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إصالحات قطاع األمن فً مصر

د .محمد قدري سعٌد

د .نهى بكر
ُتعد دراسة إصالح قطاع األمن فً مصر من المهام الحٌوٌة فً طرٌق تحقٌق أهداف األلفٌة اإلنمائٌة  MDGsفً مصر .وفً هذا الصدد ،قامت مبادرة
اإلصالح العربً وهً منظمة غٌر حكومٌة بعقد ورشة عمل حول هذا الموضوع فً القاهرة فً مارس  2002بمشاركة عشر منظمات شرٌكة من بٌنها
1
مركز األهرام للدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة وبحضور ممثلٌن من مصر والعالم العربً .وركزت هذه الورشة على أجندة شاملة تخص األمن والتنمٌة .
ومن ثمٌُ ،عتبر هذا البحث محاولة لتحلٌل قطاع األمن فً مصر واإلصالحات التً تتطلبها هذه العملٌة فً ظل التحدٌات الوطنٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة
المطروحة بما ٌتفق مع مخرجات هذه الورشة وكذلك أهداف مبادرة اإلصالح العربً.
وٌعتبر األمن بدوره هو عامل أساسً لتحسٌن الحٌاة الٌومٌة للمصرٌٌن وخفض الفقر وتعزٌز التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة .كما أنه معٌار أساسً لحماٌة
حقوق اإلنسان وتدعٌم الحكم الرشٌد .وٌمثل قطاع األمن فً مصر المساهم األساسً فً أمن األفراد والدولة على السواء حٌث أنه ٌمّكنهم من الحصول على
الخدمات االجتماعٌة وتسٌٌر األمور السٌاسٌة .وترجع مسئولٌة الملف األمنً بكل مكوناته إلى الحكومة المسئولة عنه بشكل أساسً .وبالنظر إلى أن المهام
التً ٌؤدٌها قطاع األمن فً أي مجتمع لٌست مقصورة على حماٌته وضمان بقائه على المدى القصٌر فحسب ولكنها تشمل أٌضا ً ضمان تنافسٌة وفاعلٌة
مكوناته على المدى البعٌد؛ فإن وجود هٌاكل وآلٌات أمنٌة غٌر مناسبة ٌؤدي إلى إضعاف الحكم وزعزعة االستقرار واشتعال الصراعات العنٌفة.
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فً اطار دراسة اصالحات القطاع األمنً فً مصر ،سٌطبق هذا البحث
اإلطار النظري الذي وضعه مركز جٌنٌف للمراقبة الدٌمقراطٌة للقوات
2
المسلحة ) (DCAFلدراسة قطاع األمن فً الدول النامٌة  .وفً هذا
النوع من الدراسات ٌكون فهم اإلطار القانونً الحاكم لمهام قطاع األمن
3
فً مصر وكذلك إمكانٌات اصالحه أمراً هاما ً .
4

ستتبع الدراسة تعرٌف شاتر( )Chutterلقطاع األمن وستعدله لكً
ٌتواءم مع الخصوصٌة المصرٌة حٌث أن النظام استخدم قطاع األمن
كقوة ممٌزة لحماٌة أوضاعه فً مصر .وفً الواقع ،كان هذا هو الحال
فً مواقف معٌنة سٌتم االستطراد فٌها فً الورقة البحثٌة .أما عن
إصالح قطاع األمن ،فسٌتبع البحث إرشادات لجنة المساعدات اإلنمائٌة
( )DACالتً أسستها منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة ()OECD
5
فً  . 2005وٌمٌل البحث إلى تطبٌق المعاٌٌر المحددة لقطاع األمن
6
الفعال فً اختباره لقطاع األمن فً مصر .

وكٌف؟ وهل هناك تقسٌم واضح للعمل بٌن الفاعلٌن فً قطاع األمن
الخارجً (مثل المؤسسة العسكرٌة والمخابرات العامة) ،والفاعلٌن فً
قطاع األمن الداخلً (مثل جهاز الشرطة وقوات األمن المركزي وبشكل
جزئً جهاز المخابرات العامة)؟ وهل ُتحترم مهام هذا الدور؟ وأي
الضمانات ٌمكنها أن تمنع استغالل أعضاء من الحكومة لقطاع األمن
المصري ضد خصومهم السٌاسٌٌن الداخلٌٌن سواء كانوا أحزابا ً سٌاسٌة
أو منظمات مجتمع مدنً أو مجموعات ذات خلفٌة دٌنٌة مثل االخوان
المسلمٌن؟ وهل تقدم الحكومة المصرٌة تقارٌر عن الشئون األمنٌة
للبرلمان و/أو للشعب بشكل منتظم؟ وما هً اإلجراءات التً تتم من
أجل التصدٌق على الموازنات الخاصة باألجهزة الحكومٌة المختلفة أو
لمراجعة مصروفاتها حسابٌاً؟

.1
أوالً :وصف قطاع األمن فً مصر
سٌبدأ هذا الجزء بوصف قطاع األمن المصري بالتركٌز على أدائه
وتكوٌنه وهٌكله الهرمً وحجمه ومٌزانٌته كما هو موضح فً أربع
مكونات أساسٌة :المؤسسة العسكرٌة وجهاز الشرطة وقوات األمن
المركزي وجهاز المخابرات العامة .وسٌتم االستطراد فً اإلطار
التشرٌعً الذي ٌوضح المهام المخصصة لقطاع األمن فً كل من
الدستور والقوانٌن واإلجراءات التً ٌتم تطبٌقها ،وكذلك ستتم مراجعة
مدى التعاون والتنسٌق والمنافسة بٌن المكونات األربعة لقطاع األمن
فضال عن القوى التنفٌذٌة والتشرٌعٌة والقضائٌة .كما ستعالج هذه الورقة
أٌضا ً اإلطار التشرٌعً لقطاع األمن من ناحٌة المخاطر المادٌة وغٌر
المادٌة.
ولكً ٌتحقق الهدف األخٌر سنطرح األسئلة التالٌة :هل تمارس
المكونات األربع لقطاع األمن المصري الرقابة على بعضها البعض؟
ٌ 2ؼتّذ األطبس إٌظشي ٌذساسبث لطبع األِٓ فً اٌذٚي إٌبٍِت اٌخبص
بّشوض جٍٍٕف ٌٍّشالبت اٌذٌّمشاطٍت ٌٍمٛاث اٌّسٍذت ) (DCAFػٍى
اٌّؼبٌٍش اٌتبٌٍتٚ :صف جٙبص األِٓ ٚفؼبٌٍتٗ فً اٌبٍذ لٍذ اٌذساست ٚتذًٍٍ
اٌتذذٌبث اٌتً تٛادٗ دٛوّت لطبع األِٓ ٚاٌتذمك ِٓ اإلداسة اٌّذٍٔت
ٚاٌشلببت ػٍٍٗ إضبفى إٌى إِىبٍٔبث اإلصالح ِٚتطٍببتٗ ِٓ ٚجٙت ٔظش
تششٌؼٍت ٌّٚىٓ تطبٍمٙب ( )2004DCAF

 3سٍذًٍ اٌتٛجٗ اٌمبٔ ًٔٛاإلطبس اٌمبٌّٔ ًٔٛىٔٛبث لطبع األِٓ ِٚب إرا وبْ ٕ٘بن تذاخً أٚ
تؼب ْٚأ ٚتٕبفس ٚإِىبٍٔبث اإلصالح اٌّطشٚدت.
4تؼشٌف شبتش ٌٍمطبع األًِٕ "ً٘ ٘زٖ اٌّؤسسبث اٌتً دٚس٘ب األسبسً ٘ ٛأٌٌٛٚبث األِٓ
اٌذاخًٍ ٚاٌخبسجً ببالضبفت اٌى اٌٍٙئبث اٌّسئٌٛت ػٓ اداستٚ ُٙتذذٌذ ِسئٌٍٛبتٚ ُٙاٌتذىُ
فٍٚ، ُٙاٌّمصٛد بٙزا ػٍٍّبً اٌجٍش ٚاٌششطت ٚاٌّخببشاث ٚاٌمٛاث شبٗ اٌؼسىشٌت ٚاٌجٙبث
اٌذىٍِٛت اٌّسئٌٛت ػٓ رٌه( ".شبتش )6: 2006
 5إسشبداث  DACاٌتً أسستٙب اي OECDفً ػبَ ٌ :2005ستخذَ ِصطٍخ "إصالح
ٔظبَ األِٓ" ٌ ٛصف تذٛي "ٔظبَ األِٓ"؛ ٌٚشًّ ٘زا جٍّغ اٌفبػٍٍٓ بٗ ٚإدٚاسُ٘
ِٚسئٌٍٛبتٚ ُٙأٔشطتِٚ ُٙب إرا وبٔٛا ٌؼٍّ ْٛسٌٛبً إلداسة ٚتشغًٍ ٘زا إٌظبَ بشىً ٌتسك
ِغ ِبتذا اٌذٌّمشاطٍت ٚاٌذىُ اٌششٍذ ٚبٙزا ٌسبُ٘ فً إٌجبد إطبس إًِٔ ٌؼًّ بشىً
ِٕبسب"(2005 OECD( .
 6اٌّؼبٌٍش اٌّذذدة ٌمطبع إًِٔ ٌؼًّ بفبػٍٍت :اٌمٍُ األسبسٍت إلصالح اٌمطبع األًِٕ ً٘
أْ ٌى٘ ْٛزا اٌمطبع ِشتىضاً دٛي اٌّٛاطٍٍِٕٓٚ ،ىٍتٗ تخضغ ٌٌٚ ،ُٙم َٛػٍى أسس
دٌّمشاطٍت ٌٚمبً اٌّببدا اٌذٌٍٚت ٌذمٛق اإلٔسبْ ٚدىُ اٌمبِٔ ٛ٘ٚ ْٛب سٍسبُ٘ بذٚسٖ فً
خٍك بٍئت تتسُ ببٌذشٌت بؼٍذاً ػٓ اٌخٛف وّب ٌجب أْ ٌى ْٛإصالح اٌمطبع األًِٕ جضءاً
ِٓ إطبس ػًّ ٌٙذف إٌى ٍ٘ىٍت اٌتفىٍش دٛي وٍفٍت ِؼبٌجت اٌتذذٌبث األٍِٕت اٌّختٍفت اٌتً
تٛاجٗ اٌّٛاطٍٕٓ ٚاٌذٌٚت ِٓ خالي اٌتٍّٕت اٌّتىبٍِت ٚسٍبسبث إصالح إٌظبَ األًِٕ ،وّب
ٌجب إداسة إصالح لطبع األِٓ بٕب ًء ػٍى ِببدا اٌّسبءٌت ٚاٌسفبفٍت اٌتً تٕفز فً اٌمطبع
اٌؼبَ ٚببٌتذذٌذ ِٓ خالي اإلششاف اٌّذًٔ ػٍى اٌؼًّ األًٌِٕٚ .جب أْ ٌؼًّ إصالح
اٌمطبع األًِٕ ِٓ خالي طشح اٌّتطٍببث اٌثالثت األسبسٍت اٌّتؼٍمت بئٔشبء ٔظبَ إًِٔ ٌؼًّ
بشىً جٍذ  ً٘ٚاٌتؼبٚ ْٚاٌتٕسٍك ٚاٌفبػٍٍت بمذس اإلِىبْ)22 ،22 :2005 OECD( .

المؤسسة العسكرٌة

ُتعد المؤسسة العسكرٌة أحد المكونات األربعة لقطاع األمن المصري
وٌترأسها الرئٌس المصري الذي ٌشغل أٌضا منصب القائد األعلى
للقوات المسلحة ،وٌأتً بعده القائد العام (وزٌر الدفاع) ورئٌس األركان.
وٌعتبر التكوٌن االجتماعً للجٌش المصري هو نتاج للتجنٌد العسكري
اإلجباري الذي ٌجمع بٌن المجندٌن المنتمٌن لطبقات اجتماعٌة مختلفة.
وبالرغم من ذلك ،تأتً خلفٌة أغلب الضباط ممن ٌخدمون فً القٌادة
العامة للقوات المسلحة من صفوف القٌادة العسكرٌة مما ٌضمن مستوى
جٌد من التماسك االجتماعً .ولم تفرض قٌود على الخلفٌة الدٌنٌة فً
التكوٌن االجتماعً للقوات المسلحة حٌث ٌمثل الضباط جمٌع القطاعات
فً المجتمع المصري( .سٌف ،بكر)2002 ،
ال تزال الواسطة المبنٌة على المعارف من المدرسة واألسرة -
7
والمتعارف على تسمٌتها الشلة  -تلعب دوراً هاما ً فً تقدم الفرد وكذلك
تعتبر مصدرا للمنافسة .ولكن بالرغم من هذه االختالفات فإن آلٌة القٌادة
المصرٌة كانت دائما ً قادرة على التصرف بحزم وتماسك فً اللحظات
الحاسمة (كوك :2002 ،ص .)7.وكان للفترة ما بٌن نكسة 1667
وحرب  1673العدٌد من الدروس المستفادة .فعلى الصعٌد الخارجً،
كانت مصر جزءاً من ائتالف عاصفة الصحراء الذي تم تشكٌله فً
 1661لتحرٌر الكوٌت بعد الغزو العراقً .وعلى الصعٌد الداخلً،
تدخل الجٌش المصري ثالث مرات خالل العقود الثالثة الماضٌة
السترجاع االستقرار فً الشوارع دون استخدام مفرط للعنف .ووضح
هذا ألول مرة فً  17وٌ 12ناٌر  1676أثناء احتجاجات الخبز ثم فً
احتجاجات مارس  1626عندما ثارت قوات األمن المركزي على
ظروف معٌشتهم والمرة الثالثة وهً األحدث فً صٌف  2002أثناء
أزمة ندرة الخبز عندها تدخل الجٌش عبر توفٌر منافذ لتوزٌع الخبز
لجمٌع المناطق المحرومة .وٌعنً هذا التدخل أن القوات المسلحة مثلت
المالذ األخٌر للدفاع عن شرعٌة النظام .وخالل األحداث سالفة الذكر،
لم ٌستطع أحد غٌر القوات المسلحة أن ٌتعامل مع األزمات؛ ومن
الجدٌر بالذكر أنها لم تستخدم العنف المفرط غٌر الضروري بل
استخدمت ووظفت القدر المسموح به من القوة القانونٌة لحل األزمات
الثالثة.

7

الشمة :هي مجموعة من األقران أو األقارب التي تساند بعضها البعض في التقدم في

العمل وليس بالضرورة لتبادل المجامالت.
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ٌوضح الجدول التالً توزٌع العاملٌن بالقوات المسلحة مقارنة بالتعداد الكلً للسكان لعام .2004
مصر

عدد السكان

الجٌش

القوات البحرٌة

القوات الجوٌة

المجموع

األرقام

71,931000

320,000

20,000

30,000

370,000

(معهد ستوكهولم الدولً ألبحاث السالم  :2005 SIPRIصفحة )242
أما بالنسبة لمصروفات الجٌش فً مصر ،فهً موضحة فً الجدول التالً:
السنة

1665

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

ملٌون جنٌه مصري

7164

7986

8154

8312

8312

9124

9975

10717

11824

134000

(معهد ستوكهولم الدولً ألبحاث السالم )2005 SIPRI
وفً عام  ،2006وصلت مصروفات المؤسسة العسكرٌة المصرٌة إلى
 5.25ملٌار دوالر أمرٌكً (إضافة إلى  1.3ملٌار دوالر من الدعم
األمرٌكً للمؤسسة العسكرٌة) ،والتً تمثل  %3.12من نسبة الناتج
2
المحلً اإلجمالً ) . )GDPوفً ٌولٌو من عام  2006وصل تقدٌر
6
عدد السكان فً مصر إلى . 2300220266
القوات البحرٌة :البحرٌة المصرٌة هً فرع من فروع القوات المسلحة
ومن مهامها حماٌة أكثر من  2000كٌلومتر من ساحل البحر األبٌض
المتوسط والبحر األحمر والدفاع عن قناة السوٌس ودعم عملٌات
الجٌش .وتتكون القوات البحرٌة من  200000فرد وتشمل العاملٌن
بخفر السواحل .ومن أهم أعمال قوات البحرٌة فً أكتوبر  1667بعد
وقف إطالق النار ببضعة شهور عندما أسقط زورق صوارٌخ مصري
إحدى مدمرتٌن إسرائٌلٌتٌن فً المٌاه اإلقلٌمٌة المصرٌة قبالة مٌناء
بورسعٌد .وكان غلق مصر لطرق المالحة المؤدٌة إلسرائٌل من خالل
غلق مضٌق تٌران من العوامل التً عجلت ببدء حرب ٌونٌو .1667
وفً أكتوبر  1673أغلقت مصر الحركة التجارٌة المتجهة إلى إٌالت
10
فً خلٌج العقبة  .وٌوجد حوض بناء السفن الخاصة بالقوات البحرٌة
المصرٌة فً رأس التٌن باإلسكندرٌة (مصر) وٌمكنها القٌام بإصالح أي
نوع من السفن الخاصة بالجٌش أو السفن المدنٌة.

الدفاع الجويٌ :رجع تأسٌس سالح الدفاع الجوي المصري إلى الفترة
ما قبل الحرب العالمٌة الثانٌة؛ ففً  1632تشكلت القوات الجوٌة
بوصفها المكون األساسً لخدمات المدفعٌة عندما بدأ العمل بالمدفع
البرٌطانً ذو ال 3بوصة ( .)3-inch Cannonوشاركت عناصر
مدفعٌة الدفاع الجوي فً تأمٌن القاهرة والمٌناء البحري فً اإلسكندرٌة
أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة وتطورت منذ ذلك الحٌن لتصل إلى الهٌكل
13
التالً :

القوات الجوٌة :تأسست القوات الجوٌة فً  22ماٌو  1632فً مطار
هاتفٌلد .وقام ثالثة طٌارٌن مصرٌٌن واثنان برٌطانٌٌن أول تحلٌق
بخمس طائرات مصرٌة وهبطوا فً قاعدة ألماظة الجوٌة فً القاهرة.
وفً  ،1632عٌُن قائد سرب برٌطانً ٌُدعى فٌكتور تٌت “Victor
” Titكأول قائد للقوات الجوٌة المصرٌة .وأُسست المدرسة الثانوٌة
للطٌران فً  1632أثناء االحتالل البرٌطانً لمصر مما استلزم وجود
مدرسٌن وفنٌٌن وطائرات للتدرٌب ومناهج دراسٌة .وكان المتدربٌن فً
المدرسة من الجٌش والشرطة وضباط الصف ممن كانوا صالحٌن طبٌا ً
11
للطٌران  .وعندما بدأت مصر حرب  ،1673كانت القوات الجوٌة
مستعدة تمام االستعداد لمهمتها؛ حٌث كان استطالعها لقناة السوٌس
بطولها ومساهمتها فً الضربات الجوٌة لنقاط إسرائٌلٌة هامة من
ال عوامل التً وفرت الدعم لقوات المشاة التً كانت تعبر القناة .وتمتلك
مصر فً الوقت الحالً أكبر قوات جوٌة فً العالم العربً بما فٌها أكثر
من  550طائرة من الوالٌات المتحدة وفرنسا وروسٌا والصٌن وكذلك
12
طائرات مصرٌة الصنع .

2انظرhttp://www.janes.com/articles/Janes-Sentinel-Security-

.Assessment-North-Africa/Defense-budget-Egypt.html
9

انظر . http://www.all-about-egypt.com

10

انظر. http://www.globalsecurity.org/military/world/egypt/navy.htm

12

انظر أيضاً

11انظر الموقع االليكتروني لو ازرة الدفاع .http://www.mmc.gov.eg

.http://www.globalsecurity.org/military/world/egypt/airforce.htm

13

انظر الموقع االليكتروني لو ازرة الدفاع . http://www.mmc.gov.eg
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وبعد حرب ٌونٌو  ،1667تم تقدٌم قوات الدفاع الجوي كسالح
جدٌد فً المؤسسة العسكرٌة .وتعمل مؤسسة الدفاع الجوي عن
طرٌق التكامل مع القطاعات األخرى فً المؤسسة العسكرٌة.
وتم تسلٌحها بالعناصر الالزمة لضمان الحماٌة الكاملة للمجال
الجوي المصري وضمان المشاركة الفعالة فً مختلف النطاقات
واالرتفاعات وتحت جمٌع الظروف البٌئٌة.
تعمل كلٌة الدفاع الجوي باستمرار على تطوٌر المواد الهندسٌة،
والدوائر االلكترونٌة ومسائل الرٌاضٌات ،والتصمٌمات
والرسومات االلٌكترونٌة ،والتشغٌل األوتوماتٌكً ،وكذلك
معالجة البٌانات ،ورفع التقارٌر باستخدام الجداول الرئٌسٌة لنظم
الحاسب اآللً ،واستمرار تحدٌث المواد االنتقالٌة التً تربط
المواد الهندسٌة بالتدرٌب العملً لطالب السنة النهائٌة .وٌغطً
الجانب اللوجستً فً قوات الدفاع الجوي جمٌع المخاوف
اللوجستٌة للمحاربٌن وكذلك ٌعمل على تحسٌن مستوى
14
معٌشتهم .
 .3جهاز الشرطة
هو المكون الثانً لقطاع األمن المصري وٌترأسه وزٌر
الداخلٌة .وٌعود النظام الوزاري فً مصر إلى عام 1205
عندما أسس محمد علً باشا ،والً مصر ،دٌوان الوالً الذي
ٌختص "بالمحافظة على القانون والنظام فً المدٌنة (العاصمة)
وحل النزاعات التً ٌمكن أن تنشأ بٌن المواطنٌن واألجانب
على حد سواء" .وفً  25فبراٌر  ،1257أصدر محمد سعٌد
باشا قراراً بترقٌة ثالث إدارات (الداخلٌة ،والحربٌة ،والمالٌة)
إلى مستوى وزارات وتعٌٌن وزٌر لكل منهم.
وتنص صالحٌات جهاز الشرطة فً العموم أن رسالتها هً
الحفاظ على النظام العام واألمن واألخالق وحماٌة األرواح
واألعراض والممتلكات وكذلك منع الجرائم والتصدي
للمجرمٌن .وتختص هٌئة الشرطة بالمحافظة على النظام واألمن
العام واآلداب ،وبحماٌة األرواح واألعراض واألموال وعلى
األخص منع الجرائم وضبطها ،كما تختص بكفالة األمن
واألمان للمواطنٌن فً كافة المجاالت ،وبتنفٌذ ما تفرضه علٌها
15
القوانٌن واللوائح من واجبات  .وٌنقسم جهاز الشرطة إلى
قطاعات أساسٌة وإقلٌمٌة تم تكوٌنها بنا ًء على قرار أصدره
وزٌر الداخلٌة .وٌرأس كل قطاع مساعد أول/مساعد للوزٌر
وٌمكن أن ٌساعده واحد أو أكثر من النواب لتمثٌله فً غٌابه.
وتتضح صالحٌات النائب أو النواب تفصٌالً فً قرار لوزٌر
الداخلٌة .وٌجب أن ٌكون وزٌر الداخلٌة مصري من والدٌن
16
مصرٌٌن وخرٌج كلٌة الشرطة .
وٌنص اإلطار التشرٌعً الحاكم لعمل جهاز الشرطة على
التالًُ :تحدد المادة  124من الدستور المصري طبٌعة
وصالحٌات جهاز الشرطة .وهً تنص على أن "الشرطة هٌئة
مدنٌة نظامٌة ،رئٌسها األعلى رئٌس الجمهورٌة" تؤدي مهامها

 24أظش ِٛلغ ٚصاسة اٌذفبع . http://www.mmc.gov.eg
25اٌّبدة  ِٓ 3لبٔ ْٛجٙبص اٌششطت سلُ ٌ 201سٕت  2192وّب تُ تؼذٌٍٙب.
 26أظش ِٛلغ ٚصاسة اٌذاخٍٍت http://www.moiegypt.gov.eg/English
.

وصالحٌاتها تحت قٌادة وزٌر الداخلٌة الذي ٌُصدر جمٌع
القرارات التً تنظم شئون ونظم عملها.
لعب جهاز الشرطة أدواراً عدة فً مصر حٌث حافظ على
األمن الداخلً وكذلك الخارجً بالمشاركة فً قوات حفظ السالم
التابعة لألمم المتحدة فً أراضً النزاع ولطالما أظهر امتٌازاً
فً هذا المجال .ولكنه طالما اتهمه اإلعالم بارتكاب انتهاكات
لحقوق اإلنسان إضافة إلى دوره فً إدارة االنتخابات الوطنٌة.
 .4قوات األمن المركزي
هً المكون الثالث لقطاع األمن فً مصر .وتوزع قواتها من
الجنود والمدنٌٌن على مراكز المدٌنة واألماكن الحساسة مثل
السفارات األجنبٌة أو الجامعات الحكومٌة بغرض الحفاظ على
األمن والنظام .وفً عام  1626أظهرت قوات األمن المركزي
عدم رضاها عن ظروف الحٌاة واألجور وعبرت عنه بعنف
شدٌد وبشكل مدمر فً مظاهرات فً القاهرة .وفً المقابل،
أظهر النظام التنفٌذي رد فعل متعاون عبر تحسٌن ظروف
الحٌاة واألجور الخاصة باألمن المركزي.
 .5جهاز المخابرات العامة
هً المكون الرابع لقطاع األمن فً مصر .وكان الرئٌس جمال
عبد الناصر قد اتخذ القرار بتأسٌس جهاز المخابرات فً 1654
والذي حقق عدة نجاحات منذ ذلك الحٌن بعضها تم اإلعالن عنه
وإنتاجه فً مسلسالت وأفالم مع التلفزٌون المصري والسٌنما
المصرٌة .فعرض فٌلم مصري شهٌر كٌف تمكنت المخابرات
العامة من إرسال عمالء مصرٌٌن تسللوا بٌن المهاجرٌن الٌهود
إلى إسرائٌل ونجاحها فً ضرب رافعة نفط إسرائٌلٌة أثناء
شحنها من كندا إلى سٌناء المحتلة فً عام  .1670وٌتمثل نجاح
المخابرات العامة األكبر فً التعامل مع خطة الخداع المصرٌة
أثناء حرب أكتوبر  ،1673كما لعبت دوراً أساسٌا ً فً الحد من
ظاهرة اإلرهاب على الصعٌد الدولً والوطنً.
ثانٌ ااً :الاعاااون وااناادمام بااٌن مكونااات قطاااع األماان الماعااددة
وداخل المجامع
فييً مصيير ،ال تمثييل الشييرطة وال أجهييزة المخييابرات المركزٌيية
المتعددة وال قوات األمن المركزي شبه العسكرٌة التابعة ليوزارة
الداخلٌة منافسا حقٌقٌا أمام القوات المسيلحة .إن مسيئولٌة الحيرس
الجمهوري هً تأمٌن القياهرة والقٌيادة المصيرٌة وقيت األزميات.
وتنظر القوات المسلحة لعملٌات إخماد أعمال الشيغب أو مطياردة
المتطييرفٌن كمسييئولٌة خالصيية ألجهييزة الشييرطة .وبشييكل عييام،
تتوفر مساحة تعاون بيٌن أجهيزة الشيرطة والقيوات المسيلحة عنيد
الضرورة  .ومثل نظرائه السابقٌن السيادات وعبدالناصير ،اعتقيد
مبييييارك أن القييييوات المسييييلحة تمتلييييك ميييين التنظييييٌم والقييييدرات
والتكنولوجٌييا مييا ٌجعلهييا األقييدر علييى حماٌيية البلييد وقٌييادة تحولييه
اإلجتميياعً .وقييد شييهد التييارٌخ فتييرات تييوتر قلٌليية بييٌن الرؤسيياء
الثالثة والمؤسسة العسكرٌة .وبرغم ذليك ،ضيمن التيرابط الوثٌيق
بييٌن المؤسسيية الرئاسييٌة والمؤسسيية العسييكرٌة إسييتمرار النظيييام
السٌاسً فً مصر حتى عام .2011
وتيييدرٌجٌا ،تغلغليييت القيييوات المسيييلحة فيييً العدٌيييد مييين نيييواحً
المجتميييع المصيييري .ودائميييا ميييا تفيييتح النيييوادي ،والمستشيييفٌات،
والمتيياجر التابعيية للقييوات المسييلحة أبوابهييا للمييدنٌٌن .ومنييذ بداٌيية
الثمانٌنٌيييات ،حصيييلت المؤسسييية العسيييكرٌة عليييى نصيييٌبها الهيييام

6
والمييربح ميين قطاعييات مصيير التجارٌيية والصييناعٌة ميين خييالل
"إستصييالح األراضييً" .ونجحييت القييوات المسييلحة فييً تحوٌييل
المناطق الصحراوٌة إليى مسياحات خضيراء تنيبض بالحٌياة بغٌية
االسييتخدام اإلقتصييادي .ومييؤخرا ،انتقلييت القييوات المسييلحة إلييى
قطاعييات الخييدمات اإللكترونٌيية والسييٌاحة والطٌييران .كمييا أنهييم
ٌصيينعون وٌسييوقون أحييد أكثيير أنييواع المٌيياه رواجيا ً – "صييافً".
باإلضافة إلى أنها أقامت وأدارت منذ سينوات مصينعا ً لألسيمنت،
وهو ٌعد سلعة استراتٌجٌة بالنسبة لبلد كمصر ،وتخطيط لتوسيٌع
بنٌته التحتٌة .وقد تجادل المحللون االقتصادٌون واألمنٌيون حيول
النشاطات اإلقتصادٌة للمؤسسة العسكرٌة منذ بروز نظيرة توغيل
األخٌييرة فييً الحٌيياة المدنٌيية ،وأٌضييا مييا مثلتييه ميين منافسيية غٌيير
عادلييية للقطييياع الخييياص ،باإلضيييافة إليييى عيييدم وضيييوح العملٌييية
الضييرٌبٌة لنشيياطاتها .وفييً عييام  ،2002حٌنمييا واجهييت مصيير
أزمييية نقيييص فيييً الخبيييز ،أمييير اليييرئٌس مبيييارك المخيييابز التابعييية
للقييوات المسييلحة بزٌييادة اإلنتيياج لتلبٌيية الطلييب المتزاٌييد وتخفييٌض
األسييعار .وٌعكييس أٌضييا وضييع محييافظً مصيير اإلنييدماج بييٌن
المدنٌٌن والعسكرٌٌن حٌث ٌأتً أكثر مين نصيف المحيافظٌن مين
القوات المسلحة أو الشرطة.
تعد مصير مين أهيم اليدول المصينعة لألسيلحة والمعيدات الحربٌية
بٌن الدول العربٌة ،وهٌئة التسلٌح هيً المخولية باختٌيار وتطيوٌر
وجلب األنظمية الحربٌية .وبالنٌابية عين األفيرع العسيكرٌة ،توكيل
المؤسسيية عملٌيية اإلنتيياج لمصييانع محلٌيية أو تتعامييل بعقييود ميييع
مييوردٌن ميين الخييارج .أشييرفت الهٌئيية القومٌيية ل نتيياج الحربييً
داخييل وزارة اإلنتيياج الحربييً علييى عييدد ميين المصييانع الحربٌيية.
كانييت الهٌئيية ،بشييكل خيياص ،بمثابيية األداة التييً ارتكييزت علٌهييا
شيييراكات القييييوات المسييييلحة ميييع متعهييييدٌن أمييييرٌكٌٌن للمعييييدات
الحربٌة وكٌانات صناعٌة عمالقة أخرى .مثال على ذلك المثيال،
مسئولٌة الهٌئة ،التً تقع تحت إشراف وزٌير اليدفاع ،وهيو أٌضيا
وزٌير اإلنتياج الحربييً ،عين تصينٌع دبابيية إم أبراميز M1A1
وهييً محورٌيية للجهييود المصييرٌة – األمرٌكٌيية لتحييدٌث القييوات
المسلحة المصرٌة.
فٌمييييا ٌتعلييييق بالشييييرطة ،مييييرت عملٌيييية إنييييدماجها مييييع المجتمييييع
المصيييري بلحظيييات تيييوتر شيييدٌد وعدٌيييدة ميييع المنظميييات غٌييير
الحكومٌة ووسائل اإلعالم بسبب إنتهاكاتها لحقيوق اإلنسيان .وقيد
استخدم المدونون ،عليى الشيبكة العنكبوتٌية ،هيذه الحيوادث إللقياء
الضوء على قضاٌا الفساد داخل قطاع الشرطة .وتعيرض ضيباط
الشييرطة الييذٌن ثبتييت علييٌهم الييتهم للمالحقيية القضييائٌة وواجهييوا
أقصيى العقوبييات .ورغييم ذلييكٌ ،بقيى الجييدل الرئٌسييً عيين أولئييك
الذٌن تم انتهاك حقوقهم دون أن ٌستطٌعوا الخروج بقضٌتهم إليى
النييور .وٌنطبييق نفييس األميير علييى قييوات األميين المركييزي التييً
اعتييادت قمييع اإلنتفاضييات مسييتخدمة العنف.وقييد تييم رصييد العدٌييد
من اإلنتهاكات الجسدٌة ونشرها على اإلنترنت وفً الصحافة.
ثالثاً :الرقابة على قطاع األمن فً مصر
ٌسيييتعرض الجيييزء الثاليييث مييين هيييذا التقرٌييير العملٌييية اإلدارٌييية
والرقابٌية للجهياز األمنييً .وٌتضيمن هيذا " اخضيياع قيوات األميين
للمحاسييبة ميين قبييل سييلطات مدنٌيية منتخبيية دٌمقراطٌ ياً؛ واإللتييزام
العام بحكم القانون بشيقٌه المحليً واليدولً؛ وكيذلك جعيل القطياع
األمنيييً ملتزميييا ً بييينفس مبييياديء اإلدارة المالٌييية والشيييفافٌة مثيييل
القطاعات غٌر األمنٌة ،وخلق وتضمٌن خطيوط واضيحة للسيلطة
التييً تنشييًء بييدورها رقابيية مدنٌيية ودٌمقراطٌيية علييى المؤسسيية
العسكرٌة؛ وبناء قدرات داخل الحكومة المدنٌة والمجتميع الميدنً
لفحييص السٌاسيية العسييكرٌة والدفاعٌيية وأخٌييراً خلييق بٌئيية تسييمح
وترحب بمشاركة المجتمع الميدنً فيً الشيئون األمنٌية؛ وضيمان

سييٌر عملٌيية تييدرٌب جنييود محتييرفٌن وفييق متطلبييات المجتمعييات
الدٌمقراطٌة" (صاٌغ :2007 ،ص.)4.
فييً حاليية مصيير ،فميين المتوقييع لرقابيية المجتمييع المييدنً أن تلعييب
دورا هاما فيً تشيجٌع الدولية للقٌيام بمهامهيا بشيفافٌة مدركية أنهيا
سييوف تخضييع للمحاسييبةٌ .سييعى المجتمييع المييدنً غالب يا ً للتييأثٌر
عليييى السٌاسييية ،وتيييوفٌر تحلٌيييل بيييدٌل والمسييياعدة فيييً تعرٌيييف
واخطييار صييانعً السٌاسيات والمجتمييع بشييكل عييامٌ .شييمل نطيياق
الوظييائف الييدفاع عيين حقييوق اإلنسييان ،والتعرٌييف بهييا وبمسييائل
أخرى ذات صلة ،واإلشيراف غٌير الرسيمً ،والرقابية المسيتقلة،
ودعم السٌاسية ،وتوصيٌل الخيدمات .وفيً الحالية المصيرٌة غالبيا
ًً مييا تعرقييل كييل ميين القييوانٌن والبٌروقراطٌيية المشيياركة العمٌقيية
وذات المغييزى ،خاصيية عيين طرٌييق القٌييود التييً ٌفرضييها قييانون
الجمعٌييات األهلٌ ية رقييم  24لعييام  . 2002باإلضييافة إلييى ذلييك،
ٌمييارس رئييٌس الدوليية فييً مصيير رقابيية مباشييرة علييى السٌاسيية
والتعٌٌنييات الرئٌسييٌة وهييو الحيياكم الييرئٌس فييً النزاعييات حييول
التخصصييات والنفقييات (صيياٌغ :2007 ،ص .)17.كييان ضييباط
القوات المسلحة ٌنتشرون بشكل روتٌنً فيً اليوزارات والهٌئيات
الحكومٌيية والمجيييالس المحلٌيية لممارسييية الرقابيية السٌاسيييٌة عليييى
البٌروقراطٌة المصرٌة (سعٌد .)2007
فٌما ٌخص رقابة النظام التشرٌعً على قطياع األمين فيً مصير،
فييإن مجلييس الشييعب فييً مصيير معطييى رسييمٌا سييلطات كبٌييرة
ومتعددة تخوله الرقابة على األجهيزة األمنٌية والعسيكرٌة .ورغيم
ذلك ال توجد ممارسة شاملة وحقٌقٌة لرقابة جيادة عليى المنشيئات
العسييكرٌة واألمنٌيية ميين قبييل المجلييس .وبييالرغم ميين أنييه مطلييوب
رسمٌا ًً من وزٌري الدفاع والداخلٌة عمل عرض سينوي حيول
شئون اليدفاع واألمين القيومً أميام اللجنية الدائمية التابعية لمجليس
الشييعب ،فإنييه علييى أرض الواقييع ،ال ٌوجييد حييوار حقٌقييً حييول
المسييائل األمنٌييية .وواقعٌيييا ًٌ ،فتقييير المجليييس للقيييدرات والكفييياءات
الفكرٌييية والفنٌييية لمناقشييية المسيييائل األمنٌييية والعسيييكرٌة (سيييعٌد
 .) 2007كميييا أن مجليييس الشيييعب المصيييري مخيييول دسيييتورٌا ً
بمراقبة المٌزانٌات الدفاعٌة.
وفييييً اطييييار شييييرح نقييييص الرقابيييية علييييى المؤسسيييية العسييييكرٌة
المصرٌة مين جانيب ميراقبٌن عيدة ،عيزا اليبعض ذليك إليى خبيرة
تليييك المؤسسييية فيييً إدارة وتشيييغٌل صيييناعات عسيييكرٌة ضيييخمة
والعمل فً المجيال الزراعيً والسيٌاحً والعقيارات والصيناعات
التحولٌة والمنافسة النشطة والفعالية فيً اإلقتصياد الميدنً .ورغيم
قانونٌيية هييذه النشيياطات إال أنييه ميين غٌيير الواضييح كٌييف تخضييع
للمراجعيية الخارجٌيية وكٌيييف تكشييف عييين أرباحهييا ورأس مالهيييا
وكذلك مسألة دفع الضرائب (صاٌغ :2007 ،ص)26.
رابعاً :الاحدٌات الاً اواجه النظام األمنً فً مصر
ٌناقش هذا الجزء من البحيث البٌئية المحٌطية بالقطياع األمنيً فيً
مصيييير ،وكييييذلك التحييييدٌات األمنٌيييية التييييً تواجييييه الدوليييية علييييى
المسيتوٌات المحلٌيية واإلقلٌمٌيية والدولٌيية .إليى أي مييدى تمثييل هييذه
التحدٌات عقبة أمام إصالح القطاع األمنً فً مصر؟
تظهييير التحيييدٌات فيييً نيييواحً عيييدة .أوالً ،فيييً األجهيييزة األمنٌييية
المنهارة أو الضعٌفة لدرجة الخطيورة فيً البليدان المجياورة مثيل
السيييودان والصيييومال واليييدول األفرٌقٌييية األخيييرى التيييً تصيييدر
الجئٌن ،بكل ما تحمله تلك الظياهرة مين عٌيوب أمنٌية ،ثيم تظهير
كيل ميين لبنييان وفلسيطٌن لتييؤدي إلييى صييراعات
ميرة أخييرى فييً ب
تؤثر على جٌرانها من الدول األخرى وفتحت الباب أميام التيدخل
الخارجً (قضمانً .)2002
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تشكل المشكلة الحدودٌة بٌن غزة ومصر تحيدٌات أمنٌية لألخٌيرة
أٌضا .ومن بٌن أحيدث التحيدٌات التيً تواجيه القطياع األمنيً فيً
مصر ،تصدٌر أفكار الثيورة الشيٌعٌة بميا فٌهيا مين هٌمنية وكيذلك
الصيييييراعات اإلثنٌييييية وتهرٌيييييب المخيييييدرات .ثانٌييييياً ،تسيييييتهدف
اإلٌدولوجٌات المتطرفة والجماعات اإلرهابٌة المجتمع المصيري
وأجهزتيييييه األمنٌييييية .وٌواجيييييه القطييييياع األمنيييييً انتشيييييار هيييييذه
اإلٌدولوجٌات ومحاولتها تحوٌيل هيذه األفكيار إليى أفعيال .وتمليك
هييذه الجماعييات اإلرهابٌيية قواعييد داخلٌيية وخارجٌيية تعمييل علييى
المستوى المحليً واإلقلٌميً لتشيكل ضيغطا ً إضيافٌا ً عليى الجهياز
األمنييً فييً مصيير .هنيياك أٌضييا اسييتخدام لغسييٌل األمييوال فييً
تموٌييل اإلرهييابٌن .هنيياك أٌضييا حاجيية لتحييدٌث القييوات األمنٌيية
وتطوٌرها لمواجهة التحيدٌات الجدٌيدة مثيل سيرقة حقيوق الملكٌية
الفكرٌيييية والفسيييياد واإلتجييييار بالبشيييير والهجييييرة غٌيييير الشييييرعٌة
وتهرٌب المخدرات.
خامساااً :الاحاادٌات الاااً اواجااه إصااالحات القطاااع األمنااً فااً
مصر
إن أول تحدي ٌواجه إصالح القطاع األمنً فً مصر هيو حقٌقية
أن اإلفييراط فييً األميين ٌعييرض الحقييوق المدنٌيية لألفييراد للخطيير،
حٌث أن الجهاز األمنً فً مصر هو القطياع الوحٌيد اليذي ٌمليك
الحييق فييً اسييتخدام القييوة ضييد األفييراد .ولكيين ٌمكيين لهييذا األخٌيير
أٌضا استخدام سلطاته ضد الحياكم ليو قيررت خلعيه مين منصيبه.
وكان أول نميوذج نياجح فيً هيذا الصيدد هيو ثيورة  1652والتيً
قادها الضباط األحرار .كما أن هناك أٌضا ً عملٌة اغتٌال اليرئٌس
الثانً لمصر أنور السادات على أٌدي جماعات اسالمٌة متطرفية
ميين داخييل الجييٌش ،ثييم إجبييار مبييارك علييى التنحييً فييً فبراٌيير
.2011
إن التحييدي الثييانً أمييام إصييالح الجهيياز األمنييً هييو اإلخييتالف
حول ما إذا كان اإلصالح فً خد ذاته هيدفا مسيتقال أم جيزءا مين
عملٌة اإلصالح الشاملة للنظامٌن السٌاسيً واإلقتصيادي (العيانً
 .)2002فً  ،2005تعهد الرئٌس مبيارك بضيرورة إنهياء حالية
الطيييواريء المعميييول بهيييا منيييذ  1621وعميييل قيييانون مكافحييية
اإلرهييياب .قيييدم مبيييارك مجموعييية مييين التعيييدٌالت ركيييزت عليييى
إجيييراءات التحيييرر السٌاسيييً ،لكييين ميييع حظييير جماعييية اإلخيييوان
المسلمٌن وأي سٌاسً مستقل أخر من الترشح للرئاسة  .كميا أنيه
احييتفظ بسييلطات تنفٌذٌيية واسييعة .تعرضييت هييذه اإلجييراءات للنقييد
الشدٌد من قبل الجماعات المعارضة والخبراء الدولٌٌن من حٌيث
مساهمتها فً عملٌة الدٌمقراطٌية واالسيتخدام المفيرط للقيوة اليذي
صياحب هيذه التعييدٌالت (ستٌمسيون  .)2007وقييد أظهير الجهيياز
األمنيييً قبضيييته القوٌييية بنفسيييه فيييً اإلنتخابيييات التشيييرٌعٌة التيييً
أجرٌت فً نوفمبر  ، 2010والتً أدت تقرٌبا ً إلى اإلقصاء التيام
ألحيييزاب المعارضييية وضيييمنت أغلبٌييية سييياحقة للحيييزب اليييوطنً
الدٌمقراطً الحاكم.
أما التحدي الثالث هو هيل ٌجيب عليى إصيالحات القطياع األمنيً
أن تبييدأ ميين الييداخل ،أم ٌييتم إمالءهييا ،أم تطوٌرهييا بالتعيياون مييع
ممثلٌن إقلٌمٌن ودولٌٌن؟ (قضمانً  .)2002هناك أٌضا معضيلة
متعلقيية بييإلى أي مييدى ٌجييب أن ٌُسييمح للجهييات المانحيية الدولٌيية
األجنبٌيية بتموٌييل أو تبييادل خبييرات فٌم يا ٌخييص إصييالح القطيياع
األمنً فً مصر ،وقد تناول العدٌد من الدارسيٌن وممين مارسيوا
المهنييية هيييذا الجيييدل .وأخيييذوا فيييً االعتبيييار خصوصيييٌة الحالييية
المصييييرٌة (عبييييد السييييالم  ،) 2002والخصوصييييٌات التارٌخٌيييية
والتدابٌر المؤسسيٌة والدسيتورٌة ،وكيذلك الثقافية الدفاعٌية الدولٌية
(صاٌغ :2007 ،ص .)26.كانت هناك نداءات قوٌية مين مراكيز

أبحيياث أمرٌكٌيية أعربييت فٌهييا عيين اسييتٌائها الصييرٌح ميين النظييام
المصيييري ،خاصييية بسيييبب اإلنتخابيييات التشيييرٌعٌة فيييً نيييوفمبر
. 2010
رابعييا ،هييو تحييدي تغٌٌيير ثقافيية النظييام األمنييً اذ ٌتطلييب إصييالح
جمٌع مكونات النظام األمنيً فيتح مسياحة سٌاسيٌة وإنشياء قواعيد
جدٌيييدة تحيييدد كٌفٌييية تعاميييل عناصيييرالجهاز األمنيييً ميييع ميييدنٌٌن
ٌتطلعون إلى أفاق جدٌدةٌ .وجد منافذ مؤقتة وتجرٌبٌية ليذلك مثيل
تسهٌل ضوابط الدخول على اإلنترنت والسماح بالتدوٌن وهيو ميا
تييم إلغيياؤه الحقييا بفعييل اإلجييراءات األمنٌيية القاسييٌة .ورغييم ذلييك،
غالبا ً ما تعمل القوات األمنٌة خارج البروتوكيوالت المعميول بهيا
لمواجهييية رميييوز المعارضييية السٌاسيييٌة والصيييحفٌٌن .حتيييى وإن
أظهر القادة السٌاسٌون استعداداً أكبير للسيماح بيالتعبٌر السٌاسيً.
إن قطييع اإلتصييال بييٌن المنافييذ السٌاسييٌة وثقافيية العيياملٌن بالجهيياز
األمنييً المييدربٌن لمنييع التغٌٌيير تحييبط اإلصييالحٌٌن وميين ٌييدعمهم
فً المجتمع الدولً.
وهناك عقبة ثقافٌة أخيرى تتعليق بمسيألة التنيوع النيوعً أو تنيوع
النييييييييوع ااجتميييييييياعً ( )Diversification Genderفييييييييً
األجييييزاء األربعيييية للقطيييياع األمنييييً المصييييري .أولهييييم ،الثقافيييية
الذكورٌة والتعصب التً تسٌطر على القطاع األمنيً فيً مصير.
ثانٌاً ،قولبة المرأة وتنمٌطها ككائن ضعٌف ،تعتمد عليى األخيرٌن
ودائما ً هيً ضيحٌة برٌئية بٌنميا ٌُنظير إليى الرجيال كنمياذج قوٌية
17
ومستقلة توفر األمن ،وهم ٌُعاملون على هذا النحو منذ الصيغر
(بكيير  .) 2011وفييً سييٌاق مثييل السييابقٌ ،شييكل ضييمان تشييجٌع
روح اإلصيييييالح بإسيييييتمرار عبييييير مؤسسيييييات الدولييييية تعزٌيييييزاً
الحتماالت التغٌٌر السلمً فً المستقبل لمصلحة الطرفٌن الحياكم
والمحكوم( .دان ) 2007
خامساً ،تعد مصر من أكبر متلقً المعونة العسكرٌة األمرٌكٌية،
والتً تسيتخدمها فيً المقيام األول للحصيول عليى معيدات حربٌية
أمرٌكٌيية كجييزء ميين عييرض القيياهرة لتحييدٌث قواتهييا المسييلحة.
وبٌنما تفتقر مصر لصناعة تصيمٌمات عسيكرٌة حقٌقٌية ،إال أنهيا
تبقى أهم صناع المعدات الحربٌة فً المنطقية .لكين مين المحتميل
إبقيياء وضييع الصييناعة الدفاعٌيية المقتصيير علييى إتفاقٌييات اإلنتيياج
المشييترك المبرميية ،مييرة أخييرى وبشييكل رئٌسييً ،مييع الوالٌييات
المتحييييدة األمرٌكٌيييية ،علييييى مييييا هييييو علٌييييه شييييرٌطة إال ٌختلييييف
الطرفان ،القاهرة وواشطن (تقرٌر دفاع وأمين مصير . ) 2002
17
إن تقلٌييل إعتميياد مصيير علييى الوالٌييات المتحييدة وفييتح مجييال
تعييياون أكبييير ميييع قيييوى أخيييرى كالصيييٌن -قيييوة قرٌبييية مييين ثقيييل
الوالٌات المتحدةٌ -مثل تحدٌا حقٌقٌا أمام مصر.
سادساً :ااصالحات المقارحة لقطاع األمن فً مصر
ٌتنيياول هييذا القسييم ميين البحييث أجنييدة التوصييٌات المقترحيية لعملٌيية
اإلصييالح فييً المكونييات المختلفيية لقطيياع األميين فييً مصيير .إن
الفكرة الرئٌسٌة ل صالح هً خلق قطاع أمين محتيرف ذو حجيم
مناسييبٌ ،رتكييز علييى اسييتخدام مالئييم للمييوارد ،مييع تخصصييات
محددة وخاضع للرقابة الدٌمقراطٌة .إن قطاع أمين بهيذه الهٌكلٌية
ٌمكنه اإلسهام فً تنمٌة الدولة ،بٌنما ٌمكن لقطاع أمين ٌفتقير إليى
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ملٌار دوالر أمرٌكً ،أ ُقرت بعد اتفاقٌة كامب دٌفٌد للسالم مع
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إسرائٌل .وتعد مصر هً ثانً أكبر
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إسرائٌل.
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اإلصييالح أن ٌصييبح عبئ ياًٌ .شييمل إصييالح القطيياع األمنييً البعييد
السٌاسيييً ( الفييياعلٌن فيييً الرقابييية المدنٌييية) والبعيييد اإلقتصيييادي
(استهالك ميوارد مين أجيل القيوات األمنٌية ) ،والبعيد اإلجتمياعً
(الضيييمان الحقٌقيييً ألمييين الميييدنٌٌن)  ،وأخٌيييراً البعيييد المؤسسيييً
(حرفٌة القطاع األمنيً والفصيل المؤسسيً للفياعلٌن المتعيددٌن).
تشٌر جمٌع هذه األبعاد إلى الحاجة إلى امكانٌات بغٌة اإلصيالح.
(وولف :2000 ،ص)2.
من أهم القضاٌا الملحة التً ٌجيب أن ٌعميل اإلصيالح علٌهيا هيً
حقٌقيية أن اإلعتميياد التقلٌييدي علييى الهٌاكييل الحالٌيية داخييل وزارة
الداخلٌية والمخييابرات المركزٌيية ليين ٌقييدم الحييل الكييافً للتهدٌييدات
الداخلٌة والخارجٌة الحالٌة .ثانٌاً ،على المسيتوى المحليً ،سيوف
ٌفضً اإلصالح حتمٌا ً إليى اعتبيارات سٌاسيٌة وربميا ٌهيدد السيلم
اإلجتماعً القائم (صاٌغ .) 2007
هنيياك احتٌيياج حقٌقييً لخضييوع القييوات المسييلحة واألمنٌيية لنظييام
الضوابط والتوازنات الرقابٌة على مستوى الدولة وهو ميا سيوف
ٌيييؤدي إليييى منيييع اإلنتهاكيييات وسيييوء اسيييتعمال السيييلطة .تخضيييع
القوات المسيلحة واألمنٌية فيً جمٌيع اليدٌمقراطٌات إليى المسياءلة
من جانب جمٌع أفيرع الدولية (التنفٌذٌية والتشيرٌعٌة والقضيائٌة).
البد من وجود معياٌٌر لخضيوع المؤسسيات األمنٌية لرقابية فعالية
مييين قبيييل مجلسيييً الشيييعب والشيييورىٌ .جيييب مراجعييية ومراقبييية
قيييرارت الشيييراء والتحصيييٌل والموافقييية عليييى التعٌٌنيييات وأوامييير
العزل ،إن لم ٌكين مين قبيل البرلميان ككيل فليٌكن عليى األقيل مين
خالل لجنة ُتعٌن لتلك المهمةٌ .تطلب هذا األمر نظيام قيوي لحكيم
رشٌد.
ٌجب على البعيد السٌاسيً إلصيالحات القطياع األمنيً فيً مصير
أن ٌتضييمن دعييم المجتمييع المييدنً ،وإنشيياء كٌييان برلمييانً قييادر
على الرقابة ،وصنع القرار ،والمراقبية ،وٌعميل عليى اليتحكم فيً
المٌزانٌة ،ودعم المنظمات غٌر الحكومٌة ،والصيحافة  ،وإضيفاء
صفة المهنٌة لهميا (ووليف  2000صٌ .)2.تطليب هيذا مراجعية
قييانون رقييم  24لعييام  2002الخيياص بالجمعٌييات األهلٌيية والييذي
ُنظيير إلٌييه كقييانون ُمقٌييد ،وكييذلك قييانون الطييواريء (قييانون رقييم
 162لعام .)1652
ٌتطلييب الحكييم الرشييٌد شييفافٌة أكبيير ،والحييق فييً معرفيية وظييائف
مكونييات القطيياع األمنييً المتعييددة ،وفييتح نقاشييات حييول أداءهييا
والبييدائل الممكنيية .وكييذلك تعنييً مشيياركة أكبيير لجمٌييع ميين لهييم
دورهيييام فيييً حكيييم القطييياع األمنيييً :اإلدارة المدنٌييية ،والبرلميييان
واألحييزاب السٌاسييٌة ،وكييذلك الرجييال والنسيياء مميين ٌتييأثر أميينهم
بشييكل مباشيير ،وأخٌييراً ،اإلجييراءات المالئميية لتقييدٌم المظلمييات
لمعالجة اإلنتهاكات .سوف ٌُظهر ذلك حاالت الفساد والمحسيوبٌة
وميين ثييم سييٌكون هنيياك تييأثٌر إٌجييابً .سييوف ٌتطلييب هييذا جهييود
تشرٌعٌة بغٌة تعدٌل قوانٌن تعوق الحكيم الرشيٌد مثيل قيانون رقيم
 24لعييييييام ( 2002الخيييييياص بالجمعٌييييييات األهلٌيييييية) أو قييييييانون
الطواريء الذي ٌتضمن أحكام مدانة من قبيل مؤسسيات المجتميع
المدنً لما تضمنه من تعدٌات وإنتهاكات لحقوق اإلنسان.
لييدى المؤسسيية العسييكرٌة تييأثٌر إقتصيادي علييى الدوليية والمجتمييع
فيييً نييييواح عييييدة .أوالً ،اسييييتهالك المييييوارد ميييين قبييييل المؤسسيييية
العسكرٌة وما ناقشيته تقيارٌر األميم المتحيدة مين امكانٌية توظٌيف
تليك الميوارد ألغييراض أخيرى (ووليف  2000ص .) 14.ثانٌياً،
ٌجيييب ضيييبط وتقٌيييٌم اليييدور اإلقتصيييادي اليييذي تلعبيييه المؤسسييية
العسكرٌة .وقد منحيت وفيرة العمالية الرخٌصية مين خيالل عملٌية
التجنٌييد اإلجبيياري ،القييوات المسييلحة قييدرة تنافسييٌة وتفوق يا علييى
القطاع الخاص الذي فضل توسعه فً انتياج سيلع وتقيدٌم خيدمات

متنوعييية للميييدنٌٌن ،تشيييمل المنتجيييات الزراعٌييية ،والمسشيييفٌات،
والمرافييييييييق السييييييييٌاحٌة ،واألجهييييييييزة اإللٌكترونٌيييييييية الدقٌقيييييييية،
والمشييييروعات المشييييتركة مييييع القييييائمٌن علييييى تطييييوٌر القطيييياع
الخييياص...إلخ كميييا أنهيييا أمنيييت سيييٌطرتها عليييى جيييزء كبٌيييرمن
اإلقتصييياد المصيييري .وكميييا ٌيييرى سيييبرٌنجبورج " ،فيييإن ليييدى
المؤسسيية العسييكرٌة مصييادرها للعوائييد التييً ال تخضييع للمسيياءلة
وال لضييغط اإلشييراف السٌاسييً سييواء للتفكٌيير فييً اسييتخدام رأس
مالهييا أو حرمييان شييركات ميين بعييض مزاٌاهييا بنفسييها .كمييا هييً
الحالة مع القطاع العام المدنً"(سبرٌنجبورج : 1662 ،ص.)6
ٌمكيييين لتحسييييٌن التعيييياون اإلقلٌمييييً والييييدولً السيييياعً لتحقٌييييق
إصييالحات القطيياع األمنييً أن ٌسيياعد فييً تحقٌييق الهييدف المييراد.
ٌمكييين لهيييذا أن ٌتحقيييق أوالً ،مييين خيييالل التعييياون ميييع األتحييياد
األفرٌقيييً والجامعييية العربٌيييةٌ .مكييين لهيييذه العملٌييية ،ليييو وظفيييت
بفاعلٌييية ،المسييياعدة فيييً عملٌييية اإلصيييالح اليييداخلً فيييً مصييير.
وكييذلك سييوف ٌسييتطٌع قطيياع األميين فييً مصيير التصييدي بفاعلٌيية
أمييام التحييدٌات اإلقلٌمٌيية المختلفيية والصييراعات المتزاٌييدة .كميييا
ٌمكن لهذا التعاون أن ٌسمح بتبيادل المعرفية والخبيرات المكتسيبة
من عملٌات اإلصالح المحلٌة السابقة فً المنطقية .كميا ٌمكين أن
تساهم تلك اإلصالحات فيً تطيوٌر حليول داخلٌية جدٌيدة وأخيرى
متبناة .ثانٌاً ،سوف تدخل مشاركة نشاطات مثيل تشيجٌع التوافقٌية
(العمييل سييوٌاً) ألنظميية بعٌنهييا (مثييال ،نظييم الييدفاع الجييوي) علييى
المسييتوى اإلقلٌمييً فييً مجييال إصييالحات قطيياع األميين .اشييتركت
كل من الوالٌات المتحدة (فً عملٌيات" حيرب النجيوم") ،وحليف
األطلسييً (نيياتو) (لييٌس فقييط خييالل حييوار دول البحيير المتوسييط
ولكن أٌضا على مستوى كيل دولية عضيو فيً الحليف بمفردهيا)،
فً تعياون دفياعً وكيذلك فيً نيواحً تحيدٌث اليدفاع .لكين ٌمكين
للتعاون مع الناتو أو اي قيوى خارجٌية أخيرى أن ٌيتم إعاقتيه مين
قبل الوعً العام للمجتمع وذلك لما فً صورة تلك األطراف مين
تعيييدي عليييى سيييٌادة دوليييتهم بطرٌقييية فاضيييحة للغاٌييية (الٌبسيييون
 .)2007ثالثيياًٌ ،مكيين أٌضييا ً األخييذ فييً االعتبييار التعيياون علييى
المسيييتوى اليييدولً مييين خيييالل تيييدرٌب أفيييراد القيييوات المسيييلحة،
والشييرطة ،واألميين المركييزي ،والمخييابرات علييى قييانون حقييوق
األنسان والشئون اإلنسانٌة الدولٌية .وقيد حيدث هيذا األمير بالفعيل
فً مصر من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائً (.)UNDP
كميا ٌمكيين للتنييوع النييوعً فيً مصيير أن ٌعييزز نتييائج إصييالحات
القطاع األمنيً .تسيتهدف قيوات األمين فيً مصير النسياء ،الالتيً
ٌتشاركن تحيدٌات أمنٌية بعٌنهيا مثيل العنيف المنزليً ،والزوجيً،
والمجتمعييً ،وكييذلك اإلتجييار بالبشيير .تهييدف قييوات األميين بتلييك
الممارسييات إلييى زعزعيية اسييتقرار حركييات المعارضيية .سييوف
تؤدي عملٌة دمج مسألة التنوع النوعً إلى تحسٌن نتائج إصيالح
القطاع األمنً.
الخالصة:
ٌخلص التقرٌر إلى أن جمٌع الدول تحتاج إلى مراجعية وإصيالح
ممارسييييتها األمنٌيييية بشييييكل مسييييتمر .لييييدى الييييدول الدٌمقراطٌيييية
المزدهييرة القييدرة علييى الشييروع فييً تلييك العملٌييات داخلٌ ياً .فييً
النهاٌييةٌ ،ظييل إصييالح القطيياع األمنييً اختٌيياراً وعلٌييه أن ٌعكييس
اإلرادة السٌاسٌة من جانب الدولةٌ .جب أن ٌبدأ من قناعية القٌيادة
السٌاسٌة أن التغٌٌر شًء مرغوب به .كما تحتاج مفياهٌم الدولية
والمجتمع للتحدٌث من وق ب
ت إلى أخر.
فً الحقٌقة ،تعرقل قٌود عدٌدة دراسة القطاع األمنيً فيً مصير.
أوالً ،نقيييص الميييواد والدراسييييات األكادٌمٌييية التييييً تعتميييد علييييى
التجربة والمعاٌنة عن القطياع األمنيً المصيري المعنٌية باإلطيار
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الزمنً المطروح فً هيذا البحيث حٌيث أن معظيم الميواد المتاحية
تناقشه تارٌخٌا ً وليٌس مين خيالل الفتيرات الزمنٌية الحدٌثية .ثانٌياً،
تطرح مناقشة إصيالحات القطياع األمنيً أسيئلة حرجية مين قبٌيل
لمييياذا ومييين ٌجيييب علٌيييه تحقٌيييق هيييذه اإلصيييالحات .تتضيييمن أي
نقاشييات حييول إصييالحات القطيياع األمنييً أفكيياراً وتييأمالت عيين
التهدٌييدات الداخلٌيية والخارجٌيية والعالقييات الواقعٌيية بييٌن المجتمييع
والدولييية .وفيييً مصييير ،وكميييا فيييً معظيييم دول منطقييية الشيييرق
األوسط ،تيرى اليدول األجهيزة األمنٌية كإمتيداد للسيلطة التنفٌذٌية،
غالبا ً بطرٌقة شخصٌة للغاٌة ،لذا تكون األجهيزة األمنٌية مخلصية
للقييادة األفييراد أكثيير ميين إخالصييها ألفكييار المصييلحة الوطنٌيية أو
الرعٌة .ولذلك ،عندما تقترح فكرة اإلصالحات ،ستواجه بعقبيات
كبٌييرة لييو لييم تتفييق هييذه اإلصييالحات مييع األه يداف العاميية للنظييام
الحاكم.
وفً مناقشة إصالحات قطياع األمين فيً مصير ،مين الضيروري
تحدٌد اإلجراءات المالئمة لتحقٌق ذلك الهدف بدقية .كميا أنيه مين
الضييييروري اختٌييييار توجييييه شييييامل ٌتضييييمن القييييوات المسييييلحة،
وأجهزة الشرطة ،والمخابرات ،وقوات األمن المركزي ،والقيوى
التنفٌذٌيية والتشييرٌعٌة ،واألنظميية القضييائٌة ،والعقابٌيية ،والمجتمييع
المدنًٌ .جب أن ٌُحدد للعملٌة إطيار زمنيً بإسيتراتٌجٌة واضيحة
بسٌاسييات نموذجٌيية وخطييط عمييل .وٌجييب علييى أي إصييالحات
مسييتقبلٌة أن تحشييد خلفهييا القطيياع األمنييً حتييى ال تتخييذ قطاعييات
أمنٌيية مختلفيية موقفييا ً معارضيياً .بمعن يى أخيير ،هييً لٌسييت مهميية
محددة بقطاع معيٌن ،بيل ٌجيب أن تحيدث اإلصيالحات فيً جمٌيع
مكونات القطاع األمنً وٌجب أن تكون بالتوازي ميع إصيالحات
أكبر داخل النظام السٌاسً وذلك عن
طرٌق تمكٌن مؤسسات المجتمع المدنً .ولكن ٌظل الوقت
عنصراً هاما ً لتحقٌق هذه المهمة الضخمة.
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