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نبذة عن الكاتب
يزيد �صايغ باحث �أول يف مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط يف بريوت ،حيث يرت ّكز عمله على
الأزمة ال�سورية ،والدور ال�سيا�سي للجيو�ش العربية ،وحت ّول قطاع الأمن يف املراحل االنتقالية
العربية� ،إ�ضافة �إىل �إعادة �إنتاج ال�سلطوية ،وال�صراع الإ�سرائيلي-الفل�سطيني ،وعملية ال�سالم.
عمل �صايغ يف ال�سابق �أ�ستاذ ًا لدرا�سات ال�شرق الأو�سط يف جامعة كنغز كوليدج لندن .يف
الفرتة بني  1994و ،2003عمل مدير ًا م�ساعد ًا للدرا�سات يف مركز الدرا�سات الدولية يف
جامعة كامربيدج.
ل�صايغ م�ؤ ّلفات عديدة و�آخرها« :الفر�صة ال�ضائعة :ال�سيا�سة و�إ�صالح ال�شرطة يف م�صر
وتون�س» (�آذار/مار�س )2015؛ «الع�سكريون واملدنيون و�أزمة الدولة العربية» (كانون الأول/
دي�سمرب )2014؛ «املعار�ضة ال�سورية وم�شكلة القيادة» (ني�سان�/أبريل )2013؛ «فوق الدولة:
جمهورية ال�ضباط يف م�صر» (�آب�/أغ�سط�س )2012؛ «يف خدمة ال�شعب»� :شرطة حما�س يف
غزة» ()2011؛ «�ضبط املجتمع �أم بناء الدولة :القطاع الأمني الفل�سطيني والتح ّول ال�سلطوي
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة» (.)2011
***
يو ّد الكاتب التعبري عن تقديره للمالحظات التي ق ّدمها ك ٌّل من ندوى الدو�سري ،وفارع امل�سلمي،
و�أن�س القماطي ،وخالد عبدالفتاح ،و�سليم حداد ،وماري كري�ستني-هاينز ،وجوناثان ماك �أيفور،
و�إبراهيم �شرقية ،وجوزيف ووكر-كازنز ،وفريدريك ويري .تعتمد هذه الورقة �أي�ض ًا على الأوراق
اخللفية املُق َّدمة �إىل امل�ؤمترات ال�سنوية لإعادة هيكلة قطاع الأمن العربي وم�شروع التح ّول يف
مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،يف كانون الأول/دي�سمرب  2012وكانون الثاين/يناير ،2014
وهي متو ّفرة على الرابط التايل:
http://carnegie-mec.org/specialprojects/

ArabSecuritySectorReconstructingandTransformationProject/?lang=en

َ
الرابطني التال َيني:
تتوفر وثائق �إ�ضافية يف من�صات امل�شروع على الإنرتنت على

http://arabssrt.net/ar/

https://www.facebook.com/SSRMENA



ّ
ملخ�ص
انهارت الدولتان ،ال�ضعيفتان �أ�ص ًال ،يف ليبيا واليمن عندما �أ�صبحت ال�صراعات الهادفة �إىل
ال�سيطرة على قطاع الأمن يف كل منهما حمور ال�سيا�سة االنتقالية يف �أعقاب االنتفا�ضات ال�شعبية
يف العام  .2011وبدل �إ�صالحه وتطويره لتعزيز ال�شرعية ّ
اله�شة للحكومات امل�ؤقتة ،انهار قطاع
الأمن يف ٍّ
كل من ليبيا واليمن بحلول العام  .2014ودخل ال َب َلدان الآن يف حلقة مفرغة ،حيث
تتط ّلب �إعادة بناء دول مركزية ف ّعالة وهو ّيات وطنية متما�سكة �إيجاد �إجماع جديد حول �أهداف
التو�صل �إىل مثل هذا االتفاق يعتمد على ت�سوية االنق�سامات
قطاع الأمن وكيفية حوكمته .غري �أن ّ
ال�سيا�سية والت�ص ّدعات االجتماعية العميقة التي �أ ّدت �إىل احلرب الأهلية يف كال البلدين.

حتدي الإ�صالح
الف�شل يف مواجهة ّ
*

*
*
*
*

*

�أ�صبحت ال�سيطرة على قطاع الأمن مورد ًا �أ�سا�سي ًا يف امليدان ال�سيا�سي الليبي املُتَم ِّيز
ب�ش ّدة التناف�س وب�ضعفه امل� َّؤ�س�سي� .أما يف اليمن ،فقد كانت هذه ال�سيطرة مه ّمة
بالن�سبة �إىل َمن ي�سعون �إىل �إعادة �إنتاج النخبة ال�سيا�سية القدمية.
�أ ّدى ال�صراع من �أجل ال�سيطرة �إىل تفتيت قطاع الأمن يف كال البلدين ،و�أعاقه عن
تنفيذ مها ّمه الأ�سا�سية ،وعرقل الأجندات الإ�صالحية.
تدهورت م� ّؤ�س�سات الدولة الليبية واليمنيةّ ،
وتعطلت ال�سلطتان التنفيذية والت�شريعية،
و�أ�صيبت نظم الق�ضاء اجلنائي بال�شلل.
خ�ضم تداعي م� ّؤ�س�سات الدولة ،ه ّم�شت امليلي�شياتُ الثورية القوية ومناف�سون
يف
ّ
م�سلحون �آخرون القطاعات الأمنية الر�سمية �أو ح ّلت حملها.
�إن �إعادة هيكلة القوات امل�سلحة الوطنية �أمر �ضروري يف البلدان التي مت ّر يف
مرحلة انتقالية ،مثل ليبيا واليمن .غري �أن من �ش�أن �إ�صالح وتطوير وزارات الداخلية
وال�شرطة ونظم الق�ضاء اجلنائي �أن يعالج احتياجات املواطنني وي�ساعد على �إنعا�ش
الن�شاط االقت�صادي وتعزيز �شرعية احلكومات ،ماي�س ّهل �إ�صالح ال�سيا�سات يف
جماالت �أخرى.
كانت الأطراف اخلارجية م�ؤ ّثرة يف �إعادة هيكلة قطاع الأمن ،ولكنها كانت ت�سعى
�إىل حتقيق �أهداف مت�ضاربة ،ومل تُ�ستثمر بالقدر الكايف �سيا�سي ًا �أو مادي ًا لتحويل
الديناميكيات املحلية �أو تغيري النتائج.
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الدرو�س امل�ستفادة من �إ�صالح قطاع الأمن يف ليبيا واليمن

ال�شمولية وال�شفافية �أمران �ضروريان .موروثات التحزّب ال�سيا�سي واالخرتاق املجتمعي يف
ممن لديهم اال�ستعداد
�ضم جميع الأحزاب ومم ّثلي املجتمع املح ّلي َّ
قطاع الأمن جتعل من املحتّم ّ
لالنخراط ال�سلمي يف املناق�شات حول �سيا�سات و�أولويات الإ�صالح .ومن ال�ضروري �أي�ض ًا بناء
الثقة من خالل االلتزام بال�شفافية التامة للمعلومات املتعلقة بحوكمة قطاع الأمن وبكيفية اتّخاذ
القرارات والتعيينات يف الوظائف العليا وتخ�صي�ص امليزانيات.
يجب تن�سيق عمليات �إعادة دمج القطاعات الأمنيةُ .يعترب و�ضع املعايري املهنية امل�شرتكة
ومعايري الأداء ،ومعايري التعيني والرتقية ،والواجبات واال�ستحقاقات القانونية ،وجداول الأجور
و�شروط اخلدمة� ،شروط ًا الغنى عنها لتحويل ودمج الهياكل الأمنية الر�سمية والبديلة.
يجب �أن يكون توفري الأمن املركزي واملح ّلي متوازناً .يف الدول واملجتمعات املنق�سمة للغاية،
قد ت�أتي املقاربات التي تعزّز مركزية حوكمة قطاع الأمن بنتائج عك�سية ،لذا يجب �أن ُت�ستكمل
من خالل تطوير دور وقدرات احلكم املح ّلي.

حتدي �إ�صالح قطاع الأمن
ّ
عندما اندلعت االنتفا�ضتان ال�شعبيتان يف ليبيا واليمن يف مطلع العام  ،2011اتّ�ضح �أن
الدولتني «الأمنوقراطيتني» اللتني �شيدهما الزعيم الليبي معمر القذايف والرئي�س اليمني علي
عبد اهلل �صالح على مدى عقود عدة عاجزتان عن الدفاع عن نف�سيهما .فقد جعل انهيا ُر جهاز
الدولة القمعي الر�سمي من �إعادة هيكلة و�إ�صالح قطاع الأمن مه ّم ًة مركزية للمرحلة االنتقالية
يف كال البلدين بعد �إطاحة القذايف و�صالح .غري �أن الدولتني ف�شلتا يف حتقيق ذلك ،ما �أقحم
ليبيا يف �أتون حرب �أهلية ،و�أ ّدى �إىل ا�ستيالء املتم ّردين على ال�سلطة يف اليمن� ،أعقبه ّ
تدخل
ع�سكري خارجي ينذر بحرب �أهلية �أخرى ،بني �أيار/مايو  2014و�آذار/مار�س .2015
كان من ال�ضروري يف �أعقاب االنتفا�ضات ال�شعبية يف العام
ي�ضم ال�شرطة كان من ال�ضروري يف �أعقاب االنتفا�ضات ال�شعبية يف
� 2011إجراء حت ّول يف قطاع الأمن ،والذي ّ
والقوات �شبه الع�سكرية و�أجهزة وقوى الأمن الداخلي املتنوعة العام � 2011إجراء حت ّول يف قطاع الأمن.
التي تعمل حتت �إ�شراف وزارة الداخلية �أو جمل�س الوزراء �أو
الرئا�سة .فقد كانت تلك الأجهزة ت�ش ّكل الدعامة الأ�سا�سية للحكم ال�سلطوي يف عهد القذايف
و�صالح .وكان ا�ستبدال وظيفة القطاع املتم ّثلة بحماية النظام بثقافة جديدة ت�ستند �إىل مبد�أ
اخلدمة العامة ،واحرتام حقوق الإن�سان ،وااللتزام ب�سيادة القانون� ،شرط ًا م�سبق ًا لعملية انتقال
دميقراطي كاملة .كما كان حتقيق العدالة االنتقالية ل�ضحايا عنف النظام خالل االنتفا�ضات
وخالل العقود ال�سابقة من القمع الذي مار�سته الدولة ،يحظى بالقدر نف�سه من الأهمية .عالو ًة
على ذلك ،كانت معاجلة جميع هذه االحتياجات يف الدول ال�ضعيفة واملجتمعات املنق�سمة تتط ّلب
�إيجاد توازن جديد بني �أمناط احلكم املركزية والالمركزية ب�ش�أن توفري الأمن و�إنفاذ القانون
والنظام.
و ّفرت االنتفا�ضتان ال�شعبيتان يف ليبيا واليمن فر�صتني �سانحتني اللب�س فيهما لتحقيق هذه
الإ�صالحات .جاءت الفر�صة الأوىل عقب الزخم الأ ّويل لالنتفا�ضات ومبا�شر ًة بعد رحيل
القذايف و�صالح .وحانت الفر�صة الثانية مع انتخاب الربملان االنتقايل يف ليبيا يف متوز/يوليو
 2012و�إطالق م�ؤمتر احلوار الوطني يف اليمن يف �آذار/مار�س  ،2013ماو ّفر للحكومات امل�ؤقتة
بع�ض ال�شرعية ال�سيا�سية و�صفة ال�شمول والت�ضمني االجتماع َّيني.
يف ليبيا ،كان املجتمع الذي عانى من �أذى �شديد ج ّراء عقود من القمع ،و�سنوات طويلة من
العقوبات الدولية ،واحلرب الأهلية يف العام  ،2011يتط ّلع �إىل قطيعة نهائية مع اعتباطية
املمار�سات الأمنية يف عهد القذايف .وقد قوبل ذلك با�ستعداد منظمة حلف �شمال الأطل�سي
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(الناتو) و�شركائها الإقليميني ،الذين لعب ّ
تدخلهم الع�سكري دور ًا حا�سم ًا يف �إنهاء حكم
القذايف ،لتقدمي امل�ساعدة املادية يف عملية �إعادة بناء كاملة للجي�ش وقطاع الأمن املنها َر ْين.
وباملثل ،قام املجتمع املدين اليمني بالتعبئة بن�شاط حول مطلب �إ�صالح قطاع الأمن ،وهو
املطلب الذي دعمه �أي�ض ًا اخل�صوم ال�سيا�سيون الرئي�سون ل�صالح ،و�إن كان ذلك لأ�سباب تتع ّلق
بامل�صلحة الذاتية .وقد انعك�ست نقطة االلتقاء هذه يف مبادرة دول جمل�س التعاون اخلليجي
التي �أق ّرت ر�سمي ًا �إعادة هيكلة القوات امل�سلحة باعتبارها ركيزة �أ�سا�سية يف اتفاق ال�سالم،
الذي وافق مبوجبه �صالح على ت�سليم ال�سلطة يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2011وق ّدمت بعد
ذلك م�ساعدة �إىل ميزانية احلكومة امل�ؤقتة.
يف كال البلدين ،كانت القوات امل�سلحة تفتقر �إىل اال�ستقالل ال�سيا�سي �أو امل� ّؤ�س�سي ملقاومة �أو
�شجع على ظهور
عرقلة �إ�صالح قطاع الأمن ،على الرغم من �أن عجزها عن توفري قوة موازية ّ
العنا�صر امل�سلحة غري اخلا�ضعة �إىل الدولة ،والتي حت ّدت �سلطة الدولة وناف�ست قطاع الأمن 
الر�سمي.
وعلى مايبدو ،ف�إن نقطة االلتقاء الف ّعالة بني العوامل الداخلية واخلارجية �سمحت بو�ضع
�إعادة هيكلة قطاع الأمن على �أجندات احلكومة يف ليبيا واليمن ب�صورة ر�سمية .غري �أن عمليات
�إعادة الهيكلة رّ
خ�ضم �صراعات �أو�سع نطاق ًا على �إعادة ت�شكيل الدول املركزية و�إعادة
تعثت يف ّ
النظر يف العالقات بني الدولة واملجتمع .من الناحية النظرية ،كان الهدف هو �إن�شاء �أجهزة
�إنفاذ قانون مدنية تعطي قيمة للكفاءة املهنية ،ولي�س للتعيني والرتقية على �أ�سا�س املح�سوبية؛
وللحياد ،ولي�س للوالءات ال�شخ�صية �أو الفئوية �أو الطائفية؛ وللخدمة العامة ،ولي�س للقمع� .أما
عملي ًا ،فقد كانت النتيجة �إبراز االنق�سامات داخل القطاعات
حت ّول قطاع الأمن يف ليبيا واليمن �إىل �ساحة رئي�سة
الأمنية املمزّقة �إىل ح ّد االنهيار.
لل�صراعات ال�سيا�سية بعد العام  ،2011حيث انزلق
حت ّول قطاع الأمن يف ليبيا واليمن �إىل �ساحة رئي�سة
البلدان �إىل �شفا حرب �أهلية بحلول منت�صف العام
لل�صراعات ال�سيا�سية بعد العام  ،2011حيث انزلق البلدان
.2014
�إىل �شفا حرب �أهلية بحلول منت�صف العام  .2014وقد �أ ّدى
هذا االنحدار �إىل �صراع م�س ّلح مفتوح منذ ذلك احلني� ،إىل
تفويت الفر�صة التي �أتاحها الربيع العربي النتقال دميقراطي حقيقي يف امل�ستقبل املنظور ،وبات
يه ّدد قابلية الدولتني على البقاء وحتى الوجود.

�أولويات مل تتم متابعتها
اختلفت ظروف وم�سار �إ�صالح قطاع الأمن يف ليبيا واليمن بعد العام � 2011إىل ح ّد كبري،
غري �أنها كانت ت�شرتك يف العديد من اخل�صائ�ص الرئي�سة التي مت ّيزها ب�صورة ملحوظة عن
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التجارب املوازية يف كل من م�صر وتون�س ،وهما البلدان الآخران اللذان �شهدا عمليات انتقال
*
�سيا�سي يف �أعقاب الربيع العربي.
من الناحية الإيجابية ،مت ّيزت ليبيا واليمن بااللتزام الر�سمي من جانب ال�سلطات االنتقالية
بعد االنتفا�ضة ب�إ�صالح قطاع الأمنمنذ البداية ،وهو الأمر الذي كانت تفتقر �إليه نظريتاهما
يف م�صر وتون�س .كما دعمت الأطراف اخلارجية القوية هذا اجلهد ،مبا يف ذلك :الواليات
املتحدة ،واالحتاد الأوروبي ،واململكة املتحدة ،و�أع�ضاء �آخرين يف حلف �شمال الأطل�سي ،ودول
عربية ،مبا فيها الأردن وقطر ،ودول جمل�س التعاون اخلليجي جمتمعة .ويف الوقت نف�سه� ،سعت
البعثات الر�سمية التابعة للأمم املتحدة يف كال البلدين �إىل حتديد الأولويات ،وتن�سيق املعونة
وامل�شورة ،وت�شجيع ور�صد التقدم الذي مت �إحرازه.
من الناحية ال�سلبية ،خ�سر قطاعا الأمن املُت ّ
َ�شظيان يف ليبيا واليمن ماتب ّقى من متا�سكهما
امل� ّؤ�س�سي يف �أعقاب رحيل الزعي َمني ال�ساب َقني اللذين ربطا القطاعني ب�إرادتهما ،على عك�س
قطاعي الأمن يف م�صر وتون�س اللذين اكت�سبا املزيد من اال�ستقاللية حيال
ماح�صل يف
َ
حكوماتهما امل�ؤقتة بعد االنتفا�ضة .كان قطاعا الأمن يف ليبيا واليمن قد تع ّر�ضا �إىل عملية
جتزئة �إىل �شبكات موازية على �أ�سا�س املح�سوبية والوالء ال�شخ�صي للقادة ،والتي كانت تو�صل
يف نهاية املطاف �إىل القذايف و�صالح والدائرة اخلا�صة من املق ّربني والأقارب من حولهما .وقد
تفاقمت هذه العملية بدل �أن تتال�شى يف �أعقاب االنتفا�ضات.
جرت �إعادة ترتيب الوالء وفق خطوط متع ّددة تو�صل �إىل خ�صوم �سيا�سيني عدة متعار�ضني
ب�شدة ،بد ًال من �صانع قرار �أوحد ،ما �أ�سفر عن املزيد من االنهيار يف هياكل القيادة الداخلية.
ولعل هذا ماجعل من ال�صعب على املوالني للقذايف و�صالح القيام ب�أي م�سعى جماعي على
م�ستوى القطاع لعرقلة الإ�صالحات يف ليبيا واليمن ،كما فعل املوالون للنظام القدمي يف م�صر
خا�ص ًة ،ويف تون�س .غري �أن املوالني ظلوا يتمركزون يف القوات امل�سلحة و�أجهزة املخابرات ،التي
ّ
كانت ت�ش ّكل الكتلة احلرجة للنظامني ال�سابقني ،وكانت دائم ًا معاقل قوة النظام.
ج�سدت �إعادة بناء القوات امل�سلحة الوطنية �أولوية رئي�سة يف ليبيا واليمن من
نتيج ًة لذلكّ ،
�أجل تفكيك املحميات املوالية ،كما كانت كذلك املحاولة املوازية لنزع �سالح وت�سريح و�إعادة
دمج اجلماعات املتم ّردة وامليلي�شيات الثورية التي ن�ش�أت �أثناء االنتفا�ضات� ،أو يف وقت �سابق
يف حالة اليمن .غري �أن �إ�صالح قطاع الأمن ،الذي يتم ّثل يف حت�سني القدرات املهنية والكفاءة
لقوات ال�شرطة والفروع الأخرى التي تخ�ضع �إىل �سلطة وزارات الداخلية ،وكذلك �ضمان تطبيق
العدالة االنتقالية ،مل يكن �أقل �إحلاح ًا .ولأن قوات ال�شرطة كانت حتت ّل مرتبة متد ّنية يف قطاعي
الأمن يف كال البلدين قبل العام  ،2011ومل تكن هدف ًا للكراهية ال�شديدة ،فقد كانت هناك
* مت ن�شر ورقة «الفر�صة ال�ضائعة :ال�سيا�سة و�إ�صالح ال�شرطة يف م�صر وتون�س» يف �آذار/مار�س ،2015
و�سيتم ن�شر ورقة �أخرى حول الدرو�س الأو�سع امل�ستفادة يف البلدان العربية يف وقت الحق من العام احلايل.

http://carnegie-mec.org/2015/03/16/ar-59375/i4fb
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فر�صة لالرتقاء بقدراتها ور ّد االعتبار ل�سمعتها.
كان �إ�صالح قطاع الأمن يعني�إعادة النظر يف الإطار الت�شريعي ّ
املنظم لل�شرطة يف اليمن� ،أو
�إن�شائه يف ليبيا ،وت�شكيل فرق �إعادة هيكلة ر�سمية داخل وزارات الداخلية (كما فعل اليمن)،
و�إطالق برامج وا�سعة لتطوير املهارات املهنية ،ومراجعة جدول الرواتب وظروف اخلدمة،
وا�ستحداث عمليات مراجعة و�آليات �شكوى وا�ضحة ملوظفي قطاع الأمن .ويف الوقت نف�سه،
كان ينبغي متابعة هذه التح�سينات باعتبارها جزء ًا من حزمة تر ّكز على �إنهاء ثقافة �إفالت
قطاع الأمن من املحا�سبة والعقاب ،ومنع �إعادة �إنتاجها بني اجلماعات امل�سلحة والهيئات غري
الر�سمية التي �أ�صبحت تو ّفر الأمن وبع�ض اخلدمات الق�ضائية املحدودة بعد العام  .2011و�أخري ًا
ولي�س �آخر ًا ،كانت املناق�شات ال�شاملة ب�ش�أن �إلغاء الطابع املركزي لبع�ض جوانب حوكمة الأمن
و�إنفاذ القانون ذات �أهمية بالغة بهدف احتواء القوى النابذة القوية التي �أطلق لها العنان انهيا ُر
الدولتني الليبية واليمنية .وقد كان يف و�سع هيئات عامة ت�ضم مم ّثلني رفيعي امل�ستوى من وزارات
الداخلية ،وفرق التغيري يف قطاع الأمن ،والق�ضاء والنيابة العامة ،وممثلي الأحزاب الربملانية
واملجتمع املدين� ،أن ت�ضمن ال�شفافية ،وهي �أمر �ضروري يف جميع تلك العمليات.
حقيقة �إدراج العديد من هذه التدابري �أو املقرتحات يف «م�ؤمتر احلوار الوطني» يف اليمن،
جتر حتى حماولة تنفيذ �سوى
ُتظهِ ر �أنه كان بالإمكان تب ّنيها وال�سعي من �أجلها فعلي ًا .غري �أنه مل ِ
القليل منها ،ومل يتم ا�ستكمال �أي منها تقريب ًا ،فعلي ًا� ،سواء يف اليمن �أو يف ليبيا .عالو ًة على
قطاعي الأمن الليبي واليمني �ضعيف وغري متنا�سق،
ذلكَ ،تبينّ �أن الدعم اخلارجي لإ�صالح َ
كما �أن البلدان التي قدمت الدعم �سعت مرار ًا وتكرار ًا �إىل حتقيق �أهداف متعار�ضة.

حد االنهيار
�إي�صال قطاعات الأمن �إىل ّ
�إن ا�صطفاف العنا�صر الأ�سا�سية العاملة من �أعلى �إىل �أ�سفل ،ومن �أ�سفل �إىل �أعلى ،كان
لقطاعي الأمن يف ليبيا واليمن .غري �أن التناف�س
م�ؤاتي ًا يف البداية للقيام بعملية �إ�صالح ناجحة
َ
ال�سيا�سي يف �إطار دول �ضعيفة التكوين وجمتمعات منق�سمة وعمليات دميقراطية وليدة �أو �سيئة
التنظيم� ،أثبت �ضرره ب�صورة خا�صة .وعندما تراجعت الفر�صة لإ�صالح قطاع الأمن ،حت ّولت
قطاعي الأمن يف ليبيا واليمن،
العملية ال�سيا�سية املُ َت َم ْح ِو َرة حوله �إىل �صراع مرير لل�سيطرة على َ
وهو ال�صراع الذي �أ ّدى �إىل تفكيكهما يف نهاية املطاف.
التدابري املرجتلة والقواعد القدمية :كان �إ�صالح قطاع
كان �إ�صالح قطاع الأمن مع َّوق ًا ب�سبب عدم وجود قواعد
الأمن مع َّوق ًا ب�سبب عدم وجود قواعد متّفق عليها لتنظيم
متّفق عليها لتنظيم النظام ال�سيا�سي االنتقايل ،وغياب
النظام ال�سيا�سي االنتقايل ،وغياب الأطر القانونية والرقابية
الأطر القانونية والرقابية الف ّعالة.
الف ّعالة .ففي ليبيا ،التي �شهدت تغيري ًا جذري ًا للنظام ،مل تكن
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لدى «امل�ؤمتر الوطني العام» الذي انتُخب يف متوز/يوليو � 2012سوى فكرة ب�سيطة عن العمليات
الت�شريعية ،وفكرة �أقل عن كيفية و�ضع �أ�سا�س قانوين متني لقطاع الأمن .وبالتايل� ،أ�صبحت
التدابري الظرفية �أو املرجتلة هي القاعدة .ا�ستفاد قطاع الأمن يف اليمن يف املقابل من هيكل
ون�شاط كبري من جانب
هد لإعادة الهيكلة م�ص ّم ٍم ب�صورة احرتافية،
قانوين �أكرث تطور ًا ،ومن ُج ٍ
ٍ
املجتمع املدين .غري �أن بقاء و�إعادة �إنتاج جزء كبري من النظام ال�سيا�سي القدمي كانا يعنيان �أن
القواعد القدمية ظلت حتكم مقاربة الإ�صالح ،مازاد من تدهور قطاع الأمن اليمني.
قطاعي الأمن يف ليبيا واليمن،
�إبراز االنق�سامات :ت�أ ّثر الإ�صالح �أي�ض ًا بانق�سام ثالثي داخل َ
وفق �أ�س�س جيلية و�إقليمية (جهوية) و�إيديولوجية بوجه عام ،ويف �إطار �أو�سع من امل�شاطرة بني
مع�سكر النظام القدمي واملع�سكر الثوري .وقد �أ ّدى ذلك �إىل �إبراز االنق�سامات داخل القطاعات
ّ
واملنظمة حول �شبكات غري ر�سمية تقوم على املح�سوبية والوالء ال�سيا�سي،
الأمنية املف ّككة
وهي الأمور التي عك�ست بالفعل االنق�سامات االجتماعية العميقة .ونتيج ًة لذلك ،انتقلت ب�ؤرة
ال�صراعات ال�سيا�سية على قطاع الأمن من داخل احلكومات امل�ؤقتة �إىل املجتمع ككل ،ما �أ ّدى
�إىل �إ�ضعاف القطاع الر�سمي وتعزيز دور مقدِّ مي اخلدمات الأمنية البديلة �أو املوازية.
الأمن الهجني مقابل الأمن البديل� :أتاحت موروثات الدولة ال�ضعيفة وال�صراعات احلا ّدة
على �إعادة ت�شكيل النظم ال�سيا�سية االنتقالية ،ا�ستقاللي ًة كبرية للجهات الفاعلة امل�سلحة غري
اخلا�ضعة �إىل الدولة يف ليبيا واليمن .ور ّدت ال�سلطات االنتقالية الليبية ب�إ�ضفاء ال�شرعية على
امليلي�شيات الثورية باعتبارها هياكل �أمنية هجينة ترعاها الدولة ،يف حني �أعادت نظريتها يف
اليمن �إنتاج النمط القدمي املتم ّثل بالتنازل عن قدر كبري من ال�سيطرة واملراقبة االجتماعية
ل�صالح مق ّدمي اخلدمات الأمنية البديلة .ويف كال البلدين� ،أ�صبحت الهياكل الأمنية الهجينة
�أو البديلة موازية لقطاع الأمنالر�سمي �أو حتى متف ّوقة عليه.
ّ
الغث مقابل ال�سمني :كان ال�صراع بني مع�سكر النظام القدمي واملع�سكر الثوري عنيف ًا،
خ�صو�ص ًا يف ليبيا ،ماجعل من امل�ستحيل تقريب ًا عدم فقدان �سمني �أفراد قطاع الأمن املد ّربني
واملتم ّر�سني مهني ًا عند التخ ّل�ص من غثّ العنا�صر امل ّت َهمني �سابق ًا بارتكاب انتهاكات حلقوق
الإن�سان� ،أو بالف�ساد ،ومن �أن�صار القذايف العنيدين .يف اليمن يف املقابل ،حالت حرب املنا�صب
التي ت�ش ّنها �شرائح النخبة املتناف�سة التي وا�صلت الهيمنة على احلياة ال�سيا�سية الر�سمية ،دون
�إجراء تغيري كبري يف قطاع الأمن (ال�سمني) ،يف حني �أبقت على كل غثّ النظام ،ما �أ ّدى �إىل
انهيار نظام الأمن ب�صورة كاملة.

�إعادة هيكلة قطاع الأمن الليبي :العيوب القاتلة
تمُ ّثل ليبيا حالة متط ّرفة للعملية ال�سيا�سية املحيطة ب�إ�صالح قطاع الأمن .ذلك �أن حماولتها
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القيام بعملية �إعادة بناء �شاملة لقطاع الأمن ،جتاوزت كل ما ّمتت جتربته يف بلدان الربيع
العربي الأخرى ،غري �أن هذه املحاولة انتهت بف�شل مد ٍّو خ ّلف يف البالد حكومتني متحاربتني،
ٍّ
لكل منهما هيكلها الأمنياملخت ّل.
كان ينبغي على الدور الع�سكري الكبري الذي �أ ّداه حلف �شمال الأطل�سي (الناتو) واحلكومات
الأجنبية يف �إ�سقاط نظام القذايف وم�ساهمتها ،جنب ًا �إىل جنب مع الأمم املتحدة يف عملية
�إعادة الإعمار بعد االنتفا�ضة� ،أن يحدث فارق ًا حا�سم ًا يف �إ�صالح قطاع الأمن يف ليبيا .غري �أن
عدم وجود قوة دولية لتحقيق اال�ستقرار على الأر�ض ،وتر ُّدد حلف (الناتو) يف امل�شاركة يف بناء
الدولة ،وامل�ستويات املتوا�ضعة من امل�ساعدات املادية الفعلية ،والرتكيز على مكافحة الإرهاب،
جنب ًا �إىل جنب مع انعدام ثقة املقاتلني الثوار بالأجانب ،ح ّدت كلها ب�ش ّدة من �إمكانية �إحداث
ت�أثري �إيجابي.
بد ًال من ذلك ،ت�ش ّكلت عملية �إ�صالح قطاع الأمن �أ�سا�س ًا عرب ال�صراعات املحلية على ال�سلطة
بني الليبيني �أنف�سهم ،غالب ًا على م�ستوى املناطق والأق�ضية ،والبلدات ،وحتى الع�شرية �أو العائلة
الواحدة .ويف غياب قواعد متَّفق عليها ب�ش�أن ت�سيري �أعمال احلكومة ،غدا قطاع الأمن �ساحة
لالعبني ال�سيا�سيني املخ�ضرمني مثل جماعة الإخوان امل�سلمني ،و�ضباط النظام القدمي يف
ماتب ّقى من ال�شرطة وخ�صو�ص ًا اجلي�ش ،ممن ت�ستب ّد بهم �شهوة االنتقام واملتط ّلعني �إىل ر ّد
الأمور �إىل �سوابقها ،وامليلي�شيات الثورية الهائجة التي ظهرت �إىل ح ّيز الوجود خالل االنتفا�ضة
وبعد �سقوط القذايف ،لأخذ مكانهم يف ال�سيا�سة اجلديدة يف ليبيا.
ا�ستم ّرت �أحزاب وكتل �سيا�سية عديدة يف املناورة للح�صول على موقع داخل احلكومة الليبية
امل�ؤقتة ،ويف الربملان وجمل�س الوزراء اللذين ت�ش ّكال يف �أعقاب االنتخابات العامة التي جرت
يف متوز/يوليو � .2012شملت هذه اجلماعات ن�شطاء معار�ضني علمانيني ،كان بع�ضهم قد
عاد م�ؤخر ًا من املنفى؛ وجماعة الإخوان امل�سلمني وذراعها يف الربملان ،حزب العدالة والبناء؛
والإ�سالميني ال�سلفيني؛ وحتالف القوى الوطنية «الليربايل» الذي حقق فوز ًا �ساحق ًا� .سعى ه�ؤالء
جميع ًا �إىل التق ّدم على مناف�سيهم من خالل ك�سب حلفاء يف قطاع الأمنالر�سمي �أو يف �أو�ساط
امليلي�شيات الثورية ،ما �أ ّدى �إىل تقوي�ض عملية �إعادة الهيكلة عرب حتويلها �إىل و�سيلة للنهو�ض
مبناطق وجمتمعات حمل ّية مع ّينة �أو تهمي�ش �أخرى وا�ستهداف اخل�صوم ال�سيا�سيني .ولذلك،
�أقحموا جميع ًا النظام ال�سيا�سي النا�شئ يف املواجهة امل�سلحة املفتوحة التي بد�أت يف �أيار/مايو
.2014

�إرث القذايف

يعود الف�ضل يف هذه النتيجة �إىل الإرث الوخيم حلاكم ليبيا ال�سابق العقيد مع ّمر القذايف.
فقد �ألغى القذايف د�ستور البالد بعد تو ّليه ال�سلطة يف العام  ،1969وا�ستعا�ض عنه بنظام
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�شخ�صاين ومتق ّلب للغاية يتك ّون من هيئات و�إجراءات �أبقت ال�سلطة احلقيقية يف يديه ،ود ّمرت
العملية البريوقراطية والإجراء احلكومي النظامي من الداخل.
كان املجتمع املدين يعك�س �ضعف م� ّؤ�س�سات الدولة .فقد �أبرز احلظر الذي ا�ستمر �أربعة عقود
على الأحزاب ال�سيا�سية والنقابات املهنية والعمالية وهيئات املجتمع املدين التمثيلية �أو امل�ستقلة
الأخرى ،االنق�سامات الق َبلية والإقليمية والإثنية ،ون�سخها داخل �أجهزة الدولة ،مبا يف ذلك
قطاع الأمن .وبالقدر نف�سه من الأهمية ،حرم احلظر الأطراف الفاعلة ال�سيا�سية واالجتماعية
التي ظهرت يف ليبيا بعد العام  ،2011من اخلربات امل�شرتكة للعمل اجلماعي والتفاو�ض وحتديد
الأهداف.
كانت الآثار املرتتّبة على قطاع الأمن ج ّراء ذلك �صارخة .فقد � ّأ�س�س القذايف الهياكل الأمنية
وقوات حماية النظام املوازية وغري الر�سمية املتع ّددة ،معتمد ًا �إىل ح ّد كبري على االنتماءات
الق َبلية والإقليمية ل�ضمان الوالء ،وم�ؤ ّكد ًا على العالقات والرتاتبية القيادية غري الر�سمية.
مت �إفراغ ال�شرطة الوطنية والقوات امل�سلحة من م�ضمونها قبل وقت طويل من انتفا�ضة العام
ّ
 ،2011وظلت تعاين من �ضعف التجهيز ونق�ص الأعداد
والت�ضخم يف املراتب العليا 1.وبدل �أن
يلغي �إ�سقاط القذايف هذه االجتاهات املختلفة باعتباره الركيزة الأ�سا�سية للنظام الأمني ،ف�إنه
عزّزها.

ملحة
حلول مرجتلة مل�شاكل ّ

التغيري الكامل للنظام كان يعني �أن املعار�ضني واملنف ّيني ال�سابقني الذين �ش ّكلوا ال�سلطة
احلاكمة اجلديدة للبالد« ،املجل�س الوطني االنتقايل» واملجل�س الت�شريعي الذي �أعقبه يف
منت�صف العام  ،2012يفتقرون �إىل �أي خربة �سابقة يف �إدارة قطاع الأمن .وقد منعتهم ق ّلة
اخلربة وانعدام الثقة املتبادل من حماباة قطاعي الأمن الر�سمي وغري الر�سمي ،وممار�سة
ال�سيطرة الفعلية عليهما بالطريقة التي كان القذايف يفعلها يف ال�سابق .وبالتايل ،فقد ا�ستجابوا
للتح ّدي املتم ّثل يف �إ�صالح قطاع الأمنبتدابري مرجتلة.
يف �أعقاب �سقوط نظام القذايف مبا�شرة ،كانت ال�شرطة الوطنية يف ليبيا يف حالة من االنهيار
التام ،فيما كانت �أجهزة اال�ستخبارات تعاين من التخ ّبط املُط َلق ،كما �أن وزارتي الداخلية
والدفاع كانتا قد «فقدتا ر�أ�سيهما من جهة ،يف حني بُترِ َت �ساقاهما من جهة �أخرى» ،وفق ًا
لقول جوزيف ووكر-كازنز ،الذي عمل �آنذاك م�ست�شار ًا للمبعوث اخلا�ص للمملكة املتحدة ل�ش�ؤون
2
حتقيق اال�ستقرار يف ليبيا.
فعل املجل�س الوطني االنتقايل ما ا�ستطاع ،فقام بحملة تطهري ملئات �ضباط ال�شرطة من
عهد القذايف ،وعينّ رئي�س ًا جديد ًا جلهاز الأمن اخلارجي ،الذي مت تغيري ا�سمه لي�صبح جهاز
3
املخابرات الليبية يف حزيران/يونيو  ،2012و�أوكلت �إليه وظيفة �إ�ضافية تتعلق بالأمن الداخلي.
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وبطريقة م�شابهة� ،أن�ش�أ الربملان ،الذي خلف املجل�س الوطني االنتقايل ،قوة حماية م�سلحة
خا�صة به ك�إجراء �آين يف كانون الثاين/يناير  ،2013بعد �أن وجد �أنه الميكنه االعتماد على
4
ال�شرطة لتوفري الأمن له.
يف موازاة ذلك� ،سعى املجل�س الوطني االنتقايل �إىل نزع �سالح وت�سريح �أو دمج ع�شرات
امليلي�شيات الثورية التي كانت قد ن�ش�أت يف جميع �أنحاء البالد �أثناء النزاع امل�سلح ،والتي �أخذت
على عاتقها الآن املهام الأمنية الأ�سا�سية .وبهدف امل�ساعدة يف عودتهم �إىل احلياة املدنية،
و ّزع املجل�س الوطني االنتقايل تعوي�ض ًا ملرة واحدة لأي �شخ�ص يزعم �أنه �ساهم يف املعركة
�ضد القذايف �أو ي�س ّلم �سالحه .يف �أيار/مايو  ،2012منح املجل�س امليلي�شيات احل�صانة عن كل
«الأعمال الع�سكرية �أو الأمنية �أو املدنية التي قامت بها بهدف �ضمان جناح الثورة وهدفها» ،على
5
ح ّد تعبري القانون الذي �أ�صدره املجل�س الوطني االنتقايل.
كما �أن�ش�أ املجل�س الوطني االنتقايل هيئة �ش�ؤون املحاربني (متت �إعادة ت�سميتها «الربنامج
الليبي للإدماج والتنمية» يف �آذار/مار�س  ،)2014التي �سجلت � 215ألف مقاتل مابني يناير/
كانون الثاين ومتوز/يوليو  ،2012وذلك بهدف م�ساعدتهم على العودة �إىل احلياة املدنية من
6
خالل برامج التعليم والتدريب املهني �أو دجمهم يف قوات ال�شرطة واجلي�ش التي يجري بنا�ؤها.
والواقع �أن � 25ألف مقاتل ،على �أكرث تقدير ،كانوا قد حاربوا نظام القذايف يف العام ،2011
غري �أن نظام الت�سجيل جذب ال�شباب العاطلني عن العمل ،وهم فئة رئي�سة وجدت دور ًا ذا مغزى
وكذلك م�صدر ًا للدخل يف االلتحاق بوظائف حكومية .وقد رّ
تعثت هيئة �ش�ؤون املحاربني ،التي
ُينظر �إليها عموم ًا باعتبارها تخ�ضع �إىل �سيطرة جماعة الإخوان امل�سلمني ،ب�سبب نق�ص التمويل
7
وعدم الثقة بني الكتائب؛ و�أ�صبحت غري فعالة بعد �إنفاق ميزانيتها الأوىل.
مل يكن بالإمكان جت ّنب التدابري املرجتلة .غري �أنها باتت هي القاعدة ،ومل يتم ا�ستبدالها
مبقاربة �أكرث منهجية تقوم على التخطيط على املدى الطويل ،والرتكيز على خمرجات ملمو�سة،
والت�شاور امل�ستمر مع الأحزاب ال�سيا�سية وامليلي�شيات الثورية وممثلي املجتمع املدين .ونتيج ًة
لذلك ،وبد ًال من �إر�ساء الأ�سا�س الالزم لقطاع �أمن جديد يلتزم ب�سيادة القانون ،ح ّفزت مقاربة
املجل�س الوطني االنتقايل على املناف�سة ال�ضا ّرة بني جمموعة من الالعبني ال�سيا�سيني – من
املدافعني عن النظام القدمي �إىل قادة امليلي�شيات الثورية – لتحويل الأجهزة الأمنية اجلديدة
�إىل مراكز قوة .وكما هو احلال يف عهد القذايف ،ا�ستمرت البنية الأمنية اال�ستثنائية يف احللول
8
حم ّل امل�ؤ�س�سات احلقيقية.

الفراغ الت�شريعي والرقابي

قطاع الأمن الذي رّ
تعث ب�سبب ال�سمعة ال�سيئة وحالة الفقدان احلاد للثقة لدى الثوار ،كان
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك عاجز ًا ب�سبب عدم الو�ضوح ب�ش�أن كيفية تطور النظم والقوانني الإدارية يف
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ليبيا يف مرحلة مابعد القذايف ،نظر ًا �إىل مزيج املوروثات البريوقراطية الربيطانية وال�سوفياتية
وحقنها مبوروثات �إ�سالمية جديدة .عالو ًة على ذلك ،كان قطاع الأمن يفتقر متام ًا �إىل وجود
�إطار قانوين �شامل يح ّدد م�س�ؤولياته و�صالحياته ،ويو�ضح تراتب القيادة وامل�ساءلة ،وبالتايل
مي ّكنه من القيام مبهامه القانونية والعمل ب�صورة متما�سكة.
وكما الحظ اخلبريان اللذان يعمالن على قطاع الأمن يف ليبيا فريدريك ويري وبيرت كول ،فقد
ت�ض ّمنت مع ّوقات الإ�صالح غياب رواتب تناف�سية لل�شرطة؛ وا�ستمرار عدم الثقة بوزارة الداخلية؛
واالختالفات البادية ب�ش�أن م�ستقبل برامج اال�ستخبارات ،ومكافحة املخدرات ،وال�سجون (التابعة
للجنة الأمنية العليا)؛ وغياب عملية حوار �أو�سع نطاق ًا» .ووفق ًا ملا يقوله ولفرام ال�شر ،وهو حم ّلل
�آخر لل�ش�ؤون الليبية ،تراوحت العقبات الأخرى بني التناف�س على توزيع املنا�صب وامليزانيات �إىل
9
امتعا�ض وعدم تعاون املراتب الو�سطى ،واالختالف على الأهداف ال�سيا�سية العامة.
على الرغم من كل ذلك ،كان ميكن حلكومة حازمة وموحدة �أن حترز تقدم ًا يف ت�سوية
التحديات التي تواجه قطاع الأمن من خالل �سيا�سات وقوانني تتم �صياغتها بد ّقة ،والتفاو�ض
املت�أنيّ مع الأطراف الفاعلة ال�سيا�سية والع�سكرية الرئي�سة ،غري �أن هذا �أي�ض ًا مل يكن متو ّفر ًا.
كما عك�ست كرثة تغيري وزراء الداخلية �ضعف ر�ؤية احلكومة واخلالفات الداخلية املنهكة :فقد
مت تعيني خم�سة وزراء داخلية يف العامني ون�صف العام بني احلكومة االنتقالية الأوىل يف ت�شرين
الثاين/نوفمرب  2011واالنق�سام العلني الذي حدث يف �أيار/مايو .2014
يتح�سن الو�ضع حتى بعد �أن �س ّلم املجل�س الوطني االنتقايل ال�سلطة ر�سمي ًا �إىل الربملان
مل ّ
اجلديد ،امل�ؤمتر الوطني العام ،يف �آب�/أغ�سط�س  ،2012بعد �أول انتخابات عامة حقيقية يف
البالد منذ �أن �ألغى القذايف الربملان يف العام  .1969وعلى غرار �سابقتها ،حاولت الهيئة
اجلديدة �إجراء �إ�صالحات .يف ني�سان�/أبريل � ،2013أ�صدر امل�ؤمتر الوطني العام قوانني جت ّرم
التعذيب واالختفاء الق�سري ،و�ألغى ال�سلطة القانونية للمحاكم الع�سكرية على املدنيني .بعد
خم�سة �أ�شهر� ،أعاد امل�ؤمتر �إ�صدار قانون العدالة االنتقالية (�صدر �أ�ص ًال عن املجل�س الوطني
االنتقايل يف �شباط/فرباير  ،)2012والذي ي�شرتط الإفراج عن �آالف ال�سجناء من جراء النزاع
ممن اليزالون حمتجزين يف جميع �أنحاء البالد من دون اتباع الإجراءات الق�ضائية� ،أو �إحالتهم
َّ
�إىل النيابة العامة ،يف غ�ضون ت�سعني يوم ًا من �صدور القانون.

الأمن الهجني :حتويل الدولة الليبية �إىل ميلي�شيات

واجه املجل�س الوطني االنتقايل حت ّدي ًا من �صنع يديه يف التعاطي مع مهمة �إعادة بناء القطاع
الأمني .ذلك �أن تدابريه املرجتلة لنزع ال�سالح وت�سريح املقاتلني الثوريني �أفرزت م�شكلة الميكن
ت�سجلوا للح�صول على التعوي�ضات وم�ساعدات �إعادة
ال�سيطرة عليها ،لأن �أعداد ًا هائلة منهم ّ
الت�أهيل والرواتب .وقد �سعى املجل�س الوطني االنتقايل �إىل ا�ستيعابهم عرب �إن�شاء هياكل �أمنية
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هجينة تدمج امليلي�شيات الثورية بقطاع الأمن الر�سمي ،غري �أن الهيئات اجلديدة �سرعان
ماطغت على قطاع الأمن ،ثم �أزاحته جانب ًا �إىل ح ّد كبري.
�ش ّكل املجل�س الوطني االنتقايل «اللجنة الأمنية العليا» يف كانون الأول/دي�سمرب  2011جلمع
املقاتلني الثوريني كافة حتت مظلة واحدة ،قبل ت�سريحهم �أو دجمهم يف ال�شرطة الوطنية .لكن،
وعلى الرغم من �أنه كان يفرت�ض �أن تكون مت ّددت يف كل �أنحاء البالد ،كانت اللجنة الأمنية العليا
�ضعيفة خارج طرابل�س� .إذ كان املزيج الدقيق من اجلهات الأمنية الثورية والر�سمية الهجينة
يختلف اعتماد ًا على املكان ،كما كانت احلال �أي�ض ًا بالن�سبة �إىل �آليات التن�سيق والت�سميات
املعتمدة ،فكانت هناك «مديرية �أمن» يف الزاوية �أو «غرفة �أمنية م�شرتكة» يف بنغازي ،على
�سبيل املثال.
جاء ت�شكيل اللجنة الأمنية العليا ا�ستجابة معقولة لواقع مابعد االنتفا�ضة يف ليبيا� ،إال �أن
الثوار رف�ضوا اخل�ضوع �إىل �أي �إ�شراف �أو رقابة عليها من وزارة الداخلية ،وهي اجلهة التي
كانت اللجنة تابعة لها ا�سمي ًا .ومع ذلك ،فقد ا�ضطلعت اللجنة باملهام الأ�سا�سية يف جمال �إنفاذ
القانون والنظام� .شملت هذه املهام يف بع�ض املناطق ،وفق ًا لفريدريك ويري« ،منع املخدرات
وحرا�سة املدار�س وامل�ست�شفيات وحتى �صيانة ال�شوارع» ،يف حني تطورت امليلي�شيات املحلية
يف مناطق �أخرى «�إىل كيانات طفيلية خطرية ومفرت�سة ،ت�سعى �إىل حتقيق �أجندات �إجرامية
10
و�سيا�سية وعقائدية يف الوقت نف�سه».
ف�شل ال�سلطات االنتقالية وم� ّؤ�س�سات الدولة يف ليبيا يف ت�أكيد �سيطرتها الفعلية على قطاع
الأمن ككل ،ناهيك عن ف�شلها يف التخطيط لذلك ،كانا جل َّيينْ يف الأرقام املتعلقة مبجموع
�أفراد قطاع الأمن .يف البداية ،كان املق�صود �أن ت�صل اللجنة الأمنية العليا �إىل قوة قوامها 25
�ألف فرد .ولكن ،بف�ضل �سيطرتها على �أكرب قدر من الأموال والأ�سلحة واملعدات� ،أ�صبح لديها
� 70ألف مقاتل ثوري �سابق على جدول رواتبها بحلول ني�سان�/أبريل  .2012وازداد عدد �أفراد
اللجنة �إىل � 149ألف ًا بحلول �آب�/أغ�سط�س ،و� 162ألف ًا بحلول كانون الأول/دي�سمرب ،وهو املوعد
النهائي املح َّدد �أ�ص ًال لتفكيك اللجنة ،على الرغم من �أن وزارة الداخلية واللجنة الأمنية العليا
ً 11
ا ّدعتا �أن العدد الفعلي للأفراد العاملني مل يزد كثري ًا عن � 60ألفا.
�أ ّدت ال�صراعات ال�سيا�سية الداخلية �إىل تفاقم الو�ضع ب�ش ّدة ،وحالت دون �إجراء التعديالت
ال�ضرورية يف م�سار العملية .وقد جت ّلى ذلك يف �أوائل العام  2013عندما اقرتحت حكومة
علي زيدان ،الذي كان قد ُعينِّ رئي�س ًا للوزراء يف ت�شرين الأول�/أكتوبر ال�سابق� ،إن�شاء حر�س
وطني ،وهو قوة �أمن هجينة جديدة ،ال�ستيعاب املقاتلني الثوريني ال�سابقني واال�ضطالع بواجبات
�إنفاذ القانون والنظام .وعلى الرغم من �أن بعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا اعتمدت الفكرة
باعتبارها تطوير ًا لإ�صالح قطاع الأمن ،ف�إنها انبثقت يف الواقع من كتيبة �شهداء ثورة 17
فرباير املرتبطة بجماعة الإخوان امل�سلمني ،ومن امليلي�شيات التابعة للجماعة الإ�سالمية الليبية

يزيد صايغ

املقاتلة برئا�سة خالد ال�شريف ،الذي كانت امليلي�شيا التابعة له ت�سمى يف العام « 2011احلر�س
الوطني» 12.ويف مواجهة معار�ضة �شديدة من جناح حتالف القوى الوطنية يف امل�ؤمتر الوطني
العام ،الذي كان ينظر �إىل احلر�س الوطني باعتباره مركز قوة �إ�سالمي حمتمل ،على غرار قوات
حماية نظام القذايف ال�سابقة ،مت التخ ّلي عن امل�شروع يف �أوائل متوز/يوليو.
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،عزّز كبار امل�س�ؤولني ديناميكيات اخللل الوظيفي يف قطاع الأمنعرب التحالف
مع بع�ض امليلي�شيات كو�سيلة لتعزيز مواقعهم داخل احلكومة .على �سبيل املثال� ،أن�ش�أ نوري علي
�أبو �سهمني ،الذي �أ�صبح رئي�س ًا للم�ؤمتر الوطني العام يف حزيران/يونيو « ،2013غرفة عمليات
ثوار ليبيا» بعد ب�ضعة �أ�شهر ،كمظ ّلة هيكلية �شاملة ،للميلي�شيات الإ�سالمية �أ�سا�س ًا ،لال�ضطالع
مبهام حفظ النظام يف طرابل�س ،علم ًا �أنها مل تدم طوي ًال.
وباملثل� ،أن�ش�أت امليلي�شيات الثورية املح ّلية يف �شرق ليبيا «جهاز الأمن الوقائي» باعتباره جهاز ًا
التج�س�س ،مه ّمته مطاردة �أن�صار القذايف يف �أواخر العام  .2011و�أ�صبح اجلهاز ،الذي
ملكافحة ّ
يتمتّع بحكم الأمر الواقع ب�صفة ر�سمية على الرغم من عدم وجود �أ�سا�س قانوين له ،حتت
�إ�شراف وزارة الدفاع ،الأمر الذي زاد من �إرباك ت�سل�سل القيادة داخل قطاع الأمن .وحدث
عك�س ذلك عندما رف�ضت بع�ض وحدات اللجنة الأمنية العليا �أوامر احلكومة بح ّلها يف �أيار/
مايو  ،2013ومت بدل ذلك حتويلها �إىل «قوة التدخل ال�سريع» التي تخ�ضع �إىل الإ�شراف اال�سمي
لوزارة الداخلية.
عالو ًة على ذلك ،تعاقدت احلكومة مع امليلي�شيات املحلية للقيام مبهام �أمنية مل تعد اجلهات
الر�سمية قادرة على ت�أديتها .وعندما �أظهر «حر�س املن�ش�آت النفطية» عجزه عن حماية احلقول
واملن�ش�آت النفطية يف جنوب غرب ليبيا ،على �سبيل املثال ،مت التعاقد مع امليلي�شيات املحلية
للقيام بهذه املهمة .وقد دفع ذلك �شركات النفط العاملية �إىل ال�شكوى من �أنها �أ�صبحت «رهينة
لهذه امليلي�شيات – مهما كانت الت�سمية ،ف�إنها و�سيلة ابتزاز اخل ّوات» ،على ح ّد تعبري �أحد
املحللني 13.وباملثل� ،أوكلت الغرفة الأمنية امل�شرتكة ،التي �شكلتها احلكومة لتن�سيق الأجهزة
الأمنية الر�سمية يف بنغازي يف �صيف العام  ،2013عمليات ال�شرطة فعل ّي ًا �إىل امليلي�شيات ،مبا
14
فيها اجلماعة اجلهادية «�أن�صار ال�شريعة».
وعلى العموم ،عك�ست هذه احلاالت منط ًا يقوم من خالله املقاتلون الثوريون باالن�ضمام
جماعي ًا �إىل الأجهزة الأمنية الر�سمية �أو اال�ستيالء عليها ،ومن ثم �إعادة �إنتاج الهياكل القيادية
مليلي�شياتهم وعالقاتهم ال�شخ�صية يف داخل تلك الأجهزة الر�سمية ،واحل�صول يف كثري من
احلاالت على راتبني .وقد ّ
تك�شفت قوتهم عندما ه ّددت وزارة الداخلية بوقف رواتب رجال
امليلي�شيات ال�سابقني الذين رف�ضوا االندماج يف ال�شرطة الر�سمية يف كانون الأول/دي�سمرب
 ،2012لترتاجع �إزاء احتجاجاتهم العنيفة .يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2013متت زيادة رواتب
ال�شرطة (واجلي�ش) على نحو يفوق رواتب امليلي�شيات التي مت ّولها الدولة بهدف زيادة جاذبيتها،
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�إال �أن احلكومة تراجعت مرة �أخرى بعد �أن قامت مبحاولة ثانية لوقف رواتب امليلي�شيات يف
كانون الثاين/يناير  ،2014ب�سبب االحتجاجات العنيفة.

التخ ّل�ص من ال�سمني والغث

ت�س ّبب عداء اجلماعات الثورية امل�سلحة املتن ِّفذة جتاه عنا�صر النظام القدمي املتبقية داخل
�إدارات الدولة وقطاع الأمن يف حدوث م�شاكل كبرية .فقد طالب الثوار با�ستبعاد كل امل�س�ؤولني
يف الدولة ممن لديهم �أي ارتباط �سابق بنظام القذايف من قطاع الأمن .ونتج عن ذلك التخ ّل�ص
من �سمني قطاع الأمن مع غثّ عنا�صر النظام القدمي ،و�ش ّكل ذلك ت�ضحية باخلربة الفنية
ومبن لديهم القدرة على امل�ساعدة املهنية يف ا�ستنباط الر�ؤى طويلة الأمد واال�ضطالع مبهام
التخطيط وبناء القدرات ،والذين ف�شلت الهياكل الثورية بعد االنتفا�ضة يف توفري بديل عملي
لهم .وعندما �أ�صبحت الهياكل املوازية التي ي�سيطر عليها املع�سكر الثوري اجلديد قائمة� ،أ�صبح
�إ�صالح قطاع الأمن �أكرث �صعوبة.
تبينّ �أن �إحياء وتطوير �إنفاذ القانون �أ�صبح م�ستحي ًال يف ظل هذه الظروف .كانت ال�شرطة
النظامية قد تال�شت �إىل ح ّد كبري بحلول �أواخر العام  ،2011غري �أن اجلزء الأكرب من اجلهود
الدولية ر ّكز على تدريب قوات الدرك اجلديدة التي �س ُيعهد �إليها مبهام حفظ النظام العام
واحلماية ،وتتبع وزارة الدفاع .كان هناك قدر قليل من اال�ستثمار امل�شا ِبه يف �أجهزة ال�شرطة
�أو الأمن الداخلي ،والتي بلغت ن�سبة التغيب فيها بني  20و 40يف املئة بعد �سنة واحدة من بدء
امت�صت اللجنة الأمنية العليا جهاز ال�شرطة �إىل حدٍّ كبري ،حيث ا ّدعى
املرحلة االنتقالية 15.وقد ّ
�أحد قادتها �أن � 32ألف ًا من �أفراد ال�شرطة البالغ عددهم � 88ألف ًا يف عهد القذايف ان�ضموا �إىل
اللجنة الأمنية العليا ،وهو مامي ّثل اجلزء الأكرب من قوتها التنفيذية العاملة 16.على العك�س من
ذلك ،وجد الكثري من املقاتلني الثوريني ال�سابقني الذين تل ّقوا تدريب ًا لالندماج يف ال�شرطة
َ 17
– وتراوحت �أعدادهم بني  20و� 26ألف ًا بحلول �شباط/فرباير  2014وفق ًا مل�صد َرين موثوقني
– �أن الثقافة امل� ّؤ�س�سية لل�شرطة غريبة ،فرتكوها.
يف املقابل ،جنحت عملية �إعادة الت�أهيل والدمج يف ال�شرطة �أكرث يف املناطق واملدن التي عانت
نزوح ًا �أق ّل خالل النزاع يف العام  ،2011وخا�صة يف املناطق التي كانت لنظام القذايف فيها
جذور اجتماعية عميقة �سابق ًا ،والتي بقي فيها املوظفون من عهد القذايف متم�سكني بوظائفهم
ومنا�صبهم .يف واقع الأمر� ،ش ّكل وجود بقايا �ضباط النظام القدمي حت ّدي ًا خطري ًا يف جميع
املجاالت .ففي ني�سان�/أبريل � ،2012س ّلط عمر اخل�ضراوي ،الذي كان ي�شغل �آنذاك من�صب
نائب وزير الداخلية ،ال�ضوء على «�ضرورة ا�ستكمال وا�ستبدال ال�شرطة بدماء جديدة من الثوار»،
لكن يف واقع الأمر ،بقي املوظفون من عهد القذايف يتغلغلون يف قطاع الأمن ،وخا�صة يف املراتب
العليا 18.وقد �أ ّدى ذلك �إىل تغذية الت�صور يف املع�سكر الثوري ب�أن املجل�س الوطني االنتقايل،

يزيد صايغ

ومن بعده امل�ؤمتر الوطني العامّ ،
يف�ضالن توظيف عنا�صر النظام القدمي بهدف حرمان الثوار
من فر�ص التوظيف يف القطاع الأمني.
�أ�سفر ذلك عن ا�ستمرار ال�ضغط املناه�ض للنظام القدمي ،الذي بلغ ذروته يف �إقرار «قانون
العزل ال�سيا�سي» يف �أيار/مايو  ،2013والذي منع م�س�ؤويل النظام ال�سابق من توليّ املنا�صب
العامة ملدة ع�شر �سنوات .كان من بني املمنوعني من توليّ املنا�صب نتيجة القانون �سيا�سيون
خم�ضرمون مثل رئي�س حتالف القوى الوطنية حممود جربيل ،الذي كان مي ّثل �شخ�صية
ا�ستقطابية بالن�سبة �إىل َمن مل ينتموا �إىل املع�سكر الثوري ومل ي�ؤ ّيدوا �سما�سرة ال�سلطة اجلدد
الذين خرجوا من �صفوفه.
خالف ًا لقانون اجتثاث البعث يف العراق ،مل ي�صرف قانون التطهري يف ليبيا كل �أفراد قطاع
الأمن ال�سابق من اخلدمة ،غري �أن رئي�س بعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا طارق مرتي قال
املرجح
تع�سفية وبعيدة الأثر وغام�ضة �أحيان ًا ،ومن ّ
ب�صراحة �إن «العديد من معايري اال�ستبعاد ّ
�أنها تنتهك احلقوق املدنية وال�سيا�سية لأعداد كبرية من الأفراد» 19.جادل خرباء �آخرون
ب�أن ال�صفة ال�شاملة للقانون» ته ّدد �إعادة الإعمار يف ليبيا يف فرتة مابعد احلربّ ...
وحتطم
20
التما�سك االجتماعي يف البالد( ،و)متحو الذاكرة امل� ّؤ�س�سية للدولة».
من بني َمن ت�أ ّثروا �أي�ض ًا بقانون العزل ال�سيا�سي قائدا ال�شرطة ال�سابقان عا�شور �شويل وحممد
ال�شيخ ،اللذان خلف �أحدهما الآخر يف من�صب وزير الداخلية بني ت�شرين الأول�/أكتوبر 2012
و�آب�/أغ�سط�س  .2013يف بداية تعيينه يف منت�صف العام ّ ،2013
خل�ص ال�شيخ ر�ؤيته ب�ش�أن �إعادة
بناء قطاع الأمن ،والتي مت ّثلت باحلفاظ على امل� ّؤ�س�سات القائمة لتج ّنب حدوث فراغ �أمني ،وتفعليها
بعقيدة �أمنية وطنية بعيدة عن الروابط املناطقية �أو ال�شخ�صية ،وعدم اللجوء �إىل �أجهزة التتمتّع
باملهنية 21.كان الب ّد ملثل هذا النهج �أن يع ّمق �شكوك املع�سكر الثوري .ا�ستقال ال�شيخ بعد ثالثة
�أ�شهر فقط �أم�ضاها يف املن�صب ،م�شري ًا �إىل ّ
تدخل امل�ؤمتر الوطني العام واحلكومة يف عمله.

االنهيار

بحلول العام  ،2014كانت املرحلة االنتقالية يف ليبيا تقرتب من نقطة االنهيار .فمن ناحية،
عجلت امليلي�شيات الثورية يف حدوث �أزمة �سيا�سية مع امل�ؤمتر الوطني العام عندما م ّدد واليته
ّ
يف �شباط/فرباير ،ما ا�ضط ّر امل�ؤمتر �إىل الرتاجع واقرتاح �إجراء انتخابات عامة جديدة بحلول
حزيران/يونيو .و�إذعان ًا منه �إىل الأجواء التي ازدادت ا�ستقطاب ًا ،اعترب امل�ؤمتر الوطني العام
�أن �إهانة ثورة  17فرباير � 2011أو بثّ وجهات نظر معادية لها على �شا�شات التلفزيون ي�ش ّكالن
جرمية 22.ومن ناحية �أخرى� ،شعر ال�ضباط املحرتفون يف ال�شرطة والقوات امل�سلحة بالقلق
ال�شديد �إزاء ما اعتربوه توطيد ًا لنفوذ الإ�سالميني داخل قطاع الأمن ،خ�شية �أن يتم ترحيلهم
منه متام ًا.
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كان ُي�شتبه يف �أن جماعة الإخوان امل�سلمني ،التي كانت قد ك�سبت مواطئ قدم يف وزارة الداخلية
واللجنة الأمنية العليا وهيئة �ش�ؤون املحاربني يف العام  ،2011ت�ستفيد من اغتيال ال�ضباط
ال�سابقني لتزيد اخرتاق قطاع الأمن عن طريق و�ضع �أع�ضائها و�أن�صارها يف �أماكنهم 23.و�سواء
كانت نلك �سيا�سة متع ّمدة �أم ال ،فقد كان الت�أثري امل�شرتك جلماعة الإخوان وللجماعة الليبية
الإ�سالمية املقاتلة الأكرث تطرف ًا داخل القطاع الأمنيكبري ًا.
يف �أيار/مايو � ،2014ش ّنت القوات املوالية لأحد قادة اجلي�ش ،خليفة حفرت ،وهو معار�ض
�سابق للقذايف كان قد �أم�ضى عقدين من الزمن يف املنفى ،هجوم ًا �ضد امليلي�شيات الإ�سالمية
يف بنغازي ،وبعد ذلك قاد مايرقى �إىل �شبه انقالب �ضد امل�ؤمتر الوطني العام بالتحالف
مع ميلي�شيات ثورية من طرابل�س والزنتان يف غرب ليبيا .و�صف حفرت خطوته ب�أنها حماولة
للق�ضاء على الإرهاب ،وا�ستعادة الأمن يف بنغازي ،و�إنهاء عمليات اغتيال ال�ضباط النظاميني،
و�إنهاء هيمنة الإ�سالميني على امل�ؤمتر الوطني العام .غري �أنه ا�شتكى �أي�ض ًا �س ّر ًا من فقدان
طبقة ال�ضباط القدامى لالمتيازات والرواتب ،م�شري ًا �إىل الفروقات الوا�ضحة يف الرواتب
بني ال�شرطة النظامية واجلي�ش وامليلي�شيات الإ�سالمية والأجهزة الأمنية الهجينة التي مي ّولها
امل�ؤمتر الوطني العام.
يف ظل انحياز حتالف القوى الوطنية �إىل حفرت ،وعمليات التعبئة امل�ضادة التي قامت بها
امليلي�شيات الإ�سالمية وجماعة �أن�صار ال�شريعة اجلهادية ،ويف مابعد ميلي�شيات م�صراتة �ض ّد
حفرت� ،أ�صبح الطريق مم َّهد ًا للحرب الأهلية .وبالتايل ،ف�إن الإرث امل�ستوطن املتم ّثل ب�ضعف
الرقابة التنفيذية والأطر الت�شريعية ،ومايقابله من �صعود اجلهات الفاعلة امل�سلحة القوية غري
اخلا�ضعة �إىل الدولة ،واالنق�سامات عميقة اجلذور داخل ال�ساحة ال�سيا�سية اجلديدة ،جعلت
قدرة ليبيا على البقاء كدولة � -أ ّمة مو�ضع ت�سا�ؤل.

قطاع الأمن يف اليمن :تغيري من دون �إ�صالح
عندما بد�أت املرحلة االنتقالية يف اليمن يف العام � ،2011أ�صبح اليمن هو الوحيد بني بلدان
الربيع العربي الذي يتب ّنى عملية �إ�صالح ر�سمية لقطاع ُتر ِّكز على امل� ّؤ�س�سات القائمة .وقد مت
تو�سطت فيه دول
الت�أكيد على �أن يكون �إ�صالح قطاع الأمن ركيزة �أ�سا�سية يف االتفاق الذي ّ
جمل�س التعاون اخلليجي ،والذي تخ ّلى علي عبد اهلل �صالح مبوجبه عن الرئا�سة يف ت�شرين
الثاين/نوفمرب من ذلك العام.
على عك�س ليبيا ،حيث عملت �ضغوط القاعدة ال�شعبية والديناميكيات احلزبية والأجندات
اخلارجية على حتقيق �أهداف متعار�ضة يف كثري من الأحيان ،كان هناك يف اليمن يف البداية
تقاطع ب ّناء و�إيجابي .كان �إ�صالح قطاع الأمن مطلب ًا �أ�سا�سي ًا للنا�شطني ال�شباب وحركات املجتمع
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املدين التي قادت االنتفا�ضة .عالو ًة على ذلك ،عك�س اعتماد �إعادة هيكلة اجلي�ش يف اتفاق دول
جمل�س التعاون اخلليجي ،و�إدراجه الحق ًا على جدول �أعمال م�ؤمتر احلوار الوطني الذي بد�أ
ممن ر�أوا �أن ث ّمة
يف �أوائل العام  ،2013الت�أثري احلا�سم لأطراف النخبة الفاعلة املتناحرة َّ
فر�صة لإ�ضعاف ماتب ّقى من قب�ضة �صالح على ال�سلطة ب�صورة نهائية .وكان لهذه القوى املحلية
و�صراعاتها ت�أثري �أكرب بكثري على م�سار �إ�صالح القطاع الأمنيمما كان للأطراف اخلارجية،
التي كانت تفتقر �إىل �سيا�سات متَّ�سقة ،ومل ت�ستثمر من املوارد مايكفي لك�سب الت�أثري الف ّعال.
منح �إرث اليمن من ال�سيا�سات احلزبية واحلياة الربملانية
منذ العام  1990احلوا َر الوطني دفعة قوية ،وخ ّفف من امليل منح �إرث اليمن من ال�سيا�سات احلزبية واحلياة
�إىل اال�ستقطاب والعنف بعد العام  .2011غري �أن هذا ال�شعور الربملانية منذ العام  1990احلوا َر الوطني دفعة قوية،
تب ّدد عندما �سعت �شرائح النخبة التي هيمنت على ال�ساحة وخفّف من امليل �إىل اال�ستقطاب والعنف بعد العام
تبدد.
ال�سيا�سية يف عهد �صالح �إىل �إعادة �إنتاج �سلطتها ال�سابقة  .2011غري �أن هذا ال�شعور ّ
حتت �ستار مبادرة دول جمل�س التعاون اخلليجي .وعلى الرغم
من البداية ّ
املب�شرة ،فقد تدهور القانون والنظام الأ�سا�سي �أكرث ،وال�س ّيما يف العا�صمة واملدن
الرئي�سة .وكما هي احلال يف ليبيا ،كانت النتيجة ظهور مناف�سني ف ّعالني مناه�ضني للنظام
على نحو متزايد ،مبا يف ذلك تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب ،واحلراك ال�شعبي اجلنوبي،
الذي يطالب باحلكم الذاتي �أو االنف�صال يف اجلنوب ،واحلركة الزيدية املتم ّردة «�أن�صار اهلل»،
املعروفة با�سم «احلوثيني» يف حمافظة �صعدة ال�شمالية ،ناهيك عن �صالح نف�سه ،الذي �سعى
�إىل احلفاظ على نفوذه و�إبطال العملية االنتقالية.
�إزاء هذه اخللفية ،رّ
تعث ك ٌّل من العملية االنتقالية و�إ�صالح قطاع الأمن بحلول منت�صف العام
 .2014وبقاء جزء كبري من النظام القدمي حي ًا ،حال دون �إحداث تغيري جوهري يف كيفية عمل
ال�سيا�سة الوطنية �أو قطاع الأمن .وابتدا ًء من ت�شرين الأول�/أكتوبر ،انزلقت البالد �إىل �أتون
النزاع امل�سلح؛ وبحلول �آذار/مار�س  ،2015دخلت يف حرب �أهلية.

�إرث �صالح امل�ستمر يف قطاع الأمن

ّ
مت�ضخم ًا تمُ زّقه
كان قطاع الأمن يف اليمن خمت ًال يف بداية انتفا�ضة العام  .2011فقد كان
الوالءات ال�شخ�صية والفئوية ،وين�ضح بالف�ساد ،وتفتقر الكثري من �أجهزته �إىل التدريب والكفاءات
الأ�سا�سية والتجهيزات ال�ضرورية ،ماجعله غري قادر �أ�سا�س ًا على �أداء مهام �إنفاذ القانون .حتى
�أن وحدات النخبة �أثبتت �أنها غري قادرة� ،أو غري راغبة ،يف مواجهة التح ّديات املتزايدة لإرهاب
تنظيم القاعدة (وخا�صة يف حمافظة ح�ضرموت) ،ومت ّرد احلوثيني يف ال�شمال ،واال�ضطرابات
الق َبلية واجلهوية يف �شرق وجنوب البالد.
يف الوقت نف�سه ،وعلى الرغم من �أن اليمن كان يتفاخر بوجود نظام متع ّدد الأحزاب وبرملان
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ف ّعال ،فقد كان هذا الأخري يفتقر �إىل الرقابة ال�سيا�سية �أو املالية الف ّعالة على قطاع الأمن.
يف �شباط/فرباير  ،1994و ّقعت الأحزاب ال�سيا�سية الرئي�سة «وثيقة العهد واالتفاق» ،ك�أ�سا�س
24
لإ�صالح قطاع الأمن يف �إطار �سيادة القانون ،لكنها مل ُتن َّفذ.
على العك�س من ذلك� ،ش ّدد �صالح ب�صورة ّ
مطردة �سيطرته على ال�شرطة و�أجهزة الأمن
الداخلي واال�ستخبارات والقوات امل�سلحة .وابتدا ًء من العام  ،2000عينّ ابنه �أحمد �صالح،
وابن �شقيقه يحيى �صالح ،و�أقاربه املقربني و�أن�سباءه من ع�شرية �سنحان لقيادة �أجهزة ووحدات
خمتارة ،والتي كانت �آنذاك تتم ّيز برواتب وتدريب وجتهيزات �أف�ضل.
ونتيج ًة لذلك ،ظهر اجتاهان رئي�سان يف قطاع الأمن على مدى ال�سنوات الع�شر التي �سبقت
�إطاحة �صالح .فقد اعتمد التوظيف والتعيينات والرتقيات ب�صورة كبرية على الوالءات القبلية
واجلهوية والعائلية؛ وظهر انق�سام بني وحدات النخبة َّ
املف�ضلة التي تتمتّع بحق الو�صول املبا�شر
�إىل الرئي�س وعائلته ،وبني معظم عاملي القطاع الذين يتقا�ضون �أجور ًا زهيدة ويعانون من
�ضعف التدريب والقيادة .كان التوظيف يف القطاع الأمنييخدم فعل ّي ًا كنظام للزبائنية والرعاية
االجتماعية ،و�إن مع تفاوت يف حق الو�صول واملزايا ،لي�ضمن الوالء ال�سيا�سي للنظام ككل.

حماوالت الإ�صالح وال�ضغوط املتناف�سة

خلف �صالح يف من�صب الرئا�سة نائبه عبد ربه من�صور هادي ،وهو جرنال �سابق يف اجلي�ش،
كان ّ
املر�شح الوحيد يف انتخابات �شباط/فرباير  ،2012بعد �أن �شغل من�صب الرئي�س بالوكالة.
�أظهرت الأ�شهر الأربعة ع�شر الأوىل من رئا�سة هادي بع�ض االلتزام ب�إ�صالح قطاع الأمن ،ومتتّع
بدعم �شعبي من �أجل التغيري .لكن الن ّقاد اتهموه با�ستغالل �إعادة الهيكلة لرت�سيخ �سلطته .ورمبا
تنطوي تلك االتهامات على �شيء من احلقيقة ،حيث مل تكن لدى هادي بالت�أكيد رغبة يف حتديد
�أدوار وم�س�ؤوليات وزارتَي الدفاع والداخلية.
املوجهة �إليه ،مل يكن هادي �أبد ًا يف و�ضع يمُ ِّكنه من تقدمي الدعم
و�أي ًا كانت حقيقة التُّهم ّ
ال�سيا�سي الكامل لعملية الإ�صالح يف مواجهة العديد من �أ�صحاب امل�صالح اخلا�صة .فقد حال
القادة الأمنيون دون �إ�صالح جدول الرواتب ،وقاوم قطاع اال�ستخبارات عملية �إعادة الهيكلة،
ّ
وعطلت مناف�سات النخبة زخم �إ�صالح قطاع الأمن و�أحيت حرب املنا�صب من �أجل ك�سب النفوذ
داخل وزارة الداخلية.
بعد وقت ق�صري من تو ّليه مها ّمه كرئي�س بالوكالة� ،ش ّكل هادي «جلنة ال�ش�ؤون الع�سكرية
وحتقيق الأمن واال�ستقرار» متا�شي ًا مع اتفاق دول جمل�س التعاون اخلليجي .كان االتفاق يتط ّلب
�إعادة هيكلة القوات امل�سلحة ،لكنه مل ُي ِ�ش ْر �إىل وزارة الداخلية �أو الفروع والأجهزة التابعة لها.
لذلك ،عندما �أقال هادي  20من �أقارب �صالح �أو املق ّربني منه يف ني�سان�/أبريل  ،2012على
�سبيل املثال ،كان معظمهم قادة بارزين لوحدات ع�سكرية �أو �أجهزة �شبه ع�سكرية و�أمنية تخ�ضع

يزيد صايغ

�إىل �إ�شراف وزارة الدفاع �أو �إىل رئي�س اجلمهورية مبا�شرة ،بد ًال من وزارة الداخلية.
كانت وترية �إ�صالح قطاع الأمن�أبط�أ �إىل ح ّد كبري .فبعد �أ�سبوع من تو ّليه الرئا�سة ،عينّ هادي
لواء ال�شرطة املخ�ضرم عبد القادر قحطان ،الذي ّ
ر�شحه احلزب الإ�سالمي املعار�ض «التجمع
اليمني للإ�صالح» ،وزير ًا للداخلية .يف �أيار/مايو ،اقرتحت احلكومة االنتقالية على «�أ�صدقاء
اليمن» ،وهي جمموعة دعم �سيا�سي دولية� ،ضرورة �أن تتم �إعادة تنظيم وهيكلة وزارة الداخلية
�أي�ض ًا ،و�أن عليها تنفيذ «الإ�صالحات الالزمة ...يف الوقت املنا�سب ل�س ّد الفجوة بني ال�شرطة
واملجتمع» 25.بحلول متوز/يوليو� ،أن�ش�أ قحطان فريق ًا ر�سمي ًا لإعادة الهيكلة يف وزارة الداخلية،
برئا�سة ع�ضو �آخر يف التجمع اليمني للإ�صالح ،ريا�ض القر�شي ،و�أن�ش�أ االحتاد الأوروبي ،الذي
تولىّ قيادة جمهود الدعم الدويل ،بعث ًة للم�ساعدة الفنية لدعم الوزارة يف الوقت نف�سه.
مع �أن هذه الإجراءات كانت تدريجية� ،إال �أنها �أثارت ردود فعل قوية من املوالني ل�صالح .عرقل
وزراء احلزب احلاكم ال�سابق ،امل�ؤمتر ال�شعبي العام ،اجلهود الربملانية الرامية �إىل �صياغة
قانون العدالة االنتقالية ،حيث �أ�ص ّروا على ح�صر اخت�صا�صه يف التجاوزات التي ارتكبتها قوات
الأمن خالل انتفا�ضة العام  ،2011بد ًال من جتاوزات حقوق الإن�سان التي متت ّد �إىل العام ،1991
كما َ�س َعت املعار�ضة 26.بعد �أن بد�أت وزارة الداخلية بالتخ ّل�ص من حفن ٍة من ال�ضباط املوالني
ل�صالح يف �أواخر متوز/يوليو  ،2012تع ّر�ضت �إىل اعتداء من جانب رجال القبائل بدعوى �أن
الرئي�س ال�سابق كان قد وعدهم بتوفري وظائف لهم ،و ُق ِتل عدد من رجال ال�شرطة �أو �أ�صيبوا
عندما هاجم املوالون ل�صالح يف قوات الأمن املركزي الوزار َة مرة �أخرى بعد ب�ضعة �أيام.
يف الوقت نف�سه ،وا�صل ن�شطاء احلراك ال�شعبي �ضغوطهم امل�ضادة .ويف �أعقاب الهجمات
على وزارة الداخلية ،طالب ع�شرات الآالف من املتظاهرين يف �صنعاء ب�إقالة �أقارب �صالح
من قيادة الأجهزة الأمنية يف � 3آب�/أغ�سط�س .وعندما ا�ستبدل هادي يحيى ابن �شقيق �صالح
كقائد لأركان قوات الأمن املركزي يف  19كانون الأول/دي�سمرب ،احت�شد مئات الآالف يف جميع
�أنحاء البالد دعم ًا للرئي�س 27.كما ت�صاعدت ح ّدة ال�ضغوط اخلارجية لتلبية اجلداول الزمنية
املن�صو�ص عليها يف اتفاق دول جمل�س التعاون اخلليجي.
ا�ستجاب هادي عن طريق ال�ضغط على وزارتَي الدفاع والداخلية لإظهار عملية «�إعادة هيكلة
وا�ضحة» قبل بدء م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل املُق َّرر يف �آذار/مار�س  .2013عقدت «الندوة
العلمية الأوىل حول �إ�صالح و�إعادة هيكلة جهاز ال�شرطة» ،يف كانون الأول/دي�سمرب ،ومت ت�شكيل
جلنة متابعة لتنفيذ تو�صياتها .ويف كانون الثاين/يناير عام  ،2013و�صلت بعثة ا�ست�شارية
28
�أردنية �إىل �صنعاء بناء على طلب هادي مل�ساعدة وزارة الداخلية يف �إعادة الهيكلة.
ّ
متخ�ضت هذه اجلهود عن «مر�سوم الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية» الذي �أ�صدره هادي يف
�شباط/فرباير .وقد جعل املر�سوم �إعادة تنظيم وهيكلة وزارة الداخلية هدف ًا ر�سمي ًا لل�سيا�سة
وح ّدد احلياد والكفاءة املهنية و�إنهاء املح�سوبية ،وكذلك الوالءات «القبلية والع�شائرية والطائفية
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والعرقية( ،و)احلزبية» يف قطاع الأم ن باعتبارها قيم ًا �أ�سا�سية 29.ولكن ،على الرغم من �أن
املر�سوم دعا �أي�ض ًا �إىل و�ضع لوائح وقوانني ت�أ�سي�س ناظمة جديدة لقطاع الأمن وفروعه مو�ضع
التنفيذ ،مل يتم البدء يف العمليات الت�شريعية والإدارية الالزمة لذلك حتى منت�صف العام
.2015
ثم كانت هناك �أي�ض ًا م�شكلة القوات الوهمية .يف ني�سان�/أبريل  ،2013ق ّدر وزير ال�صناعة
والتجارة �سعد الدين بن طالب �أن ن�صف موظفي القطاع العام «�أ�شباح» ،ا�ستناد ًا �إىل بيانات
جدول رواتب قوات الأمن واجلي�ش 30.ويف ت�شرين الثاين/نوفمرب ،ا ّدعى حامت �أبو حامت ،رئي�س
اللجنة الفرعية املعن ّية بالإ�صالحات الع�سكرية يف �إطار فريق العمل الع�سكري والأمني يف م�ؤمتر
احلوار الوطني� ،أن جلنته وجدت �أنه لي�س هناك �سوى � 100ألف من حواىل � 500ألف من �أفراد
امل�سجلني يعملون يف امليدان 31.والواقع �أن ال�سلطات اليمنية مل تكن مت�أكدة من
الأمن واجلي�ش ّ
الأرقام .فقد قيل �إن لدى وزارة الداخلية � 180ألف موظف ،غري �أن فريق �إعادة الهيكلة فيها ق ّدر
�أنه يف مقابل كل �شرطي يقوم ب�أعمال الدورية هناك ثالثة �آخرون يف الثكنات ،الأمر الذي ي�ؤ ّدي
32
املخ�ص�صة.
�إىل ت�ضخيم جداول رواتب الوحدات التي كانت ت�ستخدم لتحويل املوارد
ّ
قامت وزارة الداخلية باتّخاذ خطوات للح ّد من املمار�سات ال�شائعة للقادة الذين يح�صلون
على رواتب الأفراد الوهميني التي ُتد َفع نقد ًا� ،أو ّ
للموظفني الذين كانوا ي�ؤ ّدون عم ًال �إ�ضافي ًا يف
وظيفة ثانية� .أ�صدرت الوزارة قرار ًا يفيد ب�أن املوظفني �سيح�صلون على رواتبهم عرب التحويالت
امل�صرفية املبا�شرة �أو يف مكاتب الربيد يف جميع �أنحاء البالد .كان القرار مت�أخر ًا .فعلى مدى
�سنوات طالبت احلكومات الغربية املانحة ب�إ�صالح الرواتب احلكومية ،غري �أن وزارة اخلدمة
املدنية والت�أمينات �أوقفت برناجم ًا يدعمه �صندوق النقد الدويل يف العام  33.2010ومع ذلك،
وا�صل القادة الأمنيون مقاومة �إ�صالح الرواتب بعد العام  :2011فق َّدم ت�سجيل البيانات احليوية
جلميع �أفراد اجلي�ش و�سيلة جديدة ملنع �إ�ساءة اال�ستخدام ،ولكن مل يتم اعتمادها ر�سمي ًا حتى
�آب�/أغ�سط�س � ،2014أي قبل وقت ق�صري من ا�ستيالء احلوثيني على �صنعاء ،الأمر الذي جعل
34
م�س�ألة �إعادة هيكلة قطاع الأمن غري واردة.
ق ّدم هادي دفعة لعملية الإ�صالح يف حزيران/يونيو  ،2013عرب �إ�صدار  24مر�سوم ًا رئا�سي ًا
يهدف �إىل �إعادة هيكلة وزارة الداخلية و�إجراء تعيينات رئي�سة .وقد مت �شغل من�صب املفت�ش
العام لقوات الأمن الذي مت �إن�شا�ؤه حديث ًا ،وجرى تعيني مدراء لأربع �إدارات جديدة تابعة للمكتب
الرئي�س هي �إدارة الرقابة والتفتي�ش ،و�إدارة مكافحة الف�ساد وجتاوزات ال�شرطة ،و�إدارة حقوق
الإن�سان ،و�إدارة «اجلودة ال�شاملة»35 .ولكن كما ح ّذر م�ست�شار غربي كبري للوزارة ،بقيت الهيكلية
املع ّدلة ب�إداراتها وتعييناتها اجلديدة «حرب ًا على الورق» يف ظل غياب خطة ا�سرتاتيجية للتنفيذ،
ويف غياب «نقا�ش �سليم ب�ش�أن وظيفة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وم�س�ؤوليات كل منهما»،
36
والذي اليق ّل �أهمية.
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اليزال قطاع الأمن يف حاجة �إىل �إطار قانوين ر�سمي يتم اعتماده �ضمن ت�سوية �سيا�سية
وطنية .اتّخذ فريق العمل الع�سكري والأمني التابع مل�ؤمتر احلوار الوطني خطوة نحو حتقيق هذا
الهدف يف م�سودة تقريره ال�صادر يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2013والذي اقرتح اتخاذ تدابري
لبناء �أجهزة �أمن وا�ستخبارات وقوات م�سلحة مهن ّية وحمايدة ،وت�شجيع الن�ساء على االن�ضمام
�إليها ،وحت�سني م�ستويات املعي�شة لأفرادها ،وتوفري رعاية �أف�ضل َملن قتلوا �أو جرحوا �أثناء �أداء
واجبهم ولأ�سرهم .ومع ذلك ،مل يتم تزويد اللجنة بالبيانات ال�سليمة الكافية �أو الدعم الفني،
وبالتايل مل َي ْر َق تقريرها �إىل �أن ي�ش ّكل ا�سرتاتيجية وطنية .والأ�سو�أ من ذلك �أن التقرير ر ّكز
على القوات امل�سلحة و�أخفق يف معاجلة القطاع الأمني «املدين» �أو الفجوة الوا�ضحة يف �إنفاذ
القانون والنظام يف معظم �أنحاء البالد.

الأمن البديل

بقيت الدولة متلك قطاع �أمن �ضعيف ًا وعاجزة عن توفري احتياجات ال�شعب .يف كثري من
احلاالت ،كان توفري الأمن من جانب اجلماعات غري اخلا�ضعة �إىل الدولة �أكرث ف ّعالية من
اجلهات الر�سمية� ،أو كان النموذج الوحيد املتو ّفر على الإطالق .و�شمل مق ّدمو اخلدمات الأمنية
غري احلكوميني القبائل والهيئات املجتمعية الأخرى التي تتقاطع يف بع�ض الأحيان مع اجلهات
الر�سمية �أو ،وهو الأمر الأكرث �شيوع ًا ،مع م�صالح ال�سما�سرة املتن ّفذين و�أجنداتهم.
مل تتجاوز عملية �إعادة هيكلة قطاع الأمن حدود الرقعة
التي ت�سيطر عليها احلكومة ،والتي كانت تقت�صر عاد ًة على مل تتجاوز عملية �إعادة هيكلة قطاع الأمن حدود
العا�صمة  -ولكن لي�س دائم ًا حتى يف العا�صمة – وعلى عدد الرقعة التي ت�سيطر عليها احلكومة.
قليل من املدن الأخرى .وقد وجدت املح ّللتان �إيريكا غا�ستون
وندوى الدو�سري �أنه مل يتم �إجراء �سوى بع�ض التغيريات الهيكلية خارج �صنعاء ،وعندما مت
التخ ّل�ص من القادة املحليني جرى اختيار بدالئهم على �أ�سا�س «االنتماء احلزبي ،وغالب ًا وفق ًا
37
حل�ص�ص تقا�سم ال�سلطة ولي�س على �أ�سا�س اجلدارة».
عالو ًة على ذلك� ،أ�شار امل�شاركون يف ا�ستطالع ن�شره املركز اليمني لقيا�س الر�أي يف كانون
الثاين/يناير � ،2013إىل �أن  24يف املئة من املناطق احل�ضرية و 89يف املئة من املناطق الريفية
عموم ًا لي�س فيها مركز لل�شرطة املحلية؛ و�أن �سبعة من �أ�صل  21حمافظة لي�س فيها �أي مركز ،و�أن
مدينتَي �صنعاء وعدن فقط حتظيان بتغطية تزيد عن  50يف املئة 38.وبح�سب �أحد النا�شطني،
مل تكن امل�شكلة تكمن يف «�أن ال�شرطة كانت قمعية ،بل يف عدم وجود ال�شرطة �أ�ص ًال .امل�شكلة
39
التكمن يف عدم الثقة ،بل يف غياب العقد االجتماعي».
ا�ستعان �صالح بالقبائل املحلية لتوفري الأمن يف �أجزاء كبرية من البالد قبل وقت طويل من العام
40
 ،2011ومل يكن ّ
يتدخل ب�صورة مبا�شرة �إال عندما كانت م�صالح النظام مع ّر�ضة �إىل اخلطر.
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االحتادات القبلية التي تتل ّقى متوي ًال حكومي ًا ،مثل بكيل وحا�شد ومذحج ،ا�ستخدمت جزء ًا منه
لإدارة هيئات الق�ضاء وال�سجون اخلا�صة بها ،حيث مت و�ضع عدد كبري من رجال القبائل �أي�ض ًا
على جداول مرتبات الأمن �أو اجلي�ش كربنامج مزدوج خللق فر�ص العمل وللخ ّوات 41.وعليه،
فقد قام بع�ض �شيوخ الع�شائر وبع�ض اجلهات الر�سمية ،مثل حر�س ال�سواحل ،بتحويل توفري
الأمن �إىل مك�سب جتاري ،عرب بيع احلماية لل�شركات النفطية العاملة يف مناطقهم .وحت ّول
التغا�ضي ال�ضمني �إىل تواط�ؤ يف تهريب الأ�سلحة واملخدرات واملنتجات النفطية وم�شتقاتها،
42
بدعم من ال�ضباط وامل�س�ؤولني الذين يتبو�أون منا�صب مميزة.
بيد �أن ال�سلطة القبلية مل تتم ّدد �إىل جميع �أنحاء البالد ،والحتى �إىل الغالبية العظمى من
ال�سكان .والواقع �أن القبائل عانت �أي�ض ًا ،مثل معظم اليمنيني ،من ف�شل الدولة يف توفري الأمن
الأ�سا�سي .فقد �شكا �أحد الزعماء القبليني قائ ًال« :لقد تعبت القبائل من القتال والقيام بعمل
الدولة يف جمال الأمن .وهي جتد نف�سها يف �سباق ت�س ّلح �شر�س مع بع�ضها بع�ض ًا ،وكل ذلك ي�أتي
43
على ح�ساب طعام وتعليم �أطفالها».
تو ّلت �أنواع خمتلفة مما ُي�س ّمى اللجان ال�شعبية ،على نحو متزايد ،مهام حمدودة يف جمال
الأمن و�إنفاذ القانون يف بع�ض مناطق اليمن .كان هذا الأمر ملحوظ ًا �أكرث يف اجلنوب ،حيث
ملأت امليلي�شيات املحلية التي حاربت يف ال�سابق �إىل جانب اجلي�ش �ضد تنظيم القاعدة يف
جزيرة العرب ،الفرا َغ الذي خ ّلفه �شلل قطاع الأمن احلكومي .كان بع�ض قادة اللجان ال�شعبية
البارزين ،يف احلقيقة� ،أع�ضاء يف تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب �أو جمرمني مدانني قاموا
الحق ًا بت�شغيل نقاط التفتي�ش ل�صالح ال�سلطات املحلية ،وا�ضطلعوا مبهام �أمنية �أ�سا�سية ،بينما
كان �آخرون من املتط ّوعني املحليني امل�سلحني الذين ف ّو�ضتهم ال�سلطات املحلية ووزارة الدفاع
مبهمة قتال تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب.
يبدو �أن املجتمعات املحلية كانت تنظر �إىل اللجان مب�شاعر متباينة .فمن جهة« ،هي مل تكن
م�س�ؤولة �أمام �أي �شخ�ص ،فهي تقوم بدور القا�ضي وهيئة املحلفني واملن ّفذ» ،على ح ّد تعبري �أحد
املح ّللني 44.وعلى الرغم من بع�ض االعتماد على الق�ضاء القبلي والتحكيم العريف ،مل تخ�ضع
اللجان �إىل �سلطة �أي قبيلة بعينها ،ماتركها تعمل من دون �أي رقابة 45.لكن من ناحية �أخرى،
�س ّدت اللجان ثغرة يف غياب �سلطة احلكومة املحلية .والواقع �أن الفراغ كان كبري ًا �إىل درجة �أنه
كان ُي َ
نظر �إىل نظام العدالة االجتماعية جلماعة �أن�صار ال�شريعة التابعة لتنظيم القاعدة يف
46
جزيرة العرب باعتباره يل ّبي احتياجات النا�س.
�أ ّيدت منظمات املجتمع املدين منوذج ال�شرطة املجتمعية ،غري �أن هذا كان يختلف ع ّما ق ّدمته
اللجان ال�شعبية .وبد ًال من ذلك ،كان الن�شطاء ّ
يتوخون �إحياء التعاونيات املحلية وجمال�س
الأق�ضية املُ َ
نتخبة لتُق ِّرر ب�ش�أن كيفية الت�ص ّدي لتح ّديات �أمنية �أو �أعمال �إجرامية حم ّددة يف ظل
غياب ال�شرطة �أو املحاكم النظامية ،على �أن يتم دعم هذه الهيئات بلجان غري ر�سمية ،ولكن لها
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ت�ضم ق�ضاة وعلماء دين و�شخ�صيات حمايدة �أخرى 47.غري �أنه متت جتربة ذلك
�صفة متثيليةّ ،
جزئي ًا يف مدينة تعز فقط ،مببادرة من ن�شطاء يعملون مع منظمة  Saferworldغري احلكومية.
يف املقابل� ،شكا عاملون يف جمال�س احلكم املحلي يف �أماكن �أخرى من �أن اللجان ال�شعبية
ّ
تدخلت يف تنفيذ فكرة ال�شرطة املجتمعية هذه.
ازداد دور الأطراف ال�سيا�سية القوية يف انت�شار اللجان ال�شعبية على مدار العام .2013
و ُيعت َقد �أن �أن�صار �صالح بني قادة اجلي�ش املحليني كانوا يدعمون بع�ض هذه اجلماعات ،غري
�أن دور هادي كان �أكرث �أهمية .و ُيعت َقد �أن مكتبه �أ ّيد دمج اللجان يف القوات امل�سلحة التي �أُعيد
ت�شكيلها بعد تل ّقي التدريب املنا�سب ،يف ظل وجود �أجندة �ضمنية ال�ستخدامها بهدف �إيجاد
48
توازن يف العالقات بني ال�شمال واجلنوب داخل اجلي�ش.
�أما فعلي ًا ،فقد ا�ستخدم هادي اللجان ال�شعبية كغطاء لت�شكيل ميلي�شيات قبلية ملواجهة
التح ّديات الو�شيكة من جهات فاعلة �أخرى غري خا�ضعة �إىل الدولة .ففي منت�صف �آب�/أغ�سط�س
� ،2013أَ َم َر هادي بت�شكيل قوة قبلية للت�ص ّدي للحوثيني يف حمافظة اجلوف ،و�أر�سل يف وقت
الحق قوة مماثلة حتت �ستار اللجان ال�شعبية لت�أمني عدن �ضد �أي هجوم من تنظيم القاعدة يف
49
جزيرة العرب �أو احلوثيني.
وباملثل ،ا�ستغ ّل احلوثيون تلك ال�صيغة عرب ت�شكيل جلان �شعبية خا�صة بهم .وبعد ا�ستيالء
احلوثيني على العا�صمة يف �أيلول�/سبتمرب  ،2014ا�ستخدموا اللجان للم�ساعدة يف حرا�سة
�صنعاء .وقد ت�ص ّرف ه�ؤالء املتطوعون املفرت�ضون كحرا�س ملناطق العا�صمة ،وا�ضطلعوا باملهام
50
بدعم من جلان التحكيم ،غري �أن مناف�سيهم اتّهموهم بقمع َمن يعار�ضهم.
ال�شرطية الأ�سا�سية ٍ
ان�ض ّمت �أعداد كبرية من �أن�صار �صالح يف امل�ؤمتر ال�شعبي العام واحلر�س اجلمهوري ،الذي
كان حتت قيادة ابنه �أحمد� 51،إىل اللجان ال�شعبية اجلديدة .مل يك�شف تو ّرط ه�ؤالء التحالف
االنتهازي بني احلوثيني و�صالح وح�سب ،بل عك�س �أي�ض ًا الإحباط الذي ي�شعر به �أفراد قطاع
الأمن جتاه هادي و�شعور ًا لدى اجلمهور العام «باحلما�سة ب�أن (احلوثيني) �سيجلبون ،على �أق ّل
52
تقدير ،بع�ض اال�ستقرار والأمن �إىل املدينة» ،وفق ًا لأحد املح ّللني.
التو�صل �إىل ت�سوية �سيا�سية لإنهاء
قد ينح�سر اال�ستغالل ال�سيا�سي للجان ال�شعبية حاملا يتم ّ
النزاع امل�سلح الدائر يف اليمن .غري �أن �إ�صالح القطاع الأمني الميكن �أن ُي�ست�أ َنف من دون
ا�ستيعاب الأ�شكال البديلة لت�سوية املنازعات ،وتطوير مناذج م�ستدامة لل�شرطة املجتمعية،
وحتويلها �إىل و�سيلة مك ّملة لإنفاذ القانون ،ولي�س بدي ًال عن توفري الأمن.

�أ�صحاب امل�صالح املحم ّية يقودون �إىل االنهيار

�أ ّدى ال�صراع بني �شرائح النخبة على النفوذ داخل قطاع
الأمن �إىل هزميتها اجلماعية .وعلى الرغم من �أنها تناف�ست

�أ ّدى ال�صراع بني �شرائح النخبة على النفوذ داخل
قطاع الأمن �إىل هزميتها اجلماعية.
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ب�شرا�سة على التعيينات يف املنا�صب العليا بعد العام � ،2011إال �أن عمليات االختيار ا�ستم ّرت
على �أ�سا�س الوالءات ال�شخ�صية �أو ال�سيا�سية ،وا�ستم ّدت من بني املجموعة العري�ضة نف�سها من
ّ
املر�شحني .يف الوقت نف�سه ،ق ّو�ض تناحر النخبة � َّأي ت�سل�سل قيادي داخل قطاع الأمن ،الأمر
الذي �أ ّدى �إىل �إ�ضعافه وتعطيله �أكرث .و�أ ّدى قيام هادي ب�إ�ضعاف قاعدة دعم �صالح بهدف
بناء قاعدة دعم خا�صة به بعد العام � ،2011إىل �إحداث �شلل يف �أجهزة ووحدات �أكرث قدرة
(�س ِّم َيت قوات الأمن اخلا�صة يف العام  )2013واحلر�س اجلمهوري.
مثل قوات الأمن املركزي ُ
وقد �أ�ضعف ذلك قدرة الدولة اليمنية على الت�ص ّدي خل�صومها مثل تنظيم القاعدة يف جزيرة
العرب واحلوثيني.
�ساهم مناف�سون �آخرون �أي�ض ًا يف الو�صول �إىل هذه النتيجة .فقد ا�ستغ ّل حزب التجمع اليمني
يتح�صن يف جميع �أجهزة الدولة .واتّهمه
للإ�صالح ،على وجه اخل�صو�ص ،املرحلة االنتقالية كي ّ
منتقدوه ب�أنه ج ّند �آالف الأع�ضاء وامل�ؤ ّيدين يف خمتلف الهيئات احلكومية ،مبا يف ذلك وزارتا
الداخلية والدفاع وهيئات احلكم املحلي 53.نفى احلزب هذه التهمة ب�ش ّدة ،لكن كان له ،من
دون �شك ،موطئ قدم :فقد عمل رئي�س احلزب حممد اليدومي يف جهاز الأمن ال�سيا�سي يف
ثمانينيات القرن املا�ضي ،وا�ستفاد حزب التجمع اليمني للإ�صالح من دعمه ل�صالح خالل
احلرب الأهلية يف العام  1994لزيادة نفوذه 54.بعد العام ّ ،2011
وطد احلزب موقعه يف
اجلهاز بهدف ا�ستخدامه ك ُمعا ِدل ملناف�سه ،مكتب الأمن القومي ،ولتعزيز احلزب يف جميع
�أنحاء البالد.
عندما تب ّدلت التحالفات ،قاوم املوالون ل�صالح يف امل�ؤمتر ال�شعبي العام وجمال�س احلكم
املحلي حماولة حزب الإ�صالح ب�سط نفوذه يف حمافظات �إ�ضافية من خالل التعيينات
الأمنية 55.كما واجه احلزب مقاومة من الإ�سالميني ال�سلفيني واجلهاديني الذين �سبق �أن �سمح
لهم �صالح بدخول جهاز الدولة ،مبا يف ذلك الأجهزة الأمنية ،مكاف�أة لهم على دعمهم له �ضد
انف�صال اجلنوب يف العام  56.1994يف بع�ض احلاالت مت �أي�ض ًا ا�ستيعاب اجلهاديني ال�سابقني
الذين ح�ضروا الربنامج احلكومي الجتثاث التط ّرف بعد العام  2001يف الأجهزة الع�سكرية
والأمنية 57.وازداد نفوذ ال�سلفيني بعد العام .2011
عبت هذه ال�صراعات التي جتري وراء الكوالي�س عن نف�سها بالعنف على نحو متزايد .فقد
رّ
عامني حتى ت�شرين الأول�/أكتوبر  58.2013وجنا
مت اغتيال �أكرث من � 100ضابط يف غ�ضون َ
رئي�س الوزراء �آنذاك حممد �سامل با�سندوه من حماولة اغتيال ،كما جنا يا�سني �سعيد نعمان،
نائب رئي�س م�ؤمتر احلوار الوطني والأمني العام للحزب اال�شرتاكي اليمني املعار�ض .كان تنظيم
القاعدة يف جزيرة العرب م�س�ؤو ًال عن عدد كبري من هذه الهجمات ،وعن التفجريات التي قتل
فيها املئات من اجلنود ورجال ال�شرطة .لكن تبا َد َل �أن�صار �صالح وخ�صمه اللواء علي حم�سن
الأحمر االتهامات بامل�س�ؤولية عن بع�ض االغتياالت ،ورمبا كانوا متورطني يف هجمات �أخرى
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نظر ًا �إىل �صالتهم ال�سابقة بتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب 59.يف جميع احلاالت� ،سعى
التجمع اليمني للإ�صالح �إىل ا�ستبدال ال�ضباط الذين ُق ِتلوا ب�أع�ضائه و�أن�صاره ،كما فعلت
جماعة الإخوان امل�سلمني يف ليبيا يف الفرتة نف�سها.
كانت عملية �إ�صالح قطاع الأمن تلفظ �أنفا�سها الأخرية .يف �شباط/فرباير  ،2014نادت
جمموعة من �ضباط الأمن بـ«ثورة �ضد الف�ساد» واتهمت وزارة الداخلية بالف�شل يف توفري الأمن
يف عهد قحطان ،وو�صفته ب�أنه «و�صمة عار» 60.بدا �أن هادي ي�شاطرهم انتقاداتهم� ،أو �أنه وجد
يف ذلك فر�صة لإ�ضعاف مناف�سيه ال�سيا�سيني يف حزب التجمع اليمني للإ�صالح ،الذي ينتمي
�إليه قحطان .ففي � 8آذار/مار�س ،ا�ستبدل هادي قحطان باللواء ح�سني عبده طرب ،الذي �أعلن
على الفور عن مراجعة لل�شرطة للتع ّرف على �أوجه الق�صور فيها ،وعن حملة �ضد الف�ساد يف
61
قطاع الأمن ،وعن فتح الوظائف العليا يف الوزارة �أمام التوظيف التناف�سي.
مت �إحباط �أي �أمل يف الوفاء بهذه الوعود عندما عمد احلوثيون �إىل الهجوم يف ني�سان�/أبريل.
ماو�سعوا منطقة �سيطرتهم ،م�ستفيدين من تواط�ؤ وحدات اجلي�ش التي كانت التزال
و�سرعان ّ
حتت �سيطرة �صالح ،للتق ّدم من �صعدة يف ال�شمال �إىل �صنعاء ،التي ا�ستولوا عليها يف �أيلول/
�سبتمرب  .2014غري �أن ا�ستئناف احلوثيني تق ّدمهم يف ت�شرين الأول�/أكتوبر ،واعتداءهم على
القوات املوالية لهادي يف عدن ،ت�س ّببا يف نهاية املطاف ّ
بتدخل ع�سكري بقيادة اململكة العربية
ال�سعودية يف نهاية �آذار/مار�س .2015
ب�صرف النظر عن النتيجة النهائية للنزاع امل�سلح ،فقد تخ ّل�ص احلوثيون من هيمنة �شرائح
النخبة احلالية على ال�سيا�سة يف اليمن ،و�أ�سقطوا نظام احلكم فيهّ ،
ود�شنوا مرحلة جديدة يف
تط ّورات البالد .بيد �أن �إعادة بناء قطاع الأمنو�إعادة دمج عدد كبري من الأطراف امل�سلحة يف
البالد غري اخلا�ضعة �إىل الدولة� ،ست�ش ّكالن حت ّدي ًا �أكرب حتى مما كانت عليه احلال يف الفرتة
 ،2014-2011الأمر الذي ُين ِبئ با�ستمرار زعزعة ا�ستقرار النظام ال�سيا�سي ويه ّدد متا�سك
الدولة اليمنية.

تقوي�ض العدالة االنتقالية
َ
الف�شل يف حتقيق عدالة انتقالية ذات مغزى
عك�س انهيار العملية ال�سيا�سية يف ليبيا واليمن،
ترهل نظم الق�ضاء فيهما
م�شجعة يف كالهما ،غري �أن ّ
يف � ٍّأي من َ
البلدين .كانت هناك بدايات ّ
عرقل تلك املهمة .فقد �أزال ذلك القيود املفرو�ضة على اجلهات الفاعلة ال�سيا�سية والع�سكرية
التي كانت تتناف�س على ال�سلطةّ ،
وحطم ثقة املواطنني يف قدرة �أو رغبة احلكومات امل�ؤ ّقتة يف
توفري القانون والنظام الأ�سا�سي ،ناهيك عن التعوي�ض عن �أخطاء املا�ضي.
�سارعت ال�سلطة امل�ؤ ّقتة يف ليبيا ،املجل�س الوطني االنتقايل� ،إىل �إقرار القانون الرقم 17
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للعام  2012ب�ش�أن «و�ضع �أ�س�س امل�صاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية» يف �شباط/فرباير من
ذلك العامّ .
لتق�صي احلقائق وامل�صاحلة للتحقيق يف االنتهاكات
وتوخى القانون ت�شكيل جلنة ّ
طوال عهد القذايف .اكت�سبت العملية بع�ض الزخم بعد تعيني املحامي والنا�شط احلقوقي �صالح
املريغني وزير ًا للعدل ،يف ت�شرين الثاين/نوفمرب ،وهو املن�صب الذي �شغله حتى �آب�/أغ�سط�س
.2014
التق�صي ،على الرغم من �أن امل�ؤمتر الوطني العام املُ َ
نتخب،
مع ذلك ،مل يتم ت�شكيل جلنة
ّ
الذي خلف املجل�س الوطني االنتقايل ،ج ّدد التزامه بت�شكيلها يف قانون العدالة االنتقالية الرقم
 29للعام  .2013ومع �أن ماي�صل �إىل � 8أالف من م�س�ؤويل و�ضباط النظام ال�سابق كانوا قيد
االعتقال يف �أي وقت من الأوقات منذ العام  2011ف�صاعد ًا ،فقد ك�شفت البيانات الر�سمية
املق ّدمة لبعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا� ،أن  10يف املئة فقط من املعتقلني حوكموا حتى
ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2014ماي�شري �إىل حمدودية قدرة احلكومة االنتقالية على �إجراء مراجعة
62
منهجية لل�سلوك ال�سابق لقطاع الأمن و�أفراده.
اتّخذ امل�ؤمتر الوطني العام خطوات منحت احل�صانة للهياكل الأمنية الهجينة واملوازية
التي ظهرت بعد العام � .2011أعاد القانون اجلديد ت�أكيد احل�صانة من املالحقة الق�ضائية
التي منحها املجل�س الوطني االنتقايل عن «الأعمال الع�سكرية �أو الأمنية �أو املدنية التي �أملتها
ثورة  17فرباير والتي قام بها الثوار بهدف تعزيز �أو حماية الثورة» 63.مت ا�ستبدال العدالة
املخت�صني يف القانون
االنتقالية بـ«عدالة املنت�صر» ،كما �أ�سمتها �شبكة من املحامني الليبيني
ّ
الدويل وال�ساعني �إىل حتقيق العدالة االنتقالية و�إىل مواجهة ح�صانة قطاع الأمن 64.وقد ت�س ّبب
منح احل�صانة� ،إىل جانب �إ�صدار قانون العزل ال�سيا�سي يف �أيار/مايو  ،2013الذي دفع عملية
التطهري واملالحقة اجلنائية لأعداد كبرية من عاملي اخلدمة املدنية وال�ضباط املرتبطني بعهد
القذايف �إىل �أبعد بكثري من �أي بلد من بلدان الربيع العربي الأخرى ،بردود فعل عنيفة ،و�أ ّدى يف
نهاية املطاف �إىل ن�شوب حرب �أهلية.
على العك�س من ذلك ،ت�ش ّكلت معامل العدالة االنتقالية يف اليمن عن طريق احل�صانة التي
جرى منحها ،مبوجب املبادرة اخلليجية� ،إىل الرئي�س ال�سابق �صالح وجميع موظفي اخلدمة
املدنية واجلي�ش و�ضباط الأمن الذين كانوا يت�ص ّرفون بنا ًء على �أوامره ،والتي متت امل�صادقة
عليها يف قانون العفو الذي �أق ّره الربملان املنتهية واليته يف كانون الثاين/يناير  .2012وقد م ّهد
ذلك الطريق للحزب احلاكم ال�سابق ،امل�ؤمتر ال�شعبي العام ،وحزب املعار�ضة الرئي�س ،حزب
ب�ضم االنتهاكات التي ار ُت ِك َبت قبل العام � 2011إىل م�شروع قانون
الإ�صالح ،ملعار�ضة
ٍ
مقرتحات ّ
العدالة االنتقالية .كان تو�سيع نطاق القانون مطلب ًا رئي�س ًا للفئات االجتماعية وال�سيا�سية التي
عانت من انتهاكات حقوق الإن�سان يف املا�ضي ،والتي حت ّدت على نحو متزايد النظام االنتقايل
بعد العام  ،2011مبا يف ذلك احلراك اجلنوبي واحلوثيون وال�شباب والن�ساء 65.ويف حزيران/
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يونيو  ،2012حثّ جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة اليمن على «�سنّ ت�شريعات ب�ش�أن العدالة
االنتقالية لدعم امل�صاحلة الوطنية من دون مزيد من الت�أخري» ،ولكن مل تق ّرر احلكومة النظر
يف م�س ّودة جديدة من «قانون العدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية» �سوى يف �أواخر �أيار/مايو
66
 ،2014وهو الوقت الذي كانت قد �أُ�صي َبت فيه بال�شلل ج ّراء الأزمة ال�سيا�سية املتفاقمة.
مع ذلك ،مت حتقيق بع�ض اخلطوات الإيجابية .فقد ُعينِّ رئي�س «املر�صد اليمني حلقوق
الإن�سان» ،حممد املخاليف ،الذي �شارك يف و�ضع تقييم �شامل لقطاع الأمن اليمني ،وزير ًا
لل�ش�ؤون القانونية يف احلكومة امل�ؤ ّقتة ،وهو املن�صب الذي احتفظ به حتى ا�ستقالته يف
كانون الثاين/يناير  .2015وابتدا ًء من منت�صف العام  ،2012عملت وزارته مع منظمات
املجتمع املدين وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي على و�ضع مقاربة للعدالة االنتقالية تقوم
على «منظور ير ّكز على ال�ضحية» و«حوار جمتمعي دائم ومفتوح و�شامل عن املا�ضي»� ،ضمن
67
معايري �أخرى.
�ضم خ�صو�ص ًا مم ّثلي ال�شباب
تو�صل م�ؤمتر احلوار الوطني ،والذي ّ
وبالقدر نف�سه من الأهميةّ ،
واملر�أة ف�ض ًال عن ن�شطاء املجتمع املدين� ،إىل اتفاق يف كانون الثاين/يناير  2014ب�ش�أن �إدراج
تو�صيات تتع ّلق بالعدالة االنتقالية يف الد�ستور اجلديد ،وكيف ينبغي �أن تن ّفذها احلكومة 68.ومع
ذلك� ،أعاق دور �صالح امل�ستمر باعتباره خم ّرب ًا قوي ًا ،و�إعادة �إنتاج تناف�س النخبة من مرحلة
ماقبل العام  2011لل�سيطرة على اجلي�ش وقطاع الأمنَ ،
تنفيذ تو�صيات امل�ؤمتر ب�ش�أن �أي ق�ضية،
و�أوجد يف نهاية املطاف الظروف املنا�سبة للحوثيني ملواجهة النظام ب�أكمله.
يف ليبيا واليمن ،تفاقم الأثر ال�سلبي للف�شل يف حتقيق
العدالة االنتقالية ب�سبب انهيار نظم الق�ضاء اجلنائي يف ليبيا واليمن ،تفاقم الأثر ال�سلبي للف�شل يف
ال�ضعيفة .فمن ناحية ،مل يكن الكثري من الليبيني حتقيق العدالة االنتقالية ب�سبب انهيار نظم الق�ضاء
ي�شعرون �سوى «بالقليل من الثقة جتاه الق�ضاة الذين اجلنائي ال�ضعيفة.
اليزالون يعتربونهم ق�ضاة القذايف» ،وفق ًا ملا يقول �صالح
املرغني 69.ومن ناحية �أخرى ،كانت ال�سلطات امل�ؤ ّقتة وال�شرطة الق�ضائية �سيئة التدريب
والتجهيز ،عاجز ًة عن حماية ال�سلطة الق�ضائية يف �أجزاء وا�سعة من البالد ،وخا�صة يف
ال�شرق واجلنوب ،حيث دفع تزايد عمليات االغتيال والتهديد بالقتل منذ منت�صف العام
 2013ف�صاعد ًا،الق�ضا َة وامل ّدعني العامني �إىل االختباء يف الداخل �أو يف اخلارج .وال�شيء
نف�سه ينطبق على اليمن ،حيث �أ�شار تقرير �صدر عن «معهد الواليات املتحدة لل�سالم» يف
�أواخر العام � ،2014إىل �أن «م� ّؤ�س�سات العدالة عانت لتقدمي اخلدمات حتى بامل�ستويات
املتوا�ضعة التي كانت موجودة يف العام  ،»2010ب�سبب ت�آكل «�سيطرة الدولة و�إ�ضعاف �سيادة
70
القانون يف جميع املناطق».
نتيجة لذلك ،مت توفري الق�ضاء املوازي وغري الر�سمي ،يف كال البلدين ،من جانب اجلماعات
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امل�سلحة �أو التحكيم القبلي �أو غري ذلك من �أ�شكال ح ّل النزاعات املجتمعية.

االخرتاق اخلارجي واملجتمعي
يبدو �أن ليبيا واليمن جتاوزتا احل ّد يف م�س�ألة �إعادة هيكلة قطاع الأمن ،ومل تولياها االهتمام
الكايف .وقد �ش ّكل افتقار ال�سلطات امل�ؤ ّقتة واحلكومات االنتقالية �إىل القدرات امل� ّؤ�س�سية والدراية
املطلوبة بعمليات واحتياجات الإ�صالح ،عقب ًة كبري ًة �أمام ا�ضطالعها بهذه املهمة .ومت ّثلت
بالتم�سك غري املنتظم للجهات الفاعلة ال�سيا�سية املهمة بالإجراءات والقواعد
عقبات �إ�ضافية
ّ
امل�شرتكة ،وال�شرعية اله�شة للهيئات احلاكمة ،وااللتزام املرت ّدد ،يف �أح�سن الأحوال ،ب�إر�ساء
الدميقراطية كهدف �أ�سا�سي بالن�سبة �إىل الكثريين يف مع�سكر النظام القدمي واملع�سكر الثوري
71
�أو املعار�ض.
كما �أ ّدت امل�شاركة الوا�سعة للقوى الدولية والإقليمية الرئي�سة يف العملية �إىل تعقيد �إ�صالح
و�إعادة هيكلة قطاع الأمن يف املرحلة االنتقالية يف ليبيا واليمن .فعلى الرغم من �أن هذه امل�شاركة
و ّفرت مزايا مهمة� ،إال �أنها كانت حمكومة ب�أجندات غالب ًا ماعملت �ضد �أولو ّيات �إ�صالح قطاع
الأمنوخالف ًا لأف�ضل املمار�سات .وبالتايل ،كانت الأولويات اخلارجية تغيرّ وترية واجتاه �إعادة
هيكلة قطاع الأمن.
كان �أحد ال�شواغل الرئي�سة لالحتاد الأوروبي يف ليبيا ،على �سبيل املثال ،هو حت�سني القدرات
املحلية ملراقبة ور�صد احلدود الربية والبحرية ،بهدف وقف تد ّفق املهاجرين غري ال�شرعيني عرب
البحر الأبي�ض املتو�سط .كان حت�سني الرقابة والر�صد على احلدود �أي�ض ًا َ
هدف الواليات املتحدة
يف اليمن قبل ع�شر �سنوات من انتفا�ضة العام  .2011هذا الرتكيز دفع �إىل اال�ستثمار يف رفع
م�ستوى القدرة العملياتية خلفر ال�سواحل ووحدة مكافحة الإرهاب يف قوات الأمن املركزي ،وهو
الأمر الذي كان م�شروع ًا و�ضروري ًا .غري �أن هذا امل�شروع ترافق مع �ضغوط لتحويل تبعية هذه
الأجهزة من وزارة الداخلية �إىل وزارة الدفاع على الرغم من ا�ستمرار الغمو�ض ب�ش�أن الأدوار
وامل�س�ؤوليات التي ت�ضطلع بها الوزارتان.
على وجه م�شابه ،اعتربت الدول الأع�ضاء يف حلف �شمال الأطل�سي (الناتو) امل�شاركة يف �إعادة
هيكلة قطاع الأمن يف ليبيا� ،أن خف�ض عدد الأ�سلحة املتداولة ونزع �سالح امليلي�شيات الثورية
ي�ش ّكالن �أولوية .واقرتحت بناء قوات جديدة مبوافقة احلكومة حتى قبل �أن جتهز العمليات
ال�سيا�سية والربامج الإدارية واملوارد املالية الالزمة ملعاجلة التظلمات واالحتياجات ،التي �أ ّدت
�إىل انت�شار اجلماعات غري اخلا�ضعة �إىل الدولة يف كل �أنحاء البالد.
يف اليمن ،عر�ضت الواليات املتحدة العون املادي للم�ساعدة على �إعادة هيكلة القوات امل�سلحة
كما هو مطلوب يف مبادرة دول جمل�س التعاون اخلليجي ،علم ًا �أن جهودها امل�ستقلة ملكافحة
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الإرهاب �ضد تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب كانت ت�شري �إىل انعدام الثقة يف القطاعني
الع�سكري والأمني يف اليمن ،و�أ ّدت �إىل ا�ستقطاب الر�أي العام ،وق ّو�ضت �شرعية ال�سلطات
امل�ؤ ّقتة .كما ح ّفزت �أجندة مكافحة الإرهاب على الإ�صرار الغربي ،على التح ّقق من الثوار
الليبيني قبل �إدراجهم يف الهياكل الأمنية اجلديدة.
كانت الأولويات اخلارجية م ّيالة �إىل العمل على نحو يخالف احلاجة �إىل ت�أمني الت�شاور والقبول
والت�ضمني ال�شامل على نطاق وا�سع بني جماعات امل�صالح املجتمعية وال�سيا�سية الداخلية –
و�أي�ض ًا بني عاملي قطاع الأمن – للو�صول �إىل االتفاق حول برامج الإ�صالح .بيد �أن ذلك �أ�صبح
م�ستحي ًال عملي ًا مع دخول العملية االنتقالية يف ليبيا واليمن يف �أزم ٍة يف العام  ،2014وعندما
�أف�ضى التناف�س بني القوى الإقليمية ،اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة وم�صر
�ض ّد قطر يف ليبيا واليمن ،وبني تلك البلدان نف�سها �ض ّد �إيران
يف اليمن� ،إىل ت�أثري �سلبي �إ�ضايف .كما �أن و�ضع ال�صراعات و�ضع ال�صراعات املحلية والتدخّ الت الع�سكرية
ٍ
والتدخالت الع�سكرية اخلارجية الهادفة �إىل وقفها اخلارجية الهادفة �إىل وقفها يف �إطار مكافحة
ّ
املحلية
يف �إطار مكافحة الإرهاب ،يكفل عدم �إمكانية متابعة �إ�صالح الإرهاب ،يكفل عدم �إمكانية متابعة �إ�صالح قطاع الأمن
قبل ّ
حل النزاعات امل�سلحة يف كال البلدين.
قطاع الأمنقبل ح ّل النزاعات امل�سلحة يف كال البلدين.
ث ّمة ت�أثريات خارجية غ ّذت العامل الثاين يف تعقيد �إ�صالح
قطاعي الأمن يف ليبيا واليمن ،وفاقمته ،وهو التداخل امللحوظ بني الفئات االجتماعية املحلية
َ
عهدي
والفروع �أو الأجهزة املتناف�سة التابعة لقطاع الأمن .كان هذا واحد ًا من �أ�سو�أ موروثات َ
القذايف و�صالح ،حيث كانت �سيا�سات التعيني والرتقية ُم�ص َّمم ًة على نحو يهدف �إىل مكاف�أة
�شيوخ القبائل املوالني �أو �سما�سرة ال�سلطة املحلية ،ومعاقبة عدميي الوالء ،و�أحيان ًا ت�أخذ �شكل
برنامج توظيف ب�أجور زهيدة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ا�ستمال الزعماء امل�ستب ّدون ال�سابقون القادة
وكبار امل�س�ؤولني من خالل ال�سماح لهم بجني مداخيل كبرية غري م�شروعة من املمار�سات
ّ
املت�ضخمة ،والتي تعاين من �ضعف الرقابة.
الفا�سدة داخل القطاعات الأمنية
ماكان لتفكيك العالقة التكافلية الوا�سعة بني هياكل ال�سلطة اال�ستبدادية وامل�صالح املجتمعية
عموم ًا �أن يكون �أمر ًا �سه ًال ،وهو �أكرث �صعوبة مبكان داخل قطاع الأمن .فقد �أظهر م�سار حماوالت
م�ستع�ص� ،إن مل يكن �أ�سو�أ من ذلك ،لأن كل خطوة �إىل
الإ�صالح يف ليبيا واليمن �أن هذا امل�سعى
ٍ
الأمام كانت حت ّفز على القيام بخطوات م�ضا ّدة ت�ؤ ّدي �إىل �آثار �أكرث تدمري ًا.
ملواجهة هذا التح ّدي ،يتعينّ على ال�سلطات امل�ؤ ّقتة االنخراط يف مناق�شات �صريحة حول
احتياجات �إ�صالح قطاع الأمن والتكاليف واملقاي�ضات الالزمة لذلك مع �أو�سع جمموعة من
�شركائها يف االئتالفات احلكومية ،والأحزاب الربملانية ،واجلهات الفاعلة يف املجتمع املدين،
واجلماعات امل�سلحة غري اخلا�ضعة �إىل الدولة ،و�أن�صار الإ�صالح داخل القطاع .لكن با�ستثناء
حماوالت قليلة لبدء مثل هذا احلوار يف اليمن ،مل يحدث ذلك عموم ًا ،على الرغم من و�ضع
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�إعادة الهيكلة  -بدل الإ�صالح باملعنى الأعمق  -ر�سمي ًا على الأجندات احلكومية واالنخراط
ب�شكل وا�سع مع ال�شركاء اخلارجيني حول هذا املو�ضوع.

درو�س �سيا�سية
عانى قطاعا الأمن يف ليبيا واليمن ب�ش ّدة يف بداية حتوالت مابعد  2011من الوالءات الفئوية
وال�شخ�صية التي متزّقهما ،والف�ساد الذي ينخرهما ،والوالء الذي يدينان به للم�صالح املجتمعية
القطاعني وتكري�س طبيعتهما املهنية يتط ّلبان تعزيز
املتناف�سة .وكان بناء معنويات ومتا�سك
َ
ا�ستقالليتهما ،على �أن تتم موازنة ذلك عن طريق �إقامة رقابة �سيا�سية وقانونية ومالية ف ّعالة
يف �إطار احلوكمة الدميقراطية .غري �أن تغيري اجلهاز الق�سري ب�صورة تامة يف حالة الدول
ال�ضعيفة واملجتمعات املنق�سمة على نف�سها طرح حت ّديات مع ّقدة.
على وجه اخل�صو�ص ،كان �سعي الفعاليات االجتماعية وال�سيا�سية املختلفة �إىل �إعادة التفاو�ض
على مكانتها جتاه الدولة وجتاه بع�ضها بع�ض ًا بعد العام  ،2011يتط ّلب �إيجاد توازنات جديدة بني
�أ�ساليب احلوكمة املركزية والالمركزية ب�ش�أن توفري الأمن و�إنفاذ القانون والنظام .وقد ك�شف
ذلك عن وجود توتّر بالغ .فقد ت�ص ّرفت �أقوى الأطراف الفاعلة التي �شاركت يف �إعادة هيكلة
قطاع الأمن ،مبا يف ذلك املحاورون الدوليون ،على نحو ُي ِّ
ف�ضل املقاربات املركزية� ،سواء ب�صورة
متع ّمدة �أو يف ظل غياب البدائل ،يف حني كانت ت�شري �أجندة الإ�صالح احلقيقي �إىل احلاجة
يف ليبيا واليمن �إىل حتقيق قدر كبري من المركزية القوة وال�سلطة ،انتقا ًال من العوا�صم �إىل
املناطق الأخرى يف البلدين .وكان ميكن ملقاربة بديلة �أن تقيم توازن ًا يف انتقال الإدارة �أو خطط
التنمية �أو امليزانيات� ،أو الأمن و�إنفاذ القانون ومايرتبط بذلك من توف ٍري الق�ضاء للمحافظات؛
يف الوقت الذي ُيط َّبق �إطار وطني م�شرتك للإجراءات الت�شغيلية ،ومعايري التوظيف والتدريب
ومقايي�س الأداء ومعايري الرتقية ،والأنظمة الإدارية واملالية.
�أ�صبحت ال�سيطرة على القطاعات الأمنية ر�صيد ًا �أ�سا�سي ًا يف التنازع احلزبي على املنا�صب
الوزارية والنفوذ يف م� ّؤ�س�سات الدولة بعد العام  .2011ويف مواجهة التف ّكك امللحوظ يف هذه
القطاعات�َ ،س َعت اجلهات الفاعلة ال�سيا�سية القوية ،مثل جماعة الإخوان امل�سلمني وال�سلفيني
يف ليبيا �أو �صالح والتجمع اليمني للإ�صالح يف اليمن� ،إىل االحتفاظ ب�أجهزة �أمن وا�ستخبارات
خمتارة و�إدارات يف وزارة الداخلية ووحدات يف اجلي�ش �أو �إىل ال�سيطرة عليها .وماعزّز هذا
النهج هو تف�ضيل ال�شركاء اخلارجيني املعنيني ب�إعادة هيكلة قطاع الأمن ،التعامل مع الوزارات
والهيئات احلكومية املركزية ،بهدف ا�ستدعاء ردود �أفعال �أكرث فعالية يف مكافحة الإرهاب
والهجرة غري ال�شرعية.
�إىل جانب تعزيز امليل �إىل املركزية� ،أنتج كال االجتاهني �أي�ض ًا ا�ستبدال جمموعة من الوالءات
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العمودية داخل قطاع الأمن ب�أخرى ،و�أف�ضى �إىل �إ�ضعاف الروابط املهنية الأفقية والتما�سك
امل� ّؤ�س�سي .عندما اتّبع حلف �شمال الأطل�سي (الناتو) مقاربة خمتلفة يف ليبيا ،ليقرتح بناء هياكل
ع�سكرية جديدة متام ًا وحمايدة �سيا�سي ًا مثل احلر�س الوطني �أو «قوة الأغرا�ض العامة» ،متت
عرقلتها من جانب مراكز القوى املتناف�سة داخل احلكومة االنتقالية وامل�ؤمتر الوطني العام.
تط ّلبت معاجلة هذه الديناميكيات ال�سلبية اتخاذ �إجرا َئني اثنني� .أو ًال ،كان يجب و�ضع جميع
املبادرات التي ت�ؤ ّثر على قطاع الأمن يف �إطار �إ�صالحي وا�ضح ،يجمع بني اخلطط اخلا�صة
ب�إعادة الهيكلة وتطوير القدرات املهنية وبني مقرتحات جتديد احلوكمة و�ضمان وجود م�ساءلة
ذات مغزى ،على الأق ّل داخلي ًا مل� ّؤ�س�سات الدولة املنوطة بها ،ف�ض ًال عن ال�شفافية �أمام املواطنني
والفعاليات ال�سيا�سية واالجتماعية املعن ّية .ثاني ًا ،كان يجب �أن تكون هناك مناق�شة �صريحة
ووا�سعة النطاق حول �إلغاء مركزية جوانب رئي�سة يف عمل وحوكمة قطاع الأمن.
كان ميكن لهذين الإجرا َء ْين �أن ُيهدِّ ئا خماوف حركات املعار�ضة ،وامليلي�شيات الثورية،
ومنظمات املجتمع املدين ،وال�سلطات املحلية ،وجماعات امل�صالح الأخرى التي كانت تخ�شى
�إما عودة عنا�صر النظام القدمي �أو �أن تتع ّر�ض �إىل التهمي�ش وهيمنة مراكز القوى النا�شئة يف
العوا�صم الوطنية ،وداخل م� ّؤ�س�سات الدولة املركزية ،ويف املجال�س التمثيلية اجلديدة .وكان من
�ش�أن الإجرا َء ْين املذكورين �أي�ض ًا التوفيق بني احلاجة �إىل اال�ستجابة للم�شكالت التي الحتتمل
الت�أخري من خالل تدابري مرجتلة �أو م�ؤ ّقتة ،وهو الأمر الذي المف ّر منه ،وبني الأهداف متو�سطة
وطويلة الأجل.
متخ�ص�صة تتم من �أعلى �إىل �أ�سفل �إىل
على الرغم من �أن �إ�صالح قطاع الأمن هو عملية
ّ
ح ّد كبري ،من حيث الت�صميم امل� ّؤ�س�سي و�صنع ال�سيا�سات و�ضمان االمتثال ،ف�إن احلاجة �إىل
بناء الثقة وتعزيز ال�شرعية كانت ت�ستلزم بذل جهود حثيثة لتعزيز ال�شفافية .وكان من املمكن
معاجلة ذلك من خالل ت�شكيل جلان �إدارية داخلية ت�ضم قطاع الأمن ومم ّثلني عن احلكومة،
وكذلك هيئات عامة تو ّفر للأحزاب ال�سيا�سية داخل وخارج احلكومة ومنظمات املجتمع املدين
منظمة ملراقبة العملية ونقل وجهات نظر وتوقعات وخماوف جمهور ٍّ
وو�سائل الإعالم ،و�سيلة ّ
كل
منها.
كان من املمكن تطبيق مقاربة مماثلة بالن�سبة �إىل �أجهزة اال�ستخبارات ،التي مل َ
حتظ ب�أي
اهتمام علني يف � ٍّأي من خطط �إعادة هيكلة قطاع الأمن املقرتحة يف ليبيا �أو اليمن .حدث ذلك
عهدي القذايف و�صالح
على الرغم من دورها الأ�سا�سي يف احلفاظ على ال�سلطة اال�ستبدادية يف َ
وعودتهما �إل الظهور بعد العام  ،2011باعتبارهما �ساحة لل�صراعات الدامية بني مراكز القوى
املتناف�سة ،واملوالني للنظام القدمي ،واجلماعات اجلهادية.
عالوة على ذلك ،كان من �ش�أن مقاربة بديلة الرتكيز ب�صورة �أكرب على ا�ستعادة قدرة و�صدقية
�أجهزة �إنفاذ القانون ،بد ًال من الرتكيز على �إعادة هيكلة القوات امل�سلحة ،الأمر الذي كان
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ّ
يف�ضله �أع�ضاء حلف �شمال الأطل�سي (الناتو) يف ليبيا ،ومبادرة دول جمل�س التعاون اخلليجي
يف اليمن .وكانت هناك فر�صة لرفع قدرات ال�شرطة ومكانتها ،وهو ماكان �سيعطي الأولوية
الحتياجات املواطنني الأكرث �إحلاح ًا ،ويو ّفر بيئة �أف�ضل لإنعا�ش الن�شاط االقت�صادي واخلدمات
الإدارية ،ويعزّز �شرعية ال�شرطة واحلكومات االنتقالية .يف املقابل ،من �ش�أن ذلك �أن مُي ِّكن
احلكومات من موا�صلة القيام ب�إ�صالحات موازية لل�سيا�سات يف جماالت �أخرى ،مبا يف ذلك
داخل القوات امل�سلحة.
كانت احلكومات االنتقالية �أي�ض ًا يف حاجة �إىل �إعطاء الأولوية لو�ضع حدٍّ لثقافة احل�صانة
من العقاب ،التي انت�شرت من القطاعات الأمنية القدمية �إىل اجلماعات امل�سلحة التي كانت
ت ّدعي �أنها تو ّفر الأمن بعد العام  .2011ونظر ًا �إىل ّ
تف�شي �إرث عدم الثقة يف قطاع الأمنوعجز
ال�سلطات املدنية الوا�ضح عن فر�ض االمتثال ،ف�إن تعزيز املعايري والتو ّقعات الأ�سا�سية لل�سلوك
الأخالقي من جانب الأجهزة الق�سرية الر�سمية وغري الر�سمية ،كان يتط ّلب �أو�سع نطاق ممكن
من الدعم والت�أييد من اجلهات الفاعلة ال�سيا�سية واالجتماعية وامل� ّؤ�س�سية التي تتمتّع بح�ضور
ف ّعال على الأر�ض.
عالوة على ذلك ،كان ينبغي �أن يتواكب ذلك مع اتّخاذ خطوات ملمو�سة لو�ضع حدٍّ النتهاكات
قطاع الأمن ،من قبيل �إن�شاء �إدارات تفتي�ش عام وحقوق �إن�سان تتمتّع ب�صالحيات كاملة يف
وزارات الداخلية ،وتعيني �أمناء مظامل م�ستقلني ،وتزويد منظمات حقوق الإن�سان بالبيانات
باعتبار ذلك التزام ًا ر�سمي ًا .من خالل جعل هذا الهدف �أولوية حقيقية وتعميمه كجزء اليتج ّز�أ
من عملية �إ�صالح قطاع الأمن ،ال كق�ضية جانبية وح�سب ،كان ب�إمكان �سلطات مابعد العام
� 2011أن تقطع �شوط ًا طوي ًال على طريق حتقيق العدالة االنتقالية عرب احليلولة دون تكرار
التجاوزات ال�سابقة.
مل جَت ِر حماولة تطبيق �سوى قدر ي�سري من هذه املقاربة يف ليبيا �أو اليمن ،با�ستثناء جتربة
«م�ؤمتر احلوار الوطني» الالفتة للنظر ،والتي ت�ستحق الثناء يف اليمن .فقد كانت معظم اجلهود
التي ُب ِذ َلت فاترة ،ومل تكن متّ�سقة والم�ستدامة.
قطاعي الأمن يف ليبيا واليمن �إىل �إحياء نزعات املركزة و�إعادة �إنتاج
�أ ّدى الف�شل يف تغيري َ
املوروثات ال�سلطوية .ونتيجة لذلك ،ال ليبيا وال اليمن لديهما
حكومة مركزية �شرعية وعاملة �أو قطاع �أمن يخ�ضع �إىل
لن تعاود ليبيا واليمن الظهور باعتبارهما دولتني
�سيطرة فعلية ل ٍّأي من املع�سكرات امل�سلحة املتناحرة .ولن تعاود
تتمتعان بال�سيادة ،ما مل حُت َ�سم ال�صراعات الأ�سا�سية
ليبيا واليمن الظهور باعتبارهما دولتني تتمتعان بال�سيادة ،ما
على غاية و�شكل قطاع الأمن يف ٍّ
كل منهما ،ومل َي ُعد يف
مل تحُ َ�سم ال�صراعات الأ�سا�سية على غاية وبنية قطاع الأمن
و�سعهما القيام بذلك من دون نقل ال�سلطة ال�سيا�سية
يف ٍّ
كل منهما ،ومل َي ُعد يف و�سعهما القيام بذلك من دون نقل
و�إ�ضفاء الطابع الدميقراطي عليها.
ال�سلطة ال�سيا�سية و�إ�ضفاء الطابع الدميقراطي عليها.
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مركز كـارنيغي

للشرق األوسط

مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط هو م�ؤ�س�سة م�ستقلة لأبحاث ال�سيا�سات مق ّرها
يف بريوت ،لبنان .وهو جزء من م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل .يو ّفر املركز حتليالت
مع ّمقة حول الق�ضايا ال�سيا�سية ،واالجتماعية-االقت�صادية ،والأمنية التي تواجه
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وهو ي�سند حتليالته �إىل كبار اخلرباء يف ال�ش�ؤون
الإقليمية ،ويعمل بالتعاون مع مراكز الأبحاث الأخرى التابعة لكارنيغي يف بيجينغ
وبروك�سل ووا�شنطن .يهدف املركز �إىل تقدمي التو�صيات �إىل �صانعي القرار واجلهات
املعنية الرئي�سة ،من خالل تقدمي الدرا�سات املع ّمقة ،و�أي�ض ًا من خالل و�ضع مقاربات
جديدة للتحديات التي تواجهها البلدان العربية التي مت ّر يف مراحل انتقالية.
م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي �شبكة عاملية فريدة من مراكز �أبحاث ُتعنى
بال�سيا�سات العامة ،مقا ُّرها يف رو�سيا وال�صني و�أوروبا وال�شرق الأو�سط والواليات
املتحدة .مه ّمتنا ،التي تعود �إىل مايزيد عن قرن من الزمن ،هي ترقية ق�ضية ال�سالم
عن طريق التحليالت وطرح �أفكار جديدة يف ال�سيا�سات العامة ،واالنخراط والتعاون
مبا�شر ًة مع �صانعي القرار يف احلكومات وامل�ؤ�س�سات واملجتمع املدين .مراكزنا ،التي
تعمل يد ًا بيد ،تو ّفر فوائد ج ّلى وثمينة بوجهات النظر املحلية املتع ّددة التي تق ّدمها
حول الق�ضايا الثنائية والإقليمية والعاملية.
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