌم سلطة اللجنة تملك. 

 فً بشهاداتهم باالدالء والعسكرٌٌن المدنٌٌن والخبراء الوزراء مطالبة سلطة اللجنة تملك 

 .االستماع جلسات

 الحكومٌة، ؼٌر والمنظمات األكادٌمٌة األوساط من بالخبراء فعال بشكل اللجنة تستعٌن 

 .الحكومة خارج من

 بها خاصة ووثابق وموازنة وموظفٌن اجتماعات قاعات اللجنة تمتلك. 

 األمن:قطاع اللجان المعنٌة ب

األمن، المهام، المإسسة، االفراد، قطاع لجنة الدفاع: التً تشٌر إلى كل القضاٌا المتعلقة ب

 العملٌات وتموٌل الجٌش.
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لجنة الشإون الخارجٌة: التً تقررالمشاركة فً عملٌات السالم أو قبول التواجد على االرض 

)استخدام االراضً فً عملٌات حربٌة(، إعالن الحرب، االمن الدولً، المنظمات الدولٌة 

 واالقلٌمٌة، االتفاقٌات والترتٌبات.

ة المٌزانٌة أو المالٌة: التً تملك اقرار المٌزانٌة لكل مإسسات القطاع األمنً، التً تعاٌن لجن

 تقارٌر مكافحة الفساد، مٌزانٌة الدفاع.

 لجنة االستخبارات: المعنٌة بقضٌة المصالح السرٌة االستخباراتٌة.

 لجنة التصنٌع والتجارة: المرتبطة بقضاٌا االسلحة والتجارة.

 والتكنولوجٌا: المتعلقة بابحاث الجٌش فً مجال التسلح.لجنة العلوم 

لجنة الشإون الداخلٌة: المهتمة بالجٌش، حرس الحدود.
1

 

 

 .األمنٌة المؤسسة رأس على مدنٌة حكومة: الثانً المطلب

 كانت سواء دٌمقراطٌا، معٌنة أو منتخبة قٌادة من دولة أي فً التنفٌذٌة السلطة تتؤلؾ    

 المدنٌٌن الموظفٌن من دابم كادر إلى باإلضافة كلٌهما أو وزراء ربٌس أو جمهورٌة ربٌس

 فً المناسب وضعه للدفاع تخصٌص مسإولٌة عاتقها على وتقع. العسكرٌٌن والضباط

 مع الدفاع متطلبات توافق من والتؤكد المتنافسة، المطالب بٌن والفصل الدولة أولوٌات

 مسإولٌة التنفٌذٌة السلطة تتحمل أخرى، بعبارة. االقتصادٌة والموارد السٌاسٌة األهداؾ

 تكون ما وعادة. الدفاع تشمل أن ٌجب والتً الدولة سٌاسة وتحدٌد" الكاملة الصورة" رإٌة

 القٌادة وعن -التشرٌعٌة بالموافقة– الحرب خوض قرار عن مسإولة التنفٌذٌة السلطة

                                                             
1ECOWAS parliamentry oversight of the security sector, Geneva : DCAF.  P. 232. 
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 واالتساق والكفاءة المسإولٌة وضوح ٌعد ثم ومن. نزاع أي على والسٌطرة االستراتٌجٌة

 1.األهمٌة بالؽة أمورا السلطة مع

 مسإولٌة العامة األركان مع بالتعاون الدفاع وزارة تتحمل التنفٌذٌة، السلطة نطاق وفً   

 نشر مسإولٌة ذلك وٌشمل. المسلحة القوات وإدارة الدفاع مإسسة لتنظٌم العملٌة الممارسة

 والموازنة الدفاع لخطط والمبادئ االستراتٌجٌات وتطوٌر وتوظٌفها المسلحة القوات

 .وتسلٌحهم وتدرٌبهم وتعلٌمهم األفراد وسٌاسات

 هً عامة بصفة الدفاع وزارة مهام بؤن القول ٌمكن الواحد، النموذج بؽٌاب االقرار ومع    

 بٌن والتحكٌم الواقعٌة والسٌاسٌة االقتصادٌة والقٌود العسكرٌة المتطلبات بٌن التوفٌق

 .   السٌاسً اإلشراؾ تدخل ودرجة المسلحة القوات استقاللٌة درجة وتحدٌد المختلفة األجهزة

 :القٌادة

 الحرب أوقات فً األركان بقٌادة المتعلقة الترتٌبات فً أساسٌة ضرورة الوضوح ٌشكل     

 ودون بوضوح الحرب خوض قرار اتخاذ مسإولٌة تحدٌد ٌجب أنه القول عن وؼنً. والسلم

 األنظمة وفً. البرلمان موافقة بعد بذلك واحدا شخصا ٌخول أن ٌنبؽً أمكن وإذا لبس

 ال وبالمثل. الوزراء ربٌس دور مقابل الربٌس دور توضٌح المهم من والبرلمانٌة الرباسٌة

 تدرج حول أو األركان لربٌس المباشر الربٌس سٌكون من حول شك أي وجود ٌنبؽً

 القانوٌنة االطر تترك ما فكثٌرا. الفعل من أسهل القول ٌكون أخرى مرة ولكن. السلطة

 جانب من سٌما ال صٌاؼتها احكام مدى عن النظر بؽض للتفسٌر مجاال والتشرٌعٌة

 .القوٌة الشخصٌات

 بٌن الواضح والفصل لؽته ببساطة االعجاب ٌثٌر ما كثٌرا الذي األمرٌكً الدستور فحتى   

 ولكن األعلى القابد هو الربٌس ٌكون الدستور، فبموجب. االمر هذا من ٌسلم لم السلطات

                                                             
1
القوات المسلحة الجمعٌة البرلمانٌة لحلؾ الناتو، الرقابة والتوجٌه: أهمٌة الرقابة البرلمانٌة على قطاع األمن، مركز جنٌؾ للرقابة الدٌمقراطٌة على  

DCAF :95. ص. 0292، جنٌؾ. 
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 مفتوحا المجال التعرٌفات هذه تركت ولقد. الحرب إلعالن السلطة ٌملك من هو الكونؽرس

 للحرب رسمً إعالن إلى ترقى ال التً للنزاعات بالنسبة السلطة على النزاع إمكانٌة أمام

 الربٌس ٌقوم ما فكثٌرا. األرواح خسارة وأحٌانا األمرٌكٌة القوات انتشار تقتضً ولكنها

 هذا ٌعد وال. العراق ضد القوة واستخدام  وأفؽنستان البلقان فً األمرٌكٌة القوات بنشر

 الدٌمقراطٌة األنظمة فً حتى أنه إلى اشارة فقط ولكنه المختلفة الحجج على تعلٌقا المثال

 .المسلحة القوات استخدام مسإولٌة ٌتحمل من حول الخالفات تنشؤ الراسخة

 بؤمن ٌتعلق فٌما خاصة صالحٌات الربٌس ٌعطً الذي الفرنسً، الدستور فإن وبالمثل،   

 التً الفترة فً سٌما ال للشك مجاال أٌضا ٌفتح الدفاع، إدارة فً الحكومة ومسإولٌة الوطن

 بعض فً جلٌا هذا ظهر ولقد. مختلفة أحزابا والحكومة الربٌس ٌمثل عنما التعاٌش فترة تسمى

 Jospin جوسبان الوزراء وربٌس  Chirac شٌراك الربٌس بٌن التعاٌش فترة خالل األحٌان

 .التسعٌنات أثناء

 الرإساء فٌها ٌحاول التً والشرقٌة الوسطى أوروبا فً الحاالت من العدٌد هناك كان ولقد    

 وزٌر الحكومة بتخطً. المسلحة القوات مع خاصة عالقات وتطوٌر األعلى القابد دور تفسٌر

 حاول عندما بولندا فً  Walesa فاونسا الربٌس موقؾ كان المواقؾ هذه أبرز ومن. الدفاع

 انعقاد وأثناء 9773 عام ففً. الحكومة من أكثر صالحٌات على الحصول فً حقه على التؤكٌد

 ،Karsten Voigt فوؼٌت كارستٌن أنذاك الناتو لحلؾ البرلمانٌة الجمعٌة ربٌس مع اجتماع

 لتلبٌة ذاته حد فً كافٌا كان البولندٌة المسلحة للقوات عام كقابد دوره أن فاونسا الربٌس صرح

 كان وإن الحاسم بالرفض االفتراضٌة هذه قوبلت ولقد. المدنٌة الدٌمقراطٌة الرقابة احتٌاجات

 الرؼم على جدٌد دفاع وقانون دستور تبنً طرٌق عن المشكلة هذه حل وتم. دبلوماسً بؤسلوب

 1.كبٌرة بصالحٌات الربٌس احتفاظ استمرار من
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 :المدنٌٌن دور

. مدنٌا الدفاع وزٌر ٌكون أن وهً الؽربٌة الدٌمقراطٌة الدول من كثٌر بٌن مشتركة سمة هناك

 مراعاة على قدرة أكثر أنه على المدنً الشخص إلى النظر خاصة األسباب، من عدد ولذلك

 الدفاع وزارة لصالح الكفاح على قدرة أكثر وكذلك نطاقا األوسع والتؤثٌرات السٌاسٌة األمور

 .الموارد على المنافسة خالل

 منصب تولً لهم تكفل التً نفسها بالصفات ٌمتازون ال العسكرٌٌن األفراد أن ٌعنً ال وهذا

 المهام جمٌع لتؽطٌة األنسب هً المدنٌة الخلفٌة أن توضح الؽربٌة التجربة أن إال. الزوٌر

 .المنصب هذا فً الالزمة

 المدنٌٌن بٌن األدوار لتبادل بالنسبة باالختصاص متعلقة مشابهة تساإالت تبرز كما

 الدفاع وزارات من الكثٌر تقوم حٌث. الدفاع وزارات فً المدنٌٌن بدور ٌتعلق فٌما والعسكرٌٌن

 وذلك واضحة مزاٌا بالمدنٌٌن لالستعانة وٌكون. المدنٌٌن من كبٌر عدد بتوظٌؾ الؽربٌة

 فً العسكرٌون المهنٌون ٌمتلكها ال والتً واالدارٌة المالٌة بالشإون المتعلقة الهارات المتالكهم

 المستوٌات جمٌع على العسكرٌٌن والضباط المدنٌٌن من العدٌد ٌندمج الدفاع، وزارات من كثٌر

 التً المعقدة البٌبة مع للتعامل الالزمة والعسكرٌة السٌاسٌة المشورة من المناسب المزٌج لتوفٌر

 .الٌوم نعٌشها

 قضٌة الدفاع وزارات فً العسكرٌة المإسسة بجانب للعمل مدنٌٌن إدخال إلى الحاجة كانت لقد

 استجابت وقد. للتحول األولى األٌام خالل والشرقٌة الوسطى أوروبا دول معظم فً مطروحة

 الخاصة الدفاع وزارات فً مدنٌٌن توفٌر بسرعة الؽربٌة للمطالبات  الشرٌكة الدول من العدٌد

 جزبٌا ذلك وٌعزى السابقٌن، العسكرٌٌن الضباط من كانوا ما كثٌرا األفراد هإالء أن إال. بهم

 بتفوق الباقً اإلعتقاد إلى وأٌضا الشٌوعٌة عن المتحولة الدول فً المدنٌة الخبرة ندرة إلى

 .الدفاعٌة الشإون فً العسكرٌة المإسسة

 إذا عما أوسع قضٌة الدفاع مجال فً العسكرٌٌن واألفراد بالمدنٌٌن الخاص الدور أثار وقد

 األفراد ومواقؾ العمل أسالٌب على ٌإثر خالصا عسكرٌا نهجا تفرز العسكرٌة الخدمة كانت
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 خارج القضٌة هذه حول النقاش وٌقع. الالحقة العمل وفرص المهنٌة حٌاتهم خالل العسكرٌٌن

 الهدؾ ٌكون أن فٌجب. والظروؾ الفرد على الكثٌر ٌعتمد واضح، هو فكما. الوثٌقة هذه نطاق

 أو مهنٌٌن والعسكرٌٌن، المدنٌٌن من لكل بالنسبة والتجارب الخبرة من قدر أقصى تحقٌق هو

 .البعض لبعضهم وتعزٌزهم تكاملهم وضمان متمقاعدٌن،

 :والعسكري السٌاسً االختصاص

 وهً. والعسكرٌة السٌاسٌة الجهات بٌن والمسإولٌة االختصاص تقسٌم مسؤلة ٌثٌر ذلك إن

 ٌتم" فقط عسكرٌة" مجاالت هناك هل. الدٌمقراطٌة الرقابة جوانب جمٌع فً تتؽلؽل قضٌة

 وٌشٌر السٌاسً؟ التدخل عراقٌل دون عملها فً بالمضً العسكرٌة للمإسسة فٌها السماح

 وتعلٌم التاكتٌكٌة والخطط المبادئ كتطوٌر المجاالت بعض ترك ٌجب أنه إلى العام المنطق

 النزاع حاالت فً أنه  الواضح من وبالمثل. العسكرٌٌن المهنٌٌن إلى وتدرٌبها المسلحة القوات

 والممارسة الخبرة أن إال المهنً، العسكري الحكم إلى العملٌات مع التعامل ٌخضع أن ٌنبؽً

 القلٌل سوى السٌاسٌة الرقابة أو التدخل أشكال بعض من ٌخلو ال أنه وهو مؽاٌرا أمرا ٌوضحان

 .العسكرٌة المجاالت من فقط

 إلى ما مرحلة فً العسكرٌة األعمال جمٌع بخضوع ٌكون أن ٌجب النهابً الحكم ثم ومن   

 ٌكون أن ٌجب مرحلة أي فً وهو تساإال ٌطرح ذلك ولكن. السٌاسً الجانب من المساءلة

 السٌاسً والحكم للسلطة ٌكون أن ٌجب متى مباشرة، أكثر بصورة أو مباشرا؟ تؤثٌرا للسٌاسٌٌن

 من عدد وهناك الفاصل الخط هذا تحدٌد السهل من لٌس العسكرٌة؟ المإسسة على األسبقٌة

 فً خاص بشكل صحٌحا أمرا ذلك وٌعد. بها الخط هذا ٌتضح أال السهل من التً المجاالت

 معا العمل إلى والعسكري السٌاسً الجانبان ٌحتاج حٌث الٌوم الموجودة السالم دعم عملٌات

 .الواقع أرض على العملً التنفٌذ فً أٌضا ولكن السٌاسات صٌاؼة فً فقط لٌس

 السٌاسٌة المصالح فٌها تتصادم ما كثٌرا التً المجاالت على توضٌحٌة أمثلة ٌلً وفٌما  

 .والعسكرٌة
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  :والمحاذٌر االشتباك قواعد

 مع عملها مجال وتحدٌد مهامها تنفٌذ فً العسكرٌة للمإسسة توجٌهٌة مبادئ هً االشتباك قواعد

 األنشطة من بدءا األنشطة من كبٌرة مجموعة تشمل وهً. السٌاسً للسٌاق التامة المراعاة

 بٌن باإلحباط شعور وجود إلى تإدي ما وكثٌرا العملٌاتٌة باالنشطة وانتهاء االستراتٌجٌة

 .والسٌاسً العسكري الجانبٌن

 جزر نحو المتحدة المملكة مهام قوة قابد ،Sandy Woodward وودورد ساندي األدمٌرال    

 تصورٌا وصفا ٌقدم االشتباك، قواعد عن له أعطى الذي التفسٌر من واثقا ٌكن لم والذي فوكالند

 :القابد تنتاب التً االحباط لحالة

 الؽضب سٌتملكهم ثم ظهري خلؾ ٌدي بتقٌٌد السٌاسٌون سٌقوم الؽالب فً قاتمة الصورة تبدو

 .النٌران من الضخمة أسلحتهم استنقاذ فً أفشل عندما

 :قابال مباشر بشكل االشتباك قواعد مسؤلة وودورد أٌضا استعرض وقد

 قد أنهم من متؤكدا كنت. مركزٌا سٌكون كان االشتباك لقواعد الكبٌر المحلً التضخٌم أن أدركت

 األحٌان بعض فً ولكنهم Whitehall واٌتهول فً ممتاز بشكل مفهوما السٌاسً التدخل جعلوا

 ضمنٌا وارد هو ما حول للنقاش وقت هناك ٌكن لم حٌث المواجهة خط فً وضوحا أقل كانوا

 . صراحة مذكورا ولٌس

 دي بٌتر السٌر الجنرال الخلٌج حرب فً البرٌطانٌة القوات قابد واجه نفسه، النحو وعلى   

 التعامل فً به الخاصة االشتباك قواعد أن فً تتمثل معضلة Peter De La Billiere البلٌٌر

 األمرٌكٌة بالقوات الخاصة تلك من تقٌٌدا أكثر كانت العراقٌة الطابرات من المحتمل التهدٌد مع

 :معها انتشر التً

. تجنبها وٌحاولون وٌتفادونها أجلها من ٌتواجدون التً الفعلٌة القرارات عن السٌاسٌون ٌتوارى

 أو الرسمً الزي تنظٌم مثل القطاع قابد قرارات ؼرار على تكون التً القرارات نوٌحب فهم
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 ٌتعلق ما كل ذلك، أمكنهم إن ٌتجنبون، ولكنهم. البرٌطانٌة القوات إذاعة بشؤن القرارات اتخاذ

 .تساإل محل حكومتهم وموقؾ مستقبال الحرب مسار ٌكون قد حٌث االشتباك، بقواعد

 الحرب" عملٌات فً نفسه بالقدر والسٌاسً العسكري الجانبٌن بٌن االحباطات تلك تتضح كما

 تحصى ال أمثلة البوسنة فً UNPROFOR للحماٌة المتحدة األمم قوة نشر وٌقدم" القصٌرة

 قبل من لهم المقدمة االشتباك قواعد إزاء باالحباط المٌدان فً العسكرٌٌن القادة شعور على

 فً المشكالت من خالٌة البلقان فً الناتو بحلؾ الخاصة السالم حفظ عملٌات تكن ولم. نٌوٌورك

 .المتحدة األمم عملٌات عن كمٌا تطورا شهدت وإن الصدد، هذا

 الشاملة بالقوات الخاصة تلك من تقٌٌدا أكثر القومٌة االشتباك قواعد كانت األحٌان من كثٌر ففً

 1.عام بشكل العملٌات فعالٌة ٌعٌق كان مما

 

 .المدنً المجتمع رقابة: الثالث المطلب

 جمٌع عن للمساءلة الحكومة إخضاع وال فعالة رقابة ضمان وحده البرلمان ٌستطٌع ال

 الخبرات أو الموارد أو الوقت للسٌاسٌٌن ٌتوافر فال. االمن قطاع داخل والسٌاسات األنشطة

 :ٌلً بما تقوم الفعالة والبرلمانات. كثب عن والمعقد الكبٌر األمن القطاع لرقابة

 رقابة عن ةالمسإول األخرى الدولة مإسسات تقارٌر من نحو أقصى على االستفادة 

 العام الحسلبات ومدقق والمحاسبون القضاء مثل المإسسات تلك وأعمال األمن قطاع

 (.اإلجرامً والسلوك الشراء، وعملٌات الحسابات، فحص المثال سبٌل على)

 البرلمانٌة االستماع جلسات فً للمشاركة المدنً المجتمع خبراء دعوة. 

                                                             
1
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 بإجراء والجامعات البحثٌة والمإسسات المستقلة والرأي الفكر مإسسات مطالبة 

 وقضاٌا الجرٌمة، المثال سبٌل على) األمن قطاع فً محددة مجاالت فً تدقٌق/بحث

 (.بالموضفٌن الخاصة والسٌاسات الشراء، عملٌات

 من البٌروقراطٌة العوابق تقلٌص مثل وعملها، الحكومٌة ؼٌر المنظمات حصول ضمان 

 .لها مالٌا دعما تقدٌم أو المنظمات بتلك القانونً االعتراؾ أجل

 التً والمشكالت األمن قطاع على البرلمانٌة الرقابة سلطات عن األمثلة بعض: 1 رقم الجدول

 .تواجهها

 البرلمانٌة المشكالت عن أمثلة البرلمانٌة السلطات على أمثلة الدولة

 مسإوال البرلمان ٌكون للدستور وفقا  بلؽارٌا

 .الدفاع موازنة تمرٌر عن

 العسكرٌة القوات نشر على التصدٌق 

 على أجنبٌة قوات نشر أو الخارج فً

 .أراضٌها

 أو للحرب إعالن أي على التصدٌق 

 أو الربٌس جانب من طوارئ حالة

 .الوزراء مجلس

 والموازنة القومً األمن لجان لدى 

 فً المتكاملة والسٌاسة والخارجٌة

 الدفاع وزٌر الستدعاء السلطة البرلمان

 من وأي األركان هٌبة وربٌس

 على األدلة لتقدٌم مرإوسٌهم

 .استجواباتهم

 اختالؾ ٌإدي ما كثٌرا 

 البرلمانٌة األولوٌات

 تخصٌص عدم إلى

 للنظر الكافً الوقت

 فً كامل بشكل

 الخاصة القضاٌا

 بالدفاع

 الخبرات نقص 

 أعضاء بٌن الدفاعٌة

 .البرلمان

 اتخاذ إلى الحاجة 

 أكثر مإسسٌة ترتٌبات

 .وضوحا
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 جمهورٌة

 التشٌك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القرارات جمٌع باتخاذ الربٌس ٌقوم 

 قبل من إقرارها وٌجب بالدفاع المتعلقة

 .البرلمان

 ًال وعندما االستثنابٌة، األوضاع ف 

 أن للربٌس ٌمكن البرلمان انعقاد ٌستثنى

 العسكرٌة العملٌات إحدى بقٌام ٌؤمر

 .البرلمانٌة الموافقة على الحصول دون

 التشرٌعات جمٌع على بالتصدٌق بقوم 

 .واألمن بالدفاع الخاصة

 الموازنة صٌاؼة فً ربٌسٌا دورا ٌلعب 

 النفقات على واإلشراؾ العسكرٌة

 .العسكرٌة

 الجٌش قوات نشر عن مسإوال ٌكون 

 حالة وإعالن األزمات أوقات فً

 طلب على بناء تمدٌدها أو الطوارئ

 .الحكومة

 حكومً قرار أي على بالتصدٌق ٌقوم 

 فً التشٌكٌة القوات بمشاركة متعلق

 .السالم حفظ مهام

 فً للتحقٌق لجان إنشاء بإمكانه 

 القوات داخل الخطٌرة المشكالت

 .المسلحة

 للدولة األمنٌة السٌاسة وضع فً ٌشارك 

 على الصعب من 

 البرلمان أعضاء

 على الحصول

 الطابع ذات المعلومات

 مثل) السري

 المتعلقة المعلومات

 االستخبارات بؤجهزة

 (العسكرٌة

 األحزاب سٌاسات. 

 الخبرات نقص. 
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 المـجــر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التفٌا

 

 

 

 .وتنفٌذها

 بإدارة واألمن الدفاع لجنة تقوم 

 والشرطة العسكرٌة المإسسة

 .السجون وخدمات والطوارئ

 

 السالم وإبرام الحرب حالة إعالن. 

 القوات نشر بشؤن القرارات اتخاذ 

 حد على البالد وخارج داخل المسلحة

 .سواء

 حالة فً وطنً دفاع مجلس إنشاء 

 من وشٌك مسلح هجوم خطر أو الحرب

 .أجنبٌة قوة قبل

 إلى الوصول فً البرلمان تعثر إذا 

 الحق للربٌس ٌكون الالزمة القرارات

 األزمات أو الحرب حالة إعالن فً

 إنشاء وٌمكنه الطوارئ حالة أو القومٌة

 .الوطنً الدفاع مجلس

 

 

 

 بالمإسسة المتعلقة التشرٌعات تمرٌر 

 .العسكرٌة

 المسلحة للقوات العام الحجم تحدٌد. 

 

 

 

 

 فٌما البرلمانات دور 

 الدفاعٌة باألمور ٌتعلق

 مما نسبٌا محدود

 هابل عدد وجود ٌعكس

 األخرى المهام من

 .انتباهها تتطلب التً

 والخبرة المعرفة نقص 

 هذا فً األساسٌة

 .المجال

 موازنة وجود عدم 

 ٌعنً مما برنماجٌة

 البرلمانٌة الرقابة تقٌٌد

 .الدفاع موازنة على

 

 

 متعلقة مشكالت 

 السلطات هذه بترجمة

 .فعال تدقٌق إلى

 والمعرفة الخبرة نقص 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لٌتوانٌا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدفاع موازنة على التصدٌق. 

 الوطنً الدفاع قوات قابد تعٌٌن. 

 وحالة الحرب حالة إعالن سلطة لدٌه 

 .الطوارئ

 الدولٌة االتفاقٌات على التصدٌق 

 .بالدفاع الخاصة بالقضاٌا المتعلقة

 الخاصة القرارات على التصدٌق 

 عملٌات فً المسلحة القوات بمشاركة

 السالم حفظ

 سٌاسة على االشراؾ البرلمان ٌتلوى 

 .القومً واألمن الدفاع

 دابمة لجنة 94 للبرلمان ٌكون. 

 

 للدفاع الربٌسٌة القضاٌا فً النظر ٌتم 

 دفاع مجلس قبل من وتنسٌقها القومً

 وربٌس الربٌس من ٌتؤلؾ والذي الدولة

 الدفاع ووزٌر البرلمان وربٌس الوزراء

 .المسلحة للقوات األعلى والقابد

 البرلمان أمام للمساءلة الحكومة تخضع 

 .األمور هذه فً بالسٌادة ٌتمتع والذي

 حٌث من متزاٌدا دورا البرلمان ٌتولى 

 والدفاع باألمن المتعلقة القوانٌن تمرٌر

 المجال هذا فً الحكومة ومراقبة

 .اللجان أعضاء لدى
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 رومانٌا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الدفاع موازنة على والتصدٌق

 الدفاع ولجنة البرلمان قام قد وكذلك 

 بقضاٌا المتعلقة الخبرات بتنمٌة القومً

 .والدفاع األمن

 القومً األمن لجنة عاتق على ٌقع 

 الدفاع على الرقابة ممارسة مسإولٌة

 المدنً والدفاع الدولة وأمن القومً

 التحقٌقات وجهاز الدولة حدود وحماٌة

 االستشارٌٌن من فرٌق ٌقوم. الخاصة

 المعلومات وفرع اإلدارٌٌن والموظفٌن

 .اللجنة بدعم البرلمان فً

 

 

 خالل من البرلمانٌة الرقابة ممارسة تتم 

 :البرلمان مجلسً من لكل الدفاع لجان

 للتشرٌع التقارٌر إعداد. 

 المدنٌٌن الدفاع قادة إلى االستمتاع 

 .والعسكرٌٌن

 ًبالتصدٌق العمومٌة الجمعٌة ٌوص 

 .الموازنة على

 العملٌات فً بالمشاركة اإلذن إعطاء 

 القوات وعبور العسكرٌة والمناورات

 .األجنبٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على البرلمانٌة الرقابة 

 معدودة تكون الموازنة

 نقص وجود بسبب

 الموارد فً مزمن

 .المالٌة

 تمكٌن إعادة ٌتعٌن 

 الدفاع لجان أدوات

 وتعزٌزها البرلمانٌة

 ٌتعلق فٌما خاصة
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 االتحاد

 الروسً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدفاع موازنة اعتماد. 

 الحرب إعالن. 

 بالمإسسة المتعلقة التشرٌعات وضع 

 .العسكرٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحقٌقات فً بسلطاتها

 فً وخبراتها المستقلة

 .الدفاع أمور

 

 

 التً القوانٌن تخضع 

 البرلمان اعتمدها

 فً اإللزامٌة للدراسة

 االتحادي المجلس

 سارٌة وتصبح

 بعد فقط المفعول

 .الرباسٌة الموافقة

 على التصدٌق سلطة 

 سلبا تتؤثر الموازنة

 المعلومات بنقص

 موازنة حول التفصٌلٌة

 وزٌر ومقاومة الدفاع

 والمإسسة الدفاع

 ونقص العسكرٌة

 المدنٌة الخبرات

 على الرباسة وهٌمنة

 فً. الروسٌة السٌاسات

 انشاء تم0222 جوان

 جدٌدة مشتركة لجنة



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلوفٌنٌا

 

 

 

 

 

 

 أوكرانٌا

 

 

 

 

 

 

 الدفاع موازنة فً التدقٌق. 

 للتدقٌق الدفاع وزٌر أداء تعرض 

 فً الدفاع لجنة قبل من والضؽط

 ٌترأسها ما عادة والتً الوطنٌة الجمعٌة

 .البرلمان فً معارض عضو

 

 

 

 القوانٌن إعتماد. 

 ومراقبة الدولة موازنة على التصدٌق 

 .تنفٌذها

 الخارجٌة السٌاسة مبادئ تحدٌد. 

 من طلب على بناء الحرب إعالن 

 .الربٌس

 الرباسٌة القرارات على التصدٌق 

 .المسلحة القوات باستخدام المتعلقة

 الوزراء ربٌس تعٌٌن على الموافقة 

 الموازنة بانفاق خاصة

 الدفاع على االتحادٌة

 وأنشطة واألمن

 .القانون إنفاذ طاتسل

 

 

 الرقابة فعالٌة اقتصار 

 سٌاسة على البرلمانٌة

 والمإسسة الدفاع

 بسبب العسكرٌة

 المنخفض المستوى

 فً للخبرات نسبٌا

 .الدفاع لجنة

 

 نسبٌا محدودة السلطات 

 بسلطات مقارنة

 .الربٌس

 

 الوصول إمكانٌة عدم 

 التفصٌلٌة للمعلومات

 المحدودة والخبرات

 الدفاع مجال فً

 األمنٌة والقضاٌا

 الربٌس ومقاومة
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 الوزراء مجلس برنامج على التصدٌق. 

 العددٌة والقوة العام الهٌكل على التؤكٌد 

 االمنٌة واألجهزة المسلحة للقوات

 .العسكرٌة التشكٌالت من وؼٌرها

 وحالة العرفٌة األحكام إعالن تؤكٌد 

 للقوات العامة والتعببة الطوارئ

 .الربٌس قبل من المسلحة

 والمإسسة والحكومة

 أن ٌعنً العسكرٌة

 على البرلمانٌة الرقابة

 المسلحة القوات

 محدودة الدفاع وسٌاسة

 .ما حد إلى

 

 "إخضاع" مصالح االستخبارات للمساءلة.المطلب الرابع: 

ٌمثل إنشاء نظام دٌمقراطً وفعال لمساءلة أجهزة المخابرات أحد أهم التحدٌات الصعبة التً 

تواجهها الدول فً عالم الٌوم. وفً حقٌقة األمر، ال ٌمكن االستؽناء عن هذه المهمة الشاقة 

ألن اإلرشاد والتوجٌه السٌاسً الالزم إلصالح قطاع المخابرات ٌسهم فً تفادي إساءة 

 باإلضافة إلى تعزٌز فعالٌة كافة أجهزة الحكومة المشاركة فٌه.استخدامه 

لقد تم تنفٌذ عدد قلٌل من المقارنات المنهجٌة للمساءلة الدٌمقراطٌة ألجهزة المخابرات على   

المستوى الدولً. ونتٌجة لذلك، لم تظهر إلى الوجود حتى اآلن مجموعة من المعاٌٌر الدولٌة 

المخابرات للمساءلة الدٌمقراطٌة. وفً هذا السٌاق، تضافرت  التً تركز على إخضاع أجهزة

جهود كل من مركز جنٌؾ للرقابة الدٌمقراطٌة على القوات المسلحة واللجنة البرلمانٌة 

للرقابة على أجهزة المخابرات فً النروٌج ومركز حقوق اإلنسان فً دابرة القانون بجامعة 

ة المخابرات للمساءلة: المعاٌٌر القانونٌة درهام على إصدار كتاب بعنوان "إخضاع أجهز

 وأفضل الممارسات للرقابة على أجهزة المخابرات".

تإدي األجهزة األمنٌة والمخابرات خدمة قٌمة للمجتمعات الدٌمقراطٌة فً مجال حماٌة    

األمن القومً والنظام الحر فً الدول الدٌمقراطٌة. وحٌث أن أجهزة المخابرات تعمل بشكل 

بٌعة مهامها تفرض علٌها تنفٌذ واجباتها بشكل سري كذلك، فإن العالقة بٌن هذه سري وط
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األجهزة والمجتمع المنفتح ال تتسم باالنسجام والتوافق. وبسبب هذه المفارقة )والتً تكمن فً 

الدفاع عن المجتمع منفتح من خالل وسابل سرٌة(، ٌجب أن تخضع األجهزة األمنٌة وأجهزة 

لة الدٌمقراطٌة واإلدارة المدنٌة. إن الرقابة العامة على أجهزة المخابرتحتل المخابرات للمساء

 جانبا كبٌرا من األهمٌة لخمسة أسباب على األقل: 

/ وبخالؾ مفهوم االنفتاح والشفافٌة والتً تكمن فً جوهر الرقابة الدٌمقراطٌة، تعمل 9

سرٌة. وبما أن السرٌة قد أجهزة األمن والمخابرات فً كثٌر من األحٌان تحت ؼطاء من ال

تحجب العملٌات التً تنفذها تلك األجهزة عن رقابة جمهور المواطنٌن، فمن المهم أن ٌمارس 

 البرلمان، وال سٌما السلطة التنفٌذٌة، الرقابة الصارمة على عملٌات هذه األجهزة.

التدخل  / تمتلك األجهزة األمنٌة والمخابرات صالحٌات خاصة وذلك من قبٌل القدرة على0

فً الممتلكات أو االتصاالت الخاصة، مما ٌإدي إلى فرض قٌود على حقوق اإلنسان 

وٌستدعً مإسسات الرقابة المختصة لمراقبة ذلك التدخل، كما حددت ذلك الجمعٌة البرلمانٌة 

 التابعة للمجلس األوروبً:

المجلس  هناك مخاوؾ جدٌة تتعلق باألجهزة األمنٌة الداخلٌة فً الدول األعضاء فً

األوروبً التً كثٌرا ما تعزو أهمٌة لما تعتبره ذا صلة باألمن القومً وبدولها فوق 

احترام حقوق االفراد. و عالوة على ذلك، ال تخضع األجهزة األمنٌة الداخلٌة إلدارة 

متكاملة فً أحٌان كثٌرة، ولذلك تبرز مخاطر كبٌرة تتعلق باساءة استخدام السلطة 

سان، ما لم ٌتم توفٌر ضمانات تشرٌعٌة ودستورٌة للحٌلولة دون وانتهاك حقوق االن

 ذلك.

وعلى وجه التحدٌد، تبرز المشاكل فً الحاالت التً تكتسب فٌها أجهزة األمن الداخلٌة 

صالحٌات محددة مثل الوسابل الوقابٌة وأسالٌب التنفٌذ والتً تجتمع مع إدارة منقوصة من 

والقضابٌة، باإلضافة إلى الحالة التً تمتلك فٌها دولة ما  قبل السلطات التنفٌذٌة والتشرٌعٌة

عددا كبٌرا من األجهزة السرٌة المختلفة.
1

 

                                                             
1
ٌؾ هانز، بورن وإٌان لً، إخضاع أجهزة المخابرات للمساءلة: المعاٌٌر القانونٌة والممارسة األفضل للرقابة على أجهزة المخابرات، مركز جن 

 .95ص.  . 0223للرقابة الدٌمقراطٌة على القوات المسلحة، أوسلو: 
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 الخامس: ترابط إصالح قطاع العدالة واألمن. لمطلبا

هناك رابط قوي بٌن قطاع األمن وقطاع العدالة، حٌث ٌعمل قطاع العدالة القوي على      

من ٌنوي انتهاك تلك الحقوق. حٌث ٌعتبر قطاع العدالة  حماٌة وتعزٌز حقوق األفراد وٌردع

المستقل والفعال أساسا لألمن والسٌما فً بٌبات ما بعد النزاع أو تلك التً تمر بمرحلة تحول 

 انتقالٌة.

(، مصطلح "العدالة وقطاع Mark Sedraفً هذا الشؤن ٌستعمل الباحث )مارك سٌدرا     

، لتحدٌد االعتماد المتبادل بٌن المإسستٌن، Justice and security sectorsاألمن" 

المنظمة االقتصادٌة  UNDPالكفاءات والفواعل التً تدعم معا حكم القانون. وأٌضا كل من 

، دابرة المملكة المتحدة  DACولجنة المساعدات االقتصادٌة  OECDللتعاون والتنمٌة 

باألساس، العدالة ودعم التنمٌة ، كلهم ٌستعملون هذا المصطلح. DFIDللمساعدات الدولٌة، 

 واألمن ٌمكن تعرٌفها كاستراتٌجٌات وسٌاسات لتحقٌق:

 .الحماٌة، األمن وحماٌة األشخاص من العنؾ، الجرٌمة والفوضى 

 .التساوي فً العدالة واألمن للجمٌع 

 .القرار العادل والمنصؾ للمنازعات وفقا لمبدأ المحاكمة العادلة 

 املة المجرمٌن المتهمٌن من خالل االعتقال والمحاكمة احترام حقوق اإلنسان فً مع

 والسجن أو فرض عقوبات أخرى.

قطاع العدالة ٌتضمن: الهٌبات القضابٌة، نظام العدالة ؼٌر الرسمٌة والتقلٌدٌة، الهٌاكل       

البدٌلة لتسوٌة المنازعات، التشرٌعٌة، هٌبات الرقابة واشرطة، السجون ودوابر النٌابة العامة. 

لوزارات ذات الصلة، المحامٌن، المساعدٌن القانونٌٌن، ومنظمات المجتمع المدنً. القطاع ا

األمنً ٌشمل جوهر المإسسات األمنٌة مثل: القوات المسلحة والشرطة، مصالح 

االستخبارات، حرس الحدود وسلطات الجمارك، والفواعل األمنٌة الخاصة )شركات األمن 

ت الرقابٌة، وزارة الدفاع، اللجان التشرٌعٌة فً البرلمان، الخاصة(، إدارة األمن والهٌبا

 هٌبات اإلدارة المالٌة ومنظمات المجتمع المدنً، ومإسسات تعزٌز القانون.
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مإسسات العدالة تتضمن جزء من قطاع األمن، لكن من الفابدة النظر إلٌهما كحقلٌن 

مترابطٌن بدل من الواحدة تنضوي على األخرى.
1
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
  Mark Sedra, the future of security sector reform. Ibid. p. 170. 



68 
 

  الدولٌٌن المانحٌن وإشكالٌة المالً البعد: الثانً المبحث

 .الضرائب قطاع دور :األول المطلب

اٌىبرت ِؼزقُ ػٛك إٌٝ أْ رطٛس ِفَٙٛ األِٓ ِٓ اٌزم١ٍذٞ إٌٝ اٌزٛعؼٟ لذ ؽًّ  ٠ؾ١ش    

ِغأٌخ اٌز١ّٕخ، ٠ٚمٛي "ال ر١ّٕخ دْٚ أِٓ ٚال أِٓ دْٚ ر١ّٕخ"، ٚثبٌزبٌٟ رن١ّٓ اٌّغأٌخ 

االلزقبد٠خ فٟ األِٓ.
1
ٚلذ أٌٚذ اٌىزبثبد ؽٛي إفالػ لطبع األِٓ ِغأٌخ اٌز٠ًّٛ ٚاٌشلبثخ  

ثبٌغخ، إْ ٌُ ٔمً ؽغبع١خ اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ فٟ إٔغبػ ػ١ٍّخ اإلفالػ. ػٍٝ  ػٍٝ اٌز٠ًّٛ أ١ّ٘خ

أ٠خ ؽبي فئْ اٌز٠ًّٛ ٠ؾًّ ِقذس٠ٓ اٌذاخٍٟ )ػبئذاد اٌنشائت، اٌزقذ٠ش، ....(، خبسعٟ 

 )اٌّبٔؾ١ٓ اٌذ١١ٌٚٓ أٚ ثشاِظ اٌّغبػذح اٌذ١ٌٚخ(.

 العدالة تحقٌق مقدمتها فً االهداؾ من العدٌد لها الضرابب انأوال: دور قطاع الضرابب:  

 مٌزانٌة تموٌل فً اقتصادٌة واهداؾ المواطنٌن بٌن والثروات الدخول توزٌع فً الضرٌبٌة

 من الدولة سٌادة فً تتمثل سٌاسٌة واخرى االقتصادٌة التنمٌة عملٌة فً والمساهمة الدولة

 :الدخل توزٌع اعادة وفً االقتصادي التوازن فً دورها الى سنتطرق لذا القانون سٌادة خالل

 من لها ٌتاح ما على تتوقؾ االقتصادي النمو معدل وزٌادة العام االنفاق على الدولة قدرة ان

 الداخلٌة المصادر تطوٌر على الدولة وتعتمد استثماراتها، لتموٌل الالزمة المالٌة الموارد

 دور وٌبرز. اخرى ناحٌة من الخارجٌة التموٌل بمصادر واالستعانة ناحٌة من للتموٌل

 عملٌة تتطلبها التً المالٌة الموارد وزٌادة الداخلً التموٌل تعزٌز فً واهمٌتها الضرابب

 الموارد تعببة خالل من الضرابب مقدمتها وفً الداخلٌة التموٌل مصادر تطوٌر وتتم. التنمٌة

 .جدٌدة ضرابب تنتج دخول خلق اجل من التنمٌة، لعملٌة الالزمة القومٌة

 توجٌه خالل من االقتصادٌة التنمٌة عملٌة واسناد دعم فً ٌتمثل الضرٌبً النظام دور ان

 واعادة االنتاجٌة، الطاقات وزٌادة التنمٌة عملٌة تخدم التً االستثمار قنوات نحو الموارد

 .االقتصادي االستقرار وتحقٌق والثروات الدخل توزٌع

                                                             
1
، القدس. 0292جوٌلٌة  1معتصم، عوض، االكادٌمٌة االمنٌة: نواة لبناء قطاع أمنً مهنً، وكالة األنباء الفلسطٌنٌة،  

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=108471 

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=108471
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=108471
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 ان لذا عام، بشكل االقتصادٌة السٌاسة اهداؾ مع بانسجام اهدافها تصاغ الضرٌبٌة السٌاسة ان

 المالٌة السٌاستٌن تدابٌر فً واضح بشكل ٌإثر االقتصادٌة للسٌاسة المرسومة الخطوط تؽٌٌر

 .الخصوص وجه على والضرٌبٌة

 للدولة وتكون االقتصادٌة، المتؽٌرات مع الضرٌبً النظام ٌستجٌب ما عادة ذلك، على وبناء

 للضرابب خاضعة عناصر من ٌتضمنه وما القابم الضرابب هٌكل لمراجعة الكافٌة االمكانات

 المالٌة السٌاسة اهداؾ تحقٌق مع العامة الموازنة فً عجز حدوث حالة فً خاصة ومعدالتها

 .للدولة

 ضرٌبٌة سٌاسة عنه ٌنبثق الضرٌبً التكوٌن وطبٌعة البلد خصوصٌة بٌن التوزان تحقٌق ان

 عنصر سٌما وال الضرورٌة، وعناصره النمو مقتضٌات وتوفر التطور مرحلة مع تتفاعل

 االدخار بٌن الفجوة تقلٌص على وتساعد االقتصادٌة، التنمٌة عملٌة فً الضروري المال رأس

 .المنتجة االستثمارات لتموٌل المالٌة الموارد تعببة على وتعمل واالستثمارات

 درء فً النظام دور خالل من تبرز االقتصادي التوازن تحقٌق فً الضرٌبً النظام فاعلٌة ان

 تلعب الضرٌبٌة السٌاسة إن إذ .االقتصادي النشاط حركة تنتاب التً والتقلبات االنحرافات

 1.الحكومً اإلنفاق حجم وتنظٌم االقتصادي واالستقرار التوازن إحالل فً ملحوظا دورا

 

 

 المؤسسة على المالٌة الرقابة واستعصاء البرلمان فً المالٌة لجنة: الثانً المطلب

 .األمنٌة

– الدول معظم عملت لقد. البرلمانٌة ابةقالر عمل صمٌم من الموازنة على الرقابة تعد    

 إن. علٌها والموافقة الموازنة مقترحات لتقٌٌم منهجً أسلوب وضع على -تعمل ومازالت

 .للمساءلة والخضوع الشفافٌة هو المالبمة للموازنة األساسً العامل

                                                             
1
 ، 5/2/0225بد جواد، الضرابب ودورها فً العملٌة االقتصادٌة، جرٌدة الصباح، فاطمة، ع 
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وضع موازنة الدفاع: هً عملٌة تخصٌص الموارد المالٌة الالزمة ألنشطة قطاع    

الدفاع. وهً عبارة عن عملٌة شاملة تتضمن التخطٌط والتنفٌذ وإعداد التقارٌر ومراجعة 

 الحسابات الخاصة بالموازنة

 : ٌلً ماب تقوم الفعالة البرلمانات

 سلطة البرلمان وإعطاء والمساءلة، الشفافٌة إرساء أجل من واإلجراءات القوانٌن سن 

 .منهما كل تطبٌق

 الشعب ولعامة للبرلمان الموازنة وثابق جمٌع إتاحة ضمان. 

 المبالػ مجموع عن فقط ولٌس) الموازنة بنود جمٌع عن معلومات على الحصول 

 (.الكلٌة

 السرٌة الموازنة بنود على البرلمان أعضاء من مختارة مجموعة إطالع إتاحة. 

 من منظمة لكل المالً الوضع بشؤن للبرلمان تقارٌر بتقدٌم خارجٌٌن مدققٌن مطالبة 

 .األمن قطاع منظمات

 االعتمادات تخصٌص) تعدٌلها أو رفضها أو الموازنة على الموافقة سلطة امتالك 

 (.المالٌة

 تلك رفض أو الوزٌر قدمها الموازنة على إضافٌة مقترحات على الموافقة سلطة امتالك 

 .المقترحات

 .المشروطٌة اإلصالح، عملٌة فً الدولٌٌن المانحٌن دور: الثالث المطلب

 في ديمقراطي سياسي تغيير حصول ألجل مسبوقة وغير فريدة فرصة العربي الربيع أحداث إن

 بإمكان. ىشة تظل المنطقة تمك في السياسية التحوالت أن إال أفريقيا، وشمال األوسط الشرق

 عمى جيودىا بدعم الجديدة الديمقراطية األنظمة مساعدة آخرين والعبين المتحدة الواليات

 .(SSR) األمني القطاع إصالح مستوى

 الشرطة لقوات المطمق الحجم جانب الى – العقوبة من اإلفالت الظمم، الشرطة، فساد كان •
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 اإلنتقالية، الحكومات أن إال. العربي الربيع تظاىرات عمى حفزت التي الدوافع بين من –

. إصالحيا عن تتحدث كما جديد من وبناءىا لدييا الشرطة قوات تفكيك الى تسعى ال عمومًا،

 الى وصوالً  الشرطة قوات ىيكمة عمى الجديدة الحكومات مع العمل الخارجيين الفاعمين بإمكان

. الحكومات ىذه أعمال يخص بما والمحاسبة الديمقراطي العمل الى باإلضافة المناسب الحجم

 .القضائي اإلصالح عمى العمل عمى أيضاً  يشتمل ىذا

 بمدان في (SSR) األمني القطاع إصالح موضوع مقاربة المتحدة الواليات عمى ينبغي •

 السابقة الديكتاتورية األنظمة من عدد دعم إرث تحمل أنيا حيث وعناية، بحذر العربي التحول

 رعاية تحت الخارجيين، الفاعمين من أكبر عدد إنخراط إن. الخاص أمنيا عمى الحفاظ بإسم

 فييا تكون أماكن إلتماس حيث من أحادية، مقاربة بإزاء مستحسناً  أمرا سيكون المتحدة، األمم

 في لمتعاون دخول نقاط الدولي المجتمع غطاء الى باإلضافة الجديدة الحكومات مصالح

 .بينيم

 الحكومات طمب عمى رداً  يكون أن ينبغي (SSR) األمني القطاع بإصالح مجيود أي إن •

. بمد كل ظروف حسب مفصالً  يكون أن تجاوب لكل وينبغي المساعدة، عمى الحصول الجديدة

 المجتمع حكومية، غير منظمات إشراك الخارجيين لمفاعمين ينبغي العمل، ىذا تنفيذ وخالل

 الجديد والعدلي األمني البناء يكون أن لضمان التقميدية، النخب الى باإلضافة المدني،

 .ومستقراً  محاسبًا، ديمقراطيًا،

 تتعمق أوسع بأىداف مرتبطة تكون أن (SSR) األمني القطاع إصالح لعممية ينبغي •

 تظاىرات صميم في موجودة مطالب اإلقتصادي، والتطور السياسي، اإلستقرار بالعدالة،

 والشرق المتحدة الواليات بين ما العالقات يحسن أن يمكن بذلك القيام إن العربي؛ الربيع

 .األوسط

 (MENA) أفريقيا وشمال األوسط لمشرق مسبوقة وغير فريدة فرصة العربي الربيع أحداث تقدم

ن ديمقراطي، سياسي تغيير حصول لجية  في مبارك كحسني متحصنين، ديكتاتوريين إزالة وا 

. اإلتجاه ىذا في خطوة ليبيا، في القذافي معمر والراحل تونس، في عمي بن العابدين زين مصر،

 من سمسمة ىناك. والتقمبات لإلنعكاس وعرضة ىشة تظل الدول ىذه في السياسية التحوالت أن إال

 اإلنتقالية والعدالة اإلصالح عمميات تأثيرات من بدءاً  التحوالت، ىذه نجاح ستحدد التي العوامل
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 من محمي دافعيا الثورات أن حين وفي. اإلقتصادية واإلصالحات اإلنتخابات نتائج الى وصوالً 

 بإمكان. الثورات ىذه لنتائج بالنسبة ميمين يكونون سوف الخارجيين الفاعمين فإن شك، دون

 والعدلي األمني البناء تحول في بارز دور لعب تحديدًا، المتحدة الواليات الخارجيين، الفاعمين

 ) األمني القطاع إصالح دعم في يعني، ما – (MENA) أفريقيا وشمال األوسط الشرق لدول

SSR). من تاريخ ذات وضخمة فاسدة قمعية، أمنية مؤسسات المنطقة في التحول دول لدى إن 

 رد أنو عمى العربي الربيع إعتبار باإلمكان العقاب؛ من واإلفالت المساءلة من المحصن العمل
نما كأفراد، الديكتاتوريين تجاوز عمى فقط ليس فعل  عانوا الذي المواطنين لكرامات اإلساءة عمى وا 

 .المتوحشة األمنية مؤسساتيم أيدي عمى

 من سمسمة عبر (SSR) األمني القطاع إصالح دعم مسألة في ىامة خبرة الدولي المجتمع راكم لقد

 النجاح سجل وكان. الماضي العقد إمتداد عمى اإلستبدادي الحكم بعد وما الصراعات بعد ما دول

 الحكم بعد ما دول في النتائج أما. مختمطاً  والعراق، كأفغانستان بالصراعات، المتأثرة الحاالت في

 المقبول فمن. إيجابية أكثر كانت فقد التحديات، من مختمفة مروحة معًا، تشكل، التي اإلستبدادي،

 تقريباً  المستحيل من بأن القول األمنية والمجتمعات الدولي التطور في واسع، نطاق وعمى اآلن،

 الحقوق، يحترم فاعل، شرعي، أمني نظام دون من الطويل المدى عمى واألمان األمن تحقيق

 من واسعة مجموعة برزت الماضي، العقد مدى فعمى. القانون سمطة مع يتطابق نظام ومحاسب،

 بالنمو يتعمق وبما األحوال، كل في. جيودىم في األمني القطاع إصالحيي إلرشاد التوجييات

 المجتمع تعمم وقد جدًا، فاعل أمني قطاع إليجاد مختمفة طرق ىناك والدمقرطة، األقتصادي

 تناول فعندما. عالمياً  تطبيقو يمكن عمل برنامج أو طريق خارطة من ىناك ليس بأنو الدولي

 نماذج زرع أي ،(SSR) األمني القطاع إصالح بخصوص" الكوكيز قاطعة"  مقاربة المانحون

 أن كما وضوحًا، اإلخفاقات أشد حدثت التكيف، من بقميل آلخر سياق من المتجانس اإلصالح

 والتوجيات األمنية، الظروف الديمغرافية، القضايا التاريخية، التقاليد السياسية، الديناميات تنوع

 ينبغي. لمتطبيق قابمة غير مسألة تحديًا، الشاممة، الحمول من يجعل األوسط الشرق في اإلقتصادية

 أي دولة، كل وظروف حاجات بحسب مفصمة تكون أن (SSR) األمني القطاع إصالح لجيود

 .محمي بشكل التصرف إنما شامل بشكل التفكير

 الغربية القيم في متجذر إنو. إيديولوجياً  محايداً  مفيوماً  ليس (SSR) األمني القطاع إصالح إن
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 يقول نقاش ىناك كان لقد.  نالمانحو  يقودىا التي الدولة وبناء الدمقرطة مشاريع من يتجزأ ال وجزء

 التي الجوىرية المبادئ لكن. الغرب خارج لمحياة قابل غير تجعمو الميبرالية المفيوم أصول بأن

 خطابات عمى لمحة إلقاء إن. العربي العالم عن غريبة ليست المعيارية العمل أطر تحدد

 القيم مع المشتركة األرضية من عظيم قدر عن تكشف العربية التظاىر حركات وتصريحات

حترام المحاسبة، كالشفافية، ،(SSR) األمني القطاع إلصالحات الجوىرية  إن. اإلنسان حقوق وا 

 تدخالت نماذج بالتالي ويتطمب غيره عن مختمف األمني القطاع إصالح سياقات من سياق كل

 عن النظر بصرف الناس، من كثير بأن أظيرت األمني القطاع إصالح تجربة لكن مختمفة،

 .األمنية أنظمتيم من األساسية األمور نفس يريدون السياق،

 العربي، التحول دول في (SSR) األمني القطاع إصالح صيغ من ما صيغة لوجود ضرورة ىناك

 الذي الشكل أن إال. الصيغة ىذه تنفيذ في بالتأكيد ميمين المتحدة، كالواليات المانحون، وسيكون

 ىناك. اآلن حتى واضحاً  ليس والدولية األدواراألميركية ومدى طبيعة الى باإلضافة العممية ستأخذه

 ىناك شيئ، كل وقبل أوالً . فييا عامالن يبرز لكن العممية، تشكيل في حاسمة تعتبر عديدة عوامل

 والشعوب الجديدة اإلنتقالية اإلدارات أوساط في األمني لمقطاع المتطورة والرؤى التصورات

 وبالتالي المحمية، العربية الثورات نتاج ىي الطارئة األنظمة إن.الحكومات ىذه لدى المضطربة

 من وشركائيا الجديدة فالحكومات. المستدام الثابت األمن لتحقيق حيوي أمر المحمية الحيازة فإن

 أما. الخاصة األمنية مأنظمتي حدود سيرسم من ىم الخارجيين، الفاعمين وليس المدني، المجتمع

 لقد. الدولي المجتمع من الجديدة األنظمة تطمبيا التي المساعدة نوع عمى فيشتمل الثاني العامل

 مصر وكانت. اإلنتقالية العدالة الميميشيات، أسمحة نزع الشرطة، إصالح ألجل الدعم ليبيا طمبت

 إرثيا بسبب المتحدة الواليات من إلتماسيا بشأن حذرة كانت لكنيا المساعدات لتمقي متحمسة

 .مبارك نظام بتسميح

 بد ال (MENA) أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في األمني القطاع إصالح مساعدات إن

ال المشاكل؛ حل مقاربة تتبنى وأن الدولة من بطمب مدفوعة تكون وأن . شرعية غير تعتبر فسوف وا 

 ُينظر إذ المنطقة؛ داخل (SSR) األمني القطاع إلصالح جيد فيم ىناك ليس الحاضر، الوقت في

 مصاغاً  المتحدة الواليات دور وسيكون. إمبريالي أنو عمى األمني المجال في الخارجي اإلصالح

 في المكمفة اإلشتباكات عقب المالي التقشف فترة في الخاصة المحمية وقيودىا حدودىا وفق أيضاً 
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 والمجتمع المتحدة الواليات عمى ينبغي. العالمي اإلقتصادي اليبوط وبعد وأفغانستان العراق

 إصالح في المساعدات مسألة في واإلمدادات الطمب بين اإللتقاء نقاط إلتماس الكبير الدولي

 ىذا. مستقرة ديمقراطية بإتجاه العربي الربيع تحوالت نقل يمكنيا والتي (SSR) األمني القطاع

 الربيع تحول دول بموضوع وصمتو (SSR) األمني القطاع إصالح الى الحاجة سبب يشرح التقرير

 أن ينبغي التي الجوىرية المبادئ يرسم الدولية، لممساعدات الدخول نقاط بعض يحدد العربي،

 1.اآلخرين والمانحين المتحدة الواليات تواجو التي التحديات ويكسر التدخالت، ىذه تؤطر
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 .األمنً القطاع إصالح إشكالٌات: الثالث المبحث

 .statehood التدول اشكالٌة: األول المطلب

 واستٌضاح الدولة، مفهوم إلى التطرق الدراسة هذه فً الضروري من ٌبدو: الدولة هً ما     

 القوٌة والدولة الصلبة الدولة المجتمع-الدولة العالقة ثنابٌة وعلى

 الحصري الحق تمتلك واألفراد المإسسات من تولٌفة ٌفٌد تجرٌدي بناء إلى الدولة معنى ٌشٌر

 .معٌن إقلٌمً مجتمع ضمن( للقوة الشرعً االستخدام فً أو) العامة السلطة فً

 : الدولة نشأة و مفهوم فً

 الدولة مفهوم فإن ،"دول" بؤنها عادة توصؾ الحاضر عالمنا فً الحكم أشكال معظم أن مع

 التً والتنظٌمٌة القومٌة التطورات عن بسهولة ٌعزل أن ٌمكن ال السٌاسة علماء لدى المؤلوؾ

 أفكار عن أو العشرٌن، القرن إلى عشر السادس القرن من الفترة خالل أوروبا فً حدثت

 ،(Hobbes) هوبز ،(Bodin) بودان ،(Mechiavelli) مٌكٌافٌلً مثل الربٌسٌٌن المفكرٌن

 للدولة الهٌؽلً المفهوم بقً و تؤثٌرا، األوسع هو الخصوص، وجه على هٌؽل كان ولقد وهٌؽل،

 والمصلحة الخاص، على والعام االختالؾ، على الوحدة انتصار عن معنوٌا تعبٌرا بصفتها

 . عشر التاسع القرن فً آرابه من عدد فً( Marx) ماركس تحداه أن إلى الخاصة على العامة

 تقوم دولة كل أن ٌعتبر حٌث البنٌوي، العنؾ مصطلح مستعمال بالقوة، الدولة فٌبر ماكس ٌقرن

 إختفاء إلى ذلك فٌإدي عنؾ أي فٌها ٌؽٌب اجتماعٌة، بنٌات هناك كانت إذا وانه القوة، على

 رأى اآلخر، الجانب من 1.الكلمة معنى بؤتم بالفوضى ٌعرؾ ما إال ٌبقى ولن الدولة مفهوم

 الدولة جهاز كان الحال واقع وفً. نفسها عن هً الدولة مفهوم سوى ٌكن لم هذا أن ماركس

 ماركس إلى وبالنسبة. عامة المجتمع عن فصله باإلمكان ٌكن لم إنما تمٌٌزه، ٌمكن ممٌزا كٌانا

 تنفٌذٌة لجنة عن عبارة أنها( الشٌوعً البٌان فً جاء كما) إما: مختلفتٌن بصفتٌن الدولة تبدو

                                                             
1
 .36. ص. 0227ماكس، فٌبر، العالم والسٌاسً، ترجمة سعٌد سبعون واسٌا بومعٌزة، دار القصبة للنشر والتوزٌع، الجزابر،  
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 الطبقة، هذه لمصالح مباشر انعكاس الصفة بهذه وهً للبرجوازٌة، الجمعٌة الشإون إلدارة

( -9577 عام انقالب- برومٌر من عشر الثامن فً االنقالبٌة نابلٌون لوٌس حركة شؤن كان كما)

 وعدم المجتمع فً القابمة المصالح موازنة بٌن ٌتراوح فعله كان مستقال جهازا كانت أنها أو

 ماركس لدى هناك إذا. أنفسهم الدولة لرجاالت أنفسهم، الدولة لرجاالت الطفٌلٌة المصالح

 إلى ٌنظر( المدخالت على ٌركز توجه ذو ذرابعً،) األول: ضمنٌا متناقضان للدولة مفهومان

 نسبٌة، استقاللٌة ذا كٌانا بصفتها الدولة إلى ٌنظر والثانً. للمجتمع انعكاسا بصفتها الدولة

 . داخله األحداث تشكٌل على قادرا المجتمع، ضمن موجودا

 بملء بمحاولة ؼرامشً أنطونٌو قام حٌث ماركس، أفكار ؼرامشً ناقش أخرى جهة من

 العملٌة للنشاطات الكامل المجمع هً" الدولة ؼرامشً إلى فبالنسبة. ماركس نظرٌة فجوات

 تسعى إنها بل فحسب، سٌطرتها وإدامة بتبرٌر بواسطتها الحاكمة الطبقة تقوم ال التً والنظرٌة

 ". تحكمهم الذٌن ألوالبك الفاعلة الموافقة كسب إلى

( Botero) بوتٌرو كتاب منذ power( القاهرة القوة) السلطة بمفردات الدولة ربط ٌتم ما كثٌرا

 وحتى. لمٌكٌافٌلً األمٌر وكتاب ،Della Ragion di Stato' الدولة وجود سبب' بعنوان

 حتى( القاهرة القوة) السلطة أساس على اآلخر هو قابم كثٌرا به المحتفى( Weber) فٌبر تعبٌر

  1(سٌادتها اقلٌم فً المادي للعنؾ الشرعً االستعمال احتكار: ) مخففة قوة كانت وان

 ٌتم التً بالعملٌات نفسه ٌقٌد ال ألنه للشرعٌة فٌبر مفهوم من أوسع للهٌمنة ؼرامشً مفهوم إن

 الثقافً الرضى مٌدان فً كذلك ٌبحث بل السٌاسٌة، للبنى النظام وكالء قبول بموجبها

 الدولة" اسم ؼرامشً علٌها ٌطلق ما إن. مربٌا بصفتها الدولة دور على وٌشدد واألٌدٌولوجً،

" والنظام القانون" فرض فً وظابفها بمفهوم الدولة أي" )التشاركٌة الدولة"و" البولٌسٌة

 أكثر وضٌقة  بدابٌة مرحلة ببساطة هً إنما ،(االقتصادٌة ووظابفها مصالحها بمفهوم والدولة

 ؼرامشً مفهوم فإن وبالمقابل،. وتطوٌرها الدولة تشكٌل مراحل من معقدة مرحلة كونها من

                                                             
1 Dietrich, Jung, State formation and state-building : is there a lesson to learn from sociology ?, DIIS Report : 
2008. p. 34. 
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 ٌشمل لكنه الحكومة على مقتصرا لٌس" الكلً بمجموعها الدولة" أو" التكاملٌة الدولة" حول

 مفهوم فإن وعلٌه، والقٌادة الهٌمنة على قابم مفهوم وهو المدنً، المجتمع من معٌنة جوانب

 خالل من مربٌا بصفتها الدولة أو" األخالقٌة الدولة" بمفهوم ٌربط ما ؼالبا" التكاملٌة الدولة"

 .والمحاكم المدارس

 الدولة"و" البولٌسٌة الدولة" فبتً مع متوافقة األوسط الشرق فً المعاصرة الدولة تبدو

 معظم لعٌان جلٌة األوسطٌة الشرق فً البولٌسٌة الدولة مظاهر إن. لؽرامشً" التشاركٌة

 بوسً مقولة شؤن من فإن للدولة التشاركٌة للجوانب بالنسبة أما. وافٌة بصورة المراقبٌن

...  الضرورة بحكم زمنا أطول مرحلة للدولة التشاركٌة االقتصادٌة المرحلة ان: "ؼلوكسمان

 فً قٌادٌا دورا الدولة تلعب حٌنها. تطورا وأقل هالمٌة أكثر المدنً المجتمع كان كلما وذلك

 .الدٌمقراطٌة التقالٌد ؼٌاب فً هذا وٌحدث االجتماعً، التطور عملٌة

 من جزءا فإن. القانونٌة طبٌعتها الى ببساطة تعزى أن ٌمكن ال االستعمار بعد الدولة معضالت

 فً النمو فً متخلفة كونها حقٌقة إلى" الالمتوازنة" طبٌعتها إلى ٌعزى أن ٌمكن المعضلة

 لم سابقا المستعمرة المجتمعات فً فالدولة. أخرى جوانب فً النمو فً ومفرطة معٌنة، جوانب

 اآللة حجم بتضخٌم قامت أجنبٌة استعمارٌة بورجوازٌة بل وطنٌة برجوازٌة تخلقها

. المستعمرات فً الخاصة أؼراضها لخدمة العسكري، جناحها فً خصوصا البٌروقراطٌة،

 الجزء عن معزولة العموم وجه على كانت األؼراض هذه ان بما علوي، ٌقول ما ووفق

 النسبً الذاتً االستقالل من كبٌرا كما كونت الدول هذه فإن الوطنٌة، المصالح من الربٌسً

 فان االستعماري، لالرث استمرارٌة وبصفتها االهلٌة، واالجتماعٌة االقتصادٌة القوى إزاء

 المطالب بٌن الوسٌط دور تلعب استمرت المستقلة للدولة البٌروقراطٌة العسكرٌة، األولٌؽارشٌة

 ورأسمال األهلٌون، والرأسمالٌون األرض، مالك كبار: مالكة طبقات لثالث المتنافسة

 .المتروبول
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 بعد ما دولة أن هو العربٌة األنظمة حكم عمر من أطالت التً األسباب أهم بٌن من واحد

 تقبل ارث تحمل انها خاصة، ادٌولوجٌة و اقتصادٌة ظروؾ فً الدولً النظام دخلت االستعمار

النظام شكل فً الثمانٌنات ؼاٌة إلى سابدة بقٌت و االقتصادٌة السٌاسات من كل
1  

 الواقع على األمنٌة سلطتها تمارس سلطة بل دولة، هناك لٌس: "نعمان عصام ٌقول

 2"االجتماعً

 اٌفشد اٌّٛاهٓ أِٓ ػٓ اٌّذافؼخ اٌؾب١ِخ" ثأٔٙب اٌّذ١ٔخ اٌذٌٚخ فىشح ؽغ١ٓ اٌغ١ذ ٚػشف

ِبد ٚاٌشػب٠خ  ٛ  فٟٙ اٌؼشث١خ، اٌجٍذاْ فٟ اٌمبئّخ اٌذٌٚخ أِب". اٌؼبَ االٔزظبَ إهبس فٟ اٌؼ١ؼ ٌّم

 رزٛاسس أعشح ٠ّضً  اٌزٞ ران أٚ اٌفشد، اٌؾبوُ ثغٍطخ ِخزقشح ٚاٌغٍطخ. دٌٚخ ال عٍطخ ِغشد"

 :األعبع١خ ِمِٛبرٙب غ١بة ثغجت اٌّذ١ٔخ اٌذٌٚخ ل١بَ ٠زؼطً ٌزا". اٌؾىُ

 اٌّٛاه١ٕٓ ث١ٓ اٌّغبٚاح. 

 اٌغ١بع١خ اٌّؾبسوخ. 

 اٌغٍطخ أعٙضح خبسط ِٓ فبػً ِذٟٔ ِغزّغ ٚعٛد. 

 َ3 .اٌؾبوُ ػٍٝ ِمذط هبثغ إمفبء ػذ 

 لٛارٙب خالي ِٓ اٌذٌٚخ عٍطخ إٌٝ ٠ؾزبط اٌؼبَ، االعزمشاس أٚ اٌٛهٕٟ، األِٓ إْ: اٌغ١ذ أؽّذ

 اٌغ١بع١خ اٌّؾبسوخ رجمٝ ٌزٌه. ٚاٌزغٍو اٌمّغ إٌٝ رزؾٛي أال ؽشه. األ١ِٕخ لٛا٘ب أٚ اٌّغٍؾخ،

 4.اٌشػب٠ب دٌٚخ ال اٌّٛاه١ٕٓ، دٌٚخ ِؼبٌُ ِٓ ٘بِبا  ِؼٍّبا 

 :العربٌة الدولة تشكل

 فً العرب المفكرٌن أوساط فً بالنمو واالقتصاد المجتمع فً ودورها بالدولة االهتمام شرع لقد

 المفكرون ٌكن لم وقت فً العربً العالم فً ظهرت قد الدولة وكانت. العشرٌن القرن ثمانٌنات

                                                             
1
 from the arab awakening to the arab spring. P. 6. 

 .كارنٌجً دٌل ِشوض اٌؼشثٟ، اٌٛهٓ فٟ اٌذٌٚخ أصِخ دولً، ملتقى فً ألقاها مداخلة نعمان، عصمان،  2
 المرجع نفسه. نعمان، عصمان،  3
 المرجع نفسه. نعمان، عصمان،  4
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 أو" االسالمٌة األمة" بـ إما مشؽوال أؼلبهم كان فقد بتطورها، حقٌقٌا اهتماما فٌه ٌبدون العرب

. ذاتها بحد البٌرقراطٌة( القطرٌة) اإلقلٌمٌة الدولة تشؽلهم تكن ولم ،"العربٌة القومٌة" بـ

 الشرق فً متؤخرا مدخال كانت ومإسسة مفهوما – الدولة فإن قلٌلة جزبٌة حاالت وباستثناء

" دولها" على الحفاظ فً نجحت قد أوسطٌة-الشرق األقطار معظم فإن ذلك، ومع. األوسط

 على الدولة ماكنات توسعت بٌنما واجتماعٌة، ثقافٌة معاناة بال ذلك ٌكن لم وان حدٌثا، المإسسة

 االنتباه، تم أن مإخرا إال ٌحدث ولم. الوظٌفً ومداها حجمها حٌث من للؽاٌة استثنابً نحو

 فً العربٌة باللؽة المإلفٌن مساهمة فإن ولهاذا الدولة، لظاهرة الفكري االهمال هذا الى جزبٌا

 .والنقد بالمراجعة حقا جدٌرة الحقل هذا

 

  العزبي الوطه في الدولة أسمة

 رسم في الدولة تدخل أي" الدولة تضخم" أزمة من يعاني داخميا العربي السياسي المشيد يبدو

 واالنفاق العامة والمؤسسات العام القطاع في والعاممين االجتماعي الرفاه و التنمية مسارات

 مفرطة الدولة" مفردة من قريبا ويعتبره" الوظيفي التضخم" األيوبي نزيو يسميو ما ىذا الخ...العام

 العربية الدولة" تضخيم" بـ فالمقصود والتضاد المفارقة باب ومن(. 9757) عموي لحمزة" النمو

 العربية الدولة إن. الحقيقية وأىميتيا وفعاليتيا الدولة ىذه قوة تقدير في مبالغة ىناك أن يعني كذلك

 الخاصة والفكرية الثقافية تقاليدىا أو االقتصادي– االجتماعي تاريخيا رحم من طبيعيا نموا ليست

 نفسيا، عمى المحافظة سبيل في القسر استعمال إلى تمجأ كانت ما كثيرا ضارية دولة انيا بيا،

 تمكن التي" التحتية البنية قوة" إلى طبعا متفاوتة بدرجات تفتقر -أ: ألنيا قوية دولة ليست لكنيا

 تفتقر – ب مثال، الضرائب شاكمة عمى آليات خالل من فعال بشكل المجتمع في النفاذ من الدول
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 من التي (Antonio Gramsci غرامشي أنطونيو) الغرامشي بالمعنى األيديولوجية الييمنة إلى

 .الحاكمة الطبقة شرعية تتقبل( تاريخية) اجتماعية كتمة تشكيل عمى قادرة تجعميا أن شأنيا

 ىذه مع تتأقمم أخذت أيضا الدولة سياسة فإن أوسطية الشرق االجتماعية الطبيعة من وبسبب 

 الطبقات مشاركة) الجماعي التشارك" التشاركية" خاصية في أساسا تقع والتي االختالفات

 تتطور لم المجتمعات ىذه أن حقيقة من المشكل ىذا وينشأ(. القرار صناعة في الوسطى وخاصة

 في نراىا كالتي سياسة بظيور يسمح جيدا تطورا االجتماعية الطبقات وال' الفردانية' فييا

 الشرق التشاركية فإن عموما، التشاركية في الحال ىو وكما. الرأسمالية الغربية المجتمعات

 والخميج، السعودية العربية المممكة مثل( القبمية) وجماعية تضامنية أكثر فئة بين تتراوح أوسطية

 الجميوريات) التعبوية/ والشعبوية المصالح من أساس عمى مبنية تنظيما أكثر الدول من وفئة

 (.مثال والجزائر مصر العربية،

 بل فحسب" دولتية" ليست التشاركية أن( G.O’Donnel ) أدونيل الحظ الشأن ىذا في

. الدولة جياز داخل مسارب ليا تشق أن الخاصة لممصالح تسمح انيا أي كذلك،" تخصصية"

 األوسط الشرق في االقتصاد ىيكمة إعادة من جزءا بصفتيا الخصخصة باتجاه األخيرة الموجة فإن

 عممية وضمن. المدني والمجتمع الدولة بين ما العالقة في النظر إلعادة أوسع عممية مع تتواكب

 تمس إنيا بل فقط، اإلنتاج وسائل بممكية تتعمق تعد لم الخاص/العام ثنائية فإن ىذه النظر إعادة

 أن السياسي االسالم قوى فيو تعمن الذي الوقت في االجتماعي، والفضاء األخالقية القواعد كذلك



81 
 

 مما أطول زمنا ربما أعمنت قد دولة ضد النضال لغرض وذلك عام، ميدان ىذا األخالق ميدان

 1.عام شأن برمتو االقتصادي الميدان أن( نجاح وبال) ينبغي

 عن يسأل لذا .الوطنية الدولة في المواطنة فكرة ىزال" في تكمن حسن السيد رأي في والمشكمة

." إقميميا أو قطريا تنازعا تعيش" دول وىي الرعايا، دول في العربية المواطنة فكرة تأصيل كيفية

 إلى نصل ولم تقميدي، مجتمع في نعيش وطنياتنا، اختالف عمى العرب، نحن أننا، أيضا يرى وىو

 وطرح الخميجي التعاون مجمس تجربة بينيا من بالدراسة، جديرة محاوالت رغم المواطنة، مجتمع

 ."الخميجية المواطنة فكرة

 قاعدة ذات األحٌان أؼلب فً هً الفعلٌة" الحاكمة المنؽلقة الطبقة" تكون أن ٌبرر الذي ما 

 قابم العربٌة البلدان معظم فً السٌاسً الخطاب أن من الرؼم على تمثٌلٌة، ؼٌر و جدا ضٌقة

 من الرؼم على و اذا، لم االشتراكٌة؟ أو القومٌة مثل جامعة، حتى أو عرٌضة أفكار على

 النفاذ فً تخفق االتساع، متواصلة و كبٌرة أمنٌة قوى و جٌوشا و بٌروقراطٌة أجهزة امتالكها

 بٌسر و قادرة، الدول هذه تبدو لماذا القانون؟ فرض و الضرابب مثل مجاالت فً المجتمع فً

 الؽرب و الشرق بٌن: المثال سبٌل على) الدولٌة و اإلقلٌمٌة تحالفاتها فً تتقلب أن على كبٌر،

 2.؟(الباردة الحرب خالل

 تقالٌدها أو االقتصادي – االجتماعً تارٌخها رحم من طبٌعٌا نموا لٌست العربٌة الدولة ان

 فً الفج القسر إلى تلجؤ كانت ما كثٌرا ،"ضارٌة" دولة انها بها، الخاصة الفكرٌة و الثقافٌة

 إلى طبعا متفاوتة بدرجات تفتقر/ أ: ألنها قوٌة دولة لٌست لكنها نفسها، على المحافظة سبٌل

 على آلٌات خالل من فعال بشكل المجتمع فً النفاذ من الدول تمكن الً" التحتٌة البنٌة قوة"

                                                             
 .15-14ص. -نزٌه األٌوبً، ترجمة: أمجد حسٌن، تضخٌم الدولة العربٌة: السٌاسة والمجتمع فً الشرق األوسط، المنظمة العربٌة للترجمة.ص  1
 .19. ص. 0292أمجد، حسٌن مترجما، تضخٌم الدولة العربٌة "السٌاسة و المجتمع فً الشرق األوسط"، المنظمة العربٌة للترجمة، بٌروت:   2
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 شؤنها من التً( الؽرامشً بالمعنى) األٌدٌولوجٌة الهٌمنة إلى تفتقر/ ب مثال، الضرابب شاكلة

 .الحاكمة الطبقة شرعٌة تتقبل" تارٌخٌة" اجتماعٌة كتلة تشكٌل على قادرة تجعلها أن

 

 .الدٌمقراطٌة إشكالٌة: الثانً المطلب

 عملٌة أن ٌعتبر ،Geof Burt بٌرت جٌوؾ و Mark Sedra سٌدرا مارك أعده تقرٌر فً

 فالنظام 1.دٌمقراطٌة هناك تكون أن قبل صحٌح بشكل تنشؤ أن ٌمكن ال األمنً القطاع اصالح

 على( المدنً المجتمع القضاء، البرلمان،) المدنٌٌن رقابة مبدأ بارساء ٌسمح الدٌمقراطً

 الحاجة زادت العربً الربٌع سٌاق فً أن زٌانً صالح الجزابري الباحث وٌعتبر. العسكرٌٌن

 الدٌمقراطٌة بٌن العالقة وٌربط العسكرٌة المإسسة ومنها األمنً القطاع مإسسات إصالح إلى

 فإن دٌمقراطً ؼٌر نظام حالة فً وأنه األمنٌة، المإسسات عمل على المدنٌة الرقابة ودرجة

 2".دابم بشكل" االمنٌة المإسسة لتدخالت تتعرض السٌاسٌة الحٌاة

 (.الجابري عابد: )العربً العالم فً الدٌمقراطٌة

 النظر خالل من إال بناء   و جدٌا طرحا طرحها ٌمكن ال العربً الوطن فً الدٌمقراطٌة المسؤلة

 إن. بها ٌزخر التً المعطٌات و التجارب و المحاوالت ضوء فً هو، كما الواقع ضوء فً إلٌها

 الرأي فلنلتمس الجدوى، عدٌمة عملٌة علٌه بالقفز أو الواقع من بالهروب للدٌمقراطٌة التنظٌر

 الكفٌل وحده ذلك إن. أصنافها بمختلؾ معطٌاته اعتبار و الواقع تحلٌل خالل من النظري

 الذي الوحٌد السبٌل انه المؤزومة، الوضعٌة هذه من العربً الوطن ففً بالدٌمقراطٌة بالخروج

 ٌطرح و إٌجابٌة نظرٌة آفاقا لها ٌفتح العربً، الوطن فً الدٌمقراطٌة عن خطاب ببناء ٌسمح

 3.الزجاجة عمق فً االنحسار دون الدٌمقراطٌة للمارسة الفعلً التحقق إمكانٌات

                                                             
1 Mark, Sedra and Geoff Burt, security sector transformation in north africa and the middle east, CIGI : 2011. P. 3. 

تنمٌة، صالح، زٌانً، تحدٌات إصالح القطاع األمنً فً البلدان المؽاربٌة: من االمنوقراطٌة إلى احترام الخصوصٌة، المجلة الجزابرٌة لألمن وال  2

 .2. ص. 0290، جوٌلٌة 21العدد 
 .3عابد، الجابري، الدٌمقراطٌة و حقوق االنسان، )......(. ص.   3
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 سٌاسً، نظام انها: الجابري عابد عنه تحدث الذي الواقعً المنظور من الدٌمقراطٌة

 : أركان ثالثة على ٌقوم اقتصادي اجتماعً،

 الدٌمقراطٌة الحرٌات فً كالحق عنهما ٌتفرع ما و المساواة و الحرٌة فً اإلنسان حقوق -9

 .إلخ...الفرص تكافإ و الشؽل فً والحق

 على تعلو مدنٌة و سٌاسٌة مإسسات على كٌانها ٌقوم التً الدولة هً و المإسسات، دولة -0

 .الحزبٌة و الدٌنٌة و العرقٌة انتماءاتهم و مراتبهم كانت مهما األفراد

 حكم أساس على ذلك و المتعددة السٌاسٌة القوى بٌن المإسسات داخل السلطة تداول -1

 .األقلٌة حقوق حفظ مع األؼلبٌة

 من االنتقال بذلك نعنً فإنما" الدٌمقراطٌة الى االنتقال" مشكل نطرح عندما فنحن إذا و

 على تعلو مإسسات على كٌانها ٌقوم ال و الواسع، بمعناها اإلنسان حقوق فٌها تحترم ال دولة

 دولة إلى...  السٌاسٌة األؼلبٌة أساس على السلطة فٌها تتداول ال و الجماعات، و األفراد

 1.الثالثة األركان هذه على كٌانها ٌقوم

 : الجزابر على الثالثة النقاط إسقاط

 (مإشرات: )اإلنسان حقوق احترام -9

 (.مإشرات: )الجماعات و االفراد بدل للمإسسات الوالء -0

 (.مإشرات: )السلطة على التداول -1

 بل الحكم، فً نظاما تكون أن قبل المجتمع فً نظام الدٌمقراطٌة إن: )مثال موسى سالمة ٌقول

 الدٌمقراطٌة ظهور أن بذلك ٌعنً انه(. المجتمع فً معٌن لنظام نتٌجة ألنها الحكم فً نظام هً

 فهو لذلك و اإلقطاعً، النظام انهٌار أعقاب فً المتوسطة الطبقة قٌام نتٌجة كان الؽرب فً

 اإلمكان فً ٌؽدو حتى تترعرع و تنمو كً العربٌة المتوسطة للطبقة المجال بفسح ٌطالب

 الدٌمقراطٌة تطبٌق

                                                             
 .3عابد الجابري، الدٌمقراطٌة و حقوق االنسان، ص.   1
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 . والعسكري المدنً بٌن التوازن إشكالٌة: الثالث المطلب

 :بالدٌمقراطٌة األمنٌة المؤسسات عالقة

 الدول فً اإلصالحات وتٌرة تزاٌد ومع أنه صالح زٌانً الجزابري الباحث ٌعتبر عربٌا

 القطاع مإسسات إصالح إلى الحاجة برزت" العربً الربٌع" أحداث أعقبت والتً المؽاربٌة

. بالعسكرٌٌن المدنٌٌن وعالقة السٌاسً النظام طبٌعة بٌن الوقت نفس فً ربط وقد. األمنً

 المدنٌة، للسلطة خاضعة تكون األمنٌة المإسسة فإن دٌمقراطٌا، النظام كان اذا" قابال وٌردؾ

 المراقبة لقنوات خاضعا كذلك عملها وٌكون المدنٌة، للسلطة خاضعا كذلك عملها وٌكون

 1".الدٌمقراطٌة

 :والعسكري المدنً بٌن التوازن

 من هاما جانبا تمثل العربٌة البلدان أؼلب فً العسكرٌة واالنفاقات العسكرٌٌن عدد فً النمو إن

 فً العسكرٌة المإسسة إن. العربً العالم فً الدولة" وعضالت جسم" فً الحاصل النمو

 فً آخر مكان أي فً نظٌراتها من واحد آن فً تكلفة وأكثر حجما أكبر عموما، االوسط الشرق

 .الثالث العالم

 

 

 

 

 
                                                             

1
من والتنمٌة، صالح، زٌانً، تحدٌات اصالح القطاع االمنً فً البلدان المؽاربٌة: من األمنوقراطٌة إلى احترام الخصوصٌة، المجلة الجزابرٌة لأل 

 .2. ص. 0290، جوٌلٌة 21العدد 
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 .الثالث العالم فً المحلً اإلجمالً ناتج من العسكري اإلنفاق نسبة ٌوضح: 2 رقم جدول

 9772 9767 9766 9765 9764 9763 النامٌة البلدان

 3.2 1.5 1.6 2.9 2.1 2.2 اآلسٌاوٌة

 6.9 6.5 7.0 7.4 7.5 99.2 األوسط الشرق

 1.7 2.2 2.4 2.5 3.2 3.6 افرٌقٌا شمال

 1.0 1.2 1.3 1.4 1.2 1.9 الكبرى الصحراء جنوب

 9.6 9.6 9.7 0.2 0.0 0.2 الؽربً الكرة نصؾ

. للترجمة العربٌة المنظمة األوسط، الشرق فً والمجتمع السٌاسة: العربٌة الدولة تضخٌم حسٌن، أمجد: ترجمة األٌوبً، نزٌه: المرجع

 390. ص

 األخرى بالقطاعات مقارنة أو األرقام فً سواء الثمانٌنات خالل العسكري االنفاق هذا استمر

 .عسكرٌا انفاقا األكثر هً العربٌة الدول بقٌت المباشرة، التهدٌدات انحصار ورؼم

 طبٌعٌا نفسه عكس قد العربٌة البلدان معظم فً العسكرٌة المإسسة وكلفة حجم فً التوسع ان

 األقل المبكرة، المراحل فً الدور هذا كان حٌنما ولكن للعسكر، السٌاسً الدور تنامً فً

 ذلك منذ حصل عسكرٌة، وشبه عسكرٌة وحكومات انقالبات شكل ٌتخذ أن إلى مال قد مؤسسة،

 خالل من العمل إلى متزاٌد بشكل العسكر ٌمٌل الحاضر الوقت وفً. متدرج تحول الحٌن

 والعسكرٌة المدنٌة الشبكات مع متداخلة بنٌوٌة وأحٌانا للعٌان، ظهورا أقل متشابكة، عالقات

 (.االنقالبات) التدخل هذا بسبب سٌبة سمعة العربً للعالم كانت الستٌنات، أواخر حتى

 :العسكري التدخل أسباب

-الشرق البلدان سٌاسة فً المتكرر النحو هذا على ٌتدخلون العسكر جعل الذي السبب إن

 الى ورجعوا السٌاسٌة الثقافة فً الكتاب بعض نظر فقد. للجدل مثٌرة مسؤلة المعاصرة أوسطٌة

 المحاربٌن بٌن الوثٌق االرتباط لهذا األساس ٌضع الذي هو االسالمً التقلٌد بؤن لٌقولوا التارٌخ

 متعددة أنواع تجنٌد إلى مالت قد تاله وما العباسٌٌن عهد فً ٌكن لم ذلك أن ؼٌر السٌاسٌٌن، و



86 
 

 العسكرٌة الوظٌفة صارت بحٌث ،(الخ... االنكشارٌة الممالٌك،) المرتزقة أو العبٌد الجنود من

 .األصلٌٌن السكان ٌد متناول عن بعٌدة

 ان ٌعتبرون حٌث االجتماعٌة، التطورات سبب الى االجتماع علم فً باحثون ٌرى حٌن فً    

 التً السٌاسٌة الفجوات من عددا ٌخلق العربً العالم فً( األسري خاصة) التقلٌدي النظام تفكك

 فان ذلك عن وفضال. العسكري جناحها فً خاص وبشكل بالبٌروقراطٌة اال مألها ٌمكن ال

 ؼالبا) العسكرٌة للخدمة نظام اقامة خالل من جٌوشها بتوسٌع تقوم استقاللها بعد العربٌة الدول

 (.االجباري التجنٌد طرٌق عن ٌكون ما

 تعلٌما المجموعات أكثر هم الحداثة نحو النامٌة الدول مسعى وفً العسكر أن آخر فرٌق وٌرى

 مال وقد. وتنظٌما تعلٌما المجتمع قطاعات أكثر ألنهم. ؼٌرهم من قٌادٌة مناصب لتولً وتؤهٌال

 التهدٌد مزاجهة أز االستعمار محاربة) قومٌة أسباب بتقدٌم إما تدخلهم تبرٌر إلى أنفسهم العسكر

 إلى الحاجة أو والقبلٌة، االثنٌة الخطوط تتجاوز التً الوطنٌة الوحدة إلى الحاجة أو( االجنبً

 . عاجل اقتصادي-اجتماعً إصالح إلى الحاجة أو والتنظٌم، والضبط النظام

 .التنمٌة بحجة السٌاسً الجهاز على االستٌالء الى ٌمٌلون العسكرٌون  

 :الشرطة

 فً خاصة هذا ٌحدث. الدولة فً النقد لها ٌوجه التً المإسسات أكثر من واحدة الشرطة تعد   

 ال أمن، دون من. العنؾ من عالٌة مستوٌات و بالالأمن تتمٌز التً نزاع، من الخارجة الدول

 النتٌجة، فً. لمواطنٌها المعٌشة تحسٌن و اقتصادٌاتها، بناء إعادة فً تبدأ أن للحكومات ٌمكن

 مإسسة تلعب. دابم خطر سٌبقى النزاع إلى العودة و الشرعٌة، أجل من الصراع سٌواصلون

 الحالٌة الفترة فً القاعدي األمن تؤسٌس و الخارجٌة التهدٌدات مع التعامل فً مهما دورا الجٌش

 الحماٌة حاجات تحقٌق و الداخلً األمن قضاٌا مع للتعامل مإسسة هً الشرطة لكن للنزاع،
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 و للدولة نظرته. الدولة لسلطة رمزي ممثل هو الشرطة محافظ للمواطنٌن، بالنسبة. لشعبها

 1.الشرطة مع تفاعلهم من مستمدة جزبٌا لسلطته تقبلهم

 

 :األمن قطاع إصالح و األمن

 لمنع المإسساتً االصالح فً األولى األساسٌة الخطوة هً األمن مصالح تنسق و تعزز   

 Jean ؼٌنو ماري جٌن السالم حفظ بعملٌات المكلؾ المتحدة لألمم العام األمٌن نابب. العنؾ

Marie Guéhnno بالوظٌفة تبدأ ان ٌجب الدولة و الشعب بٌن الثقة بناء إعادة أن الى أشار 

 .القوة استعمال شرعٌة  احتكارها ضمان على القدرة للدولة، األساسٌة

 اإلجرامٌة المجموعات أو الثوار الن القوة استعمال على للعنؾ احتكارها الدولة تفقد قد     

 ؼٌر حتى جهات لعدة تبعٌتها أي) األمنٌة المصالح تشظً أٌضا و أراضٌها فً تنشط المسلحة

 منهم الواحدة تناقض السٌطرة، و للقٌادة العام التماسك دون من تعمل الدولة داخل( الدولة

 القوات ،0223 سنة األمنً القطاع إصالح عملٌة قبل القطاع، و الؽربٌة الضفة فً. األخرى

 22.222 توظؾ سلطات، و جهات عدة قٌادة تحت قسم 90 لها كانت الفلسطٌنٌة األمنٌة

 . شخص

 الداخلً، األمن أجل من شرطة قوة تنظٌمٌن، إلى القسرٌة امكانٌاتها الحدٌثة الدول معظم تقسم"

 متمٌزة تنظٌمات إلى التنظٌمٌن هذٌن تقسم ذلك من وأكثر الخارجً، األمن أجل من وجٌش

 ما...(  الجوٌة القوات البحرٌة، الجٌش، الوطنٌة، الشرطة مقاطعً، محلً،) وإقلٌمٌا وظٌفٌا

 للعنؾ؟ كاحتكار مجتمعة ٌشكلها والذي المتعددة التنظٌمات تلك ٌجمع الذي

 ٌد فً متمكرزة علٌها السٌطرة وعملٌة التنظٌمات، هذه أن فً القول فً التقلٌدٌة االجابة تكمن

 المتعلقة القرارات صناعة لسلطة واحد مركز الدولة فً ٌوجد األمر نهاٌة ففً. الدولة ربٌس

                                                             
1 Richard, Downie, Building police institutions in fragile states : case studies from africa, CSIS, Washington : 2013. 

P. 1. 
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 عالقة ذا لٌس واحد فرد ٌد فً السلطة تلك تركز حقٌقة فإن ذلك ومع القسرٌة، أسلحتها بٌن

 الممكن من كان واذا القانونً،-المإسساتً للنسق نتٌجة حالة أٌة فً هً سلطته: هنا بالقضٌة

 عند ٌهم ما. للقوة احتكار لدٌنا ٌكون سوؾ أٌضا فإنه مركزٌة، أقل بطرٌقة النتٌجة نفس تحقٌق

 ذا ٌكون ان ٌجب التؤثٌر هذا. ذاتها المركزٌة ولٌس المركزٌة، تؤثٌر هو االحتكار تشكٌل

 ال الوكاالت تلك أن بمعنى تنافسٌة، تكون ال أن ٌجب للدولة القسرٌة الوكاالت أوال،: جانبٌن

 الدولٌة العالقات فً ذلك ٌعرؾ. بالقوة...(  الصالحٌة مناطق المٌزانٌة، حول) نزاعاتها تحل

 مندمجة أو مركزٌة، ال متعددة تكون أن ٌمكن إنها Deutsch ٌقول والذي" األمنٌة بالمجموعة"

 بمعنى متحدة، القسرٌة الوكاالت تلك تكون أن ٌجب ثانٌا، الحدٌثة، الدولة فً كما مركزٌة، ال

 ذاتها، لها تهدٌد أنه على األخرى الوكاالت تواجهه الذي التهدٌد إلى منها واحدة كل تنظر أن

 ٌعرؾ والذي" الجماعً باألمن" الدولٌة العالقات فً ذلك ٌعرؾ. التهدٌد هذا ضد ٌدافع فالكل

 وواحد واحد، أجل من الكل" مبدأ من انطالقا المجموعة، أمن أنه على الخاص أمنهم أعضاإه

 ال قد المتنافسٌن ؼٌر األعضاء كون التنافس، عدم مطلب المطلب هذا ٌتجاوز". الكل أجل من

 1.بعض بمصٌر بعضهم التوحدٌون األعضاء ٌكترث بٌنما بعض، بمصٌر بعضهم ٌكترث

 .األمنٌة المعلومة وشفافٌة الفساد إشكالٌة: الرابع المطلب

 Corruption:    الفساد

 أن مفادها بسٌطة، مفاهٌم بٌن تتراوح فهً ومتنوعة، عدٌدة الفساد ومناقشات تعارٌؾ إن  

 إقتصادي نموذج على مبنٌة وتحلٌالت خاص كسب أجل من العام النفوذ ممارسة هو الفساد

 بٌن تتراوح العوامل من مجموعة إلى الفساد ٌعزى. الفساد آثار قٌاس تحاول تقٌدا أكثر قٌاسً

 العابلة وشبكات والزبابن المإسسة صاحب بٌن عالقات إلى المستندة تلك السٌما ثقافٌة، عادات

 الفساد آخرون مراقبون ٌرى ذلك ومع. أخرى جهة من الفردي والطمع جهة من والنسب

 اقترح المثال، سبٌل على. واالدارٌة السٌاسٌة الترتٌبات من معٌنة ألنواع حتمٌة نتٌجة بوصفه

                                                             
امعة الملك سعود، المملكة العربٌة السعودٌة، ص ص. ألكسندر، وندت، النظرٌة االجتماعٌة للسٌاسة الدولٌة، ترجمة عبد هللا جبر صالح العتٌبً، ج  1

066-067. 
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 للقوة احتكار فٌها ٌوجد ترتٌبات عن ٌنبثق الفساد أن Robert Klitgaard كلٌتؽارد روبرت

 من. استخدامها بشؤن المحاسبة وانعدام القوة، تلك استخدام كٌفٌة فً الحرٌة من كبٌر وقدر

 الذٌن وأولبك محض سلبً بؤنه ٌعتقدون الذٌن أولبك بٌن التقٌٌمات تتراوح الفساد، آثار منطلق

 تكافبهم ال الذٌن العامٌن الموظفٌن لمكافؤة وسٌلة أو الدخل توزٌع إعادة أشكال من شكال ٌرونه

 1. الكفاٌة فٌه بما الدولة

 االنخراط: والمساءلة العدالة" بعنوان الجزابر فً الصحً الوضع حول العالمً للبنك تقرٌر فً

 للمٌزانٌة تسٌٌر سوء هناك أن أظهر ،"افرٌقٌا وشمال األوسط بالشرق الصحٌة األنظمة فً

 سوء التقرٌر وٌظهر. المٌزانٌة تلك من بالمبة 02 حوالً وتبدٌد الصحة لقطاع المخصصة

 2.الصحٌة الرعاٌة جودة وضعؾ الصحً الوضع

 بؤن الشعور وزٌادة القلق شدة هو الثمانٌنات أواخر فً الفساد بشؤن ممٌزا أصبح ما أن ؼٌر

 أطلقه الذي" العالمً الفساد وباء" مصطلح على وردا. معدٌة شبه تصبح أن إلى تتجه المشكلة

 الحكومات بدأت فقد. جدٌد بإلحاح المشكلة معالجة فً الدولً المجتمع بدأ المراقبٌن، أحد

 وذلك أجندتها، على أوضح بشكل الفساد مكافحة مبادرات إبراز فً الدولٌة المانحة والوكاالت

 وذلك أجندتها، على أوضح بشكل امتصاص بٌن تراوحت الفضابح من سلسلة حفزتها أن بعد

 المالٌة للمساعدات' موبوتو' الربٌس امتصاص بٌن تراوحت الفضابح من سلسلة حفزتها أن بعد

 المالٌة المساعدات مصٌر حول القلق ودواعً الشخصٌة ثروته إلى وتحوٌلها األمرٌكٌة

 شجعتها أن وبعد السابق السوفٌاتً االتحاد من أخرى ودول روسٌا إلى المقدمة األمرٌكٌة

( Transparency international) الدولٌة الشفافٌة منظمة مثل شتى حكومٌة ؼٌر منظمات

 . أقلها إلى فسادا األكثر من دولة، كل فً الفساد مإشر حول سنوٌا تقرٌرا تنشر التً

 

 

                                                             
 .195. ص. 0222براٌان، واٌت وآخرون، قضاٌا فً السٌاسة العالمٌة، ترجمة مركز الخلٌج لألبحاث، االمارات العرٌة المتحدة،   1
 رٌدة الخبر.، ج00/92/0291بالمبة من مٌزانٌة الصحة، جرٌدة الخبر،  02زبٌر، فاضل، الفساد ٌلتهم   2
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 األمنٌة المعلومة شفافٌة

 تعٌٌنً منذ" )األمن جوهر" كتابه مقدمة فً ماكٌنمارا جون أ.م.للو األسبق الدفاع وزٌر كتب

 باسمه الحكومة موظفً كبار جمٌع ٌخدم الذي األمة، هذه شعب بؤن شعرت 9749 عام

 أما. الوزارة بقرارات تام علم على ٌكون أن له ٌحق بل ٌحتاج الفاصلة النهابٌة وبموافقته

 المتعلقة الضرورات تحددها التً األمور فً فتنحصر والضرورٌة القلٌلة االستثناءات

 ولما. الكونؽرس فً بدقة المختصة اللجان تفحصها األمور وهذه. الحربً األمن أو بالمخابرات

 نشر المفٌد من ٌكون قد انه فً فكرت فقد الهامة األمن أمور فً الجمهور باشتراك أومن كنت

 1(.الدفاع مإسسة أنشطة أساسها على وجهت التً والفلسفة المبادئ عن كتاب

 المعلومة تعمٌم باٌجابٌة قٌاداته قناعة هً الجٌش دمقرطة تواجه التً اإلشكالٌات بٌن من   

 أن رؼم ،security activity األمنٌة بالنشاطات العام الرأي إطالع أي شفافٌتها، أو األمنٌة

. معرفتها للعامة ٌنبؽً التً المعلومة نوع اشكالٌة بعد تحسم لم الدٌمقراطٌة الؽربٌة الدول حتى

 . األمنٌة المعلومة فً التعتٌم سلبٌة حول عام اتفاق هناك أن اال

 : السرٌة عقبة

 تؽطً وال الربٌسٌة األحزاب من البرلمانٌة القٌادات على االستخباراتٌة االحاطات عادة تقتصر

 قتلى عن أسفرت التً الهجمات من العدٌد بسبب التروٌع نتٌجة. السٌاسٌة األطٌاؾ جمٌع

 لتنظٌم 9777 عام أفرٌل فً قانونا بلجٌكا اعتمدت فقد متطرفة، ٌمٌنٌة منظمات واكتشاؾ

 لالستخبارات الدابمة اللجان تجتمع حٌث. واالستخبارات الشرطة أجهزة على اإلشراؾ

 والهرمً البرلمانً االشراؾ ٌكمالن وهما األحٌان، من كثٌر فً مشتركة بصفة والشرطة

 ولوابحها األجهزة هذه وأسالٌب لنشاطات خارجً فحص إضافة طرٌق عن بالفعل الموجود

 .أعضابها سلوك تحدد التً الوثابق إلى باالضافة هذا الداخلٌة

 :التالٌة لألسباب السرٌة تبرٌر ٌمكن عام وبشكل  

                                                             
 .3. ص. 9757جون، ماكٌنمارا، جوهر األمن، ترجمة ٌونس شاهٌن، الهٌبة المصرٌة العامة للتؤلٌؾ والنشر،   1
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 والمخزون العسكرٌة الممتلكات مجال فً للسرٌة حاجة هناك. 

 نظام فً والضعؾ القوة نقاط عن تكشؾ التً الفنٌة، المعلومات لحجب حاجة هناك 

 .التسلٌح

 وانتشارها األسلحة باستخدام المتعلقة العملٌات بشؤن المعلومات لحجب حاجة هناك. 

 العاجلة شراء لعملٌات حاجة هناك كانت إذا العاجلة الضرورة حالة. 

 :ٌلً ما البرٌطانٌة الدفاع وزارة فً الدفاع استخبارات ربٌس قدمها التً المإشرات بٌن من

 الدولة ضد التهدٌد أو الوشٌك العدوانً العمل. 

 وأمنها الدولة باستقالل ٌضر مسارا تتبع بؤنشطة المجاورة القرٌبة الدول قٌام. 

 المجتمع داخل التخرٌبٌة القوى. 

 اإلرهاب. 

 االستثنابٌة الظروؾ. 
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 الفــصــل الثــالـــث
 تجربة إصالح القطاع األمنً فً الجزائر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حاول كل من الفصل األول والثانً رصد المفهوم والعملٌة فً موضوع     

لكن ٌبدو أن جوهر هذه الدراسة ٌكمن فً محاولة  إصالح القطاع األمنً،

"مقاربة" اصالح القطاع األمنً فً التجربة الجزابرٌة، لذلك ٌحاول هذا الفصل 

التعرٌؾ بالتجربة الجزابرٌة فً عملٌة االصالح، رصد مإسسات القطاع 

، أهم القوانٌن التً نصت صراحة على التعمق فً االصالح، الجزابري األمنً

لفصل كذلك عملٌة تقٌٌم وهً العملٌة المهمة فً الفصل من حٌث وٌتضمن ا

اٌضاح مدى تعمق ونجاح االصالحات واالجابة عن تساإل جوهري: هل 

جاءت المحاولة الجزابرٌة فً اصالح قطاع األمن جوهرانٌة أم هً تؽلٌب 

 توازنات سٌاسٌة ضرفٌة لصالح جهة على أخرى؟
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 .قطاع األمن الجزائري توصيف: األول المبحث

إلعطاء متسع  من المهم القٌام بعملٌة توصٌؾ لمإسسات القطاع األمنً الجزابري      

منهجً فً تحدٌد عملٌة وتولٌفة االصالحات والمإسسات التً مستها وتداعٌاتها المقصودة 

اع أكثر فً االصالح، مثال القوانٌن التً تمنح قوة أكبر للقضاء فإنها تمنح دور آخر هو اخض

 لمإسسة الجٌش لرقابة قضابٌة مدنٌة.

 جوهر المؤسسات األمنٌةالمطلب األول: 

 : والترتٌب التسلح الجزائري،الجٌش  -9

 إلى تارٌخٌا ٌنسب الذي الجزابري، للجٌش الرسمٌة التسمٌة هً ANP الشعبً الوطنً الجٌش

 MDN  الوطنً الدفاع وزارة تحت ٌنضوي التنظٌمٌة الناحٌة ومن الوطنً، التحرٌر جٌش

Ministère de la Défense Nationale  ، التسلح مسؤلة رصد العنصر هذا ٌحاول 

 الموجه التسلح ألن. التسلح نسبة بخفض األمنً القطاع إصالح عالقة لقٌاس كمإشر( التكلفة)

 المعارضة قمع فً أٌضا داخلٌا استعماله وٌمكن إقلٌمٌا الثقة بناء مسؤلة ٌعرقل الخارجً للتهدٌد

 خالل مصر فً وحدث الجزابر، فً الماضً القرن تسعٌنٌات فً حدث كما والمتظاهرٌن

 .الدفاع قطاع داخل والمحاسبة الشفافٌة مسؤلة وأٌضا(. لٌبٌا سورٌا،) األخٌرة، الثورة

 الذي ،DCAF المسلحة، القوات على الدٌمقراطٌة للرقابة جونٌؾ معهد معاٌٌر على اعتمادا  

 أحسن تضمن التً بالوسابل المسإولٌن وتزوٌد والمحاسبة للشفافٌة آلٌات خلق إلى ٌهدؾ

 مٌزانٌة أرقام على االعتماد ٌمكن. السٌاسات وصٌاؼة المتاحة الموارد تسٌٌر فً الممارسات

 .العالمٌة الشفافٌة منظمة فً الجزابر وتصنٌؾ التسلح،
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كؤقوى جٌش، من بٌن  19، الجزابر فً المرتبة global fire powerصنؾ موقع      

 ( إفرٌقٌا. اعتمادا على عدة معاٌٌر:0دولة تم تصنٌفها، والمرتبة الثانٌة ) 924

 / جاهزٌة المورد البشري )الجنود، والجنود المحتملٌن(: 9

 16265690عدد السكان: 

 02165469عدد الرجال الجاهزٌن لالنخراط فً الجٌش من اجمالً عدد السكان: 

 95027997الجنود المإهلون: 

 450771البالؽٌن سن الخدمة العسكرٌة: 

 390222الجنود العاملٌن فً الخطوط األمامٌة: 

 222222جنود االحتٌاط: 

 

 / القوات البرٌة:0
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 عدد الوحدات اآللٌة والعتاد

 9232 الدبابات

 9526 مدرعات قتالٌة

 962 مدافع ذاتٌة الدفع

 122 المسحوبة المدفعٌة

 926 أنظمة اإلطالق المتعدد للصوارٌخ 

 

 / القوات الجوٌة1

 عدد الوحدات اآللٌات

 222 الطابرات

 52 الطابرات المقاتلة واالعتراضٌة

 00 الطابرات الهجومٌة ثابتة األجنحة

 021 طابرات النقل الجوي

 24 طابرات التدرٌب

 966 الحوامات 

 14 الحوامات القتالٌة

 / القوات البحرٌة2

 عدد الوحدات اآللٌات

 13 القوة البحرٌة االجمالٌة

 2 حامالت الطابرات
 1 فرقاطات
 2 مدمرة

 courvette  90 الكورفات

 4 ؼواصة
 2 طابرات الدفاع الساحلٌة
 2 زارعة األلؽام البحرٌة

 

 / الموارد )النفط(:3

 برمٌل ٌومٌا 9653222الصناعة النفطٌة: 

 برمٌل ٌومٌا 193222االستهالك من النفط: 
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 برمٌل فً الٌوم 90022222222احتٌاطً النفط: 

 / التموٌل:4

 دوالر 92352222222مٌزانٌة الدفاع: 

 دوالر 3417222222دٌون خارجٌة: 

 دوالر 979422222222احتٌاطً العلمة الصعبة والذهب: 

 دوالر 055222222222تعادل القوة الشرابٌة: 

 / الجؽرافٌا: 5

 كلم 0169529المساحة االجمالٌة: 

 كلم 776طول الساحل: 

كلم 4121الحدود المشتركة: 
1

 

 

 االستخبارات:  -0

فً تنظٌم الجٌش الجزابري ٌمكن رصدها على ثالث مستوٌات وزارة الدفاع "مدٌرٌة    

' كجهاز Departement de Renseignement et Sécuritéاالستعالمات واألمن" '

 دوابر" من مجموعة من الdepartement – دابرةاستخبارات. تنظٌمٌا تعتبر المدٌرٌة "

داخل تنظٌم وزارة الدفاع.
2
، مصلحة مكافحة الجوسسة، وزارة الخارجٌة، وزارة الداخلٌة،  

 وسٌتم التطرق الٌها بالتفصٌل خالل هذا العنصر.

 FLNاالستعالمات فً الجزابر كان لها مكان فً جبهة التحرٌر الوطنً  مصالحتارٌخٌا    

 La guerre subversiveمنذ حرب التحرٌر. 

                                                             
 90/27/0292تصنٌؾ الجٌش الجزابري، تم تصفح الموقع ٌوم:   1

detail.asp?country_id=algeria-strength-military-http://www.globalfirepower.com/country 
 مقابلة.  2

http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=algeria
http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=algeria
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فً وجدة من قبل قابد  radiophoniques، تم إنشاء مركز التنصت عبر الرادٌو 9733سنة 

بٌس الوالٌة "عبد الحفٌظ بوصوؾ"، بمساعدة مرافقه هواري بومدٌن الذي أصبح فٌما بعد ر

الجزابر. )عن طرٌق التنصت، تمكنت جبهة التحرٌر الوطنً من متابعة تحركات الوحدات 

 .(الفرنسٌة فً الؽرب الجزابري، مما سمح بتجنب االشتباكات

التنصت الذي كان ٌشتؽل رؼم و ، فً منطقة الناظور خلق مركز اإلشارة9734فً  -

 الصعوبات.

الح الخاصة التً أصبحت تعرؾ بـ بتؤسٌس المص FLN، قام قادة ج.ت.و 9742بعد  -

MALC (Ministre de l’Armement, des Liaisons générale et des 

Communications .) 

، قبلت مصالح االستخبارات 9736بعد تشكٌل الحكومة المإقتة للجمهورٌة الجزابرٌة  -

 .FLNبتدرٌب عمالء جبهة التحرٌر الوطنً  KGBالسوفٌاتٌة 

، من ترخٌص Sécurité militaireاألمن العسكري  ، تؤهٌل كوادر9740سنة  -

 ربٌس الجمهورٌة.الجٌش و

 البنى الرسمٌة لالستعالمات الجزابرٌة:

هً عماد النظام و تظم عدة مصالح كل باسمه و مسإولٌاته. ٌمكن تقسٌمهم ضمن ثالث 

 وزارات:

 وزارة الدفاع - أ

 المصالح األخرى.مراقبة لخاص، مسإولة عن حماٌة الحكومة ومصلحة األمن ا 

  مصلحة االستعالمات و األمن، التً من المفترض تؤتً مكان األمن العسكري، من

 اجل المهمات الخاصة.

 .مصلحة مكافحة الجوسسة 

 وزارة الداخلٌة.  - ب
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 .مصلحة األمن الداخلً، التً تؤمن المعلومات التً توظفها مصالح الشرطة 

 وزارة الخارجٌة. -ج

 لخارجً.مدٌرٌة الوثابق و األمن ا 

  ًتعمل على جمع المعلومات 9773مكتب التنسٌق ألمن الحدود، تم إنشاإها ف ،

 لمكافحة اإلرهاب.

 النشاطات: -

 منذ االستقالل، المصالح السرٌة الجزابرٌة توظؾ سٌاستٌن:

 مساعدة حركات التحرر. - أ

.مكافحة الجماعات المتطرفة  
1

 

 

 الدرك الوطنً: -3

 01المإرخ فً  297-40الدرك الوطنً قوة عسكرٌة وأمنٌة أنشبت بموجب األمر رقم    

وأسندت لها مهمة السهر على األمن العمومً وحفظ النظام وتنفٌذ القوانٌن  9740أوت 

 واألنظمة وحماٌة األشخاص والممتلكات.

 تتمثل أهم مهامها:

األمن العمومً والسكٌنة العامة المتمثلة فً حفظ النظام العمومً و الشرطة اإلدارٌة:

والصحة العمومٌة والعمل مع السلطات اإلدارٌة التً تسخرها عند اللزوم للوقاٌة من اإلجرام 

ومظاهر االنحراؾ وحماٌة المإسسات والمحٌط وقمع كل مظاهر اإلخالل بالنظام العام خالل 

 اص.التجمعات والتظاهرات التً تكون مناسبة لتجمع عدد كبٌر من األشخ

                                                             
1 Roger TEBIB, ESSAI D’ANALYSE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTET DE SÉCURITÉ ENAFRIQUE DUNORD 

(ÉGYPTE, LIBYE, TUNISIE, ALGÉRIE, MAROC) DEPUIS L’ÉPOQUE DE LA DÉCOLONISATION, GÉOSTRATÉGIQUES N° 
10 • 1e TRIMESTRE2011. Pp. 259-260. 
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وٌمارس أعضاء الشرطة القضابٌة هذه المهمة تحت إدارة وكٌل الشرطة القضائٌة: 

 الجمهورٌة وإشراؾ النابب العام ورقابة ؼرفة االتهام.

الشرطة العسكرٌة: وتتمثل فً الشرطة العسكرٌة العامة التً توجه لمراقبة العسكرٌٌن وتنفٌذ 

التً تتكفل بمعاٌنة الجرابم العسكرٌة األنظمة العسكرٌة والشرطة القضابٌة العسكرٌة 

 والتحقٌق فٌها والقبض على مرتكبٌها وتقدٌمهم أمام الجهات القضابٌة العسكرٌة المختصة.

المشاركة فً الدفاع العملٌاتً عن االقلٌم: وذلك طبقا للمخططات التً ترسمها وزارة  -

 الدفاع الوطنً.

حراسة الحدود وشرطة الحدود: ٌتولى الدرك الوطنً مهمة حراسة الحدود البرٌة  -

وحماٌتها من أي إختراق أو تدخل وممارسة شرطة الحدود لمنع التهرٌب للسلع 

والهجرة ؼٌر الشرعٌة وذلك بانتشار وحدات حرس الحدود على طول الحدود البرٌة 

 الشاسعة لبالدنا.

لرباسة والتشرٌفات التً ٌضطلع بها الحرس مهام الحراسة وتؤمٌن مإسسة ا -

 الجمهوري.

المشاركة فً مهام الدفاع ضمن خطة وزارة الدفاع الوطنً عن اإلقلٌم والتعببة فً  -

حالة الحرب والكوارث.
1 

المشاركة فً حفظ السلم فً إطار األمم المتحدة فً بعض بإر التوتر التً تقرر األمم  -

 ها.المتحدة إرسال قوات حفظ األمن إلٌ

تنظٌم الدرك الوطنً: ألداء هذه المهام فإن الدرك الوطنً الذي هو جزء ال ٌتجزأ من الجٌش 

 الوطنً الشعبً منظم على النحو التالً:

قٌادة تتكون من قابد الدرك الوطنً وهٌبة أركان تتمفصل إلى أقسام ومصالح ومكاتب  .9

 ومفتشٌة عامة وهٌبة لحرس الحدود.

 إلى كتابب وفصابل.الحرس الجمهوري وٌتمفصل  .0

الوحدات اإلقلٌمٌة وتنقسم إلى قٌادات جهوٌة تتمركز بالموازاة مع النواحً العسكرٌة  .1

مجموعة والبٌة وكتابب إقلٌمٌة على مستوى الدوابر والفرق اإلقلٌمٌة على  26و

مستوى البلدٌات وتمارس مهام الشرطة القضابٌة والشرطة اإلدارٌة والشرطة 

 العسكرٌة.

دخل التً تتمفصل إلى مجموعات وسراٌا وفصابل وتضطلع أساسا بمهام وحدات الت .2

 حفظ النظام وتدعٌم الوحدات اإلقلٌمٌة عند اللزوم.

                                                             
1
.مداخلة مقدمة فً -التقٌٌم واآلفاق–أحمد، ؼاي، )عقٌد مكلؾ باالعالم بالدرك الوطنً(، تكٌٌؾ الشرطة القضابٌة مع متطلبات إصالح العدالة  

 .0223ملتقى اصالح العدالة، الجزابر: 
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وحدات حرس الحدود وتتمفصل إلى مجموعات وسراٌا ومراكز متقدمة وتتخصص  .3

 هذه الوحدات فً ممارسة المهام المتعلقة بحماٌة الحدود البرٌة وشرطة الحدود.

صصة وتتمثل فً مفرزة خاصة للتدخل وسراٌا وفرق ألمن الطرقات وحدات متخ .4

 وفصابل وفرق أبحاث وخالٌا للشرطة التقنٌة.

مإسسات التكوٌن وتتمثل فً مدرسة علٌا لتكوٌن الضباط ومدرستٌن لتكوٌن ضباط  .5

الصؾ ومركز لتكوٌن الدركٌٌن األعوان ومركز للتكوٌن فً الدراجات النارٌة 

ص لتدرٌب مختصٌن فً استخدام الكالب البولٌسٌة فً ومركز سٌنوتقنً مخص

 التحرٌات وحفظ النظام.

المعهد الوطنً لألدلة الجنابٌة وعلم اإلجرام للدرك الوطنً )الذي تم انشاإه بمقتضى  .6

وٌحتوي على جملة من  0222جوان  04المإرخ فً  22.961المرسوم الرباسً رقم 

فضال عن اضطاعها بنشاطات علمٌة فً  المخابر التً ستكون جهات للخبرة القضابٌة

 مجال البحث العمً وتقدٌم المساعدة للمحققٌن فً مجال التحري عن الجرابم.

 

 .األمنٌة المؤسسة على الرقابٌة الهٌئات: الثانً المطلب

 البرلمان: -1

 الدستوري التعدٌل بحسب وٌنقسم ،الجزابر فً التشرٌعٌة السلطة البرلمان ٌمثل

 الشعبً المجلس وٌضم .األمة ومجلس الوطنً الشعبً المجلس :ؼرفتٌن إلى 1996 لسنة

 واحد مقعد هو الوطنً الشعبً المجلس فً المعتمد التمثٌل ومقٌاس. مقعدا 240 الوطنً

 ألؾ 22 على عددها ٌزٌد متبقٌة شرٌحة لكل واحد مقعد إلٌه ٌضاؾ نسمة ألؾ 62 لكل

 السكانٌة كثافتها تبلػ لم التً الوالٌات فً أربعة عن المقاعد عدد ٌقل أن ٌمكن وال. نسمة

 .نسمة ألؾ 132

 

 :ؼرفتٌن من الجزائري البرلمان ٌتكون

 التشرٌعً األعلى المجلس) االمة مجلس العلٌا الؽرفة 

 النواب مجلس) الوطنً الشعبً المجلس السفلى الؽرفة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1996
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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 تتشكل داخل البرلمان لجان رقابٌة، أهمها، لجنة الدفاع واألمن.

 

التً تضم قٌادة األركان )القوات البرٌة، الجوٌة، البحرٌة(، قٌادة الدرك  وزارة الدفاع: -0

، تنضوي كلها فً مإسسة دستورٌة DRS، دابرة االستعالمات واألمن GN الوطنً

 ، وٌعٌن على رأسها وزٌر مدنً. MDNتحت مسمى وزارة الدفاع الوطنً 

 الوزارات والمؤسسات الحكومٌة: -3

وزارة الداخلٌة، العدالة، وزارة الخارجٌة، الرباسة، هٌبات التسٌٌر  المالً )وزارات  -

 المالٌة، مكاتب المٌزانٌة، مكاتب مكافحة الفساد(.

القضاء، الضرابب، المصالح التؤدٌبٌة، وباقً الهٌاكل المإسسات ؼٌر العسكرٌة:  -

 النظامٌة.

الجماعات المسلحة، العصابات المسلحة، المٌلٌشٌا األمنٌة ؼٌر الدوالتٌة:  نظماتالم -

التقلٌدٌة، مٌلٌشٌا الحزب السٌاسً، شركات األمن الخاصة.
1

 

 

 

 الثانً: مسار إصالح القطاع األمنً فً الجزائر المبحث 

" فً إصالح القطاع االمنً  processٌحاول هذا المبحث التطرق إلى "العملٌة     

القوانٌن والمراسٌم التً تنص صراحة على  اصالح مإسسات الجٌش، الشرطة، الجزابري، 

المدٌرٌات الضرابب، االستخبارات، والقطاع المرافق من البرلمان، الحكومة ومختلؾ 

 السجون، وحتى قانون الجمعٌات الذي ٌصب فً تقوٌة رقابة المجتمع المدنً.

 المطلب األول: اإلصالحات البنٌوٌة فً قطاع األمن.

 إحداث تغٌٌرات مست قٌادات الجٌش: -1

تؽٌٌر تبعٌة منصب وزٌر الدفاع القابد األعلى لألركان من وزارة الدفاع إلى مإسسة      

، ٌرى البعض أن قٌادة األركان ومصلحة االستعالمات العامة اتفقت مع الوافد الجدٌد الرباسة

                                                             
1 Herbert, Wulf, security sector reform in developing and transitional countries, research center for constructive 

conflict management, Germany:  2004 . p. 5. 
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على إعطاء صالحٌات أوسع لربٌس الجمهورٌة،  9777للرباسة عبد العزٌز بوتفلٌقة سنة 

خاصة أن المإسسة العسكرٌة قد أطلقت مسار التحاور مع الجماعات المسلحة فً إطار 

وال( الوبام المدنً. وبالتالً استراتٌجٌا كان ٌنظر إلحداث برنامج الرباسة )الٌامٌن زر

تؽٌٌرات فً قٌادات الجٌش أمرا ضرورٌا خاصة وأنها كانت طرفا فً النزاع مع  تلك 

الجماعات، فكان إلحاق منصب وزٌر الدفاع برباسة الجمهورٌة نافذة قانونٌة الصدار مراسٌم 

، محمد العماري، محمد بتشٌن...( سنة رباسٌة تقٌل عدد من قٌادات الجٌش )خالد نزار

. أصبح لربٌس الجمهورٌة هامش أوسع فً إحداث تؽٌٌرات فً المإسسة األمنٌة 0222

وعلى رأسها وزارة الدفاع ومصلحة االستعالمات. )التؽٌٌرات األخٌرة فً مصلحة 

اع االستعالمات(. ٌعتبر الجامعً الجزابري صالح زٌانً أن الربٌس بوتفلٌقة دخل فً صر

مع الجٌش حول مسؤلة إحداث التوازن بٌن مإسسة الجٌش والسلطة المدنٌة، وٌظهر ذلك من 

خالل عدة مإشرات تولٌه منصب وزٌر الدفاع، التحكم فً مٌزانٌة الجٌش والتسلح، تحقٌق 

المصالحة الوطنٌة، تعٌٌن العسكرٌٌن فً مناصب سٌاسٌة، المراسٌم )بناء على أحكام 

لنابب وزٌر الدفاع، ٌمنح بموجبه صالحٌات أوسع لنابب وزٌر  095-91المرسوم الرباسً 

 لً البروتوكلً.الدفاع تتعلق بالجانب اإلداري والما

فً الحالة الجزابرٌة تظهر جلٌا مسؤلة التوازن بٌن السلطة المدنٌة والعسكرٌة، أو ما       

(، حٌث ٌرى الكثٌر Civil-Military Relationsالمدنٌة )-ٌصطلح علٌه العالقات العسكرٌة

من المحللٌن أن دولة ما بعد االستعمار فً إفرٌقٌا قد أخذت أشكال حكم عسكرٌة، بحكم أن 

مإسسة الجٌش ترى فً ذاتها المإسسة التً حررت الوطن وتقوم ببنابه وبالتالً تثبٌت الحكم 

ان العسكري ٌؤتً من منطلق مشروعٌة تارٌخٌة، كما فً الحالة الجزابرٌة. وٌعتبر عب

 رمضان أول من أثار نقطة رقابة المدنٌٌن على العسكرٌٌن.

 قانون اإلجراءات الجزائٌة:  -2

ٌتضمن هذا القانون القواعد التً ٌجب أن تتبع للمحافظة على الحرٌات الفردٌة أثناء التحقٌق 

والمحاكمة السٌما ما ٌتعلق منها بالتوقٌؾ المإقت، وحقوق الدفاع، فحقوق اإلنسان فً 

لجزابٌة مصانة باألحكام القانونٌة التً نص علٌها قانون اإلجراءات الجزابٌة الدعوى ا

المكرس بدوره للنصوص الدستورٌة الحامٌة لحرٌة اإلنسان وحقوقه، فهذا القانون ٌقوم 

 بالتالً بدور مكمل لقانون العقوبات.

ٌضع قٌود / كونه 9على أٌة حال فإن قانون اإلجراءات الجزابٌة ٌإدي دورٌن مهمٌن:     

على سلطة الدولة فً إنزال العقاب، فال تستطٌع هذه األخٌرة بؤجهزتها المختلفة أن تمارس 

سلطتها فً الحبس والقبض والتفتٌش والضبط وتنفٌذ العقاب دون قٌود أو شروط، وإنما جاء 

قانون اإلجراءات الجزابٌة لٌضع الضوابط على حق الدولة فً العقاب، وتضعه فً إطار من 
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/ أي إنسان لٌس ببعٌد عن الشبهات أو أي إتهام فً جرٌمة ما، فقد 0شروعٌة واإلنسانٌة. الم

ٌكون ذلك لمجرد انتقام، ولهذا فمن المتصور أن ٌالحق بريء، ؼٌر أنه من العدالة حتى فً 

 ظل وجود أدلة أن ٌمنح الفرد فرصة الدفاع عن نفسه وإثبات براءته.

 العدالة: اصالح الشرطة القضائٌة. توصٌات اللجنة الوطنٌة الصالح -3

إن األعمال التً ٌقوم بها أعضاء الشرطة القضابٌة والتً تتركز على الشكاوي      

والبالؼات ومعاٌنة الجرابم والتحقٌق فٌها والبحث عن المجرمٌن والتعرؾ علٌهم وتقدٌمهم 

طلبات جهات التحقٌق أمام الجهات القضابٌة باإلضافة إلى تنفٌذ اإلنابات القضابٌة وتلبٌة 

وقضاة النٌابة، هذه األعمال تشكل األساس الذي ٌقام علٌه بناء إجراءات الخصومة الجنابٌة 

 بمختلؾ مراحلها الالحقة.

لذلك فإن أي قصور أو خلل فً هذا األساس ال محالة سٌإثر على اإلجراءات الالحقة وما 

 ٌصدر عن الجهات القضابٌة من أحكام وقرارات

نصوص قانونٌة وتنظٌمٌة تكون ملزمة ألعضاء الشرطة القضابٌة تجعلهم  ضرورة وضع

 ٌحترمون الحقوق األساسٌة للمواطن وكرامته وسالمته الجسمانٌة والمعنوٌة؛

 

عملٌة استدعاء المواطن بفتح سجل لذلك وتحدٌد تارٌخ وأجل الحضور مع  ضبط وتنظٌم 

 ستدعاء للمعنً؛بٌان هوٌة السلطة المستدعٌة وتسلٌم نسخة من اال

 

للتوظٌؾ فً سلك الشرطة القضابٌة مع مراعاة الجوانب  االنتقاء الجٌد للمترشحٌن 

 األخالقٌة للمترشح؛

 تجسٌد الرقابة الرباسٌة والقضابٌة ألعمال أعضاء الشرطة القضابٌة؛ 

 ودعم العالقات بٌن الشرطة القضابٌة والقضاء؛ تعزٌز 

وتنقٌطهم سنوٌا من طرؾ النابب العام الذي ٌمسك ملفا لكل  تؤهٌل ضباط الشرطة القضابٌة 

 ضابط شرطة قضابٌة ٌمارس فً دابرة اختصاصه؛

 لضابط الشرطة القضابٌة؛ تقٌٌم النابب العام ٌإخذ بعٌن االعتبار فً المسار المهنً 

مبدأ الشرعٌة اإلجرابٌة والتقٌد  السهر على أن ٌمارس أعضاء الشرطة مهامهم فً إطار 

القانون وأن تجرى التحقٌقات فً إطار احترام حقوق اإلنسان والسٌما بالنسبة للتوقٌؾ للنظر ب

 وتفتٌش المساكن؛

بالوسابل الالزمة ألداء مهامها وبالوثابق والمنشورات التً ترسم لهم  تزوٌد مصالح األمن 

 ل بها.أسالٌب عملهم طبقا لما تنص علٌه النصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة الجاري العم
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هذه أهم التوصٌات التً وردت فً التقرٌر النهابً للجنة الوطنٌة إلصالح العدالة والمالحظ 

أنها ال تشمل كل جوانب نشاط الشرطة القضابٌة ولٌست جردا لكل اإلشكاالت والنواقص فً 

 مجال ممارسة النشاط.

 النواقص واإلختالالت المسجلة فً مجال ممارسة الشرطة القضابٌة:

عمل اإلنسانً بطبٌعته موسوم بالنسبٌة والنقصان وإلنسان بطبعه تواق دوما نحو الكمال، إن ال

لذلك فهو ٌسعى دوما لتحسٌن مستوى أداء عمله. والدرك الوطنً كان وال ٌزال دابما ٌعمل 

على ترقٌة أداء وحداته وٌتخذ كل التدابٌر الالزمة من حٌث التنظٌم والتكوٌن واقتناء الوسابل 

ٌزات للرفع من مستوى وفعالٌة القٌام بمهامه فً مجال التصدي لظاهرة اإلجرام التً والتجه

تتطور باستمرار وتتخذ أشكاال جدٌدة مثل الجرٌمة المنظمة و جرابم المخدرات وتبٌٌض 

 األموال وجرابم اإلعالم اآللً واإلرهاب إلخ.... .

 

ختالالت ونواقص فً مجال فً هذا السٌاق ومن خالل عملٌات التقٌٌم الدورٌة تسجل إ

 ممارسة الشرطة القضابٌة ٌمكن اإلشارة إلٌها فٌما ٌلً: 

 

 إشكاالت تتعلق بالجانب التشرٌعً والتنظٌمً؛ -أ

 إشكاالت تتعلق بقصور فً التنسٌق والتعاون بٌن مختلؾ القطاعات؛ -ب

 إشكاالت تتعلق بالجانب التنظٌمً؛ -ج

 والمادٌة؛ إشكاالت تعود لنقص الوسابل البشرٌة -د

 نقص الدراسات وؼٌاب سٌاسة جنابٌة. -و

 

 أـ اإلشكاالت المتعلقة بالجانب التشرٌعً والتنظٌمً:

نالحظ من خالل الممارسة أن المنظومة التشرٌعٌة الجنابٌة لبالدنا ال زالت فٌها ثؽرات 

وقصور ٌجعل ضباط الشرطة القضابٌة ٌالقون صعوبات فً المٌدان ونشٌر هنا على سبٌل 

 المثال ال الحصر إلى بعض النقاط:

 ـ عدم وجود نص ٌتناول تفتٌش المرأة؛

ـ خلو قانون اإلجراءات الجزابٌة من أحكام تتعلق باألحداث فً مرحلة الشرطة القضابٌة ) 

 التوقٌؾ للنظر (؛

ـ خلو قانون اإلجراءات من أحكام تتعلق بإجراءات التنصت على المكالمات الهاتفٌة وفض 

 رعٌة االختراق والمالحقة والتتبع السري للمشتبه فٌهم كؤسلوب للتحري؛الرسابل وش

ـ عدم تجرٌم بعض األفعال الضارة فً مجال االستخدام االنترنٌت واإلعالم اآللً؛ عدم 

 وجود نصوص تضبط عملٌة مراقبة الهوٌة؛
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ـ عدم وضع نصوص قانونٌة تتعلق بشرعٌة رفع عٌنات من جسم اإلنسان بؽرض التحلٌل 

 لمعرفة البصمة الوراثٌة؛

ساعة( المنصوص علٌها فً قانون اإلجراءات الجزابٌة ؼٌر كافٌة  26ـ مدة التوقٌؾ للنظر )

الستكمال التحرٌات والسٌما فً التحقٌقات المتعلقة بجرابم المخدرات والتزوٌر وتبٌٌض 

 الموال أي الجرٌمة المنظمة؛ 

تً تبٌن اإلجراءات العملٌة التفصٌلٌة ـ تقصٌر ملحوظ فً إصدار النصوص التنظٌمٌة ال

لتطبٌق النصوص القانونٌة و ٌالحظ تؤخر كبٌر فً إعداد هذه النصوص عقب صدور القانون 

 مما ٌصعب عملٌة تطبٌقه؛

ـ عدم وجود مدونة تضم تعلٌمات النٌابة على ؼرار ما هو معمول به فً الكثٌر من الدول 

بالشرعٌة والفهم الصحٌح للنصوص التشرٌعٌة من  بناء على هذه التعلٌمات ٌتم ضمان التقٌد

 طرؾ أعضاء الشرطة القضابٌة.

 

فً إطار مسعى إصالح العدالة و سد الثؽرات المسجلة تم تعدٌل قانون العقوبات و قانون 

اإلجراءات الجزابٌة و قانون المرور، كما صدر قانون تنظٌم السجون و إدماج المساجٌن و 

القوانٌن بإصدار النصوص التنظٌمٌة بؽرض تدارك النواقص و العمل جار الستكمال هذه 

 اإلخالالت المسجلة فً مٌدان التشرٌع و التنظٌم.

 

 ب ـ اإلشكاالت المتعلقة بقصور فً التنسٌق والتعاون بٌن مختلؾ القطاعات:

 

ـ عدم وجود قنوات اتصال وتنسٌق دابم سواء على المستوى المركزي أو المحلً بٌن 

كلفة بالشرطة القضابٌة وبٌنها وبٌن القضاء وحتى بعض الهٌبات التً لها عالقة األجهزة الم

 بؤعمال الشرطة القضابٌة مثل دٌوان المخدرات والمركز الوطنً للوقاٌة من حوادث المرور؛

 با  فً فعالٌة نشاطات الشرطة القضابٌة.لـ و هذا الوضع من شؤنه أن ٌإثر س

 التنظٌمً: ج ـ اإلشكاالت المتعلقة بالجانب 

ـ إنشاء الوحدات وتوزٌعها ال ٌتم دابما بناء على دراسات اجتماعٌة و جنابٌة لظاهرة 

 اإلجرام؛

 

اآلداب  -ـ ٌالحظ أن هناك نقص فً عدد الوحدات المتخصصة أو عدم وجودها ) المخدرات

و الجرابم االقتصادٌة ( ذلك أن إنشاء وحدات متخصصة  -جرابم اإلعالم اآللً -التزوٌر -

 تكوٌن أعوان متخصصٌن أمر ال محٌد عنه لضمان الفعالٌة فً التحقٌقات.
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 د ـ إشكاالت تعود لنقص الوسابل البشرٌة والمادٌة:

إن مواجهة اإلجرام بمختلؾ أشكاله ٌتطلب وسابل بشرٌة متخصصة وذات مستوى مهنً 

أو جرابم  على مستوى عال فالتحقٌق فً جرابم المخدرات أو التزوٌر أو جرابم البنوك

اإلعالم اآللً تقتضً وجود محققٌن مختصٌن ومإسسات التكوٌن ألجهزة األمن تتولى تكوٌن 

 هذه الفبة بالعدد والمستوى المطلوب.

 

أما بالنسبة للوسابل المادٌة فعلم األدلة الجنابٌة ومختلؾ العلوم الجنابٌة بلؽت مستوى رفٌعا 

ن ٌكون ذا مستوى تعلٌمً ال ٌقل عن وأصبحت تشكل تخصصات ٌنبؽً على من ٌتابعها أ

مستوى الثالثة من التعلٌم الثانوي على األقل وتتطلب االستفادة منها استخدام تجهٌزات 

وبرمجٌات دقٌقة ومعقدة. و هذا االستخدام ٌتطلب متابعة تربصات ودورات تكوٌنٌة 

 متخصصة لمواجهة المجرمٌن الذٌن ٌستخدمون التكنولوجٌات الحدٌثة. 

 

 نقص الدراسات وؼٌاب سٌاسة جنابٌة:هـ ـ 

ـ نقص الدراسات األمنٌة المتخصصة والسٌما المتعلقة بالخارطة األمنٌة وتقصً األسباب 

 االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة لظاهرة اإلجرام؛

 

ـ عدم وجود سٌاسة جنابٌة واضحة المعالم تساعد على رسم خطط إستشرافٌة على المدى 

 والبعٌد.القرٌب و المتوسط 

 إن ممارسة الشرطة القضائٌة ٌنبغً أن ٌحكمها ضابطان:

 

األول ٌتمثل فً إلزامٌة تقٌد أعضاء الشرطة القضابٌة بمبدأ الشرعٌة اإلجرابٌة أي أن تنفذ 

أعمال التحري والبحث عن المجرمٌن كالتفتٌش والقبض والتوقٌؾ للنظر وكل التحرٌات وفق 

ال تمس حرٌة األفراد وحقوقهم إال بالقدر الالزم ألداء ضوابط وشروط ٌنص علٌها القانون و

 المهمة مع مراعاة قرٌنة البراءة واحترام كرامة اإلنسان.

 

أما الضابط الثانً فٌتمثل فً حماٌة مصلحة المجتمع وراحته واستقراره وكفالة النظام العام 

ابٌة وال ٌتحقق ذلك بقمع الجرابم والبحث عن المجرمٌن واألداء الفعال لمهام الشرطة القض

إال بمنظومة تشرٌعٌة وتنظٌمٌة مكتملة وتكوٌن متخصص وتنظٌم لوحدات وهٌاكل الشرطة 

القضابٌة تنظٌما ٌؤخذ بعٌن االعتبار الخارطة اإلجرامٌة فً إطار سٌاسة جنابٌة واضحة 

 المعالم.
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 مؤشرات الرقابة، المحاسبة الشفافٌة.المطلب الثانً: 

 المإسسة موقع توضٌح مسؤلة حول السٌاسٌة، الساحة فً الفت نقاش األخٌرة الفترة فً برز

 فً والمدنٌة السٌاسٌة السلطة رقابة تحت ووضعها الدولة مإسسات سلّم فً العسكرٌة

 النقاش ٌعكس   . 0292 عام فً المقررة الرباسٌة االنتخابات  النقاش هذا وٌسبق الدستور،

 الدستور تعدٌل فً وموقعه المقبلة، الرباسٌة االنتخابات فً الجٌش موقؾ حول المتصاعد

 فً العسكرٌة المإسسة موقؾ تؤثٌرات من السٌاسٌٌن والفاعلٌن األحزاب لدى تخوفا المقبل،

 1. االنتخابات حسم

 ِٓ ٚاألِٓ اٌغ١ؼ فٟ اٌىجبس ٌٍنجبه اٌٙبئً اٌزأص١ش ثفؼً اٌغ١ؼ ػٍٝ اٌشلبثخ رم٠ٛل ٠زُ ؽ١ش

 ِٚىبفؾخ ٌّٕغ اٌٛه١ٕخ ا١ٌٙئخ ِٓ وً مؼف إٌٝ ١٘ٓااٌجش ٚرؾ١ش ،السياسي الفساد خطز ؽ١ش

 اٌذفبع لطبع رغزٙذف اٌفغبد ٌّىبفؾخ ِؤعغبد ٠ٛعذ ال ؽ١ش ٌٍّب١ٌخ، اٌؼبِخ ٚاٌّفزؾ١خ اٌفغبد

 ػٍٝ ِؤؽش ٠ٛعذ ال .اٌفغبد ِىبفؾخ لٛا١ٔٓ إٔفبر إٌٝ رفزمش ٟٚ٘ اٌخقٛؿ، ٚعٗ ػٍٝ

 فٟ ٠ٛعذ ٚال اٌذفبػ١خ ١ٔخاا١ٌّض أٚ اٌزخط١و ثبوزغبة اٌّزؼٍمخ اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌؼٍٕٟ اإلفقبػ

 عٜٛ اٌؼ١ٍب اٌشلبث١خ اٌّؤعغخ رٍّه ال ٌزٌه ٕٚامبفخ ِؼٕٝ، رٞ رذل١ك شاءإع ػٍٝ أدٌخ اٌّمبثً

 اٌغ١بعبد لنب٠ب ثٕؾبه اٌّذْٚٔٛ ٠ٕٚبلؼ اٌذفبػ١خ، اٌّؤعغبد رذل١ك ػٍٝ ِؾذٚدح لذسح

 ٌّخبهش اٌزؼشك سص ا إة ٠ٚزُ عٛ٘ش٠خ، أٚ رؾ١ٍ١ٍخ ل١ُ أ٠خ ٔؾش رّٕغ اٌشلبثخ أْ إال اٌذفبػ١خ

 األعٍؾخ، ٚرٙش٠ت إٌفو إٔزبط لطبع ِٓ ٚوً اٌذفبع لطبع ث١ٓ االرقبالد هش٠ك ػٓ اٌفغبد

 .ٌٍؾفبف١خ رارٗ اٌٛلذ فٟخبثشاد اٌّ رفزمش وّب

 األفٛي إلداسح ِؼ١ٓ ثغشك ِؾذدح ِٙبَ عٜٛ ٠ٛعذ فال المالي الفساد خطز ِغبي فٟ أِب

 فٟ اٌغش٠خ ٚاٌجٕٛد األِٓ ػٍٝ اإلٔفبق ؽغُ ٠ؼشف ٚال اٌشلبثخ، ٚغ١بة اٌّؼٍِٛبد ثٕذسح رزغُ

 ال ؽ١ش اٌّٛاصٔخ خبسط ِٓ اإلٔفبق إٌٝ ٌٍزطشق 2006 ٌغٕخ اٌفغبد ِىبفؾخ لبْٔٛ دػب ؽ١ٓ

 اٌٛفٛي ػٍٝ ٚاٌمذسح اٌؾفبف١خ أؼذاَ ٠فبلُ .ٌٍشلبثخ اإلٔفبق ٘زا خنٛع ػٍٝ إصجبد ٠ٛعذ

 إٌطبق ٚاعؼخ ثٍّى١خ اٌمٛٞ اٌجالد ع١ؼ ٠ٚزّزغ اٌفبعذ، ِخبهش ِٓ اٌذفبػ١خ ٌٍّٛاصٔبد

 اٌفغبد ِىبفؾخ لبْٔٛ أْ ٚسغُ ػ١ٍٙب، سلبثخ أٚ ؽفبف١خ ٚعٛد ػٍٝ د١ًٌ دْٚ اٌزغبس٠خ ٌٍؾشوبد
                                                             

 .4/6/2013، جرٌدة الخبر، مطالب بإخضاع الجٌش والمإسسة األمنٌة للسلطة المدنٌة، لحٌانً ، عثمان  1
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 رطج١مٗ أْ إال اٌفغبد ؽجٙبد ؽٌٛٙب رؾَٛ اٌزٟ اٌخبفخ اٌؾشوبد فٟ اٌّؾبسوخ ِٕغ ٠ؾبٚي

 .اٌؾشػ١خ غ١ش األػّبي ٘زٖ سااعزّش ٠نّٓ اٌّؾذٚد

 اٌزٟ اٌّخبٌفبد اٌفغبد ِىبفؾخ لبْٔٛ ٠ؾذد ؽ١ٓ ففٟ ،الوظيفي الفساد خطز ِغبي فٟ أِب

 اٌّجٍغ١ٓ ثؾّب٠خ ٠زؼٍك ف١ّب ٚامؼ رارٗ ٚاألِش ِؼنٍخ، ٠ؾىً رطج١مٗ فئْ اٌّٛظفْٛ ٠شرىجٙب

 سٚارجُٙ ٠زٍمْٛ اٌّٛظفْٛ أْ ٠جذٚ أٔٗ ٚسغُ اٌؼٛالت، ٌزغٕت اٌٍغٛء أٚ ٌٍٙشٚة ١ّ٠ٍْٛ اٌزٞ

 رذخالد ٚعٛد اؽزّب١ٌخ ٕ٘بن ؽ١ش اٌّغبءٌخ، ثغ١بة رزأصش اٌشٚارت ؽفبف١خ أْ إال ِٛػذ٘ب فٟ

 رذس٠تشاءاد إع ػٍٝ ِؤؽش ٠ٛعذ ال ؽ١ٓ فٟ ٚاٌزشل١خ، اٌزؼ١١ٓ ػ١ٍّخ فٟ خط١شح ع١بع١خ

 رٚٞ ٌٍنجبه ٚخبفخ اٌذفؼبد فٟ ِٕزظُ رغ١ًٙ ٕ٘بن١شا ٚأخ .اٌفغبد ِىبفؾخ ػٍٝ ٌٍّٛظف١ٓ

 .اٌزغ١ٕذ اعشاءاد  فٟ ِؾزٍّخ سؽٛح ِخبهش ٠خٍك ِّب اٌؼب١ٌخ اٌشرت

 ؽ١ش ِٓ صئشٞ ا اٌظ اٌغ١ؼ فٟ ِؼزّذ التشغيلي الفساد لمكافحة أعٍٛة ػٍٝ د١ًٌ ٠ٛعذ ال

 ٔؾطخ فٕبػخ اٌغ١ؼ ِغ اٌخبؿ اٌزؼبلذ ٠ٚؼزجش اٌزؼبلذ٠خ، االعشاءاد أٚأدٌخ اٌشلبثخ أٚ اٌزذس٠ت

 .اٌّؾغٍخ اٌؾشوخ ِغؤ١ٌٚخ ِٓ أٔٙب ػٍٝ اٌشلبثخ رظٙش ؽ١ش

 اٌذفبػ١خ اٌّؾزش٠بد لطبع اٌزؾش٠ؼبد رغطٟ ،المشتزيات في الفساد خطز ؽ١ش ِٓ أِب

 لبْٔٛ ٠ٚفشك إٔفبر٘ب، غ١بة ػٍٝ -اٌفنبئؼ مّٕٙب ِٚٓ– دالئً ٕ٘بن أْ إال ٚاأل١ِٕخ،

 اٌؾىِٛخ ٚرفشك وبف، غ١ش إٔفبر٘ب ٌىٓ اٌّٛسد٠ٓ ػٍٝ ػمٛثبد اٌزوش عبثك اٌفغبد ِىبفؾخ

 ػٓ سح فك عبٔت إٌٝ األِالن ػٓ ٌإلفقبػ ِزطٍجبد ٌٍؼطبءاد اٌّزمذ١ِٓ ػٍٝ صئش٠خ ا اٌظ

 رٕفز أْ ؽ١ٓ فٟ  .ٚامؼ غ١ش دااالػزجبس ٘زٖ رٍؼجٗ اٌزٞ اٌؼٍّٟ اٌذٚس أْ سغُ اٌفغبد ِىبفؾخ

 اٌزٞ ٚاٌجٍذ اٌؾخق١خ اٌؼاللبد أْ إال ِفزٛؽخ ِٕبفغخ أٔٙب ػٍٝ ٔظش٠با  اٌؼغىش٠خ اٌّؾزش٠بد

 ِٓ رقشف عٛء ػٍٝ د١ٌالا  ٕ٘بن أْ ٠جذٚ .األِش ٚالغ فٟ سْ ا ِؤس ػبِالْ اٌّٛسد إ١ٌٗ ٠ٕزّٟ

 خ.اٌضم ِٓ رؾذ ٚاٌزٟ -اٌؼطبءاد ِغبٌظ لجً

 

 

 

 



109 
 

 المطلب الثالث: مؤشزات حقوق االوسان، حزية التعبيز، حزية االعالم.

 اإلٔغبْ ثؾمٛق اٌّؼ١ٕخ اٌغجغ اٌشئ١غ١خ اٌّزؾذح األُِ ارفبل١بد ػٍٝ اٌغضائش فبدلذ          

 ٚاالعزّبػ١خ االلزقبد٠خ ٚاٌؾمٛق ٚاٌغ١بع١خ اٌّذ١ٔخ ثبٌؾمٛق اٌخبفبْ اٌذ١ٌٚبْ اٌؼٙذاْ: "ٟٚ٘

 ارفبل١خ"ٚ(, 9750" )اٌؼٕقشٞ اٌز١١ّض أؽىبي ع١ّغ ػٍٝ اٌمنبء ارفبل١خ"ٚ(, 9767" )ٚاٌضمبف١خ

 ِٓ ٚغ١شٖ اٌزؼز٠ت ِٕب٘نخ ارفبل١خ"ٚ ،(9774" )أحاٌّش مذ اٌز١١ّض أؽىبي ع١ّغ ػٍٝ اٌمنبء

" اٌطفً ؽمٛق ارفبل١خ"ٚ(, 9767" )ا١ٌّٕٙخ أٚ اٌالإٔغب١ٔخ أٚ اٌمبع١خ اٌؼمٛثخ أٚ اٌّؼبٍِخ مشٚة

 ػٍٝ فبدلذ وّب(. 0223" )أعشُ٘ ٚأفشاد اٌّٙبعش٠ٓ اٌؼّبي ؽّب٠خ ارفبل١خ"ٚ ،(9771)

 .(9767) ٚاٌغ١بع١خ اٌّذ١ٔخ ٌٍؾمٛق اٌذٌٟٚ ثبٌؼٙذ اٌٍّؾك" األٚي االخز١بسٞ اٌجشٚرٛوٛي"

: اإلٔغبْ ثؾمٛق اٌّؼ١ٕخ اٌضّبٟٔ اٌذ١ٌٚخ اٌؼًّ ِٕظّخ ارفبل١بد ػٍٝ وزٌه اٌغضائش فبدلذ    

 ،(9740" )اٌغّبػ١خ ٚاٌّفبٚمخ اٌزغّغ ثؾش٠خ اٌّؼ١ٕزبْ( 76)ٚ( 65) اٌّشلّزبْ االرفبل١زبْ"

" اإلعجبسٞ ٚاٌؼًّ اٌغخشح ػٍٝ ثبٌمنبء اٌّؼ١ٕزبْ( 923)ٚ( 07) اٌّشلّزبْ االرفبل١زبْ"ٚ

 اٌز١١ّض ثّٕغ اٌّؼ١ٕزبْ( 999)ٚ( 922) اٌّشلّزبْ االرفبل١زبْ" ٚ(, اٌزٛاٌٟ ػٍٝ 9747 ،9740)

( 916) اٌّشلّزبْ االرفبل١زبْ"ٚ ،(اٌزٛاٌٟ ػ9747ٍٝ ،9740" )اٌٛظبئف ٚؽغً اٌؼًّ فٟ

 .(اٌزٛاٌٟ ػٍٝ 0229 ،9762" )ٚاٌمبفش٠ٓ األهفبي اعزخذاَ ثّٕغ اٌّؼ١ٕزبْ( 960)ٚ

  :اٌزبٌٟ إٌؾٛ ػٍٝ, ػ١ٍٙب فبدلذ اٌزٟ االرفبل١بد ثؼل أؽىبَ ػٍٝ اٌغضائش رؾفظذ

 ث١ٓ ِؾزشوخ ٟ٘ اٌزٟ( 9) اٌّبدح اٌغضائش٠خ اٌؾىِٛخ رفغش: رفغ١ش إػالْ: اٌذ١ٌٚبْ اٌؼٙذاْ -

 اٌّق١ش، رمش٠ش فٟ ٌٍزقشف اٌمبثً ػ١ش اٌؾؼٛة وبفخ ؽك ؽبي ثأ٠خ رّظ ال أٔٙب ػٍٝ اٌؼٙذ٠ٓ

 اٌؼٙذ٠ٓ، وال فٟ( 9/1) اٌّبدح فٟ إ١ٌٗ ٠ؾبس ِب أْ ٚرشٜ اٌطج١ؼ١خ، صشٚارٙب ػٍٝ اٌغ١طشح ٚفٝ

 إثمبء ِٓ ٚاٌضمبف١خ ٚاالعزّبػ١خ االلزقبد٠خ ثبٌؾمٛق اٌخبؿ اٌذٌٟٚ اٌؼٙذ ِٓ( 92) اٌّبدح ٚفٟ

  .ٚأ٘ذافٙب اٌّزؾذح األُِ ١ِضبق ِغ ٠زؼبسك األلب١ٌُ ٌجؼل اٌزجؼ١خ ؽبٌخ

 ٚاالعزّبػ١خ االلزقبد٠خ ثبٌؾمٛق اٌخبؿ اٌذٌٟٚ اٌؼٙذ ِٓ( 6) اٌّبدح أؽىبَ اٌؾىِٛخ ٚرفغش

 ٠منٟ رفغ١شاا  ٚاٌّذ١ٔخ اٌغ١بع١خ ثبٌؾمٛق اٌخبؿ اٌذٌٟٚ اٌؼٙذ ِٓ( 00) ٚاٌّبدح ٚاٌضمبف١خ،
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 إٔؾبء فٟ اٌؾك ِّبسعخ ثزٕظ١ُ ٠زؼٍك ف١ّب داخٍٗ اٌذٚي رؼًّ اٌزٞ اإلهبس ٘ٛ اٌمبْٔٛ ثغؼً

 اٌخبؿ اٌذٌٟٚ اٌؼٙذ ِٓ( 91) اٌّبدح ِٓ 2 – 1 اٌفمشر١ٓ أؽىبَ اٌؾىِٛخ ٚرؼزجش. رٕظ١ُ

 ٔظبِٙب ثؾش٠خ رٕظُ أْ فٟ اٌؾك ؽبي ثأ٠خ رّظ ال ٚاٌضمبف١خ ٚاالعزّبػ١خ االلزقبد٠خ ثبٌؾمٛق

  .اٌزؼ١ٍّٟ

 اٌّذ١ٔخ ثبٌؾمٛق اٌخبؿ اٌذٌٟٚ اٌؼٙذ ِٓ( 01) اٌّبدح ِٓ 2 اٌفمشح أؽىبَ اٌؾىِٛخ ٚرفغش

 ثأ٠خ رّظ ال أٔٙب ػٍٝ فغخٗ ٚػٕذ اٌضٚاط أصٕبء اٌضٚع١ٓ ِٚغئ١ٌٛبد ؽمٛق ثؾأْ ٚاٌغ١بع١خ

  .اٌغضائشٞ اٌمبٟٔٛٔ إٌظبَ ػ١ٍٙب ٠مَٛ اٌزٟ األعبع١خ اٌمبػذح ؽبي

 األهشاف اٌذٚي رٍضَ اٌزٟ( 0) اٌّبدح": اٌّشأح مذ اٌز١١ّض أؽىبي ع١ّغ ػٍٝ اٌمنبء ارفبل١خ" -

 فٟ ٚاٌّشأح اٌشعً ث١ٓ اٌّغبٚاح ِجذأ ثزغغ١ذ ٚرٌه, اٌّشأح مذ اٌز١١ّض ػٍٝ اٌمنبء االرفبل١خ فٟ

 ٌزؼذ٠ً -اٌزؾش٠غ رٌه فٟ ثّب - اٌّجذأ ٌٙزا اٌؼٍّٟ اٌزؾم١ك ٚوفبٌخ ٚرؾش٠ؼبرٙب، اٌٛه١ٕخ دعبر١ش٘ب

 ِغ رؼبسمٙب ثؼذَ رٌه اٌغضائش سثطذ ؽ١ش, اٌّشأح مذ ر١١ّضاا  رؾىً اٌزٟ اٌمٛا١ٔٓ إٌغبء أٚ

 ثغٕغ١خ ٠زؼٍك ف١ّب ٌٍشعً ِغب٠ٚبا  ؽمبا  اٌّشأح ِٕؼ ثؾأْ(, 0/ف 7) ٚاٌّبدح. األعشح لبْٔٛ

 رزؼٍك اٌزٟ(, 2/ف 93) ٚاٌّبدح. األعشح ٚلبْٔٛ اٌغضائشٞ اٌغٕغ١خ لبْٔٛ ِغ ٌزؼبسمٙب أهفبٌٙب

 ٚاٌّبدح األعشح لبْٔٛ ِغ ٌزؼبسمٙب ٚإلبِزُٙ عىُٕٙ ِؾً اخز١بس ٚؽش٠خ األؽخبؿ ثؾش٠خ

 .ٚاٌشعً اٌّشأح ث١ٓ ثبٌّغبٚاح رزؼٍك اٌزٟ(, 94)

 ٚاٌمشاساد اٌطٛاسا لبْٔٛ فئْ رٌه ِٚغ اٌغّؼ١بد، رى٠ٛٓ ؽك اٌذعزٛس ِٓ 29 اٌّبدح رىفً 

 إٌّظّبد ثؼل رغغ١ً اٌؾىِٛخ سفنذ ٚلذ اٌؾش٠خ، ٘زٖ ِٓ ٚامؾخ ثقٛسح رؾذ اٌؾى١ِٛخ

 اٌؾى١ِٛخ اإلعشاءاد ٚرغزغشق اٌشفل، ٌٙزا لب١ٔٛٔخ أعجبة أٞ إثذاء ٚرشفل اٌؾى١ِٛخ، غ١ش

 إرا ِٕظّخ أٞ ؽً اٌذاخ١ٍخ ٌٛصاسح ٠ّٚىٓ. ؽٙٛس ٌؼذح ٠ّزذ لذ ه٠ٛالا  ٚفزبا  اٌزشخ١ـ فٟ ٌٍٕظش

 ؽقٛي اٌمٛا١ٔٓ رؾزُ وّب. اٌذٌٚخ فٟ ٚإٌظبَ ٌألِٓ أٚ اٌؾىِٛخ ٌغٍطخ رٙذ٠ذاا  ف١ٙب سأد

 ٚرغزغشق. خبسع١خ أِٛاي أٞ رٍمٟ لجً اٌذاخ١ٍخ ٚصاسح ِٛافمخ ػٍٝ اٌؾى١ِٛخ غ١ش إٌّظّبد

 ٚرؾىٛ اٌؾى١ِٛخ، غ١ش اإلٔغبْ ؽمٛق ثّٕظّبد اٌؾىِٛخ ٚرزؾشػ. ه٠ٛالا  ٚلزبا  اٌّٛافمخ ٘زٖ
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 ٌؼمذ ػبِخ أِبوٓ ػٝ ؽقٌٛٙب ٚرؼشلً ٘ٛارفٙب، ثّشالجخ رمَٛ اٌؾىِٛخ أْ ِٓ إٌّظّبد ٘زٖ

  .االٔزٙبوبد ثؼل فٟ ٌٍزؾم١ك ِؾبٚالرٙب ٌؼشلٍخ اٌغٍطبد ٚرذخً اعزّبػبرٙب،

 ل١بَ لجً اٌذاخ١ٍخ ٚصاسح ِٓ سع١ّخ ِٛافمخ ػٍٝ اٌؾقٛي مشٚسح ػٍٝ اٌمبْٔٛ ٠ٕـ -6

 سفنذ ٚلذ هبئف١خ، أٚ د١ٕ٠خ أعظ ػٍٝ األؽضاة رى٠ٛٓ ٠ؾظش وّب اٌغ١بع١خ، األؽضاة

 ثذػٜٛ" ٚفبء ؽضة: "ث١ٕٙب ِٓ أؽضاة ٌزأع١ظ هٍجبد ػذح األخ١شح اٌغٕٛاد فٟ اٌؾىِٛخ

 رغزغت ٌُ وّب ،9770 ػبَ ِٕز اٌّؾظٛسح اإلعالِٟ اإلٔمبر ثغجٙخ اٌّؤعغ١ٓ أػنبئٗ اسرجبه

 .9776 اٌؼبَ ِٕز اٌذ٠ّمشاه١خ اٌغجٙخ ِٓ اٌّمذَ ٌٍطٍت

 المطلب الرابع: البعد الجندري، ادخال المرأة فً المؤسسة االمنٌة

 العسكرٌة، المإسسة فً المرأة مكانة تدعٌم إلى بوتفلٌقة، العزٌز عبد الجزابري، الربٌس ٌتجه

 .الجٌش فً سامٌة مراتب لتبوإ "الضابطات" من المزٌد أمام أبوابها بفتح

 وهو.  0290 العام فً” جنرال“ رتبة الى جزابرٌة امرأة أول بترقٌة بدأه الذي المسلسل وهو

 السلطة اهتمام على تنطوي الخارجً، العام للرأي سٌاسٌة رسابل توجٌه إلى الرامً التوجه

 .الجزابر فً المرأة واقع بترقٌة

 األٌام ؼضون فً أمضى بوتفلٌقة، عبدالعزٌز الربٌس أن” العرب“ لـ مطلعة مصادر وكشفت

 إلى العسكرٌة المإسسة ضباط من معتبر عدد بترقٌة ٌقضً رباسً مرسوم على األخٌرة،

 االستقالل عٌد بمناسبة المإسسة، تعرفها التً السنوٌة الحركة إطار فً العلٌا، الرتب مصاؾ

 جوٌلٌة. من الخامس ٌصادؾ الذي

 ٌناهز ما وهو وعقٌد، لواء رتبتً إلى نساء تسع ترقٌة ٌتضمن المرسوم أن المصادر وأضافت

 تإشر رسالة فً ضابطا، أربعون عددهم والبالػ السنوٌة الترقٌة من استفادوا الذٌن الضباط ربع

 إطار فً العسكرٌة، المإسسة على إضفاءها بوتفلٌقة الربٌس ٌرٌد التً األنثوٌة، اللمسة إلى
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 جهاز فٌها بما المجاالت، جمٌع فً الرجل مع متكافبة فرصا ومنحها الجزابرٌة المرأة ترقٌة

 1.األخٌرة السنوات ؼاٌة إلى االستقالل منذ الذكور على حكرا ظل الذي الجٌش

 العام فً أجراه الذي الدستوري التعدٌل فً صرٌحة مادة أفرد قد الجزابري، الربٌس وكان

 قانونً نص الدستورٌة المادة وأعقب المٌادٌن، مختلؾ فً بالرجل المرأة مساواة تكرس 0226

 وهو للمرأة، قوابمها من بالمبة 12 نسبة تخصٌص والمستقلٌن، السٌاسٌة األحزاب على ٌفرض

 فً والمحلٌة التشرٌعٌة االنتخابات فً بقوة والوطنٌة المحلٌة المجالس دخول من مّكنها ما

 .0290 انتخابات

 االستقطاب ومسؤلة السٌاسٌة، التؤوٌالت عن بعٌدة العسكرٌة، للمإسسة السنوٌة الحركة وتؤتً

 وسحب العصٌة للمإسسة بوتفلٌقة احتواء بعد العملٌة، فً ٌشتركون كانوا الذٌن الظل رجال بٌن

 وحدة صارت التً االستعالمات مدٌرٌة فٌها بما المإسسة، فً السابقٌن خصومه من البساط

 .المدٌرٌة وهٌكل هرم على أجراها التً التؽٌٌرات وكذا الجزابري، الجٌش وحدات من كؽٌرها

 الوطنً الدفاع وزارة بمقر الترقٌات، عن واإلعالن الجدٌدة الرتب تقلٌد ٌتم أن وٌنتظر

 .القادم ٌولٌو من الخامس فً االستقالل عٌد احتفالٌة بمناسبة بالعاصمة

 التً المعارضة، وانتقادات َتَحفظ السلطة طرؾ من الجزابرٌة المرأة ترقٌة خطوات وتلقى

 الخارجً، العام للرأي توجٌهها السلطة ترٌد تطمٌنات على تنطوي المتخذة التدابٌر تعتبر

 .الداخلٌة إخفاقاتها على للتؽطٌة

  

 

 

 

                                                             

 ، بوابة افرٌقٌا االخبارٌة. العسكرٌة المإسسة تقتحم الجزابرٌة المرأة  1
 



113 
 

 األمني في الجزائر.اختالل إصالح القطاع المبحث الثالث: 
 المطمب األول: الجزائر دولة عسكرية.

لفيم تثبت الحكم األمني في الجزائر، من الميم إدراك الدور المركزي الذي لعبو الجيش       
سنوات( أنتجت  الدولة الجزائرية. حرب التحرير )السبع  constructionفي بناء )تشكيل( 

العنف المسمح بين العسكريين والمدنيين داخل المقاومة الجزائرية. ثالث سنوات بعد 
من طرف 'ىواري بومدين' رسم ىيمنة الجيش ومرحمة حكم  1192االستقالل، في انقالب 

الحزب الواحد. ىذا ما أنتج انشاء الدولة األمنية أين أصبح النظام العام، االكراه، واجراءات 
الذي كان بمثابة  1112زيز القانون ساد عمى حساب المؤسسات التمثيمية. بعد انقالب تع

انياء أول تجربة جزائرية مع الديمقراطية ووضعت مرحمة الحرب األىمية في التسعينيات، 
سنة من دون موافقة برلمانية، قبل ان يتم الغاؤىا  11واقرار دولة الطوارئ، التي استمرت لمدة 

، كان واحد من بين الوسائل التي تستعمل لتبرير تمديد العيدات والسمطات 2011رسميا سنة 
 1 لصالح الجياز األمني.

ويضيف أنو كان لدى الواليات المتحدة والبمدان األوروبية، سواء أكان ذلك عمدًا أوصدفة، 
 وىي جميعاً  –تركيز قوي وضّيق عمى مكافحة اإلرىاب في كل من فمسطين، ولبنان، واليمن 

بمدان حكوماتيا ضعيفة وشبو ديمقراطية. لذا، ومن دون انتياج مقاربة متكاممة تتضّمن توفير 
الدعم لمديمقراطية وحكم القانون، لن تكون إصالحات قطاعات األمن ُمستدامة، البل يمكن أن 

 2.تُفاقم الصراعات المحمية عمى السمطة
 :ستخبارات إقميميًا ودولياً اال وأجيزةتحسين التعاون بين وكاالت إنفاذ القانون 

رىاب في شمال إفريقيا، ليا سجل حافل في مجال ئر والدول األخرى التي ُتواجو اإلالجزا
مكافحة شبكات اإلرىاب؛ بيد أن المنظمات األمنية اإلقميمية في حاجة إلى تطوير قدراتيا في 

دارة الحدود  3.مجالي تبادل المعمومات وا 

                                                             
1 Laurence, Aida Ammour, Regional security cooperation in the maghreb and sahel : Algeria’s pivotal 
ambivalence, Africa center for strategic studies, 2012.  P. 5. 

2
 .9002، أٚساق وبس١ٔغٟ، أوزٛثش، ": إفالػ لطبع األِٓ فٟ فٍغط١ٓ ٌٚجٕبْ ٚا١ٌّٓ إٌٛافز اٌّزىغ شحرش١ُِ ٠ض٠ذ فب٠غ،   

3
 .9002ٔٛفّجش،  أٚساق د٠ً وبس١ٔغٟ، اٌمبػذح فٟ ثالد اٌّغشة اإلعالِٟ: رؾٍذ عضائشٞ أَ رٙذ٠ذ ػبٌّٟ؟ث١بس ف١ٍٛ،  ع١ٓ  
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تواجه الجزابر تحّدٌات سٌاسٌة وأمنٌة معّقدة. فقد قوبل انتصار حزب جبهة التحرٌر      

الوطنً الحاكم منذ وقت طوٌل فً انتخابات أٌار/ماٌو الماضً بالمباالة ونفور عامٌن، 

واعتبرته حركات المعارضة اإلسالمٌة واالشتراكٌة انتصارا  ؼٌر شرعً. كما أن صحة 

، ماٌثٌر تساإالت 4102قة معتلّة، وفترة والٌته تنتهً فً العام الربٌس عبد العزٌز بوتفلٌ

حول شرعٌة النظام السٌاسً واستقراره. وتواجه الجزابر أٌضا  تهدٌدات من فروع تنظٌم 

 1.القاعدة، وتوّترات إقلٌمٌة، وعالقات إشكالٌة مع جٌرانها فً أعقاب الربٌع العربً

 

ٌّة إلى الحكم رأى بن عنتر أن : المكتمل غٌر االنتقال االنتقال الجزابري من السلطو

، الٌزال جارٌا . وخالفا  لما حدث فً بلدان أمٌركا 0191الدٌمقراطً، الذي بدأ فً العام 

الالتٌنٌة وأوروبا الشرقٌة وشبه جزٌرة أٌبٌرٌا، لم ٌواجه حزب جبهة التحرٌر الوطنً تحّدٌا  

هلٌة، وحافظ على سٌطرته على خطٌرا  من جانب حزب معاِرض جدٌد خالل الحرب األ

 .السلطة السٌاسٌة

 بقٌت المإسسة العسكرٌة طرفا  سٌاسٌا  فاعال  مهما  فً البالد. ومع أنها : الجٌش سلطة

اّدعت أنها تقلّص من نفوذها على النظام، أّكد بن عنتر أن جهودها فً هذا اإلطار التزال 

ن على كل مرشح فً االنتخابات موضع شك. فؤوضح على سبٌل المثال، أنه الٌزال ٌتعٌّ 

ٌّد الجٌش، وإن بالكالم فقط، كً ٌترّشح   .أن ٌإ

  

 اعتبر بن عنتر أن حزب جبهة التحرٌر الوطنً الٌزال ٌستفٌد من :  الغائبة المعارضة

ؼٌاب أي معارضة سٌاسٌة حقٌقٌة فً الجزابر. فقد نجح فً تقلٌص نفوذ الجماعات 

، وذلك عبر استؽالله الخالؾ بٌن أحزاب المعارضة المعارضة من دون أن ٌحلّها رسمٌا  

الصؽٌرة بشكل استراتٌجً، وتعاونه فقط مع الجماعات السلفٌة المتطّرفة التً لٌس لها أي 

 .طموحات سٌاسٌة

 العربً الربٌع تجّنب

العدٌد من الباحثٌن ووسابل اإلعالم عن استؽرابهم أن الجزابر تجّنبت الربٌع العربً،  أعرب

خصوصا  أنها تجاِور لٌبٌا وتونس والمؽرب. وأوضح بن عنتر أنه لجملة من األسباب، 

التارٌخٌة والمعاصرة، الٌنبؽً أن تكون حصانة الجزابر الظاهرة أمام هذه الحركات مثٌرة 

 .للدهشة
                                                             

 .0290جوان  02عبد النور، بن عنتر، ندوة بعنوان التحدٌات السٌاسٌة واألمنٌة فً الجزابر، مركز كارنٌجً للشرق األوسط،   1



115 
 

 أوضح بن عنتر أن معظم المواطنٌن الٌزالوا ٌتذكرون العنؾ : األسود عقدال ذكرٌات

والفوضى اللذٌن اجتاحا الجزابر فً تسعٌنٌات القرن الماضً، ماٌجعلهم ٌترّددون فً 

إطالق أو المشاركة فً احتجاجات على ؼرار الربٌع العربً. وأكد أن هذا التقاعس 

من االضطرابات وأعمال العنؾ التً ٌمكن أن الٌعّبر عن تؤٌٌد النظام، بل هو خوؾ عام 

 .تنجم عن االضطرابات السٌاسٌة

  

 أضاؾ بن عنتر أن النظام بارع جدا  فً التعامل مع : األمور بزمام السٌاسٌٌن تحّكم

االضطرابات المدنٌة، وضمان أال تصل أخبار التظاهرات فً جزء من البالد إلى 

ماسك االجتماعً فً األراضً الجزابرٌة المناطق األخرى. ونظرا  إلى انعدام الت

الواسعة، من ؼٌر المستؽرب أن التظاهرات لم تخلق تؤثٌر الدومٌنو الذي شهدناه فً 

 .أماكن أخرى

 لفت بن عنتر إلى أنه بدال  من االستثمار فً اإلصالح االجتماعً الذي تشتّد : النفط أموال

الحاجة إلٌه، ٌستخدم النظام أمواله الضخمة من صادرات النفط لشراء األصوات 

والشعبٌة. فؤثناء االنتخابات، ٌستخدم النظام ثروته لكسب األصوات من خالل منح 

 .ضطروا إلى تسدٌدها فً حال أعٌد انتخابهقروض كبٌرة للمزارعٌن والتعّهد بؤنهم لن ٌ

 ٌّة فً البداٌة من خالل الثورة، وهو : الشرعٌة مظاهر رأى بن عنتر أن النظام نال الشرع

 .ٌحافظ علٌها من خالل مكافحة اإلرهاب، المن خالل الوسابل الدٌمقراطٌة أو الدستورٌة

 األمنٌة التحدٌات

األمنٌة على حدودها المباشرة ومن جٌرانها على البحر تواجه الجزابر عددا  من التحّدٌات  

 .األبٌض المتوسط والصحراء الكبرى

 فً سٌاق الصراع الطوٌل بٌن الجزابر والمؽرب على الصحراء الؽربٌة، : المغرب

التزال الحكومة فً كل بلد تلقً اللوم على األخرى، والتزال الحدود بٌن البلدٌن مؽلقة. 

صراع الٌشّكل تهدٌدا  كبٌرا  على الرؼم من طول أمده، إذ شهد رأى بن عنتر أن هذا ال

البلدان خالفات داخلٌة كان ٌمكن التخفٌؾ من حّدتها عبر مهاجمة البلد اآلخر، لكن أٌا  من 

 .البلدٌن لم ٌستسلم لمثل هذا اإلجراء
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 فً، إذ أّكد بن عنتر أن الجزابر استفادت على األرجح كثٌرا  من سقوط نظام القذا: لٌبٌا

تمكنت من التخلص من التوّتر على طول حدودها الشرقٌة، مع أنها أّكدت على سٌاستها 

 .المتمّثلة فً عدم التدّخل، وعارضت تدّخل حلؾ شمال األطلسً )الناتو( فً لٌبٌا

 تثٌر الهجرة ؼٌر الشرعٌة من بلدان المؽرب العربً إلى أوروبا قلقا  كبٌرا  لدى : أوروبا

ٌٌن، ماحدا بالعدٌد من البلدان إلى تجرٌم الهجرة معالجة المشكلة من القادة األوروب

جذورها فً شمال أفرٌقٌا. فحذت الجزابر حذو االتحاد األوروبً وجّرمت األجانب، 

خصوصا  الصٌنٌٌن واألفارقة الذٌن ٌدخلون الجزابر بطرٌقة ؼٌر شرعٌة، وأعلنت أن أي 

 .ٌقة ؼٌر مشروعة ٌمكن أن ٌسجنجزابري ٌقبض علٌه وهو ٌحاول أن ٌهاجر بطر

 الجزابر موطن لعدد كبٌر من المهاجرٌن من الدول األفرٌقٌة : الصحراء جنوب أفرٌقٌا

األخرى، خصوصا  مالً والسودان. وعلى ؼرار العدٌد من البلدان المؽاربٌة األخرى، 

بلد ابتعدت الجزابر عن معظم جٌرانها فً الجنوب األفرٌقً، وعّرفت نفسها على أنها 

"عربً" ال "أفرٌقً"، وهً سٌاسة اعتبرها بن عنتر مضّرة بعالقات الجزابر مع دول 

المنطقة ومصلحتها المشتركة فً مكافحة تنظٌم القاعدة والجماعات اإلرهابٌة المماثلة 

 1.التً تنشط فً منطقة الساحل

 
 العامل الثقافً فً ترسٌخ الحكم العسكري فً الجزائر.المطلب الثانً: 

ٌتناول هذا العنصر مسؤلة الوعً والثقافة السٌاسٌة، أو كٌؾ ٌنظر العقل االجتماعً      

الجزابري لمإسسة األمن؟ كٌؾ ٌنظر إلى مإسسة الجٌش؟ هل ٌرى المواطن فً الشرطة 

شرٌكا له؟ هل ٌهتم المواطن الجزابري بمسابل األمن ومإسسة األمن وهل ٌرقى إلى فكرة 

 من؟الرقابة على مإسسة األ

فً محاولة لإلجابة عن هذه األسبلة، حاولنا رصد مدى وعً الجزابري بقضاٌا األمن       

ومإسسات األمن، عن طرٌق عملٌة إحصاء باالستعانة بورقة استبٌان، الموضحة فً الشكل 

 ، االستعالم ركز على وسٌلة االعالم المقروءة )الجرٌدة(.-0-رقم 

 

 

 

                                                             
1
 عبد النور، بن عنتر. المرجع السابق. 
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 اســـتـــمـــارة

 الدراسً: المستوى

 التخصص: 

 هل تطالع الجرابد الٌومٌة الجزابرٌة؟

 نعم                                ال 

 ماهً أهم الجرابد التً تطالعها؟

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......... 

 هل تهمك المواضٌع السٌاسٌة أو ذات الطابع األمنً؟

 نعم                                ال 

 مإسسة األمن؟تً تخص القاونٌن الأو المراسٌم  ،التعٌٌناتأخبار هل تهمك 

 ال                           نعم      

 

هل تبلػ احد مصالح األمن فً حالة اكتشافك أو اشتباهك فً عمل ٌمس األمن العام، سرقة، 

 ؟أو ما شابه عمل إجرامً

 نعم                                ال 

 

لقٌاس درجة اهتمام ووعً المواطن  : ٌوضح نموذج استمارة استبٌان-0-الشكل رقم 

 الجزابري بالمإسسة األمنٌة.

شخص من مختلؾ المستوٌات واألعمار، رؼم الصعوبة فً اختٌار  162استهدفت الدراسة 

، العلمٌة(، )موظفً إدارة القطاع العام والخاص(، العٌنة، طلبة جامعٌٌن )تخصصات انسانٌة

 (.42-04( )03-96بٌن )الفبات العمرٌة بعض المهنٌٌن والحرفٌٌن، 
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، %42خلصت نتابج االستبٌان إلى أن نسبة مطالعة الجرابد الٌومٌة تصل إلى حوالً    

، أخبار %90والمفارقة أن نسبة مطالعة المواضٌع السٌاسٌة أو ذات الطابع األمنً تصل إلى 

 .%1إلى  0.3، أما السإال المتعلق بالتبلٌػ بٌن %5التعٌٌنات، المراسٌم والقوانٌن بنسبة 

وكتعلٌق على النتابج والتساإل حول النسبة المرتفعة من مطالعة الجرٌدة الٌومٌة فً مقابل     

هو ؼلبة جاذبٌة المواضٌع االجتماعٌة تراجع االهتمام بالمواضٌع السٌاسٌة واألمنٌة، 

واالشهار، والمفارقة هً أن هناك جرابد ساهمت فً رفع حصة القراءة نظرا لطرٌقة 

 ها للخبر السٌاسً وخاصة االجتماعً، توجٌه القارئ تبعا لمنظور السلطة الحاكمة.عرض

/ هو انشؽال المواطن بمشكالت 9نسبة االهتمام بؤخبار التعٌٌنات قد تنعدم أحٌانا، لسببٌن      

قد ال ٌذاع  أحٌانا/ ؼٌاب سٌاسة اتصال مإسساتٌة خاصة بمإسسة األمن. 0الحٌاة الٌومٌة، 

خبر تعٌٌن قٌادات فً الجٌش واالستعالمات. )مثل خبر تعٌٌن طرطاق كمستشار لألمن فً 

 مإسسة االستعالم واألمن أول ما بث الخبر فً قناة العربٌة"(.

أما عن التبلٌػ فهناك شبه إجماع على ؼٌاب الحماٌة القانونٌة للمبلػ، وعدم االٌمان     

 زال الجزابري ٌتعامل معها بكثٌر من التحفظ.بنجاعة التبلٌػ لمإسسة ال 

 المواطنة:

 اػٛعبط رم٠ُٛ ٘ٛ اٌّٛاهٕخ ُ٘ فئْ اٌؾىُ، إٌٝ اٌٛفٛي اٌغ١بع١خ األؽضاة ٘ذف وبْ إرا      

 إِب ثبألؽضاة، اٌزالػت اٌغٍطخ ػٍٝ اٌغًٙ ِٓ ٕ٘ب، ِٚٓ. اٌؼبَ اٌؾأْ رغ١١ش ِٚشالجخ اٌؾىبَ،

 اٌّؾٙذ ؽبي وّب إٌظبَ، ِٓ عضءاا  ف١ٗ رقجؼ ثؾىً ٚاٌمّغ، ثبإللقبء أٚ اٌزُِ ٚؽشاء ثبالؽزٛاء

 فٍىٙب، فٟ اٌغبئشح األؽضاة ثزؾ٠ًٛ ٔفغٙب األٔظّخ اعزٕغخذ ؽ١ش ػِّٛبا، اٌؼشثٟ اٌغ١بعٟ

. اٌزٕبٚة ِضً اٌذ٠ّمشاهٟ اٌغٍٛن ػٕٙب ٠غ١ت ِقغشح، رغٍط١خٍ  أٔظّخٍ  إٌٝ ٌٙب، اٌّؼبسمخ ِضً

 اٌؾضث١خ اٌزؼذد٠خ ٚعٛد عضئ١با، ٠فغش، ِب ٚ٘زا. اٌّٛاهٕخ ِغ رٕفغ ال ٘زٖ اٌزؼبًِ اعزشار١غ١خ ٌىٓ

 .ف١ٙب ِٛاهٕخ ال ث١ئخ فٟ رزطٛس أْ ٠ّىٕٙب ال اٌزٟ اٌغ١بع١خ اٌزؼذد٠خ رغ١ت ف١ّب ػشث١با،

 ٠ىْٛ األٌٚٝ، اٌؾبٌخ ففٟ. ٌٗ ِٛاه١ٕٓ ٚسفل ِب ٔظبِبا  أؽضاة سفل ث١ٓ عٛ٘شٞ فشق ٕ٘بن

 ٠ىْٛ لذ ٚثبٌزبٌٟ،. اٌؾىُ ٘ذفٗ ؽضة أٞ وْٛ ؽىٛن، ٚرؾٛثٗ ػذد٠با، أل١ٍخ فؼً اٌشفل

 فٟ إؽشاوٙب ثّغشد رّبِبا، ِٛالفٙب رغ١شد أؽضاثبا  ٕ٘بن أْ وّب. غ١ش ال ٌزؾم١مٗ ِط١خ اٌشفل

 األه١بف ِٚخزٍف ِٚزؼذد عّبػ١با، ف١ىْٛ اٌّٛاهٕٟ اٌشفل أِب. اِز١بصاد ِٕؾٙب أٚ اٌؾىِٛخ،
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 اٌؾشوخ إلعٙبك االٔزمبئ١خ، االعزٙذاف ػ١ٍّخ ِٓ ٠ُقؼِّت ِب اٌغبٌت، فٟ ِؤهش ٚغ١ش ٚاٌفئبد،

 ال اٌؼذدٞ، صمٍٗ ٚثؾىُ. اٌمبئُ إٌظبَ ؽشػ١خ فٟ ٠طؼٓ فٙٛ ٕ٘ب، ِٚٓ. اٌّٛاه١ٕخ االؽزغبع١خ

 اٌؾبوّخ األٔظّخ اػزبدد وّب إس٘بث١خ، ؽزٝ أٚ ِخشثخ، أٚ ِؾبغجخ، ػٕبفش فٟ ٠ُخزضي أْ ٠ّىٓ

 ال ٌىٕٗ ٠ُٚمٙش، ٠ُٚمّغ، ٠ُغزؼجذ، فبٌؾؼت ٠ُغغٓ، أْ ٠ّىٓ ٚال اؽزغبع١خ، ؽشوخ وً ٚعُ ػٍٝ

 أفشاد ِغّٛػخ فٟ رغ١ٍبرٙب رغذ ع١بع١ٍخ، أؽضاةٍ  رؾشن ث١ٓ اٌغٛ٘شٞ اٌفشق ٕٚ٘ب. وٍٗ ٠ُغغٓ

 .اٌزؾضة ِٓ أخطش فبٌّٛاهٕخ ٚػ١ٍٗ،. إٌطبق ٚاعغ ؽؼجٟ ٚرؾشن

 من ؼاٌة فً مواطنً تحرك مع التعامل أن الؽرب فً االجتماعٌة الحركات وأثبتت    

 االجتماعٌة الشرابح مختلؾ من مواطنٌن وٌجمع وجماعٌا ، عفوٌا   ٌؤتً ألنه الصعوبة،

. وحرٌتهم معٌشتهم ومستوى حقوقهم، على الحفاظ المشترك همهم السٌاسٌة، والتوجهات

 والنقد المساءلة وثقافة بالذات، الوعً هً الظاهرة هذه بمثل سمحت التً والظروؾ

 الحركات، هذه مثل بوجود سمحت التً هً الدٌمقراطٌة األنظمة طبعا  . الرأي فً واالختالؾ

 الدٌار فً خلط ال أنه وبما. ضدهما ولٌس والحرٌة، الدٌمقراطٌة عن دفاعا   قامت األخٌرة لكن

 التسلطٌة، األنظمة أما. حاصل تحصٌل العملٌة فإن والحكومة،( الدٌمقراطً) النظام بٌن الؽربٌة

 هذا ٌفسر. االختالؾ فً والحق الرأي وحرٌة المساءلة من خوفا   المواطنة، بناء فتعرقل

 العربٌة القوانٌن تشدد أصال ، المبتور القانونً شقها فً اختزلت والتً المواطنة، من التخوؾ

 من صعوبة أقل سٌاسً حزب تؤسٌس أحٌانا ، ٌبدو، إذ األهلٌة، الجمعٌات بإنشاء الخاصة

 .جمعٌة تؤسٌس

 العرب تارٌخ فً المواطنة عن تعبٌر أقوى هو الذي العربً الربٌع مع جدٌد من هل لكن،    

 المواطن وضعت اجتماعٌة حركات التنوٌه، سبق كما الؽربٌة، الدٌمقراطٌات عرفت المعاصر؟

 الؽربٌة الدٌار فً الوضع بٌن شتان لكن، بامتٌاز، مواطنٌة حركات وهً العام، الشؤن قلب فً

 هو ٌحدث وما وراسخة قابمة، المواطنة األولى، ففً. التسلطٌة العربٌة والدٌار الدٌمقراطٌة

 ما فإن الثانٌة، فً أما. والسٌاسٌة االجتماعٌة المكاسب عن والدفاع لتدعٌمها، المواطنٌن سعً

 األنظمة ألن سٌاسٌة، معوقات تواجه النشؤة هذه أن والمشكلة. ناشبة مواطنة عن ٌعبر ٌحدث
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 واعتبارها المحك، على شرعٌتها وضع ٌعنً مشوهة ؼٌر مواطنة مٌالد أن جٌدا   تعً الحاكمة

 فً البقاء نداء: هو األنظمة هذه حال لسان وأن خصوصا   الحل، من جزءا   ولٌس المشكلة،

 .والمواطنة الدولة بناء نداء من أقوى السلطة

 قٌد المواطنة لكن. حرة مواطنة وتالعبهم الحكام نفوذ دابرة خارج مواطنة نشوء ٌعنً طبعا ،

 واقترنت اختزلت التً الدولة دعم من اآلن، حد إلى تستفٌد، ال العربً الربٌع دول فً التشكل

 نفسها الناشبة المواطنة تجد ثم، ومن. الحقٌقً التشكل قٌد األخرى هً وبالتالً، البابد، بالنظام

 وفرض الشعب، على وصاٌتها فرض إلى تسعى –الدولة دون -وتنظٌمات تٌارات مواجهة فً

 الحالً، المواطن أن كما. المواطنة بناء مشروع األنظمة إجهاض عن فضال   لمستقبله، تصورها

 الرأي وقبول النقدٌة والروح الوعً، من درجة على لٌس تسلطٌة، تراكمات نتاج أٌضا   وهو

 حزبٌة، التعددٌة ألن السابدة، الواحد الحزب ثقافة) الواحد الفكر مع بالتعامل له تسمح المخالؾ،

 الرجل بٌن المساواة ؼٌاب هً أخرى، إشكالٌة تجسد اإلشكالٌة هذه إن ثم(. سٌاسٌة ولٌست

 أنه والحقٌقة. زالت وما سادت وممارسات مقوالت وتحدٌث تجدٌد إلى سعً هناك إذ. والمرأة

 العربً الراهن فإن وعلٌه،. الجنسٌن بٌن بالمساواة ٌقر ال اجتماعً-سٌاسً سٌاق فً مواطنة ال

 بٌن ومواجهات بل واجتماعٌة، سٌاسٌة توترات لٌعرؾ مرشح ناشبة مواطنة تمٌزه الذي

 والتوجهات جهة، من المحافظة والسٌاسٌة منها، والسلفٌة المتشددة سٌما ال الدٌنٌة، التوجهات

 األمر تعلق – محاٌدة بٌبة فً تتم ال" المواجهة" هذه أن إال طبٌعً، وهذا. والتحدٌثٌة اللٌبرالٌة

 الخطاب تقبل ثقافة جعلت التسلطً الموروث تراكمات أن ذلك – التسلطٌة أو االنتقال، بدول

" التسلطٌة الزعامة"و...( سلفً إسالمً، سلطوي،: مصدره عن النظر بؽض) عموما   الدٌنً

ؼات من وؼٌره االستقرار بدعوى)  المدنً التسامح سقؾ على وأبقت للؽاٌة، عالٌة( المسوِّ

 .للؽاٌة منخفضا  

 شبكات عبر المواطنة تعبٌرات تنامً العربً الربٌع خضم فً المواطنة دالالت بٌن من وربما

 الوضع هذا وٌشكل. الصاعدة االجتماعٌة الفواعل أدوات أبرز وهً االجتماعٌة، التواصل

 تراجعت فٌما وسجنهم، اجتماعٌٌن مدونٌن اعتقال ظاهرة تتصاعد حٌث لألنظمة، هاجسا   الجدٌد
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 التً – االنقالبٌة – المصرٌة الحالة باستثناء) حزبٌة قٌادات وسجن اعتقال ظاهرة واختفت بل

 المواطنة تروٌض إلى وسعً للمعارضة، تروٌض على داللة وهذا(. الظاهرتٌن بٌن تمزج

 .الناشبة

 

الثالث: نهاٌة هٌمنة الجٌش، أي مستقبل. هل أنهت مؤسسة الرئاسة هٌمنة  المطلب

 الجٌش؟

ان استعمال هذه العنونة بهذه الصٌاؼة ٌحمل تعقٌبٌن، األول/ إلى استفزاز أكادٌمً، من    

حٌث استباق الحكم قبل تقدٌم مإشرات نهاٌة هٌمنة الجٌش على الحكم فً الجزابر، الثانً/ ال 

 المعنى االٌجابً لتحول الدولة من العسكرٌة الى المدنٌة الدٌمقراطٌة. ٌقصد بالضرورة

المشهد السٌاسً الجزابري ال ٌخفً تضخم مإسسة الرباسة أو النخبة االستراتٌجٌة      

 الحاكمة على مإسسة الجٌش ومصلحة االستخبارات، 

 وسابل الهٌمنة: 

 ة:تشدٌد المركزٌة فً اتخاذ القرار فً المؤسسة العسكرٌ -1

 المركزٌة المدنٌة البٌروقراطٌة: 

من الصعب أن ٌتجاوز المرء عملٌة البقرطة التً اجتاحت العالم العربً منذ الخمسٌنٌات. 

البٌروقراطً، أي التوسع فً الهٌبات العامة من  ح "البقرطة" تعنً شٌبٌن: أ/ النمووبمصطل

ت اإلدارٌة واألفراد، النوع الذي ٌمكن قٌاسه بالزٌادات التً تحصل فً إعداد الوحدا

باالضافة إلى ازدٌاد االنفاق العام، بما فً ذلك على وجه الخصوص األجور والرواتب، ب/ 

التوجه الذي ٌهٌمن فٌه العنصران اإلداري والفنً على العنصر االجتماعً. وعلى العموم 

فإن البقرطة هً المٌل الذي ٌنحو بقوة باتجاه المركزٌة والتراتبٌة والسٌطرة.
1

 

الجزابر من الناحٌة الفنٌة جزءا من فرنسا فإن إدارتها اإلقلٌمٌة كانت تتم على ٌد     

األوروبٌٌن وفق القوانٌن الفرنسٌة. وكانت النتٌجة أنه حٌنما حصلت البالد على استقاللها بعد 

 م ومساعد محلً.دمستخ 12.222حرب تحرٌر مرٌرة كان هناك أقل من 

                                                             
 .364ص. . للترجمة العربٌة المنظمة األوسط، الشرق فً والمجتمع السٌاسة: العربٌة الدولة تضخٌم حسٌن، أمجد: ترجمة األٌوبً، نزٌه -9
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الجدٌدة نفسها فٌما ٌشبه فراؼا قانونٌا ومإسساتٌا، فإنها  وحٌنما وجدت الحكومة الوطنٌة

مددت صالحٌة نفاذ القوانٌن واألنظمة الفرنسٌة، بٌنما أخذت تصدر المزٌد من تشرٌعاتها هً 

قانون حتى أواسط الثمانٌنات، وعٌنت أعدادا كبٌرة من أعضاء )جبهة  13.222حوالً 

)بحٌث ارتفع عدد طالب التعلٌم العالً من  التحرٌر الوطنً(، ووسعت التعلٌم باقصى درجة

طالب ٌتدرب فً  3.22، عالوة على 9762سنة  932.222إلى  9740ألؾ طالب فً العام 

المٌادٌن اإلدارٌة والمهنٌة، وأرسل أفراد إلى فرنسا لؽرض التدرٌب ما فسح مجاال أما النمو 

ل السنوات األولى بعد فً السنة خال %12عدد العاملٌن فً صفوؾ البٌروقراطٌة بحوالً 

 االستقالل.

مإسسة   17وزارة وحوالً  04وبحلول أواخر الثمانٌنات كانت للحكومة الجزابرٌة    

من السكان وما ٌقارب من  %2موظؾ أي حوالً  62.222عامة، وكانت تشؽل ما ٌزٌد عن 

ً أوابل من اجمالً القوى العاملة. أما األجور ورواتب هإالء الموظفٌن فقد مثلت ف 02%

من إجمالً النفقات الجارٌة. %30التسعٌنات نسبة 
1

 

فإذا كان الحدٌث عن المركزٌة فً الحكم المدنً، فإنها أكثر مركزٌة فً المإسسة     

العسكرٌة، وإعتمادا على عدة مإشرات تجعلنا نحكم على شدة المركزٌة فً اتخاذ القرار 

 داخل مإسسة الجٌش،

أحد أهم المإشرات على مركزٌة القرار هً أن حصر مهام ة: نفاذ قٌادة النواحً العسكرٌ -2

ناحٌة عدد من القطاعات العسكرٌة  العسكرٌة، إذ تنضوي تحت أيوصالحٌات قابد الناحٌة 

)البرٌة الجوٌة والبحرٌة( تتقاطع صالحٌة أوامر قابد الناحٌة مع أوامر قابد القطاع البري فً 

الجوٌة هناك اجبارٌة إبالغ قابد األركان عن تحرك القوات  وزارة الدفاع فً العاصمة، وفً

أي طابرة مقاتلة، دعم أو نقل. وأي تعارض فً األوامر بٌن قابد الناحٌة وأمر قابد القطاع 

 من وزارة الدفاع، ٌتم تسبٌق أمر القابد المركزي على قابد الناحٌة.

من المراقبٌن ٌرى بؤن هذا الوضع تعمدته السلطة المدنٌة متخفٌة بؽطاء قانونً  البعض    

 تقٌٌد الجٌش تقنٌا ألؼراض سٌاسٌة.  هو قٌادة المدنٌٌن للعسكرٌٌن، وبهذا تم

نقطة التحول حدثت عندما استطاع الربٌس بوتفلٌقة اقالة خمسة قادة عسكرٌٌن وفً نفس     

الوقت التعٌٌن المباشر لقابد أركان جدٌد "قاٌد صالح" قابد القوات البرٌة كما جرت علٌه 

ثم اطالق مرسوم رباسً ٌقٌد اكثر صالحٌة قابد االركان كنابب وزٌر الدفاع،   العادة.

 ً قضاٌا الدفاع بل حتى المصادقة ترجع لربٌس الجمهورٌة.واالستشارة ف

                                                             
 .422-421نزٌه، األٌوبً، مرجع سابق. ص ص.   1
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 مؤسسة االستخبارات. تغٌٌرات بنٌوٌة فًإحداث  -3

االستخبارات الجزابرٌة أقوى مإسسة فً الجٌش، لعدة عوامل تارٌخٌة )النواة تعد مإسسة 

، ، وانخراطها فً الحكم بعد االستقالل( وتقنٌة )الوسابل والصالحٌاتMALGاألولى للثورة 

القدرة على النفاذ داخلٌا، وخزان المعلومة(، سٌاسٌة )المشاركة فً القرار السٌاسً، وكثٌرا 

والمفارقة أن مإسسة االستخبارات الجزابرٌة بنتابج االنتخابات(.  حكمما ٌوجه لها االنتقاد بالت

ال ٌوجد قانون ٌنص صراحة حٌث تارٌخٌا لم تكتسب ما ٌعرؾ قانونا بالشخصٌة المعنوٌة، 

لم  0293تحكم عملها فحتى قانون االجراءات الجزابٌة لسنة  قوانٌنعلى وجود مإسسة أو 

موجهة للمإسسة، ما عدا تلك الموجهة لمإسسة  صرٌحة ٌتضمن نصوص قانونٌة

االستعالمات التابعة للشرطة، وال هً محددة دستورٌا، األكثر من هذا أن التسمٌات التً 

 كانت على األكثر تسمٌات إعالمٌة، إن هذا االشكال ٌطرح عدة عقبات: عرفتها

ال ٌمكن تقٌٌد عمل مإسسة االستخبارات سواء عن طرٌق الحكومة أو عن طرٌق  -

 البرلمان، أثناء رسم وتنفٌذ الخطط األمنٌة.

مإسسة مكلفة نظرا لطبٌعة عملها التملص من الرقابة المالٌة، فمإسسة االستخبارات  -

وهذا أمر مبرر، لكن الؽٌر مبرر هو عدم خضوعها ألحد لجان البرلمان  المًاالستع

 المختصة فً مراقبة نفقاتها المالٌة.

إشكالٌات تتعلق بحقوق االنسان والتعدي على الحرٌات والخصوصٌات، فؽٌاب  -

القوانٌن المحددة لعمل المإسسة ٌجعل من صالحٌتها أوسع أو كما عبر عنها نزٌه 

خم" ما قد ٌمكنها من القٌام بؤعمال ؼٌر انسانٌة وتعرٌض الدولة األٌوبً "التض

 لضؽوط ومساومات.

التدخل العمٌق فً توجٌه سٌاسة الدولة، التحكم فً االنتخابات وقد جادل البعض أن  -

لصالح المرشح قامت بتوجٌه نتابجها مإسسة االستعالمات واألمن  0222انتخابات 

 بوتفلٌقة.

ٌجعلها فً منؤى عن المتابعات القضابٌة فً حاالت التعدي  ٌةنؼٌاب الشخصٌة القانو -

هو ما ٌطرح مشكالت حقوقٌة وسٌاسٌة إذ ال ٌمكن تتبع المإسسة وحتى والجرٌمة، و

 األشخاص المتسببٌن فً المخالفات.

وتعد مسؤلة تخفً أهم قٌاداتها ومنهم مدٌر االستعالمات واألمن إلى قضٌة نظام المخابرات 

النظام الروسً حٌث ال ٌظهر مدٌر االستخبارات فً االعالم وال ٌصرح المعمول به فً 

مهامه. عكس النظام األمرٌكً الذي ٌظهر فٌه فترة تؤدٌة بإسمه الحقٌقً، وٌبقى متخفٌا طٌلة 

  مدٌر االستخبارات فً االعالم وٌصرح بإسمه وٌنشر خبر تعٌٌنه فً وسابل االعالم.
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بالموافقة على  9777سنة م واألمن بمإسسة الرباسة ٌمكن تتبع عالقة مإسسة االستعال  

ومع تنامً الجدل داخل مإسسة الجٌش  0222استقدام بوتفلٌقة كمرشح للرباسة، لكن سنة 

)الفرٌق نزار، محمد العماري، بتشٌن ...( الرافضة لبقاء بوتفلٌقة ربٌسا، قامت مإسسة 

خابات الرباسٌة لصالح المرشح االستعالم واألمن بالتحالؾ مع الربٌس وتحكمت فً االنت

بٌن الرباسة بوتفلٌقة، ما أعطى قوة أكبر للربٌس فً اقالة الجنراالت، لكن ٌبدو أن العالقة 

وقضاٌا فساد  0و  9فً قضٌة فساد سونطراك  وطفت 0225واالستخبارات ساءت سنة 

فٌها بوتفلٌقة التً تورط ملفات الفساد أخرى ، إذ ٌبدو أن الفرٌق توفٌق كان ٌراهن على 

اجراء مجموعة  بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر فً االطاحة بالربٌس. وجاء رد فعل الرباسة فً

، وقد 0291و 0290ابرزها سنة  القٌادات وتؽٌٌر تركٌبة المإسسةمن التؽٌٌرات مست 

حادثة تٌقنتورٌن من عملٌات التحوٌل واالقالة، واألهم هو تؽٌٌر فً بنٌة مإسسة  سرعت

، إذ قامت الرباسة بالحاق مإسسة التحقٌق االقتصادي لجهاز الدرك الوطنً، إن راتاالستخبا

هذا التحوٌل ٌثٌر مشكلة أعمق إذ أن أرشٌؾ التحقٌق فً قضاٌا الفساد الكبرى والثقٌلة تم 

تحوٌلها بشكل قانونً قصد حذفها تماما، وبالتالً تجنب محاكمة المتورطٌن وتلك الملفات قد 

ر كثٌرا إن لم تإدي بانهاء حكم الربٌس بوتفلٌقة. وقد انخرطت الرباسة فً تحتوي أسماء تض

خرها المدٌر العام الفرٌق توفٌق. إن هذه التؽٌٌرات حتى وإن مست احداث تؽٌٌرات مست آ

شخصٌات عرفت على أنها قوٌة، وتؽٌٌرات هٌكلٌة عمٌقة مثل الؽاء مإسسة فرقة التدخل 

ومن المتوقع حتى تؽٌٌر اسم المإسسة، وهٌاكلها  التابعة لالستخبارات، GISالخاص 

االساسٌة، إال أن األهم هو االنتقال إلى مستوى إخضاع المإسسة لرقابة المدنٌٌن، وتفعٌل آلٌة 

 المساءلة وتتبع نفقاتها المالٌة وأعمالها.

مؤسسة االستخبارات الجزائرٌة تمتلك تنظٌم مؤسساتً داخلً من الرتب، التسٌٌر،       

تصال، المؤسسات الفرعٌة ومهامها، طرق التعٌٌن واالقالة، لكن من دون أن تمتلك اال

وعاء قانونً خاص بها، فهً تنسب شكلٌا فً الوثائق وبطاقات االنخراط وتقاضً الرتب 

 نها مؤسسة هالمٌة.إال ألمؤسسة الجٌش الوطنً الشعبً، 
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، تشمل جملة من ما تم عرضه تبٌن أن إصالح قطاع األمن عملٌة بنٌوٌةمن خالل          

االصالحات تتؽذى زمنٌا بالممارسة لتصبح بنٌة. تتقبل فٌها أطراؾ القطاع األمنً قواعد 

اللعبة الجدٌدة، من قبٌل السماح بالرقابة االوسع للمدنٌٌن على العسكرٌٌن، اكتساب ثقافة 

معهد جنٌؾ للرقابة الدٌمقراطٌة على القوات المسلحة، أي مواطنة رقابٌة، وتحقٌق اهداؾ 

 ترشٌد نفقات الجٌش.

وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتابج ٌمكن رصدها على محورٌن نظري        

وآخر فً دراسة الحالة الجزابرٌة، فإصالح القطاع األمنً كما تظهر الدراسات ٌكون على: 

 / المدى القصٌر:9

 تلك القوات إعادة تشكٌل نفسها من أجل تهدٌد االستقرار أو تهدٌد السالم.ـ ال ٌجب على-

 القضاء على الرشوة و الفساد. ـ 

 الثقة فً أعٌن الشعب.و  ـ القطاع )ٌتضمن قوى قٌادٌة(، تكسب المصداقٌة، الشرعٌة

 ( أبعاد:2/ على المدى الطوٌل هناك أربعة )0

أساس رقابة المدنٌٌن على العسكرٌٌن و المإسسات : ٌجب أن تبنى العالقة على سٌاسٌاـ 

 األمنٌة.

 تشٌر الى التحول المادي و التقنً فً الهٌبات االمنٌة.مؤسساتٌا:  ـ

 تتعلق بالتموٌل و مٌزانٌة القوات.إقتصادٌا: ـ 

 تتعلق بدور المجتمع المدنً فً ترشٌد السٌاسات و البرامج األمنٌة.إجتماعٌا: ـ 

نٌة و المإسسات العسكرٌة )مرحلة ما بعد الحرب نحو السالم، التحول أوال: الحكومة الوط

 من نظام متسلط نحو نظام دٌمقراطً...(

ثانٌا: دعم المجتمع الدولً )تقنٌا، مالٌا، دور مصاحبة المجتمع المدنً فً طرق ممارسة 

 الرقابة على المإسسات األمنٌة...(

 نسان، منظمات الدفاع عن المرأة.ثالثا: المنظمات الحقوقٌة مثل منظمات حقوق اال

 إسسات الدٌنٌة، االتحادات التجارٌة، مرابعا: المجموعات االجتماعٌة مثل ال
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 خامسا: مإسسات المجتمع المدنً المحلٌة.

 سادسا: )قضٌة مهمة( هً اشراك المرأة فً تشكٌل المإسسات األمنٌة. و اشراكها فً العمل.

لٌة، إلعطاء أهمٌة لمسار اصالح القطاع األمنً، وكٌفٌة توضح هذه الدراسة البنٌة عن العم  

االنتقال من أزمة القطاع إلى اطالق عملٌة االصالح، ورصد أهم المراحل التً تمر بها 

أنه ال ٌمكن إطالق عملٌة اصالح القطاع االمنً إعتباطٌا،  Wulfوٌلؾ العملٌة، وقد جادل 

ة، فقد تكون الدولة فً حالة جد مهتربة بل ٌجب األخذ بعٌن االعتبار السٌاقات المصاحب

وبالتالً هً بحاجة إلى إستقرار أكبر للشروع فً عملٌة إستهداؾ قطاع األمن. وقد بٌنت 

الدراسة االجراءات االساسٌة الرساء عملٌة اصالح مستقرة، مثل إعطاء البرلمان قوة أكبر 

وٌن البرلمانٌٌن، توسٌع وتمكٌنه عبر سن القوانٌن المتعلقة بتقوٌة سلطة البرلمان، تك

الصالحٌات، ومن جهة أخرى إخضاع الجٌش والشرطة واالستخبارات لحكومة مدنٌة وذلك 

، وذلك لتمكٌن  (civil background)بتوكٌل مسإولٌن برتبة نابب عام، ذو خلفٌة مدنٌة 

تعد  وكخطوة أهم فإن مسؤلة المالٌة وموازنة الجٌش والدفاع واألمنالبرلمان من المساءلة، 

مهمة بدرجة أكبر، إذ من الضروري اقحام موازنة الدفاع واألمن للتداول العام فً البرلمان، 

وبرقابة تقنٌة من وزارة المالٌة ومدٌرٌة الضرابب ومختلؾ المدٌرٌات ذات العالقة، ألن 

االخالل بالموازنة والتحجج بسرٌة العمل األمنً قد ٌضر بقطاعات أخرى أهم، وتدخل 

 األمنٌة ومسإولٌها فً عملٌة فساد عام قد ٌهدد الدولة على المدى المتوسط.المإسسات 

من خالل عرض حاولت الدراسة أٌضا تقٌٌم تجربة الجزابر فً اصالح قطاع األمن،       

أهم الخطوات التً اتخذتها السلطة، والمالحظ فً الجزابر هو تشرذم بإرة القرار السٌاسً، 

من قوانٌن ومراسٌم مبطنة لتوازنات عصب السلطة، وؼٌر لذلك تؤتً مخرجات االصالح 

الرباسة، لكن التطور األبرز هو تراجع ثقل قوة الجٌش لصالح واضحة فً بعض األحٌان. 

حٌن استطاع الربٌس اقالة أهم الشخصٌات النافذة فً  0222سنة  ٌمكن ترصد هذا التؽٌر

ركان، وٌبدو أن حلٌفه األبرز هو الجٌش، واحداث تؽٌٌرات فً الوعاء السلطوي لقٌادة األ

مإسسة االستخبارات خاصة فً انتخابات الرباسة من السنة نفسها. ؼٌر أن ما ٌجب التذكٌر 

به كنتٌجة هو أن استمرار هذا الصراع حتى وان حسم لصالح مإسسة مدنٌة )الرباسة(، فإن 
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حتى من مإسسة  استمرار تجمٌد المإسسات الرقابٌة الدوالتٌة وؼٌر الدوالتٌة قد ٌجعل

 استعمال المإسسات األمنٌة. الرباسة مإسسة لتكرٌس دولة التسلط، وقد تسًء حتى فً
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91. 

 االِبساد ٌألثؾبس، اٌخ١ٍظ ِشوض رشعّخ اٌؼب١ٌّخ، اٌغ١بعخ فٟ لنب٠ب ٚآخشْٚ، ٚا٠ذ ثشا٠بْ، -3

 5. 0222 اٌّزؾذح، اٌؼش٠خ

 ،9ه ٌألثؾبس، اٌخ١ٍظ ِشوض رشعّخ اٌؼب١ٌّخ، اٌغ١بعخ ػٌّٛخ ع١ّش، عز١ف ، عْٛ ث١ٍ١ظ، -2

 .0222: اٌّزؾذح اٌؼشث١خ االِبساد

بورن هانز وإٌان لً، إخضاع أجهزة المخابرات للمساءلة: المعاٌٌر القانونٌة  -3

والممارسة األفضل للرقابة على أجهزة المخابرات، مركز جنٌؾ للرقابة الدٌمقراطٌة 

  . 0223على القوات المسلحة، أوسلو: 
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