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إصالح القطاع ٔالام?> ي بلدان الربيع العربي :التجربة التونسية انموذجا
The security sector reform in Arab Spring countries: the case study of
Tunisia
ـ ــ ـ ـ ــــــــ ــ ـ ـــــــ ـــــــ ـ ــ ــــــــــــــــــ ـ ــ ـ ـــــــ ـــــــ ــ ــ ــــ ـــ ـ ـ ــــــــ ــ ـ ـــــ ـــ ــــ ـــــ ــــــــــــــــــ ـ ــ ـ ـــــــــــــــ ــــ ــ ــــــ ـ ــ ــــــــ ـ ـــــــ ـ ــــ ـــــ ـــــــــــ ــ ــــــــ ـ ــ ـ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــ ـ ـــــــ ـ ــــ ـــــ ـــــــــــ ـــ ـ ـ
عJي مدونيAli Madouni
جامعة محمد خيضر بسكرة
University of Mohamed Khaider Biskra, Faculty of Law and Political Science, Department
of Political Sciences
ali.madouni@univ-biskra.dz

ـ ــ ـ ـ ــــــــ ــ ـ ـــــــ ـــــــ ـ ــ ــــــــــــــــــ ـ ــ ـ ـــــــ ـــــــ ــ ــ ــــ ـــ ـ ـ ــــــــ ــ ـ ـــــ ـــ ــــ ـــــ ــــــــــــــــــ ـ ــ ـ ـــــــــــــــ ــــ ــ ــــــ ـ ــــــــ ــ ـ ـــــــ ـ ــــ ـــــ ــــــــــــــــــ ـ ــ ـ ـــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ـ ـــــــ ـ ــــ ـــــ ـــــــــــــــــ
تاريخ الاستالم:

2021-01-20

تاريخ القبول 2021-10-03 :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
490

دراسات وأبحاث املجلة العربية لألبحاث والدراسات ي العلوم ٕالانسانية والاجتماعية
مجلد 13عدد  5أكتوبر  2021السنة الثالثة عشر
ISSN: 11121112- 9751 / EISSN: 22532253-0363
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امللخص:
كـ ــان ظهـ ــور مـ ــا اصـ ــطلح عليـ ــه بثـ ــورات الربيـ ــع العربـ ــي؛ وبعـ ــد إسـ ــقاط ٔالانظمـ ــة السـ ــلطوية ؛ بـ ــدءا مـ ــن تـ ــونس ومcdـ ــا إfـ ــى
مص ـ ــر ،ث ـ ــم إfـ ـ ــى ليبيـ ـ ــا ،الـ ـ ــيمن  ،ح ـ ــدثا مفص ـ ــليا أف ـ ــرز حتميـ ـ ــة إع ـ ــادة النظ ـ ــر  ـ ــي القط ـ ــاع ٔالام? ـ ــ> م ـ ــن خ ـ ــالل إح ـ ــداث
إص ـ ــالحات في ـ ــه ،ذل ـ ــك ألن ـ ــه ال يمك ـ ــن إحـ ـ ـراز أي انتق ـ ــال ديمقراط ـ ــي دون وض ـ ــع ح ـ ــد للحص ـ ــانة ال wـ ــ> تتمت ـ ــع  cvـ ــا ٔالاجه ـ ــزة
ٔالامنيـ ـ ــة ،ومـ ـ ــن أجـ ـ ــل إزالـ ـ ــة كـ ـ ــل أشـ ـ ــكال السـ ـ ــلطوية .ـ ـ ــي دراسـ ـ ــتنا هـ ـ ــذﻩ؛ حاولنـ ـ ــا التطـ ـ ــرق إfـ ـ ــى تجربـ ـ ــة ٕالاصـ ـ ــالح ٔالام?ـ ـ ــ>
التونس ـ ــية م ـ ــن خ ـ ــالل التوس ـ ــع  ـ ــي معالج ـ ــة خارطـ ـ ــة الطريـ ـ ــق خاصـ ـ ـ cا ،والظـ ـ ــروف ؤالاوضـ ـ ــاع املحيطـ ـ ــة  cvـ ــذﻩ التجرب ـ ــة
وكذا نتائجها ،ألن إصالح القطاع ٔالام?> يعت جوهر أهداف ومطالب الثورات العربية ،من بيcdا تونس.
الكلمات املفتاحية:الربيع العربي ،السلطويةٕ ،الاصالح ،القطاع ٔالام?> ،تونس.
Abstract:
The Emergence of the so-called “ the Arab Spring revolution”; and the collapse of the
authoritarian regimes; that started in Tunisia, then Egypt, Libya and Yemen, are
considered an articular event outlining the imperative to review the security sector
through making reforms in it. Thus, the democratic transformation cannot be achieved
without limiting the immunity of the security services and removing all forms of
authoritarianism. In our study, we tried to examine the security reforms’ experience in
Tunisia through the expansion in treating its road map, circumstances, and situations that
surround this experience and also its results, because reforming the security sector is the
cornerstone of the goals of the demands of Arab revolutions ،among them Tunisia.
Keywords: Arab Spring, authoritarianism , reform, the security sector, Tunisia.
مقـدم ــة:
يعتـ ــ ٔالامـ ــن عـ ــامال أساسـ ــيا ـ ــي تقـ ــدم الـ ــدول وازدهارهـ ــا،
ف ـ ــاألمن ه ـ ــو ش ـ ــعور ٔالاف ـ ـراد بالطمأنين ـ ــة والس ـ ــالم؛ وممارس ـ ــة
الحياة بشكل طبيي .ولألمن داخل املجتمـع أثـر فعـال وأهميـة
كــى تع ــود ب ــالنفع ع Jــى الف ــرد واملجتم ــع ،ل ــذلك يعت ــ إص ــالح
القطــاع ٔالام?ــ> ٔالاداة الشــاملة إلصــالح كــل القطاعــات ٔالاخ ــرى
ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــدول النامي ـ ـ ـ ــة الخارج ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن الاع ـ ـ ـ ــات ،أو لتط ـ ـ ـ ــوير
احتياج ـ ـ ــات ٔالام ـ ـ ــن البشـ ـ ــري لسـ ـ ــكاcا ،وهـ ـ ــو أح ـ ـ ــد العناص ـ ـ ــر
ٔالاساســية لبنــاء وحفــظ الس ــالم املتع ــدد ٔالابعــاد ،ويعت ــ ه ــذا
ٕالاص ـ ــالح ض ـ ــروريا ملعالج ـ ــة الص ـ ـراع ومش ـ ــاكل التنمي ـ ــة وبن ـ ــاء
أســس س ــالم طويلــة املــدى .وcــدف إصــالح القطــاع الام? ـ> ا fــى
ضـ ــمان ان يع ـ ــيش ٔالاش ـ ــخاص بش ـ ــكل أكـ ــ أمان ـ ــا م ـ ــن خ ـ ــالل

مؤسسـ ــات أمني ـ ــة فعالـ ــة ،خاض ـ ــعة للمسـ ــاءلة وتعمـ ــل تح ـ ــت
سيطرة مدنية ـي إطـار سـيادة القـانون وحقـوق الانسـان ،وقـد
أع ــرب ٔالام ــ¡ن الع ــام لألم ــم املتح ــدة  ــي ع ــام  2013ع ــن رؤيت ــه
لتعزيـ ــز دعـ ــم بعث ــات ٔالامـ ــم املتحـ ــدة إلص ــالح القطـ ــاع ٔالام?ـ ــ>،
ّ
وأك ــد مجل ــس ٔالام ــن ال ــدوfي أيض ــا أ ّن إص ــالح قط ــاع ٔالام ــن  ــي
بيئــات مــا بعــد ان cــاء الص ـراع هــو أمــر حاســم لتوطيــد الســالم
والاستقرار ،وتعزيـز جهـود الحـد مـن الفقـر ،وسـيادة القـانون،
والحك ـ ــم الرش ـ ــيد ،وبس ـ ــط س ـ ــلطة الدول ـ ــة الش ـ ــرعية ،ومن ـ ــع
البلـ ــدان م ـ ــن الانـ ــزالق مـ ــرة أخـ ــرى إ fـ ــى الص ـ ـراع .وتعـ ــد ٕالارادة
السياســية للســلطات الوطنيــة عــامال حاســما لتحقيــق التقــدم
ي إصالح قطاع ٔالامن.
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ولقد اتخذ مجلس ٔالامـن ـي هـذا الشـأن القـرار رقـم 2151
 ــي أبري ــل /نيس ــان  .2014وه ــو يعت ــ أول قـ ـرار مس ــتقل بش ــأن
إصالح قطاع ٔالامن ،وجاء مشتمال عJى  20بندا.
وق ــد ش ــكل اص ــالح القط ــاع ٔالام? ــ> تح ــديا حقيقي ــا ،ورهان ــا
محوريــا ــي بل ــدان الربيــع العرب ــي ،خاصــة بع ــد ســقوط الكث¡ ــ
مــن ٔالانظمــة الwــ> كانــت تعــرف قبــل ذلــك بكوcــا أنظمــة أمنيــة
بإمتياز عJى غرار النظام¡ن التون >©ªواملصري.
ومــن خــالل كــل هــذﻩ الاعتبــارات ،انطلــق مقالنــا مــن
تسـ ـ ــاؤل رئيªـ ـ ــ©> إلشـ ـ ــكالية الدراسـ ـ ــة والـ ـ ــذي يتمحـ ـ ــور حـ ـ ــول
الس ــؤال الت ــاfي :كي ــف يمك ــن تحدي ــد أه ــم أبع ــاد ومح ــددات
إصــالح القطــاع ٔالام?ــ> ــي تــونس ــي ظــل مختلــف التحــديات
ال >wفرض cا ظروف الربيع العربي باملنطقة ؟
الف ــرض العلم ــ> :إص ــالح القط ــاع ٔالام? ــ>  ــي ت ــونس يتطل ــب
إصالحا شامال للدولة
املنهج املتبع :اتبعنا ي هذا املقال املنهج املقارن من خـالل
ال³ك¡ـ ـ ــ عJـ ـ ــى ع ـ ـ ــرض أهـ ـ ــم أوجـ ـ ــه التشـ ـ ــابه والاخـ ـ ــتالف بـ ـ ــ¡ن
مح ـ ــددات اص ـ ــالح القط ـ ــاع ٔالام?ـ ـ ــ>  ـ ــي بع ـ ــض بل ـ ــدان الربيـ ـ ــع
العربــي ،ثــم ال³ك¡ــ بعــد ذلــك عJــى التجربــة التونســية كدراســة
للحالة.
املحور ٔالاول :مفهوم الامن -إصالح القطاع ٔالام?>:
أوال -مفهـوم ٔالامن:
لغة :اشتقت كلمة ٔالامن ي القران الكريم من كلمة"
ٕالايمان" ،فاألمن ي ٔالاصل هو الاطمئنان الناتج عن الوثوق
باهلل،وهذا ما ينتج عنه راحة فيالنفس :إذ نجد قوله تعاfى":
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمcdم من
خوف")سورة قريش ، 1(4/3:وقوله تعاfى أيضا ":وليبدلهم
من بعد خوفهم أمنا" )النور  .(55:فهذا دليل عJى أن ٔالامن
هو ضد الخوف الذي ظهر عند العرب ي ف³ة حديثة وقد
ذكر ي القرآن الكريم َ
وعرفه العرب منذ أمد بعيد ،كما أنه
يتضمن عدم توقع مكروﻩ ي الزمن ٓالاتي وأصله طمأنينة
النفس وزوال الخوف .2وترجع الكلمة الانجل¡ية
SECURITYإfى أصلها الالتي?> SECURITAS/CURAاملستنبطة
من الكلمة املركبة  CURA ,SINEحيث تع?> SINE:بدون،
 CURAال >wأصلها  CURIOاضطراب ومنه تع?> SINE
" ,CURAبدون اضطراب" .كما ورد املفهوم ي القاموس
الانجل¡ي  OXFORDبمعني¡ن هما:

ٔالاولٔ :الامن هو شرط توفر بيئة آمنة لألفراد وله شروط
مcdا:
يجب أن يكون ٔالامن دائما.يجب أن يكون ٔالافراد محمي¡ن من ال cديدات.يجب أن يتحرر ٔالافراد من شك وقوع cÌديد ما.الثانئ :الامن هو وسيلة لتوف¡ بيئة آمنة ،ولهذا املفهوم
استعماالت عدة مcdا:
وسيلة للحفاظ عJى القوة واملكانة.هو وسيلة للدفاع وتحقيق الحماية.3
هو وسيلة لتأم¡ن ٔالافراد أو السلع أو أي >©Îء آخر.اصطالحا :يعرف ميكائيل ديليونٔ MICHAEL DILLONالامن
ً
عJى أنه" مفهوم مزدوج؛إذ اليع?> فقط وسيلة للتحرر من
الخطر،لكن يع?> أيضا وسيلة للحد من نطاق انتشارﻩ ،
وبما أن ٔالامن أوجدﻩ الخوف ،فاألمن مفهوم غامض ،
يتضمن ي الوقت ذاته ٔالامن و الالأمن،ما ً
ع عنه ديليون IN
4
.SECURITY DILLON
ويرى كينث والKENNETH WALTZ ³أن مفهوم ٔالامن
يعرف بناء عJى مفهوم ال cديد THREATوقد اعت أن
الدراسات ٔالامنية ×ي تلك الدراسات ال >wتدرس ال cديد.
بينما َ
عرفه ريتشارد أوملن عJى أنه الفعل أو الحدث الذي:
 cدد بطريقة كارثية وي مدة زمنية قص¡ة مستوىحياة سكان الدولة.
 cدد مجموعة الخيارات الخاصة بصياغة السياسةَ
مس¡ي
العامة املتاحة أمام دولة ما،أو أمام
التنظيمات والتكتالت الخاصة )شركات ،تكتالت
اقتصادية ،منظمات دولية وغ¡ حكومية( َ .5
وعرفه
وال ³ليبمان  WALTER LIPPMANعJى أنه :حفاظ
ٔالامة عJى قيمها ٔالاساسية وقدرcÌا عJى صيانة هذﻩ
6
القيم ح Ùwوإن دخلت حربا لصيان cا.
ويمكن القول أن ٔالامن هو عكس الخوف وهو الشعور
باالطمئنان وعدم ٕالاحساس بالخطر ،فهو مفهوم مركزي ي
حياة كل املجتمعات بصرف النظر عن درجة تطورها سواء
أكانت مجتمعات متخلفة أو متقدمة ،كما يش¡ ٔالامن إfى
معاني البقاء والتكامل داخل الدولة الواحدة وبيcdا وب¡ن
الدول املجاورة لها ،ضف إfى ذلك التماسك الاجتماÚي؛ أي
التماسك ب¡ن فئات الشعب وحماية املصالح سواء كانت
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مصالح ٔالافراد بمختلف أبعادها وجوانcÛا او مصلحة املجتمع
7
والدولة ككل ،ثم حماية قيم املجتمع من ال cديدات.
ثانيا :خصائص ٔالامن:
 النسبية :إن سي الدولة إfى تحقيق أمcdا يتم عَ
عالقات تفاعلية مع البيئة الخارجية املشكلة من مجموعة
من الوحدات السياسية )دول( ،والوظيفية؛ كاملنظمات
الدولية ،قد يكون أمن دولة معينة ذات طابع إقليم> ،وقد
يكون دوليا ،وعليه ،فإن مفهوم ٔالامن متغ¡ باستمرار تبعا
8
لشدة التغ¡ ي البيئة الخارجية.
 الانعكاسية :وتع?> أن الدولة cÌدف من وراء تحقيقأمcdا إfى الوصول لهدف أعمق وهو الحفاظ عJى املصالح
وقيم معينة ألن cÌديد هذﻩ ٔالاخ¡ة يعت cÌديدا لوجودها
املادي ،بمع? Ùأن دفاع الدولة عن أراضcÝا وأفرادها هو
انعكاس ضمن الدفاع عن قيم معينة.
 الديناميكية :يتخذ ٔالامن مفهوما مرنا باعتبارﻩ ظاهرةديناميكية خاضعة للتطور تتسم بالتغ¡ السريع والدائم،
والذي يف³ض تكيفا إيجابيا معها ،فاألمن ليس مفهوما
جامدا وال حقيقة ثابتة ما يبعدﻩ عن صفة الركود والتوقف.
9

املحور الثاني :مفهوم إصالح القطاع ٔالام?>:
يشــ¡ مفهــوم ٕالاصــالح حســب موســوعة السياســة إfــى ذلــك
التعـديل أو التطـوير غ¡ـ الجــذري ـي شـكل الحكـم أو العالقــات
الاجتماعي ــة دون املس ــاس بأسس ــها ،وٕالاص ــالح خ ــالف للث ــورة
ل ــيس س ــوى تحس ــ¡ن  ــي النظ ــام السياﺳ ــ©> والاجتم ــاÚي الق ــائم
دون املســاس بأســس هــذا النظــام ،إنــه أشــبه مــا يكــون بإقامــة
دع ـ ــائم الخش ـ ــب ال wـ ــ> تح ـ ــاول من ـ ــع اcي ـ ــار املب ـ ــاني املتداعي ـ ــة،
10
ويستعمل عادة للحيلولة دون الثورة أو لتأخ¡ها.
يمك ــن وص ــف إص ــالح القط ــاع ٔالام? ــ> بأن ــه تح ـ ّـول للنظـ ــام
ٔالام? ـ ـ ــ> -يش ـ ـ ــمل جميـ ـ ـ ــع مؤسس ـ ـ ــاته وأدواره ـ ـ ــا ومسـ ـ ـ ــؤولياcÌا
وإجراءا cÌــا وأه ــدافها -بحي ــث ت ــتم إدارت ــه وتش ــغيله ع Jــى نح ــو
أكـ اتســاقا مــع معــاي¡ الديمقراطيــة ومبــادئ الحكــم الرشــيد،
مما يساهم ي خلق جهاز أم?> جيد ٔالاداء.
وتتأص ــل ج ــزء م ــن فلس ــفة إص ــالح القط ــاع ٔالام? ــ>  ــي
مفهــوم "ٔالامــن ٕالانســاني" ،ليصــبح الهــدف الرئيªــ©> للجهــاز هــو
ت ــأم¡ن امل ــواطن الف ــرد .ويج ــب أن يش ــمل إص ــالح قط ــاع ٔالام ــن
جمي ــع أف ــرع ه ـذا القط ــاع ب ــدءا م ــن الق ــوات املس ــلحة ،م ــرورا
بقوات ٔالامن والاستخبارات الداخلية والخارجية ،ووصـوال إfـى

مص ـ ــلحة الجمـ ـ ــارك وق ـ ــوات ح ـ ــرس الح ـ ــدود والق ـ ــوات شـ ـ ــبه
العس ــكرية النظامي ــة م cdــا وغ¡ ــ النظامي ــة )إن ُو ِج ــدت( .وقـ ــد
ش ـ ــكلت العناص ـ ــر املش ـ ــار إل cÝـ ــا رك ـ ــائز إص ـ ــالح القط ـ ــاع ٔالام? ـ ــ>،
وأيض ــا ج ــوهر نج ــاح التح ــول ال ــديمقراطي  ــي بل ــدان عدي ــدة.
فف ــي إس ــبانيا ،ت ــم اتخ ــاذ مث ــل ه ــذﻩ الخط ــوات ت ــدريجيا بع ــد
وفاة الدكتاتور الجال فرانسيسكو فرانكـو ـي نـوفم/تشـرين
الث ـ ـ ــاني  ،1975مم ـ ـ ــا أدى إ fـ ـ ــى انتق ـ ـ ــال الس ـ ـ ــلطة إ fـ ـ ــى الح ـ ـ ــزب
الاشــ³اكي بعــد انتخابــات تاريخيــة عــام  1982وقيادتــه لعمليــة
إص ــالح ش ــاملة للمؤسس ــت¡ن ٔالامني ــة والعس ــكرية .و ــي جن ــوب
أفريقي ـ ــا ،ق ـ ــدمت "ٔالاوراق البيض ـ ــاء" برن ـ ــامج إص ـ ــالح ش ـ ــامل
لل ــدفاع ال ــوط?>  ــي أكت ــوبر/تش ــرين أألول  .1994وش ــمل ه ــذا
النـامج إنشـاء هويـة مهنيـة جديـدة ألفـراد املخـابرات جنبـا إfــى
جن ـ ــب م ـ ــع وض ـ ــع ميث ـ ــاق ش ـ ــرف يؤك ـ ــد ع Jـ ــى الال ³ـ ـام ب ـ ــالقيم
الديمقراطي ـ ـ ــة واح ³ـ ـ ـام حق ـ ـ ــوق ٕالانس ـ ـ ــان والتمس ـ ـ ــك بمب ـ ـ ــدأ
الحيــاد السياﺳــ©> .وــي إندونيســيا شــدد "العهــد الجديــد" -وهــو
ّ
مث ـ ـ ـ ــل إطـ ـ ـ ـ ــارا ش ـ ـ ـ ــامال لعملي ـ ـ ـ ــة التح ـ ـ ـ ــول
برن ـ ـ ـ ــامج إص ـ ـ ـ ــالäي
ال ـ ــديمقراطي -ع Jـ ــى إلغ ـ ــاء عس ـ ــكرة الش ـ ــرطة ،وع Jـ ــى الرقاب ـ ــة
ُ
الملانية عJى ٔالاجهزة ٔالامنية .وف ِّعل هذا ٕالاجراء ٔالاخ¡ ي عهـد
ال ـ ـرئيس عب ـ ــد ال ـ ــرحمن وحي ـ ــد ) ،(2000-1999وتمخ ـ ــض  ـ ــي
الcdاي ـ ــة ع ـ ــن ث ـ ــالث لج ـ ــان برملاني ـ ــة تراق ـ ــب أداء أجه ـ ــزة ٔالام ـ ــن
ٕالاندونيسـ ـ ــية .وـ ـ ــي جورجيـ ـ ــا ،جـ ـ ــرت عمليـ ـ ــة إلغـ ـ ــاء عسـ ـ ــكرة
الشرطة بشكل جزئي ب¡ن عامي  2004و .2005وتـوfى مناصـب
وزي ـ ـ ـ ــر الداخلي ـ ـ ـ ــة ونائ ـ ـ ـ ــب وزيـ ـ ـ ـ ــر الداخلي ـ ـ ـ ــة ورئ ـ ـ ـ ــيس جهـ ـ ـ ـ ــاز
ّ
الاستخبارات الداخليـة؛ سياسـيون مـدنيون .كمـا وقعـت وزارة
الداخليـة مـذكرة تفــاهم ملراقبـة مراكـز الاحتجــاز والسـجون مــع
عدد من منظمات حقوق ٕالانسان املسـتقلة .وـي تشـيJي ،بعـد
الحقب ـ ـ ــة القمعي ـ ـ ــة تح ـ ـ ــت حك ـ ـ ــم الجـ ـ ـ ـال أوغستوبينوش ـ ـ ــيه
) ،(1990-1973وافـ ـ ــق مجلـ ـ ــس الشـ ـ ــيوخ عJـ ـ ــى إنشـ ـ ــاء وكالـ ـ ــة
الاس ــتخبارات املدني ــة الوطني ــة  ــي ع ــام  .2003ووفق ــا لق ــانون
ت ـ ﱠـم س ــنه  ــي ع ــام  ،2004يتع ــ¡ن ع Jــى جمي ــع ٔالاجه ــزة ٔالامني ــة
تقــديم املعلومــات لتلــك الوكالــة الwــ> بــدورها تنقــل املعلومــات
إfى الملان.
ُ
وبعيـ ـ ــدا ع ـ ـ ــن الح ـ ـ ــاالت الانتقالي ـ ـ ــة املعق ـ ـ ــدة الس ـ ـ ــابق
ذكرهـ ـ ـ ـ ــا ،فـ ـ ـ ـ ــإن أجهـ ـ ـ ـ ــزة ٔالامـ ـ ـ ـ ــن ذات املهني ـ ـ ـ ـ ــة العاليـ ـ ـ ـ ــة  ـ ـ ـ ـ ــي
ال ــديمقراطيات الراس ــخة ت ــتم مراقب  cــا م ــن ِقب ــل العدي ــد م ــن
الهيئ ــات ،كم ــا ه ــو الح ــال م ــع لجن ــة الاس ــتخبارات ؤالام ــن  ــي
المل ــان اليط ــاني ،أو لجن ــة مراقب ــة الاس ــتخبارات ٔالامني ــة  ــي
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الملــان الكنــدي .وعــادة مــا تمتلــك هــذﻩ اللجــان ســلطة الاطــالع
عJـى املعلومــات املتعلقــة بأنشـطة أجهــزة الاســتخبارات وتقــديم
11
تقارير بشأcا إfى الحكومة أو الملان أو للشعب.
وق ـ ـ ـ ــد ظه ـ ـ ـ ــر إص ـ ـ ـ ــالح القط ـ ـ ـ ــاع ٔالام? ـ ـ ـ ــ> للم ـ ـ ـ ــرة ٔالاو fـ ـ ـ ــى  ـ ـ ـ ــي
التســعينيات مــن القــرن العشــرين ــي شــرق أوروبــا ،وهــو يشــ¡
 ـ ــي الغال ـ ــب إ fـ ــى العملي ـ ــة املس ـ ــتخدمة إلص ـ ــالح أو إع ـ ــادة بن ـ ــاء
القطـاع ٔالام?ــ> ــي دولـة مــا ،وهــو يعتــ بمثابـة الــرد عJــى موقــف
ال يتمكن فيه القطاع ٔالام?> الذي يعـاني خلـال مـن تـوف¡ ٔالامـن
للدولـ ـ ــة وشـ ـ ــعcÛا بشـ ـ ــكل فعـ ـ ــال ،وبمـ ـ ــا يتوافـ ـ ــق مـ ـ ــع املب ـ ـ ــادئ
الديمقراطيـ ــة ،وـ ــي بع ــض الحـ ــاالت يمكـ ــن أن يكـ ــون القطـ ــاع
ٔالام?ــ> ذاتــه مصــدرا لشــيوع عــدم ٔالامــان بســبب السياســات أو
املمارسـ ــات التمي¡ي ــة واملس ــيئة .فالعمليـ ــات املتعلق ــة بإص ــالح
القط ـ ــاع ٔالام? ـ ــ>  cÌـ ــدف ا fـ ــى تحس ـ ــ¡ن مس ـ ــتوى ت ـ ــوف¡ خ ـ ــدمات
ٔالامــان والعــدل الفعالــة والقويــة مــن خــالل مؤسســات القطــاع
ٔالام? ــ> ال wــ> يمك ــن محاس ــب cا م ــن خ ــالل الدول ــة وش ــعcÛا كم ــا
تعم ـ ــل  ـ ــي إط ـ ــار ٕالادارة الديمقراطي ـ ــة ،ب ـ ــدون أي تمي¡ ـ ــ وم ـ ــع
12
الاح³ام الكامل لحقوق البشر وسيادة القانون.
ويمك ــن وص ــف إص ــالح القط ــاع ٔالام? ــ> بأن ــه تح ــول للنظ ــام
ٔالام? ـ ـ ـ ــ> –يش ـ ـ ـ ــمل جميـ ـ ـ ـ ــع مؤسس ـ ـ ـ ــاته وأدوارﻩ ومسـ ـ ـ ـ ــؤولياته
وإجراءا cÌــا وأه ــدافها –بحي ــث ت ــتم إدارت ــه وتش ــغيله ع Jــى نح ــو
أكــ اتس ــاقا مــع مع ــاي¡ الديمقراطيــة ومبــادئ الحكــم الرش ــيد
مما يساهم ي خلق جهـاز أم?ـ> جيـد ٔالاداء ،ويتأصـل جـزء مـن
فلسـ ــفة إصـ ــالح القطـ ــاع ٔالام?ـ ــ> ـ ــي مفهـ ــوم "ٔالامـ ــن ٕالانسـ ــاني"
ليص ـ ـ ـ ــبح اله ـ ـ ـ ــدف الرئي ªـ ـ ـ ــ©> للجه ـ ـ ـ ــاز ه ـ ـ ـ ــو ت ـ ـ ـ ــأم¡ن املـ ـ ـ ـ ــواطن
الفرد،وتتن ــاقض ه ــذﻩ الفك ــرة بوض ــوح م ــع دور أجه ــزة ٔالام ــن
قب ـ ـ ــل الانتفاض ـ ـ ــات  ،حي ـ ـ ــث ك ـ ـ ــان ال cدي ـ ـ ــد اليـ ـ ـ ــومي املح Jـ ـ ــي
للم ــواطن¡ن املل ³ــم¡ن بالق ــانون ه ــو دأب أجه ــزة أم ــن ب ــن ع Jــي
13
ومبارك والقذاي.
وهن ـ ــاك ركن ـ ــان رئيس ـ ــيان لعملي ـ ــات إص ـ ــالح القط ـ ــاع
ٔالام?ــ> تـ ّـم ال³ك¡ــ علcÝمــا ــي ف³ــة التحــول الwــ> شــهدcÌا كــل مــن
تونس ومصر وليبيا ب¡ن عامي  2011و ،2013وهما:
 إنشاء أنظمة إدارة ورقابة ومساءلة فعالة للجهاز ٔالام?>. تحس¡ن الخدمات ٔالامنية والعدلية.ُ
ولتحقي ــق ه ــذﻩ ٔالارك ــان ق ــدمت ع ــدة مب ــادرات وخط ــط
لتحس ــ¡ن وس ــائل الرقاب ــة واملس ــائلة ،فع Jــى املس ــتوى املح Jــي،
تحركــت بعــض قــوى املجتمــع املــدني الفاعلــة وبعــض الضــباط

ُ
للضــغط مــن أجــل تعزيــز املســاءلة مــن خــالل مبــادرات إلنشــاء
آليات مراقبة مستقلة وتغي¡ القوان¡ن.
أمـا عJــى املسـتوى الــدوfي فقـد اختــارت ٔالامـم املتحــدة ثالثــة
خـ ـاء لوض ــع تص ــور لحال ــة قط ــاع ٔالام ــن وس ــبل إص ــالحه  ــي
املراحل الانتقالية .وأصـدرت اللجنـة الاقتصـادية والاجتماعيـة
لغربي آسيا )ٕالاسكوا( التابعة لألمم املتحدة جـزءا مـن التقريـر
cvذا الشأن بعنوان "القطاع ٔالام?> ـي املنطقـة العربيـة ـي ظـل
عمليات التحول السياﺳ©> :املوروثات واملهام والتصورات".
أمـ ــا فيمـ ــا يتعلـ ــق بـ ــركن تحسـ ــ¡ن الخـ ــدمات ٔالامنيـ ــة،
فكان ــت هن ــاك حاج ــة ملح ــة لتعزي ــز بن ــاء الق ــدرات م ــن خ ــالل
تحس ـ ـ ــ¡ن ت ـ ـ ــدريب الش ـ ـ ــرطة وتنمي ـ ـ ــة أداء موظف cÝـ ـ ــا وتع ـ ـ ــديل
سياس ــات ش ــؤون الع ــامل¡ن  cvــا وإض ــفاء الط ــابع امل ــدني عل cÝــا،
م ــن خ ــالل إجـ ـراءات معين ــة تب ــدأ م ــن ض ــمان قي ــادة جدي ــدة
للشـ ـ ــرطة وتنتëـ ـ ــ> ببنـ ـ ــاء هويـ ـ ــة جديـ ـ ــدة غ¡ـ ـ ــ ُم ّ
سيسـ ـ ــة وغ¡ـ ـ ــ
14
ُمعسكرة تقوم عJى أساس ثقافة الكفاءة واملهنية.
املحور الثالث :مشروع القطاع ٔالام?> ي تونس:
يواج ــه التونس ــيون تح ــديا كب¡ـ ـا يتمث ــل  ــي الجم ــع ب ــ¡ن إنج ــاز
مه ـ ـ ــام الانتق ـ ـ ــال نح ـ ـ ــو ديمقراطي ـ ـ ــة ناجح ـ ـ ــة وت ـ ـ ــوف¡ ش ـ ـ ــروط
ُ
الاســتقرار السياﺳــ©> واملنــاخ ٓالامــن بعــد أن أرغمــوا ملــدة طويلــة
عJـ ـ ــى مقايض ـ ـ ــة الاسـ ـ ــتقرار ؤالام ـ ـ ــن بإرج ـ ـ ــاء تحقي ـ ـ ــق مطال ـ ـ ــب
الديمقراطيـ ــة والحريـ ــة ،لك ـ ــن اليـ ــوم تختلـ ــف آراء التونسـ ــي¡ن
ح ــول أن تحقي ــق أه ــداف الث ــورة يم ــر ع ــ النج ــاح  ــي إرس ــاء
15
الديمقراطية وإشاعة ٔالامن وبناء دولة القانون.
*ٔالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ي تونس بعد
الثورة:
تعتــ تــونس دولــة صــغ¡ة قليلةالســكان تقــع ــي شــمال أفريقيــا
ومتجانسـة دينيـا وعرقيــا بنسـبة كب¡ـة ،لــدcا اتجـاﻩ اقتصــادي
حر ،وطبقة عمالية متعلمة ومهمة ،تشجع تمك¡ن املرأة.
و لقـ ـد شهدت تونس ي ظرف سنة تطورات سي ـ ـاسية
عJى غـ ـاية من ٔالاهمية ،لع ـل من أبرزها قيـ ـام الثورة وطرد
الدكتاتـ ـور ،وح ـل الحزب الحـ ـاكم وإطالق الحريات
،وإضع ـ ـاف سلطة الداخلية ووصول حزب حركة الcdضة
ٕالاسالمي إfى السلطة  ،بعد انتخابات حرة ،كانت ٔالاوfى من
نوعها ي تاريخ البالد ،لكن ي نفس الوقت تعمقت ٔالازمة
الاجتماعية وساءت أحوال الطبقات الشعبية أك من ذي
قبل ،خاصة نتيجة استفحال أزمة التشغيل ،حيث بلغ
معدل البطالة  ، 18,5%أما الفقر املدقع فهو يصيب ربع
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السكان ،خاصة مcdم سكان ٔالاقاليم الداخلية ،أما النشاط
الاقتصادي فقد شهد بدورﻩ ركودا واضحا تجJى ي تقهقر
نسبة النمو إfى مستوى الصفر ،تراجع الاستثمار ومؤشر
ٕالانتاج الصناÚي ،ما أصبح cدد بقرب اندالع أزمة
اقتصادية و ال >wلن تزيد الوضع العام إال تدهورا وتعقيدا.
16

لقد تعددت مظاهر الانفالت وتدهور ٔالاوضاع ٔالامنية
وأصبح ٔالامر ال يطاق بالرغم من مجهودات حكومة الجباfي
للسيطرة عJى الوضع ومجهودات املؤسسة ٔالامنية
والعسكرية :للحد من عمليات cÌريب ٔالاسلحة حسب ما
ذكرته وسائل ٕالاعالم وعمليات ترويج املواد املخدرة ال>w
cÌدد الشباب التون ،>©ªإfى عمليات السطو املسلح عJى
املمتلكات العامة والخاصة ،ووصل ٔالامر إfى عملية اغتيال
17
شكري بلعيد إحدى الشخصيات الوطنية.
وبعد الثورة ،ترسخت قناعت¡ن اثنت¡ن لدى الجميع ي
تونسٔ :الاوfى أن املؤسسة ٔالامنية تعيش أزمة حادة ،والثانية
أنه ال سبيل لتحقيق انتقال ديمقراطي دون مساهمة فاعلة
وإيجابية للمؤسسة ٔالامنية ،لذلك تسى حكومة محمد
الغنو >©Îالثانية إfى ضرورة السي إلصالح املنظومة ٔالامنية،
وقد شملت ٕالاصالحات مستويات ثالث من بيcdا:
واجهات ٕالاصالح تمثلت ي تعي¡ن القا >©óفرحات الراجòي
عJى رأس وزارة الداخلية ،هذا الرجل كان ثوريا ي سلوكه
وي قراراته ،ففي وقت وج¡ اتخذ عدة قرارات تمثلت فيما
يJي:
*اتخاذ قرار تجميد نشاط حزب التجمع الدستوري
الديمقراطي ،ثم لم يلبث أن تقدم بطلب إfى املحكمة
الابتدائية بتونس لحله ،وهو ما وقع فعال بمقت Ù©ôالقرار
الصادر بتاريخ  09مارس 2011
إصدار قرار يق >©ôبإلغاء إدارة أمن الدولة والقطيعة cائيامع كل ما من شأنه أن يندرج بأي شكل من ٔالاشكال ،تحت
منطوق البوليس السياﺳ©> من حيث الهيكلة واملهمات
18
واملمارسات.
أكد سعيه نحو ٕالاصالح حينما اتخذ قرارا بإيقاف وزيرالداخلية ٔالاسبق رفيق بالحاج قاسم ثم وي خطوة جريئة
قام بعزل  42من كبار املسؤول¡ن ،لكن هذا القرار جعله
َ
وعجل برحيله.
بفقد السيطرة عJى الوزارة

ي خطوة نحو ٕالاصالح ٔالام?> وقع إلقاء القبض عJى بعضالقيادي¡ن ٔالامني¡ن امل cم¡ن بإصدار ٔالاوامر بإطالق الرصاص
الòي ضد املتظاهرين ووقع استدعاء آخرين للتحقيق معهم
أمام القضاء العسكري.
كما أحيل أيضا عدد من املسؤول¡ن ٔالامني¡ن إما عJىالتقاعد الوجوبي أو التقاعد العادي ،ووقع تعي¡ن مسؤول¡ن
جدد عJى رأس بعض ٕالادارات ٔالامنية العامة التابعة للوزارة
ي محاولة أوfى لتلميع صورة وزارة الداخلية لدى ٔالام¡ن
العام ،ووقع إلغاء مرفق ٔالامن الجامي بعد أن كانت مراكز
البوليس ملتصقة كالورم الخبيث بكبد الحرم الجامي.
وي مبادرة فريدة من نوعها وذات بعد رمزي ،فتحت وزارةالداخلية بتاريخ  07أكتوبر  2011زنزانات التعذيب التابعة
لها أمام وسائل ٕالاعالم وتالميذ املدارس كتعب¡ عن إرادة
19
القطع مع املأ >©óالاسود للجهاز ٔالام?> التون.>©ª
وي إطار تلميع صورة الوزارة ومحاولة الظهور بشكل جديدتم تغي¡ ٔالازياء النظامية إلطارات الوزارة وأعواcا ،كما وقع
استبدال السيارات ٔالامنية بأخرى جديدة وبألوان مغايرة
ووقع أيضا إصالح هندسة كث¡ من املراكز ٔالامنية ،وتغ¡ت
طريقة الاستقبال واملعاملة cvا وأدى إfى ردم جزء من الهوة
السحيقة ال >wكانت تفصل رجل ٔالامن عن املواطن .وللتعب¡
عن جدي cا ي السي اfى إصالح املنظومة ٔالامنية ،تحول وفد
يمثل املؤسسات ٔالامنية والوزارية التونسية باإلضافة إfى
ممثJي منظمات املجتمع املدني وٕالاعالم إfى سويسرا أيام
14و15أفريل  2011بدعوة من مركز جنيف للمراقبة
الديمقراطية عJى القوات املسلحة ملناقشة تصورات
ٕالاصالح ي القطاع ٔالام?> والاستفادة من تجارب الدول
ٔالاخرى ،وقد َ
ع مدير النامج بمركز جنيف للرقابة
َ
الديمقراطية عJى القوات املسلحة أن هذا اللقاء يشكل
سابقة باجتماع كل من املمثل¡ن الحكومي¡ن إfى جانب ممثJي
املجتمع املدني حول طاولة نقاش واحدة ،ملناقشة موضوع
أم?> كان يمثل أحد الطابوهات )أو املواضيع املمنوع الخوض
فcÝا عالنية( قبل أربعة أشهر فقط.
*رسم خارطة القطاع ٔالام?> لتونس بعد الثورة
سيكون إصالح القطاع ٔالام?> أمرا حيويا لبناء الثقة ي
الحكومة ومؤسساcÌا ٔالامنية ،ومحوريا لبناء حرس وط?>
يؤمن عقدا اجتماعيا جديدا ب¡ن الشعب التون>©ª
وحكومته ،وذلك من خالل رسم خريطة للقطاع ٔالام?> ي
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تونس القوات املسلحة وقوات ٔالامن الداخJي والوكاالت
الاستخباراتية ووزارات الدفاع والداخلية والعدل والجمعية
التأسيسية الوطنية وبتقييم حالة جهود الاصالح ال >wيتم
20
تنفيذها حاليا.
القوات املسلحة :أطلقت ٕالاطاحة بالرئيس بن عJي ي عام 2011عملية إعادة هيكلة النظام السياﺳ©> التون >©ªبعيدا
عن الدولة البوليسية ،إذ بدأ الجيش الذي يعاني تاريخيا
من نقص التمويل والتجه¡ يشهد تحسن وضعه وقد أجت
ال cديدات ٔالامنية امل³ايدة ي تونس الحكومات املتعاقبة عJى
زيادة م¡انية الجيش وتجه¡اته وروابطه الدولية وقدراته
21
املؤسسية ونفوذﻩ السياﺳ©>.
قوات ٔالامن الداخلية :تتضمن قوات ٔالامن الداخلية ال>wتسيطر علcÝا وزارة الداخلية ،الشرطة والحرس الوط?>
والشرطة القضائية ال >wتعمل ي وزارة العدل واملحاكم إال
أن وزارة الداخلية تشرف علcÝا) .وقوات التدخل( قوات
ٔالاسلحة ؤالاساليب الخاصة )وقوات الحرس الرئاﺳ©>(.
وتتسم قوات ٔالامن الداخJي بالتعقيد الشديد ،ويبقى
َ
املخطط التنظيم> لوزارة الداخلية سريا ،وهو ما يعقد
مهمة رسم خريطة هياكل ٔالامن الداخJي ال >wيتحكم cvا
22
فضال عن آليات ٕالاشراف داخل الوزارة.
وزارة الدفاع :تحددت مهمة ٕالاشراف عJى القوات املسلحةالتونسية وإدارcÌا بوزارة الدفاع الوط?> ال >wي³أسها وزير
دفاع مدني ،ووزارة الدفاع الوط?> ×ي مؤسسة مدنية
بالكامل تقريبا ولها مسؤولية رئيسية تتمثل ي تنفيذ
القرارات السياسية فيما يتعلق بالفروع النظامية ويعمل
رئيس أركان القوات املسلحة كمستشار رئيس لوزير الدفاع
وي³أس رؤساء أركان ٔالاسلحة الثالث ،الجيش والقوات
الجوية و البحرية ٔ ،الاسلحة الخاصة cvم إال أcم ال يتبعون
أركان حرب موحد ،ويتوfى رئيس أركان القوات املسلحة
مسؤولية التنسيق ب¡ن ٔالاسلحة وتتحدد الصالحيات
الخاصة بالوزير بموجب املرسوم الرئاﺳ©> لعام ،1975
والذي ينص عJى أن وزير الدفاع ينفذ أوامر رئيس
الجمهورية الذي يعت القائد ٔالاعJى للقوات املسلحة كما هو
الحال مع القوات املسلحة ،فإن نطاق إصالح وزارة الدفاع
الوط?> صغ¡ إfى حد ما.
وستكون الوزارة ي حاجة إfى التأقلم مع النظام الديمقراطي
للحكم الذي يتضمن إشرافا ومراقبة من اللجان الملانية

علcÝا وعJى م¡اني cا ،وسيتطلب هذا النظام مؤسسة املراقبة
وتعديل العمليات وٕالاجراءات املالئمة إلشراف الخارøي،
وتدرك الوزارة الحاجة إfى املراقبة ،وهو ما يوäي بأcا لن
تقاوم هذﻩ التغي¡ات .وتتضمن ٕالاصالحات املحتملة ٔالاخرى
إشراك املدني¡ن واملسؤول¡ن العسكري¡ن ي صياغة
ٕالاس³اتيجيات الوطنية والتخطيط الاس³اتيùي ،وهو دور لم
يقم به القادة العسكريون أثناء حكم الرئيس املخلوع زين
العابدين بن عJى.
وزارة الداخلية :تعد وزارة الداخلية الصندوق ٔالاسودلقطاع ٔالامن التون >©ªالذي يضرب به املثل ويتوقف الاصالح
السياﺳ©> الناجح ي تونس ي cاية املطاف عJى إنشاء رقابة
ً
مدنية منتخبة ديمقراطيا عJى هذﻩ الوزارة ويصف نشطاء
حقوق ٕالانسان العالقة الحالية ب¡ن وزير الداخلية العريض
ووزارته بأcا "حرب" أكدت حالة التناحر ال >wحصلت ب¡ن
وزير الداخلية ومدير إحدى قوات ٔالامن التابعة للوزارة ي
َ
يناير  ،2012بشكل كب¡ عJى هذﻩ النقطة ،فقد فكر
العريض ي عزل منصف العجيم> مدير قوات التدخل ي
منصبه وهو امل cم سابقا بإطالق النار عJى املتظاهرين ي
منطقة ثالثة أثناء الثورة ،إال أن للعجيم> والء حواfي
 12000شرطيا من معسكر أبو شوشة ،الذين منعوا
الوصول إfى املدير امل cم ثم قاموا بتنظيم إضراب عند
محاولة عزله ي جميع أنحاء تونس ،تركت املؤسسات
23
الرئيسية دون وجود لألمن.
وزارة العدل :تتوfى وزارة العدل الاشراف عJى تطبيقالقانون التون >©ªوالنظام القضائي وخدمات املقاضاة
وٕالادارة العامة للسجون والتأهيل ،وتعد الشرطة القضائية
ال >wتقوم بإجراء التحقيقات وتجه¡ التقارير للنيابة جزءا
من وزارة العدل ،إال أcا تعمل ي املحاكم وقد اعتمد نظام
بن عJي عJى مجموعة من القضاة واملحامينواملدع¡ن العام¡ن
الفاسدين لفرض ٔالاحكام قبل املحاكمة وحماية النظام،
وبعكس وزارة الداخلية يتم عزل القضاة َ
واملدع¡ن املعروف¡ن
24
بفسادهم وهو ما يشكل بداية واعدة نحو ٕالاصالح ٔالام?>.
اق³حت جمعية املحام¡ن الشبان ونقابة املحام¡ن إجراء
كل من النظام القضائي ودور الشرطة
إصالحات عJى ِ
القضائية ،وكان من ب¡ن التوصيات السماح للمحام¡ن
بالحضور أثناء التحقيقات ال >wتتم من قبل الشرطة
القضائية .وي يناير  2012التقى ممثلو الجمعية مع وزير
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العدل الذي أخهم وفقا لتقارير أنه ليس من املمكن
التخJي عن نظام مب?> عJى التحقيق ويستلزم إصالح النظام
القضائي والشرطة عJى نحو مق³ح ،تدريب الشرطة عJى
القيام بتحقيقات حقيقية ،ونقل الشرطة القضائية إfى
وزارة العدل ،وتدريب املحام¡ن عJى الدفاع عن موكلcÝم أثناء
التحقيق ،وقد استنتج املمثلون بان العقبات املؤسسية
الهائلة والقيود الزمنية تحد من إرادة إجراء إصالح سياﺳ©>
25
جاد.
الجمعية التأسيسية الوطنية :أثناء الف³ة الانتقالية؛ تعدالجمعية التأسيسية الوطنية املكونة من  2017مقعدا من
الهيئة التشريعية التونسية ،وتملك تفويضا واضحا بصياغة
دستور جديد لتونس أثناء عام  ،2012إال أن ٔالاقل وضوحا
هو تفويض الحكومة املؤقتة إلجراء ٕالاصالح ،إن موافقة
الجمعية التأسيسية عJى الحكومة الانتقالية برئاسة حمادي
الجباfي ال يشمل بالضرورة تفويضا بإصالح الحكومة أو
قطاع ٔالامن قبل صياغة دستور جديد .وفي فاير ، 2012
أعلن الجباfي أنه لن يتم إجراء الانتخابات ح Ùwعام ،2012
وقد أعربت جماعات املجتمع املدني ؤالاحزاب املعارضة عن
مخاوفها بشان التفويض املفتوح للحكومة وطالب الباøي
قائد السب >©ªالجمعية التأسيسية الوطنية باح³ام
التفويض بصياغة الدستور والتجه¡ لالنتخابات بحلول 23
َ
أكتوبر من نفس السنة ،أو قبل ـ ـه26 .حيث يمكن أن يش ـ ـ ـكل
انتخ ـ ـاب املجل ـ ـس الوط?> التـ ـ ـأسي >©ªمن عشـ ـرات
املجموع ـ ـات السياسيـ ـ ـة ال >wتحظ ـ ـى بنفس ٔالاهم ـية العددية
داخ ـ ـل الشعب ،والهدف مـ ـ ـن ذلك هـ ـو تمثي ـ ـل أك عدد
ممكن من ٔالاطي ـ ـاف والقوى السياسية وهو ما يع?> أن
27
املجلس التأسي >©ªمجلس يغلب عليه الطابع التوافقي.
وأحرزت الجمعية التأسيسية بعض التقدم وتب? Ùاعضاcûا
دستورا مصغرا ي ديسم  2011يحدد سلطة الحكومة
والملان اكتمال الدستور الجديد ،وي منتصف جانفي
وافق اعضاcûا عJى قوان¡ن داخلية لتحكم عملية صياغة
الدستور .كما ان قواعد الشفافية ال >wتم تبنcÝا مشجعة
بشكل خاص ووفقا للبند  62تكون املعلومات العامة ×ي
القاعدة والسرية ×ي الاستثناء ،ويرجع الامر ألعضاء اللجنة
28
لتقرير م Ùwيتم اجراء استثناءات.
ويشمل إصالح القطاع ٔالام?> املجاالت التالية:

ٕالاصالحات الهيكلية والقانونية ،وتشمل إعادة
•
تأهيل املؤسسات القانونية وٓالاليات ال >wتنفذ cvا القانون.
الاهتمام برجل ٔالامن ورعايته وحمايته أثناء أدائه
•
ملهامه .فرجل ٔالامن هو حجر الزاوية ي العملية ٔالامنية،
ّ
التطورات املتالحقة
والاهتمام به وإدارته بأسلوب يتالءم مع
ً
ي املجال ٕالاداري ؤالام?>؛ سيؤتي ثمارﻩ مستقبال.
دور الملان وضرورة اتخاذ التداب¡ الالزمة لضمان
•
َ
ّ
سن القوان¡ن
الرقابة الديمقراطية عJى ِقطاع ٔالامن وضرورة ِ
الالزمة لضمان التحقيق العادل ي أية ان cاكات لحقوق
29
ٕالانسان ،ومعاقبة ُمرتكبcÝا.
املحور الرابع :املحطات ال >wمرت cvا عملية ٕالاصالح ي
تونس:
أوال :السياق ٔالام?> والسياﺳ©> لقضية ٕالاصالح:
رغم أن تونس لدcا مساحة صغ¡ة ،وسكان متعلم¡ن
ً
ومتجانسون
نسبيا ،وتشجع حقوق املرأة .لكن ي الوقت
نفسه ،م تفلت تونس من كوcا "غرفة صدى للاعات
ٕالايديولوجية الcÌ >wز املنطقة" ،بما ي ذلك التنافس ب¡ن
ٕالاسالمي¡ن والعلماني¡ن واليساري¡ن الاقتصادي¡ن والجماعات
املؤيدة لقطاع ٔالاعمال والليالي¡ن والسلطوي¡ن ،وزاد من
حدة الصراع تصاعد ٕالارهاب بعد الثورة ،وقد قام الجيش
بدور بارز ي مكافحة ٕالارهاب وأمن الحدود .ويبقى الجيش
شعبيا ولكن تفويضه املوسع قد يخاطر باإلفراط ي
استعمال القوة.

30

كما واجهت املؤسسة ٔالامنية منذ اندالع الثورة وبخاصة
منذ تصاعد خطر ٕالارهاب ووت¡ة العنف خالل العام 2013
 ،تحديا كب¡ا عJى مستوى تجديد قياداcÌا وهياكلها
وتنظيمها وقدراcÌا عJى مجاcvة كل املخاطر ،وهذا ٔالامر وإن
كان منتظرا بحكم مقتضيات الانتقال الديمقراطي وما
يفرضه من إصالحات هيكلية عاجلة عJى املؤسسة ٔالامنية
)من مراجعة املهام  ،وإرساء آليات الرقابة ،وٕالاشراف
واملساءلة( وتعزيز السلوك الديمقراطي ي املؤسسة ٔالامنية
وتعزيز القدرات امليدانية واملهنية ،إن كل هذﻩ التحديات
تسهم ي تعميق الحوار حول إصالح قطاع ٔالامن نحو تغي¡
جذري عJى مستوى العقليات واملهام واملمارسات و الهياكل،
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وتبقى كل هذﻩ املفارقات قائمة ي مدى اعتبار ٔالازمات ال>w

يع?> ضرورة مشاركة ُم ّنوعة من خاء أمني¡ن وغ¡ أمني¡ن.

يمر cvا قطاع ٔالامن فرص ملراجعة سياسية وهيكلية وقانونية

32

وعملياتية من عدمها ألن كل أزمة تفرض تحديا عJى

ثانيإ :الاطار املؤسساتي لعملية ٕالاصالح:
تحتاج الحوكمة ٔالامنية إfى رؤية اس³اتيجية واضحة تجاﻩ ما

وال يمكن الحديث عن عملية إصالح ٔالاجهزة ٔالامنية دون
ّ
التطرق إfى إشكالية الرقابة املدنية والديمقراطية عJى هذﻩ
ّ
ّ
الحتمية .فمن ناحية،
وتحدياcÌا
ٔالاجهزة ،وآفاق هذﻩ الرقابة

تسى إfى تحقيقه من عملية إصالح املنظومة ٔالامنية ،وليس

املؤسسة ٔالامنية.

31

ّ
تضمن تلك الرقابة إنجاح ّ
التحول الديمق راطي ،ومن
عملية
ّ
ناحية أخرى ،يهن خللها عJى تع عملية الانتقال نحو
ّ
سياﺳ©> أك ديمقراطية.
نظام
ّ
ّ
فالنقابات ٔالامنية ي تونس حققت إنجازات عدة كخطوة
ً
ّ
ي اتجاﻩ إنجاز ّ
التحديات
تحول ديمقراطي أك شموال .رغم
َ
ّ
القطاع ٔالام?> من زاوية تكريس الرقابة
املتعلقة بإصالح ِ
املدنية عJى ّ
املؤسسات ٔالامنية .وي هذا الصدد ،تش¡ الورقة
إfى الانعكاسات ٕالايجابية ملنح ّ
ّ
النقابي لرجال ٔالامن ،إذ
الحق

غريبا بل هو طبيي أن تواجه جهود ٕالاصالح مصاعب ي
تغي¡ الرؤى الراسخة وطرق العمل ،وقد تعلمنا من تجارب
املقارنة ي هذا السياق أن دول الانتقال الديمقراطي تميل
أك إfى القيام بتغي¡ات جزئية عJى أجهزcÌا ٔالامنية وخارجة
عن السياق العام إلصالح املؤسسة وتطويرها ،فبعد مرور
ثالث سنوات عJى الانتقال الديمقراطي لم يرق الجدل حول
مسألة ٔالامن ي تونس إfى درجة النضج املطلوب فمن
الواضح أن البالد وعJى رأسها املؤسسات ٔالامنية التزال
تضمد جراحها ولم تتخلص بعد من رواسب املا،>©ó
فالرؤى ال >wتم تداولها حاليا ي موضوع املؤسسة ٔالامنية

ساهمت تلك الخطوة ي تقديم ّ
تصورات ومق³حات إلصالح
ّ
أرضية للتواصل ب¡ن
املنظومة ٔالامنية ،إfى جانب خلق
ُ
ّ
الصحفية وامللتقيات
ٔالامني¡ن واملواطن¡ن من خالل الندوات
ّ
ً
مما خلق نوعا من ّ
تنظمها هذﻩ النقاباتّ ،
الصراع
ال>w
ّ
ّ
الحساسة
الداخJي ي وزارة الداخلية بخصوص القضايا

سياﺳ©> وقانوني أساﺳ©> وهو أن السلطة العسكرية تخضع

ّ
واملهمة.

إfى السلطة املدنية ي الدولة ،فالرهان يتعلق بمؤسسات

وعJى الرغم من ذلك ،فقد ّأدى نقص الخة ،وق َ
صر عمر
ِ
ّ
التجربة النقابية لدى ُممثJي هذا القطاع ،واستقالل
ّ
ّ
العام التون >©ªللشغل؛ إfى
النقابات ٔالامنية عن الاتحاد
أخطاء ارتكب cا تلك النقابات ،وصلت cvا إfى ّ
حد الانفالت

املجتمع وبموازين القوى ي داخله ،باحتكار استخدام املشرع

الذي يتعارض مع مبدأ انضباط ٔالامني¡ن .وهو أمر يزداد
ً
ّ
تعقيدا ي ّ
السياسية
ظل ٔالاوضاع الراهنة ،وتأث¡ الصراعات
عJى مواقف بعض النقابي¡ن ٔالامني¡ن .ومع ذلكّ ،
فإن
ّ
املطالبة بشراكة ممثJي املجتمع املدني ومن بيcdم النقابات
ٔالامنية ي تقديم مق³حاcÌم إلصالح املنظومة ٔالامنية؛ هو ٌ
أمر
مفصJي إلنجاح التجربة ،ال ّ
ﱞ
سيما وأن إصالح املنظومة
ّ
ّ ً
ّ
متعدد الاختصاصات ؤالابعادّ ،
مما
ٔالامنية يتطلب تدخال
ِ

وإصالحها وإن كانت رؤى جادة إال أcا التزال ي مرحلة
بدائية.

33

ثالثا :املستوى القانوني والدستوري لعملية ٕالاصالح ٔالام?>:
إن الحديث عن ٔالامن ي إطار تصور يستند إfى معطى

لوسائل ٕالاكراﻩ املادي بما فcÝا القوى املسلحة cvدف حماية
مصالح هذا املجتمع من ال cديدات الداخلية والخارجية
والحديث عن املؤسسة الديمقراطية تقتضيه طبيعة املرحلة
ذاcÌا ،إذ ×ي مرحلة تأسيس للديمقراطية ي ظل نظام
جمهوري تشاركي َ
تكرس فيه عملية علوية السلطة املدنية
املنتخبة ديمقراطيا وتقوم عJى سيادة القانون واح³ام
حقوق ٕالانسان وحرياته وتكون فيه الحوكمة الرشيدة من
مرتكزات الدولة ودعائم املجتمع.

34

وي ٔالاخ¡ وكنقد ملدى نجاعة اصالح القطاع ٔالام?> ي دول
الربيع العربي ،فلم تق³ب دول الربيع العربي من أي من
الحاالت السابق ذكرها فيما يتعلق بإصالح القطاع ٔالام?>،
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ولم تحقق ٕالاصالح املطلوب  ،ربما باستثناء بعض

وأصبحت السياسة التونسية بدورها أقل رغبة ي متابعة

التطورات ٕالايجابية ي الحالة التونسية .ولهذا الفشل عدة

إصالح قطاع ٔالامن بفعالية.

أسباب ،أجملها فيما يJي:

عالوة عJى ذلك ،شجع الانقالب ي مصر العلماني¡ن ي

-اشتداد حدة الاستقطاب السياﺳ©> ،الذي أدى لتسييس

تونس ومعار >©óحزب الcdضة ل³ك¡ جهودهم عJى إزاحة

عملية إصالح القطاع ٔالام?> ،واcيار التوافق عJى أهدافها.
فصار النمط السائد هو :إن َ
قمع الجهاز ٔالام?> للخصم

هذا الحزب من السلطة ،كما غذت متابعة أجندة مكافحة
ٕالارهاب اتجاﻩ املراجعة داخل قطاع ٔالامن ،مما cدد حÙw

السياﺳ©> لطرف ما ،أشاد به الطرف املستفيد .وإن لم

ٕالاصالحات املتواضعة ال >wأجريت منذ انتفاضة .2011

يفعل ،طالب ذلك الطرف "باإلصالح".

كما سلط قطاع ٔالامن ي تونس الضوء عJى إجراءات

 -ظهور تيارات قوية معادية لعملية إلصالح داخل املنظومة

ٕالاصالح الانتقائية ،مثل إقالة بعض كبار الضباط أو إعادة

ٔالامنية ،ألسباب بعضها عقدي )متعلق بالعقيدة ٔالامنية(،

تعييcdم ،وبدء أنشطة التوعية العامة ،وإدخال التدريب عJى

وبعضها اجتماÚي نف ،>©ªوبعضها مصلòي نفي .ثم قيام

حقوق ٕالانسان ي أكاديميات الشرطة .لكن هذﻩ الحلول

هذﻩ التيارات بعرقلة أو إفساد العملية من الداخل .فبعض

كانت تفضلها وزارات الداخلية ي املنطقة العربية كشعارات
ً
36
بدال من ٕالاصالح الجاد للقطاع ٔالام?>.

عملية ٕالاصالح عJى أcا مجرد تعزيز للقدرات املادية الخاصة

وقد شهد قطاع ٔالامن تراجعا الدعم لحقوق ٕالانسان

صاني السياسات ي وزارات الداخلية العربية ينظرون إfى
35

وٕالاصالحات الديمقراطية بعد الثورة ،فكث¡ا ما يبلغ

باملؤسسات التابعة لهم.
ً
وكان إصالح قطاع ٔالامن ي تونس متواضعا ،فاألحزاب

املواطنون بشكل روتي?> عن شعور ٕالاهمال وغياب الاتصال

السياسية ال >wظهرت أو اكتسبت تسجيال قانونيا ي عام

مع

ففي

 2011ثبت أcا

4جانفي ،2016أثار اليأس ب¡ن الخريج¡ن العاطل¡ن عن

م³ددة ي التعامل معها ،عJى الرغم من فو Ù©óالشرطة

العمل ي إحدى هذﻩ املناطق "القصرين" ،اشتباكات مع

وأجهزة ٔالامن السياﺳ©> ،وجيوب دعم الاصالح داخل وزارة

قوات ٔالامن ،وتخوف بعض املتظاهرين الشباب من ال cديد

الداخلية ،وانعدام الثقة املتبادل¡ن املعسكرين السياسي¡ن

امل³ايد من ٕالارهاب الذي يستميل الشباب إليه ،وعاد

العلماني وٕالاسالمي وداخل كل مcdما ،وتحكم لوبيات قوية
ي الجهاز ٔالام?> أعاق وحدة الهدف الالزمة ملتابعة ٕالاصالح.

العديد من التونسي¡ن إfى الحن¡ن إfى الاستشهاد بعصر بن
عJي باعتبارﻩ ً
وقتا يف³ض أنه أك استقر ًارا وأمنا .وكث¡ا ما

ونتيجة لذلك ،حال قطاع ٔالامن إfى حد كب¡ من انتقال

يتجاهل القطاع ٔالام?> انتقادات وحشية الشرطة وتعذيcÛا،

تونس دون الخضوع إلعادة هيكلة كب¡ة ،ناهيك عن التحول

بحجة أن إصالح قطاع ٔالامن حاد عJى جانب الطريق ،كما

الديمق راطي ،لكنه تحول من سلبيته ٔالاولية واستخدام

أنه ليس لديه حافز كب¡ ملتابعة ٕالاصالحات الصعبة أو

مكافحة ٕالارهاب كوسيلة إلعادة تأكيد الحكم الذاتي

الحساسة سياسيا .فاإلصالحات بعيدة املدى تركز عJى

الحكومة،

وارتفاع

ال cديدات

البطالة

الجوهرية

وال cميش،

لالستقرار والتوطيد

والحفاظ عJى مصالحه.

مواجهة

لقد أتيحت الفرصة إلقامة حكم راشد عJى مستوى قطاع

الديمقراطي ،ولكcdا ال تعالجها بشكل أساﺳ©> وجذري .كما

ٔالامن بحلول منتصف  .2013وبدأ من هذﻩ النقطة ازداد

أدى ال³ك¡ عJى قانون مكافحة ٕالارهاب إfى تأخ¡ مجموعة

العنف السياﺳ©> وخاصة من قبل السلفيون املتشددون،
وأصبح الرأي العام أك ً
دعما للسياسات ٔالامنية الحازمة،

من القوان¡ن التشريعية واملؤسسية ال >wتمس الحاجة إلcÝا
ي هذا الوضع.
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وقد أصبح السياسيون التونسيون ً
ً
انفتاحا عJى
أيضا أقل

إصالح القطاع ٔالام?> منذ الهجمات ٕالارهابية عام  .2015ي
أعقاب الهجمات ال >wوقعت ب¡ن مارس وجوان ،وال >wأودت
ً
شخصا )معظمهم من السياح ٔالاجانب( ،حيث
بحياة 59
سجلت حاالت وفاة تحت التعذيب ،وقمع لحرية التعب¡،
واعتقاالت شاملة ي أعقاب الهجمات ٕالارهابية ،وال >wزادت

ٕالاصالح ابتداء من شبكات أصحاب املصالح الفاسدين إfى
37

الب¡وقراطية ٕالادارية املقاومة للتغي¡.
إن عملية ٕالاصالح ّ
املؤس >©ªي سياق الثورات العربية -
ّ
ّ
باملؤسسة ٔالامنية ي تونس-عرفت
وخاصة عندما يتعلق ٔالامر
ً
ً
ّ
إلشكاليات
أنماطا وتفاعالت جديدة ،بل وكانت مسرحا
ّ
ّ
معقدة ،وتحديات أكيدةٔ ،الامر الذي ترتبت عليه مآالت

من تآكل حماية حقوق ٕالانسان مما أدى بمنظمات مكافحة

ّ
متعددة وآفاق مختلفة فيما يتعلق cvذا املجال ،ويمكن

ٕالارهاب إfى انتقاد شديد لقانون مكافحة ٕالارهاب ي تونس.

توضيح ذلك بشكل عام عJى الشكل ٓالاتي:
ً
أوال-برزت ُف ٌ
رص جديدة إلصالح ٔالاجهزة ٔالامنية ي العالم
العربي ي ضوء ّ
تحوالت ما ُع ِرف بالربيع العربي .وبدأت
عملية مناقشة إشكاليات إصالح هذﻩ ٔالاجهزة من ناحية،
ّ
وتحديات التعاطي مع املقاربات الحديثة لتطوير العمل
ّ
ّ
يتع¡ن عJى
الشرطي العر ّبي من ناحية أخرى .وهنا،
عملية ٕالاصالح ّ
ّ
املُنخرط¡ن ي ّ
ٔالامنية ،عند
املؤس >©ªلألجهزة

إقناع وزارة الداخلية بالحاجة إfى إصالح شامل .فالشركاء
الذين يريدون تحويل ال³ك¡ نحو ٕالاصالح والتحديث،

التفاعل مع الخات الدولية الحديثة ي هذا املجال؛ فهم
وضع هذﻩ ّ
املؤسسات الهيكJي والتاري ي والتشريي ،ي إطار

يركزون عJى املعدات والوسائل املادية أك من تقديم حلول

ﱡ
النظم السياسية العربيةاملختلفة ،قبل الشروع ي عمليات

ألسباب املشكلة.

ٕالاصالح املرتقبة.
ً
ثانيا-ظهرت إشكالية الرقابة املدنية والديمقراطية عJى
ّ
املؤسسات ٔالامنية ي معرض الحديث عن إصالح ٔالاجهزة

وقد أنتجت "الحرب عJى ٕالارهاب" ي تونس ،رواية مناهضة
ً
توترا ب¡ن ٔالامن والاستقرار من جهة،
لإلصالح ،تف³ض
واملساءلة وٕالاقصاء ي املعارضة .ورغم أنه قد تم تبادل هذﻩ
ٓالاراء عJى نطاق واسع ب¡ن الجهات الفاعلة الدولية املشاركة
ي إصالح قطاع ٔالامن ي تونس .ومع ذلك ،واجهت الجهات
الفاعلة الدولية وقادة املجتمع املدني املحJي صعوبة ي

ويشعر العديد من الفاعل¡ن التونسي¡ن ،بما ي ذلك
نشطاء املجتمع املدني ،والسياسي¡ن املنتخب¡ن ،وح Ùwبعض
ٕالاصالحات الضرورية هو وجود فيلق إداري ب¡وقراطي

ٔالامنية .واختلفت القدرة عJى إعمالها من بلد آلخر ،ففي
ّ ً
الوقت الذي ّ
تقدما
حققت فيه النقابات ٔالامنية ي تونس
ً
بارزا ي هذا الصدد ،لم تنجح ثورة مصر بتعديل العالقات

ٔالاجيال املقاومة لإلصالح وللتغي¡ ،وال >wال يمكن إجبارها
بسهولة عJى التقاعد املبكر والخطوة نحو املً >©ô
قدما

املدنية العسكرية لصالح الطرف ٔالاول ،وبذلك أصبح من
ّ
املهم ال³ك¡ عJى تعضيد مفهوم الرقابة املدنية الديمقراطية

بأجندة إصالحية هادفة .ومع ذلك ،ي كث¡ من ٔالاحيان،

عJى ّ
املؤسسات ٔالامنية وترسيخه ي السياق التون.>©ª
ُ
ّ
للتحدث عن فرص
ثالثا-فتحت الثورات العربية الباب
ّ
ّ
والج َبائية ي الوطن
الرقابية واملالية ِ
إصالح املؤسسات ِ
العربي-وتونس خصوصاّ -
38
وتحدياته.

ال >wتقف ي طريق ٕالاصالح ي تونس ،وقد تم تكريس القليل
من الاهتمام ً
نسبيا لتطوير الاس³اتيجيات ال >wيمكن لتونس

وإذا كانت الدولة ×ي املسؤولة ٔالاوfى عن توف¡ ٔالامن
والعدالة ،لكcdا ليست الكيان الوحيد ال >wيجب أن تتحمل

من خاللها التغلب عJى العقبات الشائكة ال >wتواجه

هذﻩ املسؤولية .وتتدخل مؤسسات الدولة ٔالاخرى إfى جانب

املوظف¡ن الب¡وقراطي¡ن ،أن أحد العوائق الجذرية أمام
مقاوم للتغي¡ .ويصف الكث¡ون املشكلة عJى أcا عقلية

يتفوق الناس عJى النخبة من رجال ٔالاعمال الفاسدين،
حيث ينتخب بعض أعضاcûا ملهمة رسم الخرائط وفهم
العوائق الب¡وقراطية الرئيسية ومراكز الجمود املؤس>©ª
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ذلك بشكل رئي >©ªاملؤسسات غ¡ الرسمية .إن الهيكل

ذلك سيكون مسارها محاطا بالكث¡ من التحديات ال >wقد

املؤس >©ªلألمن يع?> اعتماد رؤية جديدة لقطاع ٔالامن عJى

تتطلب وقتا غ¡ قص¡ للنجاح ي مواجه cا.

أساس التواصل ب¡ن مختلف الجهات الفاعلة ي مجال ٔالامن

خاتمة:

وباملثل النظر ي إقامة شراكة بيcdما ،كل ي مجاله.

40

لقد أصبح ٕالاصالح ٔالام?> ضرورة ملحة جدا ي وقتنا

إن مفهوم ٔالامن ي حد ذاته هو فكرة شاملةٔ .الامن ليس

الحاfي ملعالجة الصراعات والcdوض بالتنمية وبناء أسس

مجرد شعور بالخوف ،بل هو نظام قيم ومبادئ حيث

سالم طويل املدى ي الدول النامية عJى الخصوص .وcدف

املؤسسات والسياسات تعمل ي الدولة ي خدمة املجتمع

إصالح القطاع ٔالام?> ي الدول النامية إfى ضمان أمن ٔالافراد

ومن أجل مستقبل أفضل للبشرية.
ً
ً
وهكذا ،قد يبقى فهم ٔالامن ضيقا ومربكا ما لم ندرك
ً
مسبقا أن ٔالامن له جوانب متعددة ٔالابعاد :البعد ٕالانساني،

من خالل مؤسسات أمنية فعالة وخاصة لسيادة القانون
ورغم أن تونس من ب¡ن الدول النامية ال >wشهدت تغ¡ات

ً
ومؤسسيا ً
ً
أيضا .فاألمن حق قبل كل >©Îء.
وبعدا اس³اتيجيا

جادة ي سعcÝا إلصالح القطاع ٔالام?> خاصة بعد أحداث

إنه واحد من حقوق ٕالانسان ٔالاساسية ال >wحصلت عJى

الثورة التونسية وٕالاطاحة بالرئيس زين العابدين بن عJي،

تكريس كب¡.ففي ٔالاساس ،مفهوم ٔالامن البشري ،كما تم

إال أcا مازالت تحتاج إfى مضاعفة الجهود املبذولة،

تعريفه من قبل ٔالامم املتحدة للتنمية برنامج ي أوائل

ومحاولة تقييم أك إلصالحات القطاع ٔالام?> فcÝا حيث ما

التسعينات) ،(1994ينطوي عJى حريات مزدوجة وطموح:

زالت تونس تعاني من رواسب النظام السابق ولم تصل إfى

التحرر من الخوف ،التحرر من الحاجة ،والرغبة ي العيش

درجة النضج بعد لكcdا تس¡ بخطى طموحة نحو ٕالاصالح

بمستقبل أفضل .ويستند هذا التصور عJى الاعتقاد بأن

ٔالام?> الشامل .وهو ما ينفي الفرضية املطروحة ي هذﻩ

ٔالامن والتنمية مرتبطان ارتباطا وثيقا.

39

وحقوق ٕالانسان.

الدراسة حيث ان تونس رغم جهودها الحثيثة إلصالح

ويحيل ٕالاصالح ٔالام?> ي الدول العربية عموما ،والسيما

القطاع ٔالام?> إال أcا لم تحقق بعد ٕالاصالح املنشود بسبب

ي ٔالاوساط الرسمية عJى طابع العصرنة بحثا عن فاعلية

عدم وصولها بعد ٕالاصالح الشامل للدولة ،عJى اعتبار أنه ال

أك لدى قوات حفظ النظام والقوات املسلحة عموما

يمكن تحقيق ٕالاصالح ٔالام?> ي تونس بدون ٕالاصالح الشامل

ومصالح جمع املعلومات ،ي ح¡ن يرى البعض ي مقاربة

للدولة.

أك شموال ونجاعة أن ٕالاصالح ٔالام?> يرتبط بعملية

وختاما ال يسعنا إال أن نؤكد أن إصالح املؤسسة ٔالامنية هو

دمقرطة شاملة تشمل كافة مؤسسات وأجهزة القطاع

جزء ال يتجزأ من ٕالاصالح الدستوري والسياﺳ©> ي تونس،

ٔالام?> ،بحيث يرتبط فعلها وأداcûا بالخضوع الصارم للقانون

فوضع دستور جديد من شأنه أن يضفي شرعية جديدة

وباح³ام حقوق ٕالانسان وحريات املواطن¡ن ،وبالتما >©Îمع

عJى املؤسسة ٔالامنية ال >wعلcÝا أن تتحول اfى مؤسسة

متطلبات الانفتاح والشفافية ،كل ذلك ي إطار تعزيز الرقابة

ديمقراطية تخضع لرقابة من نفس النوع .لكن الرهان ٓالان

املدنية والديمقراطية علcÝا من طرف عدة فاعل¡ن رسمي¡ن

يبقى صعب املنال ،إال إذا أصبح ٔالامن جزءا من املعادلة

وغ¡ رسمي¡ن .وال ريب أن وجهة النظر هذﻩ ستكون كفيلة

الديمقراطية وسببا ي نجاح ٕالاصالح الشامل للدولة ،وهذا

أك بإدراك مقاربة إصالحية أك عمقا سيكون لها الدور ي

يتطلب أال تكون ٕالاصالحات ي القطاع ٔالام?> فردية

تعزيز فاعلية القطاع ٔالام?> وترشيد السياسات ٔالامنية ،ومع

ومحدودة وغ¡ مراعية للمصلحة الوطنية ،بل يجب أن
تكون هذﻩ ٕالاصالحات جوهرية وشاملة لكل املقاربات ٔالامنية
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 .1رابطة اليسار العماfي :قراءة للوضع الاجتماÚي والسياﺳ©> الراهن
وعJى رأسها البعد ٕالانساني والاجتماÚي ألن ٔالامن إنما يب?Ù
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