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ملخص تنفيذي

يف معظم بلدان العامل الُحّر يتوقف نجاح التحوالت الدميقراطية عىل إقامة رقابة 

تحويل  ويَُعّد  األمنية.  واملؤسسات  املسلحة  القوات  فعالة عىل  و  منتخبة  مدنية 

مهنية  إىل خدمات وطنية  القمعية  لألنظمة  لحامية  أدوات  املؤسسات من  هذه 

مبثابة الفارق الحقيقي بني نجاح و فشل الثورات. إصالح القطاع األمني يف مرص، 

كام هو الحال يف غريها من بلدان الصحوة العربية، عملية سياسية شديدة التعقيد 

تتأثر بسلسلة من األطراف الفاعلة والقوى املحركة الداخلية والخارجية. ويف ظل 

سياق سيايس غري مستقر وحافل بالنزاعات بعد ثورة يناير العظيمة، فإن إصالح 

القطاع األمني يف مرص يتطلب اهتامًما ملًحا وعاجالً. 

اندلعت رشارة الثورة املرصية يف يناير عام 2011 بفعل وحشية قوات أمن نظام 

حسني مبارك. وقد كانت األجهزة سيئة السمعة يف وزارة الداخلية كمباحث أمن 

الدولة وقوات األمن املركزي هدًفا النتقادات القوى الثورية من مختلف االنتامءات 

قانونية  الغري  االحتجازات  من   - الدولة  أمن  مباحث  ِسجّل  كان  فقد  السياسية. 

واالختفاءات القرسية وعمليات التعذيب املمنهج - معروًفا للجميع؛ فمثالً قسم 

بل  الحقوق،  بحامية  ُمكلَّفاً  يكن  مل  املنحل  الجهاز  لهذا  التابع  اإلنسان”  “حقوق 

برصد الناشطني الحقوقيني وقمعهم. كام كان ينظر إىل قوات األمن املركزي كقوة 

مسلحة تنفذ إرادة النظام بالتزويرالروتيني لالنتخابات أو قمع االحتجاجات عند 

الحاجة.     

الثورة  قيام  منذ  األمن  أجهزة  إصالح  املعنية قضية  األطراف  تولت مجموعة من 

املجتمع  قوى  اتخذت  املساءلة.  وأنظمة  الرقابة  فعالة ألجهزة  إدارة  إىل  للوصول 

الوطنية  “املبادرة  باسم  واعد  مرشوع  إطالق  وتم  املبادرة،  زمام  الفاعلة  املدين 

عىل  اإلصالحيني  الضباط  من  مجموعات  ظهور  ساعد  كام  الرشطة.”  بناء  إلعادة 

تحريك املياه الراكدة داخل وزارة الداخلية. فقد أنشئ هؤالء الضباط  منظامت 

“كاالئتالف العام لضباط الرشطة” و “ضباط ولكن رشفاء”، وبدأوا يف الضغط من 

القطاع األمني بأنفسهم. ومع ذلك، تبقى احتامالت تنفيذ مبادرات  أجل إصالح 

الضباط ومبادرات املجتمع املدين غري مؤكدة، فمع أنها تُركِّز عىل غايات نبيلة إال 

أنها أقل وضوحاً فيام يتعلق بوسائل التنفيذ. ويجب عىل األطراف الفاعلة يف هذه 

القضية أيًضا مواجهة العنارص القوية داخل وزارة الداخلية أو “رجال العاديل” كام 

يسميهم بعض الضباط )يف إشارة إىل وزير داخلية حسني مبارك الذي استمر يف 

منصبه منذ 1997(، وهي العنارص التي ال تزال تعارض مبادرات اإلصالح.

 

احتوت محاوالت إصالح القطاع األمني التي قامت بها حكومتي د. عصام رشف ود. 

كامل الجنزوري عىل مشاكل عدة. فقد أقال السيد/ منصور العيسوي، بعد تعيينه 

كوزير للداخلية يف مارس عام 2011، مئات من قيادات الداخلية،  كام حلَّ جهاز 

إياها  انتقد كثريون إصالحاته واصفني  أيًضا. ومع ذلك، فقد  الدولة  مباحث أمن 

باإلصالحات الشكلية حيث استمر جهاز األمن الوطني الجديد يف إتباع العديد من 

مامرسات جهاز مباحث أمن الدولة املُنَحل، ومرت االنتهاكات السابقة من بعض 

ضباط الرشطة بال عقاب إىل حد كبري. ويف نهاية 2011 انتخبت مرص برملانا جديدا 

فاز بأغلبية مقاعده إسالميون معارضون لنظام مبارك، والكثري منهم كانوا ضحايا 

تنظيم  قانون  بسيطة عىل  تعديالت  الربملان  هذا  أقّر  املُنحل.  الدولة  أمن  لجهاز 

وانعدام  اإلصالحات  كفاية  عدم  حول  انتقادات  مجدًدا  فظهرت  الرشطة.  هيئة 

جديتها. ومع حل الربملان بحكٍم من  املحكمة الدستورية تعطلت جهود اإلصالح 

عرب السلطة الترشيعية. 

األهم من املبادرات كانت العقبات. فالعقبة الرئيسية يف طريق نجاح إصالح كيل 

املجلس  به  قام  الذي  الدور  هو  مرص  يف  االنتقالية  الفرتة  خالل  األمني  للقطاع 

األعىل للقوات املسلحة  )املجلس العسكري(. فاملجلس توىل السلطة  يف مرص حتى 

يونيو 2012. وخالًفا ملا حدث يف تونس وليبيا مل يتول الثوار املرصيون أية سلطة 

حقيقية يف أعقاب ثورتهم. كام مل يكن ألول برملان منتخب بإرادة حرة يف البالد إال 

صالحيات محدودة. وكانت السلطة الحقيقية ملجلس عسكري ال يرغب يف إصالح 

القطاع األمني. 

وكان انتخاب الدكتور محمد مريس لرئاسة الجمهورية ومحاولته الجريئة إلعادة 

التوازن القوى بني اإلدارة املدنية واملؤسسة العسكرية مبثابة رضبة قوية ملعاريض 

رئاسة  لصالح  مجدًدا  التنفيذية  السلطات  فباسرتداده  األمني.  القطاع  إصالح 

الجمهورية وباستبعاده لقيادات املجلس العسكري ورؤساء األجهزة األمنية،  أزال 

واألجهزة  املسلحة  القوات  عىل  املدنية  السيطرة  طريق  يف  كربى  عقبات  الرئيس 

التعيينات الوزارية يف حكومة د. هشام قنديل  األمنية. وباإلضافة إىل ذلك، فإن 

قد تتيح للرئيس امليض قدًما يف عملية اإلصالح من خالل وزارات متارس دوًرا هاماً 

- وإن كان غري مبارش - كوزارة “العدل” ووزارة “الشؤون الربملانية والقانونية.”

جانب  من  باتخاذها  املُوىص  الخطوات  البحث  هذا  من  األخري  القسم  يتضمن 

اختباًرا  تعترب  األمني، وهي عملية  القطاع  لتتمكن من إصالح  املنتخبة  الحكومة 

مهاًم لكل من حكومة الرئيس مريس والتحول الدميقراطي يف مرص. وتتضمن هذه 

التوصيات ما ييل )التفاصيل يف القسم األخري من البحث(: 

اللجنة، 	  القطاع األمني. تضطلع هذه  تشكيل لجنة رئاسية تختص بإصالح 

التي تتألف من مجموعة من القوى اإلصالحية، باختصاصات ومسؤوليات 

هذه  ترفع  أن  ويجب  هيكلتها،  وإعادة  الداخلية  وزارة  إلصالح  محددة 

اللجنة تقاريرها مبارشًة إىل رئيس الجمهورية. 

الرقابة 	  قطاع  يجب متكني  األمن.  لقطاع  مناسبة  رقابة ورصد  آليات  وضع 

الداخلية )قطاع التفتيش( بحيث يتعدى دوره التحقيق مع الضباط املُقام 

يف حقهم شكاوى. كام يجب متكينه مراقبة سلوكيات ضباط الرشطة وتقييم 

أدائهم بشكل شفاف ومنتظم. ويجب تنظيم رقابة الهيئات الخارجية، مبا 

يف ذلك رقابة ديوان مظامل مستقل ينظر يف الشكاوى املقدمة ضد الرشطة 

ورقابة وكيل النيابة ا)ممثالً للنائب العام( يف كل قسم رشطة رئييس، وذلك 

كله يف إطار قانون رشطة جديد. 

عمر عاشور، باحث غري مقيم مبركز بروكنجز الدوحة ومدير برنامج الدراسات العليا يف سياسة الرشق األوسط لدى مركز الدراسات العربية واإلسالمية بكلية 
الدراسات الدولية يف جامعة إكسرت الربيطانية. وهو مؤلف كتاب: تحوالت الحركات اإلسالمية املسلحة.2

عن املؤلف
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تطهري وزارة الداخلية ومكتب النائب العام من خالل لجان تُفوِّضها الرئاسة. 	 

يجب تطهري وزارة الداخلية من الضباط الذين ارتكبوا جرائم تعذيب وقتل 

الضباط  خصوًصا  الجرائم  من  وغريها  القضاء  نطاق  خارج  وإعدام  عمد 

الدولة املنحل وجهاز  العاملني يف قوات األمن املركزي وجهاز مباحث أمن 

األمن الوطني الالحق له. كام أنه من الرضوري أيًضا تطهري مكتب النائب 

أو  مع،  تهاونوا  الذين  النيابة  ورؤساء  وكالء  من  الدولة  أمن  ونيابة  العام 

شاركوا يف انتهاكات، مبا يف ذلك التالعب يف األدلة أو تلفيق التهم أو انتزاع 

“االعرتافات” تحت التعذيب.

 

تغيري معايري الرتقية يف وزارة الداخلية. يجب إرساء نظام يستند إىل الكفاءة 	 

هذا  تفصيل  ويجب  واملؤهالت،  والتدريب  األداء  بحسب  الرتقية  فيه  تتم 

النظام يف قانون الرشطة الجديد. 

إجراء مراجعة شاملة لنظم ومناهج تدريب أكادميية الرشطة. يجب االهتامم 	 

األمن  مفاهيم  تعكس  بحيث  الدراسة  مواد  وتغيري  الرشطة  بإلغاء عسكرة 

اإلنساين )يف مقابل أمن النخبة السياسية ونظامها(، وتربز مهمة الرشطة بأنها 

“خدمة” للمجتمع وليست للسيطرة عليه. 

األقسام 	  فصل  يجب  موظفيها.  عدد  وتقليل  الداخلية  وزارة  هيكلة  إعادة 

والوظائف غري األمنية عن وزارة الداخلية. ويجب إسناد األنشطة التي تتوىل 

املدنية  والسجالت  الجوازات  إدارة  مثل  حالًيا  مسؤوليتها  الداخلية  وزارة 

والدفاع املدين وتنظيم الحج وغريها إىل وزارات آخرى. ويف الوقت نفسه،  

يجب وقف تدخل الوزارة يف الشؤون الخارجة عن نطاق اختصاصها مبا فيها 

وسائل اإلعالم والثقافة واألوساط األكادميية. 

تزويد قوات األمن املركزي بتدريبات شاملة يف تكتيكات مكافحة الشغب 	 

توفري  ويجب  عاملًيا،  املعتمدة  التدريب  أساليب  تبني  يجب  القاتلة.  غري 

األجهزة الالزمة ملكافحة الشغب بفعالية دون قتل.

رقم 	  الحايل  الرشطة  هيئة  قانون  محل  ليحل  جديد  رشطة  قانون  صياغة 

السلطات  الرئيس  تويل  إما خالل  القانون  يجب صياغة   .1971 لسنة   109

برملان جديد. ويجب أن  انتخاب  يتم  أو بعد أن  الترشيعية بصورة مؤقتة 

يعكس القانون جميع التوصيات املذكورة أعاله. 
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مقدمة

أشعلت وحشية جهاز الرشطة رشارة ثورة 25 يناير2011، فقد اندلعت الرشارات 

األوىل للثورة عقب مقتل ناشط اإلنرتنت خالد سعيد يف يونيو 2010 عىل يد اثنني 

من رجال الرشطة يرتديان زيًا مدنًيا، ثم عقب تزوير االنتخابات الربملانية يف وقت 

متأخر من هذا العام عىل يد قوات الرشطة و “بلطجية”3 يرتدون أزياء مدنية. وقد 

اندلعت ثورة 52 يناير يوم عيد الرشطة يف مرص. ومل تكن هذه مصادفة. “أردنا 

إفساد حفلتهم كام أفسدوا حياتنا” يقول ناشٌط ينتمي إىل حركة 6 أبريل.4 ويرى 

كثري من الثوريني أن جهاز الرشطة كان خط الدفاع الرئييس لحامية نظام حسني 

مبارك. فيقول أحد النشطاء الشباب من املشاركني يف اشتباكات ميدان التحرير يوم 

28 يناير2011 “اضطررنا اضطراراً إىل كرس هذا الجهاز ... وددت لو كانت هناك 

طريقة أخرى... واآلن علينا أن نصلح ما كرسنا”.5 وبالفعل بعد زوال مبارك أصبح 

مطلب إصالح القطاع األمني هدًفا ُملًحا للقوى الثورية واإلصالحية عىل حد سواء، 

بغض النظر عن االنتامءات الفكرية أو السياسية.

بحلول مارس 2011، أدت املظامل املرتاكمة يف عهد مبارك إىل مواجهة أخرى، كانت 

هذه املرة مع جهاز مباحث أمن الدولة )جهاز االستخبارات الداخلية يف مرص(. 

فقد كان مساء يوم الخامس من مارس يف القاهرة مثريًا لذكرى الخامس عرش من 

يناير عام 1990 يف برلني، حيث اقتحم آالف املرصيني مقرات مباحث أمن الدولة 

ليس فقط يف القاهرة، ولكن أيًضا يف اإلسكندرية والسادس من أكتوبر وغريها من 

املدن، متاماً كام فعل األملان مع مكاتب جهاز أمن الدولة األملاين)الشتازي(. وكانت 

الرشارة التي دفعت املتظاهرين يف كلتا الحالتني إىل القيام بذلك هو قدوم ضباط 

أمن الدولة عىل إتالف امللفات التي تُوثِّق فساد مؤسساتهم وقمعها للشعبني.

 احتشد الثوار املرصيون ليحاولوا الحفاظ عىل ما تبقى من أدلة اتهام بحق هذه 

ملعارضني  كملفات  رسية  لتفاصيل  بكامرياتهم  صور  التقاط  يف  ونجحوا  األجهزة، 

تزوير  يف  ساعدوا  قضاة  وأسامء  مىض  عقد  من  أكرث  منذ  محتجزين  سياسيني 

االنتخابات وقوائم من املخربين ضمت مشاهري وشخصيات الدينية ومقدمي برامج 

حوارية وزعامء “معارضة”،  وقد تم تحميل هذه الصور عىل مواقع االنرتنت ويف 

بعض األحيان تم توزيعها عىل املارة يف الطرقات. 

مبنى  كل  يف  موجودة  كانت  تعذيب  وغرف  آلالت  صوًرا  كذلك  الثوار  التقط 

امللفات  تفاصيل  وكانت  اقتحامها.  تم  الاليت  الدولة  أمن  مباحث  مباين جهاز  من 

وشهادات ضحايا صادمة وُمَروعة لكثري من املرصيني وخاصة الغري متابعني للمجالني 

الحقوقي والسيايس. وبالرغم من توثيق منظامت حقوق اإلنسان واملحاكم املرصية 

ممنهج  تعذيب  وعمليات  واختفاءات  خطف  وعمليات  قانونية  غري  العتقاالت 

وعمليات اغتصاب عىل مدى العقود الثالثة املاضية، مل يجرؤ الكثريون خالل حكم 

مبارك عىل فضح مامرسات أجهزة أمنه أو الدعوة ملحاسبة قادتها. 

يركز هذا البحث عىل سياسة إصالح ومراقبة جهاز الرشطة يف مرص، ويعالج العديد 

من القوى املحركة التي تؤثر عىل مثل هذه الجهود. ويتضمن الدور الذي لعبته 

الجامهري  غضب  إثارة  يف  الدولة(  أمن  )مباحث  الداخلية  واالستخبارات  الرشطة 

األوضاع مام جعل التيارالسيايس األكرث تعرضاً الضطهاد  قبل الثورة وخاللها، ثم تغريرٌّ

مباحث أمن الدولة األكرث نجاحاً يف العملية الدميقراطية الجديدة،ويحلل البحث 

أيضاً ظهور أفراد وجامعات من ضباط الرشطة يحاولون إصالح النظام األمني من 

الداخل.

دروٍس  إىل  مستنًدا  األمني  القطاع  إصالح  ملفهوم  عام  باستعراض  البحث  يبدأ 

الرشطة  بني  التاريخية  العالقة  مبناقشة  ويستمر  أخرى.  بلدان  من  مستفادة 

املقرتحة  اإلصالح  مبادرات  بعض  منه  الثالث  القسم  ويوجز  مرص.  يف  والسياسة 

من ِقَبل عدة جهات، منها منظامت للمجتمع املدين وضباط مهتمني بإصالح وزارة 

تعيق  التي  العقبات  لبعض  بتقييم  الدراسة  وتختتم  السابق.  والربملان  الداخلية 

مسرية إصالح القطاع األمني يف مرص، وعدد من التوصيات السياسية ألول رئيس 

مدين منتخب يف البالد، الدكتور محمد مريس.

إصالح القطاع األمني: املبادئ واألهداف والدروس

ميكن وصف إصالح القطاع األمني بأنه “تحول النظام األمني الذي يشمل جميع 

وتشغيله  إدارته  تتم  بحيث  وإجراءاتها  ومسؤولياتها  وأدوارها  الفاعلة  األطراف 

عىل نحو أكرث اتساًقا مع املعايري الدميقراطية واملبادئ السليمة للحكم الرشيد مام 

يساهم يف خلق جهاز أمني جيد األداء.”6 وتتأصل فلسفة إصالح القطاع األمني يف 

مفهوم األمن اإلنساين، أي أن الهدف الرئييس لجهاز األمن هو أمن املواطن وليس 

أمن األنظمة الحاكمة. وتتناقض هذه الفكرة بوضوح مع دور أجهزة األمن أثناء 

حكم حسني مبارك، حيث كان التهديد اليومي للمواطنني امللتزمني بالقانون ليس 

تنظيم “القاعدة” أو جهاز “املوساد”، وإمنا جهاز الرشطة نفسه. 

ويف صورتها املثالية، يجب أن تشمل عملية اإلصالح جميع أفرع قطاع األمن بدًءا 

من القوات املسلحة ووصوالً إىل مصلحة الجامرك. ومع ذلك، فإن محور اهتامم 

هذا البحث يقترص عىل وزارة الداخلية فقط، والتي تشمل يف مرص الرشطة وقوات 

أمن  )مباحث  الداخلية  وجهازاالستخبارات  املركزي(  األمن  )قوات  عسكرية  شبه 

الدولة، الذي يُطلَّق عليه حالًيا اسم جهاز األمن الوطني(. 

األمني يجب  القطاع  لعمليات إصالح  الحالة املرصية،هناك هدفان رئيسيان  ويف 
الرتكيز عليهام:7

إنشاء أنظمة إدارة ورقابة ومساءلة فعالة للجهاز األمني.  .1
تحسني طرق تقديم الخدمات األمنية والعدلية.8  .2

ولتحقيق هذه األهداف، يجب أن تتضمن أية عملية إصالح شاملة للقطاع األمني 

واملساءلة،سواء  الرقابة  وسائل  تحسني  أوالً  فيجب  الرئيسية.  املبادرات  من  عدًدا 

داخلًيا من خالل وزارة الداخلية )وكذلك السلطة التنفيذية( أو خارجياً من خالل 

الرقابة الربملانية والقضائية. كام ميكن أن تؤدي قوى املجتمع املدين واملواطنون دوًرا 

مهامً يف تعزيز املساءلة من خالل آليات مراقبة مستقلة مثل لجان الشكاوى العامة 

أو دواوين املظامل أو املفتشني العموميني.9 ومن األمور ذات األهمية القصوى أن 

يتم وضع إطار قانوين واضح لتحديد اختصاصات األجهزة األمنية، وأن يتفق هذا 

اإلطار مع املعايري واالتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان.

القدرات من  بناء  لتعزيز  فهناك حاجة ملحة  ذاتها  األمنية  األجهزة  أما يف داخل 

شؤون  سياسات  وتعديل  موظفيها  أداء  وتنمية  الرشطة  تدريب  تحسني  خالل 

العاملني بها. ويجب أن يكون هناك تطوراً نحو عىل الالمركزية ونحو إضفاء الطابع 

املدين عىل الرشطة من خالل إجراءات معينة، تبدأ من ضامن قيادة مدنية للرشطة 

وتغيريالرتب وتنتهي بإعادة تصميم الزي الرسمي. ويف نهاية املطاف، يجب عىل 

أساس  تقوم عىل  كَرَة  ُمَعسَّ ُمَسيََّسة وغري  غري  بناء هوية جديدة  األمنية  األجهزة 

ثقافة الكفاءة واملهنية العالية. 
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نجاح  جوهر  وأيضا  األمني،  القطاع  إصالح  ركائز  إليها  املشار  العنارص  َشكِّلت 

اتخاذ  تم  إسبانيا،  ففي  املرحلة.  بهذ  مرت  عديدة  بلدان  يف  الدميقراطي  التحول 

فرانكو  فرانسيسكو  الجرنال  الديكتاتور  وفاة  بعد  تدريجًيا  الخطوات  هذه  مثل 

انتخابات  بعد  االشرتايك  الحزب  إىل  السلطة  انتقال  إىل  أدى  ما  نوفمرب 1975،  يف 

تاريخية عام 10.1982 ويف جنوب أفريقيا، قدمت “األوراق البيضاء” برنامج إصالح 

إنشاء هوية مهنية  الربنامج  ل هذا  وَشمِّ أكتوبر 1994.  الوطني يف  للدفاع  شامل 

جديدة ألفراد املخابرات جنًبا إىل جنب مع وضع ميثاق رشف يؤكد عىل االلتزام 

السيايس.11  الحياد  مببدأ  والتمسك  اإلنسان  حقوق  واحرتام  الدميقراطية  بالقيم 

شامالً  إطاراً  َمّثل  إصالحي  برنامج  وهو   – الجديد”  “العهد  د  َشدَّ إندونيسيا  ويف 

الربملانية  الرقابة  وعىل  الرشطة  عسكرة  إلغاء  عىل   – الدميقراطي  التحول  لعملية 

َل هذا اإلجراء األخري يف عهد الرئيس عبد الرحمن وحيد  عىل األجهزة األمنية. وُفعِّ

)1999-2000(، ومتخض عن ثالث لجان برملانية تراقب أجهزة األمن اإلندونيسية.12  

ويف جورجيا، جرت عملية إلغاء عسكرة الرشطة بشكل جزيئ بني عامي 2004 و 

جهاز  ورئيس  الداخلية  وزير  ونائب  الداخلية  وزير  مناصب  اآلن  ويتوىل   .2005

االستخبارات الداخلية سياسيون مدنيون. كام وقعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم 

ملراقبة مراكز االحتجاز والسجون مع عدد من منظامت حقوق اإلنسان املستقلة.13  

-1973( بينوشيه  أوغستو  الجرنال  حكم  تحت  القمعية  الحقبة  بعد  تشييل،  ويف 

الوطنية يف  املدنية  االستخبارات  إنشاء وكالة  الشيوخ عىل  وافق مجلس   ،)1990

عام 2003، ووفًقا لقانون تم سنه يف عام 2004، يتعني عىل جميع األجهزة األمنية 
تقديم املعلومات لتلك الوكالة التي بدورها تنقل املعلومات إىل الربملان.14

 

يف  العالية  املهنية  ذات  األمن  أجهزة  فإن  االنتقالية،  الحاالت  عن  وبعيداً 

الدميقراطيات الراسخة يتم مراقبتها من ِقبل هيئات خارجية  كام هو الحال مع 

لجنة االستخبارات واألمن يف الربملان الربيطاين، أو لجنة مراقبة االستخبارات األمنية 

املعلومات  عىل  االطالع  سلطة  اللجان  هذه  متتلك  ما  وعادًة  الكندي.  الربملان  يف 

أو  الحكومة  إىل  بشأنها  تقارير  وتقديم  االستخبارات  أجهزة  بأنشطة  املتعلقة 

الربملان. 

ويف سياق بلدان الصحوة العربية التي تشهد تحوالت نحو الدميقراطية يظل إصالح 

القطاع األمني أمًرا معقداً كام هو الحال يف مرص. ففي تونس – الشقيقة العربية 

التي أشعلت رشارة الربيع العريب وصحوته – صار عيل العريض أول وزير داخلية 

من ضحايا تعذيب الرشطة يف الوطن العريب، وأول مدين يف هذ املنصب بعد نجاح 

السياسية  السجون  عاما يف  العريض ستة عرش  وليبيا. قىض  تونس ومرص  ثورات 

لنظام الديكتاتور الهارب زين العابدين بن عيل. وقبل توليه املنصب وضعت وزارة 

الداخلية التونسية خارطة طريق من أجل إصالح القطاع األمني يف الدولة عىل شكل 

تقرير حكومي رسمي بعنوان “األمن والتنمية : تقرير رسمي لألمن الدميقراطي 

التقرير مبناقشة تحويل القطاع األمني من قطاع قمعي إىل  يف تونس.” قام هذا 

الجرمية.15  مجال  يف  الجديدة  للتحديات  الفورية  االستجابة  ميكنه  َخَدَمي  قطاع 

وعىل الرغم من ذلك يعتقد قادة حزب “النهضة اإلسالمي” – الذي يتزعم االئتالف 

الحاكم يف تونس– أن التقرير الرسمي قد قام بإعداده رموز محسوبة عىل النظام 

السابق داخل وزارة الداخلية، وهم ممن ال يؤيدون إصالح جذري للقطاع األمني، 

وإمنا اصالحات سطحية.16 وقد ذكر عامر العريض – رئيس املكتب السيايس “لحزب 

النهضة” - “أن هناك بعض العنارص الجيدة يف هذا التقرير، ولكنها ال تقدم إصالحا 
شامال بأية حال.”17

الداخلية  وزارة  داخل  واضحة  واإلصالح  التغيري  مقاومة  تبدو  األمر  واقع  ويف 

التونسية. يظهر ذلك جلياً يف حالة العقيد منصف العجيمي. كان العجيمي مدير 

اإلدارة العامة “لقوات التدخل” التابعة للوزارة. وكان قد اتهم بإطالق النار وقتل 

محتجني سلميني يف مدن تالة والقرصين أثناء الثورة. وأثناء محاكمته حاول الوزير 

الرشطة  رجال  من  املئات  فرد  منصبه.  من  العجيمي  العقيد  يزيح  أن  العريض 

العقيد.18   إزاحة  بتنظيم إرضاب احتجاجاً عىل محاولة  من ثكنة بوشوشة وقاموا 

وانسحب ما يقرب من 13,000 رشطي من “قوات التدخل” من املواقع الرئيسية 

يف العديد من املدن التونسية )منها البنوك والسفارات( وعادوا إىل ثكناتهم. “لن 

نكون كبش فداء لعائالت الشهداء” جملة عربت عن حال الرشطيني املحتجني قالها 

أحدهم.19 وكنتيجة لذلك أُّجرِبَ الوزير عىل إبقاء العقيد يف منصبه. ويف شهر يونيو 

برئت املحكمة العسكرية العجيمي. بالرغم من استئناف الحكم عىل يد املدعي 

العام العسكري التونيس،20 فإن حادثة بوشوشة كشفت عن شدة املقاومة الداخلية 

للتغيريالتي تواجهها حكومة “النهضة” بقيادة حامدي الجبايل.

أّما يف ليبيا – التي  دفعت فوق الثالثني ألف شهيد إلسقاط جالدها – فمن املمكن 

دمج  وإعادة  سالح  ونزع  وترسيح  األمن  قطاع  إصالح  عمليات  نجاح  يؤدي  أن 

إىل ديب دميقراطية. وإذا  بالنفط  الغنية  الدولة  تحويل  *إىل  نظامية  الغري  القوات 

فشلت هذه العمليات فمن املحتمل أن تفشل عملية التحول الدميقراطي برّمتها. 

كام قد تتكررحينئٍذ الهجامت عىل القنصليات األجنبية أو تتصاعد احتامالت نشوب 

رصاع مسلح واسع النطاق. ويحمل الطابع الالمركزي “لجيش التحرير” الليبي أو 

“كتائب الثوار” عدة مضامني هامة لعملية التحول يف البالد. فمن الناحية اإليجابية 

كان الجيش شعبياً مبعنى الكلمة: ُمؤيَداً من قطاعات شعبية واسعة، غري إقصايئ، 

من  العديد  البالد  الجيش  ذلك  َجّنَب  ونسبياً  وثورية.  وطنية  ذا رشعية  ثّم  ومن 

السلبيات التي رمبا يقوم بها جيش متمردين هرمي مركزي. وعىل الجانب اآلخر 

تسبب غياب املركزية وهيكل القيادة والسيطرة يف سلوك واضح لوحدات الجيش، 

فهي “تنسق” مع بعضها يف معظم األحيان ولكنها ال تقبل األوامر يف أكرث األحيان. 

املارقة، رمبا أبرزها عىل اإلطالق هو  أدى ذلك لحدوث قامئة طويلة من األعامل 

 .2011 يوليو  يف  الثوار  كتائب  إحدى  من طرف  يونس  الفتاح  عبد  اللواء  اغتيال 

ومنذ اإلطاحة بطاغية ليبيا القذايف، انخرطت امليليشيات املحلية يف اشتباكات يف 

طرابلس ومناطق أخرى،  واستمرت يف محاوالت رشسة لزيادة نفوذها عىل السلطة 
التنفيذية وتوسيع رقعة سيطرتها عىل األرض.21

وبالرغم من ذلك بدأت عملية معقدة إلصالح قطاع األمن. فقد أدى تعيني السيد 

سامل الحايس كرئيس لجهاز املخابرات الليبية )جهاز األمن الخارجي سابًقا( إىل أن 

يصبح الرجل أول مدين معارض يتوىل قيادة جهاز مخابرات يف الوطن العريب. كان 

الحايس عضًوا يف الجناح العسكري “للجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا”، وقىض أكرث من 

عند  الحايس  وقال  األمريكية.  املتحدة  الواليات  يف  املنفى  يف  الزمان  من  عقدين 

توليه مهام منصبه: “كل أجهزة املخابرات العربية كانت ُمَسّخرَة لحامية األنظمة 

كبري... جهد  إىل  ويحتاج  طويل  املشوار   ... ذلك  بتغيري  سأقوم  املواطنني.  وقمع 

وسيكون )جهاز املخابرات الليبي( تحت قيادة تنفيذية منتخبة ويخضع لإلرشاف 

املبارش من قبل املجلس الترشيعي”.22 ورغم ذلك فقد ُوّجَهْت اتهامات ضد العقيد 

محتملني  أنصار  هواتف  عىل  بالتنصت  الليبية  املخابرات  ضباط  وبعض  الحايس 

للقذايف وذلك عن طريق استخدام معدات موروثة عن النظام السابق. وقد نفى 

العام  الوطني  املؤمتر  سيكون  األحوال  كل  ويف  االتهامات.  هذه  املخابرات  جهاز 

وبرملانات املستقبل يف حاجة إىل صياغة قوانني واضحة للرقابة واإلرشاف عىل أجهزة 

األمن واالستخبارات. هذا باإلضافة إىل آلية واضحة من أجل تطبيق تلك الرقابة. 

وستكون مثل تلك الخطوات بحاجة إىل دعم ومساعدة من جانب بعثات األمم 

املتحدة يف ليبيا، بجانب خرباء مستقلني. 

  

وبغض النظر عن أبعادها التقنية والتنظيمية واإلدارية، فإن عملية إصالح القطاع 

األمني تعد عملية سياسية من الدرجة األوىل. فيمكن لهذا البعد السيايس أن يُّحيَد 
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كافة األبعاد اآلخرى، وأن يُنجَح أو يُفشَل املرشوع برمته. فعادًة ما تَنُتج عمليات 

إصالح القطاع األمني من تغريات كبرية يف موازين القوى السياسية، كام أنها تنجح 

بسبب تلك التغريات. وهذا النجاح الذي يُكَلَْل بسيطرة املؤسسات املدنية املَُمِثلَة 

لإلرادة الشعبية عىل القطاع األمني املَُسلّح يف الدولة هو نقطة الفصل الحقيقية 

بني األنظمة الدميقراطية واألنظمة االستبدادية. ولذلك يتوقف التحول الدميقراطي 

يف مرصعىل اإلصالح الحقيقي لقطاع األمن فيها.

الرشطة السياسية يف مرص
 

يرجع تاريخ مؤسسات الرشطة الحديثة يف مرص إىل عام 1805، عندما قام محمد 

عىل امللقب “مبؤسس مرص الحديثة” بإنشاء إدارة صغرية لحفظ القانون والنظام يف 

القاهرة. ويف عام 1857 تحولت هذه اإلدارة إىل وزارة الداخلية. واليوم تتكون تلك 

الوزارة من بريوقراطية هائلة الحجم، حيث تَُوِظف ما يزيد عىل 1.5 مليون شخصا 

تشمل  وغريهم.  مدنيني  وإداريني  ومجندين  وجنود  صف  وضباط  ضباط  بني  ما 

هذه القوى العاملة ما يزيد عىل 831,000 وظيفة بدوام كامل، وشبكة معقدة من 

املخربين واملدانني السابقني تزيد عىل 300,000 )تُدفع لهم رواتب من أجل جمع 
املعلومات يف املجالني السيايس و الجنايئ(.23

 

وقد تم توثيق تدخل وزارة الداخلية يف السياسة املرصية منذ عقود توثيقاً جيداً. 

فمن الناحية التاريخية تم استغالل منصب وزير الداخلية من قبل قوى سياسية 

مختلفة. ففي أعقاب ثورة 1919 توىل زعيم الثورة ورئيس الوزراء الوفدي الليربايل 

سعد زغلول هذا املنصب يف عام 1924، واستخدم سلطاته ضد خصومه السياسيني 

يف بعض أألحيان. ويف أعقاب انقالب 1952 ذي الشعبية الواسعة، توىل جامل عبد 

النارص هذا املنصب وحافظ عليه حتى عندما أصبح رئيًسا للوزراء يف العام التايل.

أما من حيث قطاعات الرشطة املؤثرة يف السياسة فكان هناك قطاعان رئيسيان 

بالغّي التأثري: جهاز مباحث أمن الدولة وقوات األمن املركزي. يعود تاريخ أسالف 

السيايس”  “القلم  كان  عندما   ،1952 عام  قبل  ما  إىل  الدولة  أمن  مباحث  جهاز 

مسؤوالً عن تقديم التقارير وتضييق الخناق عىل املعارضني. ورغم ذلك  ليس هناك 

وجه للمقارنة بني نفوذ جهاز مباحث أمن الدولة ونفوذ “القلم السيايس.” وبعد 

“القلم”  بحل  املنترصين  األحرار”  “الضباط  قام   ،1952 يوليو  يف  انقالبهم  نجاح 

الذي كان يقدم تقارير عنهم يف السنوات السابقة. ولكن مبجرد أن واجهوا معارضة 

سياسية قوية متثلت يف إرضابات العامل يف مدينة كفر الدوار، قرر “مجلس قيادة 

الثورة” إعادة تأسيس جهاز مشابه “للقلم السيايس” مبساعدة كبار الضباط الذين 

تأسس  يوليو،  إنقالب  من  فقط  أسابيع  بعد  أغسطس 1952،   22 فيه. ويف  كانوا 

“جهاز املباحث العامة” الذي ُسّمَي فيام بعد “اإلدارة العامة لجهاز مباحث أمن 

الدولة” يف عام 1971 عندما توىل أنور السادات زمام السلطة يف مرص. ويف حقبة 

مبارك )1981-2011( أصبح جهاز مباحث أمن الدولة أقوى قطاع رشطي - ورمبا 

تأثري  الدولة. فقد قام بتوظيف ما يقدر بنحو 100.000 فرد، وتجاوز  أمني - يف 

ونفوذ ضباطه الصغار برتبة “نقيب” تأثري ونفوذ ضباط كبار برتبة “لواء” ينتمون 

لقطاعات مختلفة يف أجهزة الرشطة.

وحتى اليوم ال تزال صالحيات جهاز مباحث أمن الدولة وتنظيمه الداخيل الكامل 

أمن  ملباحث  الالحق   الجهاز  كان  البحث  هذا  كتابة  الوقت  ففي  غامضًة.  أموًرا 

عن  الكشف  يتم  مل  الذي  الوحيد  القطاع  هو   – الوطني  األمن  جهاز   – الدولة 

هيكله الداخيل عىل موقع وزارة الداخلية اإلليكرتوين. ورغم ذلك ميكن رسم هيكل 

جهاز  مقرات  اقتحموا  الذين  النشطاء  صادرها  التي  الوثائق  من  واضح  تنظيمي 

مباحث أمن الدولة عقب الثورة، ومن ُمَقابَالت ُأُجِريَْت مع ضباط سابقني.24 ومن 

هذه الوثائق، يتضح أن األهداف الرئيسة لجهاز مباحث أمن الدولة يف عهد مبارك 

كانت تدجني أو تحييد أو إخضاع أو إبادة املعارضة املرصية.

وعىل الصعيد التنظيمي، كان املُكَون اإلداري األكرب داخل مباحث أمن الدولة هو 

“اإلدارة العامة”، وكان يتم تنظيم األخرية إما عن طريق املنطقة الجغرافية أو عن 

طريق التخصص النوعي. فكانت كل “إدارة عامة” تتكون من عدد من املكونات 

اإلدارية األصغر، فبالرتتيب: “اإلدارة املركزية” ثم “املجموعات” ثم “األقسام”. وقد 
كانت أكرب اإلدارات العامة عىل اإلطالق هي “اإلدارة العامة للنشاط املتطرف”،25 

)ال  ديني  أساس  عىل  يقوم  سيايس  نشاط  أية  مواجهة  إليها  ُموكَّالً  كان  والذي 

يزال بعض الضباط يشريون إيل تلك اإلدارة بإسم “النشاط الديني”(.26 ومن بني 

“مكافحة  املتطرف” مجموعة  “النشاط  إدارة  تقع ضمن  التي  الفرعية  الوحدات 

السجون”  “أمن  ومجموعة  املتطرفة”  “املنظامت  ومجموعة  اإلخواين”  النشاط 

)والذي كان من مهامها مواجهة نشاط اإلسالميني يف السجون ومراكز االعتقال(.

السياسية   املعارضة  لقمع  تهدف  التي  األخرى  الدولة  أمن  وكان من بني وحدات 

مبراقبة  معنياً  كان  )والذي  اإلنسان”  حقوق  “قسم  و  الطاليب”،  النشاط  “قسم 

وقمع نشطاء حقوق اإلنسان(، ومجموعة “النشاط العريب” )والتي كانت مهمتها 

األساسية مواجهة نفوذ النشطاء والقوميني العرب(، و “قسم العامل” ومجموعة 

املسيحيني  النشطاء  مع  التعامل  مهامها  من  كان  )والتي  الطائفي”  “النشاط 

وكانت تشمل عىل “قسم النشاط الكنيس”(. باإلضافة إىل ذلك كانت هناك إدارة 

الخارجي” )بأقسام مخصصة ملعاريض مبارك يف أوروبا وأمريكا(،  عامة “للنشاط 

ومجموعة “املراقبة اإللكرتونية” )والتي كانت مسؤولة عن مراقبة نشطاء اإلنرتنت 

كام تشتمل عىل وحدة متخصصة يف القرصنة عىل املواقع اإللكرتونية واملدونات(، 

التطور،  من  عال  كانت عىل مستوى  والتي  اإلرهاب”  “مكافحة  وأخريا مجموعة 
نظراً للتدريب والتسليح األمرييك.27

املمنهج  بالتعذيب  متهم  عام  بشكل  الدولة  أمن  مباحث  جهاز  كان  حني  ويف 

إدارة  إىل  االتهامات  هذه  معظم  ُوِجَهت  القانوين،  غري  واالحتجاز  واالختطاف 

“النشاط املتطرف” ومجموعة “مكافحة اإلرهاب”، كام تم اتهامهام أيًضا بالقيام 

بأعامل قتل خارج نطاق القضاء، وإصدار أوامر باالغتياالت وتنفيذها. وقد وصف 

أحد الضباط السابقني بجهاز مباحث أمن الدولة إحدى هذه الوقائع التي تعكس 

االنتهاكات الروتينية: “ألقينا القبض عىل شخص مطلوب، واحتد الجدل بني ضباط 

التي  املعلومات  ... حصلوا عىل  اإلرهاب”  “مكافحة  املتطرف” وضباط  “النشاط 

يريدونها ومل يكن أي منهم يريد الشخص ... أنهى أحد ضباط “املكافحة” الجدل، 

فقد ألقى الرجل من األعىل ... كان ذلك يف شهر رمضان والضابط هذا تأخرعىل 

الفور وتم تسجيل  الرجل عىل  ُقِتَل   ... األمر برسعة28  انهاء  السحور، وأراد  وجبة 

فيام  األمر  ذلك  عىل  يضحكون  كانوا   ... للسلطات”  “مقاومة  أنها  عىل  الواقعة 

بعد.”29 وبعد الثورة اتهمت لجنة تقيص الحقائق املعينة من قبل حكومة عصام 

رشف ضباط مجموعة “مكافحة اإلرهاب” بقنص الثوار املرصيني يف ميدان التحرير 
يف يناير 2011. وحتى وقت كتابة هذا البحث مل تتم محاكمة أي منهم.30

الجنائية وقوات األمن  الدولة واملباحث  اُتُِهَم جهاز مباحث أمن  إضافة إىل ذلك 

مزورة،  انتخابية  ببطاقات  االقرتاع  صناديق  وتعبئة  بتزويراالنتخابات،  املركزي 

عام 1984.  مبارك  عهد  برملانية يف  انتخابات  أول  منذ  الناخبني  وإرهاب  وترويع 

وقد أفصح املقدم محمود عبد النبي وهو أحد األعضاء املؤسسني ملنظمة “ضباط 

ولكن رشفاء” عن تفاصيل إحدى عمليات التزوير كمثال، والتي شاهدها عياناً عام 



إصالح القطاع األمني يف مرص: املعضالت والتحديات

6

31.1995 “أمر حبيب العاديل مدير األمن العام يف القاهرة يف ذلك الوقت حوايل 

“الوطني  الحزب  لصالح  اقرتاع  بطاقة   400 إىل   200 بني  ما  بتسويد  ضابط   500

الدولة  أمن  مباحث  قامت  بها. وقد  الصناديق  بتعبئة  يقوموا  وأن  الدميقراطي”، 

وضباط قوات األمن املركزي بإثارة بعض أعامل العنف خارج مركز االقرتاع لتشتيت 

بإغالق  االقرتاع  مركز  داخل  املوجودين  الجنائية  املباحث  ضباط  قام  ثم  االنتباه. 

أن  املرشحني  ممثيل  من  وطلبوا  االقرتاع،  مركز  خارج  عنف  وجود  بحجة  اللجنة 

يغادروا. ثم بدأوا عملية تعبئة الصناديق...كان هناك ضابطًا واحًدا فقط من بني 

رائد، واسمه  برتبة  الوقت  ذلك  أن يشارك. وكان يف  أكرث رفض  أو  ال500 ضابط 
عمر عفيفي.”32

أصدر  بطالً...  أنني  لك  أقول  “لن  فقال:  الواقعة  تلك  عفيفي عن  العقيد  سئلت 

العاديل لنا أوامر بعدم حمل السالح أو بطاقات الهوية الخاصة بالرشطة من أجل 

التساقط من  املزورة يف  البطاقات  إذا ما بدأت  أنه  الفضائح. وهذا يعني  تجنب 

بتمزيقي  الغاضبون  الناخبون  لنا، سيقوم  التي أعطوها  الكبرية  السوداء  السرتات 

إربًا. واستنتجت أن العاديل وقادة جهاز الرشطة سُيَضّحون بالضباط كالحرشات من 
أجل هدف خسيس. كانت تلك نقطة تحول بالنسبة يل”.33

الذي  املركزي  األمن  السيايس هو قطاع  بالقمع  الصلة  وثيق  اآلخر  الرشطة  قطاع 

التي  املظاهرات  قمع  يف  املحدودة  الرشطة  قدرة  ملعالجة   ،1969 عام  يف  أٌنشئ 

األمن  قوات  قطاع  كان  الوقت،  ذلك  يف   .1967 يونيو  هزمية  أعقاب  يف  وقعت 

املركزي يتكون من 189 ضابطا و 11,690 جنديًا.34 ويف 25 يناير من عام 2011 كان 

لدى قوات األمن املركزي ما يزيد عىل 300,000 من الضباط والجنود.35 وإذا كان 

جهاز مباحث أمن الدولة مبثابة “العقل” الذي حمى نظام مبارك، فإن قوات األمن 

املركزي كانت مبثابة “العضالت” والقبضة الضاربة له. ويعكس تنوع تسليح قوات 

والعيص  الحديدية  القضبان  من  يبدأ  فالسالح  اختصاصاتها.  اتساع  املركزي  األمن 

القناصة  وبنادق  املتوسطة  والرشاشات  املدرعة  بالعربات  وينتهي  الكهربائية، 

أحد  يصفه  كام  املرصي”  الشعب  مبارك ضد  “كان هذا هو جيش  آلية.  النصف 
النشطاء.36

لنظام  متاًما  موالياً  كان  بأنه  املركزي  األمن  تاريخ  يشهد  ذلك مل  الرغم من  وعىل 

معاملتهم  سوء  عىل  املركزي  األمن  ُمَجندّي  احتج   ،1986 عام  مترد  ففي  مبارك. 

يف املعسكرات وعىل احتاملية زيادة فرتة التجنيد )من ثالث إىل خمس سنوات(. 

قام املحتجون بحرق املعسكرات والفنادق السياحية املجاورة واشتبكوا مع قوات 

الجيش. وقد ُهزِّم املجندون املتمردون يف غضون أيام قليلة، ولقى املئات حتفهم. 

من   – رشدي  أحمد  اللواء   – الداخلية  وزير  أقيل  الفور  عىل  ذلك  أعقاب  ويف 

منصبه، وتم تطبيق لوائح تجنيد جديدة، وصدرت األوامر مبعاملة أفضل. ولكن 

قت من عدم الثقة بني القوات املسلحة )الجيش( وقوات األمن  هذه املواجهة َعمَّ

الخاصة: “دعهم يجربون  القوات  السن يف  املركزي )الرشطة(. يقول ضابط صغري 
مرة آخرى. مل ننىس 1986.”37

مل ميض وقت طويل بعد هذا التمرد حتى أصبحت قوات األمن املركزي هي القوة 

الضاربة يف مواجة “الجامعة اإلسالمية” وتنظيم “الجهاد” يف التسعينيات من القرن 

املنرصم. أججت سنوات الرصاع عداوة بني قادة األمن املركزي ومقاتيل “الجامعة 

“الجامعة  تخلت  أن  بعد  حتى  ما،  حد  إىل  الشعور  هذا  واستمر  اإلسالمية”، 

للقوات  املجلس األعىل  املسلح وقامت “باالعتذار”عنه. “  العمل  اإلسالمية” عن 

املسلحة ليس شجاًعا مبا فيه الكفاية. ال ينبغي أن يسمح بوجود القتلة يف الربملان. 

يجب أن يقوم املجلس بحل الربملان حتى لو اضطر إىل تنظيم انقالب” يقول لواء 

“البناء  لحزب  التابعني  الربملان  أعضاء  إىل  بذلك  مشريا  املركزي،  األمن  يف  سابق 
والتنمية” )الذراع السيايس للجامعة اإلسالمية(.38

ولكن اإلطاحة مببارك يف 11 فرباير 2011 مل تضع نهاية للسلوك القمعي لألجهزة 

األمنية يف مرص. فقد قادت بعض هذه األجهزة – كقوات األمن املركزي وجهازاألمن 

يعمل  الذي  العسكرية  الرشطة  بينها جهاز  )من  األخرى  األجهزة  وبعض  الوطني 

تحت لواء وزارة الدفاع( – عدداً من حمالت القمع واسعة النطاق، نتج عنها ما 

يزيد عىل 100 حالة وفاة وآالف من املصابني. كانت أشهرهذه الوقائع هي أحداث 

ماسبريو )قرب مبنى اإلذاعة والتليفزيون( يف أكتوبر 2011، وأحداث شارع محمد 

وأحداث   ،2011 ديسمرب  يف  الوزراء  مجلس  وأحداث   ،2011 نوفمرب  يف  محمود 

األجهزة  أبريل 39.2012 هذه  والثانية يف  يوليو 2011  األوىل يف  العباسية  ضاحية 

و  السياسية  واالعتقاالت  التعذيب  حاالت  من  املئات  عن  مسؤولة  كانت  أيضاً 

وشهر   2011 فرباير  شهر  بني  ما  الفرتة  يف  العسكرية  للمحاكامت  مدنيني  تقديم 
أكتوبر 40.2012

أمن  مباحث  وقطاعي  عام،  بشكل  األمنية  املؤسسات  سلوكيات  فإن  وإجامالً 

الدولة واألمن املركزي بشكل خاص، كانت لها عواقب كارثية عىل املشهد السيايس 

واإلجتامعي املرصي - سواء كان ذلك قبل أم أثناء الثورة. هذه املؤسسات كانت 

نحو  جادة  خطوات  أية  إحباط  ألجل  مبارك  استخدمها  التي  الرئيسية  األدوات 

الرتكة  وهذه  املاضية.  عقود  الثالثة  خالل  الفساد  أومكافحة  الدميقراطي  التحول 

كان وسيظل لها األثر البالغ عىل مرص يف فرتتها اإلنتقالية. ويف ظل املجلس األعىل 

للقوات املسلحة استمر سلوك هذه األجهزة مشابهاً ملرحلة ما قبل الثورة. ونتيجة 

لذلك تم إطالق مبادرات مختلفة من أجل إصالح القطاع األمني يف مرص.

اإلصالح األمني يف بيئة ثورية: األطراف املعنية واملبادرات

إصالح  أجل  من  مبادرات  عرش  من  أكرث  مرص  شهدت   2011 مارس  شهر  منذ 

القطاع األمني، وهي مبادرات تتفاوت بشكل كبري يف درجات جودتها وشموليتها 

الخلفيات من  أطراف معنية متعددة  ِقبل  املبادرات من  تلك  ُقِدَمْت  وواقعيتها. 

بينهم منظامت املجتمع املدين، وضباط وتنظيامتُ رشَِطَية مستقلة، وكذلك هيئات 

رسمية كوزارة الداخلية والربملان املنتخب. 

مبادرات املجتمع املدين

قدمت منظامت املجتمع املدين عدد من املبادرات التي ركزت عىل اإلصالح الرقايب 

والقانوين ومَتَِديْن القطاع األمني. ورمبا تكون أشمل تلك املبادارت هي “املبادرة 

الوطنية إلعادة بناءالرشطة”، والتي قدمتها مجموعة كبرية تتألف من 19 شخصاً 

)من بينهم ضباط رشطة سابقني وأكادمييني ومحامني ورجال األعامل(، وقد تخطت 

تلك املبادرة التفاصيل الفنية وتناولت البعد السيايس للتحدي الذي يواجه عملية 
إصالح القطاع األمني.41

وأربعة  الطويل  املدى  مقرتًحا عىل  أربعة عرش  “عىل  الوطنية  “املبادرة  وتشتمل 

عىل  األوىل  املقرتحات  من  ستة  تركز  القصري.  املدى  عىل  آخرين  مقرتًحا  عرش 

االنتقالية مثل محاسبة ضباط الرشطة املسؤولني عن قتل  بالعدالة  أمور متعلقة 

املتظاهرين. وتوجد ثالثة مطالب أخرى تتعلق بالرتقيات واإلحاالت وتدعو املبادرة 

إىل استبدال القيادات العليا للمؤسسة األمنية ومن بينهم “أعضاء املجلس األعىل 

للرشطة )وهو أعىل مجلس قيادي يف وزارة الداخلية( ...ومديري اإلدارات وأفرع 

جهاز أمن الدولة يف كافة املحافظات التي ُقِتَل وأُصيَب فيها محتجون أثناء الثورة.” 

هذا باإلضافة إىل استبدال “كافة ضباط إدارات املباحث الجنائية بضباط مشهود 

لهم بحسن اإلدارة والسلوك.”42 وتركز املقرتحات قصرية املدى املتبقية عىل مراقبة 
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قوات الرشطة. وتشتمل تلك املقرتحات عىل توصية اإلرشاف املجتمعي الذي يشبه 

الداخلية أن يسمح ملمثيل  بلدان أخرى كجورجيا:43 “يجب عىل وزير  نٌِفَذ يف  ما 

منظامت املجتمع املدين بالدخول إىل مقرات الرشطة يف أي وقت، وبدون إخطار، 

من أجل تفتيش أماكن االحتجاز وأوضاع املحتجزين والوصول إىل أية معلومات 

تحديد  إعادة  “عىل  الوطنية  “املبادرة  تركز  الطويل  املدى  وعىل  يريدونها.”44 

االلتحاق  عملية  وتعديل  الرشطة،  قوات  مَتِّْديْن  إىل  واالتجاه  الرشطة،  صالحيات 

وتطبيق  املركزي،  األمن  يف  الجيش  مجندي  استخدام  وإلغاء  الرشطة،  بأكادميية 

إعادة الهيكلة التنظيمية.

األمني.  اإلصالح  أساسيات  مبعالجة  وتقوم  وطموحة،  شاملة  الوطنية”  “املبادرة 

ولكن ال تزال آفاق تنفيذها تبدو محدودة. وبعيًدا عن “مناشدة وزير الداخلية” 

– وهي عبارة يَكرُث تكرارها يف “املبادرة الوطنية” – فهي ال تقدم مسار تنفيذي 

واضح. ومثة أمر آخر مهم وهو عدم األخذ يف الُحسبان خريطة األجنحة والفصائل 

داخل وزارة الداخلية، وموازين القوى املبنية عليها. فأية مبادرة ناجحة بحاجة إىل 

الراهن  للوضع  املؤيدين  الداخلية  قيادات  القوى بني  توازن  اعتبارها  أن تضع يف 
وبني أولئك الراغبني يف اإلصالح.45

ضباط أحرار: مبادرات ضباط الرشطة

الثورة.  قمع  أجل  من  الرشطة  قوات  مبارك  نظام  استخدم  قبل،  من  ذكرنا  كام 

وتكبدت قوات الرشطة خسائر مادية ومعنوية كبرية نتيجة لذلك. فقد تم حرق 

أكرث من 95 قسم رشطة، وأكرث من 4,000 مركبة للرشطة خالل أيام الثورة الثامنية 

عرش. وبعدها واجه الضباط والجنود عداءاً شعبياً وتشويهاً إجاملياً للسمعة. “إنه 

د.  يقول   ”1967 هزمية  بعد  املرصي  الجيش  بحالة  الشبه  قريب  مهزوم،  جيش 

محمد سليم العوا املرشح الرئايس الذي قام مبناقشة اإلصالحات األمنية مع وزير 

الداخلية السابق اللواء منصور العيسوي.46 وقد أثرت هذه التغيريات الكبرية عىل 

فقد  نفيس.  تأهيل  إعادة  يحتاجون  “الكثري  الضباط.  من  لكثري  النفسية  الحالة 

كرست الثورة بعضهم، وآخرون أصبحوا أكرث رشاسة وعنفاً بعد الثورة...والحالتان 

أسوأ من بعضهام” يقول تامر ميك – الرائد السابق يف األمن العام، والعضو الحايل 
يف مجلس الشورى املرصي )الغرفة العليا للربملان(.47

  

قبل الثورة، تحدث عدد من الضباط وانتقدوا انتهاكات حقوق اإلنسان ودفعوا مثنا 

غاليا نتيجة لذلك، ومل يكن العقيد عفيفي الذي أرشنا إليه من قبل هو الوحيد، بل 

هناك كثريون آخرون، منهم ضباط ذوي رتب عالية مثل اللواء إبراهيم عبد الغفار 

املدير السابق يف قطاع السجون وأحد اللواءات املؤيدة لإلصالح. فبعد اعرتاضه عىل 

التعذيب يف السجون، تلقى اللواء عبد الغفار تهديًدا بالحبس من املدير السابق 

هؤالء  حاالت  فإن  ذلك  ومع  الرحمن.48  عبد  حسن  اللواء  الدولة  أمن  ملباحث 

تكن  مل  الثورة  فقبل  شجاعة.  فردية  مبادارات  ومبثابة  استثنائية،  كانت  الضباط 

هناك أية محاولة جامعية منظمة لرفض االنتهاكات القانونية أو األخالقية لقيادات 

الرشطة. وكان الهجوم عىل هؤالء الضباط اإلصالحيني شديداً، إّما بتشويه سمعتهم 

أن جهودهم  إال  البطولية،  مواقفهم  من  وبالرغم  فصلهم.  أو  معهم  التحقيق  أو 

الفردية مل تكن كافية إلصالح قطاع األمن. 

بعد الثورة، برز جيل جديد من الضباط اإلصالحيني. فقد رد العديد من الضباط 

ذوي الرتب املتوسطة عىل تحميل الرشطة أوزار النظام البائد بتشكيل تنظيامت 

رشطية تطالب باإلصالح من داخل الوزارة. “نريد أن نحفظ ماء وجهنا ونخرب شعبنا 

بذلك.  قاموا  العاديل وعصابته هم من  املجرم  نقتلهم...  مل  و  عنهم  نتخل  مل  أننا 

إحدى  قائد  محمد صالح،  املقدم  يقول  سياساته”  مثن  كلها  الرشطة  تدفع  واآلن 

كتائب قوات األمن املركزي وعضو يف “االئتالف العام لضباط الرشطة.”49 يسعى 

“االئتالف العام” – الذي نشأ كأكرب تنظيم مستقل لضباط الرشطة – للضغط  من 

أجل الحصول عىل االعرتاف الرسمي به كنقابة رشطة بقيادة منتخبة. وحتى كتابة 

هذا البحث، قاومت وزارة الداخلية هذه الفكرة وأحالت للتأديب اثنني من قادة 

عن  توقيفهام  وتم  البنا،  والرائد أرشف  عمر  نبيل  املقدم  العام” وهام  “االئتالف 
العمل.50

وقد نشأت تنظيامت رشطية أخرى مثل حركة “ضباط ولكن رشفاء” و”أمناء رشطة 

ولكن رشفاء” و”ضباط ضد الفساد” )األخرية اندمجت مع “مسرية شهداء الرشطة” 

اقرتحتها  التي  املبادرات  وتركز  الرشطة”(.  لضباط  العام  “االئتالف  لتشكل  الحقاً 

وتحسني  الفاسدين،  اللواءات  من  الرشطة  قوات  تطهري  عىل  التنظيامت  هذه 

ظروف العمل والتدريب والعالقات العامة مع املجتمع واإلعالم، وزيادة املرتبات 

أحد  بوضع  الرشطة”  لضباط  العام  ا”الئتالف  بدأ  املثال،  واملعاشات. فعىل سبيل 

عرش هدًفا أولها “سن قانون يوجب العقاب الشديد عىل أي فرد يهاجم الرشطة 
واملعاقبة الشديدة ألي ضابط رشطة يَُتهم بارتكاب جرمية.”51

حول  الخاصة  مبادراتهم  الرشطة”  لضباط  العام  “االئتالف  أعضاء  من  عدد  قدم 

إصالح قطاع األمن. أبرز تلك املبادرات هي التي تقدم بها املقدم حليم الديب –  

وهو ضابط سابق يف مباحث أمن الدولة وتََرأَْس قسم التخطيط يف معهد “تدريب 

الضباط” داخل أكادميية الرشطة. سلطت املبادرة الضوء عىل عدد من االنتهاكات 

التي قام بها بعض ضباط الرشطة، مثل وضع مواطنني أبرياء عىل قوائم سياسية 

التقدم   القوائم عند  تلك  لرفع أساممئهم من  ابتزازهم عرب مساومتهم  ثم  سوداء 

من  العديد  وساعدت  جًدا  منترشة  املامرسة  تلك  “كانت  ترقيات.  أو  لوظائف 

الثقافة  أيضا  املبادرة  وتعالج  الديب.52  املقدم  يقول  والرتبح”  الرثاء  الضباط عىل 

املؤسسية للقوات الرشطة املرصية. ويتحرس املقدم الديب عىل ثقافة داخل الرشطة 

تسخر وتزدري حقوق اإلنسان، ويذكر أن إحدى أسباب نرش تلك الثقافة هي أن 

الذين كانوا يدرسون مادة “حقوق اإلنسان” يف أكادميية  الدولة هم  ضباط أمن 

الرشطة بشكل حرصّي.53 يعرض املقدم الديب سلسلة هامة من املقرتحات، تشمل 

والطبيعة  واستقاللها  السياسية  حياديتها  عىل  يؤكد  للرشطة  جديد  رشف  ميثاق 

الخدمية ملهنة الرشطة. 

ويَُعّد بروز ضباط إصالحيني من الرتب املتوسطة  والدنيا مؤرًشا جيًدا للديناميكيات 

الداخلية املتغرية يف وزارة الداخلية. ففي ظل نظام مبارك، ُعوِقَب بشدة كل الضباط 

الذين عارضوا انتهاكات املؤسسة األمنية. فعىل سبيل املثال اضطُر العقيد عفيفي 

إىل الخروج من مرص وطلب اللجوء السيايس يف الواليات املتحدة عقب سلسلة من 

اإلصالحيون  الضباط  يطلبه  مبا  اغتياله. ومقارنًة  لحد محاولة  التحرشات، وصلت 

رفض  هينة، وهي  كانت  عفيفي  فإن “جرمية”  ثورية،  تغريات جذرية  من  اليوم 

املشاركة يف تزوير االنتخابات. “توازن القوى داخل الوزارة مل يعد كام كان. فهذه 

وهذا يشء  للقانون.  املخالفة  األوامر  تنفيذ  يرفضون  شباباً  ضباطاً  أرى  مرة  أول 

جيد. ولكني قلق من استفحال الوضع، والعصيان الشامل ألوامر القيادة.”54 يقول 

اللواء عبد الغفار.

إعادة الهيكلة وإصالحات وزارة الداخلية

يف 3 مارس 2011 بعد إقالة حكومة أحمد شفيق التي قام مبارك بتعيينها إلنقاذه، 

برئاسة  للثورة”  “صديقة  حكومة  بتعيني  املسلحة”  للقوات  األعىل  “املجلس  قام 

الدكتور عصام رشف. ُعنِيَ الواء منصور العيسوي وزيراً للداخلية يف تلك الحكومة، 

وهو قد اُحيل للتقاعد منذ 14 عاما. كان اللواء العيسوي ذا سمعة نظيفة وشهرة 
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بني الضباط، وقد قام بعدد من اإلصالحات والتغيريات بعد تويل منصبه. فقد قام 

بحل جهاز مباحث أمن الدولة بدعم من املجلس األعىل للقوات املسلحة، ورصف 

من الخدمة وأحال إىل التقاعد 505 لواًء و82 عميًدا و82 عقيًدا.55 يف غضون ذلك 

تفاوض “االئتالف العام لضباط الرشطة” مع الوزير الجديد بشأن حقوق الضباط، 

مبا يف ذلك وضع حد لساعات العمل )8 ساعات(. 

  

يف  تغيريات  حركة  “أكرب  هي  العيسوي  اللواء  إصالحات  أن  الضباط  بعض  يعترب 

تاريخ وزارة الداخلية.”56 ويعتقد آخرون أنها إجراءات سطحية تجميلية.” هذه 

مجرد زيادة يف عدد حاالت التقاعد، إضافة إىل فصل بعض اللواءات ذوي السمعة 

السيئة. وهؤالء اللواءات يجب أن يكونوا يف السجون وليسوا عىل املعاش” يقول 

اللواء عبداللطيف البديني، املساعد  يل رائد رشطة سابق شارك يف الثورة.  اتفق 

 58 حوايل  الداخلية  وزارة  ميزانية  “تبلغ  قائال:  ذلك  مع  الداخلية  لوزير  السابق 

مليار جنيه مرصي )14.1 مليار دوالر(57 ويوجد بها حوايل 37,000 ضابطًا. كان من 

املعتاد توزيع 1.4 مليار جنيه مرصي عىل األقل )600 مليون دوالر( بني املخلصني 

الفساد كثريًا...  يتغري هذا  لواًء و50 عقيًدا. ومل  العاديل وهم حوايل 300  لحبيب 

دعنا نأخذ جهازاألمن الوطني كمثال تديره نفس الشخصيات سيئة السمعة وقليل 
منهم فقط استبعد.”58

أمن  مباحث  جهاز  بحل  العيسوي  اللواء  بقرار  الثورية  القوى  رحبت  البداية  يف 

التقييم  إىل  أدت  العوامل  من  عدد  االنتقادات.  ظهرت  ما  ولكن رسعان  الدولة، 

نظام  هناك  يكن  فلم  الشفافية.  ينقصها  كان  الحل  عملية  عام  فبشكل  السلبي. 

فحص ومحاسبة لضامن عدم بقاء ضباط أمن الدولة املتهمني بانتهاكات أو جرائم 

داخل جهاز األمن الوطني. كام ال تزال تدخالت األمن الوطني يف مظاهر الحياة 

السياسية مشابهة ألمن الدولة. فمثالً يحتوي جهاز األمن الوطني عىل إحدى عرش 

إدارة59 ويضم “مجموعات” بصالحيات مبهمة ترتاوح من “مراقبة وتحليل االستياء 

الشعبي” إىل “دراسات حقوق اإلنسان.” وكمثال واضح، مل يتم إال إعادة تسمية 

النشطاء  مراقبة  عن  املسؤولة  املجموعات  )إحدى  الطائفي”  “النشاط  مجموعة 

املسيحيني يف جهاز أمن الدولة( إىل “حامية األديان واملعتقدات” بدون أي تغيري 

جذري طبًقا ملا ذكره بعض املراقبني.60 كام ال تزال توجد مجموعة “ تقييم األداء 

الدولة  أمن  جهاز  سيطرة  بإحياء  تهدد  التي  املجموعات  إحدى  وهي  األمني”، 

القدمية عىل كافة القطاعات الرشطية األخرى. وتستمد هذه املجموعة قوتها من 

صالحيتها يف “تقييم” أداء الضباط يف إدارات وقطاعات أخرى، وهي بذلك تتحكم 

يف الرتقيات، كام تتحكم يف إنزال التأنيبات والعقاب .

برملان الثورة وإصالح القطاع األمني

تشكَّل أول برملان مرصي ُحّرْ يأيت بعد الثورة من أغلبية ساحقة من معاريض نظام 

مبارك الذين شاركوا يف الثورة عليه. كان العديد ممن تم انتخابهم يف برملان الثورة 

ضحايا لوحشية وتعذيب الرشطة، وخاصة النواب اإلسالميني من أحزاب “الحرية 

والعدالة” التابع لجامعة “اإلخوان املسلمني” )217 مقعد( و”النور” السلفي التابع 

التابع “للجامعة اإلسالمية”  والتنمية”  السلفية” )111 مقعد( و”البناء  “للدعوة 

الطبيعي  من  فكان  للشعب،  منتخبني  ممثلني  الرشطة  )13 مقعد(. وصار ضحايا 

أن تحرص غرفتي الربملان )مجلس الشعب و مجلس الشورى( عىل مناقشة بعض 

مبادرات إصالح القطاع األمني املذكورة أعاله. وقد سعى الربملان إلجراء مشاورات 

حول إصالح القطاع األمني من خالل لجنة “الدفاع واألمن القومي”.61 وقبل حله 

بناًء عىل حكم املحكمة الدستورية، َصّدَق الربملان عىل تعديالت خاصة بالقانون 

التعديالت  ألغت  وقد  الرشطة.  هيئة  بقانون  املعروف   ،)1971 )لسنة   109 رقم 

بتعديل  املرَُشُِعوَن  وقام  للرشطة،  األعىل  املجلس  رئيس  يكون  أن  الرئيس يف  حق 

بعض البنود الخاصة باملرتبات والرتقيات. وعىل الرغم من ذلك أعرب بعض نواب 

الربملان والناشطني عن استيائهم من تلك التعديالت. “قتِّل 70 شاباً مرصيًا يف استاد 

بورسعيد، ولدينا مجموعة من اللواءات تدير الوزارة كأنها شبكة للجرمية املنظمة. 

وكل ما يفعله برملان الثورة هو محاولة تعديل بنود الخاصة باملرتبات واملعاشات 
أعدتها وزارة الداخلية” يقول يل أحد النواب.62

اإلصالح والجرناالت : التحول الدميقراطي يف مرص

وكام سبق أن ذكرنا كانت هناك مبادارات عديدة إلصالح القطاع األمني يف مرص، 

لتجارب  تحليل  وقلة  عمق  وغياب  شمولية  عدم  من  معظمها  تعانيه  ما  رغم 

ومامرسات الدول األخرى، التي مرّت بنفس التجربة. وبغض النظر عن ذلك تكمن 

لذلك.  العديد من األسباب  التخطيط. وهناك  التنفيذ ال يف  الرئيسية يف  املشكلة 

فبعكس نظرائهم يف ليبيا وتونس مل يتكمن الثوار املرصيون من الوصول للسلطة 

يف أعقاب الثورة التي قاموا بها. ولذلك كان تأثريهم محدوداًعىل السياسات العليا 

بشكل عام، واألمور األمنية منها بشكل خاص. وحتى داخل املؤسسات الرسمية 

مل يكن الوضع مختلفاً. فكانت صالحيات الربملان محدودة. وكان “املجلس األعىل 

للقوات املسلحة” محتكرا للسلطات التنفيذية. ومل يكن لدى الربملان سلطة إقالة 

خربة  الربملان  نواب  لدى  كان  ذلك  عىل  عالوة  متثله.  حكومة  أوتشكيل  الوزراء 

محدودة - ويف أغلب األحيان معدومة - يف مجال إصالح القطاع األمني وآليات 

تنفيذه. وكان ذلك ينطبق حتى عىل لجنة الدفاع واألمن القومي.

يتعلق  فيام  خاصًة  ثورية،  ميوله  تكن  فلم  املسلحة  للقوات  األعىل  املجلس  أّما 

جذرية   ال  تجميلية  تغيريات  يجرون  جرناالته  كان  فقد   . األمني  القطاع  بإصالح 

السياسية  اإلرادة  ُوِجَدْت  لو  وحتى  الحقيقي.  التغيري  وتكاليف  عواقب  ليتجنبوا 

لدى املجلس فلم يكن طريق اإلصالح سهالً. “إذا فصلت كل أولئك املتورطني يف 

أو  دمجهم  الالزم إلعادة  التمويل  أملك  وال   – منهم  الكثري  وهناك   – االنتهاكات 

منحهم وظائف مدنية أو معاشات مناسبة، فسأخلق كارثة ال إصالح” يذكر يل أحد 

الجرنالت النافذين يف الجيش.63 وإذا نظرنا إىل تجارب تشييل واالتحاد السوفيتي 

السابق فإن وجهة نظره لها اعتبار. ففي حني أن مسؤويل األمن املَُقالني يف كل من 

تشييل وروسيا )أكرب جمهوريات االتحاد السوفيتي( مل ميثلوا تهديداً حقيقياً ملسار 

نوا شبكات جرمية منظمة  عملية التحول السيايس، إال أن الكثري منهم انضموا أو كوَّ

جلبت املعاناة ملجتمعاتهم.

القوى داخل  القطاع األمني وهو مرتبط مبوازين  وهناك تحد آخر يواجه إصالح 

وزارة الداخلية. ووفًقا لضباط “االئتالف العام” وحركة “ضباط ولكن رشفاء”  فإن 

بعض مساعدي ومؤيدي وزير الداخلية األسبق حبيب العاديل - أو “رجال العاديل” 

كام يسمونهم - استمروا يف مقاومة أية محاولة جادة لإلصالح. وأصدر “االئتالف 

العام لضباط الرشطة” بيانًا حول املصادمات املأساوية التي حدثت يف شارع محمد 

استخدام  أن  إىل  “االئتالف”  الثوار.64 خلص  من  قتيالً   51 خلَّفت  والتي  محمود، 

الحكومة للعنف كان مفرطا وغري رضوري.65 “املسؤولون عن التصعيد هام اللواء 

سامي سيدهم )مدير األمن( واللواء محسن مراد )مدير أمن القاهرة السابق(. وقد 

تم ترقيتهام من مساعد إىل مساعد أول لوزير الداخلية بعد مجزرة محمد محمود. 

ومل يتم إجراء تحقيقات جادة حول من تسبب يف عرشات القتىل وآالف املصابني. 

والرجل الذي حاول التفاوض والتهدئة )اللواء البديني( تم توبيخه. ماذا ميكن أن 
نفهم من ذلك؟” يقول أحد أعضاء “االئتالف.”66

وباإلضافة للذك فقط استمرت ثقافة عدم املسائلة. فقد تم تربئة عدد من اللواءات 

الداخلية يف محاكمة مبارك.  لوزير  القمعية كمساعدين  املؤسسات  أداروا  الذين 
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وسيكون لذلك عواقب سلبية عىل احتامالت نجاح إصالح القطاع األمني وعملية 

التحول أيًضا. فقد ُحِكَم برباءة كل من حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن 

األمن  مديرمصلحة  فايد  وعديل  املركزي،  األمن  قوات  قائد  رمزي  وأحمد  الدولة، 

الجيزة،  أمن  مدير  املرايس  وأسامة  القاهرة،  أمن  مدير  الشاعر  العام، وإسامعيل 

املتظاهرين.  قتل  تهم  من  اكتوبر  من  السادس  مدينة  مديرأمن  الفرماوي  وعمر 

سيتم  ولكن  باملؤبد.  العاديل  حبيب  داخليته  ووزير  مبارك  حسني  عىل  وُحِكَم 

اإلفالت  ثقافة  من  القضائية  األحكام  تلك  عززت  وقد  الحكم.  ضد  اإلستئناف 

بأي حال من   - الرباءة هذه  أحكام  تكن  األمنية. ومل  األجهزة  العقاب داخل  من 

التي  األخرى  األحكام  من  وتبعها سلسلة  سبقها  فقد  استثنائية.  األحوال- حاالت 

قضت “برباءة” العرشات من الضباط ااملتهمني بقتل الثوار. وشملت أحكام الرباءة 

هذه عىل سبيل املثال قضية اللواء فاروق الشني مدير أمن القليوبية وثالث لواءات 

آخرين متهمني معه بقتل ما يربوا عىل 20 مواطنا. وقد قّوت هذه األحكام من 

شوكة األجنحة املعادية لإلصالح داخل وزارة الداخلية، ولكن ليس لفرتة طويلة.

عىل  املدنية  السيطرة  نحو  والتقدم  املنتخب  الرئيس 

القوات املسلحة وأجهزة األمن

خفت حدة التحديات املذكورة أعاله نسبياً حني انتخب أول رئيس مدين يف مرص. 

فقد قام الرئيس محمد مريس مبحاولة نادرة يف التاريخ السيايس املرصى لتصحيح 

موازين القوى بني اإلدارة املدنية املنتخبة واملؤسسة العسكرية. فبعد شهرين فقط 

من تويل زمام السلطة، مل يُجمد الرئيس اإلعالن الدستوري الصادر من قبل املجلس 

العسكري يف يونيو 2012 )والذي جرد السلطة الرئاسية من العديد من صالحياتها(، 

سامي  الفريق  ونائبه  طنطاوي  حسني  محمد  )املشري  أيضاً  مصدريه  أقال  ولكنه 

مدين  رئيس  فيها  يقوم  التي  تاريخ مرص  يف  األوىل  املرة  تلك هي  وكانت  عنان(. 

منتخب مبحاولة جادة ألجل السيطرة عىل القوات املسلحة واملؤسسة األمنية. 

التي  واملذبحة  الجديدة  الحكومة  تشكيل  وخاصًة   - العوامل  من  سلسلة  عززت 

التي  البائد”  “النظام  بلواءات  واإلطاحة  سيناء  يف  املرصية  القوات  لها  تعرضت 

املدنية- للعالقات  التوزن  إعادة  عىل  الرئيس  قدرة  من   - ذلك  عقب  جاءت 

العسكرية. فحكومة هشام قنديل التي تشكلت يف 2 أغسطس 2012 ذهبت فيها 

عرشة حقائب وزارية فقط من بني 35 وزارة إىل القوى املؤيدة للثورة. وكان الوزراء 

الباقون خليطاً ممن عملوا يف النظام البائد والتكنوقراط الذين ليس لديهم انتامءات 

ٌمَحنَّكا واسرتاتيجًيا. فقد  الوزراء العرشة كان  سياسية معلنة. ولكن اختيار هؤالء 

ذهبت خمس حقائب وزارية - اإلعالم والتعليم العايل والشباب والقوى العاملة 

واإلسكان - إىل حزب “الحرية والعدالة” التابع لجامعة “اإلخوان املسلمني.” وتوىل 

آخرون من مؤيدي “الثورة” وزارات الرتبية والتعليم والشؤون القانونية والربملانية 

وكانت  أهمية.  األكرث  الوزارة  وهي  العدل،  ووزارة  الخارجية  والتجارة  والصناعة 

إّذ أنها مّثلت مؤسسات رسمية ميكن أن تعزز  هذه الوزارات ذات أهمية كبرية 

الطلبة والعامل والشباب. وبإمكان  الحشد وتعبئة  الثورية عىل  القوى  من قدرة 

طريق  )عن  اإلصالحية  املشاريع  عىل  دينية  إضفاء رشعية  أيضاً  املؤسسات  هذه 

وزارة األوقاف(، وتقلل من تهديد بعض القضاه املوالني للنظام البائد )عن طريق 

وزارة العدل(، يأيت هذا كله مع تقوية التنظيامت والشبكات الغري الرسمية املوالية 

للثورة من قدراتها عىل التعبئة والحشد عىل األرض. 

وباإلضافة إىل التشكيل الحكومي واإلطاحة بقيادة املجلس األعىل للقوات املسلحة 

عقب مذبحة سيناء،67 أقال ونقل الرئيس عدداً من أقوى لواءات القطاع األمني.  

الحرس  ورئيس  موايف،  مراد  اللواء  العامة  مديراملخابرات  الحركة  تلك  شملت 

الجمهوري اللواء نجيب محمد عبد السالم، وقائد الرشطة العسكرية اللواء حمدي 

اللواء  املركزي  اللواء محسن مراد، وقائد قوات األمن  القاهرة  بدين، ومدير أمن 

عامد الوكيل. ما يجمع هؤالء اللواءات هو املوقف املناهض لعملية التغري واإلصالح، 

والرغبة يف الحفاظ – بقدر املستطاع – عىل العديد من سياسات ومامرسات نظام 

مبارك. وقد تم اتهام اثنني من هؤالء اللواءات وهم بدين ومراد من ِقبل العديد 

من التنظيامت الثورية واإلصالحي - ومن بينهم “االئتالف العام لضباط الرشطة” 

- بتنظيم حملة لقمع الثوار. 

وال شك أن اإلطاحة بهؤالء اللواءات قد أزال عقبة رئيسية أمام سيطرة املؤسسات 

املدنية املنتخبة عىل القوات املسلحة واألجهزة األمنية. ولكن مثن نجاح تلك الحركة 

و تجاوب القيادات الدنيا يف اإلطاحة بالقيادات العليا و أثر ذلك كله عىل القطاع 

األمني اليزال غامضاً. كام أن عملية إصالح قطاع األمن الشاملة يجب أن تذهب 

الفاسدين. ومع  أو  لإلصالح  املناهضني  اللواءات  من  بعدد  اإلطاحة  أبعد من  إىل 

املنتخبة  املدنية  السلطات  باتجاه  القوى قد مال إىل حد ما  ذلك يبدو أن ميزان 

الذراع السيايس “لإلخوان  البالد، تحت قيادة حزب “الحرية والعدالة”  حديثا يف 

املسلمني.” ويف مرشوع “النهضة” - وهو الربنامج الرسمي الذي يتبناه الحزب - 

االسرتاتيجي  البعد  يف  أساسية  أركان  سبعة  من  ركًنا  األمني  القطاع  إصالح  يعترب 

للمرشوع. وبالنظر إىل تجارب “اإلخوان املسلمني” يف سجون مبارك، والتهديدات 

األمنية الداخلية الحالية، والتغريات يف موازين القوى داخل مؤسسات الدولة فمن 

ورمبا  الرئاسة،  مؤسسة  أولويات  ضمن  من  األمن  قطاع  إصالح  يظل  أن  املرجح 

الربملان القادم.  

َحِذَرة،  بأنها  األمني  القطاع  إصالح  مع  “اإلخوان”  تفاعل  طريقة  وصف  وميكن 

وتدريجية، وغري ثورية. وهي تفضل العمل يف ظل قواعد النظام املعمول بها بدال 

من تغيريها ودفع تكلفة ذلك. ورمبا املثال األبرز يف هذا املوضوع هو تعيني الرئيس 

مريس اللواء خالد ثروت كمدير لجهاز األمن الوطني يف أكتوبر 2012. يأيت اللواء 

“النشاط  إدارة  يرتأس  وكان  املَُنحّل.  الدولة  أمن  مباحث  جهاز  قلب  من  ثروت 

منظامت  مع  والتحقيق  مراقبة  عن  املسؤولة  العامة  اإلدارة  وهي   - الداخيل” 

أيًضا  سبق  فيام  ترأس  وقد  اإلعالم.  ووسائل  السياسية  واألحزاب  املدين  املجتمع 

مجموعة “مكافحة النشاط اإلخواين.”

خرباء  من  املشورة  تلقي  إىل  الرئاسة  مؤسسة  سعت  اإلسرتاتيجي،  البعد  وعىل 

مستقلني ومسؤولني أجانب. فقد اجتمع الرئيس مريس مع رئيس الوزراء الربيطاين 

املتحدة يف شهر سبتمرب  لألمم  العامة  الجمعية  اجتامعات  كامريون خالل  ديفيد 

2012 ملناقشة كيفية مساعدة اململكة املتحدة يف تعزيزاألمن يف سيناء والخربات 

الجرنال  سيقوم  لالجتامع  وكنتيجة  األمني.  القطاع  إصالح  مجال  يف  الربيطانية 

السري ديفيد ريتشاردز- رئيس هيئة أركان الدفاع )قيادة األركان( - بزيارة سيناء 

التنمية  وزارة  الربيطانيني من  امليدانيني  الخرباء  من  فريق  تشكيل  واإلرشاف عىل 

الدولية، ليقدموا املشورة بشأن مسألتي استقرار سيناء وإصالح قطاع األمن.  

املشاركة الفعالة من قبل اململكة املتحدة واألنظمة الدميقراطية األخرى يف إصالح 

قطاع األمن تعد أمًرا مفيًدا من أجل نقل املعرفة والخربات فقط. فعىل سبيل املثال 

توجد خربات هائلة لدى الدميقراطيات الراسخة يف مجال مراقبة األجهزة األمنية، 

القطاع  مراقبة  الربملانيني عىل  النواب  تدريب  الخربات يف  بتلك  اإلستعانة  وميكن 

األمني ومحاسبته، وكذلك تدريب قوات األمن املركزي عىل التكتيكات الغري القاتلة 

يف مجال مكافحة الشغب، وكذلك يف إطار عدم تسييس مهنة ضابط األمن. ومع 

ذلك قد يتم استخدام أية دعم أو تدخل غريب مبارش يف عملية إصالح قطاع األمن 
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من قبل اللواءات املناهضني لإلصالح وفلول نظام مبارك، وذلك لنزع الرشعية عن 

اخرتاق  أو  عملية اإلصالح وتصويرها يف شكل مؤامرة خارجية تستهدف إضعاف 

أيًضا  التعاون  الرئيس مريس هذا  منافسو  البالد. وقد يستغل  األمنية يف  األجهزة 

الرتويج لنظرية مؤامرة يقودها اإلسالميون والغرب، مام يشكك يف مصداقية  يف 

الرئيس ويف تقليص فرص فوز حزبه يف اإلنتخابات املقبلة. 

ويف كل األحوال فإن األمر املؤكد قطعياً هو أنه ال يكتمل تحول دميقراطي دون 

القضاء عىل التعذيب، والتضييق عىل اإلفالت من العقاب يف األجهزة األمنية، مع 

فرض رقابة مدنية فعالة ومجدية عىل كل من القوات املسلحة واملؤسسة األمنية. 

وسيكون هذا هو االختبار الحقيقي لكال من رئاسة مريس والتحول الدميقراطي يف 

مرص عىل حد سواء.

توصيات بشأن سياسات إصالح القطاع األمني

ال يزال هناك العديد من الخطوات الواجب اتخاذها يف املسرية الشاقة واملعقدة 

ييل  وفيام  مرص.  يف  األمنية  املؤسسة  عىل  دميقراطية  رقابة  تحقيق  نحو  سياسًيا 

مجموعة من التوصيات مع توضيح ملا تنطوي عليه:

تشكيل لجنة رئاسية تختص بإصالح القطاع األمني.  .1

الرئيس  فرتة  خالل  رئيسًيا  ملفاً  األمني  القطاع  إصالح  ملف  يظل  أن  عىل  حرصاً 

محمد مريس، وضامنًا لتعزيز رقابة السلطة التنفيذية عىل عملية اإلصالح، يجب 

تشكيل لجنة تضطلع مبسؤوليات وصالحيات محددة إلصالح وزارة الداخلية وإعادة 

الجمهورية.  رئيس  إىل  مبارشًة  تقاريرها  اللجنة  هذه  ترفع  أن  ويجب  هيكلتها، 

ويجب أن تضم اللجنة شخصيات إصالحية من وزارات الداخلية والعدل، وقضاة 

إصالحيني، وممثلني اثنني عىل األقل من التنظيامت الرشطية اإلصالحية، وممثال عن 

مكتب النائب العام )غري مرتبط بنيابة أمن الدولة(، وممثل عن نقابة املحامني، 

فضالً عن نشطاء املجتمع املدين وخرباء مستقلني يف دراسات األمن املَُقاَرن، وإصالح 

القطاع األمني، وعلم النفيس-اإلجتامعي.   

وضع آليات رقابة فعالة لقطاع األمن.  .2

 

يعترب وضع آليات رقابة ورصد مناسبة لسلوكيات ومامرسات ضباط الرشطة جزًءا 

الرقابة  قطاع  متكني  ويجب  الناجحة.  األمني  القطاع  إصالح  عملية  من  يتجزأ  ال 

يف  املُقام  الضباط  مع  التحقيق  دوره  يتعدى  بحيث  التفتيش(  )قطاع  الداخلية 

حقهم شكاوى. كام يجب منحه سلطة مراقبة ضباط الرشطة وتقييم أدائهم بشكل 

منتظم وشفاف. فمثالً يجب أن تتحىل آلية املساءلة الداخلية بالشفافية ويجب 

نرش نتائجها للجمهور، مبا يف ذلك عدد الشكاوى التي تُقام يف حق ضباط الرشطة 

كل عام، والعملية التي يتبعها قطاع التفتيش يف التحقيق يف تلك الشكوي ونتيجة 

كمكتب  الخارجية  الهيئات  رقابة  تنظيم  يجب  نفسه،  الوقت  ويف  العملية.  هذه 

النائب العام والربملان واملجلس القومي لحقوق اإلنسان ومنظامت املجتمع املدين 

يف قانون الرشطة الجديد، ليحل محل قانون هيئة الرشطة الحايل رقم 109 لسنة 

1971. وميكن أن توقع منظامت املجتمع املدين مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية 

لتنظيم إجراءات الرقابة . 

ميكنه  مستقل  مظامل  ديوان  أو  شكاوي  محقق  تعيني  يجب  ذلك،  إىل  باإلضافة 

األمني،  القطاع  انتهاكات  تحديًدا  لرياقب  الرئاسة  مؤسسة  مع  مبارشًة  التواصل 

ويجب تعيني ممثل للنائب العام )وكيل نيابة( يف كل مركز رشطة رئييس لتحقيق 

الرقابة وترسيع اجراءات التحقيق . وأخريًا عىل الصعيد الدويل، يتعني عىل الرئيس 

مريس تسهيل زيارة املقرر الخاص لألمم املتحدة املسؤول عن “مناهضة التعذيب 

املقرر  وكذلك  الالإنسانية”،  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  رضوب  من  وغريه 

القضاء  اإلعدام خارج نطاق  املسؤول عن ملف “عمليات  املتحدة  الخاص لألمم 

املقررين قد طلبا زيارة مرص يف  التعسفي.” وتجدر اإلشارة إىل أن كال  واإلعدام 

ظل نظام مبارك )األول يطلب منذ عام 1996 والثاين منذ عام 2008( وقوبلت 

طلباتهام بالرفض. 

ضامن تدريب أعضاء الربملان عىل الرقابة املؤسسات األمنية.  .3

يتوجب تقديم تدريب خاص ألعضاء الربملان وغريهم من أعضاء منظامت املجتمع 

املدين املشاركني يف عملية الرقابة عىل قطاع األمن. ويتم تقديم هذه الخدمة عن 

من  وكذلك  املتحدة(،  األمم  )مثل  الدولية  الحكومية  املنظامت  من  عدد  طريق 

العديد من املنظامت الغري الحكومية. 

تطهري وزارة الداخلية ومكتب النائب العام.   .4

من أجل تحقيق العدالة وإرساء عملية إصالح حقيقية، يجب تطهري وزارة الداخلية 

من الضباط الذين ارتكبوا جرائم تعذيب وقتل عمد وإعدام خارج نطاق القضاء 

وجهاز  املركزي  األمن  قوات  يف  العاملني  الضباط  وخصوًصا  الجرائم،  من  وغريها 

مباحث أمن الدولة املنحل وجهاز األمن الوطني التابع له. كام أنه من الرضوري 

ورؤساء  وكالء  من  الدولة(  أمن  نيابة  )وكذلك  العام  النائب  مكتب  تطهري  أيًضا 

النيابة الذين تهاونوا أو شاركوا يف انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التالعب يف 

األدلة، أو تلفيق التهم، أو انتزاع “االعرتافات” تحت التعذيب، أو التواطؤ والتسرت 

واملساعدة عىل التعذيب.

تفوضها  تحقيق  لجان  خالل  من  والنيابة  الداخلية  تطهري  عملية  إجراء  ويجب 

مؤسسة الرئاسة،عىل أن تضم هذه اللجان قيادات رشطية وقضائية سابقة مشهود 

التعذيب.  لها بالسمعة الطيبة، وكذلك ممثيل منظامت حقوق اإلنسان، وضحايا 

كام يجب إعادة النظر يف ملفات ومستندات قطاعي التفتيش ومباحث أمن الدولة 

من ِقبل هذه اللجان لتكوين صورة كاملة للتاريخ املهني للواءات الرشطة والضباط 

تحت التحقيق. وكجزء من هذه العملية، يتعني عىل وزارة الداخلية البدء يف سلسلة 

محلهم   وتحل  انتهاكات،  ارتكبوا  الذين  اللواءات  لُتقيِصَ  والرتقيات  اإلقاالت  من 

ضباط شباب من ذوي الرتب املتوسطة.

 

تغيري معايري الرتقية يف وزارة الداخلية.   .5

يجب تغيري معايري الرتقية داخل وزارة الداخلية تغيريًا كبريًا. وتستند عملية الرتقية 

حالًيا – بشكل عام - إىل سنة التخرج والعمر ومدة الخدمة. ومن ثم يجب إرساء 

واملؤهالت،  والتدريب  األداء  بحسب  الرتقية  فيه  تتم  الكفاءة  إىل  يستند  نظام 

ويجب تفصيل هذا النظام يف قانون جديد للرشطة )انظر أدناه(.

إجراء مراجعة شاملة لنظم ومناهج تدريب أكادميية الرشطة.    .6

يجب إجراء مراجعة شاملة ألساليب تدريب ومناهج أكادميية الرشطة وغريها من 

معاهد الرشطة. ويجب االهتامم بإلغاء عسكرة الرشطة وتغيري مواد الدراسة بحيث 

تعكس مفاهيم األمن اإلنساين )يف مقابل أمن الُنَخّب(، وترُِبز مهمة الرشطة عىل 

أنها خدمة للمجتمع، وليست وصاية عليه أو وسيلة لقمعه. كام يجب إلغاء اإلقامة 
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اإللزامية ملدة أربع سنوات يف أكادميية الرشطة )التي تعزل الطالب عن املجتمع 

قبول  بديل جديد، ميكن  نظام  من  وكجزء  عملهم(.  أثناء  معه  سيتفاعلون  الذي 

خريجي الجامعات للتدريب ملدة عام أو عامني يف علوم الرشطة.

إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتقليل عدد موظفيها.  .7

إيالء  ويجب  الداخلية.  وزارة  عن  األمنية  غري  والوظائف  األقسام  فصل  يجب 

األنشطة التي تتوىل وزارة الداخلية مسؤوليتها حالًيا مثل إدارة الجوازات والسجالت 

املدنية والدفاع املدين وتنظيم الحج وغريها إىل وزارات غريها. ويف الوقت نفسه، 

يجب وقف تدخل الوزارة يف الشؤون خارج نطاق اختصاصها )مثل وسائل اإلعالم 

والثقافة واألوساط األكادميية( والتي عادة ما تأخذ شكل املوافقات األمنية. 

مكافحة  تكتيكات  يف  شاملة  بتدريبات  املركزي  األمن  قوات  تزويد   .8

الشغب غري القاتلة.

الشغب  املركزي بتدريبات شاملة يف تكتيكات مكافحة  ميكن تزويد قوات األمن 

غري القاتلة. ويجب تبني أساليب التدريب املعتمدة عاملًيا، وتوفري األجهزة الالزمة 

ملكافحة الشغب بفعالية غري قاتلة.

صياغة قانون رشطة جديد.  .9

يجب صياغة نسخة جديدة من قانون الرشطة إّما من خالل تويل الرئيس السلطات 

الترشيعية بصورة مؤقتة أو بعد أن يتم انتخاب برملان جديد، ليحل هذا القانون 

محل قانون هيئة الرشطة الحايل رقم 109 لسنة 1971. ويجب أن يأخذ القانون 

بعني اإلعتبار جميع التوصيات املذكورة آنًفا باإلضافة إىل توصيات اللجنة الرئاسية 

واملبادارات املذكورة بأعىل. 

مترير قانون لحرية املعلومات.  .10

طريق  عن  أو  املقبل  الربملان  طريق  عن  إما  املعلومات”  “حرية  قانون  مترير   

الرئيس خالل الفرتة االنتقالية الحالية حيث يحتفظ بالسلطات الترشيعية، عىل أن 

ييرس هذا القانون الرقابة العامة عىل املسؤولني الحكوميني لضامن إنفاق ميزانية 

وزارة الداخلية عىل توفري األمن للمواطنني، ال عىل تهديدهم. كام يجب أن ينظم 

القانون كل من عمليات “النرشالدوري” )حيث تنرش الوزارة تلقائًيا أنواع معينة 

من املعلومات دون طلب منها بذلك(، وعمليات “طلب املعلومات” )حيث مُتكِّن 

بشكل  تنرشها  وال  الداخلية،  وزارة  متلكها  معينة  معلومات  طلب  من  املواطنني 

تلقايئ(. وأخريًا يجب أن تقدم هيئة مستقلة من القضاة ومنظامت املجتمع املدين 

املعنية وقيادات وزارة الداخلية نصائحهم وتوصياتهم بشأن القانون وتراجع بصورة 

دورية عمليات اإلفصاح عن املعلومات.
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عن مرشوع مركز بروكنجز الدوحة و جامعة ستانفورد للتحوالت العربية

 إن “مرشوع مركز بروكنجز الدوحة و جامعة ستانفورد للتحوالت العربية” هو مبادرة مشرتكة بني مركز بروكنجز الدوحة ومركز التنمية والدميقراطية وسيادة

 القانون يف جامعة ستانفورد )CDDRL(. نظراً لقلة عدد التحوالت الدميقراطية يف العامل العريب و عدم وجود دراسات جدية تعالجها، ظهرت حاجة حقيقية

 لتحسني التفاهم بني العلامء وصناع السياسة الغربيني ونظرائهم العرب حول ما ميكن وما يجب أن يحدث بعد هذه التحوالت. يهدف هذا املرشوع إىل

 الجمع بني الرصامة األكادميية و البحوث امليدانية، لتحليل وإلقاء الضوء عىل طبيعة التحوالت العربية، مع الرتكيز عىل تصميم االنتخابات، وصياغة الدساتري،

 وتنمية األحزاب السياسية، وعمليات الحوار الوطني. من خالل إرشاك علامء و خرباء عرب و غربيني من خلفيات متنوعة. يوفر هذا املرشوع آراًء و أبحاث

جديدة و أصلية من املنطقة العربية وخارجها للمساعدة يف توجيه السياسة والتنمية و تقديم املساعدة للبلدان ذات األهمية اإلسرتاتيجية.



نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة

مركز بروكنجز الدوحة التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن والذي يقع يف الدوحة. يقدم مركز بروكنجز الدوحة أبحاث سياسية وعالية الجودة ذات تأثري يف منطقة 

الرشق األوسط. يحافظ املركز عىل سمعته املتطورة يف البحوث امليدانية، والدراسات املستقلة املتعلقة بالشؤون االجتامعية واالقتصادية والجيوسياسية التي 

تواجه منطقة الرشق األوسط الكبري، مبا يف ذلك العالقات مع الواليات املتحدة.

يرأس مجلس املستشارين الدويل ملركز بروكنجز الدوحة معايل الشيخ حمد بن جاسم بن جرب آل ثاين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والرئيس املشارك 

سرتوب تالبوت. تم افتتاح املركز رسمياً من قبل معايل الشيخ حمد بن جاسم بن جرب آل ثاين يف 17 فرباير 2008. ميول املركز من قبل حكومة دولة قطر، 

ويديره سلامن شيخ.

ولتحقيق رسالته، يقوم املركز باألبحاث والربامج التي تشمل مشاركة شخصيات بارزة من الحكومات واملجتمع املدين وعامل األعامل ووسائل اإلعالم واألكادمييني 

عىل حد سواء يف قضايا السياسات العامة والهامة املتعلقة باملجاالت األربعة التالية:

1- الدميقراطية واإلصالح السيايس والسياسات العامة.  2- العالقات بني منطقة الرشق األوسط والدول اآلسيوية الناشئة مبا يف ذلك الشؤون الجيوسياسية 

واقتصاد الطاقة.  3- الرصاعات وعمليات السالم يف املنطقة.  4- اإلصالح التعليمي واملؤسيس والسيايس يف دول مجلس التعاون الخليجي.

يعترب مركز بروكنجز الدوحة منرب أبحاث معهد بروكنجز الدوحة يف املنطقة، وهو منفتح عىل وجهات النظر كافة.

عن برنامج اإلصالح والدميقراطية يف العامل العريب بجامعة ستانفورد

 يسعى برنامج اإلصالح والدميقراطية يف العامل العريب يف مركز للدميقراطية والتنمية وسيادة القانون يف جامعة ستانفورد إىل فحص الدينامكيات االجتامعية

والسياسية املختلفة داخل البلدان العربية وتطور أنظمتها السياسية، مع الرتكيز عىل اآلفاق، والظروف، و مسارات اإلصالح السياسية  املمكنة يف املنطقة.

 يجمع هذا الربنامج بني الخرباء واملامرسني عىل حد سواء - من صناع السياسات وأفراد املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية ، ووسائل اإلعالم،

 واملجتمعات السياسية - فضال عن غريها من الجهات الفاعلة من خلفيات متنوعة يف العامل العريب، للنظر يف كيفية و إمكانية تحقيق الدميقراطية وحكم أكرث

استجابة وخاضع للمساءلة يف املنطقة وداخل البلدان العربية تحديدا.

 يهدف الربنامج إىل أن يكون مرجعاً فكرياً حول القضايا املتصلة بالحكم الرشيد واإلصالح السيايس يف العامل العريب، وأن ينتج األبحاث األكادميية السليمة، و

 الدقيقة، واملدروسة مركزاً بذلك عىل التدريب العميل يف العامل العريب مام يسمح ملختلف اآلراء واألصوات . يستفيد الربنامج من املداخالت الغنية يف املجتمع

األكادميي يف جامعة ستانفورد، أن كانت من أعضاء هيئة التدريس للباحثني أو طالب الدراسات العليا يف الجامعة، فضال عن رشكائنا يف العامل العريب وأوروبا.



منشورات مركز بروكنجز الدوحة

2012
إصالح القطاع األمني يف مرص: املعضالت والتحديات

موجز مركز بروكنجز الدوحة و جامعة ستانفورد للتحوالت العربية، عمر عاشور

 بني التدخل واملساعدة: سياسة الدعم الدويل يف مرص وتونس و ليبيا

حوارات مركز بروكنجز الدوحة للتحوالت العربية

ضياع سوريا )وكيفية تجنبه(

موجز السياسة، سلامن شيخ

شيوخ و سياسيون: نظرة داخل السلفية املرصية الجديدة

موجز السياسة، ستيفان الكروا

 موجز سياسات منتدى مركز بروكنجز الدوحة للطاقة 2012

تقرير مركز بروكنجز الدوحة

 التصويت من أجل التغيري: املخاطر و االحتامالت التي تواجه أول انتخابات التحوالت العربية

 موجز مركز بروكنجز الدوحة و جامعة ستانفورد للتحوالت العربية، إيلن الست

تحليل اتجاه اإلسالميني يف ليبيا: الصعود و التحول و املستقبل

موجز السياسة، عمر عاشور

بداية املرحلة االنتقالية: السياسة واالستقطاب يف مرص وتونس

حوارات مركز بروكنجز الدوحة للتحوالت العربية

صياغة دستور مرص: هل ميكن إلطار قانوين أن يعيد إحياء عملية االنتقال؟

موجز مركز بروكنجز الدوحة و جامعة ستانفورد للتحوالت العربية، تامر مصطفى

تحرير املاملك؟ كيف تدير ماملك الخليج إصالح التعليم

دراسة تحليلية، يل نوالن

2011
شباب ومتعلمون ومعتمدون عىل القطاع عام: تلبية تطلعات الخريجني وتنويع العاملة يف قطر واإلمارات العربية املتحدة

دراسة تحليلية، زميلة بنجالواال

ما مدى استقرار األردن؟ إصالحات امللك عبد الله غري املكتملة وتحدي الربيع العريب

موجز السياسة، شادي حميد و كورتني فرير

تعزيز االقتصاد القائم عىل املعرفة يف قطر

موجز السياسة، زميلة بنجالواال

إدارة اإلصالح؟ اململكة العربية السعودية ومعضلة امللك

موجز السياسة، يل نوالن

العنف السيايس يف شامل أفريقيا: مصاعب التحرر غري املكتمل

دراسة تحليلية، أنوار بوخرص


