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�شكر وعرفان

�إنني مدين ب�شكل خا�ص للودميال دو بو�شيه ،التي وفّر بحثها اجلزء الأكرب من املواد والتحليل امل�ستخدم هنا بالن�سبة �إىل اليمن .و�أنا مدين �أي�ض ًا ب�شكر خا�ص لي�سار قطارنة
�ضمن الأردن يف هذه الدرا�سة يف نهاية
ونواف تل على كَ َر ْم ال�ضيافة وامل�ساعدة يف تنظيم لقاءات يل خالل رحالتي امليدانية �إىل الأردن ،على الرغم من �أنني مل �أُ ّ
املطاف� .أخرياً ،ما كان لهذه الورقة �أن ُتكتب من دون م�ساهمة عدد من امل�س�ؤولني وال�ضباط واخلرباء الذين وافقوا على �إجراء مقابالت معهم ،ومعظمهم يجب �أن
يبقى جمهول الهوية؛ و�أنا يف غاية االمتنان لهم جميعاً.
تعتمد هذه الورقة على مايقرب من  45مقابلة �أجراها امل�ؤلف مع ال�ضباط العاملني واملتقاعدين ،والوزراء وغريهم من امل�س�ؤولني احلكوميني ،وممثّلي اجلهات املانحة

وامل�ست�شارين الأمنيني ،وخرباء ال�سيا�سة والقانونيني امل�ستقلني ،ودعاة حقوق الإن�سان والدميقراطية يف لبنان وفل�سطني يف العام  ،2008وعلى مقابالت �أجرتها لودميال
مت التنويه بالتقارير التي
دو بو�شيه يف اليمن يف �أوقات خمتلفة .وت�ستند الورقة �أي�ض ًا �إىل عدد كبري من التقارير الر�سمية وامل�ستقلة .لكن نظر ًا �إىل �ضيق امل�ساحة ،فقد ّ
جرى االقتبا�س منها مبا�رشة فقط.

وفاء لذكرى �سليم ن�رص الزميل وال�صديق الذي عمل بن�شاط لرتقية احلوكمة الربملانية يف القطاعات الأمنية يف الدول العربية.
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ملخ�ص

يف خ�ضم خروجها من النزاعات ،نادر ًا ما ت�ستطيع الدول ال�شروع يف مهمة �إعادة البناء ال�شاقة
خ�ضع قوات الأمن فيها �إىل عملية �إعادة هيكلة وا�سعة .فل�سطني ،لبنان
وتعزيز حكوماتها ،قبل �أن ُت ِ
واليمن كلها دول مت�ص ّدعة� ،شبه دميقراطية ،جمتمعاتها ُمنق�سمة ،وت�شوبها خالفات عميقة حول
ماهية امل�صلحة الوطنية .وعلى الرغم من �أن الإ�صالح الناجح يف كل من هذه الدول يتط ّلب وجود
م�ؤ�س�سات �أمنية خا�ضعة �إىل القادة املدنيني املُ َ
نتخبني دميقراطي ًا� ،إال �أن املقاربة الأمريكية والأوروبية
خ�ص�صة لتعزيز قدرات
ر ّكزت �إىل حد كبري حتى الآن على توفري التدريبات الع�سكرية واملعدات املُ َّ
مكافحة الإرهاب.
لذا ،ولتوفري �إمكانية �إ�صالح حقيقي ،يتعينّ على الغرب تب ّني مقاربة �شاملة تتعاطى مع الإ�صالح
الأمني بكونه جم ّرد جزء من ا�سرتاتيجية �سيا�سية �أو�سع نطاق ًا ،وت�شجيع احلكومات وامل�س�ؤولني
يتوجب على الدول املانحة
الأمنيني يف كل من فل�سطني ولبنان واليمن على تق ّبل هكذا ا�سرتاتيجية .كما ّ
ا�ستثمار املوارد مبا يتّ�سق مع �أهدافها املُع َلنة ،وحت�سني م�ستوى التن�سيق ،ومعايرة املمار�سات .وقبل
�أي �شيء ،على هذه الدول �أن ت�ضع بناء امل�ؤ�س�سات وتطبيق الإجراءات ال�ضرورية حلوكمة دميقراطية
لقطاع الأمن على ر�أ�س �أولوياتها� ،إذ من دون هذه احلوكمة ،تغرق الإ�صالحات يف وحول ال�صراعات
الداخلية على ال�سلطة� .إن الرتكيز على مكافحة الإرهاب يف غياب �سيادة القانون� ،إمنا يدمي احلوكمة
غري الدميقراطية لقطاع الأمن ،ويق ّو�ض بناء الدولة و�إعادة البناء الوطني بعد النزاعات.
منذ العام  ،2002تع ّهدت م�ؤمترات املانحني الدوليني بقيادة الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي
بتقدمي  30بليون دوالر من امل�ساعدات واملعونات التنموية �إىل ال�سلطة الفل�سطينية ولبنان واليمن .ويف
كل حالة من هذه احلاالت ،اعتربت الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي �إ�صالح �أو �إعادة هيكلة القطاع
الأمني �أمر ًا �ضروري ًا لعملية بناء الدولة و�إعادة الإعمار� .إذ �أن جناح �إ�صالح قطاع الأمن ،من �ش�أنه
�أن يجعل قوات الأمن م�س�ؤولة �أمام ال�سلطات املدنية املُ َ
نتخبة دميقراطي ًا ،و�أن ي�ضمن تق ّيدها ب�سيادة
القانون ومبادئ الإدارة املالية ال�شفافة ،و�أن يعزّز حوكمتها وقدراتها العمالنية وخربتها املهنية.
يفر�ض �إ�صالح قطاع الأمن يف فل�سطني ولبنان واليمن حتديات خا�صة .فالبلدان الثالثة كلها �شبه
دميقراطية ،خرجت من النزاع دو ًال مت�ص ّدعة وجمتمعات ُمنق�سمة ،ت�شوبها خالفات حملية عميقة
حول ماهية «امل�صلحة الوطنية» ،وتعاين من انعدام التوافق حول طبيعة الأمن و�أهدافه .فال�صراعات
من �أجل ال�سيطرة على قطاع الأمن مزمنة ،يف ظل �ضعف �أوجت ّز�ؤ الأطر القانونية وهياكل �صنع القرار
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املتك�سرة»� :إ�صالح قطاع الأمن يف فل�سطني ولبنان واليمن
«ترميم النوافذ ّ

التي ُتعترب غري �شفافة �أومطعون يف د�ستوريتها .عالوة على ذلك ،يتعينّ على ال�سلطات احلاكمة
�إ�صالح القطاع الأمني ،حتى وهي ت�ستخدمه فعلي ًا يف الآن نف�سه يف �أو�ضاع تتّ�سم بال�صراع العنيف،
يعج بالتهديدات.
وانت�شار الأ�سلحة بني املواطنني واجلماعات غري الدولتية ،ويف ظل حميط �إقليمي ّ
وهذا ما ُي�سفر عنه ع�سكرة قوات الأمن الداخلي وال�شرطة ب�شكل متزايد؛ وجعل �أجهزة اال�ستخبارات
�أكرث اعتياد ًا على احلفاظ على النظام ال�سيا�سي ،ال الد�ستوري؛ كما تلعب القوات امل�س ّلحة الوطنية
املخ�ص�صة للدفاع اخلارجي دور ًا هام ًا يف الأمن الداخلي.
ّ
امللح التايل :كيف ميكن ال�سعي �إىل حتقيق
ُتواجه الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي ال�س�ؤال ّ
موحدة ،والتريد �أي من القوى الفاعلة
�إ�صالح القطاع الأمني و�إعادة هيكلته ،حيث الدولة لي�ست ّ
املحلية منوذج ًا للأمن يتمحور حول �إقامة دولة ُمقتدرة مامل تكن ت�سيطر عليها؛ كما �أن اجلهات
الدولية املانحة واحلكومات امل�ستفيدة لي�ست لها دائم ًا الأجندة نف�سها ،حتى عندما تقف «على
اجلانب نف�سه»؟ وهذا �س�ؤال يقود �إىل �س�ؤال �آخر :الإ�صالح احلقيقي للقطاع الأمني يتطلب رقابة
وم�ساءلة دميقراطية ومدنية ،لكن هل ينبغي على اجلهات الدولية املانحة �أن تقف مكتوفة الأيدي
حني تغيب هذه ال�شروط �أوحني تكون غري ف ّعالة؟ ثم كيف �ست ّ
ُنظم اجلهات املانحة امل�ساعدة عندما
تفتقر احلكومات امل�ستفيدة �إىل القدرة الفنية �أوالإرادة ال�سيا�سية الالزمة ل�صياغة خطط و�أولويات
ت�شمل القطاع كله ،وو�ضع �آليات فاعلة للتن�سيق ولت�أمني تد ّفق املعلومات ،و�ضمان م�شاركة ذات مغزى
من جانب �أ�صحاب امل�صلحة؟
تر ّد الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي على هذه الأ�سئلة بخطاب ر�سمي ُمت�شابه عموم ًا ي�ش ّدد على
احلوكمة الدميقراطية و�سيادة القانون ،وعلى مكافحة الإرهاب وتعزيز ال�سالم والأمن الإقليميني.
املتك�سرة» �أو ًال� ،أي «�إ�صالح مايف
لكنهما يف املمار�سة العملية ،تهدفان بتوا�ضع �إىل «ترميم النوافذ ّ
املتك�سرة» ي�ستحق الثناء لأنه يتناول ال�س�ؤال العملي يف �ش�أن
و�سعنا �إ�صالحه»� )1(.إن ترميم «النوافذ ّ
ماميكن �أن ُين َّفذ بالفعل ،و�أي�ض ًا لأنه ي�ساهم يف بناء مناخ يتيح �إجناز �إ�صالحات �إ�ضافية �أو�سع نطاق ًا.
بيد �أنه يغفل احلاجة �إىل اتّباع نهج متكامل يتمحور حول حتقيق حوكمة ت�ستند �إىل الدميقراطية للقطاع
الأمني .فغياب مثل هذا النهج يعك�س ويعزّز �إعادة توجيه امل�ساعدات الأمنية املُق َّدمة من الواليات
املتحدة واالحتاد الأوروبي نحو مكافحة الإرهاب ،مبايفر�ضه ذلك من كلفة باهظة على ح�ساب �أجندة
الدميقراطية و�سيادة القانون .واحلال �أن ا�ستمرار نقاط ال�ضعف يف التن�سيق ،والتخطيط ،وت�ضارب
الأولويات ،وااللتزامات غري املتّ�سقة يف جمال املوارد ،لي�ست جم ّرد عيوب فنية ،بل هي تعك�س الرتكيز
ال�ضيق على تطوير القدرات العمالنية ملكافحة الإرهاب.
ت�ستعر�ض هذه الدرا�سة� ،أو ًال ،م�ساهمات الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي يف �إ�صالح القطاع
الأمني �أو �إعادة هيكلته يف فل�سطني ،ولبنان ،واليمن ،على خلفية التحديات التي يواجهها كل من هذه
البلدان .ثم تق ّدم تقييم ًا نقدي ًا للت�أثريات ال�سيا�سية والعمالنية لهذه امل�ساهمات.

يزيد �صايغ

ال�سلطة الفل�سطينية
خ�ضعت قوات �أمن ال�سلطة الفل�سطينية �إىل درجة من الإ�صالح و�إعادة الهيكلة مل يكن يف الإمكان
التك ّهن بها يف حزيران/يونيو  ،2007عندما ّمت ت�شكيل «حكومة طوارئ» برئا�سة رئي�س الوزراء �سالم
فيا�ض يف ال�ضفة الغربية ،غداة ا�ستيالء حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) بالقوة الع�سكرية على
قطاع غزة .ومنذ ذلك احلني� ،سيطرت حكومتان متناف�ستان على ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،تقوم
كل منهما على �أ�س�س د�ستورية م�شكوك فيها ،و ُت�شرف على قوات �أمن خا�صة بها.
من جهتها ،ورثت حكومة �سالم فيا�ض قطاع ًا �أمني ًا يعاين من خلل عميق وحالة فو�ضى �شديدة بعد
�سنوات من عنف االنتفا�ضة والإجراءات الإ�سرائيلية امل�ضادة .ومع ذلك ،انطلقت هذه احلكومة وهي
ملح يف �أعقاب خ�سارة غزة .ومنذ ذلك
تتمتّع مبزايا مع َّينة ،لي�س �أق ّلها ال�شعور بوجود هدف وو�ضع ّ
احلني ،مت و�ضع بع�ض العنا�صر الرئي�سة من املرا�سيم الإدماجية ال�صادرة بني عامي  2004و2005
مو�ضع التنفيذ ،مبا يف ذلك �إن�شاء جهاز ال�شرطة الق�ضائية .عالوة على ذلك ،مت ّكنت احلكومة من
البناء على خطط الإ�صالح التي مل ُتن َّفذ ،والتي ّمتت �صياغتها مب�ساعدة الواليات املتحدة واالحتاد
ّ
املت�ضخمة
الأوروبي بني عامي  2005و .2007كما مت ّكنت احلكومة �أي�ض ًا من خف�ض لوائح الرواتب
للغاية يف قوات �أمن ال�سلطة الفل�سطينية بواقع � 30ألف ًا لت�صبح � 59ألف ًا يف عامها الأول ،واحلد من
غلبة �أعداد �أع�ضاء حركة فتح بني املجندين يف فروع عدة من قوات �أمن ال�سلطة ،وحت�سني التن�سيق
الداخلي وتد ّفق املعلومات.
وعلى الرغم من �أن حكومة فيا�ض �أكدت «امتالك ًا» ذا �صدقية يف عملية الإ�صالح� ،إال �أنها مع ذلك
وموحدة للأمن و�إىل الهيكل امل�ؤ�س�سي املنا�سب .فالإ�صالح الي�شمل القطاع
تفتقر �إىل ر�ؤية ُم�شرتَكة َّ
كله ،وثمة فجوات كبرية التزال قائمة ،الأمر الذي يثري اتهامات تتّ�سم بامل�صداقية حول حدوث
انتهاكات منتظمة حلقوق الإن�سان وحول وهن ال�سيطرة املدنية على �أجهزة اال�ستخبارات .عالوة
على ذلك ،ظ ّل موقف فيا�ض عر�ضة �إىل التح ّدي امل�ستمر من ِق َب ْل حركة فتح املهيمنة �سابق ًا ،التي
ت�سعى �إىل ا�ستعادة �شبه احتكارها للحكومة ،وت�ستاء من تقلي�ص حجم قوات �أمن ال�سلطة .والأخطر
من ذلك ك ّله �أن �سيادة القانون الميكن �أن ُتر�سى يف غياب برملان ونظام ق�ضائي فاعلني .ويف ظل
اقرتاب موعد االنتخابات الرئا�سية والربملانية يف كانون الثاين/يناير  ،2010من جهة ،واالحتماالت
ال�ضئيلة بح�صول م�صاحلة بني فتح وحما�س من �ش�أنها ال�سماح ب�إجراء هذه االنتخابات ،من جهة
�أخرى ،ف�إن تعطيل النظام الد�ستوري �سوف يتع ّمق .و ُتخاطر الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي ب�أن
ي�صبحا العبني م�ستدميني يف ال�صراعات الداخلية على ال�سلطة ،مايجعل الإجنازات الأمنية التي
�ساعد اجلانبان على �إحداثها �إىل الآن ّ
ه�شة وقابلة لالنتكا�س.
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الواليات املتحدة

يف اخلطاب الذي �ألقاه يف  24حزيران/يونيو  ،2002جعل الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش الإ�صالح
الفل�سطيني ،وخا�صة �إ�صالح قطاع الأمن� ،شرط ًا الغنى عنه للم�شاركة الدبلوما�سية الدولية يف
التوجه بو�صفه بند ًا رئي�س ًا يف خطة
العملية ال�سلمية بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني .وقد ت�أكد هذا ّ
«خارطة الطريق» لل�سالم التي ن�شرتها اللجنة الرباعية ،التي ت�ضم الأمم املتحدة والواليات املتحدة
واالحتاد الأوروبي ورو�سيا ،يف  30ني�سان�/أبريل  .2003ومع ذلك ،كان نهج الواليات املتحدة جتاه
�إ�صالح القطاع الأمني الفل�سطيني حتى حزيران/يونيو  ،2007مرتدد ًا ومتقطع ًا ،ي�شوبه التغيري
امل�ستمر للأهداف ،واالفرتا�ضات ال�سيا�سة املتناق�ضة ،وعدم كفاية املوارد.
كان هذا وا�ضح ًا منذ البداية .فقد ك ّلف بو�ش مدير وكالة اال�ستخبارات املركزية جورج تينيت و�ضع
خطة لإعادة الهيكلة ،ورعى «جمل�س رقابة» بقيادة الواليات املتحدة وع�ضوية كل من م�صر والأردن
ل�ضمان تنفيذ هذه اخلطة يف العام  .2003بيد �أن عدم ا�ستعداد الواليات املتحدة للتعامل مع يا�سر
تعاط فعلي حتى وفاته يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  .2004وقد
عرفات ،حال �إىل حد كبري دون ح�صول ٍ
تط ّلب الأمر االنتظار حتى � 7شباط/فرباير  ،2005حني ع ّينت وزيرة اخلارجية كوندوليزا راي�س
املن�سق الأمريكي الأعلى ل�ش�ؤون الأمن ،للم�ساعدة يف �إعادة بناء
اجلرنال وليام وارد يف من�صب ّ
وهيكلة قوات �أمن ال�سلطة ،وتن�سيق امل�ساعدة اخلارجية لهذا الغر�ض ،وت�شجيع ا�ستئناف التن�سيق
الأمني الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي .بيد �أنه �أُعيد توجيه اجلرنال وارد على الفور تقريب ًا للرتكيز على
تن�سيق اجلوانب الأمنية املتع ّلقة باخلطة الإ�سرائيلية �أحادية اجلانب لالن�سحاب من قطاع غزة مع
ال�سلطات الإ�سرائيلية والفل�سطينية.
ّمت تعيني خليفة وارد اجلرنال كيث دايتون ،يف كانون الأول/دي�سمرب من العام  ،2005و ُك ّلف بـ«مهمة
و�سعة» جديدة للإ�شراف على تدريب قوات �أمن ال�سلطة الفل�سطينية .ولكن ،مرة �أخرىّ ،متت �إعادة
ُم َّ
ن�سق الأمريكي الأعلى ل�ش�ؤون الأمنُ ،رُلي ّكز جهوده على �ضمان التنفيذ الناجح لالتفاق
توجيه املُ ّ
الإ�سرائيلي  -الفل�سطيني يف �ش�أن التن ّقل والعبور الذي كانت راي�س �أعلنت عنه يوم  15ت�شرين الثاين/
نوفمرب .و�أدى الرف�ض الإ�سرائيلي لتنفيذ االتفاق �إىل �إلغاء مهمة دايتون ،لكن االنت�صار االنتخابي
حلركة حما�س �ش ّكل حتدي ًا اليق ّل �أهمية� .إذ نظرت �إدارة بو�ش يف �إمكانية تعليق بعثتها الأمنية بر ّمتها،
لكن الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س �أقنعها بد ًال من ذلك بالرتكيز على �إعادة تدريب ومتكني قوات
احلر�س الرئا�سي لتوليّ ال�سيطرة على املعابر احلدودية يف قطاع غزة ،على �أمل �إنقاذ اتفاق التن ّقل
والعبور.
�إ�ضافة �إىل كل ذلك� ،أ�سفرت املعارك التي ن�شبت خلف الكوالي�س داخل الإدارة الأمريكية عن
�إرباك �أولويات البعثة وهدفها .ودارت �إحدى املعارك بني نائب الرئي�س ريت�شارد ت�شيني واملحافظني
اجلدد من �أمثال نائب م�ست�شار الأمن القومي �إليوت �أبرامز اللذين �أرادا فقط �أن «يديرا» النزاع
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الإ�سرائيلي  -الفل�سطيني ،وبني �أولئك الذين يريدون �أن «يفعلوا» �شيئ ًا حل ّله� ،أي راي�س ودايتون.
يف الوقت نف�سه ،خا�ضت وزارتا اخلارجية والدفاع معارك نفوذ على ال�صالحية لتحديد املبادئ
التوجيهية العمالنية وقنوات االت�صال اخلا�صة ببعثة دايتون .كما �أدى تعيني مبعوثني �أمنيني �إ�ضافيني
غداة م�ؤمتر �أنابولي�س لل�سالم يف ت�شرين الثاين/نوفمرب � 2007إىل زيادة الأمور تعقيد ًا .فقد ّمت
تعيني اجلرنال جيم�س جونز مل�ساعدة �إ�سرائيل وال�سلطة الفل�سطينية على تطوير مفهوم للأمن من
�أجل �إقامة دولة فل�سطينية قادمة ،يف حني �أوكلت �إىل اجلرنال وليام فريزر (خلفه اجلرنال بول
�سيلفا يف العام  )2009مهمة ت�سهيل ور�صد تق ّدم اجلانبني يف الوفاء بالتزاماتهما مبوجب خارطة
الطريق .وكان كل منهما يرفع تقرير ًا منف�ص ًال �إىل �إدارة بو�ش ،على الرغم من �أنهما خا�ضعان ا�سمي ًا
�إىل �سلطة وزيرة اخلارجية (اليزال دايتون و�سيلفا يرفعان تقاريرهما �إىل الإدارة ،ناهيك عن وكالة
اال�ستخبارات املركزية).
خ�ص�صتها الواليات
ف�سر �أي�ض ًا �أ�سباب عدم كفاية وات�ساق املوارد التي ّ
االختالفات يف ال�سيا�سة ُت ّ
ن�سق الأمني الأمريكي يف �أول
املتحدة لتقدمي امل�ساعدة الأمنية �إىل ال�سلطة الفل�سطينية .فقد عمل املُ ّ
�سنتني من دون ميزانية محُ ّددة ،على الرغم من �أنه ّمت تقدمي مبلغ  2.3مليون دوالر من امل�ساعدات
ب�شكل منف�صل �إىل قوات �أمن ال�سلطة الفل�سطينية لت�سهيل تو ّليها امل�س�ؤوليات الأمنية يف املناطق التي
ان�سحبت منها �إ�سرائيل يف العام � .2005إ�ضافة �إىل ذلك ،عرقل الكونغر�س الأمريكي طلب الإدارة
تخ�صي�ص مبلغ  86مليون دوالر من امل�ساعدات الأمنية لل�سلطة الفل�سطينية يف العام  ،2006قبل
�أن يوافق �أخري ًا على تقدمي  59.8مليون دوالر يف ني�سان�/أبريل  .2007و�سبق للكونغر�س �أن ا�شرتط
�إنفاق املعونة الأمريكية فقط على معدات غري فتّاكة لقوات �أمن ال�سلطة الفل�سطينية ،مادفع راي�س
ن�سق الأمني الأمريكي �إىل ال�سعي لتوفري م�ساعدة مالية �س ّرية من دول عربية عدة ابتداء من
واملُ ّ
�أواخر العام .2006
ن�سق الأمني الأمريكي عقبة �أخرى التق ّل خطورة .فمنذ
كان النق�ص يف �أعداد العاملني يف مكتب املُ ّ
البداية ،اعترب وزير الدفاع دونالد رام�سفيلد �أن االتفاق الإ�سرائيلي  -الفل�سطيني غري قابل للتحقيق،
ن�سق الأمني الأمريكي
و َق َ�ص َر بعثة وارد ب�ستة ع�شر ع�سكري ًا .عالوة على ذلكّ ،
توجب على مكتب املُ ّ
االمتثال �إىل قواعد وقيود ال�سفر املفرو�ضة على حرية التن ّقل من وزارة اخلارجية على موظفيها
املدنيني ،ماكان يعني تن ّقلهم يف قوافل كبرية وحممية ،والتناف�س مع موظفي وكالة اال�ستخبارات
املركزية ووكالة التنمية الدولية على جمموعة حمدودة من العربات املُد ّرعة .وقد ع ّو�ض وارد ذلك
من خالل ت�أمني الإحلاق امل�ؤقت ل�سبعة ع�شر �ضابط ًا بريطاني ًا وكندي ًا (و�ضابط تركي) ،مل يكونوا
خا�ضعني �إىل قيود على احلركة .وقد م ّكنهم هذا من مقابلة نظرائهم الفل�سطينيني يومي ًا ،وزيارة
ن�سق الأمني الأمريكي على م�ستوى
قادة مناطق قوات �أمن ال�سلطة الفل�سطينية ،ومتثيل فريق املُ ّ
املحافظة ،بحيث �أ�صبحوا عيون الفريق و�آذانه على الأر�ض.
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كان هذا نعمة بالن�سبة �إىل دايتون ،الذي �أ�شرف على تدريب �أربع كتائب من قوات الأمن الوطني
وعنا�صر من كتيبة احلر�س الرئا�سي� ،أي ماجمموعه حوايل  2100رجل ،بني كانون الثاين/يناير
 2008و�آذار/مار�س  ،2009مت تدريبها جميع ًا يف املركز الأردين الدويل لتدريب ال�شرطة .ومع ذلك،
وبهدف خف�ض التكاليف ،عمدت الواليات املتحدة �إىل تخ�صي�ص  40مليون دوالر من التمويل ال�سابق
لبناء مركز لتدريب قوات «درك ال�شرطة» (�أي قوات الأمن الوطني) يف �أريحا� ،إىل جانب مركز
حديث لتدريب احلر�س الرئا�سي .كما ت�سعى الواليات املتحدة الآن �إىل بناء «قواعد عمالنية» جديدة
بالقرب من �أريحا ويف جنني لإيواء املتدربني العائدين من الأردن.
ن�سق الأمني الأمريكي �أي�ض ًا على دورة للقادة يف الأردنّ ،
ود�شن
منذ �آذار/مار�س � ،2009أ�شرف املُ ّ
�سل�سلة من الدورات لكبار القادة يف رام اهلل ،مدة كل منها �شهران اثنان؛ حيث ّمت تدريب � 108ضباط
من جميع فروع قوات �أمن ال�سلطة بنهاية �أيلول�/سبتمرب .ومن املتو ّقع �أن تنتقل م�س�ؤولية التدريب من
متقاعدي �شركة «دين كورب�س  »Dyn Corps -الأمريكية �إىل املدربني الفل�سطينيني يف �أوائل العام
.2010
ّمت متويل خمتلف هذه الأن�شطة من �إجمايل  161مليون دوالر وافق الكونغر�س على تقدميها عامي
 2006و .2008وقد زادت �إدارة �أوباما من حجم التزام الواليات املتحدة ،وح�صلت على موافقة من
الكونغر�س يف حزيران/يونيو  2009لتخ�صي�ص مبلغ  109ماليني دوالر يف ال�سنة املالية  2009لدعم
برنامج �إ�صالح وحتويل قطاع الأمن ،الذي �أُدرِج للمرة الأوىل يف خطة الإ�صالح والتنمية الفل�سطينية
للفرتة بني عامي  2008و .2010وقد طلبت الإدارة الأمريكية مبلغ ًا �إ�ضافي ًا قدره  100مليون دوالر
لل�سنة املالية  2010بهدف تدريب ماجمموعه ع�شر كتائب من قوات الأمن الوطني.
املن�سق الأمني الأمريكي م�شاكل ج ّمة .ففي حني يعترب الفل�سطينيون �أن قوات
ومع ذلكُ ،يواجه ّ
الأمن الوطني التي يبلغ قوامها  15000رجل نواة جلي�ش امل�ستقبل� ،إال �أن مهمة دايتون تتم ّثل يف
حتويلها �إىل  5000من رجال «الدرك»� ،أي قوة �شبه ع�سكرية لدعم ال�شرطة .والأكرث �إ�شكالية من
ذلك هو �أن اجلمهور الفل�سطيني يلقي باللوم ،وب�شكل ّ
مطرد ،عليه وعلى قوات الأمن الوطني التي
يعمل على �إعادة بنائها ،ب�سبب انتهاكات حقوق الإن�سان وتنامي مناخ الرتهيب ال�سيا�سي املُتو ّلد عن
�أجهزة اال�ستخبارات .علم ًا �أن العالقات مع �أجهزة اال�ستخبارات تتم معاجلتها ح�صر ًا من ِق َب ْل وكالة
اال�ستخبارات املركزية ،وهو (دايتون) غري ّ
مطلع عليها .ي�شري كل ذلك �إىل ا�ستمرار عدم التجان�س
ويف�سر اقتناع نظائره الفل�سطينيني ب�أن القن�صلية الأمريكية يف القد�س ال�شرقية
يف النهج الأمريكيّ ،
ووكالة اال�ستخبارات املركزية هما اللتان تديران ال�سيا�سة الأمريكية ،وت�ؤ ّمنان تد ّفق املعونات املالية،
ولي�س هو .وعلى هذه اخللفية ،ف�إن اخلطاب الذي �ألقاه دايتون يف وا�شنطن يف �أيار/مايو 2009
اعتربته حركة حما�س والعديد من الفل�سطينيني مبثابة برهان على قيامه ب�إعادة بناء قوات �أمن
ال�سلطة الفل�سطينية ،لتتو ّكل مهام االحتالل الإ�سرائيلي ،ما �أحرج قيادة تلك القوات وحكومة فيا�ض،
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املن�سق الأمني الأمريكي بقادة املناطق ،وتفر�ضان عليه حتويل كافة
وجعلهما ت�ضعان ح ّد ًا الت�صال ّ
ات�صاالته من خالل وزارة الداخلية الفل�سطينية.

االحتاد الأوروبي

االحتاد الأوروبي كان ال�شريك الأ�صغر يف حتديد �شكل وهدف امل�ساعدات الأمنية لل�سلطة
الفل�سطينية منذ اتفاقات �أو�سلو العام  .1993وقد تو ّقف االحتاد عن تقدمي امل�ساعدة يف �أعقاب
اندالع االنتفا�ضة الفل�سطينية يف �أواخر العام  ،2000با�ستثناء م�ساهمة بقيمة  7ماليني يورو يف
العام  2002لـ«متكني» نظام العدالة الفل�سطيني ،ومتويل درا�سة �أ ّولية من ِق َب ْل وزارة التنمية الدولية
الربيطانية يف العام  2004لتحديد برامج الإ�صالح املمكنة التي من �ش�أنها دعم ال�شرطة املدنية .ومل
ي�ست�أنف االحتاد الأوروبي تقدمي م�ساعدة كبرية يف جمال الأمن �إال يف العام  ،2005ومنذ ذلك احلني
َق َ�ص َر جهوده يف �إطار خطاب �إ�صالحي �صريح قائم على �سيادة القانون.
مت ّثلت اخلطوة الأوىل يف تثبيت عدد من خرباء ال�شرطة يف مكتب املمثل اخلا�ص لالحتاد الأوروبي
لعملية ال�سالم بال�شرق الأو�سط يف القد�س ،يف كانون الثاين/يناير  .2005ويف الأول من �آذار/
مار�س ،تع ّهد م�ؤمتر لندن برت�شيد حوكمة �أمن ال�سلطة الفل�سطينية ،ويف ني�سان�/أبريلّ ،مت ت�أ�سي�س
مكتب تن�سيق تابع لالحتاد الأوروبي لدعم ال�شرطة الفل�سطينية بهدف م�ساعدة «الأولويات العمالنية
الفورية والتغيري التحويلي طويل الأمد» ،و�ضمان «االت�صال مع �أ�صحاب امل�صلحة الفل�سطينيني
والدوليني» ،وتن�سيق ور�صد امل�ساعدات املُق َّدمة من املانحني .وقد زيد عدد البعثة ،و�صارت ت�ضم �أحد
ع�شر خبري ًا ومق ّرها يف كل من وزارة الداخلية الفل�سطينية يف رام اهلل ،ويف قيادة ال�شرطة املدنية
()2
يف قطاع غزة.
احل�صيلة الفورية لهذا اجلهد كانت برنامج تطوير ال�شرطة املدنية الفل�سطينية للأعوام 2005
  ،2008والذي ّمت و�ضعه ب�صورة م�شرتكة .وهدف �إىل �إن�شاء م�ؤ�س�سة �شرطة «�شفافة وخا�ضعة �إىلامل�ساءلة وذات دور حم ّدد بو�ضوح ،تعمل �ضمن �إطار قانوين �سليم ،وقادرة على تقدمي خدمة �شرطية
ف ّعالة وقوية ،وت�ستجيب �إىل احتياجات املجتمع ،وقادرة على �إدارة مواردها الب�شرية واملادية ب�صورة
ف ّعالة» )3(.لكن ،مع اقرتاب موعد االن�سحاب الإ�سرائيلي من غزة� ،أ�صبحت الأولوية هي «رفع م�ستوى
القدرات العمالنية والأداء» ،و ّمت تقدمي موعد توفري املعدات والتدريب.
انطلق االحتاد الأوروبي من هذا الأ�سا�س غداة االن�سحاب الإ�سرائيلي ،ف�أن�ش�أ بعثتني مدنيتني
يف �إطار �سيا�سة الأمن والدفاع الأوروبية .ت�أ ّلفت البعثة الأوىل ،وهي بعثة امل�ساعدة احلدودية عند
معرب رفح التابعة لالحتاد الأوروبي ( ،)EUBAMمن رجال �شرطة و�شرطة حدود و�ضباط جمارك
جاءوا من �سبع ع�شرة دولة و ُك ّلفوا مبراقبة تنفيذ اتفاق التن ّقل والعبور املتّفق عليه يف ت�شرين الثاين/
نوفمرب � .2005إ�ضافة �إىل ذلك� ،سعى االحتاد �إىل «امل�ساهمة ،من خالل املال َز َمة ،يف بناء القدرات
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الفل�سطينية يف جميع جوانب �إدارة احلدود يف رفح» )4(.وكانت البعثة املدنية الثانية ،وهي مكتب
االحتاد الأوروبي لتن�سيق دعم ال�شرطة الفل�سطينية ( ،)EUPOL COPPSتهدف �إىل «امل�ساهمة
يف �إن�شاء ترتيبات عمل ف ّعالة و ُم�ستدامة لل�شرطة يف �إطار ميتلكه الفل�سطينيون ،وفق ًا لأف�ضل املعايري
()5
الدولية».
كانت بداية بعثة امل�ساعدة احلدودية عند معرب رفح ناجحة للغاية .لكن يف حزيران/يونيو ،2006
منعت احلكومة الإ�سرائيلية مراقبي االحتاد الأوروبي من الو�صول �إىل معرب رفح احلدودي ،وهو
�أمر �إلزامي ملوا�صلة ت�شغيله ،رد ًا على اختطاف اجلندي الإ�سرائيلي جلعاد �شاليط من ِق َب ْل م�س ّلحني
فل�سطينيني من غزة .بدورها ،عملت بعثة امل�ساعدة احلدودية عند معرب رفح ملدة تقل عن  25يف املئة
من ال�ساعات املق ّررة لفتح املعرب خالل العام التايل ،و�أ�صبحت عاطلة عن العمل متام ًا بعد �سيطرة
حما�س على غزة يف حزيران/يونيو  .2007وباملثل ،بد�أ مكتب االحتاد الأوروبي لتن�سيق دعم ال�شرطة
الفل�سطينية االنت�شار العمالين يف الأول من كانون الثاين/يناير  ،2006لكنه �أ�صبح م�شلو ًال بعد
موافقة االحتاد الأوروبي على املقاطعة ال�سيا�سية واملالية ال�شاملة حلكومة حما�س اجلديدة يف بداية
ني�سان�/أبريل .ويف حني وا�صلت الواليات املتحدة م�ساعدتها لقوات الأمن الوطني واحلر�س الرئا�سي،
اللذين خ�ضعا ل�سلطة عبا�س ،كان مكتب االحتاد الأوروبي لتن�سيق دعم ال�شرطة الفل�سطينية «غري
قادر على توفري الأموال الالزمة لأن�شطة مهمتها املدنية ،مثل �إعادة بناء ال�سجون وجتديد املحاكم،
و�صيانة املركبات ،وت�صليح �أجهزة االت�صال الال�سلكي ،والتي ُتعترب �ضرورية لتنفيذ �أي عملية �أ�سا�سية
()6
لإ�صالح قطاع الأمن».
ا�ست�أنف مكتب االحتاد الأوروبي لتن�سيق دعم ال�شرطة الفل�سطينية ن�شاطه يف �أيلول�/سبتمرب
 ،2007بالتعاون مع حكومة فيا�ض التي ُ�ش ّكلت حديث ًا ،على الرغم من �أن هذا كان يعني �أن تعمل من
دون رقابة برملانية ،ويف بيئة �سيادة قانون مخُ ت ّلة للغاية .وبحلول ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2008كان
جنز تدريب  687من �أفراد وحدة النظام العام يف ال�شرطة املدنية الفل�سطينية يف مركز تدريب
قد �أُ ِ
�أريحا ،والذي �أعيد ت�أهيله مب�ساعدة اجلهات املانحة ،بعد �أن ّمت تدمريه من ِق َب ْل القوات الإ�سرائيلية.
كما �أجرى مكتب االحتاد الأوروبي لتن�سيق دعم ال�شرطة الفل�سطينية دورات تدريبية تن�شيطية لـ530
من �أع�ضاء وحدة احلماية واحلر�س التي �أن�شئت حديث ًا .وبد�أ يف هذا الوقت تدريب  100من �أفراد
دائرة التحقيقات اجلنائية.
مل يكن عقد م�ؤمتر للمانحني يف برلني يف حزيران/يونيو  2008يقل �أهمية� ،إذ ُو ِ�ص َف ب�أنه «متابعة
عمالنية ملمو�سة ال�سرتاتيجية العمل اخلا�صة باالحتاد الأوروبي ،التي مت �إطالقها يف �سياق عملية
ال�سالم يف �أنابولي�س ،ومت الرتكيز ب�شكل رئي�س على التزام االحتاد الأوروبي لـ«م�ساعدة جهود بناء
الدولة الفل�سطينية ،ف�ض ًال عن توفري الدعم للفرتة االنتقالية» .وقد تع ّهد امل�ؤمتر بـ«دعم �إن�شاء قوات
�شرطة حديثة ودميقراطية»ُ ...ت�ستَكمل بدعم �أو�سع ل�سيادة القانون ،مبا يف ذلك امل�ساعدة على �إقامة
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نظام عقوبات ونظام ق�ضائي ف ّعال» )7(.كما مت التع ّهد بتقدمي م�ساعدات لتدريب ال�شرطة ،وت�شييد
مرافق مثل خمترب للطب ال�شرعي واملحاكم وال�سجون .ويف وقت الحقّ � ،أ�س�س مكتب االحتاد الأوروبي
لتن�سيق دعم ال�شرطة الفل�سطينية ق�سم ًا خا�ص ًا ب�سيادة القانون ،وزاد عدد عامليه الدوليني بواقع �أحد
ع�شر خبري ًا �آخرين لي�صل العدد الإجمايل �إىل  53خبري ًا.
ومع ذلك ،فقد ثبت �أن احل�صيلة الفعلية كانت متوا�ضعة .فقد التزم م�ؤمتر برلني بتقدمي 243
مليون دوالر ،ولكن بعد مرور �ستة �أ�شهر� ،ص ّرح كولني �سميث ،رئي�س مكتب االحتاد الأوروبي لتن�سيق
دعم ال�شرطة الفل�سطينية وهو يف نهاية واليته ،ب�أن البعثة تعمل مببلغ  55مليون دوالر ،و�ش ّدد على
�ضرورة «االنتقال ب�شكل ّ
مطرد من بناء القدرات �إىل التدريب والتح ّول» )8(.بيد �أن وا�ضعي تقرير
وجهوا انتقادات علنية كانت كالآتي:
�أمريكي ّ
« ...مل تتق ّدم جهود التدريب هذه ب�أي �شيء يقرتب من الإحلاح ال�ضروري� .إذ اليمُ ّثل �آخر مبلغ
خ�ص�صه االحتاد الأوروبي ،وهو  5ماليني يورو ،لتمويل ال�سيارات والزي الر�سمي ومعدات االت�صاالت
ّ
اخلا�صة بال�شرطة املدنية الفل�سطينية� ،سوى ن�سبة  6يف املئة من طلب ال�شرطة ووزارة الداخلية
البالغ  134مليون دوالر .ووفق ًا ملا يقوله مدير ال�شرطة حازم عطا اهلل ،ف�إن عدد ًا قلي ًال من مراكز
ال�شرطة الـ 78يف �أنحاء ال�ضفة الغربية ُيل ّبي املعايري الأ�سا�سية لل�صحة وال�سالمة ،وهناك فقط 30
حا�سوب ًا لقوة ال�شرطة بر ّمتها البالغة  7000فرد ًا .والتتو ّفر �أي مركبات يف واحد وثالثني مركز ًا
()9
لل�شرطة».

لبنان
نظري ًا ،ميتلك لبنان قطاع ًا �أمني ًا متطور ًا ن�سبي ًا من حيث الإطار القانوين وامل�ؤ�س�سات الر�سمية،
وت�سل�س ًال قيادي ًا وطيد ًا ،وتبعية للحكومة املدنية ،و�إن كانت ت�شوبها النواق�ص .بيد �أن الواقع خمتلف.
فالقطاع الأمني مل يتغ ّلب بعد على تركة قوامها خم�سة ع�شر عام ًا من احلرب الأهلية التي انتهت يف
العام  ،1990والعلى خم�سة ع�شر عام ًا الحقة من الهيمنة ال�سورية .وعلى الرغم من ان�سحاب القوات
ال�سورية يف ني�سان�/أبريل  ،2005اليزال القطاع «يعاين من �ضعف على م�ستوى القيادة والتنظيم
ب�سبب جتاذبات الوالءات ال�سيا�سية والطائفية والإقليمية» ،حيث ترفع الأجهزة املختلفة تقاريرها
�إىل �سلطات د�ستورية خمتلفة )10(.وهذا ُيق ّو�ض �صياغة ال�سيا�سات وعمليات التخطيط على م�ستوى
القطاع ،وي�ؤدي �إىل ت�آكل القيادة العمالنية ،ويعيق التحديث ورفع م�ستوى املهارات والتجهيزات.
يتفاقم ال�صراع الطائفي وال�سيا�سي لل�سيطرة على قطاع الأمن ب�سبب وجود ازدواجية ع�سكرية
يف لبنان ،وهو الأمر الناجم عن ا�ستثناء حزب اهلل من عملية نزع �سالح وت�سريح امليلي�شيات يف
�أوائل ت�سعينيات القرن املا�ضي .وهذه االزدواجية ،بدورها ،تع ّقد م�س�ألة الإ�صالح و�إعادة الهيكلة.
وقد �س ّلطت �أزمة �أيار/مايو  ،2008ال�ضوء على هذه الآثار ،حني �سيطرت املعار�ضة اللبنانية بقيادة
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حزب اهلل على الن�صف الغربي من العا�صمة بريوت� .إذ �أ�صيب املجل�س الأعلى للدفاع وجمل�س الأمن
املركزي بال�شلل ،ووقفت القوات امل�س ّلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي موقف املتفرج ،خوف ًا من
الت�شرذم مرة �أخرى ،على غرار ماجرى خالل احلرب الأهلية الطويلة.
ُتواجه الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي مع�ضلة خا�صة .فقطاع الأمن اللبناين يعاين من نق�ص
املوارد واملع ّدات ،ولكن تبقى امل�ساعدة املادية ذات قيمة حمدودة ،طاملا �أن ال�سلطات ال�سيا�سية غري
م�ستعدة لتطوير �سيا�سات للأمن الوطني .لذا ،ف�إن الإ�صالح لي�س ممكن ًا من دون وجود «عنوان» واحد
للتعامل معه ،وطاملا �أن قطاع الأمن ُيعترب من ِق َب ْل �أي من الأطراف الفاعلة الرئي�سة  -يف الداخل ويف
اخلارج على حد �سواء � -أداة حلماية النظام �أولتكون له اليد العليا ع�سكري ًا يف مواجهة حزب اهلل
واملعار�ضة .وبالتايل ،ف�إن الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي قبال �ضمن ًا الفكرة ب�أنه من غري العملي
موا�صلة �إ�صالح القطاع الأمني �أو و�ضع �سيا�سة �أمنية وطنية يف لبنان ،على رغم �أنهما مل ين�سحبا
متام ًا .والنتيجة هي وجود ن�شاطات حمدودة ،تتك ّون �أ�سا�س ًا من جهود ثنائية تر ّكز �إىل حد كبري
على حت�سني املهارات الأ�سا�سية والت�س ّلح يف جماالت و�أجهزة حم ّددة ،مايعك�س غياب �إطار متكامل
وغمو�ض ًا �إزاء الأهداف والأ�ساليب.

الواليات املتحدة

رحبت الواليات املتحدة على الفور برحيل القوات ال�سورية من لبنان ،بيد �أنها تباط�أت كثري ًا يف
ّ
�إدراك احلاجة �إىل �إ�صالح قطاع الأمن اللبناين .ومت ّثل ر ّدها الأويل يف �إيفاد بعثة تخطيط برئا�سة
العميد مارك كيميت يف �أوائل العام  ،2006لتقييم كل من حالة الأ�سلحة واملعدات الأمريكية التي
�سبق تقدميها ،واحتياجات القوات امل�س ّلحة اللبنانية وفق ًا لذلك .وجرى الحق ًا التع ّهد بتقدمي
ماجمموعه  410مليون دوالر من امل�ساعدةُ ،خ ّ�ص�ص ثالثة �أرباعها �إىل القوات امل�س ّلحة اللبنانية،
فيما مت تخ�صي�ص املبلغ املتبقي ،وقدره  100مليون دوالر� ،إىل قوى الأمن الداخلي .وح ّدد كيميت
الهدف من ذلك ب�إيجاز عندما قال« :يف �أذهاننا ،هذا هو اجلي�ش الذي �سوف ي�ضطر �إن عاج ًال �أو
()11
�آج ًال �إىل مواجهة اجلناح امل�س ّلح حلزب اهلل».
يو�ضح هذا الهدف �أولويات �سيا�سة الواليات املتحدة جتاه القطاع الأمني اللبناين ،و�أي�ض ًا عدم ات�ساق
هذه ال�سيا�سة .فقد عك�ست الواليات املتحدة نهجها يف �أعقاب حرب �صيف العام  2006بني حزب اهلل
و�إ�سرائيل� .إذ �أدت احلرب �إىل االعتقاد ب�أن القوات امل�س ّلحة اللبنانية ،وبخا�صة فرع اال�ستخبارات
الع�سكرية (املكتب الثاين) ،كانت مرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا بحزب اهلل ،وب�أن �ضباط ال�صف واجلنود
فيها كانوا يف معظمهم من امل�سلمني ال�شيعة ،وبالتايل ُيفرت�ض �أنهم متعاطفون مع حزب اهلل .وكانت
احل�صيلة حت ّول الرتكيز باجتاه قوى الأمن الداخلي ،وهو ماعك�س االعتقاد ب�أنها كانت معق ًال موالي ًا
للحكومة ،وب�أن جهاز املخابرات يف قوى الأمن� ،أي فرع املعلومات ،كان موالي ًا لتيار امل�ستقبل املُ�سلم
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ال�س ّني �إىل حد كبري برئا�سة �سعد احلريري ،جنل رئي�س الوزراء ال�سابق الذي اغتيل رفيق احلريري.
وقد ز ّودت الواليات املتحدة القوات امل�س ّلحة اللبنانية بالأ�سلحة والذخائر خالل معركتها ال�شر�سة
�ضد جماعة فتح الإ�سالم يف خم ّيم نهر البارد لالجئني الفل�سطينيني بني �أيار/مايو و�أيلول�/سبتمرب
 ،2007لكن ال�سيا�سة الأمريكية الأ�سا�سية مل تتغيرّ  .ومل ت�س َع الواليات املتحدة �إىل ا�ستعادة عالقات
العمل الكاملة مع القوات امل�س ّلحة اللبنانية �إال بعد �أن ف�شلت قوى الأمن الداخلي يف ّ
التدخل �ضد
املعار�ضة خالل معارك ال�شوارع يف �أيار/مايو  ،2008ف�أر�سلت وفدين ع�سكريني لزيارة قيادة اجلي�ش
وت�سليم �شحنات جديدة من الذخرية واملركبات اخلفيفة بعد ذلك.
ومع هذا ،بقيت امل�ساعدة الأمنية الأمريكية حمدودة ومرتددة .فقد ح�صلت قوى الأمن الداخلي
على املزيد من التدريب واملعدات يف الفرتة بني عامي  2006و ،2008هدفت �أ�سا�س ًا �إىل ال�سيطرة
على احلدود ولتعزيز فرع املعلومات ،كما ح�صلت املركبات وغريها من امل�ساعدات بقيمة  10ماليني
دوالر لتطوير جم ّمع القوة ال�س ّيارة يف ال�ضب ّية ووحدة مكافحة الإرهاب «الفهود» التابعة لقوى الأمن
الداخلي .كما �أعلن املكتب الأمريكي ل�ش�ؤون مكافحة املخدرات و�إنفاذ القانون يف كانون الثاين/يناير
� 2008أنه «�سيو ّفر لقوى الأمن الداخلي (اللبنانية) التدريبات الأ�سا�سية على �إنفاذ القوانني ،واملعدات
()12
غري الفتّاكة ،وتركيب �شبكة ات�صاالت ،وجتديد مرافق الك ّلية الع�سكرية والقيادة وال�سيطرة».
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،كان املق�صود من جزء كبري من امل�ساعدة املُق ّدمة �إىل القوات امل�س ّلحة اللبنانية
هو ا�ستكمال مراقبة احلدود ،مبا يف ذلك نظام متن ّقل متق ّدم لالت�صاالت ،وزوارق خفر ال�سواحل،
وجتديد مروحيات �سالح اجلو .ومع ذلك ،ف�إن �أقل من ن�صف مبلغ الـ 410مليون دوالر الأ�صلية من
امل�ساعدة الأمنية التي ّمت التع ّهد بتقدميها يف العام  ،2006جرى ت�سليمه بحلول بنهاية العام ،2008
وذلك ب�سبب التنازع بني وزارتي اخلارجية والدفاع الأمريكيتني.

االحتاد الأوروبي

من الناحية الر�سمية ،يع ِّلق االحتاد الأوروبي �أهمية بالغة مب�شروع �إ�صالح قطاع الأمن اللبناين
و�إعادة هيكلته ،لكن جهوده كانت متوا�ضعة التمويل حتى الآن ،كما �أن النتائج كانت جزئية وقليلة
الت�أثري .والواقع �أن جهود االحتاد مل ُتظهر جناح ًا �أكرب من الواليات املتحدة ،التي ُتر ّكز على تطوير
القدرات العمالنية للقوات امل�س ّلحة النظامية .رمبا لي�س هذا مفاجئ ًا لأن �أكرث من  25مليون دوالر
من مبلغ الـ 45مليون دوالر التي �أ�سهمت بها الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي يف جمال املعدات
والتدريب منذ العام  ،2006ذهبت �إىل القوات امل�س ّلحة اللبنانية ،بد ًال من �أجهزة الأمن الداخلي
املختلفة.
جرت بلورة املوقف الر�سمي لالحتاد الأوروبي يف بيان تع ُّهد َ�ص َد َر بعد حرب العام  ،2006ت�ض ّمن
الإ�شارة �إىل �ضرورة «دعم حكومة لبنان يف �ضمان احرتام �سيادة القانون وحت�سني �أو�ضاع الأمن
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الداخلي ،وال�سيما تعزيز قوى الأمن الداخلي» )13(.لكن ،يف الواقع ،مل يتم تخ�صي�ص �سوى مبلغ 4

ماليني يورو حلزمة الأمن و�سيادة القانون على رغم �أن اتفاقية اجلوار وال�شراكة الأوروبية املربمة مع
لبنان يف العام  ،2007و�ضعت جمموعة �أهداف طموحة ب�شكل اللب�س فيه:
«�أولوية الإ�صالح تتم ّثل يف تطوير القدرة الإدارية للجهات الأمنية الرئي�سة ،مبا يف ذلك م�ؤ�س�سات
�إنفاذ القانون و�إدارة الأمن وهيئات الرقابة وم�ؤ�س�سات العدالة .ويحتاج لبنان �إىل �ضمان االت�ساق
يف �إدارة وت�شغيل النظام الأمني ،مع احرتام حقوق الإن�سان واملعايري الدميقراطية ....ميكن ت�ص ّور
�إجراء دورات تدريبية لقوى الأمن الداخلي ،ودورات تدريبية لل�شرطة ،و�إ�صالح قطاع الأمن ،ف�ض ًال
()14
عن م�شاريع لإدارة احلدود من �أجل تعزيز التعاون يف القطاع الأمني».
بيد �أن االحتاد الأوروبي مل يحقق �سوى النزر الي�سري على طريق تنفيذ هذه الأهداف .كما �أنه مل
يت�صرف بو�صفه �إطار ًا جماعي ًا ر�سمي ًا لتقدمي امل�ساعدة الأمنية .ويعود ال�سبب يف هذا ،على الأقل
جزئي ًا� ،إىل عدم قدرة احلكومة اللبنانية على و�ضع خطة ُم ّت َفق عليها لإ�صالح القطاع الأمني ،ما
�أعاق تركيز االحتاد الأوروبي «على تعزيز امل�ؤ�س�سات وتنفيذ ا�سرتاتيجيات وطنية» )15(.كما �أن غياب
الإجماع ال�سيا�سي اللبناين حال دون اتّباع نهج �شامل ،وحال ،عالوة على ذلك ،دون �إجراء ك�شف
وتدقيق �شمويل لقطاع الأمن (الذي يت�ألف من الدفاع واال�ستخبارات ونظام العدالة� ،إ�ضافة �إىل
ال�شرطة والأمن الداخلي) ،الذي اليمُ كن من دونه و�ضع خطة ُم ّت َفق عليها.
ميكن القول �إن �أجنح جهود االحتاد الأوروبي هو الربنامج الذي بد�أ يف خريف العام  2007وا�ستمر
�سنتني لتطوير ال�شرطة الق�ضائية وتزويدها باملهارات الفنية واملعدات الالزمة للتحقيق يف اجلرائم
وفح�ص م�سرح اجلرمية وحتاليل الطب ال�شرعي ،جنب ًا �إىل جنب مع التدريب يف جمال حقوق
الإن�سان .وقد ّمت بذل جهود �أخرى ثنائية �أ�سا�س ًا ،وهي:
�أ) امل�ساعدة الربيطانية والفرن�سية لتطوير قدرات مكافحة ال�شغب وحفظ النظام العام يف
قوى الأمن الداخلي؛ ب) التدريب الفرن�سي لوحدة مكافحة الإرهاب «الفهود» وفرع اال�ستخبارات
الع�سكرية يف اجلي�ش؛ ج) امل�ساهمات الأملانية يف تطوير املخترب والتدريب يف مركز تدريب ال�شرطة
الق�ضائية يف عرمون ،و�إعادة بناء نظام الرادار ال�ساحلي ونظام املراقبة اخلا�ص مبراقبة احلدود
البحرية التابع للقوات امل�س ّلحة اللبنانية؛ د) املبادرة الهولندية  -الربيطانية لتطوير التدريب يف كلية
حر َز تق ّدم يف حت�سني املهارات الأ�سا�سية واملعدات ،لكنه
الأركان يف جمال �إدارة الأمن والدفاع .وقد �أُ ِ
ظل حمدود ًا ب�سبب غياب خطة �شاملة.
يك�شف امل�شروع التجريبي يف الإدارة املتكاملة للحدود يف �شمال لبنان عن حدود اجلهود الأوروبية
اجلماعية الأكرث طموح ًا �إىل الآن� .إذ ُي�ص ّور امل�شروع الذي تقوده �أملانيا على �أنه التزام م�شرتك لالحتاد
الأوروبي والواليات املتحدة وم�ص َّمم «مل�ساعدة احلكومة اللبنانية على تعزيز الأمن على احلدود
ال�سورية  -اللبنانية ،وملنع تد ّفق الأ�سلحة غري امل�شروعة �إىل لبنان ،مبا يف ذلك تقدمي امل�ساعدة الفنية
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�إىل �سلطات �أمن احلدود واجلمارك اللبنانية»( .)16ومنذ ذلك احلني ،واجه املانحون �صعوبات جمة
يف تن�سيق م�ساعداتهم .فقد وجدت الأمم املتحدة بعد نحو عامني من و�ضع ت�ص ّور امل�شروع� ،أنه ُيعاين
من غياب «التخطيط اال�سرتاتيجي» ،ومن وجود ثغرات يف املعدات الأ�سا�سية ،ومن �ضعف التن�سيق
بني احلاجات اللبنانية وبني امل�ساعدة املُق ّدمة من املانحني )17(.وعملت املف ّو�ضية الأوروبية ومكتب
املن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة فيما بعد على تطوير دورهما من �أجل معاجلة هذه الثغرات ،بيد �أن
ّ
جدوى انتقال امل�شروع �إىل حدود لبنان ال�شرقية مع �سورية مل يت�أكد بعد.

اليمن
ُي�ش ّكل �إ�صالح و�إعادة هيكلة قطاع الأمن اليمني حت ّدي ًا خا�ص ًا .فهو يف الواقع ،لي�س مطروح ًا على
جدول الأعمال الر�سمي احلكومي �سواء يف الواليات املتحدة �أواالحتاد الأوروبي .ومع ذلك ،يعاين
هذا القطاع من تركات �سلبية متعددة ،جت ّلت يف ال�شرذمة ّ
املتف�شية والرتكيز املُتزايد لل�سلطة حول
الرئي�س علي عبداهلل �صالح و�أقاربه وقبيلته «�سنحان» .وقد �أدى الف�شل يف دمج الأجهزة الأمنية بعد
توحيد �شمال وجنوب اليمن يف العام  1990والإحالة الق�سرية على التقاعد للكثري من الع�سكريني
يف اجلنوب� ،إىل ن�شوب احلرب الأهلية الق�صرية يف العام  ،1994كما �أ�سفر ،منذ العام  ،2007عن
�سل�سلة من االحتجاجات العنفية والقمع احلكومي يف املحافظات اجلنوبية .و ُتواجه الدولة اليمنية
�أي�ض ًا حتديات ل�سلطتها و�شرعيتها من بع�ض القبائل ،ومن «التم ّرد احلوثي» الذي بد�أ يف العام ،2004
وهي ج ّندت مرار ًا مت�شددين �إ�سالميني وميلي�شيات قبلية �إىل جانب اجلي�ش �ضد «االنف�صاليني»
اجلنوبيني ،و�ضد احلوثيني بح�سب بع�ض التقارير.
�أدى ا�ستخدام التجنيد الع�سكري كو�سيلة الحتواء رجال القبائل والتعيينات ملكاف�أة الوالء ال�شخ�صي
ّ
مت�ضخم ب�صورة خطرية ،ويفتقر
بني ال�ضباط ،خ�صو�ص ًا يف اجلي�ش وال�شرطة� ،إىل بروز قطاع �أمني
ويعج بالف�ساد .و ُيعترب القطاع على نطاق وا�سع ب�أنه
�إىل املعدات الأ�سا�سية واملهارات املتخ�ص�صةّ ،
اليعدو كونه �أكرث من جمموعة من الأجهزة املتباينة وقنوات االت�صال املُنف�صلة التي تتمحور من خالل
املح�سوبية حول علي عبداهلل �صالح .فاحلكومة اليمنية وامل�ؤ�س�سات الأمنية جم ّز�أة متام ًا ،والمتتلك
�سوى احلد الأدنى من التوا�صل والتن�سيق يف مابني وزارات الداخلية والعدل والدفاع ويف داخل كل
منها .وبالتايل ،ثمة قدر وا�سع من التداخل واالزدواجية يف املهام بني ال�شرطة واجلي�ش وقوات الأمن
املركزي يف املناطق احل�ضرية ،ومن املناف�سات التي ت�ؤ ّدي �إىل عدم فعالية ال�سيطرة وحفظ النظام
يف املناطق الريفية وعلى طول احلدود الربية.
بالن�سبة �إىل الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي ،ف�إن الغر�ض الأ�سا�سي من برامج امل�ساعدات يف
اليمن ،مبا يف ذلك امل�ساعدة الأمنية ،هو منع ف�شل الدولة التي حتتل املرتبة احلادية والع�شرين
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عاملي ًا يف جمال ال ُعر�ضة �إىل ال�صراعات الداخلية العنيفة والتدهور املجتمعي .و ُت�ش ّدد وزارة التنمية
الدولية يف اململكة املتحدة على الوقاية ،حيث تقول �إنه «يجب �إجراء التح�سينات يف �سيادة القانون
وتطبيقه الآن من �أجل الت�صدي �إىل انت�شار هذه النزاعات يف امل�ستقبل»( .)18ومع ذلك ،التتم �صياغة
امل�ساعدة الأمنية املق َّدمة �إىل اليمن من الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي على �أ�سا�س املخاوف يف
�ش�أن �إنفاذ القانون ،بل من خالل الإطاللة على اليمن بو�صفه «دولة على خط املواجهة» يف احلرب
على الإرهاب.

الواليات املتحدة

ا�ست�أنفت الواليات املتحدة تقدمي م�ستويات هامة من التعاون وامل�ساعدات الع�سكرية مع اليمن بعد
هجمات احلادي ع�شر من �أيلول�/سبتمرب  .2001الغر�ض كان وا�ضح ًا« :تو�سيع ال�شراكة بني حكومة
الواليات املتحدة وحكومة اجلمهورية اليمنية ملكافحة الإرهاب ،لتحييد قدرة تنظيم القاعدة على
تهديد م�صالح الواليات املتحدة داخل اليمن وانطالق ًا منه على حد �سواء ،وتعزيز الأمن الإقليمي من
خالل بناء �شراكة وثيقة بني الواليات املتحدة واجلي�ش اليمني .ولتحقيق هذه الأهداف ،ف�إن امل�ساعدة
الإمنائية التي تق ّدمها حكومة الواليات املتحدة �سوف تعزّز التعاون يف جماالت اجلهود الدبلوما�سية
والع�سكرية و�إنفاذ القانون ،ومكافحة الإرهاب واال�ستخبارات )19(.والأهم من ذلك �أن �إدارة الرئي�س
جورج بو�ش كانت مهتمة بتعزيز القدرات ال�سيادية يف دولة حتتل منطقة التما�س بني جمل�س التعاون
اخلليجي الغنية بالنفط ومنطقة القرن الإفريقي .وعلى الرغم من الثناء الدافق الذي �أغدقه الرئي�س
الأمريكي جورج بو�ش على اليمن ب�سبب «دعمه القوي يف هذه احلرب �ضد املتطرفني والإرهابيني»،
()20
ف�إن اليمن نف�سه يحظى باهتمام �ضئيل.
منذ ربيع العام  ،2002ر ّكزت الواليات املتحدة على �إن�شاء وكالة ا�ستخبارات جديدة ووحدة ُمك ّر�سة
ملكافحة الإرهاب ،وعلى حت�سني الرقابة على احلدود .ويف �أعقاب تفجري املدمرة الأمريكية «كول» يف
ت�شرين الأول�/أكتوبر � ،2000ش ّكت الواليات املتحدة ب�أن جهاز الأمن ال�سيا�سي ،وهو الوكالة اليمنية
الرئي�سة جلمع املعلومات ،خمرتق ب�ش ّدة من ِق َب ْل املتعاطفني مع تنظيم القاعدة ،ويفتقر �إىل القدرة
التحليلية .ومل تكن الواليات املتحدة را�ضية على وجه اخل�صو�ص عن م�ستوى تبادل املعلومات ،و�أعربت
عن �أملها يف �أن ي�س ّد مكتب الأمن القومي اجلديد هذه الثغرات ويع ّو�ضها ،ورمبا يحل حمل جهاز
الأمن ال�سيا�سي .وقد ز ّودت مكتب الأمن القومي ب�أنظمة ات�صاالت ومراقبة و ُن ُظم جمع بيانات حديثة،
و�أحيان ًا ب�صور الأقمار ال�صناعية والبيانات ،لكن ّمت رف�ض حماوالتها لت�أمني «�سيطرة ح ّية»من خالل
الدخول املبا�شر �إىل املعلومات �أوعرب وجود �أفراد تابعني لها يف داخل املكتب.
هذا �أو ًال� .أما ثاني ًا ،فقد �ساعدت الواليات املتحدة يف �إن�شاء وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لقوات
الأمن املركزي �ضمن وزارة الداخلية ،بقيادة العميد يحيى �صالح ،ابن �شقيق الرئي�س .وتل ّقت وحدة
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مكافحة الإرهاب ،وهي «نقطة الرتكيز الرئي�سة» ،امل�ساعدة الفنية واملعدات والتدريب من الواليات
املتحدة التي تعتربها «واحدة من م�ؤ�س�ساتنا الأمنية املُ َّ
ف�ضلة للعمل معها لأنها جديدة ولي�س فيها
ف�ساد» )21(.ومع ذلك ،ف�إن الواليات املتحدة تعيق جهودها بنف�سها� ،إذ ُتر�سل املد ِّربني يف جوالت
ميدانية ق�صرية الأجل ،و ُتر�سل �أولئك املتوافرين ،كما يتقرر يف وزارة الدفاع يف وا�شنطن العا�صمة،
ويف مقر قوة العمل امل�شرتكة يف القرن الإفريقي يف جيبوتي ،بغ�ض النظر عن مدى مالءمة خرباتهم
اخلا�صة للمتطلبات املحلية اليمنية.
ثالث ًا ،لتحقيق حت�سني مراقبة احلدود� ،ساعدت الواليات املتحدة على تركيب �أنظمة املراقبة يف
املطارات واملعابر احلدودية ابتداء من ربيع العام  .2002وقد �أعطت الأولوية لرتكيب نظام مقارنة
وتقييم الهوية ال�شخ�صية الآمنة ( ،)PISCESوذلك بهدف تت ّبع ور�صد والتحقق من هوية كل �شخ�ص
يدخل �إىل اليمن �أويخرج منه .ولهذه الغاية ،د ّربت الواليات املتحدة املوظفني وج ّددت وج ّهزت َمرافق
مراقبة احلدود ،خ�صو�ص ًا يف مطار �صنعاء .كما �أنها ت�سعى �إىل رفع م�ستوى اجلي�ش اليمني وم�ساعدته
على توكيد �سلطة احلكومة يف املناطق القبلية ،حيث يتم ّثل الهدف النهائي يف ت�أمني وتعزيز احلدود
الربية للبالد.

االحتاد الأوروبي

ت�ص ّرف االحتاد الأوروبي �إىل حد كبري ك�شريك �أ�صغر للواليات املتحدة يف اليمن ،وخ�صو�ص ًا يف
جت ّنب خطاب «الإ�صالح» يف مايتع ّلق بقطاع الأمن .وتعتمد عالقات االحتاد الأوروبي مع اليمن على
اتفاق التعاون الذي ُو ِّقع يف العام  ،1997و ّمتت ترقيته يف العام  2004بـ«�إعالن �صنعاء» الذي �أعلن
عن �إقامة مف ّو�ضية لالحتاد الأوروبي يف العا�صمة اليمنية ،وعن بدء حوار �سيا�سي ر�سمي على �أ�سا�س
ال�شراكة اال�سرتاتيجية مع االحتاد الأوروبي يف ال�شرق الأو�سط ومنطقة البحر الأبي�ض املتو�سط .ويف
العام � ،2005أ�سفر احلوار عن اتفاق على الرتكيز على «التنمية ال�سيا�سية واالقت�صادية ،مبا يف ذلك
الدميقراطية وحقوق الإن�سان والق�ضايا االقت�صادية واالجتماعية ،والق�ضايا الأمنية الإقليمية» يف
اليمن ،كما �أ�سفر عن التزام ميني بـ«تعميق التعاون مع االحتاد الأوروبي يف جمال الأمن ومكافحة
()22
الإرهاب».
عملي ًا ،اتّخذت امل�ساعدة الأوروبية يف جمال الأمن �شكل جهود منف�صلة من ِق َب ْل عدد قليل من
الدول الأع�ضاء .و ُتعترب اململكة املتحدة املانح الرئي�س بعد الواليات املتحدة ،وتتعاون وتتداخل معها
متام ًا يف ما ُي�ش ّكل يف الواقع جهد ًا م�شرتك ًا .وقد �شاركت اململكة املتحدة يف كل مراحل تطوير مكتب
الأمن القومي ووحدة مكافحة الإرهاب ،وهي تقود خطة التنمية للأعوام  ،2012 – 2002لتعزيز
خفر ال�سواحل اليمني ،الذي �أقنعت وزارة الداخلية ب�إن�شائه يف العام  .2002ومبوجب هذا الربنامج،
حتتفظ اململكة املتحدة مب�ست�شار يف مقر خفر ال�سواحل يف �صنعاء وبفريق دائم للتدريب يف عدن،
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حيث يعمل املدربون الفرن�سيون والأمريكيون �أي�ض ًا .وقد ط ّورت فرن�سا قاعدة �أخرى يف �سالف،
وق ّدمت ،جنب ًا �إىل جنب مع الواليات املتحدة و�إيطاليا ،الزوارق ونظام تت ّبع ال�سفن وغري ذلك من
املعدات يف الفرتة بني عامي  2002و.2006
اجلهد الأوروبي اجلماعي الوحيد مت ّثل يف التخطيط اجلاري من ِق َب ْل املفو�ضية الأوروبية لـ«برنامج
()23
بكلفة  7.5مليون يورو يبد�أ يف  ،2010 – 2009ويهدف جزئي ًا �إىل حتديث �أكادميية ال�شرطة».
وقد دعمت فرن�سا ،ب�شكل منف�صل ،تطوير ال�شرطة و�إ�صالح املناهج الق�ضائية .و ُتق ّدم �أملانيا �أنواع ًا
خمتلفة من امل�ساعدة على م�ستوى ب�سيط يف تدريب ال�شرطة والطب ال�شرعي ،كما تعمل الدمنارك مع
وزارة حقوق الإن�سان .و ُتكمل هذه امل�ساهمات ا�سمي ًا الربنامج املقرتح من اململكة املتحدة بخ�صو�ص
ال�شرطة والق�ضاء ،ومع ذلك تبقى هذه امل�ساهمات �أقل من �أن ُت�ش ّكل جهد ًا جماعي ًا .قد تكون �سيادة
القانون حا�سمة يف معاجلة مهام «منع النزاعات» وخماطر «ه�شا�شة الدولة» التي ُتعترب مركزية يف
حتقيق «�أهداف التنمية الألفية» ،وهي ت�ؤ ّمن �أي�ض ًا الإطار العري�ض لكل جهود و�سيا�سات املانحني يف
اليمن ،بيد �أن ت�أثري املانحني هو الأ�ضعف يف هذا املجال.

عواقب الرتكيز على مكافحة الإرهاب
يف العام  ،2008و�ضعت كوندوليزا راي�س ،التي كانت وزيرة خارجية الواليات املتحدة �آنذاك،
«التطوير الدميقراطي يف لب مقاربتنا» حلل ال�صراع الإ�سرائيلي  -الفل�سطيني .وقد عنت بذلك
«اجلهد الكبري املطلوب لبناء م�ؤ�س�سات دميقراطية ف ّعالة قادرة على مكافحة الإرهاب والتطرف،
وتعزيز �سيادة القانون ،ومكافحة الف�ساد ،وخلق الفر�ص �أمام الفل�سطينيني لتح�سني ظروف
عي�شهم» )24(.ومع ذلك ،ف�إن الواليات املتحدة ،ومعها االحتاد الأوروبي ،ورغم خطابه امل�شابه� ،أعطيا
يف الواقع الأولوية ملكافحة الإرهاب� ،سواء عمد ًا �أو�صدفة ،و�سواء يف ال�سلطة الفل�سطينية� ،أولبنان،
�أواليمن .وهذا اليقلب الرتتيب الذي اقرتحته راي�س ر�أ�س ًا على عقب وح�سب� ،إمنا �أي�ض ًا ُيع ّر�ض �إىل
اخلطر �أجندة حتقيق الدميقراطية و�سيادة القانون.

فل�سطني

حظيت مكافحة الإرهاب بالأولوية على الدوام يف احلالة الفل�سطينية .فهي كانت ح�صر ًا محُ ّرك
العالقات الأمنية الأمريكية مع ال�سلطة الفل�سطينية ،بدء ًا من العام  ،1996حني بد�أت وكالة
اال�ستخبارات املركزية الأمريكية عملية �سرية لتدريب وجتهيز جهازي اال�ستخبارات الفل�سطينيني
امل�ش ّكلني حديث ًا :جهاز الأمن الوقائي ودائرة املخابرات العامة .وقد ط ّور االحتاد الأوروبي برناجم ًا
م�شابها ُعرف با�سم (ُ ،)COTERت ِّوج بتوقيع مذ ّكرة �أمنية ر�سمية مع ال�سلطة الفل�سطينية يف نهاية

يزيد �صايغ

ني�سان�/أبريل  .1998وقد جتاوز كال الربناجمني متام ًا قنوات التن�سيق التي كانت قائمة .واحلقيقة
�أن معظم امل�ساعدة الأوروبية �إىل قوات الأمن التابعة لل�سلطة الفل�سطينية بني عامي  1994و،2000
والتي بلغ متو�سطها حوايل  11مليون يورو �سنوي ًا ،كانت تهدف �إىل مكافحة الإرهاب �أكرث مما هي
لبناء القوات .ودعمت اململكة املتحدة �أي�ض ًا «القوة اخلا�صة» يف قوات �أمن ال�سلطة الفل�سطينية
بالتدريب والت�سليح واملعدات حتت العنوان العري�ض نف�سه� ،إىل �أن ُح َّلت يف العام .2005
حتى بعد �أن جعل الرئي�س بو�ش «الإ�صالح» حموري ًا يف العالقات مع ال�سلطة الفل�سطينية يف
حزيران/يونيو  ،2002ف�إن خارطة الطريق �إىل ال�سالم املُعلنة من ِق َب ْل اللجنة الرباعية الدولية يف
وجه ًا
 30ني�سان�/أبريل  2003ربطت �إعادة بناء وتوجيه «جهاز �أمن ال�سلطة الفل�سطينية» ،لي�صبح ُم َّ
وموجهة وف ّعالة بهدف الت�ص ّدي �إىل كل �أولئك الذين لهم عالقة
ح�صر ًا نحو �إمتام «عمليات م�ستمرة ّ
بالإرهاب ،وتفكيك القدرات والبنى التحتية الإرهابية» .ومل تكن هناك �إ�شارة �إىل �إ�صالح القطاع
الأمني ،وال �إىل حاجته �إىل الإ�شراف املدين الدميقراطي الف ّعال.
مل تتح ّول الواليات املتحدة ب�شكل جدي نحو �إعادة ت�أهيل قوات الأمن التابعة لل�سلطة الفل�سطينية،
�إال بعد فوز حما�س يف انتخابات كانون الثاين/يناير  .2006البل �أكرث :جاء هذا التح ّول كجزء من
ا�سرتاتيجية تغيري النظام بهدف حرمان احلكومة اجلديدة من ال�سيطرة على قوات الأمن التابعة
لل�سلطة ،ولتحويل هذه الأخرية �إىل قوة موازية �ضد حما�س .يف البداية ،تو ّقع االحتاد الأوروبي �أن
تكون حكومة حما�س �أكرث جدية من �سابقتها يف مايتع ّلق ب�إ�صالح القطاع الأمني ،لكنه ع ّلق يف نهاية
املطاف ات�صاالته مع فروع قوات الأمن التي خ�ضعت د�ستوري ًا �إىل حكومة حما�س ،مت�شي ًا مع املقاطعة
الأمريكية .وبذلك� ،أُجه�ضت كل مقرتحات الإ�صالح ال�سابقة ،كما �أدى حتويل خم�ص�صات قوات
الأمن التابعة لل�سلطة الفل�سطينية �إىل مكتب الرئي�س� ،إىل �إلغاء دمج واردات احلكومة باحل�ساب
املوحد للخزينة الذي كان قد حت ّقق يف العام  .2004وب�سعيهما �إىل قلب نتيجة االنتخابات الربملانية،
َّ
و�شجعا ب�شكل فعلي ن�شوء
�أ�ضعفت الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي فكرة احلكم الد�ستوريّ ،
مع�سكرين م�س ّلحني متناق�ضني اثنني ،وع�سكرة احلياة ال�سيا�سية الوطنية.
التزال الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي حتافظان على �إطا ٍر �شكلي لـ«�سيادة القانون» ،على الرغم
من �أنهما �أهمال غياب الربملان والنظام الق�ضائي الفاعل منذ حزيران/يونيو  .2007ف ُيلحظ �أن كل
القوانني املتعلقة بقوات �أمن ال�سلطة الفل�سطينية ت�صدر منذ ذلك الوقت مبر�سوم رئا�سي ،مايدفع
بع�ض مم ّثلي الدول املانحة �إىل الت�سا�ؤل عما �إذا كانت «املرا�سيم التي ت�صدر بغياب املجل�س الت�شريعي
الفل�سطيني تعني �أن ال�سلطة الفل�سطينية �سوف ت�صبح مثل (رئي�س زميبابوي روبرت) موغابي؟».
لقد حت ّقق تق ّدم يف الفرتة بني عامي 2007و 2009لأن الرئي�س عبا�س ورئي�س الوزراء فيا�ض ووزير
الداخلية امل�ستقل عبد الرزاق اليحيى (ا�ستُبدل ب�سعيد �أبو علي املوايل لفتح يف �أيار/مايو )2009
كانوا متّفقني� ،إال �أن التوزيع الد�ستوري لل�سلطات وامل�س�ؤوليات لن يكون وا�ضح ًا يف حال ن�شوب �أي

19

20

املتك�سرة»� :إ�صالح قطاع الأمن يف فل�سطني ولبنان واليمن
«ترميم النوافذ ّ

خالفات.
�إن اكت�ساب قوات الأمن الوطني للمزيد من االن�ضباطية واملهنية ،وكون ال�شرطة املدنية تخ�ضع �إىل
تدريبات يف جمال حقوق الإن�سان ،ال ُيلغي حقيقة �أن جهاز الأمن الوقائي ودائرة املخابرات العامة
م�ستمران يف جتاوز ال�صالحية القانونية لل�شرطة املدنية ،والتي يبدو وا�ضح ًا �أنها التتمتّع بـ«الأولوية»
التي يدعو �إليها مكتب االحتاد الأوروبي لتن�سيق دعم ال�شرطة الفل�سطينية ،والتي ت ّدعيها ال�سلطة
الفل�سطينية .وهذا يعود جزئي ًا �إىل قوانني ت�أ�سي�س جهاز الأمن الوقائي ودائرة املخابرات العامة ،التي
ت�سمح لهما بالعمل كجهازي �إنفاذ قانون .واليقل عن ذلك �أهمية غياب ال�ضمانات الكافية و�ضعف
َوجه قوي ووا�ضح» عند هذين اجلهازين �إىل «االعتقال وال�سجن،
�سيادة القانون ،ما �أدى �إىل «ت ّ
( )25
وا�ستعمال املحاكم الع�سكرية ،وجتاهل �أحكام املحاكم املدنية» .وتقوم اال�ستخبارات الع�سكرية،
ن�سق الأمني الأمريكي،
التي تخ�ضع �شكلي ًا �إىل قوات الأمن الوطني ،وبالتايل تقع �ضمن �صالحيات املُ ّ
باحتجاز ال�سجناء» الأمنيني» بعد التحقيق معهم من قبل جهازي الأمن الآخرين ،مايتناق�ض مع
القانون الفل�سطيني .وقد ا�ستنتجت منظمة هيومان رايت�س ووت�ش يف متوز/يوليو � 2008أن «املجتمع
الدويل �شارك يف هذا االجتاه ال�سلبي ...ومن الوا�ضح �أن الدعم اخلارجي ير ّكز على تقوية القوى
املوالية لعبا�س بو�صفها قوة موازنة يف مواجهة حما�س ،على الرغم من االنتهاكات التي تقرتفها هذه
()26
القوى ب�شكل روتيني».

لبنان

�أف�صحت الواليات املتحدة �صراحة يف العام  2006عن غر�ض م�ساعدتها الأمنية �إىل لبنان� ،أال وهو
مكافحة الإرهاب .ومنذ ذلك احلني ،ت�أرجح الدعم املُق َّدم �إىل اجلي�ش اللبناين وقوى الأمن الداخلي
بح�سب والئهما املُت�ص َّور للحكومة �أواملعار�ضة .وقد �سمح االحتاد الأوروبي ،احلري�ص دائم ًا على
ال�سري خطوة بخطوة مع الواليات املتحدة ،للرباغماتية ال�سيا�سية ب�صياغة نهجه .وتفوق امل�ساعدة
التي يق ّدمها املانحون �إىل القوات امل�س ّلحة اللبنانية تلك املق ّدمة �إىل قوى الأمن الداخلي بن�سبة 70
�إىل  30على الأقل .وب�شكل مماثلّ ،مت تخ�صي�ص ح�صة الب�أ�س بها من امل�ساعدة اخلا�صة بقوى الأمن
الداخلي لتطوير القوة ال�س ّيارة ووحدة « الفهود» – وهي ت�شكيالت ذات �صبغة ع�سكرية على غرار
�ستخدمة يف الواليات املتحدة ،يكرث ا�ستخدامها عاملي ًا يف مكافحة الإرهاب  -بد ًال
وحدات  SWATاملُ َ
من معاجلة ال�ضعف الأ�سا�سي يف �إنفاذ القانون االعتيادي.
�أثبتت العالقة املتوترة بني �أجندة مكافحة الإرهاب وبني ت�شجيع الدميقراطية و�سيادة القانون� ،أن
البدء ب�إ�صالح ف ّعال للقطاع الأمني غري ممكن ،حتى و�إن كان املانحون ملتزمني بها حق ًا .فمن خالل
�إعطاء الأولوية �إىل نزع �سالح حزب اهلل وحثّ حتالف � 14آذار/مار�س احلاكم على اتخاذ موقف
ُمت�ص ّلب من مطالب املعار�ضة خالل الأزمة ال�سيا�سية املمتدة من كانون الأول/دي�سمرب  2006وحتى

يزيد �صايغ

�أيار/مايو  ،2008ح ّولت الواليات املتحدة القطاع الأمني �إىل مو�ضوع لعبة �شد حبال .وقد ّ
عطل ذلك
�أي �أمل ب�إجناز م�سح �شامل لهذا القطاع �أومبراجعة دفاعية �شاملة ،وهي ال�شروط الأ�سا�سية لإ�صالح
وا�سع و�إعادة هيكلة يف هذا القطاع ،لأن من املحتم �أن تعترب املعار�ضة ذلك جزء ًا من �صراعات
ف�سره بن ّية عدائية .ولل�سبب نف�سه ،و�إن جزئي ًا ،تباط�أت الواليات املتحدة واالحتاد
�إقليمية �أو�سع ،و ُت ّ
الأوروبي يف ال�ضغط من �أجل �أجندة �سيادة قانون ذات مغزى ،علم ًا �أن «املحاكم الع�سكرية وحماكم
�أمن الدولة ،التي كانت ُتعترب يف ال�سابق �أدوات بيد م�س�ؤول الأمن ال�سوري ر�ستم غزالة ،التزال تتجاوز
()27
�صالحياتها الق�ضائية بتوجيه االتهامات �إىل املدنيني».

اليمن

لرمبا كان من �ش�أن الرتكيز على مكافحة الإرهاب تركيز ًا �صريح ًا �أن ُيط ّوق هذه التوترات وي�سمح
بوحدة الهدف ال�ضرورية لتحقيق النجاح .لكن جتربة الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي يف اليمن
تظهر عك�س ذلك .فالأهمية الكبرية التي �أعطيت �إىل مكافحة الإرهاب هناك ،م ّكنت احلكومة
اليمنية من انتقاء واختيار �أي من مبادرات اجلهات املانحة تريد �أوترف�ض .وعالوة على ذلك ،يعتقد
مندوبو اجلهات املانحة �أن الرئي�س �صالح قد ي�ستخدم �أجندة مكافحة الإرهاب لتعزيز حماية النظام
وقمع املعار�ضني .وكان هذا اخلوف هو ال�سبب الذي جعل اململكة املتحدة ُت ّ
ف�ضل �أن تقوم قوات الأمن
املركزي بلعب الدور الرئي�س يف مكافحة الإرهاب بدء ًا من العام  ،2002بد ًال من القوات اخلا�صة التي
يرئ�سها �أحمد ابن الرئي�س �صالح.
من جانب �آخر� ،أدى الرتكيز على مكافحة الإرهاب �إىل �إبطاء التق ّدم يف جهود �إ�صالح نظام
الق�ضاء اجلنائي اليمني ،الذي ُينظر �إليه على �أنه بطيئ ب�شكل بائ�س ،وفا�سد وعاجز عن تنفيذ �أحكام
املحاكم .فقد اقرتحت اململكة املتحدة على وزارتي الداخلية والعدل م�شروع ًا هو «الربنامج املُتكامل
لتنمية الق�ضاء والأمن» يف العام  ,2005وقد عار�ضت وزارة الداخلية الربنامج بر ّمته ،فيما كانت
وزارة العدل ُم�ستعدة فقط لقبول متويل �شراء �أجهزة الكمبيوتر� .أما احلكومة ،فقد رف�ضت الإ�شارة
�إىل «الأمن» متام ًا .فقط يف متوز/يوليو ّ ،2008مت �أخري ًا طرح الربنامج املُتكامل للق�ضاء وال�شرطة،
بعد �أن جرى تغيري ا�سمه .وقد جاء ذلك بعد فرز �ضابط �شرطة بريطاين للعمل يف وزارة الداخلية،
للم�ساعدة يف �إعادة النظر يف هيكلها الإجمايل ،وتطوير نهج �إداري متكامل ،وتقدمي اال�ست�شارات
�إىل الوزير وقائد ال�شرطة.
ُ�ص ّمم الرتكيز الربيطاين على ال�شرطة والق�ضاء لكي يكون ُمك ّم ًال للمبادرات الأمريكية لتطوير
ا�ستقاللية النظام الق�ضائي عرب دعم جمل�س الق�ضاء الأعلى ،وجتديد املحاكم التجارية .ويف
حني ق ّدمت الواليات املتحدة امل�ساعدة الفنية والتدريب للمخترب اجلنائي الذي �أن�شئ حديث ًا ،كان
اهتمامها مقت�صر ًا ب�شكل حم ّدد على اجلوانب التجارية والت�شريع ،وذلك جزئي ًا من �أجل حت�سني مناخ
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الأعمال ،وجزئي ًا لتعزيز الرقابة املالية و�سواها �ضد الإرهاب .يف كل الأحوال ،توقفت امل�ساعدات
الأمريكية بعد �أن قامت الواليات املتحدة بتعليق ع�ضوية اليمن يف برنامج العتبة التابع لـ«م�ؤ�س�سة
حتدي الألفية – � »Millennium Challenge Corporationإىل �أجل غري حم ّدد يف ت�شرين
الثاين/نوفمرب ،2007بعدما قامت احلكومة اليمنية ب�إطالق �سراح جمال البدوي املت�ش ّدد املحكوم
بالإعدام يف العام  2004ب�سبب دوره النا�شط بتفجري املدمرة الأمريكية «كول» يف العام  .2000وقد
منع هذا التعليق �أي�ض ًا الواليات املتحدة من امل�شاركة يف امل�شروع الربيطاين ،املق َّدم بناء على طلب
وزارة الداخلية ،للم�ساعدة يف �إدراج نظام ال�شرطة املجتمعية يف املناطق القبلية والريفية .وكانت
حماولة �سابقة لطرح «برنامج التخفيف من ال�صراعات القبلية» كجزء من خطة �إدارة بو�ش لت�شجيع
الدميقراطية يف الفرتة بني عامي  2005و ،2006قد ف�شلت ب�سبب اعرتا�ض الرئي�س �صالح.

انف�صام القطاعات الأمنية

ُيه ّدد الطابع االنتقائي للم�ساعدة الأمريكية والأوروبية ،يف كل من احلاالت الثالث ،التي تهدف
�إىل «مطاردة» املت�ش ّددين ،بتعميق انف�صام القطاعات الأمنية املحلية ونظم حوكمتها ،ويعزّز مناحي
اخللل يف عملها ويق ّو�ض بناء الدولة .ويزداد ذلك احتما ًال على وجه اخل�صو�ص يف الدول اله�شة
ذات احلوكمة ال�ضعيفة ،حيث يح ّفز ف�شل احلكومة يف توفري الأمن والق�ضاء الف ّعالني والعادلني،
على ظهور مناف�سني ي�ضمنون توفري هذين املطلبني .ومي ّثل اللجوء �إىل الق�ضاء القبلي ،واحلماية
الع�شائرية ،وجلان ال�صلحة الإ�سالمية يف ال�سلطة الفل�سطينية واليمن ،ب�شكل خا�ص� ،أحد الأمناط
املنا ِف�سة� .أما النمط الآخر ،فيتم ّثل بت�شكيل مناذج �أمنية ُ
و�ش َر ِط ّية مناف�سة من ِق َب ْل حكومة «ت�صريف
الأعمال» التابعة حلما�س يف غزة  -حيث تمُ ار�س �إنفاذ القانون وحفظ النظام ب�صورة ق�سرية ولكن
ف ّعالة ،و�أعادت بناء ن�سخة �أ�صغر ،لكنها �أكرث ان�ضباط ًا ،من قوات �أمن ال�سلطة الفل�سطينية  -ومن
ِق َب ْل حزب اهلل يف «مر ّبعه الأمني» يف ال�ضاحية اجلنوبية لبريوت.
لكن ،من جهة ،الميكن �أن تبقى الأجهزة «النموذجية» التي تدعمها الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي
لتحقيق نتائج عمالنية حمد ّدة يف احلرب على الإرهاب ،جيوب ًا منعزلة متام ًا ،التت�أثر بالتجاذبات
والأمناط ال�سلبية يف القطاع الأمني الأو�سع .بل �أن هذه الأجهزة كلما كانت �أكرث مهنية وفعالية ،كلما
�أ�صبحت مرغوبة �أكرث كر�صيد يف ال�صراعات الداخلية على النفوذ وال�سلطة .وتتم ّثل احل�صيلة ،يف
غياب جدول �أعمال وا�ضح للإ�صالح ،بن�شوب مناف�سة �ضا ّرة يف مابني الأجهزة املتخا�صمة ،بغية
اال�ستيالء على املوارد املادية من خالل ا�ستغالل ت�سمية «مكافحة الإرهاب» ،ماي�ؤدي يف نهاية املطاف
�إىل مفاقمة ن�شوء قنوات االت�صال والتبعية القيادية املنف�صلة ،وتر ّكز ال�سلطة التنفيذية.
ي�شجع على ظهور مناذج �أمنية و�شرطية متم ّيزة،
ومن جهة �أخرى ،ف�إن النهج االنتقائي ،واملحازبّ ،
لكل منها �أطره املعيارية ،و�أ�شكاله امل�ؤ�س�ساتية ،وحلوله الإجرائية ،لتلحق م�سارات تطورية متباينة.

يزيد �صايغ

ومن املفارقة �أنه بقدر ماتنجح الواليات املتحدة واالحتاد الأوربي يف رفع �سوية الأجهزة املختارة،
بقدر ما ُي�صبح من ال�صعب �إعادة دمج القطاعات الأمنية الأو�سع يف امل�ستقبل ،وهو االحتمال الأكرث
�إزعاج ًا يف حالة النماذج الأمنية املنف�صلة التي ن�ش�أت يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف حزيران/
يونيو .2007ومع ذلك ،مل ُتدخل الواليات املتحدة �أواالحتاد الأوروبي عملية �إعادة الدمج يف �أي من
براجمهما .ومل ي�س َع �أي منهما �إىل متابعة �أجندة الإ�صالح العري�ضة التي ميكن �أن حتظى بال�شرعية
ال�سيا�سية وال�صدقية حلل هذا التناق�ض ،وهو حل يجب �أن يتمحور ب�شكل اللب�س فيه حول التخطيط
املتكامل على م�ستوى القطاع الأمني ب�أكمله وحول الإ�شراف الدميقراطي واملراقبة الق�ضائية.

تقييم «فني»:
«العمل كاملعتاد» يتف ّوق على «املمار�سة الأف�ضل»
كان للم�ساعدة املُق ّدمة من الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي دور حموري يف متكني القطاعات
الأمنية املحلية من �إجناز عمليات التحديث والتطوير التي حتققت حتى الآن ،لكن هذه الإجنازات
تبقى جزئية و�أ ّولية� .إن هذه نتيجة متوقعة من منظور تنموي ب�سبب عيوب م�ألوفة يف التن�سيق
والتخطيط لدى املانحني ،ويف �ضعف تكامل امل�ساهمات وتخ�صي�ص املوارد وحتديد الأولويات.
ولي�ست هذه العيوب فنية� ،أي نتيجة ف�شل �إجرائي يف تطبيق «�أف�ضل ممار�سة» ،بل ،على العك�س ،فهي
تعك�س االهتمام ال�ض ّيق بتطوير القدرة العمالنية على مكافحة الإرهاب والغياب املقابل للنهج ال�شامل
والهادف �إىل حتقيق حت ّول �أ�سا�سي يف القطاعات الأمنية ويف الأنظمة الق�ضائية اجلنائية املتّ�صلة
به .وهذا ماتعك�سه اجلهود القليلة ال�شكلية لتطوير وزارات الداخلية ،التي ُتعترب عادة الأداة الأكرث
�أهمية لت�أمني ال�سيطرة املدنية الدميقراطية على القطاعات الأمنية ،والتغييب ال�ضمني للأجهزة
اال�ستخبارية على رغم حقيقة العالقات الوثيقة واملخفية التي تربط الواليات املتحدة وعدد من
البلدان الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي بها.

التن�سيق :ائتالفات الراغبني

ظل التن�سيق بني الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي يف معظمه ارجتالي ًا ،و ُين َّفذ على �أ�سا�س كل
م�شروع على حدة من ِق َب ْل اجلهات املانحة الأكرث اهتمام ًا بكل حالة .وقد �أثبتت «ائتالفات الراغبني»
هذه فاعليتها يف بع�ض احلاالت .فمنذ حزيران/يونيو � ،2007أ�صبح لمكتب االحتاد الأوروبي لتن�سيق
ن�سق الأمني الأمريكي ،و�صار العاملون املُفرزون �إىل
دعم ال�شرطة الفل�سطينية مندوب يف مكتب املُ ّ
ن�سق الأمني الأمريكي يعملون ك�ضباط ارتباط غري ر�سميني لدى مكتب االحتاد الأوروبي
فريق املُ ّ
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لتن�سيق دعم ال�شرطة الفل�سطينية ،ما �أتاح تنظيم النقا�شات ب�شكل �أف�ضل وحت�سني تد ّفق املعلومات،
ن�سق الأمني الأمريكي ووزارة
وتوفري الدعم الدبلوما�سي املُتبادل .وت�ش ّكلت جمموعة عمل تت�ألف من املُ ّ
الداخلية الفل�سطينية للتعامل مع االحتياجات التدريبية لقوات الأمن الوطني واحلر�س الرئا�سي،
بينما تقوم جلنة توجيهية منف�صلة ير�أ�سها كل من وزير الداخلية ورئي�س مكتب االحتاد الأوروبي
لتن�سيق دعم ال�شرطة الفل�سطينية مبعاجلة ال�شرطة املدنية ونظام الق�ضاء اجلنائي .ويف لبنان،
ّ
نظمت اململكة املتحدة لقاءات �شهرية للجهات املانحة بعد احلرب بني �إ�سرائيل وحزب اهلل يف العام
 ،2006للتن�سيق بني ثالث جمموعات فرعية تتعامل مع ملفات احلدود ،والقوات امل�س ّلحة اللبنانية،
والدفاع ،والأمن الداخلي .ومع �أن هذه الهيكلية غري ر�سمية ،فقد �أ�سهمت يف ت�سهيل تبادل الآراء
واملعلومات.
ومع ذلك ،يبقى التن�سيق الر�سمي بني املانحني �صعب املنال ،فيما يغيب كلي ًا التن�سيق مع ال�سلطة
املحلية ب�ش�أن القطاع الأمني الكامل ،و�إن ح�صل التن�سيق بخ�صو�ص بع�ض جزئياته .وهذا يعوق و�ضع
وي�شجع
الأهداف والأولويات الوا�ضحة والثابتة ،وي�ؤدي �إىل توزيع غري مالئم وغري كاف للمواردّ ،
على التطور غري املتوازن �ضمن القطاعات الأمنية ،خم ّلف ًا ثغرات خطرة .كما يقود �أي�ض ًا �إىل جهود
متقطعة ،ويعود كل ذلك جزئي ًا �إىل التف�ضيل الأمريكي القوي للرتتيبات االرجتالية وغري الر�سمية.
بيد �أن االحتاد الأوروبي هو �أي�ض ًا ماطل يف عمليات التن�سيق الر�سمية .فقد كانت الدول الأع�ضاء
فيه تق ّدم بني الفينة والفينة م�ساهمات فردية �ضمن الإطار اجلماعي الذي ُت�شرف عليه ر�سمي ًا
املفو�ضية الأوروبية ،كما يف حالة مكتب االحتاد الأوروبي لتن�سيق دعم ال�شرطة الفل�سطينية� .إمنا
ُتق َّدم امل�ساعدات ب�شكل ثنائي يف الغالب ،لتتوافق ب�شكل غري حمكم مع اخلطة ال�شاملة ،هذا �إن
توافقت خطة �شاملة �أ�ص ًال ،كما يف حالتي نظامي الق�ضاء اجلنائي يف لبنان واليمن.
�إن الألفاظ املن ّمقة الر�سمية حتجب هذه احلقائق .فقد �صبغ م�ؤمتر برلني الذي ُعقد يف حزيران/
ن�سق وجماعي لإ�صالح
يونيو  2008املو�ضوع ب�صبغة �إيجابية من خالل حديثه عن «نهج �شامل و ُم ّ
ت�ستبدل ب�إطار عمل
القطاع الأمني الفل�سطيني» ،لكنه �أ�شار �ضمن ًا �إىل �أن الرتتيبات القائمة لن
َ
جماعي ر�سمي )28(.وقد حت ّدث امل�ؤمتر عن �إن�شاء «�أطر حمورية» قيادية ت�شمل احلكومات الرئي�سة
ن�سق للم�شاريع ،لكن هذه الأطر مل تب�صر النور .وال�شيء نف�سه ميكن �أن يقال عن
ل�ضمان التنفيذ املُ ّ
اتفاقية ال�شراكة واجلوار الأوروبية مع لبنان ،التي زعمت �أن «م�شروع الأمن و�سيادة القانون» ُي�ش ّكل
مثا ًال حديث ًا عن التن�سيق املحلي الذي كان متكرر ًا ومثمر ًا على وجه اخل�صو�ص» .وقد ب ّينت التجربة
الالحقة �أن الإيحاء بوجود �إطار عمل ر�سمي �شامل هو خيال �أكرث منه حقيقة )29(.ويف اليمن ،تقوم
اجلهات املانحة بالتن�سيق الثنائي وح�سب ولي�س اجلماعي� ،سواء مع بع�ضها بع�ض ًا �أومع نظرائها
اليمنيني ،على �أ�سا�س كل م�شروع مبفرده .وحتى يف هذه احلالة ،غالب ًا مايكون التن�سيق ارجتالي ًا،
�أويقوم على �أ�سا�س العالقات ال�شخ�صية.

يزيد �صايغ

االنتقائية ،والبناء املُجتز�أ ،وخليط املذاهب الأمنية

ت�شجع على بروز اخللل يف القطاع الأمني يف
تتم ّثل �إحدى ممار�سات املانحني الدائمة والتي ّ
«االنتقائية»� :أي االختيار االنتقائي لأجهزة �أوبرامج �أمنية التي �ستتلقى الدعم مبايخدم الأجندات
اال�سرتاتيجية للمانحني ،وين�سجم مع املعايري املرغوبة �سيا�سي ًا و�أخالقي ًا� ،أويو ّفر ،بدل ذلك ،املعلومات
اال�ستخبارية ،والزبائنية ،والعالقات العامة اجليدة .وعلى �سبيل املثال ،رف�ضت الواليات املتحدة
العمل مع قوات الأمن الوطني التابعة لل�سلطة الفل�سطينية حتى العام  ،2006والتزال التقيم عالقة
مع �شرطتها املدنية ،لكنها حتافظ على تعاون متوا�صل و�س ّري مع جهازي اال�ستخبارات الرئي�سيني
التابعني لها منذ العام  ،1994بغ�ض النظر عن �سجلهما ال�سيئ يف جمال حقوق الإن�سان وعن عجز
ال�سلطات املدنية والق�ضاء على حد �سواء عن ممار�سة الرقابة والإ�شراف الفعال عليهما .يف املقابل،
التدعم بع�ض الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي �سوى الإ�صالح الق�ضائي وال�سجون �أوال�شرطة
املدنية ،راف�ضة التعامل مع القوات الوطنية امل�س ّلحة ،وقوات ال�شرطة املُ َع ْ�س َك َرة مثل وحدات مكافحة
الإرهاب والدرك و�أجهزة اال�ستخبارات.
�إن «االنتقائية» تعزّز «البناء املجتز�أ» من خالل �إن�شاء قوات �أمنية منف�صلة تقوم على الوالء
ال�شخ�صي �أوالطائفي واملح�سوبية .كما �أن املانحني ،ب�إقامتهم عالقات ثنائية ،يعملون على تعميق
االتّكالية وت�شجيع النظراء املحليني على جتاوز ال�سلطات العليا ،مادام تد ّفق املوارد اليعتمد على هذه
ال�سلطات .كما �أن االنتقائية التي ميار�سها املانحون يف مثل هذه احلاالت قد تك�شف عن الت�شخي�ص
االجتماعي  -ال�سيا�سي الذي يجعلهم ّ
يف�ضلون قوى �أمنية مع ّينة ،ويحرمون قوى �أخرى من امل�ساعدة.
يق ّدم امليل العام لدى املانحني للنظر �إىل القوات امل�س ّلحة اللبنانية على �أنها يف معظمها �شيعية ،و�إىل
قوى الأمن الداخلي على �أنها ب�شكل مماثل ذات �أغلبية �سنية ،وبالتايل �أنها متعاطفة مع املعار�ضة
واحلكومة اللبنانية على التوايل ،مثا ًال وا�ضح ًا على هذا النزوع ولو كان غري ر�سمي.
وتتفاقم امل�ضاعفات مع وجود هذا اخلليط من الثقافات والعقائد الأمنية ،ومناهج التدريب،
واال�صطالحات الفنية اخلا�صة بكل جهة من اجلهات املانحة والتي تخ�ضع �إليها القطاعات الأمنية
املحلية .فتخ�ضع امل�ساعدات الأمريكية �إىل جتاذبات الـ»مدار�س» الأمنية املختلفة اخلا�صة بكل من
الدفاع ووزارة اخلارجية ووكالة اال�ستخبارات املركزية ،وكلها تختلف يف مابينها على الأهداف والنهج
والآليات .وغالب ًا ماينطبق الأمر نف�سه على االحتاد الأوروبي ،الذي ي�شمل توجهات بريطانية وفرن�سية
وهولندية وا�سكندينافية و�أملانية متم ّيزة �إزاء العمل ُ
ال�ش َرطي و�إ�صالح قطاع الأمن .و ُيع ّد الإ�شراف
الأمريكي على الأكادميية الفل�سطينية للعلوم الأمنية يف �أريحا ،التي افتُتحت حديث ًا ،خطوة مفيدة
نحو حل هذا الإفراط بالتمايز� ،شريطة �أن تتخ ّل�ص من اقتناع الآخرين ب�أنها «حممية» خا�صة بدائرة
املخابرات العامة ،ومدعومة من وكالة اال�ستخبارات املركزية الأمريكية .لكن وجود الأكادميية ي�ؤ ّكد
املتخ�ص�صة يف كل من لبنان واليمن ،وعدم
الغياب امل�ستمر لأكادمييات ال�شرطة �أوالأمن الداخلي
ّ
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كاف من االهتمام من جانب املانحني لتطوير قدرات تدريبية متما�سكة حملية.
وجود قد ٍر ٍ
يف �سياق يعرتف فيه حتى مندوبو الدول املانحة �أن «اجلميع يحاول �أن ي�ضع �إ�صبعه» يف �إ�صالح
قطاع الأمن ،ي�ؤ ّدي �ضعف التن�سيق وتناف�س املانحني على بناء عالقات خا�صة �إىل ا�ستن�ساخ للم�شاريع
والهدر و�إىل عدم كفاية اجلهود .كما �أن املانحني ُيغفلون امل�ؤ�س�سات التي من دون حت�سني عملها لن
ينجح �إ�صالح قطاع الأمن والق�ضاء اجلنائي� ،أال وهي وزارات الداخلية و�أجهزة املخابرات.

وزارات الداخلية

�إن تدنيّ �سوية القطاعات الأمنية و�ضعف �إدارتها وحوكمتها ،يعود جزئي ًا �إىل نقاط ال�ضعف واملكانة
الهام�شية لوزارات الداخلية .وب�صراحة ،مبا �أن املانحني قادرون على التعامل مبا�شرة مع القادة
فلم التعامل مع الوزارة؟ وهنا ،تبدو التجربة العراقية دا ّلة« :مل
امليدانيني يف فل�سطني ولبنان واليمنَ ،
ُي َ
عط �أي اهتمام تقريب ًا لتدريب العاملني يف وزارة الداخلية يف جمال املهارات الإدارية التي كانوا يف
حاجة �إليها .لكن ...الميكن حتقيق التق ّدم ال�شامل �سوى من خالل معاجلة البيئة ال�سيا�سية ،وقواعد
()30
العمل القانوين ،والعالقة البينية مع امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى ،والتطوير التنظيمي للوزارة».
واحلال �أن الف�ضل يف جزء كبري من التق ّدم الذي ح ّققته ال�شرطة العراقية منذ العام  ،2007يعود �إىل
الإ�صالحات التي ّمتت يف وزارة الداخلية.
يف املقابل ،تع ّر�ضت وزارة الداخلية الفل�سطينية �إىل الإهمال والتهمي�ش حتى العام  ،2007والتزال
تكافح من �أجل �إعادة تنظيم نف�سها داخلي ًا وتطوير مواردها الب�شرية ،فيما التزال تو�صف من ِق َب ْل
الفل�سطينيني ومندوبي اجلهات املانحة على حد �سواء بـ»الفو�ضى» .فهي تفتقر �إىل التمويل و�إىل قدر
كبري من املهارات وقواعد تنظيم تنفيذ قوانني اخلدمة و�إجراءات التظلم .كما تفتقر �إىل هيئة ر�سمية
لتن�سيق تد ّفق املعلومات بينها وبني قيادة قوات �أمن ال�سلطة الفل�سطينية .عالوة على ذلك ،ف�إن
�إجراءات و�آليات ال�صرف والإنفاق فيها غري وا�ضحة .والآن تفاخر الوزارة بوجود دائرة التخطيط
ن�سق الأمني الأمريكي ،وهدفها ا�ست�شراف االحتياجات
اال�سرتاتيجي التي اقرتحها ودعمها مكتب املُ ّ
امل�ستقبلية ،وحتديد الأهداف ،و�صياغة اال�سرتاتيجيات .لعل الدائرة �سوف تتم ّكن يف نهاية املطاف
حت�سن �أ�سا�سي يف التخطيط للقطاع الأمني ككل ،لكنها حتى الآن ُتعترب غر�سة �أمريكية
من �إحداث ّ
يف داخل الوزارة .وعلى �أي حال ،فهي المتتلك ال التفوي�ض ،وال القدرة حتى الآن على معاجلة امل�س�ألة
الهامة املتعلقة ب�إ�صالح و�إعادة بناء �أو �إعادة هيكلة الوزارة ذاتها.
�إذا كانت هذه هي احلال يف فل�سطني ،فقد ا�ستثمرت الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي قدر ًا �أقل
من اجلهد ال�سيا�سي واملايل واملوارد الفنية يف تطوير وزارتي الداخلية يف لبنان واليمن .من الوا�ضح
ب�شكل ملمو�س �أن وزارة الداخلية اللبنانية �أكرث تطور ًا من ناحية الهيكلية امل�ؤ�س�ساتية� ،إال �أنها التزال
تفتقر �إىل القدرة على ممار�سة التخطيط املتكامل لتطوير فروعها الإدارية والعمالنية واال�ستخبارية.

يزيد �صايغ

لذلك ،وعلى الرغم من �أن بع�ض كبار قيادييها ي�ؤكدون �أن «املانحني الي�ضعون �أي خطط من دون
ا�ست�شارتنا» ،ي�شري �آخرون �إىل �أن دور الوزارة حمدود يف �إقرار الأولويات �أكان مبفرده �أوبالتعاون مع
املانحني.
من جانبها ،يبدو وك�أن وزارة الداخلية اليمنية� ،شكلي ًا ،تتل ّقى م�ساعدة هامة ن�سبي ًا من الواليات
وجه مبا�شرة �إىل مكتب الأمن القومي وخفر ال�سواحل
املتحدة واالحتاد الأوروبي ،لكن هذه امل�ساعدة ُت َّ
ووحدة مكافحة الإرهاب .وبينما ُتو َّزع خم�ص�صات «التمويل الع�سكري اخلارجي» الأمريكية بالت�ساوي
على وزارتي الداخلية والدفاع (وكل منهما تق ّرر توزيع الأموال �إىل الفروع التابعة لها)� ،إال �أن الأخرية
ت�سعى �إىل احل�صول على ن�صيب الأ�سد من فر�ص التدريب يف �إطار الربنامج الدويل للتعليم والتدريب
الع�سكري.

املخابرات

امللحة �إىل �إ�صالح و�إعادة هيكلة
�إن مت ّنع الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي عن معاجلة احلاجة ّ
�أجهزة املخابرات ،التي ُت�ش ّكل جزء ًا هام ًا من �أي قطاع �أمنيُ ،مقلق على نحو ا�ستثنائي .ويعود ال�سبب
يف ذلك جزئي ًا �إىل �أن الواليات املتحدة ودو ًال منفردة من االحتاد الأوروبي حتافظ بحر�ص �شديد
وغرية على عالقاتها الثنائية املنف�صلة مبا�شر ًة مع �أجهزة املخابرات الفل�سطينية واللبنانية واليمنية.
كما يعود التم ّنع �أي�ض ًا �إىل غلبة الت�شديد على مكافحة الإرهاب ،الأمر الذي يه ّم�ش �أجندة الإ�صالح.
ُتًظهر احلالة الفل�سطينية هذه العالقة بو�ضوح .فقد احتفظت اال�ستخبارات املركزية الأمريكية
ودائرة اال�ستخبارات ال�سرية الربيطانية ( SISواملعروفة �أي�ض ًا باال�ستخبارات الع�سكرية )MI6
ب�صالت ثنائية مبا�شرة من �أجل التدريب وتبادل املعلومات مع جهاز الأمن الوقائي ودائرة املخابرات
ن�سق الأمني
العامة منذ منت�صف الت�سعينيات .وهذه ال�صالت قائمة كلي ًا خارج �إطاري عمل كل من املُ ّ
الأمريكي ومكتب االحتاد الأوروبي لتن�سيق دعم ال�شرطة الفل�سطينية ،وحتى العام  2007على الأقل ،مل
تكن تخ�ضع داخلي ًا �إىل التدقيق من جانب ال�سلطة الفل�سطينية .عالوة على ذلك ،قامت اال�ستخبارات
املركزية الأمريكية بتقدمي دفعات مالية منتظمة نقد ًا �إىل اجلهازين منذ العام  1996من دون �إبالغ
وزارة الداخلية �أوديوان املُحا�سبة العامة يف ال�سلطة الفل�سطينية �أواملجل�س الت�شريعي الفل�سطيني.
ويقال �إن جزء ًا من هذه املعونات مت حتويله �إىل وزارة املالية منذ العام  2007كي ُين َفق ب�إ�شراف
وزير الداخلية� ،إال �أن كبار �ضباط اال�ستخبارات ومندوبي الدول املانحة ي�ؤكدون �أن ظاهرة «احلقيبة
ال�سوداء» التزال قائمة وتوا�صل تقدمي «ع�شرات ماليني الدوالرات» ب�شكل مبا�شر �إىل اجلهازين من
جانب اال�ستخبارات املركزية الأمريكية ،وب�شكل �أكرث توا�ضع ًا ،من جانب دائرة اال�ستخبارات ال�سرية
الربيطانية (.)SIS
تبدو الفجوة يف �أجندة الإ�صالح �أكرث و�ضوح ًا يف لبنان ،حيث حتتفظ �أجهزة اال�ستخبارات الثالثة
 -اال�ستخبارات الع�سكرية وفرع املعلومات والأمن العام  -بقواعد بيانات هامة ،لكنها ق ّلما تتبادل
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�أوتت�شارك يف املعلومات ،وهي على م�ستويات متد ّنية من التدريب والتجهيز ،و�ضعيفة عموم ًا عن
معاجلة وحتليل املعلومات التي تتلقاها ،والعمل على �أ�سا�سها.
يف اليمنُ ،تعترب العالقة الثنائية مرة �أخرى هي القاعدة ،حيث تقيم كل من الواليات املتحدة
واململكة املتحدة وفرن�سا ،ب�شكل منف�صل ،عالقات مع مكتب الأمن القومي .ف�ض ًال عن ذلك ،وبهدف
�إعالء �ش�أن مكتب الأمن القومي� ،سعت البلدان الثالثة ،يف الواقع� ،إىل موازنة جهاز الأمن ال�سيا�سي،
�إن مل يكن حجبه .وقد ت�أ ّثرت �سيا�سات الدول الثالث جمدد ًا بالرغبة يف تطوير جهاز قوي ملكافحة
الإرهاب ،ولهذا ال�سبب �سعى املانحون �إىل زيادة التن�سيق بني مكتب الأمن القومي ووحدة مكافحة
ي�شجعون بذلك
الإرهاب ،مبا مي ّكن الأخرية من �أن ت�صبح قوة �ضاربة �أ�سا�سها اال�ستخبارات� .إنهم ّ
التناف�س بني الأجهزة الأمنية والقادة ،ويع ّمقون البناء املجتز�أ ،بد ًال من تغيري الو�ضع القائم �إىل
�أح�سن.

ُق�صر النظر والق�صور و�سد الفراغ

على الرغم من الألفاظ املُن ّمقة عن حتقيق «التح ّول» يف القطاع الأمني ،تب ّنت الواليات املتحدة
واالحتاد الأوروبي غالب ًا نهج «�سد الفراغ» جتاه التمويل ،تركيز ًا على االحتياجات الأكرث �إحلاح ًا يف
القطاعات الأمنية املتلقية .واليق ّل عن ذلك �أهمية نق�ص متويل الربامج التي يدعمها اجلانبان وعدم
الوفاء بالوعود املالية ب�شكل م�ستمر ومتوا�صل.
وقد �أ�شار تقرير البنك الدويل املُق َّدم �إىل م�ؤمتر باري�س للمانحني يف كانون الأول/دي�سمرب 2007
�إىل �أن قوات �أمن ال�سلطة الفل�سطينية «�سوف حتتاج �إىل  230مليون دوالر ك�إنفاق ر�سمايل خالل ثالث
�سنوات» )31(.ومع ذلك� ،أُنفقت معظم املعونة املدفوعة على بناء القدرات العمالنية والتدريب� ،أو ّمت
�إي�صالها عرب «�آلية �إدارة املعونة االجتماعية – االقت�صادية الفل�سطينية – الأوروبية» ل�سد النق�ص
يف رواتب �أفراد قوات �أمن ال�سلطة الفل�سطينية واخلدمة املدنية .واملُقلق �أكرث �أن اخلطط احلالية
الت�شرتط �إعادة دمج قطاع غزة يف نهاية املطاف ،وهو ما�سيزيد ب�شكل ملمو�س نفقات �إعادة تدريب
وجتهيز كتائب �إ�ضافية وتقلي�ص حجم قوات �أمن ال�سلطة الفل�سطينية� ،إذ �أنه البد من الأخذ بالقطاع
الأمني التابع حلما�س يف احل�سبان .واحلقيقة �أن �أجواء «الأزمة امل�ستدمية» عرقلت التفكري بنفقات
الرواتب التقاعدية الباهظة لقوات �أمن ال�سلطة الفل�سطينية ،والتي منت ب�شكل ّ
مطرد ب�إحالة 30000
كاف لإخراج برنامج
�ضابط وفرد على التقاعد املُبكر منذ �أواخر العام  .2007وهذا يف حد ذاته ٍ
�إ�صالح و�إعادة هيكلة قوات �أمن ال�سلطة الفل�سطينية كله عن م�ساره.
وباملثل ،ف�إن جمموع التعهدات وامل�ساعدات التي �أُنفقت فع ًال ل�صالح قطاع الأمن اللبناين كبري.
لكن ،تظل احتياجاته الأكرث �إحلاح ًا تعاين من النق�ص ال�شديد يف التمويل .وهذا ينطبق ب�شكل وا�ضح
على برنامج �إدارة احلدود ،الذي اعتربته الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي مبثابة �أولوية عليا.
فهم ي�ش ّككون �ضمن ًا يف الإرادة ال�سيا�سية وااللتزام اللبنان َيني يف حل م�شكلة التناف�س بني الأجهزة

يزيد �صايغ

الأمنية الرئي�سة الأربعة املعنية برقابة احلدود (القوات امل�س ّلحة ،وقوى الأمن الداخلي ،والأمن العام،
متخ�ص�صة لإدارة احلدود كما كان ُمقرتح ًا على املجل�س
واجلمارك) ،بغية التم ّكن من ت�شكيل وكالة
ّ
الوزاري يف بداية العام  .2009ولكن ،يتجاهل املانحون نق�ص املوارد احلاد الذي ُتواجهه احلكومة
اللبنانية .فقد �ض ّمت قوة احلدود امل�شرتكة ،التي ُ�ش ّكلت بقرار وزاري يف متوز/يوليو 846 ،2007
فرد ًا ،لكنها حتتاج �إىل� 3000أو � 4000آخرين لت�أمني حدود البلد كلها .و�إذا �أخذنا بعني االعتبار �أن
�أجهزة الأمن الداخلي تعاين �أ�ص ًال من نق�ص يف العديد يبلغ  13653فرد ،مقارنة مع جداول ت�شكيلها
املخ�ص�ص لها
املُفرت�ضة ،ف�إن التباين بني هذه الأولوية اخلا�صة التي يوليها املانحون وبني التمويل
ّ
ً ()32
يبدو �صارخا.
باد يف تع ّهد املفو�ضية الأوروبية بتقدمي  4مليون يورو يف �آب�/أغ�سط�س 2006
ثمة تناق�ض م�شابه ٍ
من �أجل «تقوية قوى الأمن الداخلي مت�شي ًا مع �أهداف قرار جمل�س الأمن الدويل التابع للأمم املتحدة
الرقم  )33(.»1701فعلى الرغم من جتديد االحتاد الأوروبي اللتزامه بربنامج «الأمن و�سيادة القانون»
يف العام  ،2007ف�إن امل�ساعدات الأمنية جاءت فقط من الدول الأع�ضاء ُمنفردة على �أ�سا�س ثنائي.
ربع اململكة املتحدة بـ 2مليون جنيه �إ�سرتليني ت�شمل «مليون جنيه على
مثال على هذه هذه احلالة هو ت ّ
�شكل دعم فني وتدريب لأجهزة اجلي�ش وال�شرطة واجلمارك ودائرة الهجرة لتح�سني �إدارة احلدود
اللبنانية» )34(.بيد �أن التمويل الذي ق ّدمته املفو�ضية الأوروبية يف الفرتة بني عامي  2007و،2010
قد ذهب ،خالف ًا لذلك ،لـ»دعم الإ�صالح ال�سيا�سي» واملك َّون من  10مليون يورو للإ�صالح الق�ضائي
وال�سجون ،و 12مليون يورو لبناء الدميقراطية .ومت ّثلت املخ�ص�صات الأمنية الوحيدة بـ 14مليون يورو
تفجرة يف جنوب لبنان.
لنزع الألغام و�إزالة الذخائر غري املُ ّ
تظهر يف اليمن امل�شكالت نف�سها بل وبحدة �أكرب .فقد ق ّدمت الواليات املتحدة  77.6مليون دوالر
على �شكل معدات وخدمات ع�سكرية ومكافحة �إرهاب يف الفرتة بني عامي  2002و� ،2006إ�ضافة
�إىل وجود طلبات مق ّدمة من الإدارة الأمريكية �إىل الكونغر�س مببلغ  13.6و 22مليون دوالر يف عامي
 2007و 2008على التوايل .ومل يتجاوز �إجمايل التمويل الأمني الفعلي يف العام  2009مبلغ 6.5
مليون دوالر� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن نظام الإخالء الذي ُط ّبق بعد تفجري ال�سفارة الأمريكية يف �صنعاء
يف � 18آذار/مار�س  ،2008جعل نظام التدوير الذي كان يتم مبوجبه �إر�سال املدربني �إىل اليمن
يت�أخر ب�شكل كبري � -إن مل يتوقف كلي ًا  -وهو الو�ضع الذي تفاقم �أكرث مع التفجري الثاين لل�سفارة يف
�17أيلول�/سبتمرب .2008وت�سعى �إدارة �أوباما �إىل زيادة متويل الأمن �إىل �أكرث من  66مليون دوالر يف
العام  ،2010ماي�ش ّكل زيادة ملحوظة مقارنة بامل�ستوى ال�سابق� ،إال �أن هذا املبلغ ُيعترب �ضئي ًال بالقيا�س
�إىل الأهمية اال�سرتاتيجية التي توليها الواليات املتحدة ر�سمي ًا لليمن ،الذي ُينظر �إليه  -ك�أولوية يف
جمايل الأمن والإرهاب  -يف املرتبة التالية مبا�شرة لأفغان�ستان وباك�ستان� .إن النفوذ الأمريكي مل
يتطور بال�شكل املنا�سب �أبد ًا ،لذلك ،لي�س مفاجئ ًا �أن متتنع حكومة علي عبد اهلل �صالح عن القيام
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بت�سويات م�ؤملة للح�صول على مكاف�آت �أمريكية زهيدة.

ا�ستنتاجات
�إن للواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي دور ًا هام ًا ليلعباه يف ت�شجيع ودعم �إ�صالح قطاع الأمن
و�إعادة هيكلته يف فل�سطني ولبنان واليمن ،بغ�ض النظر عن االنتقادات .وقد خلقت التجربة الأمريكية
يف العراق حافز ًا على التع ّلم� ،أدى ،من بني �أ�شياء �أخرى� ،إىل توكيد �أكرب على �أهمية �إ�صالح ال�شرطة،
و�إقامة م� ّؤ�س�سات �إ�شراف ف ّعالة ،وتنامي الوعي باحلاجة �إىل �إعادة دمج القوى املعارِ�ضة� ،إن كان
ذلك بغر�ض خدمة الأهداف ال�سيا�سية الأمريكية .وقد �أ�سهم النقا�ش داخل اجلي�ش الأمريكي حول
مكافحة التمرد وحتقيق اال�ستقرار بعد النزاعات يف الت�ضمني ال�صريح ،وللمرة الأوىل على الإطالق،
ملو�ضوع �إ�صالح قطاع الأمن �أو �إعادة هيكلته ،كعن�صر متم ّيز يف الدبلوما�سية وال�سيا�سة الدفاعية
الأمريكية تن ّفذه القوات امل�س ّلحة الأمريكية والهيئات الأخرى من �أجل «دعم ال�سالم والأمن واحلوكمة
()35
الف ّعالة».
توجهات �أ ّولية .وهي ت�شري ،يف �أح�سن الأحوال� ،إىل تق ّبل �أو�سع من
بيد �أن هذه كلها ُتعترب جم ّرد ّ
جانب الواليات املتحدة خلطاب االحتاد الأوروبي الإ�صالحي الأكرث عالنية ،يف حني ت�ستمر الواليات
املتحدة بالت�أكيد على مكافحة الإرهاب وفر�ض اال�ستقرار يف مرحلة مابعد النزاعات ك�إطار عمل
ير ّكز على «تدريب وجتهيز قوات الأمن يف خط املواجهة وعلى تعزيز قدراتها امليدانية» .وهذا الت�أكيد
ُيبقي الواليات املتحدة راغبة يف قبول املجازفة ،و�إن �ضمن ًا ،ب�أن ُت�صبح طرف ًا يف ال�صراعات الداخلية
على ال�سلطة ،و�أن ترتبط م�ساعدتها الأمنية بالأجندات احلزبية للأطراف الفاعلة املحلية .كما �أن
حر�ص االحتاد الأوروبي على تعزيز التحالف عرب الأطل�سي يقوده ب�شكل متزايد �أي�ض ًا �إىل �إدراج منطق
وم�صطلحات «احلرب على الإرهاب» يف خطابه ويف املمار�سة الأمنية والتنموية .وبذلك ،ف�إنه يق ّلل
من �أهمية ت�أكيده الظاهري على �سيادة القانون ،والتزامه املُع َلن باملعايري الأ�سا�سية لإ�صالح قطاع
الأمن املُت�ض َّمنة يف وثيقة «تعزيز وتقدمي خدمات الأمن والق�ضاء :احلوكمة وال�سالم والأمن» ،وهي
الوثيقة املرجعية املُع ّدلة التي �أعلنتها «اللجنة اال�ست�شارية للتنمية» التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية يف �أيار/مايو .2007
�إن �إعطاء الأولوية �إىل الأهداف العمالنية ملكافحة احلرب يعيد �إنتاج «ثقافة الأزمة» التي ُتبقي على
اال�ستخدامات واحلوكمة غري الدميقراطية للقطاع الأمني ،مايعوق القيادة والإ�صالح الف ّعالني ،كما
ب ّينت التجربة يف العراق منذ العام  .2003ويف فل�سطني ولبنان واليمن ،تعني �أجندة مكافحة الإرهاب
�أن «املعنى احلقيقي للم�ساءلة (�سواء من ِق َب ْل احلكومة �أومن خالل الإ�شراف املدين) يتم التم ّل�ص
ً ()36
منه جمدد ًا» ،و�أن تتم ع�سكرة الأمن الداخلي والقانون والنظام ،و�أن «ثقافة العنف» تتج ّدد �أبدا.

يزيد �صايغ

بكلمات �أخرى ،ف�إن اخلطاب الر�سمي الأمريكي والأوروبي عن ت�شجيع احلوكمة الدميقراطية وحقوق
الإن�سان ي�صف واقع ًا افرتا�ضي ًا �أكرث منه �سيا�سة فعلية.
�إن الدرو�س الأ�سا�سية �سيا�سية بال�ضرورة .ف�أو ًال ،يجب على الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي
�أن ي�ؤ ّكدا على حتقيق امل�صاحلة والإجماع بني الأطراف املحلية الفاعلة يف فل�سطني ولبنان واليمن.
وثاني ًا ،يرتتّب على الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي �أال يجعال دعمهما م�شروط ًا ب�سيا�سات �إق�صائية
جتاه املعار�ضة الداخلية ،لكي تتوىل احلكومات املحلية القيادة يف «امتالك» الإ�صالح احلقيقي لقطاع
الأمن و�إعادة هيكلته .و�إذا ماتر ّددت الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي يف تب ّني هذين الدر�سني،
فينبغي عليهما �إدراك الدر�س الثالث ،املُ�ست َمد �أي�ض ًا من العراق والذي يتم ّثل حتديد ًا يف عدم وجود
م�ساعدة �أمنية حيادية الت�أثري :فحتى التدريب «الفني» يغيرّ توازنات القوى الداخلية وي�ش ّوه تراتب
احلوافز ،ومن ال�سذاجة االفرتا�ض �أن الأطراف الفاعلة املحرومة� ،سواء داخل القطاعات احلكومية
�أوخارجها ،لن تر ّد بناء على ذلك ،فت�سعى �إىل عرقلة الإ�صالح .ورابع ًا ،ينبغي على الواليات املتحدة
واالحتاد الأوروبي �أن ميار�سا فعلي ًا كالمهما املُن ّمق عن �ضرورة م�شاركة «امل�ساهمني» كافة يف عملية
الإ�صالح .فاحلالة الوحيدة ال�ست�شارة املواطنني واحلكم املحلي وامل�س�ؤولني الأمنيني هي تلك التي قام
بها «مركز جنيف لل�سيطرة الدميقراطية على القوات امل�س ّلحة» ،بالتعاون مع نظائره املحليني على
�شكل لقاءات عامة مفتوحة ّ
نظمها يف العديد من مدن ال�ضفة الغربية منذ �شباط/فرباير .2008
�أما الدر�س الأخري والأهم ،فهو �أن النهج الذي تتبعه الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي ،والذي
ي�ستند �إىل البناء «من �أ�سفل �إىل �أعلى» من خالل التدريب والتجهيز وبناء القدرات العمالنية ،ي�ش ّكل
جزء ًا البد منه يف �إ�صالح قطاع الأمن ،لكن لي�س بو�سعه �أن يتق ّدم كثري ًا يف فراغ من القيادة املحلية.
ومن املحتّم �أن يبقى الإ�صالح مق َّو�ض ًا ،طاملا ا�ستمر غياب النظام املتكامل ل�صوغ �سيا�سات الأمن
الوطني ،ول�صنع القرار ال�سيا�سي ،وملمار�سة الإ�شراف الدميقراطي .وعلى الرغم من �أنه البد من
الإقرار ب�شرعية اهتمام الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي مبكافحة الإرهاب� ،إال �أن موا�صلته من
جاد يف �إ�صالح قطاع الأمن ،ويف �سياق الإبهام والت�أرجح يف دعم �سيادة القانون دون
دون ا�ستثمار ٍ
مواربة ،تق ّو�ض التزامهما املُع َلن بتمكني بناء الدولة و�إعادة البناء بعد النزاعات.
ويبدو اال�ستنتاج الذي �أق ّر به جربيل الرجوب ،املدير ال�سابق جلهاز الأمن الوقائي يف ال�ضفة
الغربية ،بعد �أربعة ع�شرة عام ًا من امل�ساعدة الأمنية الدولية ،منا�سب ًا هنا« :تتح ّمل القوى الأمنية
ن�صيبها من م�س�ؤولية عدم اال�ستقرار احلايل يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،لأنها �أعلت لفرتة طويلة جد ًا
من �ش�أن القوة بد ًال من البناء والإ�صالح التدريجي للم�ؤ�س�سات .واليزال على امل�س�ؤولني عن القوى
الأمنية �أن يعملوا على تغيري عقليتهم كي يعاجلوا التحديات الراهنة» )37(.وميكن قول ال�شيء نف�سه
عن الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي ،اللذين ُتعترب �ألفاظهما املُن ّمقة عن ت�شجيع النمو الدميقراطي
و�سيادة القانون متم ّلقة يف �أح�سن الأحوال ،وخمادعة يف �أ�سوئها.
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برنامج كارنيغي لل�رشق الأو�سط
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مف�صلة تتناول كل بلد على حدة وا�ستك�شاف املوا�ضيع
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