
  

  

  

  المبادرةمشروعات

األمنقراطیات العربیة وإصالح 
  يقطاع األمنال

  
  
  

عن إصالح األمن في مصر" : عالج دون بتر؟"
  

    توفیق أكلیمندوس

. شھد جھاز الدولة في مصر خالل حكم مبارك الطویل تدھور وانھیار معظم المؤسسات واألجھزة والخدمات
قة المفرغة الحل"مما أسماه سامر سلیمان " الھیئات السیادیة"فعانت القطاعات التي لم تعد في عداد 

فتتناقص . فلیس في إمكان نظام ال یتمتع بالشرعیة زیادة الضرائب وال محاربة التھرب الضریبي". للشرعیة
موارد النظام، ویصبح غیر قادر على تحدیث األجھزة والخدمات المختلفة، بل یصبح حتى غیر قادر على الحفاظ 

مام تدھور األداء وانھیار األجھزة، تقل شرعیة وأ. على نفس المستوى ومنع تدھور ھذه األجھزة والخدمات
النظام المأزومة أصال، وھو األمر الذي یزید من صعوبة أي جھد في مجال جمع الضرائب ومحاربة التھرب، 

. الخ
وأمام تناقص الشرعیة وتدھور األداء المتزاید، اعتمد النظام بشكل متزاید على أجھزة األمن التي تطورت كمیا 

استغلت ھذه األجھزة مركزیتھا وسطوتھا من أجل فرض ھیمنتھا وحصار حیاة المواطنین وتضییق  وقد. وكیفیا
. كما استغلت ھذه المؤسسات ھذا الوضع لتطویر أذرع اقتصادیة وشبكات فساد. الخناق علیھم

ھي  وكانت الوصفة المتبعة. حاول فریق جمال مبارك إصالح مختلف األجھزة غیر األمنیة وتحسین الخدمات
غیر قابلة لإلصالح، وإنشاء ) وربما عن صواب(االلتفاف حول األجھزة والمؤسسات العمالقة التي تم اعتبارھا 

والمشكلة في حالة وزارة الداخلیة أنھ من المستحیل إنشاء . ھیئات صغیرة ًكفئة على أن تتوسع وتكبر مستقبال
التصدي لصلب المشكلة في ظل صعوبة التوصل فیجب إذن . قوة أو وزارة موازیة، دون تھدید السلم العام

فالغرض من ھذه الورقة كان أكثر . ولست في صدد اقتراح حلول، لیس في ھذه الورقة على األقل. لحلول
. تواضعا وھو محاولة التأكید على أن وضع قائمة مفصلة بالمشاكل والحلول ھو أمر ضروري لكنھ غیر كاف

والمبادئ العامة المستقاة من تجارب أخرى، باإلضافة إلى التأكید أنھ  وكذلك محاولة استحضار ببعض الحقائق
فاإلصرار على إعادة الھیكلة والصیاغة الكاملة ھو رأي وجیھ وغیر . ال یمكن عمل كل شيء في وقت واحد

وآمل أن تطلق ھذه الورقة نقاشا یمكننا من وضع تصور أو أكثر . فمن المھم وضع خطة طریق. واقعي في آن
  .أین نبدأ لمن

  التمھیدیة بعض المالحظات

ھناك مشكلة منھجیة تواجھنا حینما نتصدى لدراسة 
ال ترتكز على  افمعرفتنا بھ. أجھزة األمن والشرطة

بشكل كامل من وثائق  فیھ موثوق أساس صلب
تطلب یفھم المسائل األمنیة  كما أن .محققة ومعلومات

معطیات نادرة ي وھومعلومات،  تراكم معطیات
 تحكم فيت جھزة األمنیةن األأبما غیر موثوقة و

ھذه التسریبات  ألنتتسرب و دعھاالمعلومات التي ت
  . ةبدا محایدأكون ت ال

مستحیل  شيءن االنصراف عن ھذه الدراسة أبید 
ن األنظمة العربیة خالل السنوات أیمكننا القول  ألننا

  سبتمبر /أیلول
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دراسة عدم و. "أمنوقراطیات" إالاألخیرة لیست 
فھم ھذه  التخلي عن محاولة یعني ألمنیةاألجھزة ا

.األنظمة

مذكرات  فھناك أوال. متعددةمعلوماتنا مصادر و
مقاالت المتخصصین والباحثین و الفاعلین وكتابات

، بدا بعد سقوط مباركووكذلك . في المسائل األمنیة
 في المرحلة األولى ن استراتیجیة المجلس العسكريأ

 أمنوزارة الداخلیة ون لم یكن في التضحیة بإتمثلت 
غرقنا أمما  .قل برجال حبیب العادليفعلى األ ،الدولة
ه ھذ توكان .التسریبات وكشف المعلومات من بسیل

 ستجواباتلنصوص اال التسریبات باإلضافة
بھا في القضایا الكبرى  تم اإلدالءوالشھادات التي 

ھناك أیضا و. حافلة باإلشارات المثیرة لالھتمام
إلشارات المھمة التي صدرت من خالل المعلومات وا

لبعض الضباط  فعل التي جاءت كردود الجھود
.عادة ھیكلة وزارة الداخلیةیة إمكانإلدراسة 

شات مع قدامى العاملین في انقوأخیرا، ھناك أیضا ال
نسان ونشطاء حقوق اإل الموظفینبرات وكبار اخمال
، الذین كانوا بحكم صحفیینالو السیاسیینسجناء الو
ن أومن الواضح  .على اتصال بتلك األجھزة ملھمع

. ھذه المصادر ثریة كفایة بحیث تستحق أن تستغلكل 
یمكن  بحیث ال مصادر منقوصة في نفس الوقت وھي

. أنھا تمثل مصادر رصینة وراسخةن ندعي أ

لمحة تاریخیة مفیدة

أو  میرنزوة أل ال یأتي ولید منأجھزة األتطویر ن إ
ت نفسیة الرؤساء من ناصر إلى ن مثلإحتى و رئیس،
ھذا  .ح بعض النقاطیتوض نھاجابة طبیعیة یمكإمبارك 

جابة طبیعیة لمجموعة من المشاكل ستذن اإالتطویر 
 الموضوعیة التي عرفتھا األنظمة السیاسیة في مصر

.الحرب العالمیة الثانیة غداة

ثورة -أصبح-الذي-نقالباال حدثھأالزلزال الذي  وأدى
، دعائم النظام السیاسي ، إلى إضعاف1952یولیو في 

من  جابة أخرىستا وھو الوضع الذي تمخضت عنھ
كان . ، الخیةمنتطویر األجھزة والعلوم األخالل 

في عصر الملكیة ا البولیس السیاسي موجود
ن كانت األخیرة أحتى و ،والمخابرات الحربیة كذلك

 عام النظام الجدید في أنشوأ. التزال في مرحلة جنینیة
ن ألبث  ما ذيجھاز المخابرات العامة ال 1954

أكثر  كما .مھیمنافاعال فاعال مھما جدا بل  أصبح
جھزة واإلدارات السریة األ النظام الجدید من

ذات االختصاص في الملفات األمنیة  الصغیرة
المباحث الجنائیة العسكریة، كالشرطة العسكریة و

و أصر نا عبد السنوات األخیرة  لحكم إال أن. الخ
شھدت انحسار  السنوات األولى من حكم السادات

في إدارة  یعد لھا دور كبیرلم سطوة ھذه األجھزة، ف
في حین تطور . األمن الداخلي وقمع القوى المدنیة

.الشرطة وأمن الدولة بشكل كبیر جدا دور

وكانت السبعینات ھي سنوات بدایة تحرر سیاسي 
لوقت وأیضا وفي نفس ا محدود ومسیطر علیھ،

انتشار التطرف الدیني السنوات التي شھدت 
 يءالتفاقم البطكذلك دیكالیة واكثر راأل ياإلسالم

ناصر والتخلي عبد ألزمة الشرعیة التي خلقھا رحیل 
قل ن لم تكن اشتراكیة فعلى األإعن السیاسات التي 

زاد من  كل ذلك. كثر فقراكانت لصالح الطبقات األ
: ن اختصاره في رقم یمكحدة ووضوح التحول الذي 

  تستخدم  1970في عام  داخلیةكانت وزارة ال
ى وصل العدد إل 2011عام  وفي .شخص214.000

إلى " كلیة الشرطة"وتحولت  .1شخص ملیون 1.5
التي تضم ثالث كلیات " میة مبارك لألمنیكادأ"

وشھد قطاع األمن المركزي ومباحث أمن . مختلفة
.ع األول للنظامالدولة تطورا كبیرا لیصبحا الدر

صدمات أمنیة " عرفت البالد عدة ، 1980ومنذ عام 
دامت طوال حكم  طوارئكبیرة على خلفیة حالة " 

ساحقة من الضباط ورجال الشرطة الغالبیة الف .مبارك
وجاءت ! قانونالطار دولة إعملھا في  أبدا لم تمارس

فمن ناحیة كان على  .بدایة التسعینات بتحول جدید
 عادوا عودة ملیون ونصف مصري یدیرن أالنظام 

من العراق والمشاكل األمنیة الخاصة الناتجة عن 
 طرح التحدي الجھادي الذي كان ھناك أیضا. ذلك

لخالیا ، أصبح لمن ناحیةف. نوعان من المشاكل
سرع أبشكل القدرة على إعادة تنظیم نفسھا  الجھادیة

ة مات الجھادیینظتولت الاح ،ومن ناحیة أخرى .بكثیر
النظام عن طریق مھاجمة صناعة السیاحة  ضرب

                                        
1http://elwatannews.com/news/details/10534 .

كیف ): محرر(لتفاصیل، راجع عبد الخالق فاروق لمزید من ا
نعید بناء جھاز األمن، مركز النیل للدراسات االقتصادیة 

وما یلیھا 19، صفحة 2012واالستراتیجیة، القاھرة 
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ومّثل ھذا التحدي تصعیدا رد علیھ  .یاحالحیویة والس
حسم النظام ،1997 عام وفي. 2النظام بوحشیة شدیدة

  .ھالمباراة لصالح

دار حبیب یر، أثورة ینا األقصر وحتىمنذ عملیة و
 العادلي أصبح وسرعان ما. العادلي وزارة الداخلیة

العادلي كان  ولكن .ئیسي  لجمال مباركالحلیف الر
التحدي   لدیھ باع أمني طویل، وھو ما مكنھ أن یرى

نیات االتصاالت الحدیثة قالقادم المتمثل في ت
.والفضائیات والصعود القوي للمجتمع المدني الدولي

:تتمثل في النقاط التالیة  العادلي استراتیجیة فوضع

  ؛حركات الجھادیةلل االیدلوجیةتشجیع المراجعات ) أ

؛نیتحسین ظروف اعتقال المسجونین السیاسی)ب

من  من خالل إنشاء شكل "القمع"خصخصة  )ج
و أالمیلیشیات المدنیة المكلفة بمھاجمة المتظاھرین 

یرا إلى البلطجیة ثتم اللجوء ك كما .مھام دنیئة أخرىب
؛للقیام ببعض المھام أصحاب الجنحوغیرھم من 

على  عتمدت ،إدارة المظاھرات بعض تقنیات تطویر )د
؛التفوق العددي الھائل لقوات حفظ النظام

، من خالل بذل تحسین الوضع داخل الوزارة) ھـ
واألمناء  الضباط جھود لتحسین أوضاع صف

فحواھا فرضیة  أصیغ ھنا ناأو. "العاملین صغار"و
أن ھذا االھتمام بتحسین األوضاع ترتبت علیھ نتیجة 

زیادة في التعسف  رقة تمثلت فيمتناقضة وفیھا مفا
 نفور مما زاد من –واالبتزاز واإلتاواتالشرطي 

في الوقت الذي لم تعد  جاء ھذا الوضع الجدید. الشعب
؛المعلومات بإخفاءالتكنولوجیات الحدیثة تسمح 

انقالبات عسكریة محتملة "لمقاومة"وضع خطط )ز
 – األسوأ استراتیجیةضد جمال مبارك تقوم على 

الفوضى  وإشاعةالجنائیین  المسجونینراح سق طالإ
.الخ

 ،الشھادات المختلفة التي نشرتھا الصحافةوتمكننا 
مام قاض التحقیقات أوخاصة شھادات عمر سلیمان 

وكذلك عدة  ،مام المحكمة التي تحاكم مباركأو
وضع تصور  ، تمكننا منلین كباروشات مع مسؤانق

في ھذا و. اركلرئیس مبا أولي للشھور األخیرة لحكم

                                        
الكثیر ( اإلعدام أحكام من العدد الذي ال یحصى ذكر بدون2

  جھادي 20000 توقیف تم ،فقد)غیابي منھا

 مقتل لقضیة األثر الھائلعلى التأكید یكفي اإلطار، 
وكذلك أیضا . 2010حزیران /خالد سعید في یونیو

 وصيأمن الدولة والمخابرات كانت ت أنعلى التأكید 
بأن یكون  2010أیلول   /سبتمبرآب و/أغسطسفي 

تمثیل قوي ألحزاب المعارضة داخل البرلمان ھناك 
لممنوحة للوفد وتقلیل عدد تلك بزیادة المقاعد ا(

حسن  تفاوض اللواء وفعال،. )لإلخوانالمتروكة 
أمن الدولة للوصول إلى  مباحث عبدالرحمن رئیس

.طراف المعنیةاتفاق بھذا المعنى مع األ

وبعد  .ذلك ه لم یوافقوا علىؤولكن جمال مبارك وحلفا
، 2010 فضیحة االنتخابات التي جرت في نھایة

قت دالشعبي و تزاید الغضبمن رصدت أجھزة األ
وجاءت  .كبیرة باضطرابات وتنبأتناقوس الخطر 

 س السنةأكنیسة القدیسین في لیلة ر ةحادث
ولكن  .المعارضة قلیاللتشتت انتباه  )2010/2011(

.تھاسقوط بن علي زاد من حماس

كانون /ینایر 25نادت عدة حركات بالتظاھر یوم 
ومراقبة  تتبع كنمیوم عید الشرطة و، 2011الثاني 

ن درك أت األمنیة من أن ألجھزةا الفیسبوك
 ولكن. كبر بكثیر من المعتادأالمظاھرات سوف تكون 

وقد جانبھا  -ذلك لم یقلق األجھزة األمنیة كثیرا
واستمرت المظاھرات عدة . الصواب في ھذا األمر

إدارة وكانت طریقة . نھك قوات الشرطةأیام مما أ
 بكثافة د على نشر القواتتعتمللمظاھرات  األمن
تلك الطریقة فعالة في  وكان .جل الردعأمن  كبیرة

 المظاھرات عدد لكن ھذه المرة كان غالب األحیان،
 ،2011 ینایر 28وفي  .یامأعدة لواستمرت  أكبر

انھارت قوات ، "ثورة"عندما تحولت المظاھرات إلى 
كانت  نأولكن بعد  منھكة أصال، الشرطة التي كانت

 100وتم مھاجمة  .النار وقتلت من قتلت لقتأط قد
.قسم شرطة في ظروف غیر معروفة حتى اآلن

والمخابرات الحربیة المخابرات: منیة األ جھزةاأل

غیر  .المخابرات العامة على مر السنین قدراختلف 
 وكانت. باالحترام ھذه المؤسسة تحظى حالیا أن

 د عانت في السبعینات من تداعیاتالمخابرات ق
 ناصرعبد الخصوم  وصف فقد ".الناصریة اجتثاث"

 "التجاوزات الممنھجة" عصر كان نھعھده أ
.ت العامةاللمخابر
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 ،ولكن حقبة الثمانینات شھدت انقالب في التوجھات
ومسلسالت تلفزیونیة  وأفالمعندما ظھرت عدة كتب 

المؤسسة في مقاومة  هأعادت لألذھان دور ھذ
وقد ساھم . لھا جابیةیإكثر أسرائیل ونشرت صورة إ

الذاتیة لضباط في  لمذكراتو االمذكرات أنشر بعض 
سطوري على أبل  إنساني،طابع  إضفاءالجھاز في 

وكذلك في االحتفاء تلك المؤسسة والعاملین 
موضوع  بداأولم یكن عمل ھذه المؤسسة  .بإنجازاتھم

ا باحث مطلع إلى حدوث وقد یشیر أحیان. للنقاش العام
وع ما داخل المؤسسات األمنیة جدل حول موض

.نادرة التحاالھذه تظل ولكن  .مثَال كملف إیران

، كمة مباركامح في وبفضل شھادة عمر سلیمان
  : ضافیةمادة إ أصبح لدینا

 إن المھمة الرئیسیة، فعمر سلیمان وفقا لكالم) أ
) ن ھناك مھام أخرىضمنیا أ یعني وھو ما(

ادیة واقتص اجتماعیةلجھازه ھي جمع معلومات 
بحیث یسمح  وسیاسیة وعسكریة خارج البالد،

وفي عھد  .ھان تتخذ قراراتأللقیادة السیاسیة 
في  ا أساسیادورأیضا  الجھاز لعب ،سلیمان

خاصة فیما  ،صیاغة السیاسة الخارجیة للبالد
ات الحدود المشتركة ودول ذیتعلق بالدول 

أن المخابرات ن نقول أطیع تبل نس ،حوض النیل
وزارة  الید العلیا على حساب أصبحت لھا

  ؛الخارجیة فیما یتعلق بھذه الملفات
 وھذا .داخلیة كذلك امولكن المخابرات لھا مھ) ب

اإلسالم تدویل  الدور الداخلي ال تفسره عملیة
 بین إلى حد ما الحدود تزالالرادیكالي التي أ

فالدور . ةوالخارجی ةالداخلی الملفات األمنیة
على تدویل اإلسالم الداخلي للمخابرات سابق 

یجب البحث عن  تفسیر  وبالتالي. الرادیكالي
وربما یكون . لھذا الدور الداخلي للمخابرات آخر

في  كلھ وضع البیضالتفسیر ھو محاولة عدم 
حد أوعدم ترك  ، في مجال األمن،سلة واحدة

وقد كان . حد الملفاتأاألجھزة یضطلع وحده ب
سة بین الرؤساء المصریون یحبون خلق المناف

عتماد على وعدم اال األمنیةاألجھزة  فمختل
.مصدر معلومات واحد

فھناك داخل المخابرات ھیئة تتبادل  ،ي حالأعلى و
المعلومات الخاصة بالداخل مع باقي األجھزة األمنیة، 
وھذه الھیئة ھي التي تھتم بالوضع الداخلي ولھا 

 كافحةموحمایة األمن الداخلي ث ھي مھمات ثال
تقوم عناصر و .حمایة سریة المعلوماتو یةالجاسوس

ویقوم . عبر أرجاء البالدمعلومات  بجمع لمخابراتا
عن الوضع  تقریر بإعداد شھرأكل ثالثة  الجھاز

ولكن  .األمني في البالد ویرفعھ  لرئاسة الجمھوریة
كان ھناك تبادل معلومات یتم بصورة مباشرة  بالطبع

 سورئیخالل لقاءات الرئیس الجمھوریة 
تسمح  بالرئاسة وكانت عالقة سلیمان .3المخابرات

تنقلھا الرئاسة  صیاتعلى تو التقریرھذا حتوي ین أب
  .للوزراء

لي بعض العاملین السابقین في المجال األمني  وقد أكد
ربعة التي ن جھاز المخابرات كان من األجھزة األأ

بالمشاركة مع  االستراتیجیة،ع قكانت تراقب الموا
. سكریة وأمن الدولة والمخابرات الحربیةالشرطة الع

ن أالجامعیین األساتذة العدید من قد أكد لي و
الصحفیین تیسر صعود وترقي  نأالمخابرات یمكنھا 

یحظون بتقدیر  ین كانواذوالدبلوماسیین والجامعین ال
قدم التقاریر مدیر المخابرات ی كان. الجھاز

. ولھ وحدها لرئیس الجمھوریة شخصی والموجزات

عن  ءشيأي ننا ال نعرف عملیا أویجدر القول 
ي ألم یتم نشر  ،فعلى حد علمي .المخابرات الحربیة

والمخابرات الحربیة  .ھانمعلومات في الصحف ع
وعند شھادتھ في قضیة  .تقدم تقاریرھا لوزارة الدفاع

كان  ذاإطنطاوي بالنفي عن سؤال عما  مبارك، أجاب
" القیادة السیاسیة " ترفع إلىصیات عد تویالجھاز 

و أ ھذه لیست مھمة القوات المسلحة). "الرئاسة (
 نذكرو ."ولكننا بالطبع نتابع الموقف(..) د العام ئالقا

ن الشرطة العسكریة اضطلعت بعد انھیار أكذلك 
وھذا ینسحب كذلك على  .الشرطة بمھام حفظ األمن

.القوات الخاصة بما فیھا  قوات المظالت

أمن الدولة  :منیةاألجھزة األ

یتم استشارة  كانقد ف .كان ألمن الدولة مھام متعددة
ي أو مع جھاز المخابرات في أوحده  ھذا الجھاز

إلى قطاع عام النات داخل جھاز الدولة من یتعی
 أمن الدولة وكان .كانت أو غیر دینیة دینیة الجامعات،

یتفاوض مع وعقائدیة الو االجتماعیةصراعات الیدیر 

                                        
3http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?

ArticleID=341215
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، فكك المجال السیاسيی وھیكل أوی، سیةقوى سیاال
 فاعل ما دخول رفض وأسماح  حیث كان یملك قرار

كان جھاز أمن الدولة . مأسسإلى المجال السیاسي الم
، ویتدخل غالبَا بشكل غیر ظاھر یتابع اإلعالم أیضا
جرعة  دیراقب مختلف المجاالت الدینیة ویحد وكان
  .القمع

سابق بأمن الدولة  كتفي ھنا باقتباس شھادة ضابطأو
جریدة  معفي مقابلة ف.4في ھذه المسائل كثیرَا فكر

حمودة أن أبو باشا  العمید حسین ، یروي5الشروق
وزیر الداخلیة األسبق وإحدى أھم الشخصیات في 

أن ترى الخیر في : "جھاز أمن الدولة كان یقول لھ
اآلخرین وأن تشعر بالقناعة، فھذه میزة لدى البشر 

ویرى العمید حمودة ". ضابط أمن الدولةورذیلة لدى 
. أن ھذا المبدأ ھو الذي كان یحرك الجھاز بأكملھ

في ھذا الجھاز كان الجمیع مدانًا حتى : "ویضیف
وكان یعتبر من باب الخطأ أن یسند . تثبت براءتھ

الضابط حكمھ على المتھم من خالل المعلومات التي 
فكان من الضروري توسیع دائرة . حصل علیھا

". المشتبھ بھم بصفة مستمرة 

وخالل ھذا الحوار عرف حمودة مھمة أمن الدولة 
ھو جھاز تخابر مؤلف من عدة قطاعات : كما یلي

فھناك على سبیل المثال . لكل منھا مھمة ووظیفة
. التحلیل والوقایة وإدارة األزمات ومكافحة اإلرھاب

وكان ھناك قطاع مخصص لكل شریحة من 
ھذا . ع من النشاطات والمؤسساتالمواطنین ولكل نو

الجھاز كان یجمع المعلومات ویعرضھا على صناع 
وبالطبع . القرار واألجھزة األخرى المعنیة بالتحقیق

صت على كل المكالمات نكان ھذا الجھاز یت
. التلیفونیة

في المقابل یؤكد حمودة أن ضباط أمن الدولة لم 
 تعبیره،على حد " األنظف"بل كانوا . یكونوا األسوأ

من ف. أھیلھمأصولھم االجتماعیة وكذلك ت من ناحیة
یرغب الدخول في ھذا الجھاز كان یمر أوًال بما 
یسمى بكشف الھیئة، وھو نوع من االختبار لألصول 

                                        
اشترك مع ضباط آلخرین ، وقد حسین حمودةھو العمید  4

عادة ھیكلة وزارة الداخلیة صدر إفي كتابة كتاب عن  ارمؤخ
في الرابط التالي  ھذا العمل حسن يعل عمارر ذك. مؤخرَا

http://elwatannews.com/news/details/10534
  2011إبریل  11جریدة الشروق، 5

االجتماعیة ورأس المال الثقافي للفرد، وذلك بھدف 
.إقصاء ذوي األصول المتواضعة

یم كانت تلعب وبالطبع فإن التقاریر السریة لھذا التقی
كان من المحبذ أن . دورًا أساسیًا في التعیین أو عدمھ

یكون الضابط قد خدم سابقًا في األمن العام، أي 
. الجنائي، لیكون على درایة بأمور الضرب والتعذیب

وأن تكون لھ . وأن یكون متمكنًا من تقنیات التحقیق
كذلك كان یقاس مستوى . مصادر ومعارف وسكك

ضباط، وبالطبع كانت الواسطة مفیدة ذكاء ھؤالء ال
مرور ضباط أمن الدولة  وكان. في معظم األحیان

. بقطاع األمن العام أوال یجعلھم أكثر عنفُا وصالبة
بین مرتكبي  ال یجعلھم یمیزوناألمر الذي كان 

الجنایات وبین المعارضین، أو بعبارة أخرى لم 
 المباحث" زبائن"یكونوا قادرین على التمییز بین 

كان من المعتاد ضرب . الجنائیة وزبائن أمن الدولة
المنتمین إلى المجموعة األولى بینما كان البعد الفكري 

وكان من المھم معرفة . أھم مع المجموعة األخرى
.العقائد السیاسیة والتمییز بین دقائقھا

ویقول حمودة أن العمل كضابط أمن دولة لم یكن 
لكنھ كان عمًال ذا ھیبة . مربحًا جدًا إال للرتب العلیا

ومقام، وكان یوفر نوعًا من الحصانة وكذلك من 
.الفخر

ویأسف حمودة لدخول الضرب والتعذیب في 
ویقول أن الشعب بات . أخالقیات الشرطة بصفة عامة

یرى ھذه الممارسة كأمر روتیني اعتیادي حتى 
وھو مواطن تعرض  ،ظھرت قضیة عماد الكبیر

ر، وكذلك عدة قضایا للضرب والتعذیب دون مبر
وأشرطة تصور اإلفراط في الضرب، وكلھا عناصر 

  . ساھمت في إسقاط حاجز الخوف

ویقترح حمودة في الختام إصالحات متنوعة ومنھا 
ظھور اسم كل ضابط على زیھ لتسھیل تقدیم 
الشكاوى وتطویر العنصر النسائي في ھذا الجھاز 

ابة إلدارة القضایا التي تتضمن نساًء وتطویر رق
فلقد كانت . قضائیة وبرلمانیة وشعبیة لھذا الجھاز

الرقابة البرلمانیة موجودة نظریا فقط، فلجنة األمن 
من  سابقینفي مجلس الشعب كانت مكونة من لواءات 

. أمن الدولة

واالستعاضة  مباحث أمن الدولة بعد الثورة حل تمو
قل علیھ على األ ، الذي"وطنيال مناأل"قطاع ب اعنھ
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علیھ أن  بل سیكون ،السابق تجاوزات الجھازتجنب 
طار إعلى استعداد للعمل في  اجھاز یصبح

على حل أمن الدولة،  عام أكثر من وبعد. دیمقراطي
یر یالتغ حول أن نیالنشطاء السیاسی ھناك إجماع من

فیھ،  مبالغ و قولوھ .تغیر تجمیلي باألساسكان 
كان  من ضباط أمن الدولة الكثیرأن بالنظر لحقیقة 

قطاعات  إلىألنھم نقلواما إعلیھم ترك عملھم 
ولكن  .إلى التقاعدى وإما ألنھم أحیلوا خروإدارات أ

عمل ھذا  كان أسلوب نحتى وإنھ أیبدو واضحا 
ھو األسلوب الذي كان سائدا أیام  عدیالجھاز لم 

لیس  أسلوب عمل الجھاز بالتأكید نإفمبارك، 
كانت مصر  إذاھ كان الجھاز سیعمل ب ذيال سلوباأل

  .دولة قانون

العدید من األقسام  ش، فإنملووفقا للصحفیة أمیرة 
الستة عشر التي كان یضمھا جھاز أمن الدولة تعمل 

" التطرف" بین تلك األقسام قسم منو. بكامل طاقتھا
الملفات "و "تنبؤال" و" والنشاط الخارجي والقنصلي"

لت ظ امولكن المھ األسماء،ربما تغیرت . "الدینیة
 تأرجحمن ال النشاط بعد فترة  ، وتم استئنافكماھي

قسم المساعدة  أما. وانعدام االتزان في بعض األحیان
 بشكل فعلي للجھاز افلم یعد تابع، )التنصت(التقنیة 

حالیا  وال یقوم الجھاز الجدید. ولكنھ یعمل بكفاءة
  . إیقاف أي شخصب

العامة بخصوص اإلصالح  االعتباراتبعض 

صالح مؤسسي یثیر مشاكل حقیقیة دائما وفي إي أن إ
یقتصر ذلك على المؤسسات  ال، وكل الحاالت تقریبا
الشرطیة واألمنیة

  سأتناول بعض ھذه الصعوبات في ھذا القسمو

؟متى یتم االصالح

تكون  اإلصالح عندمایتم اختیار أن یتم  نأیمكن )1
فعَال  ، یفضلنظریَاو."تسیر بشكل جیداألمور "

. تماما ختلفالتوقیت ولكن الواقع م اختیار ھذا
غیر متوقعة  ونتائج ثارآكل إصالح ینتج عنھ ف

اإلصالح  یحقق لم وإذا. بھا بؤالتن ومن المستحیل
كانت  فسد عمل ماكینةالمتوخى منھ وأ ھدفال

ستكون نتیجتھ وخیمة بالنسبة ف ،تعمل بشكل جید
السیاسیین الذین شرعوا في عملیة  لفاعلینل

ات في وقت إصالحا أن اقتراح كم. اإلصالح
ثیر اعتراضات ی تسیر فیھ األمور بشكل جید

في الحالة و .وتساؤالت حول مبرر اإلصالح
والتراجع المضادة، أي في فترات الركود 

 ،واألزمات والعواصف واالنقسامات الداخلیة
وفي الحالة . یالما وصعوبةإكثر أاإلصالح  یكون

أن  یمكن ،یةحالة وزارة الداخل يأالتي تھمنا 
. لإلصالح مناسبغیر  الوقتیقول الفاعلون أن 

بدا إلى مثل ھذا التردي أفالوضع األمني لم یصل 
سلحة بسبب تزاید عدد البلطجیة وانتشار األ

أن  حجة بعض الفاعلین ستخدمیالثقیلة وربما 
تكون مقدمة على  نأاألمن یجب  استعادة"

لإلصالح؛ یة مبادرةبغیة تعطیل أ" صالحاإل

حتى لو  ،ي إصالح جادأفإن  ،ق ذاتھیاوفي الس )2
، ترشید وتخفیض النفقاتھو ال النھائي ھدفھ كان

فمن المھم إدراك . إنفاقَا كبیرایتطلب في البدایة 
و تستلزم إدخال أن دمقرطة الشرطة ستستتبع أ
تقنیات تحقیق جدیدة باھظة الثمن  و تعمیمأ

ینتج فاإلصالح  .فضلوتدریب أ وكذلك تأھیل
خیارات وترجیحات مالیة  بالضرورة عنھ حتما

  .وإنفاقیة مؤلمة

؟صالحمن یقود اإل

إما أن تعھد عملیة اإلصالح إلى فاعل قادم من )1
المؤسسة المستھدفة أو تعھد إلى فاعل من خارج 

فاإلصالح تكون فرص نجاحھ أكبر . المؤسسة
عندما یعتبر القطاع المستھدف أن قائد عملیة 

كما أن ابن المؤسسة لدیھ  .شرعیة لھاإلصالح 
فرص أكبر في التمكن من المعلومات وفھم 
استراتیجیات كافة األطراف وفھم أبعاد وتبعات 

خطوة أو خیار یتم تبنیھ، خصوصا وأن  أي
الجھاز األمني غیر شفاف بالمرة وغامض بشكل 

ومن ناحیة . كبیر بالنسبة للمراقبین من خارجھ
لجھاز، أي من خارج ا فاعل تكلیف نإف ،خرىأ

والمیزة . زایالھ عدة م اختیار" مدني"فاعل 
فھو یعني أن  .األساسیة في حالتنا لھا بعد رمزي

ما لرقابة إتقبل المؤسسات األمنیة الخضوع 
 .ما لالثنین معاإممثلین شعبیین ولما إالقضاء و

المسافة والبعد تتیح ن نقول بأن أیضا أویمكن 
.رؤیة األوضاع بشكل أكثر شموال

 .المسألة لتفكیر فيطریقة ل إالست یه الثنائیة لھذ)2
من المھم مالحظة أن نجاح اإلصالح مرھون و

القوى السیاسیة التي تمتلك سلطة حقیقیة  بدعم
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إال أن الفاعلین الرئیسیین، . أكیدة وشرعیة
 ،خوان المسلمینقصد العسكر وجماعة اإلوأ

 وجیھ مختلفة بعضھا یبدوان متحفظان ألسباب
ن ھاتین قول أن نأویمكن . ل وجاھةقوبعضھا أ
ینصب تفكیرھما على كیفیة االحتفاظ القوتین 

أو كیفیة الوصول  لسیطرة على وزارة الداخلیةبا
 .عادة الھیكلةاالنشغال بإكثر من للسیطرة علیھا أ

للطبقات نقول أن العدد الكبیر من المنتمین  نأأو 
س ھاتین القوتین أین نجدھم على رذالوسطى ال

نفسھم من أن یحرموا أم خوف كبیر من لدیھ
الذي ما زال مضطربا  سالح فعال ضد الشارع

تسول لھ  من كفیلة بأن تردع أومن قوة وھائجا
رى في المشھد أوال  .قانونھ الخاصنفسھ تطبیق 

للوصول  لھا فرص معقولةالسیاسي قوة سیاسیة 
عادة ھیكلة الشرطة ة إللسلطة تعتنق بوضوح فكر

.یةواألجھزة األمن

  ؟اإلصالح یةكیف

إعادة الھیكلة یمكن أن یتم /إن اإلصالح )1
قاعدة عامة أو  وضع: بطرقتین مختلفتین 

وال یخلو كال . دراسة كل حالة على حده
فكل صیغة عامة . األسلوبان من العیوب

بینما أسلوب . تنضوي على احتمال بالظلم
التعامل مع كل حالة على حده الذي یكفل 

في االعتبار خصوصیة كل مرونة أكبر ویأخذ 
حالة، فإنھ یفتح أبوابا خلفیة للزبونیة 

. والمحسوبیة والتفضیالت الشخصیة والمحاباة
 جراءاتإالنص على وقد یكون من المفید

إداریة وقضائیة لاللتماسات والطعون، لكن 
الصراع  أمدطالة ھذه الفكرة من شأنھا إ

؛وتعمیق الجراح

دیدة تواجھ الدول ش ھناك مشكلة أخرى)2
دخال ھل یجب إ :المركزیة كمصر 

في كل أرجاء البلد؟  مرة واحدة اإلصالحات
ینطوي المساواة ولكنھ  أن في ذلك احترام لمبدإ

اإلصالح غیر  نأفي حال  تبین  على مجازفة
. كثر كلفةخیار أ ي حالأوھو على  موفق،

 تدریجیا اإلصالحات إدخال وفي حین أن
لكنھ ال یحقق  ینطوي على مجازفة وتكلفة أقل

كذلك أسئلة حول معاییر  المساواة، ویثیر أمبد

إمكانیة االستفادة اختیار مكان التجربة الرائدة و
الدروس المستفادة من التجربة في مكان من 

الحالي في  نھ نظرَا للوضعأعتقد وأ .خرآ
مصر، فإن الخیار الثاني ھو الخیار األفضل 

عیوبھ؛رغم كافة 

طابع عام لفتت ھناك مشكلة أخرى ذات )3
انتباھي عند نقاشي مع بعض الضباط 

الكثیر من  إجراء نأیؤكد ھؤالء  .األحرار
فرصة عطي لخصوم اإلصالح قد یورات االمش

وكانوا  .العملیة تعطیللتعبئة قواھم و ووقتا
خلق ونھ من األفضل فرض اإلصالح، أیرون 

المشاورات  ، ثم إجراء بعضمر واقعأ
ن الضباط ومن الجلي أ. والتعدیالت بعدھا

 ،الدیمقراطیة لم یكونوا من كبار دعاة األحرار
ن أعتقد أ وجاھة؟ھل یفتقد رأیھم لل ولكن
 فرضولكن ،ضروریة موسعةورات الاالمش
بعض  في ضروریا یكون أو إجراء ما قد فعل

 وضع معطالال كانإذا  ، خصوصااألحیان
؛جاوزة للتوالخالفات غیر قابل

 االقتصادي لمنطقامن المھم مالحظة أن )4
. األمني/معاكس تماما للمنطق السیاسي

 العمل تقسیمینادي ب فالمنطق االقتصادي
أما . وتجنب قیام عدة فاعلین بنفس العمل

یقول بعدم وضع فالسیاسي أو األمني المنطق 
 عدم االعتمادواحدة و البیض كلھ في السلة

فوجود أجھزة . ماتعلى مصدر واحد للمعلو
مختلفة تقوم بتجمیع المعلومات وتحلیلھا بما 
یترتب على ذلك من تقاطعات وتنافسات في 
مجاالت عملھا قد یكون مفیدا من الناحیة 

یز بین المھام ینھ یجب التمأد قعتأو .السیاسیة
 التي تتناسب مع فكرة تقسیم العمل وتلك التي

من حالتین وفي ال .یناسبھا تعدد وتنویع الفاعلین
ھمیة التنسیق بین ھذه األجھزة المھم االنتباه أل

أن مشكلة التنسیق بین  المختلفة المتنافسة، علما
أي  األجھزة األمنیة لم تحل بشكل مرض في

؛العالم في بلد

. عادة الھیكلة والتطھیرالموازنة بین إیجب )5
صحیح أن التخلص من . ان مختلفانیئش فھما

یطلق علیھم إعالمیا كبار قادة الوزارة ومن 
یمثل فرصة للترقي  "رجال حبیب العادلي"
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بالنسبة لكثیر من الضباط، إال إنھ یھدد بتفكك 
الوزارة ویحرمھا من قادة مخضرمین راكموا 

ومن المھم األخذ بعدة . الكثیر من الخبرات
التدرج  أمبدباألخذ مبادئ في ھذا الصدد منھا 

؛"والمصالحةالحقیقة "وضع برنامج لـو

جھاز الدولة  إصالحالمتصلة بھم الملفات أ من)6
بشكل عام ملف ھیكل األجور المشوه الذي 

الفرق بین ضخامة ) أ:  خصائص ةثبثالیتسم 
 العالقة) ین األدنى واألقصى لألجور؛ بالحد

بدالت بین المرتب األساسي وال المعكوسة
تسمح  األخیرةیث إن ھذه والحوافز، ح

. بل مائة مرةعشرة مرات  راتببمضاعفة ال
نظام مبارك في فن  ه ھي أھم إسھاماتوھذ

تب الذي تحصلون علیھ تافھ ولكنھ االر: اإلفساد
عن ظھرتم  الوالء أإذا  یتضاعفن أیمكن 

. حقَا مكتسبَا تعتبر التي ال البدالتطریق 
 بأسعارراض أعن الحصول على  ناھیك
درجات  الموظف في كافة أنفكرة ) ج ة؛بخس

عن طریق  زیادة دخلھیقوم بلھ أن  الوظیفة
 ما یشبھ وفرض الرشاوىوقبول  "تفتیح المخ"

.واتااإلت

بعض كبار  فلقد سمعت) 1:والمشكلة مركبة 
في  ن تكلفة الحیاةأیؤكدون  الدولة موظفي

نھ من روبا ألأوبكثیر منھا في  مصر أعلى
المستحیل الحصول على تعلیم وخدمات صحیة 

كثیر من ب تحمل تكلفة أكبرمحترمة دون 
 ،تلك الحجة وأنا أتفھم جیدا. التكلفة في أوروبا

من الممكن من خالل ھذه الحجة ولكن إذا كان 
تبریر وجود مرتبات في جھاز الدولة في مصر 

شيء  ال، ففي الشھریورو10000 تعادل
) 2 ھذا المبلغ؛ ن تفوق بعض الرواتبأ یبرر

 مافیما یخص المستویات األدنى من األجور، 
إذا كانت مضاعفة المرتب مرتین أو العمل 

في  ن دخلھم الحقیقيكفي لنقترب مت ثالث ال
ن زیادة كبیرة أن نتأكد أعھد مبارك؟ كیف لنا 

أساسي لمحاربة وھي شرط  ،في الرواتب
  ؟ الفساد، ستؤدي إلى تراجع الظاھرة

المنظمات  المقدمة من قبل مقترحاتالإن قراءة )7
مق غیر الحكومیة تسمح بقیاس مدى وع

یجب وضع ولكن  .اإلصالحات الالزمة

المسألة األولى . مسألتین ھامتین في االعتبار
عن قصد ، غالبیة اإلصالحات تشیرھي أن 

نھا أ إلى وزارة الداخلیة على ،أوعن غیر قصد
األكبر الذي یجب مراقبتھ ومعاقبتھ  مذنبال
غیر  الداخلیة جعل ، أو باختصارھئخصاإو

ھذه الوزارة  ال أنوالح. قادرة على اإلیذاء
 منكرة ھزیمة نھاأعاشت تجربة الثورة على 

قبائل أخرى  ة على یدلقبیلة وھى الشرط
. )وحركات الشباب ،األلتراس ،اإلخوان(
طاعوا األوامر أن من أمن ذلك  أسواألو

النار على المتظاھرین  إطالقفقوا على اوو
كل ھذا  .الیوم مجرمین یعدوا والثوار

ي أبشكل كبیر مھمة المسكوت عنھ یعقد 
والمسألة الثانیة التي یجب وضعھا . إصالحي

إذا  حتى نھأجیدا نصب األعین ھو أن نعي 
 المقترحات بخصوص اإلصالحكانت كل 

ال یمكن الشروع في كل ھذه ف ،مشروعة
 تبعیةفمثال سحب  .اإلصالحات في نفس الوقت

فكرة  تالسجل المدني من وزارة الداخلیة لیس
 ھذه الخطوةلولكن ھل  ،تھافي حد ذا سیئة

أولویة؟ إذا كانت بعض المھام أو بعض 
یسمح بتمویل بعض  تدر دخَال اإلدارات

 تبعیة مباشرة من نخرجھا ذاالم ،اإلصالحات
حدد كیف ومتى ولیس لي أن أوزارة الداخلیة؟ 

 تخاذ ھذه القرارات وحسم الخیارات،یمكن ا
ن ھذه أن نضع في حسباننا أولكن یجب 

 وأنھاستكون ضروریة  ت والترجیحاتخیاراال
نھ یلزم تقدیر أستكون بطبیعتھا غیر مرضیة، و

 ، من المھموفي نفس السیاق .البدائل بعنایة
وزارة الداخلیة ورجالھا  تعتبر وضع صیغة

نبغي تشتیت مجرمین ی ال تعدھمشركاء و
 وزارةف:  نخدع أنفسنا  نأیجب  ال لكن. شملھم

ي مبارك ت في عھدبقد اكتس الداخلیة
ھیمنا ما كان لھا أن تتمتع بھ ُم اوالسادات وضع

من المھم  ولكن .في سیاق دیمقراطي حقیقي
ول ان نحأوتخفیف وقع الصدمة على الوزارة 

إذا وافقتم على ھذا :  قایضاتصیاغة م
عطیتم ھذا أإذا وفستحصلون على ذلك، 

  .ستحصلون على ذاك



9

  والمسارات المھنیة مناھج التأھیلعن إصالح 

میة یكادفي أضباط الشرطة بتأھیل وتكوین  فیما یتعلق
  : الشرطة، ھناك ثالث مساھمات مھمة

في الفصل الذي  6یھاب ملیحةإ المقال الذي قدمھ) 1
من " المالمح النفسیة لضباط الشرطة"یحمل عنوان 

وتضم  1998 عام في كمیة مباریأكادأنشأت .كتابھ
ت العلیا كلیة الشرطة وكلیة الدراسا(ثالث كلیات 

كلیة تضم و .بحاثأومركز )والتدریب والتأھیل
دراسات ا للعامة وقسمالدراسات ا للالشرطة قسم

  .متخصصةال

وتعد مسألة اختیار وقبول المتقدمین لألكادیمیة أمرا 
وھناك عدة . المھنة بةوصع بالنظر إلى جدَا مھما

لجنة اختبار ، لجنة فحص الملفات :خطوات للقبول
 ، الكشف الطبي،قیاس الطول والوزنلجنة ، القدرات

فحص  ولجنة ،الجسمانیة ة البدنیةلیاقاللجنة فحص 
 سیئة السمعة، وأخیرا تأتي الخطوة الحالة النفسیة

حسن المظھر  متقدمال من أن تأكدللكشف الھیئة وھي 
ویتم التحري   ."محترمة"اجتماعیة  صولأومن 

 المظھر أن سرة المتقدم كماأبشكل جدي جدَا عن 
  .عامل حاسم

 نوالمتخرج )أ:من ضباط الشرطة  فئاتة وھناك ثالث
وتستغرق الدراسة . میة الشرطة القسم العامیكادفي أ

على لیسانس  یحصل الطالب في نھایتھاربع سنوات أ
في  نوالمتخرج) ؛ بالعلوم الشرطیة ولیسانس حقوق

 ، وھمالشرطة قسم الدراسات المتخصصة أكادیمیة
شھادة جامعیة من إحدى  لىن عوبشكل عام حاصل

 ھان تحتاجأفي تخصصات یمكن  الجامعات المصریة
ویجدر  .سنة واحدةوتستغرق الدراسة . الشرطة
النساء منذ ھذا المسار أصبح یقبل انضمام  نأاإلشارة 

أمناء وصف الضباط بإمكان  )؛ جـمنتصف الثمانینات
یرتقوا إلى مرتبة  نأالشرطة وغیرھم من المساعدین 

 مضواأحقوق وفي اللیسانس  حصلوا علىط إذا ضباال
ثمان في الخدمة عددا معینا من السنوات، وھي 

وثالث عشر سنة  اء الشرطةألمن بالنسبة سنوات
یحصل من تنطبق  نأوبالطبع یجب  .لفئات األخرىل

                                        
 مكتبة الشرطة، لضباط النفسیة السمات ملیحة، یھابإ محمد6

 22وصفحة  ،289صفحة  ،2010 القاھرة، المصریة، نجلواأل
بعدھا وما

 أكادیمیةفي ) فرقة(تدریب  علیھ شروط الترقي على
  .  الشرطة

تبع ت 7ھادي بدويفي مقال ھام حاول اللواء عبدال) 2
وعرض مسار التدھور األمن  دھور جھازسباب تأ

 ،خالل الستینات وحتى منتصف السبعینات:  كاآلتي
الشرط  والمسارات  أكادیمیةكانت معاییر القبول في 

وكان النظام  .الدراسیة والمھنیة الممكنة منضبطة جدا
من التعدیالت واالجراءات  اولكن خلیط .یعمل جیدا
التجاوزات مع  ساھلم التفكیر فیھا جیدا والتالتي لم یت

  .المتزایدة قوضت النظام بشكل یصعب عالجھ

منضبطة القبول كانت  ریمعاییقول اللواء بدوي أن و
 تدریجیا،ولكن  .ثبتت فاعلیتھا وكانت تطبق بحیادیةأو

. التسامح مع االستثناءات وبدأ حجمھا یزداد بدأ
حزاب واألصبح للرئاسة والحكومة والبرلمان وأ

استخدام الحق في  أو قبول" حصة"سرتھ أوالوزیر و
متقدمین، بغض قبول نسبة من ال الواسطة لتیسیر

 المھم .النظر عما إذا كانت تلك الوساطة بمقابل أم ال
تم  ؤھلینن العدید من األشخاص غیر المھنا ھو أ
 لطالب الذین ینتمون للطبقة الوسطى ن عدداأقبولھم و

لطبقات المنتمین لالطالب  صالحتناقص تدریجیا ل
 ت المناھج الدراسیةوكان .حظوة وغنى األكثر
كلیة الحقوق جامعة  بمناھج ارتباطَا وثیقًا ةمرتبط

 االمتحانات ومعاییركانت  ، حیثعین شمس
تغیر خالل  الوضع ھذالكن . متطابقة التصحیح

. )1998(میة مبارك یكادأنشاء إالتسعینات عقب 
صبح أعن كلیة الحقوق و ةاألكادیمیفانفصلت 

 ، لتنھار بذلك عملیةتساھَالر كثقییم أوالت تدریسال
المسار المھني  وأصبح. التأھیل القانوني للضباط

 من المحتم أن یبدأ، وبوضوح محددا للضابط الشاب
كان یتعلم  حیثقسام الشرطة أفي  ةحیاتھ العملی

ولكن الوساطة واالعتبارات  .ساسیات المھنةأ
سمحت للعدید من شباب الضباط بتجنب ھذه المختلفة 

وتم باستخفاف كسر بعض القواعد  .جباریةالخطوة اإل
لبعض القطاعات  تمنع االنتقال التي كانت الضمنیة

سنوات من الخبرة  بعد الإمثل  إدارة البحث الجنائي 

                                        
، أسباب انھیار الجھاز األمني ومراحل اللواء عبدالھادي بدوي7

ووسائل المعالجة، في كتاب عبد الخالق فاروق المذكور سابقا، 
دھاوما بع 29صفحة 
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، وھو األمر الذي أثر على والممارسة المھنیة الجیدة
  .القطاعات تلك داءأ

في اللواء بدوي بناء ومثیر لالھتمام إن تحلیل 
 .عدة مسارات یمكن بحثھا یقدمخطوطھ العریضة و

باقتضاب  ھذا التحلیل، من وجھة نظرنا، یتناول ولكن
االجتماعیة  باألصولالمتعلقة  ركبةلة المأشدید المس

ن أیفترض  أن تحلیل اللواء بدوي یبدوو. للطالب
  .امرضی كان الوضع في الستینات والسبعینات

مقال  ما وردفي ن نكمل الصورة باستخدامأیمكن  )3
. 2009غسطس أ 8 ھام نشر في صوت األمة بتاریخ

 لضباط ةل االجتماعیوصاأل ویطرح المقال مسألة
من  عدیدة طبقات اجتماعیة الشرطة حیث حرمت

وة على محتوى الوع .میة الشرطةیكادالقبول في أ
لمتعلقة شروط القبول ا نأن نذكر أعلینا  ،المقال
في غیر  تلعبقد الجسمانیة والحالة الصحیة  بالبنیة

وھذا . كثر فقرَااأل قاتلطبصالح المتقدمین المنتمین ل
، ووفقَا للصحیفة .الحربیة الكلیة ینسحب كذلك على

ثمة أربعة شروط معتاد تطبیقھا لكنھا ضمنیة غیر 
بینما اثنین منھما لھما طابع اجتماعي  معلنة،

وفیما یخص . سیاسي ن لھما بعدالشرطین اآلخری
ھم ینحدرون نأعتقد فیستبعد من ُیالشروط االجتماعیة، 

لھم والءات  ُیظن أن أو من" غیر مالئمة" أوساطمن 
 فیستبعد من ،ما بالنسبة للشروط السیاسیةأ. خارجیة

 أو لإلخوانعمومة منتمین أبناء  أو كان لھم أھل
ینیة د تھدراس كانت للجماعات االسالمیة أو من

غیر  حصةضحیة  ھمف ،ما األقباطأ). زھریةأثانویة (
من األقباط في %2كثر من، فال یتم قبول أمعلنة
ولكن  عكس روح عصبیة إسالمي،ی وھذا ال .الدفعة

لھ (دیني  انتماءي أل ارفض ، یعكسبالعكس
 نأویضیف الصحفي كذلك  .)استتباعات سیاسیة

  .قباطألا كانت تغلق دون المناصب األمنیة الحساسة

الجھود من أجل تمكین الطبقات  بذل من المؤكد أنو
الفقیرة من الدخول إلى أكادیمیة الشرطة مسألة ال بد 

كثیرا ما یكون و. ھو متى ولكن السؤال أن تثار
تكون سلبیة ولكنھا  ثارآیجابي یز اإلیسیاسات التمل

یان عندما تنعدم الوسائل حبعض األ حتمیة في
بعض  نظری المفترضة قد رطةدمقفعملیة ال. األخرى

 .ضافیةإھانة إنھا إلیھا على أصول غنیة أالضباط من 
وظف من قبل ن تأیمكن  تلك الدمقرطةعملیة ونفس 
 ترى في ھذه القضیةقد القوى السیاسیة التي  بعض

في صفوف نشطاءھا  رایة تمكنھا من إدخال بعض
لكن المسألة الخاصة بدمقرطة القبول . ضباط الشرطة

  .ادیمیة الشرطة یجب أن تثار عاجال أم آجالفي أك

  عن تطویر الوزارة 

، في الصحفطرحت مسألة إصالح وزارة الداخلیة 
من قبل  وتم تناول المسألة بشكل أكثر عمقا ومنھجیة

الكتاب الجماعي  ضباط الشرطة فيمجموعة من 
وسأحاول . الذي ذكرتھ عبدالخالق فاروق الذي حرره

  .جراءات المقترحةھنا استعراض وتصنیف اإل

خفیف قبضة وزارة الداخلیة على بدایة، ال بد من ت
من حق    حرمانھا ذنإیعني  ما ، وھوحیاة المواطنین

 حالة باستثناء، ربما االعتراض على التعیینات
 العمل اریحدارة تصإسحب وكذلك  .الھیئات الحساسة

 معاییرلقوائم المنع من السفر إخضاع ومن الوزارة، 
 اقترح البعض في الصحفو .ضائیةرقابة قلصارمة و

نھاء  سیطرة وزارة الداخلیة على السجل إكذلك 
  .المدني

تخفیف قبضة وزارة الداخلیة على حیاة المواطنین 
أیضا دارات أخرى وإو على أولكن كذلك على النیابة 

مراجعة التشریعات  ویجدر .أفرادھاو ھاعلى ضباط
ریر السریة التي ال التي تربط المستقبل المھني بالتقا

عادة النظر في التعدیالت إو أبدَا أیطلع علیھا الضابط 
والتي  1998دخلھا العادلي عام أالتشریعیة التي 

. ي لحظةأفي  خدمة كبار الضباط تیح لھ إنھاءكانت ت
الذي  سیف المسلط دائما، ون ھذا الأاتضح فقد 

 عدیدة من شكالأمن حدتھ  خففیصاحبھ وی
وبشكل  .قمة الجھاز ر بالتواصل فيیض ،غراءاتاإل

 تتحدث نكافة الضباط الذی ، ظھر توافق لدىعام
نزع طابعھا "أو  المؤسسة"عسكرة"نھ تم أمعھم 
ھم وأحد أ. في عھد مبارك شكل كبیرب "المدني

لقانون  إخضاعھم وقف ھو مناء الشرطةأمطالب 
  .حكام العسكریةاأل

 لى وزارةإ المھام الموكلة تقلیل عددوال بد كذلك من 
الداخلیة والتوقف عن أداء بعض المھام أو تخصیص 

وھذا ینسحب على  .عدد أقل من األفراد ألدائھا
ألماكن الطویلة ل قائمةالت العامة  وئاحراسة المنش

السفارات والمتاحف والكنائس ومحال مثل  (الحساسة 
مباحث التموین   ، وكذلك على...)المجوھرات
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یتحمل  المستفیدون من ن أیمكن  أو. والكھرباء
و تحسین  التعاون مع الوزارات أالخدمة  تكلفتھا  

  .8على سبیل المثال) وزارة السیاحة (المعنیة 

من ف. كبرأھتمام بابعض المھام  تحظىن أویجب 
شكال أبعض  كافحةملم یتم االھتمام ب مثال أن المعلوم

و مھام أ رھابالتركیز على مقاومة اإلبسبب الجریمة 
ھ یجب تكثیف جھود نأواضح ومن ال. النظام حمایة

استقاللیة  د وإعادة تنظیمھا حتى تكتسبالفسامكافحة 
أن تستمر  حقیقیة تجاه  السلطة السیاسیة  التي ال یجب

  . جراءاتاإل عرقلة وأعلى دفن بعض القضایا  قدرتھا

یجب مراجعة طریقة  ھنن أالعدید من الفاعلی ویرى
علق بتقنیة جمع سواء فیما یت ،ل الشرطةمع

و غیرھم من أالمعلومات والعالقة مع المرشدین 
 .القوات وإدارة المظاھرات و طریقة انتشارأالبلطجیة 

ن أیجب بإدارة المظاھرات، ففي الغالب  وفیما یتعلق
  .امن المركزي كلھاأل قوات تنظیم أیعاد النظر في مبد

عادة النظر بشكل جذري في إتقترح 9وھناك دراسة
 مناءأ معھدو میة الشرطةیكادألة یدراسال برامجال

على تدریس تقنیات التحقیق على الشرطة، والتركیز 
ویجب التخلي تدریجیَا عن التعاون . كل المستویات

 یتعلق بطبقةفیما  ،مع المجرمین واالستعاضة عنھم
، بأناس یتحلون بالمزید من األمانة المرشدین
، طنینت خدمة الموااعاما إدارات وقطأ. والشرف

یتم توظیف  وزارات أخرى وأنتلحق ب نأیجب ف
في تلك اإلدارات ألن عدد  الحقوق خریجي كلیات

في  كبیر من الضباط یقومون بالعمل في تلك اإلدارات
  .ماكن أخرىأحاجة لھم في ھناك  نأحین 

كثر عمقَا متعلقة بطریقة عمل أوھناك مسألة أخرى 
الوضعي الشرطة وھي التعایش الصعب بین القانون 

 یاغةیسھل نظریَا صو. والعرف في بعض المحافظات
ن یجبأ ن العرف الأعمرو الشوبكي  فیؤكد. ریالمعای

وجود  نھ في حالةأیتعارض مع القانون الوضعي و
. تعارض، فإن القانون ھو الذي یجب أن یطبق

                                        
، ذكرت الجریدة 2012 فبرایر24-23عددفي نھضة مصر،  8

التي تقوم بحراسة  نھ یجب استخدام القوات تصریح للواء یؤكد أ
ھذه ن توكل فیجب أ. بشكل مختلف ت السیاحیةالبنوك والمنشئا

المھمة لألمن الخاص تحت إشراف الشرطة التي علیھا أن 
.أو تلكھذه المنشأة ولیس "الشارع  "تركز على أمن

دراسة اللواء حسن عبدالحمید التي ذكرتھا نھضة مصر  9
2012فبرایر 24-23بتاریخ 

قدرتھ في حالة  الال یعترف بھ إ العرفف
في   ولكن .مأل فجواتھ وألقانون ا"ةمساعد"على

كما  مور ال تسیر بھذه الطریقةن األأیظھر  ،التطبیق
عائالت بأكملھا من قریة  حاالت طرد ال فيمث یتضح

  .و حي بسبب خطأ اقترفھ  فرد واحد منھاأ

ذكر ، 2012ینایر  17خ یالشروق بتار وفي عدد
، وھي خصوصیةیتمتع بن الصعید أالغیط أبو محمد 

فس قدر تسلیح بن ایكون مسلح ما أن المجتمع كثیرا
 -ن ھذه الحقیقةأن یقول أنھ یرید أویبدو  .الشرطة
على سبیل ف. كثرأتجعل العالقات صحیة  - للمفارقة

مواطنین  أبدا تقریبا عن حاالت موت ال نسمع ،المثال
اقسام الشرطة في  و التعذیب فيأبسبب الضرب 

ن تطلق أثناء الثورة أالشرطة  ؤولم تجر الصعید،
شرطة  نسمع عن أمین  أن النادرومن . النار ھناك

الغیط  أبو یرى و. على  ممارسة االبتزاز ھناك ؤجر
عندما تحالفت بعض  الإرھاب لم ینتھ ھناك ن اإلأ

ن تركز أوكان االتفاق . العائالت الكبرى مع الشرطة
بعض  وتغض الطرف عن شیاء أخرىأالشرطة على 

العائالت الكبرى عن تتخلى  أعمال التھریب بینما
وال توجد تقریبا حاالت حرق . ارجینایة الخحم
 نوذلك أل خالل الثورة في الصعید شرطة قسامأل
وفي . قسام الشرطة لیس لھا نفس الرمزیة ھناكأ

لى إالحاالت النادرة التي توجھت فیھا الجموع 
القنابل  باستخداماكتفى رجال الشرطة  ،قساماأل

صل ات ،حدى الحاالتإوفي  ،المسیلة للدموع والعصي
  . الوساطة مأمور القسم بالعائالت وطلب منھا

ویمكن أن . للنھایة متشعبةلة الفساد الأتركت مسقد و
ن أو الكبیرة التي یجب أالمبالغ الصغیرة  نذكر بدایًة
حتى ھذه ف. واتاو اإلتأجل إتمام مصلحة أٌتدفع من 

حتى  ألنھیصعب محاربتھا  البسیطة ئیةااالشكال البد
تراجع ھذه األشكال كفي لتر كبیر لن بقد جوراأل زیادة

یمكن ف. للفساد كثر تعقیدًاأشكال أوھناك  .من الفساد
 التواطؤ الضمني والتستر في األریافوَال أ ن نذكرأ

بین األعیان ورجال الشرطة الذین غالبا ما یكونون 
كان یجب  ما ذاإوال نعرف . التالعائتلك من نفس 

. األصلیة ممحافظاتھمنع الضباط من الخدمة في 
فھكذا قرار، ورغم كل شيء، قد یعني عدم استخدام 

كثر أفیھا  ایكونوالضباط في األماكن التي یمكن أن 
 َنقل ضباط من بعض الدوائرتم سابقا  ولقد .فائدة

 ما، بمرشح عالقات معروفة وأقرابة  لوجود صلة
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ومن المعلوم أیضا  ؟ھذا األمر ولكن ھل یجب تعمیم
بعض الجھات عضاء ، تمكن أتمنذ الثمانینا ھنأ
بأسعار الحصول من سیادیة ووزارة الداخلیة ال

مساكن راض والكثیر من األ علىمنخفضة للغایة 
نشطة ألبعض اآلخر كما كان ل. ثانویة لالصطیاف
ذرع األ"إلى ھذا باإلضافة .تجاریة موازیة

  .لوزارة الداخلیة" االقتصادیة

لة الفساد لیس ھناك من حلول سھلة أو بسیطة لمسأو
داخل  حتى تطویر التفتیشف. المتشعبة والمعقدة

كتفي وأ. الجھاز بشكل كبیر یبدو أن أوانھ قد فات
ن مستوى الفساد ھو الحجة الرئیسة إلجراء أبقول 

، وھي عملیة لھا الكثیر تطھیر واسع لكبار الضباط
من المفید  قد یكونو. جدا من العیوب كما أسلفت

والفساد  ،التوزیع إلعادةاة دأن الفساد كالتمییز بی
 ،اجتماعیة تنشئة كعنصرات العالقات وشبكلكأساس 

رضاء قواتھا تتیح إخیرَا الفساد كأداة حكومیة أو
  ...الثالث  النوع البدء في محاربة ، ثموالسیطرة علیھا

ھو دولة قانون وقضاء مستقل وفي النھایة، فإن وجود 
ن دولة ولك .للفساد ما سیؤدي إلى انحسار مستدام

عدة سنوات ویستلزم األمر . القانون ال تبنیھا المراسیم
الصغیرة حتى االنتصارات من الممارسات السویة و

  .یتراجع الفساد ثم یختفي

  عن العاملین بالشرطة 

شار الصحفي خیري رمضان في جریدة المصري أ
 أمناء مشكلةإلى  2007 شباط/فبرایر 6في الیوم 

في الجھاز االمني  رطةر أمین الششبھ دوو. الشرطة
 فمرتبتھ لیست .المؤسسات يبدور عامل صیانة ف

ولكن دوره محوري  ة في ھرمیة الجھاز،مرتفع
ن أویقول رمضان  .وبالتالي یمكنھ تعطیل كل شيء

 ونالكثیر منھم یشعر یدفع لالعتقاد بأن ھناك ما
ال یفصلھم عن المؤھل الذي یتمتع بھ ف :لسخطبا

وھذا الفارق الطفیف ، الضباط سوى سنتي دراسة
كد أو. دنىمدى الحیاة بشغل المناصب األ میحكم علیھ

التجاوزات  غلبأنھم من یرتكب أرمضان  
ھمیة من األ ولكن دورھم. نسانحقوق اإل تانتھاكاو

نبع وت .غض الطرفإلى بحیث تضطر الوزارة 
أنھم یقومون باالستجوابات  حقیقة ھمیتھم منأ

 .لولى الضابط المسؤإ نتائجوالتحریات ویرفعون ال
، بل ساعة في الیوم14من  كثرألما یعملون ا یرثوك

. ضئیلمقابل راتب في دون نوم  متواصلة یاملعدة أ
 ندرة في ضوءھمیة متزایدة دورھم أ اكتسب وقد

أمناء الشرطة شریحة مھمة إذن وال . المخبرین
 وقد أكد خیري رمضان. تستحق أن تكون كبش فداء

عظم ممارسات العنف الكبیرة من أخر آفي موضع 
 .ةسلطالذین أسكرتھم ال فعل صغار الضباط كانت من

لن  للوضع ي تحسنھنا ھو أن أ المھمة المسألةو
 .لمھمةا شریحةھذه ال تشرك فیھذا لم داما إكون مستی

وأؤكد . مطالبھا مؤخرا أن تعلن ھذه الفئةتسنى لولقد 
ة ھنا على أھمیة مسألة أمناء الشرطة وعلى أھمی

جور وتحسین ظروف زیادة األوتحسین تأھیلھم 
  .ھمعمل

ن حقیقة أھمیة خاصة في ظل أوھذا الرھان یكتسب 
تصعید  یسیرو تأمیة الشرطة یكادأدمقرطة القبول في 

تصطدم الضباط  لى مصافإمناء الشرطة أقدامى 
وجھة نظر سائدة ترى أنھ یجب فھناك . كبیرةبمقاومة 

ن یكنا نرید تحس ذاإا كثر فقرقصاء األى إالحرص عل
  .سلوك منتسبي الجھازو داءأ

مناء الشرطة غضب أأثار مشروع قانون ترقیة  قدو
ا ن یصبح مالزمأویمكن ألمین الشرطة  .10الضباط

برتبة وھو ن ینھي خدمتھ أو خدمة سنة 24ول بعد أ
ھذا القانون یخلق فئة جدیدة  نأیقول الضباط و. رائد

قول وی .رس الحقوقال تتمتع بنفس التأھیل ولم تد
یفوق راتب سممتاز الشرطة المین أن راتب الضباط أ

  .العمید

ین في لة العاملأیرة حول مسثاقتراحات ك قد قدمتو
وصول تسھیل  ومن تلك المقترحات. جھاز األمن

إلى الحقوق  خریجيمناء الشرطة وكذلك أترقي و
، وذلك بعد خضوعھم لتدریب مصاف الضباط

ستغل اإلخوان أن ییخشى و. وتأھیل مضغوط وسریع
وأن یسعوا إلى إدخال عناصرھم من ذلك  ذلك الملف

السماح لضباط یقضي ب وھناك اقتراح آخر. الباب
باالنضمام  45-40الجیش المحالین للتقاعد في سن 

 لى الشرطة وھنا الخطر السیاسي ضئیل ولكن منإ
 .األمن ن ال یجیدون مھام حفظیالعسكری نأ الواضح

بالتأكید إعادة النظر في مسألة استخدام  وینبغي أیضا
من  یكونون غالبَا ماالشرطة لعدد كبیر من المجندین 

  .بین األقل تعلیما
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یتعلق بما إذا كان یجبأن تقبل خر آسؤال وھناك 
أكادیمیة الشرطة متقدمین ینتمون إلى تشكیالت 

ھذا السؤال،  إجابة تنطبق نویجب أ. حزبیة أم ال
  .لجمیعأو اإلیجاب، على اسواء أكانت بالنفي 

  اتمةخ

. كثر منھا عسكریةأكانت دولة مبارك دولة بولیسیة 
لنظام بغیة إصالح مركز ا یعنيإصالح الداخلیة إذن و

ن یستتبع ذلك انھیار أدون  إزاحتھ من موقع المركز
إنھا مھمة صعبة في حد  .تبعاتھ إصالحیمكن  ال

 ینیسیرئالفاعلین ال ، وما یزید من صعوبتھا أنذاتھا
 -في المقام االول-یودان  )أي اإلخوان والجیش(

بشكل  عادة تشكیلھإمن  كثرأالسیطرة على الجھاز 
ون إطالق ال یحب ینالسیاسی لالعبینن اكما أ. كامل

إصالحات لن یكون مردودھا فوریا، ویتم تفضیل 
وما یزید من . في كل مكان االجراءات التجمیلیة

لصعب في مصر نھ من اصعوبة المھمة أیضا أ
ومن . الوسطى البیروقراطیةات الطبق مھاجمة

ال إول ھذه المسألة وحالعام   يتعبئة الرأ الضروري
  .يءش یتم أيلن ف

أم ھل أقول ( التضحیة ھو وكل ما حدث حتى اآلن
 لم یعد من الممكن تبریربجھاز  )التظاھر بالتضحیة؟

وسیكون الفاعلون . الدولة منأتھ وھو اممارس
في الستمرار الكبیر با غراءن عرضة اإلالسیاسیو

الطبقات  ي إضعاف الجھاز الذي یھددنفس االتجاه، أ
 الوسطى بتدخلھ في السیاسة متجاھلین األجھزة

المعاملة  سوءإدراك أن دور  علیناف. الشرطیة األخرى
من أممارسات فیما حصل لم یقل عن دور  الیومي
بدون قبل و مستداملن یكون ھناك إصالح و. الدولة

والتأكید  .لعالقة الیومیة بین الشعب والشرطةاتحسن 
ینفي أن ھناك قرارات وخیارات مھمة  على ذلك ال

  . طویال اوقت ستغرقن اإلصالح سیأویجب أن تتخذ 

  


