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متهيد

تطرح م�ساألة الأمن نف�سها بقوة يف املجتمعات املعا�رسة، التي تعرف 

العابرة  حتولت وتواجه تهديدات متنامية يف جمال اجلرمية واجلرمية 

ع�رس  يف  اجلديدة  الت�سال  و�سائل  واأن  خا�سة  والإرهاب؛  للحدود 

V املعلومات، ول�سيما ال�سبكات الجتماعية، تي�رس الن�رس ال�رسيع للمعلومات

ال�سحيحة منها اأو الزائفة - والتي قد تنمي ال�سعور بانعدام الأمن.

ابتكار  ال�رسوري  من  يبدو  اجلديدة،  الإ�سكاليات  هذه  ملواجهة 

ا�سرتاتيجيات لالأمن الداخلي، من خالل اقرتاح حلول فعالة ومالئمة، عرب 

تطوير طرق التدخل، وفتح قنوات جديدة للحوار والت�ساور.

اأهمية كبرية يف املغرب، الذي يعرف  الرهان الأمني ذو  اأن  ول �سك 

اجتماعية  م�ساكل  ومكثف،  متزايد  تعمري   - بارزة  اجتماعية  تغريات 

متواترة، وخ�سا�ض يف اآليات الو�ساطة - ويتعر�ض ل�سغوط قوية، مثل 

هذا  والإجرامية. ويف  الإرهابية  ال�سبكات  وتهديدات  الهجرة،  تدفقات 

ال�سياق، يبدو من ال�رسوري توفري مناذج اأمنية جديدة، ي�سكل القرب 

اأحد مكوناتها الأ�سا�سية، وت�سمح بتوفري ال�سالمة وال�سكينة للمواطنني، 

وال�ساكنة.  الأمن  الثقة بني  ومكافحة اجلرمية بفعالية، من خالل تعزيز 

كما يتطلب هذا النموذج، الذي ت�سكل الوقاية اإحدى ركائزه، بناء حوار 

فعلي، من خالل الإ�سغاء ب�سكل اأف�سل للمواطن، وامل�ساركة املبا�رسة عرب 

اجلمعيات اأو الهيئات التمثيلية يف هذه ال�سريورة. 

لقد اكت�سب الفاعلون املغاربة مهارات وخربة خا�سة يف هذا املجال. 
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لالأمن  العامة  للمديرية  اجلديدة  ال�سرتاتيجية  تقوم  ال�سدد،  هذا  ويف 

والتفاعل  والتوا�سل  الفعال  والتن�سيق  املواطن،  القرب من  الوطني على 

والنفتاح. وقد مت اإن�ساء وحدات جديدة، واإجناز جتارب منوذجية يف 

مناطق عالية اخلطورة اإ�سافة اإىل حمالت توا�سلية ت�ستهدف املواطنني 

امليدان،  اجلمعويني يف  الفاعلني  مع  اأي�سا،  التعاون،  يتم  وال�سباب.كما 

�سحايا  والن�ساء  )الأطفال،  اله�سة  الفئات  مع  ي�ستغلون  الذين  خا�سة 

العنف، والأ�سخا�ض امل�سابون بفريو�ض نق�ض املناعة الب�رسية، الخ(.

فالتغيري ل يتطلب فقط جهوًدا  التحديات كبرية.  ومع ذلك، تظل 

ا املرافقة  متوا�سلة لتثبيت ثقافة جديدة ومقاربة جديدة، بل ي�ستلزم اأي�سً

لقت�سام وتعميق الدرو�ض والتجارب وتقييم العمل املنجز، ل�سمان متلك 

اأف�سل لهذه الدينامية من قبل خمتلف الفاعلني املعنيني، مبا يف ذلك 

مكونات املجتمع املدين وو�سائل الإعالم واملنتخبني.

ال�رسكاء،  بني  الثقة  توطيد  يف  ت�ساعد  اأن  ال�سريورة  لهذه  وميكن 

ور�سد التحديات والأولويات، وفهم دور كل منهم ب�سكل اأف�سل �سمن 

اأف�سل  العمل على �سمان  العمل وال�سرتاتيجيات، وبالتايل  خمططات 

ل�سالمة واأمن وحقوق املواطنني.

والدميقراطية  الإن�سان  درا�سات حقوق  مركز  نظم  ال�سياق،  يف هذا 

ومركز جنيف حلوكمة قطاع الأمن، خالل �سهر دجنرب 2019، ندوة ملدة 

يوم واحد، اأتاحت عر�ض ومناق�سة التجارب والإجنازات والتحديات من 

وجهة نظر اأ�سحاب القرار، كما من زاوية نظر الفاعلني املعنيني بامل�ساهمة 

يف توفري الأمن الالزم للطماأنينة والرفاه والتمتع باحلقوق.

وقد بدا لنا اأن اإلقاء نظرة على جتارب اأخرى اأمر مهم للغاية، من اأجل 

الطالع على املمار�سات اجليدة وجتنب الإخفاقات، حيث �سمحت خربة 
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مركز جنيف حلوكمة قطاع الأمن وخربة اجلهات الأوروبية الأخرى امل�ساركة 

بالطالع على جتارب من �سياقات خمتلفة وتبادل الراأي بخ�سو�سها.

وا�ستناداً اإىل هذه املبادئ وخربات املنظمات ال�رسيكة، �سكلت الندوة 

املدين،  املجتمع  وهيئات  العمومية  ال�سلطات  بني  احلوار  لتعزيز  فر�سة 

بهدف حت�سني اإدارة قطاع الأمن على امل�ستوى املحلي يف املغرب.

وقد �سمل التبادل عددا من املحاور ذات الأهمية، ومنها:

�رسطة القرب، ملاذا وكيف؟ ◀

احلكامة الأمنية على امل�ستوى املحلي، اأي دور للمنتخبني واجلماعات  ◀

الرتابية؟

ا�سرتاتيجية تعزيز التعاون بني قطاع الأمن واملجتمع املدين ؟ ◀

�سيا�سة التوا�سل يف املجال الأمني. ◀

وقد �سلط النقا�ض ال�رسيح والبناء بني امل�ساركني ال�سوء على اأهمية 

اإىل  واحلاجة  الفاعلني  خمتلف  وان�سغالت  نظر  ووجهات  املو�سوع، 

ا للمو�سوع. اإيالئهم اهتماًما خا�سً

النقا�ض،  تغذية  الندوة يف  لأ�سغال  الإ�سدار  ي�ساهم هذا  اأن  وناأمل 

واإثراء التفكري يف مو�سوع ذي اأهمية حتى يتمكن خمتلف الفاعلني من 

متلك هذا املو�سوع، كعن�رس من عنا�رس دولة القانون وثقافة املواطنة.

ويود مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ومركز جنيف حلوكمة 

الذين �ساهموا  اأن يعربا عن �سكرهما للموؤ�س�سات واخلرباء  قطاع الأمن 

يف جناح هذا اللقاء. ول �سك اأن م�ساهمتهم املتميزة، بالنظر اإىل �سفتهم  

املوؤ�س�سية اأو الأكادميية اأو املهنية اأو غريها، تعك�ض اأهمية املو�سوع يف 

ال�سرتاتيجيات الأمنية وانخراط خمتلف الفاعلني يف هذا املجال.
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وال�سكر مو�سول اأي�سا اإىل امل�ساركني يف الندوة الذين اأثروا املناق�سات 

العمومية  ال�سيا�سات  وتطوير  التفكري  هذا  توطيد  �رسورة  عن  وعربوا 

واملقاربات الالزمة لتنفيذها.

وناأمل، من خالل تقدمي هذا الإ�سدار، اأن يتم اإثراء هذا النقا�ض، من 

خالل ديناميات اأخرى ت�سمح بتعزيز املقاربة الت�ساركية وت�ساهم توطيد 

اأ�س�ض دولة القانون.

�سي�سيل ل كوت  احلبيب بلكو�س
مديرة برامج املغرب 

مركز جنيف حلوكمة قطاع الأمن
رئي�س مركز درا�سات حقوق 

الإن�سان والدميقراطية



كلمة �سي�سيل لغوت •
كلمة احلبيب بلكو�س •

اجلل�سة الفتتاحية
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كلمة �سي�سيل لغوت
ممثلة مركز جنيف حلوكمة قطاع الأمن

اإنه ل�رسف عظيم لـمركز جنيف حلوكمة قطاع الأمن 

ي�ساهم يف تنظيم هذه الندوة، بالرباط، حول مو�سوع 

مب�ساركة  املحلي،  امل�ستوى  على  الأمنية  احلكامة 

للغاية من مهنيني يف جمال الأمن،  ح�سور متنوع 

وممثلني للمجتمع املدين وجامعيني.

ول �سك اأن جمالت خربتكم املتنوعة واملتعددة، تعك�ض، عن حق، 

الطبيعة الغنية واملتعددة والكثيفة واملعقدة لق�سية حكامة قطاع الأمن، 

ول �سيما على امل�ستوى املحلي.

قطاع  بحكامة  يعني  الأمن  قطاع  جنيف حلوكمة  مركز  اأن  والواقع 

للغاية يف ذات الآن: ويتعلق  اأمرا واحًدا طموًحا جدا وب�سيًطا  الأمن 

مب�ساألة تطبيق مبادئ احلكامة اجليدة يف قطاع الأمن من اأجل تعزيز 

الأمن الإن�ساين

من  و�ساكنتها  الدولة  اأمن  تعزيز  اإىل  الأمنية  احلكامة  تهدف  هكذا، 

خالل حت�سني الفعالية وامل�سوؤولية على م�ستوى الأجهزة الأمنية، يف اإطار 

يقوم على املراقبة الدميقراطية واحرتام حقوق الإن�سان وعلى دولة القانون.

ول �سك اأن تنفيذ هذه املبادئ يربز ب�سكل خا�ض اأنه على الدولة، 

وحتى تكون قادرة على تعزيز الدميقراطية وحتقيق التنمية وتوفري الأمن، 
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لل�ساكنة ظروف  اأن تلبي حاجيات الأمن الإن�ساين، من خالل توفريها 

ودولة  الإن�سان  حقوق  احرتام  اإطار  يف  اخلوف،  من  ماأمن  يف  عي�ض 

القانون.

تقوم منظمتنا، مركز جنيف حلوكمة قطاع الأمن، بتعزيز مبداأ الأمن 

الإن�ساين. علما اأن هذا املركز الذي تاأ�س�ض �سنة 2001، موؤ�س�سة دولية 

تنخرط فيها 66 دولة ع�سو، مقره بجنيف، ويهدف اإىل ت�سجيع قطاعات 

اأمن دميقراطي فعالة وذات كفاءة م�سوؤولة اأمام الدولة ومواطنيها.

ومركز جنيف حلوكمة قطاع الأمن، الذي يعمل كمركز للتفكري، هو 

موؤ�س�سة للبحث والتميز يف �سيا�سات حوكمة قطاع الأمن، حيث ي�ستغل 

على ق�سايا خمتلفة، كما ي�سكل جهازا للتعاون ينجز، يف اأوروبا ال�رسقية 

كما يف اأفريقيا جنوب ال�سحراء الكربى، اأو يف منطقة ال�رسق الأو�سط 

اإىل  �رسكائه،  بناء على طلب  ت�سعى،  تعاون،  م�ساريع  اإفريقيا،  و�سمال 

توفري الدعم ال�سرتاتيجي، وبناء القدرات يف جمالت اإ�سالح وحكامة 

قطاع الأمن. وهكذا، يعمل املركز بتعاون وثيق مع احلكومات واملنظمات 

الدولية، وفًقا ملبادئ ال�ستقاللية واحلياد والتملك على امل�ستوى املحلي، 

الأمر الذي ي�سمح له بالتدخل يف �سياقات خمتلفة ملعالج العديد من 

الإ�سكالت. وقد اأحدث مركز جنيف حلوكمة قطاع الأمن ب�سمال اأفريقيا، 

اأداة فريدة متميز تتمثل يف ال�سندوق ال�ستئماين ل�سمال اإفريقيا، والذي 

ميكنه من ال�ستجابة ب�رسعة ومرونة لطلبات امل�ساعدة من احلكومات 

التون�سية، وامل�رسية والليبية واملغربية.

ال�سندوق  اأن  اإىل  احل�رس  ل  املثال  �سبيل  على  الإ�سارة  وميكن 

ال�ستئماين ي�ستغل مع وزارات رئي�سية وموؤ�س�سات اأمنية، كما ي�ستغل، 

لتعزيز احلكامة اجليدة ودعم  برملانات وموؤ�س�سات م�ستقلة،  اأي�سا، مع 

النتقال الدميقراطي.
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يف املغرب، يرتكز مركز جنيف حلوكمة قطاع الأمن، عمله، على د�ستور 

ومهد  الإن�سان  حقوق  وحماية  القانون  دولة  كر�ض  الذي   ،2011 �سنة 

الطريق لإ�سالحات جديدة. وهكذا، فاإن املركز يدعم عملية الإ�سالح يف 

املغرب من خالل العمل ب�سكل خا�ض مع موؤ�س�سات د�ستورية، ول �سيما 

املدين:  املجتمع  اإىل  اإ�سافة  احلكومية،  واملوؤ�س�سات   ،NPPLC موؤ�س�سة

ويف هذا الإطار ميكن اأن التاكيد اأن ال�رساكة التي نقيم مع مركز درا�سات 

حقوق الإن�سان والدميقراطية هي �رساكة ممتدة يف الزمن ب�سكل خا�ض 

ب�سكل خا�ض ومثمرة، وحققت نتائج دالة، ل �سيما اأثناء العمل الذي 

مت مع املندوبية العامة العام لإدارة ال�سجون. لذلك، اأود اأن اأ�سكر ال�سيد 

والدميقراطية،  الإن�سان  حقوق  درا�سات  مركز  رئي�ض  بلكو�ض،  حبيب 

واأع�ساء املركز.

لقد اأثرت قبل حلظات مفهوم الأمن الإن�ساين، على امل�ستوى املحلي 

والإقليمي، حيث اأ�سبحت م�ساألة احلكم ملمو�سة للغاية، والأمن مل يعد 

واقع  بل هو  لي�ض جمرد فكرة جمردة،  اأنه  رهان نظري حيث  جمرد 

معا�ض، ميكنه اأن ي�سبح رهانا �سيا�سيا وعاطفيا مهما، وخا�سة اأنه غابا 

ما يكون مو�سوعا لتغطية اإعالمية قوية.

اإن ق�سية الأمن على امل�ستوى املحلي هي اأي�سًا ق�سية �سيا�سية، ورهانا 

وللم�ساركة.  ما،  اإقليم  يف  الفاعلني  بني  للحوار  وق�سية  للدميقراطية، 

ا ق�سية تقنية تتطلب الفعالية والدقة وال�رسامة يف  كما يعد الأمن اأي�سً

املعاجلة.

لذلك من املهم، وهذا هو الهدف من هذه الندوة، التخل�ض من هذه 

العتبارات العاطفية، واإف�ساح املجال للنقا�ض اجلاد، وتبادل اخلربات: 

جتارب املنتخبني )اأحيي عمدة بلدية الرباط ب�سكل خا�ض( واجلمعيني 

واملهنيني  النا�رسي(  )ال�سيدة  واملغاربة  ديفرو(  )ال�سيدة  البلجيكيني 
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وجونيو(،  بن�سغري  العمداء  )ال�سادة  ال�رسطة  جمال  يف  اخلربة  ذوي 

احلفيظي،  وال�سيد  اأيوب  ال�سيد  )زميلي  احلكامة  يف  واملتخ�س�سني 

وال�سيد بلكو�ض(. ناأمل اأن تكون هذه املناق�سات، التي �سيتم ن�رسها يف 

اإ�سدار خا�ض، مفيدة للجميع. ونتمنى اأن تتكلل ندوتكم هذه بالنجاح! 



كلمة احلبيب بلكو�س
رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية

الإن�سان  حقوق  درا�سات  مركز  با�سم  ي�سعدين 

اللقاء اجلديد  اأرحب بكم يف هذا  اأن  والدميقراطية 

على  راهنية  ذات  املوا�سيع  لأحد  املخ�س�ض  والهام 

امل�ستوى الوطني والدويل، واملتعلق ب�سيا�سة القرب يف 

املجال الأمني.

ل يخفى عليكم كون التحولت التي تعي�سها املجتمعات �سواء على 

امل�ستوى الدميغرايف اأو التو�سع احل�رسي ف�سال عن �سعف اآليات الو�ساطة، 

الجتماعي  التوا�سل  ل�سبكات  البارز  والتاأثري  الأ�رسة،  بنية  ومتغريات 

اأ�سكالها والتي  تنامي اجلرمية وتنوع  وغريها، كلها عوامل ت�ساهم يف 

قد جتد لها اأبعاد اإقليمية ودولية اأحيانا يف جمالت الإرهاب واجلرمية 

العابرة لالأوطان.

ويف هذا ال�سياق ي�سبح التحدي الأمني ذا راهنية واأهمية ل�سمان 

الطماأنينة والأمن، ومتكني املواطن من التمتع باحلقوق واحلريات املكفولة 

قانونا، وحماية املمتلكات والأفراد.

اأمر  واحلريات  احلقوق  الأمن وحماية  توفري  بني  الوطيدة  العالقة  اإن 

اأ�سبح من البداهة والو�سوح اإىل حد عدم احلاجة اإىل تاأكيده جمددا، 

خا�سة اأمام ما ن�سهده يف حميطنا القريب والبعيد.
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وتبلورت  بالغة،  اأهمية  ذا  القرب  اأمن  اأ�سبح  الرتابط،  لهذا  وتر�سيخا 

الأمن  ملكون  اعتبارا  والتتبع،  املرافقة  تتطلب  وا�سرتاتيجيات  خطط 

بل  وحدها،  الأمنية  املوؤ�س�سات  تهم  عملياتية  اأو  تقنية  م�ساألة  يعد  مل 

اأ�سبح ق�سية جمتمعية ت�ستدعي اإدماج بعد ت�ساركي يدعو اإىل انخراط 

خمتلف الفاعلني كل يف جمال اخت�سا�سه واأدواره لتوفري خدمة نوعية 

ت�سمن  وال�ستقرار  الأمن  توفر  اأ�سكاله،  مبختلف  الإجرام  مواجهة  يف 

ممار�سة احلريات املكفولة قانونا.

لقد اأخذ البعد الت�ساركي يف هذه املقاربة مكانة خا�سة جتعل املوؤ�س�سة 

تبني قنوات عمل وت�ساور مع املنتخبني ومكونات املجتمع املدين والإعالم، 

ومع املواطن من خالل ابتكار اأ�سكال توا�سل جديدة.

وقد خطت التجربة املغربية خطوات يف هذا الجتاه، مرفوقة بتقييم 

الإمكانيات  وتوفري  وتطويرها  اخلدمات  لتح�سني  لالأداء،  متوا�سل 

اإر�ساء جتارب  �رسعت يف  كما  له.  الالزمة  والتقنية  الب�رسية  واملتطلبات 

للتعاون مع الفاعلني امل�سار اإليهم مبا ي�سمح با�ستخال�ض الدرو�ض ور�سم 

خريطة للممار�سات اجلادة والناجعة.

الإن�سان  حقوق  درا�سات  مركز  ارتاأى  العمل  هذا  مرافقة  اجل  ومن 

هذا  تنظيم  الأمن  قطاع  مركز جنيف حلوكمة  مع  بتعاون  والدميقراطية 

املعنيني،  الفاعلني  مع  امل�سرتك  والتفكري  حتقق،  ما  على  للوقوف  اللقاء 

وتبادل اخلربة وال�ستفادة من التجارب واملمار�سات الف�سلى يف هذا املجال، 

ولذلك ت�سارك معنا جمموعة من اخلرباء واملمار�سني من فرن�سا وبلجيكا.

لبد من الإ�سارة اإىل اأن عملنا امل�سرتك مع مركز جنيف حلوكمة قطاع 

الأمن كبيت خربة دولية قد مكننا من ال�ستفادة مما حتقق يف جتارب 

دولية يف جمالت متنوعة، بل مكننا اأي�سا من خربة وطنية تطورت يف 
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عالقة بق�سايا وحتديات يعرفها بلدنا وحميطه الدويل.

اخلا�ض  ال�سكر  دون  الكلمة  هذه  اأنهي  اأن  اأريد  ل  الأخري  ويف 

الور�ض  هذا  يف  امل�ساهمة  قبولهم  على  والأجانب  املغاربة  للم�ساركني 

ولل�سيد  الداخلية  لوزارة  خا�سة  �سكرا  اأوجه  كما  وجتاربهم.  بخربتهم 

الراأي والروؤى،  اللقاء لتقا�سم  الرباط على م�ساهمته �سخ�سيا يف  عمدة 

اأزيد  العامة لالأمن الوطني على م�ساهمتها امل�ستمرة منذ  وكذا املديرية 

من ع�رس �سنوات يف هذا التفكري والتفاعل مع الق�سايا التي انخرطنا يف 

نقا�سها وتقا�سم العمل لتطوير التفكري واملقاربة بخ�سو�سها لدى اجلميع.

اأخري اأجدد ال�سكر لكم جميعا كل با�سمه و�سفته من قطاعات ر�سمية 

ومنظمات املجتمع املدين واأكادمييني واإعالميني على التجاوب مع دعوتنا 

وتخ�سي�ض بع�ض من وقتكم الثمني ملو�سوع يهمنا جميعا.





�سرطة القرب ملاذا؟

تي�سري اجلل�سة:
 املحجوب الهيبة •

املتدخلون: 
عمر بن�سغري •
اأمين اأيوب  •
اإلك ديفرو •

اجلل�سة الأوىل



24



�سرطة القرب باملغرب: 
الأهداف، املرتكزات والإجنازات

عمر بن�سغري
عميد �سرطة ممتاز باملديرية العامة لالأمن الوطني

تواجه خمتلف البلدان، من بينها املغرب، حتديات اأمنية متعددة ترتبط 

اأ�سا�سا بتطور اجلرمية العادية والعابرة لالأوطان والقارات، من اإجرام واإرهاب 

واجتار يف الب�رس، الخ، مع ما يطرحه ذلك من �رسورة مواكبة كل جهاز اأمني 

لهذه التحديات من خالل ا�سرتاتيجيات اأمنية ناجعة وتوفري الإمكانيات 

املادية واللوج�ستية الالزمة ملواجهتها. ومن بني هذه ال�سرتاتيجيات التي 

جلاأت اإليها العديد من الدول قبل بالدنا �رسطة القرب.

التقليدية ملختلف  القرب، ف�سال عن الأهداف  اأهداف �رسطة  وتكمن 

وممتلكاتهم،  واأرواحهم  املواطنني  اأمن  حفظ  املتمثلة يف  الأمن  اأجهزة 

يف تقدمي امل�ساعدة واخلدمات للمواطن، الذي غالبا ما يكون يف حالة 

ه�سا�سة و�سيق وا�ستغاثة واحتياج عندما يلجاأ اإىل ال�رسطة، مع مراعاة 

اجلوانب التقنية والقانونية، مع مراعاة اجلانب املعنوي والنف�سي للمواطن 

من خالل احرتام مدونة قواعد ال�سلوك.

و�رسطة القرب هي منهجية وطريقة عمل متكن الأجهزة الأمنية من 

اأن تكون حا�رسة وقريبة من املواطن. وتكمن اأهم مرتكزاتها يف القرب، 
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والوقاية، وال�رساكة مع الفاعلني الأ�سا�سيني يف املدينة من جمال�ض حملية 

لالأمن.  امل�سرتك  الإنتاج  لتحقيق  ومواطنني  املدين  املجتمع  وجمعيات 

اجليدة  واملعرفة  الأخطار  وتوقع  ال�ستباقية  على  ال�رسطة  هذه  وتعمل 

للميدان وال�ستجابة الفعالة وال�رسيعة لطلبات املواطن بغر�ض احلد من 

ال�سعور بانعدام الأمن.

للمدينة  اجليدة  التغطية  توجد  القرب  �رسطة  عمل  طرق  بني  ومن 

تو�سع  مواكبة  من  متكن  اأمنية  ووحدات  ال�رسطة،  دوائر  خالل  من 

طرق  من  كما  املدين.  واملجتمع  املحلية  املجال�ض  مع  بتعاون  املدينة، 

العمل ومرتكزاته التوا�سل، وجتويد اخلدمة، واملزج بني الوقائي والزجري، 

اإ�سافة اإىل بع�ض الإجراءات امل�ساحبة، مع كل ما يتطلبه ذلك من توفري 

الإمكانيات املادية واللوج�ستية. 

اإجنازات املديرية العامة لالأمن الوطني
انكبت املديرية العامة لالأمن الوطني، يف هذا ال�سياق ومنذ �سنوات، 

على تطوير العديد من املبادرات والربامج بغر�ض ردم الهوة بني جهاز 

ال�رسطة واملواطنني وتقوية الثقة املتبادلة بينهما. ولتحقيق هذه الأهداف 

اأن  يوؤكد  مبا  ال�ستقبال،  بنية  تهم حت�سني  اإجراءات  عدة  برجمة  متت 

ال�رسطة يف خدمة املواطن، حيث اأ�سبحت كل مراكز ال�رسطة تتوفر على 

لفتة ت�سري اإىل اأن »ال�رسطة يف خدمة املواطن«، وذلك لتحقيق هدف 

مزدوج يتمثل اأول يف منح الثقة للمواطن يف هذا اجلهاز، كما يتمثل 

ثانيا يف تذكري ال�رسطي ب�سكل دائم بواجبه وال�سلوكات احل�سنة التي 

يجب عليه الت�ساف بها يف التعامل مع املواطنني ب�سكل عام. و�سمن 

لبنايات  امل�سيئة  ال�سارات  اإىل  الإ�سارة  ميكن  ال�ستقبال  بنية  حت�سني 

خاليا  �سمن  �رسطيات  وتواجد  ال�ستقبال،  وف�ساءات  ال�رسطة،  خمافر 

ال�ستقبال املكلفة بتوجيه املواطن القادم اإىل املخفر، اإ�سافة اإىل املل�سقات 
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ببهو مراكز ال�رسطة التي حتدد امل�ساطر الإدارية ال�رسورية والتي ميكن 

للمواطن الطالع عليها بي�رس و�سفافية.. كما مت، لنف�ض الغر�ض، خلق 

بنيات وفرق اأمنية جديدة مثل خاليا التكفل بالن�ساء �سحايا العنف التي 

يتلقى العاملون بها تكوينا مالئما لهذه املهمة، ووحدات اأخرى خا�سة 

الكربى.  باملدن  وخا�سة  نف�سانيني  اأخ�سائيني  على  تتوفر  بالقا�رسين 

كما مت اإحداث قاعات خا�سة بالقيادة التن�سيق املتعلقة ب�رسطة القرب، 

التي ت�ستقبل النداءات عن طريق رقم 19، التي �سيتم تعميمها، بغر�ض 

التجاوب ال�رسيع، يف حدود 7 دقائق مع نداءات املوطنني عرب هذا الرقم 

الهاتفي. ويتوفر هذا اجلهاز على الإمكانيات املادية من دراجات نارية 

و�سيارات ووحدات للقيام بذلك. 

ومن الور�سات التي انخرطت فيها املديرية العامة لالأمن الوطني ور�ض 

الأمني  التواجد  الوقاية من خالل  بغر�ض  املدر�سي  بالو�سط  التح�سي�ض 

وقاية  من  الطفل  متكن  التي  اجليدة  بالأ�ساليب  والتح�سي�ض  القريب 

منذ  الور�ض  انطلق هذا  وقد  به.  املحدقة  الأخطار  نف�سه من خمتلف 

املو�سم الدرا�سي 2012-2013، حيث يعمل اأكرث من 550 �رسطيا يف هذا 

املجال يف �سكل خاليا يف جميع املدن املغربية مهمتها التح�سي�ض بعد 

اأن ا�ستفاد اأع�ساوؤها من تكوين خا�ض يف املعهد امللكي لل�رسطة. 

ال�سفارة  لدى  مع جهاز  �رساكة  اإبرام  اأي�سا،  الإطار  هذا  ويدخل يف 

الأمريكية بالرباط، ا�ستفاد اأمنيون مغاربة مبقت�ساها، بدورات تدريبية 

مبيامي، عرب مراحل، لتعزيز خربتهم يف عدة جمالت، وهم ب�سد نقل 

التجربة التي اكت�سبوها من الوليات املتحدة الأمريكية يف هذا امليدان 

حيث اأ�سبحت لدينا طرق علمية ن�سلكها يف خدمة هذا الور�ض. وجتدر 

الإ�سارة اإىل اأن التح�سي�ض بالو�سط املدر�سي ي�سمل موا�سيع متنوعة من 

الوطنية واللجنة  الرتبية  ال�سري ب�رساكة وتعاون مع وزارة  قبيل حوادث 



احلكامة الأمنية على امل�ستوى املحلي

28

وال�ستغالل  الإلكرتونية،  واجلرمية  ال�سري،  حوادث  من  للوقاية  الوطنية 

اجلن�سي لالأطفال، والعنف، و�سغب املالعب، واأخطار املخدرات، علما اأن 

منهجية التعامل تختلف بني البتدائي والإعدادي والثانوي.

كما ي�سكل التوا�سل اأي�سا اأحد روافد ا�سرتاتيجية املديرية العامة لالأمن 

الوطني يف جمال القرب. ويندرج يف هذا الإطار اإحداث خلية مركزية 

التوعية والتح�سي�ض،  اإ�سدار جملة ال�رسطة ق�سد  للتوا�سل، وموا�سلة 

وتنظيم الأبواب املفتوحة، اإ�سافة اإىل الإدارة الإلكرتونية لدوائر ال�رسطة، 

الوطنية، وما يتعلق ببطاقة  للبطاقة  الإلكرتونية  البوابة  وتو�سع جمال 

الإقامة وكيفية احل�سول عليها، الخ. 

كما قامت املديرية العامة لالأمن الوطني بعدة مبادرات لتخليق املمار�سة 

املوظفني  عمل  يف  وال�ستقامة  والنزاهة  ال�سفافية  باعتماد  ال�رسطية 

وامل�ستخدمني والتفاين يف خدمة املرتفقني وحماربة الف�ساد.

تعزيز  اإىل  الرامية  التدابري  عن  التخليق  جمال  يف  احلديث  وميكن 

طريقة  وعن  العامة،  املفت�سية  اخل�سو�ض  على  بها  تقوم  التي  املراقبة 

فيه  ي�ساهم  الذي  والت�سحيح  المتحانات  اإجراء  وطريقة  التوظيف، 

الرت�سح  الأمنية، كما ميكن احلديث عن طرق  الأجهزة  اأ�ساتذة خارج 

لتي  ال�سلوك،  قواعد  مدونة  واإ�سدار  امل�سوؤولية،  منا�سب  يف  للتعيني 

الأ�سا�سي  القانون  وتعديل  ال�رسطة،  لرجال  الف�سلى  املمار�سات  تت�سمن 

لرجال الأمن بغر�ض حت�سني اأو�ساعهم املادية واملعنوية، ف�سال عن تفعيل 

التكوين الذي تنكب عليه  اإىل جانب  امل�سوؤولية باملحا�سبة،  مبداأ ربط 

املديرية العامة لالأمن الوطني باعتباره ذا اأهمية كربى يف حت�سني اأداء 

ال�رسطة وخدمة املواطن.



�سرطة القرب، ملاذا؟

اأمين اأيوب 
نائب مدير ق�سم �سمال اأفريقيا وال�سرق الأو�سط
ملركز جنيف حلوكمة قطاع الأمن 

انطالقا من اخت�سا�سنا يف مركز جنيف حلوكمة القطاع الأمني، وما 

ي�سمح لنا به من اطالع على جتارب متعددة، ميكن التاأكيد على العالقة 

الوطيدة القائمة بني حتقيق احلكامة الر�سيدة يف جمال الأمن و�رسطة 

اأن هذه الأخرية تقوم  القرب )اأمن اجلوار، الأمن املجتمعي...(، باعتبار 

على فل�سفة ومقاربة ونهج عمل ولي�ض على اإجراءات حلظية ملعاجلة اأمر 

معني.

حدود  واإىل  املا�سي  القرن  فخالل  فراغ.  من  ياأت  مل  املفهوم  هذا 

ال�سبعينيات كان الرتكيز الأكرب يف عمل القوات الأمنية وال�رسطية على 

�رسورة ال�ستجابة ال�رسيعة والناجعة والكفوؤة لالحتياجات الأمنية مثل 

نوعا ما عن  الأمن  ابتعاد قوى  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  حماربة اجلرمية. 

التفاعل مع املواطن والتقوقع يف مهامها، وهي مهام مهمة جدا، على 

ح�ساب التوا�سل مع املواطن، مما خلق فجوة بني املواطن والأمن. حيث 

تراجعت ثقة املواطن يف قوى الأمن ويف جدوى اللجوء اإليها، مما اأدى 

اإىل تراجع م�ساندته لها لتحقيق الأمن والأمان، فن�ساأ حاجز ما بني قوى 
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الأمن يف حد ذاتها واملواطنني. وقد اأدت الرغبة يف جتاوز ذلك وغريه 

اإىل بروز اإرادة لدى قوى الأمن ل�ستيعاب حاجيات املواطنني احلقيقية 

يف املجال الأمني كما يراها املواطنون بالأ�سا�ض، وبناء عالقة قائمة على 

الفهم املتبادل بني الطرفني.

وهكذا جاء هذا املفهوم، مفهوم �رسطة القرب، كمحاولة جل�رس الفجوة 

وردمها كو�سيلة اأثبتت جناعتها يف الواقع العملي ح�سب التجارب التي 

اطلعنا عليها عرب العامل، فتم ال�رسوع يف بناء اأوا�رس التعاون بني الطرفني 

على اأ�سا�ض على احلوار املتبادل وقناعة اجلانبني ب�رسورة العمل ب�سفافية 

�سواء يف تعبري املواطن عن حاجياته الأمنية وقدرته على �سياغة تلك 

الأمن  اإبراز  اأو يف  القانون،  احرتام  عنها يف ظل  والتعبري  الحتياجات 

اإنفاذ  اإطار  يف  املمكنة  واملعاجلات  الحتياجات  لتلك  فهمه  ب�سفافية 

القانون دون جتاوزه، حيث ي�سبح رجل الأمن فاعال يف املجتمع ومي�رسا 

لتمكني املواطن من اإ�رساكه يف حتقيق الأمن.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن فقدان الثقة املتبادلة بني اأجهزة الأمن واملواطن 

اأدى اإىل التاأثري �سلبا على �رسعية هذه الأجهزة يف اأعني املواطنني، مما 

وفهم  املجتمع  مع  التوا�سل  تبتغي  مقاربة  تبني  اإىل  ال�سعي  اإىل  اأدى 

احلوار  على  ذلك  كل  ويقوم  لها.  وال�ستجابة  املتبادلة  الحتياجات 

وال�سفافية، كما يقوم على الإح�سا�ض بامل�سوؤولية لي�ض يف فهم رجل الأمن 

لدوره والنهو�ض به، بل واأي�سا امل�سوؤولية يف العمل بثقافة وعقلية اخلدمة 

وثقافة وعقلية ال�رساكة احلقيقية بني املواطن ورجل الأمن، اأ�سا�سها تقدمي 

ومي�رس  املجتمع  فاعل يف  و�رسيك  لالأول،  اأ�سا�سية  الأخري خلدمة  هذا 

لتمكني املواطن من امل�ساركة يف حتقيق الأمن والأمان. 

من  النتقال  اإىل  ال�سعي  من  اأ�سا�سا  نابع  القرب  اأمن  مفهوم  اأن  كما 

ردود الفعل اإىل الفعل وال�ستباقية والوقاية كو�سيلة ناجعة يف احلد من 
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م�ستويات ال�سعور بانعدام الأمن وارتفاع م�ستوى اجلرمية. كما اأن هناك 

على  الر�سيدة  الأمنية  احلكامة  حتقيق  و  ذلك  كل  بني  مبا�رسة  عالقة 

امل�ستوى املحلي. لأن احلكامة يف هذا املجال، وانطالقا من عدة جتارب، 

املواطن.  احتياجات  لتلبية  �سفاف وقادر ويعمل  اأمني  توفري قطاع  تعني 

كما  الآخر،  فهم  والقدرة على  واحلوار  التوا�سل  بناء  ذلك  ويتطلب كل 

القرب ومن  اأمن  الذي يتحقق من خالل  الفعلي  امل�سرتك  العمل  يتطلب 

خالل جمموعة من الإجراءات. واأود اأن اأ�سري هنا اإىل لقاء كان قد مت منذ 

مدة قريبة مع م�سوؤولة كبرية يف �رسطة كولومبيا والتي حتدثت عن عمل 

ال�رسطة يف املجتمعات املحلية والقيام باأدوار مل تكن تقوم بها اأ�سال ومل 

تكن مدرجة �سمن مهامها الأ�سا�سية، منها ما يتعلق بالكوارث الطبيعية، 

والحتياجات اليومية للمواطنني، وفئات من ذوي الحتياجات اخلا�سة، 

واإن�ساء وحدات متخ�س�سة يف ق�سايا القا�رسين، واأخرى يف العنف املمار�ض 

�سد الن�ساء، وكذا الوحدات الراجلة كما هو ال�ساأن بكولومبيا. 

القرب  الو�سائل لتحقيق مفهوم �رسطة  اأن  اأوؤكد على  اأن  اأود  واأخريا، 

متعددة وخمتلفة وت�ستند كلها على مبادئ احلوار والنفتاح وال�رساكة 

جديدة  ثقافة  بخلق  ي�سمع  مبا  والتاأهيل  التكوين  عن  ف�سال  والتعاون 

يف التعامل، واإح�سا�ض جديد بامل�سوؤولية مبا ي�سمح من متكني العن�رس 

واإيجاد  �رسيع  ب�سكل  القرار  واتخاذ  التفاعل  على  القدرة  من  الأمني 

احللول املالئمة.

كما من ال�رسوري التعامل مع هذا املفهوم ب�سكل واقعي ومبا يتالءم مع 

ال�سياقات اخلا�سة، اإذ اأن الت�رسع، يف املجال الأمني، والقفز نحو احللول 

التي قد تبدو ناجعة يعطي نتائج عك�سية، ومن ثمة �رسورة التعامل مع 

الإمكانيات التي تتيحها ال�سياقات اخلا�سة بعيدا عن ا�سترياد املفاهيم 

والآليات حتى تكون املعاجلات ناجعة. 





�سرطة القرب

اإلك ديفرو
متخ�س�سة يف علم الإجرام، اأ�ستاذة جامعية
مديرة املعهد الفلمنكي لل�سالم

ي�سكل منوذج ال�رسطة املجتمعية رد فعل على النماذج التقليدية التي 

بنية جديدة  اإحداث  اأجل  بريوقراطية جًدا من  اأو  تعترب ع�سكرية جًدا 

ت�ستند اإىل فل�سفة جديدة. من بني اأولوياتها:

و�سع  ¡ ال�رسوري  من  با�ستمرار،  ال�رسطة  قدرة  تعزيز  من  بدًل 

ا�سرتاتيجية نوعية؛

ا اإىل ال�سكان  ¡ يحتاج ال�سكان اإىل ال�رسطة، لكن ال�رسطة حتتاج اأي�سً

للح�سول على املعلومات واحلوار؛

بدًل من نهج ال�رسطة التقليدي املفرط يف التفاعل، هناك حاجة  ¡

اإىل نهج ميكن اأن يوؤثر على اأ�سباب اجلرمية والفو�سى؛

م�سممة  ¡ ا�ستجابة  اإىل  نحتاج  النمطية«،  »ال�ستجابة  من  بدًل 

ا لكل منطقة اأو كل جماعة حملية اأو كل حي. خ�سي�سً

ما هي �سرطة القرب... ؟
عندما اأطرح هذا ال�سوؤال خالل درو�سي يف اجلامعة، اأتلقى ب�سكل 

تلقائي معايري �سلبية واأخرى اإيجابية.
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املعايري ال�سلبية:

�سد املبادرات اجلزئية )ال�رسطة الق�سائية، ال�رسطة الإدارية املق�سمة  ½

للغاية(

خمالفة لالإدارة العامة اجلديدة؛ ½

�سد ا�ستغفال وت�سخري ال�سكان. ½

املعايري الإيجابية:

تعدد الوظائف. ½

�رسطة اجلماعة. ½

الإنتاج امل�سرتك، ال�رساكة؛ ½

الالمركزية. ½

الت�سل�سل الهرمي الأفقي؛ ½

تقدمي اخلدمة؛ ½

عدم التخ�س�ض؛ ½

امل�ساءلة؛ ½

اأهمية �سابط احلي؛ ½

الوقاية والتفاعل؛ ½

للو�سائل الأ�سبقية على الأهداف. ½

1 . community « املجتمعية«  »ال�رسطة  منوذج(  )اأو  فل�سفة  تعتمد 

policing « على مقاربة وا�سعة لالأمن )ولي�ض فقط اجلرمية( ونوعية 

املجتمع«،  »مندجمة يف  �رسطة  قوة  اإن�ساء  اإىل  وتهدف  احلياة. 

عن  املحلية،  املجموعات  مع  وتبحث  )املواطنني(،  املواطن  تخدم 
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حلول تتمحور حول امل�ساكل املحلية وم�سادر انعدام الأمن، وهي 

تتعلق مبختلف م�سالح ال�رسطة املندجمة.

الركائز اخلم�س ل�سرطة القرب
1. التوجه نحو اخلارج

ال�رسطة ل تواجه املجتمع، لكنها جزء منه. اإنها تعرف وتفهم الو�سع 

وبالكامل،  ب�رسعة  ت�ستوعب،  الندماج  هذا  وبف�سل  املجتمع.  وتطور 

الو�سع من حيث ال�سالمة ونوعية احلياة، وميكنها، بالتايل، التجاوب مع 

هذا الو�سع يف الوقت املنا�سب وب�سكل مالئم بل وا�ستباقه.

2. حل امل�ساكل

للجرمية  املحتملة  الأ�سباب  وحتليل  حتديد  اإىل  الركيزة  هذه  ت�سري 

وال�رساع داخل اجلماعة.

وال�رسطة ل تتفاعل فقط مع امل�ساكل بعد وقوعها اأو بعد اإبالغها بها، 

كما اأنها ل تنتظر، طبعا، ا�ستفحالها.

حتاول �رسطة القرب، من خالل املتابعة امل�ستمرة، حتديد و�سعية انعدام 

الأمن وحتليلها، والتعرف على امل�ساكل يف الوقت املنا�سب، وتوقعها قدر 

الإمكان وا�ستباق احللول.

3. التعليل

على  احل�ساب  تقدمي  من  ال�رسطة  اآليات متكن  اإن�ساء  يتطلب  وهذا 

التي تخدمها واحلكومة(، كما يتطلب ذلك  اأن�سطتها )اإىل املجتمعات 

احتياجات  مع  اأو  الق�سايا  مع  التجاوب  حيث  من  �سواء  ال�سفافية، 

املجتمعات التي تخدمها.
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4. ال�سراكة

�سالمة  عن  وحدها  م�سوؤولة  لي�ست  باأنها  ال�رسطة  �سعور  اإىل  حتيل 

وجودة احلياة، علما اأنها ل ترغب يف ذلك. وي�سبح الهتمام بالأمن 

�سل�سلة متكاملة حيث ي�سكل كل �رسيك حلقة و�سل يف النهج العاملي 

واملتكامل

5. التمكني اأو امل�ساركة القادرة

وهذا يعني اأنه يجب خلق الفر�ض، �سواء بالن�سبة لأفراد ال�رسطة اأو 

خمتلف املجموعات ال�سكانية، ملعاجلة الق�سايا امل�سرتكة املتعلقة بال�سالمة 

ونوعية احلياة، وتوفري اخلدمات واإر�ساء النظام والأمن. ويعني التمكني، 

من بني اأ�سياء اأخرى، اأن ال�رسطة، مب�ساعدة �رسكائها وال�سكان، لها روؤية 

نقدية جتاه مهامها اخلا�سة وجتاه الطريقة التي يتم تنفيذها بها.

متغريات الدرا�سات
ميكننا درا�سة جميع اأنظمة ال�رسطة املوجودة وفًقا لهذه املعايري التي 

ميكننا اعتبارها اأ�سا�ًسا للمقارنة:

الكتمان: »�رسطة القرب الذكية«؛ يعني اأن تكون على دراية بجميع  ¡

امل�ساكل لكن لديها هام�ض كبري من الكتمان؛

الو�سائل  ¡ للعمل مثل  القانون �سوى و�سيلة  لي�ض  القانون كو�سيلة: 

الأخرى؛

امل�ساءلة: تقدمي احل�ساب جلهات خارجية. ¡

العالقة مع ال�سكان: ال�رساكة، واأدوات لتفعيل نوعية حياة اأف�سل؛ ¡

املهنية: فهم الآليات الجتماعية، وامليل نحو عدم التخ�س�ض ¡



احلكامة الأمنية على امل�ستوى املحلي

37

ال�رسعية: املرتبطة بقوة مبفهوم الدميقراطية. ¡

عن  ¡ الناجمة  اجلرمية  ومنع  الجتماعية،  الرقابة  تعزيز  الوقاية: 

الو�سعية.

ال�ستباقية والتفاعل: الرتكيز على احلاجة اإىل �رسطة ا�ستباقية. ¡

تاأثري �رسطة القرب على اجلرمية؟ ¡

تاأثري حمدود لربامج »مراقبة اجلوار«

تتم التاأثريات الإيجابية من خالل ا�سرتاتيجيات مكثفة حلل امل�ساكل 

يف »املناطق الإ�سكالية«.

املحرومة هيكليًا  ال�سكان يف الأحياء  ال�سلبي بتحفظ  التاأثري  يتعلق 

)ال�سعور بالياأ�ض والعجز وعدم الثقة(

التاأثري على الراأي العام؟

ميكننا تقييم هذا التاأثري من خالل:

ال�سورة العامة لل�رسطة لدى عموم النا�ض؛. 1

التقدير العام لل�رسطة من طرف عموم النا�ض.. 2

ر�سا اجلمهور؛�رسعية ال�رسطة.. 3

اجلوانب املثرية لعدم الثقة

ال�رسعية هي القتناع، لدى قطاعات كبرية من ال�سكان، باأن املوؤ�س�سات 

ومعداتها ت�ستحق ثقة العموم.

ال�سلطة،  هذه  مع  املواطنني  تعاون  هناك  ال�رسعية  اأ�سكال  بني  من 

كما  الق�سائي.  والنظام  ال�رسطة  مع  التعاون  وبالتايل  القانون،  واحرتام 
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يجب اأن يعامل م�سوؤولو العدالة املواطنني باحرتام لهم وحلقوقهم. ول 

�سك اأن فقدان ثقة اجلمهور �سوف يغذي نوعا من ال�سخرية جتاه دولة 

القانون، ويعزز النتائج ال�سلبية.

دور العوامل الدميوغرافية؟

واجل�سدية  والقت�سادية  الجتماعية  ال�سعف  نقاط  ترتبط  ما  غالًبا 

بانعدام ثقة ال�رسطة. وتعني اله�سا�سة الجتماعية والقت�سادية اأن بع�ض 

الأ�سخا�ض ل ميلكون موارد كافية، ل �سيما لتنظيم وحماية اأنف�سهم.  

وي�سكل الأ�سل الإثني، وال�سعور بالوحدة، وانخفا�ض م�ستوى التعليم 

موؤ�رسات على اله�سا�سة الجتماعية والقت�سادية. كما اأن اجلن�ض والعمر 

ي�سكالن موؤ�رسين على اله�سا�سة البدنية.

دور راأ�س املال الجتماعي؟

ال�سياق. حيث تعترب  املنظمات مهًما يف هذا  امل�ساركة يف  يبد دور 

امل�ساركة اآلية هامة يف �رسح الفوارق القائمة بني الأفراد من حيث الثقة. 

املواطنون يف  ي�سارك  »بقدر ما  اإنه  ال�سدد  برمي وران يف هذا  ويقول 

احلياة اجلماعية، بقد ما يتعلمون الثقة بالآخرين؛ وبقدر ما تزيد ثقة 

املواطنني بالآخرين، بقدر ما يزيد احتمال م�ساركتهم«. وميكن الإ�سارة 

يف هذا ال�سدد اإىل امل�ساركة يف العقد الجتماعي )جان جاك رو�سو(. 

دور امل�ساعر ال�سلبية؟

يرتبط عدم الر�سا العام عن املجتمع املعا�رس )اأو »ال�ستياء«( بانخفا�ض 

الثقة يف خمتلف املوؤ�س�سات. ول �سك اأن للقيم الجتماعية الثقافية تاأثريا 

على املواقف املتعلقة بالثقة:

اأ( الفو�سى )الأنوميا(: ي�سكل العجز ال�سيا�سي اأحد اأ�سباب عدم الثقة، 

حيث ترتبط عك�سيا بالثقة.
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العن�رسية  للموقف من  اأخرى  مرتبطة مبوؤ�رسات  املركزية:  الإثنية  ب( 

وكره الأجانب والتطرف والتحامل وما اإىل ذلك. وترتبط �سلبا بالثقة.

اخلال�سة: كيفية تقييم �سرطة القرب؟
ال�رسطة على  القرب هي قدرة  لتقييم قوة �رسطة  املعايري الأوىل  من 

التطبيق كما اأن الثقة يف ال�رسطة ترتبط ارتباًطا وثيًقا بثقة ال�سكان يف 

احلكومة وموؤ�س�ساتها ب�سكل عام.
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حممد ال�سديقي
عمدة مدينة الرباط

ل بد يف البداية من التنويه بعالقة التعاون القائمة بني املديرية العامة 

لالأمن الوطني واجلماعات املحلية عموما، ومنها اجلماعة احل�رسية ملدينة 

الرباط، حيث كانت لهما حمطات كثرية للتعامل امل�سرتك، اإذ ل ميكن 

واأن  ت�سور قدرة طرف على ال�ستغال بدون تعاون مع الآخر، خا�سة 

عالقة ال�رساكة هذه هي التي جتعل املواطن ي�سعر بالأمن والأمان، بل 

واأن يعي�ض باأمن واأمان.

هناك العديد من اأوجه التعاون بني الأمن الوطني واجلماعات املحلية، 

حيث اأن اجلماعة ت�ستجيب دائما لطلبات اجلهاز الأمني اأو اإثارة النتباه 

التي ت�سدر عنه �سواء تعلق الأمر بالإنارة العمومية اأو الت�سوير، اأو من 

حيث التهيئة عمال على ت�سهيل عمل اأجهزة الأمن.

وجماعة الرباط انخرطت مبكرا �سمن الروؤية اجلديدة على امل�ستوى 

الدويل جلعل الف�ساء العمومي ي�سوده ال�سعور بالطماأنينة والأمن، وذلك 

من خالل انخراط اجلماعة يف �سبكة املدن الآمنة على امل�ستوى العاملي 

منذ �سنة 2015، حيث ا�ستغلنا يف هذا الإطار قبل موؤمتر نيودلهي وقبل 
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موؤمتر مك�سيكو يف بداية �سنة 2017 حيث وقعنا على ميثاق املدن الآمنة 

بالن�سبة للمراأة. وهذه منا�سبة لالإخبار باأن املوؤمتر املقبل �سينعقد يف �سهر 

ت�سارك  التي  املوؤمترات  اأهمية هذه  الرباط. وتكمن  املقبل مبدينة  فرباير 

واملمار�سات  الناجعة  التجارب  من  ال�ستفادة  يف  الرباط  جماعة  فيها 

الف�سلى وهي كثرية.

الأمن  لتحقيق  الرباط  مدينة  بها  قامت  التي  الإجنازات  وتندرج 

مببادرة   2014 �سنة  انطلق  الذي  الكبري  امل�رسوع  اإطار  يف  والطماأنينة 

على  الأمنية  للحكامة  وحتقيقا  ال�سياق،  هذا  ويف  �سامية.  ملكية 

الكربى  و�سوارعه  الرباط  مداخل  تهيئة خمتلف  املحلي متت  امل�ستوى 

وبع�ض الأحياء، حيث يتم الأخذ بعني العتبار يف كل هذه العمليات 

العا�سمة  ل�ساكنة  وال�سالمة  والطماأنينة  الأمن  عن�رس  توفري  والإجراءات 

اإعادتها  متت  التي  العمومية  بالإنارة  الهتمام  مت  ذلك  وبعد  املغربية. 

برمتها بتكلفة باهظة. 

ويف هذا ال�سياق، وعمال على حتقيق الأهداف املتوخاة من مثل هذه 

انتباه  اأجهزة الأمن تتدخل لإثارة  اأن  اإىل  األإ�سارة  امل�ساريع، ل بد من 

اجلماعة لبع�ض الق�سايا التي يجب معاجلتها اأو لت�سهيل ماأمورية �رسطة 

القرب. كما قامت اجلماعة بتهيئة جمموعة من الأحياء لت�سبح ف�ساءات 

اآمنة لالأ�رس، بن�سائها ورجالها واأطفالها، يف احرتام تام للمعايري الدولية 

بالن�سبة للمدن مثل العا�سمة الرباط، ويف تن�سيق وتوا�سل مع ال�رسطة. 

ويف نف�ض ال�سياق ميكن الإ�سارة اإىل اإقدام اجلماعة على تهيئة احلدائق 

الكربى، خا�سة واأن الرباط يعترب من اأكرث املدن خ�رسة يف العامل، وردم 

التيار الكهربائي العايل يف بع�ض ال�سوارع الكربى ل�ستعمالها من قبل 

ال�ساكنة كف�ساءات خ�رساء يف ظروف اآمنة. 
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كما مت الهتمام مبنظومة النقل العمومي �سواء تعلق الأمر باحلافالت 

اأو الرتام حيث مت توقيع العديد من التفاقيات وت�سمني املعايري الأممية 

العمومي. ول بد هنا  التحمالت اخلا�سة بالنقل  ال�سلة يف دفاتر  ذات 

من التنويه بعمل املديرية العامة لالأمن الوطني التي وقعت مع اجلماعة 

اتفاقية �رساكة ل�سمان الأمن يف الرتام. كما لبد من الإ�سارة بخ�سو�ض 

بخ�سو�ض  فام«،  »اأوين  مع  به  تعهدنا  مبا  الوفاء  ب�سد  اأننا  احلافالت 

وتكوين  توعية  يف  عملية  يف  اجلماعة  �رسعت  كما  العرو�ض.  طلبات 

داخل  الأمن  ن�رس  يف  للم�ساهمة  املدين  املجتمع  مب�ساعدة  ال�سائقني 

احلافالت.

بعد هذا، اأود العودة اإىل املنظومة الت�رسيعية التي مينحها لنا القانون 

التي  والتنقل  النقل  املحلية وخا�سة جلنة  باجلماعات  113-14 اخلا�ض 

والتي  والدرك  الأمن  من  للم�سوؤولني  وازن  بح�سور  اجلماعة  ترتاأ�سها 

تتداول يف �سوؤون منظومة النقل وتوفري الت�سوير املالئم على �سبيل املثال. 

وعلى �سعيد اآخر فاإن هذه اجلماعات تتوفر على �رسطة اإدارية تقوم 

باأدوارها ومهامها يف تن�سيق مع ال�سلطات املحلية حيث اأن للمجل�ض، 

يف اإطار القوانني الوطنية والدولية، احلق يف اإ�سدار قوانني تنظيمية اأمنية 

داخل ف�ساء اجلماعة منها مراقبة الأمن الغذائي، على �سبيل املثال اأي�سا، 

وفق معايري حمددة ومن طرف اأطر طبية واإدارية تتوفر على الكفاءات 

ال�رسورية للقيام بهذه املهمة لدى ملقاهي واملطاعن ومتاجر املواد الغذائية.

يف  اجلماعة  رئا�سة  به  تقوم  ما  اإىل  الأخري  يف  الإ�سارة  ميكن  كما 

جمال �سبط حركة املرور ومراقبة دخول ال�ساحنات اإىل املدينة، والتعمري، 

وتوفري بع�ض التجهيزات احل�رسية ومراقبتها كاأفواه املاء لالإطفاء لفائدة 

رجال الوقاية املدنية، ودورها يف توفري ال�سكينة والأمان داخل الف�ساءات 

العمومية يف تن�سيق بني الأمن ورئا�سة اجلماعة احل�رسية.





دور املنتخبني املحليني يف احلكامة الأمنية 
من خالل ال�سرطة الإدارية

خديجة النا�سري
اأ�ستاذة جامعية

يجب على الدولة، من خالل �سلطتها ال�سيادية، مراقبة جمموع الرتاب 

الأ�سخا�ض  وحماية  العامني،  والنظام  الأمن  على  واحلفاظ  الوطني، 

واملمتلكات. غري اأنها، وعلى عك�ض ما يعتقد، ل تقوم بذلك لوحدها. بل 

هناك فاعلون اآخرون، خارجها، ي�رسكون يف ال�سيا�سة الأمنية: ويتعلق 

من  الوقاية  العاملة يف جمالت  واجلمعيات  املحلية،  باجلماعات  الأمر 

اجلرمية، والو�ساطة، ومكافحة الإق�ساء والتهمي�ض وم�ساعدة ال�سحايا.

اأكيد، اأن مفهوم الأمن العام غري حمدد بدقة من خالل الن�سو�ض ول 

التي ت�سفي  اأحد الأهداف  اأنه ي�سكل  القانوين، بيد  من خالل الجتهاد 

ال�رسعية على �سلطات ال�رسطة التي تخولها الالمركزية اإىل ال�سلطة التنفيذية 

املنتخبة، واإن كان احرتام النظام العام يظل يف الواقع وظيفة �سيادية.

يف املغرب، كانت عملية الالمركزية، التي بداأت منذ ال�ستينيات، مو�سوًعا، 

للعديد من التعديالت اجلزئية اأو الظرفية. وقد مكنت هذه الإ�سالحات 

من تو�سيع �سالحيات اجلماعة احل�رسية وتعزيز دور رئي�سها، ف�ساًل عن 

احلما�ض الذي اأثارته بني النخب املحلية لتدبري هذه اجلماعات.



احلكامة الأمنية على امل�ستوى املحلي

48

ومنذ ميثاق �سنة 1976 الذي ميثل الإجراء الأول اخلا�ض بالالمركزية، 

للبا�سوات والقياد  مت منح رئي�ض اجلماعة احل�رسية �سالحيات خمولة 

اأن فعالية هذه ال�سالحيات  يف جمال ال�رسطة الإدارية اجلماعية. غري 

مت تقييدها كثريا بفعل نظام الو�ساية الذي ميار�ض، يف بع�ض الأحيان، 

خارج الن�ض.

الإ�سالحات  د�سنته  الذي  بالالمركزية  املتعلق  الثاين  الإجراء  اأن  كما 

الرتابية ل�سنة 2015، جاء لتو�سيع حقل ال�ستقاللية املحلية وتعزيز �سلطة 

اأقام التدبري اجلماعي على مبداأ التدبري احلر، والذي  املنتخبني. هكذا، 

التداول  ب�سلطة  �سالحياتها،  حدود  يف  جماعة،  كل  تتمتع  مبوجبه 

تخويل  مت  وقد  وقراراتها.  مداولتها  نتائج  تنفيذ  و�سلطة  دميقراطًيا 

الرئي�ض �سالحيات كبرية ب�سفته ممثاًل للجماعة احل�رسية وممثاًل للدولة 

يف ذات الآن، خا�سة يف جمال احلفاظ على النظام العام. اإذ هو امل�سوؤول 

التدخل يف  للمجل�ض  ال�رسطة الإدارية ول ميكن  الوحيد عن �سلطات 

هذا الأمر.

اأول. طبيعة ال�سرطة الإدارية اجلماعية
ال�رسطة الإدارية هي ن�ساط ملرفق عام، الغر�ض منه الوقاية من انتهاكات 

فاإنها  وبالتايل،  وقائية.  فطبيعتها  لذلك  عليها.  والق�ساء  العام  النظام 

تختلف عن ال�رسطة الق�سائية، التي تتمثل مهمتها يف معاينة انتهاكات 

القانون اجلنائي، وجمع الأدلة املتعلقة بها ومتابعة اجلناة.

 تتجلى ال�رسطة الإدارية يف مهام الر�سد اأو املراقبة. كما تعمل هذه 

ا، من خالل �سن �سوابط قانونية )ل�سيما قرارات الرئي�ض(  ال�رسطة، اأي�سً

ذات الطبيعة التنظيمية اأو الفردية. عندما يكون القانون تنظيميا، فاإنها 

وعندما  ال�سيارات(.  مواقف  نظام  )مثل  ممنوعات  اأو  التزامات  ت�سدر 
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تكون فردية، فاإنها ت�سدر اإجراءات الرتخي�ض )مثل احتالل امللك العام(، 

اأو اإجراءات الدفاع اأو الإنذارات الق�سائية )على �سبيل املثال، الإعذار(.

يتم تقا�سم هذه ال�سلطة على امل�ستوى اجلماعة احل�رسية بني الرئي�ض 

والعامل. مما يقيم نظاما ثنائي الوظائف.

ب�سفته ممثاًل  الإدارية  ال�رسطة  مبهام  اجلماعة  رئي�ض جمل�ض  يقوم 

للجماعة احل�رسية وممثاًل للدولة.

ب�سفته �سلطة جماعية، يكون الرئي�ض م�سوؤوًل عن �سلطات ال�رسطة 

الإدارية للقيام مبهام احلفاظ على النظام من خالل تدابري عامة اأو فردية 

ميار�سها حتت اإ�رساف ممثل الدولة.

تتمثل جمالت ال�رسطة اجلماعية، املن�سو�ض عليها يف املادة 100 من 

القانون 113-14 املتعلق بالتنظيم اجلماعي، يف النظافة وال�رسف ال�سحي 

وال�سكينة العمومية و�سالمة املرور. وميار�ض الرئي�ض �سلطاته، عن طريق 

القرارات التنظيمية وتدابري ال�رسطة الفردية وتتمثل يف الإذن اأو الأمر اأو 

املنع. وتوفر املادة نف�سها قائمة مف�سلة بالأمور التي متار�ض فيها ال�رسطة 

البلدية �سالحياتها.

وميكن اأن ن�سري على �سبيل املثال اإىل احتالل امللك العمومي، و�سالمة 

املرور على الطرق العمومية، واحرتام ال�سوابط املتعلقة ب�سالمة ونظافة 

ونظافة  وغريها،  واملقاهي  املطاعم  وخا�سة  للعموم،  املفتوحة  الأماكن 

امل�ساكن والطرق، وتنظيم ال�سري واجلولن، والقيادة ومواقف ال�سيارات 

على الطرق العمومية الخ. ل نعتزم و�سع قائمة �ساملة ملجالت ال�رسطة 

اجلماعية )حوايل 30 جمال(، لكننا ميكن الإ�سارة اإىل اأن هذه القائمة 

جمل�ض  رئي�ض  اإىل  بها  ُعهد  التي  املهام  وتعقيد  تنوع  مدى  تو�سح 

اجلماعة.
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وت�سارك اجلماعات الرتابية، وفًقا للد�ستور، يف تنفيذ ال�سيا�سة العمومية 

للدولة ويف بلورة ال�سيا�سات الرتابية. يف هذا ال�سياق، ميار�ض الرئي�ض 

والتنظيمات  القوانني  تطبيق  على  وي�سهر  التعمري  �رسطة  �سالحيات 

العمرانية واحرتام تعليمات ت�ساميم اإعداد الرتاب ووثائق التعمري.

ومع ذلك، ل يتمتع الرئي�ض بال�سلطة ب�سفته �سابط لل�رسطة الق�سائية 

كما هو احلال يف فرن�سا حيث يتمتع العمدة مبجال اأو�سع لأنه يت�رسف 

العام للجمهورية، على  النائب  اأن يبلغ  بهذه ال�سفة ومن املفرت�ض فيه 

الفور، عن اجلرائم واجلنح التي يتعرف عليها اأثناء مزاولة مهامه.

خ�سائ�س وحدود ال�سلطات ال�سرطية لرئي�س املجل�س
ي�ساهم الرئي�ض، من خالل �سلطة ال�رسطة، يف ممار�سة مهام احلفاظ 

على النظام العام. ول ميكن تقا�سم هذه ال�سلطة مع املجل�ض اجلماعي، 

اأو تفوي�سها، ول ت�سكل جزًءا من ال�سالحيات املنقولة يف اإطار التعاون 

اإىل ذلك، ل يخ�سع رئي�ض جمل�ض  بني املجال�ض اجلماعية. بالإ�سافة 

اجلماعة ملراقبة املجل�ض بخ�سو�ض ممار�سة ال�سالحيات املخولة له ك�رسطة 

قانونية. ومع  تعترب غري  املجال  اأي مداولة هذا  فاإن  جماعية. وهكذا، 

ذلك، فاإن قرارات الرئي�ض تخ�سع لرقابة اإدارية من قبل العامل والقا�سي 

الإداري.

اإل  ال�رسطية  �سلطته  للرئي�ض ممار�سة  اإىل ذلك، ل ميكن  بالإ�سافة 

اإذا كانت �رسورية ومتنا�سبة متاًما، من اأجل التوفيق بني حماية النظام 

العام من جهة، واحلفاظ على احلريات العامة من جهة اأخرى. وهكذا، ل 

يجب على ممار�سة �سالحيات ال�رسطة، التي تنتهك بطبيعتها احلريات 

العامة، اأن حتد من هذه احلريات اإل يف ما هو �رسوري للحفاظ على 

النظام العام.
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دور العامل، كممثل للدولة
يف املغرب، تاريخيا، يعترب العامل اأحد ال�سخ�سيات املركزية يف التنظيم 

فوق  النظام  على  احلفاظ  على  وي�سهر  الدولة،  ميثل  الرتابي.  الإداري 

ترابها، كما ي�سهر على تن�سيق امل�سالح اخلارجية ملختلف الوزارات.

اإذا كان د�ستور عام 2011 ميثل حتوًل كبرًيا يف دور العمال والولة من 

وظيفة تنفيذية اإىل وظيفة للدعم واملواكبة، فقد خفف امل�رسع من �سيطرة 

الدولة يف الق�سايا الأمنية من خالل اإن�سائه �سلطة �رسطة جماعية ثنائية 

ملجالت  دقيق  غري  تق�سيم  مع  للعامل  املنتخب  الرئي�ض  بتبعية  تتميز 

ال�رسطة الإدارية.

ومع ذلك، من ال�سعب اإدراك »ازدواجية« الوظيفة هذه دون اعتبارها 

مبثابة �سيطرة للدولة على �سالحية »�رسعية« تاريخيًا، وقراءتها على اأن 

تعرب بب�ساطة عن اإرادة عدم مراجعة اأحد اأ�س�ض �رسعية الدولة.

وميكن للعامل اأن يتدخل فوق تراب اجلماعة ك�سلطة �رسطة ليحل 

حمل الرئي�ض، وفًقا ل�رسوط ن�ض عليها القانون.

يرتبط هذا النفوذ، اأول، باأحكام املادة 110 التي مبوجبها ميار�ض  ¡

اجلماعية،  الإدارية  ال�رسطة  اخت�سا�سات  اجلماعة  رئي�ض جمل�ض 

با�ستثناء املواد التالية التي تخول اإىل عامل العمالة اأو الإقليم ول 

�سيما املحافظة على النظام العام والأمن العمومي برتاب اجلماعة. 

هكذا مت تخويل العامل اخت�سا�سا �سامال على عك�ض الرئي�ض الذي 

لديه اخت�سا�سات يف جمالت حمددة؛

التي  ¡ القرارات  جميع  على  الإدارية  الرقابة  العامل  ميار�ض  ذلك،  بعد 

ي�سدرها الرئي�ض، وخا�سة يف جمال ال�رسطة الإدارية، وميكنه معار�سة 

تنفيذ قراراته وبالتايل ال�رسوع يف م�سطرة بطالنها اأمام القا�سي الإداري.
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طلب  ¡ العامل  اإىل  يوجع  اأن  اجلماعة  رئي�ض جمل�ض  من  يطلب 

لأنه  لقراراته  الإجباري  التنفيذ  ل�سمان  العمومية  القوة  ا�ستخدام 

لي�ض لديه ن�ض ميتعه بهذه ال�سالحية، مما يقلل من فعالية عمل 

املنتخبني.

يتمتع رئي�ض املجل�ض اجلماعي ب�سلطة التنفيذ بحكم من�سبه، على  ¡

�سمان  اإىل  تهدف  التي  التدابري  جلميع  املعنية،  الأطراف  ح�ساب 

هي  كما  العموميتني،  والنظافة  وال�سحة  املمرات،  راحة  اأو  �سالمة 

واردة يف اخت�سا�ساته. ومع ذلك، لكي تكون قرارات الرئي�ض قابلة 

للتنفيذ، يجب اأن ي�سادق عليها العامل.

على الرغم من هذه احلدود املو�سوعية، تظل �سلطة ال�رسطة للرئي�ض 

املنتخب، وا�سعة على العموم، بل اإنها تنحو نحو التنويع من خالل دمج، 

اأكرث من املا�سي، ان�سغالت املواطنني املتعلقة باحلفاظ على النظام والأمن.

من اأجل القيام مبهام ال�رسطة الإدارية، يتعني على الرئي�ض ا�ستعمال 

الو�سائل املعيارية واملادية الالزمة. ميكنه، على وجه اخل�سو�ض، اأن يقرر 

اإن�ساء قوة �رسطة جماعية ت�سهر على النظام اجليد واأمن املرور وال�سحة 

العمومية.

ثانيا - جتربة اإن�ساء ال�سرطة الإدارية اجلماعية، حالة مدينة 
الدار البي�ساء

ل�ستكمال اجلانب الإداري لل�رسطة اجلماعية، الذي جت�سده القرارات 

�رسطة  اإن�ساء جهاز  اأن  تبني  املنتخبة،  ال�سلطة  عن  ال�سادرة  التنظيمية 

مظاهر  اأو  املخالفات  من  بالوقاية  اإما  الأمر  ويتعلق  �رسوريا.  اأ�سبح 

اأو التدخل، يف حالة حدوث انتهاك، لإقامة الأدلة  الفو�سى املفرت�سة، 

حتت  اجلماعية  الإدارية  ال�رسطة  وتعمل  تقارير.  اأو  حما�رس  بوا�سطة 
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اإ�رساف رئي�ض جمل�ض اجلماعة.

�رسطة  واأ�سا�سا،  العموم،  على  اجلماعية،  الإدارية  ال�رسطة  وتعترب 

الطريق العام، حيث ت�سهر على مراقبة تراب اجلماعة. وت�ساهم ال�رسطة 

معاينة  اأو  اأخرى،  م�سالح  مع  بالتعاون  املواطنني  اإجناد  يف  اجلماعية 

املخالفات التي يرتكبها املواطنون يف �سكل حما�رس اأو تقارير تر�سلها اإىل 

�سلطات الدولة.

وقد عرفت مدينة الدار البي�ساء اإن�ساء جهاز ال�رسطة الإدارية اجلماعية 

بعد درا�سة اأجرتها موؤ�س�سة �رسكة التنمية املحلية »الدار البي�ساء للخدمات« 

الذي مل  اجلهاز  لإقامة هذا  احللول  اأف�سل  اإيجاد  بهدف   ،2015 �سنة 

ي�سبح اإجرائيا اإل يف �سنة 2019.

فمنذ يوليوز 2019، مت تعميم ال�رسطة الإدارية على نطاق وا�سع فوق 

تراب اجلماعة حيث �رسعت يف تنظيم حمالت منتظمة، وفًقا لربنامج متت 

بلورته بت�ساور مع روؤ�ساء املقاطعات اأو تلبية لطلبات روؤ�ساء املقاطعات 

و�سكاوى مواطني املدينة.

وتتدخل �رسطة الدار البي�ساء يف ثالثة جمالت، وهي:

حفظ ال�سحة وال�سالمة العمومية والنظافة؛  ¡

التعمري؛ ¡

احتالل امللك العمومي. ¡

تقوم �رسكة التنمية املحلية بتدبري ال�رسطة اجلماعية على اأ�سا�ض عقد 

التكوين  البي�ساء للخدمات« على  مربم مع اجلماعة. كما ت�سهر »الدار 

للتدخل  الالزمة  املعدات  جميع  املحلية  التنمية  �رسكة  وتوفر  والتاأطري. 

لوقف التجاوزات يف جمالت التدخل الثالثة لل�رسطة الإدارية اجلماعية.
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ولأن التجربة ما زالت يف بداياتها الأوىل، �سيكون من املجازفة تقييمها 

على امل�ستوى العملي. ومع ذلك ميكن الإ�سارة اإىل بع�ض اأوجه الق�سور 

التي ميكن اأن توؤثر �سلًبا على مردودية وفعالية هذه ال�رسطة، وخا�سة:

تتطلب الطبيعة املتداخلة جلهاز ال�رسطة اجلماعية تو�سيح الأدوار  ¡

من خالل ن�ض مر�سوم؛

اإطار قانوين غري دقيق.  ¡

غياب قانون يتعلق بال�رسطة اجلماعية، الأمر الذي يتطلب بلورة  ¡

قانون تنظيمي فعلي لل�رسطة اجلماعية يحدد �سالحياتها و�رسوط 

مزاولة مهامها، كما يحدد ب�سكل خا�ض عالقاتها مع الأمن الوطني 

والدرك امللكي؛

�سعف حت�سي�ض واإخبار املواطنني؛ ¡

اخل�سا�ض يف املوارد الب�رسية املوؤهلة واملدربة تدريبا جيدا؛ ¡

عدم تغطية جميع جمالت ال�رسطة الإدارية املخولة للرئي�ض؛ ¡

حظر حمل الأ�سلحة. ¡



احلكامة الأمنية اجليدة على امل�ستوى املحلي، 
ما هو دور املنتخبني؟

فريد بونوار*
مدير الوقاية والأمن واملواطنة
مبدينة �سار�سيل�س بفرن�سا

اأي حكامة اأمنية جيدة يف املدينة؟

من اأجل احل�سول على هذه احلكامة الأمنية اجلديدة يجب ا�ستيفاء 

اأربعة �رسوط:

اأيجاد التوازن يف العالقة بني الدولة والوايل واملدينة؛. 1

توفر اإرادة �سيا�سية حقيقية لدى عمداء املدن للعمل على حتقيق . 2

الأمن على امل�ستوى املحلي؛

تطوير وبناء عالقة ثقة حقيقية بني ال�سلطات املحلية والدولة؛. 3

على . 4 اأمنية  �سيا�سة  لتنفيذ  الالزمة  والأدوات  الهيئات  امتالك 

فرن�سا على  تتوفر  والقيادة:  املحلي من حيث احلكامة  امل�ستوى 

جمال�ض حملية لالأمن والوقاية من اجلنوح )CLSPD(. وهي هيئة 

- مدير الوقاية والأمن واملواطنة يف مدينة فرن�سية وم�ست�سار يف الت�سخي�سات الأمنية. لديه  *
15 �سنة من العمل وامل�سورة لدى املنتخبني يف امل�سائل الأمنية
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مبا�رسة  العمدة  يقودها  وال�رساكات  الإجراءات  وتن�سيق  للقيادة 

وجتتمع مرة واحدة يف العام.

تعالج هذه الهيئة الق�سايا التالية، على �سبيل املثال:

جنوح ال�سباب، ¡

دعم الن�ساء �سحايا العنف، ¡

تطوير احلماية بالفيديو، ¡

الوقاية ومكافحة الجتار باملخدرات، ¡

تتبع ق�سايا ال�سحة العقلية، الخ. ¡

لذلك، يح�رس اجتماعات املجل�ض املحلي لالأمن والوقاية من اجلنوح 

العديد من الفاعلني، من �سمنهم ممثلو املجتمع املدين. ويعترب الت�سخي�ض 

املدينة  يف  القائمة  وامل�ساكل  باجلنوح  املتعلقة  البيانات  وتوفري  الأمني 

نقطة النطالق بالن�سبة لأي اإن�ساء للمجل�ض املحلي لالأمن والوقاية من 

اجلنوح. مع التاأكيد على اأهمية توفر البيانات، وو�سع خطة عمل على 

اأ�سا�ض هذا الت�سخي�ض. كما يجب التاأكيد على اأهمية احرتام �سالحيات 

خمتلف الفاعلني.

اأمثلة ملمو�سة:

لتتبع  ¡ املو�سوعات  ح�سب  اأو  الأحياء  ح�سب  يقظة  خلية  اإحداث 

الإ�سكاليات مع ال�رسكاء حالل الجتماع.

توجيه ا�ستدعاء ر�سمي: ا�ستدعاء �ساب واأ�رسته ب�سبب بقاء ال�ساب  ¡

خارج املنزل اإىل وقت متاأخر من الليل، اأو ب�سبب غيابه عن املدر�سة.

تنظيم اجتماعات مو�سوعاتية ملكافحة العنف �سد الن�ساء ¡



احلكامة الأمنية على امل�ستوى املحلي

57

العمل على مو�سوع الرتبية والت�رسب املدر�سي لل�سباب. ¡

و�سع �سيا�سة ب�ساأن احلياة الليلية لتجنب الإزعاج واحلفاظ على  ¡

الن�ساط ال�سياحي اجليد.

خال�سة
تتمثل الرهانات يف:

جتاوز روؤية ال�رسطة للحالت. ل ميكن مطالبة ال�رسطة بحل جميع  ¡

امل�ساكل، وخا�سة امل�ساكل الجتماعية التي تقع �سمن �سالحيات 

املدينة اأو غريها من مرافق الدولة.

يجب العمل على الوقاية الظرفية، اأي العمل على التهيئة احل�رسية  ¡

والإنارة جلعل املدن اأكرث اأماًنا.

يجب اأن تتوفر للمدن املوارد املالية والب�رسية للعمل، وخا�سة لتدريب  ¡

اأعوان املدينة على الأمن والو�ساطة والوقاية.





�سيا�سة التوا�سل يف املجال الأمني

تي�سري اجلل�سة:
 �سي�سيل لغوت •

املتدخلون:
اإح�سان احلافظي •
ميكائيل جونيو •

اجلل�سة الثالثة
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�سيا�سة التوا�سل يف املجال الأمني:
حالة املغرب

اإح�سان احلافظي
باحث يف العلوم الأمنية وتدبري املخاطر

مقدمة:
وفكرة  الأمنية  الأجهزة  بني  القائمة  العالقة  اإ�سكالية  ل خالف حول 

التوا�سل، ومرد ذلك اإىل حمددات توجد يف التاريخ. فقد ظلت اأجهزة 

الأمن، طيلة فرتة من تاريخ املغرب، مبنية على ت�سورات تقليدية ُتبقيها 

منغلقة على ذاتها حذرة يف التفاعل مع البيئة احلا�سنة لها، ما اأفرز حالة 

من التنافر و�سلت حد الت�سادم. 

نف�سها،  الدولة  املغربي واعرتاف  املجتمع  التي عرفتها  التحولت  ومع 

واجتماعية  �سيا�سية  دينامية  �سمن  املعلومة،  يف  باحلق  الد�ستور  عرب 

املركزية  الدولة  تفكري  بنية  حدثت يف  عن حتولت  ف�سلهما  ل ميكن 

و�سلوكها يف العالقة مع املجتمع، �سوف تن�ساأ توجهات علنية نحو بلورة 

�سيا�سة توا�سل يف املجال الأمني قائمة على التنويع وحما�رسة الأخبار 

الزائفة. �سمن ما ي�سطلح عليه الإعالم الأمني.

يف هذا ال�سياق: ل بد من الإ�سارة اإىل اأننا ب�سدد احلديث عن املجال 

يت�سع  البحثية،  املفاهيم  يف  الأمن،  قطاع  لأن  ال�سيق.  باملعنى  الأمني 



احلكامة الأمنية على امل�ستوى املحلي

62

لي�سمل كل املجالت ذات العالقة بقطاع الأمن، �سواء تعلق الأمر مبوؤ�س�سة 

اجلي�ض اأو ال�رسطة اأو قطاع ال�سجون وغريها من اأدوات ال�سلطة العامة 

للدولة )مفهوم الدولة عند ماك�ض فيرب: العنف امل�رسوع اأو املربر للدولة(.

يف التعريف: الإعالم الأمني يرتبط ع�سويا بالأمن، فهو �سكل من 

اأ�سكال الإعالم املتخ�س�ض. وهو ي�سمل كل »املعلومات التي تغطي كافة 

الأحداث واحلقائق والأو�ساع والقوانني املتعلقة باأمن املجتمع وا�ستقراره«. 

من  قدرا  يحدث  »كل خرب  بو�سفها  التوا�سل  قاعدة  املعلومة  وت�سكل 

املعرفة« قد ُتنتج من قبل املوؤ�س�سة الأمنية فت�سمى معلومة اأمنية، كما 

اأنه قد ُتنتج اأي�سا من قبل الأفراد يف عالقتهم مبنظومة قيم ثقافية اأو 

اجتماعية. ونظرا لالأهمية الق�سوى للمعلومة الأمنية فاإن التنظيم الإداري 

ملرفق الأمن بات يويل اأهمية خا�سة لها. 

�ساعدت  التنظيمي  التوا�سل  نظريات  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجبت  نظريا، 

على بلورة مداخل لتطوير برادميغم التوا�سل املوؤ�س�ساتي، وهنا ت�سورات 

�سيا�سة  �سوئها  على  نقي�ض  اأن  التنظيمي ميكن  التوا�سل  حول  نظرية 

النظريات:  اأهم هذه  من  باملرتفقني،  الأمني يف عالقاته  املرفق  توا�سل 

النظرية ال�سلوكية )كورت ليفني/ اأملاين( بو�سفها تدر�ض اأثر التوا�سل يف 

بناء العالقات ال�سلوكية وجتويدها )املوؤ�س�سة الأمنية ورهان تغيري ال�سورة 

النمطية ال�سلوكية لأفرادها يف عالقتهم باملجتمع(. ثم النظرية املوقفية 

التي دعت لوجوب تطبيق التوا�سل ب�سكل يتالءم مع الظروف التي متر 

بها املنظمة )التحول الذي حدث لحقا يف العملية التوا�سلية للموؤ�س�سة 

الأمنية: اأثر املواقف )�سيا�سة القرب( يف ال�سلوك التوا�سلي(.

باملقابل، ُتطرح اإ�سكالية مركزية يف العالقة بني الأمن والإعالم، تهم 

التقاطع بني ال�رس املهني واحلق يف الو�سول اإىل املعلومة. فالعمل الأمني 

عادلة  حماكمة  �رسوط  حتقق  التي  القانونية  بامل�ساطر  حماطا  يكون 
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تبداأ من توفري ال�سمانات القانونية لهذه املحاكمة وت�سمل احرتام �رسية 

التحقيق، حتى ل يتحول الإعالم من الإخبار اإىل التاأثري على �سري العدالة. 

لقد ظلت العالقة بني الأمن والإعالم قائمة على التوتر، وقد �ساهمت 

تقارير هياأة الإن�ساف وامل�ساحلة يف تبيان الكثري من اأ�سباب التوتر. وكما 

اأفرطت الأجهزة الأمنية خالل ما يعرف ب�سنوات الر�سا�ض يف الت�سييق 

على الإعالم، فاإن ل مهنية بع�ض املقاربات الإعالمية للملفات الأمنية 

والتعاطي مع اجلهاز كخ�سم ولي�ض طرف يف العملية الإخبارية، كر�ض 

ل�سنوات العالقة املتنافرة بني الطرفني.

1. يف ال�سياق: الإعالم الأمني باملغرب 

ال�سلوك، و�سمن هذا  البنية  باأثر  املغرب  التحولت يف  تت�سم دينامية 

الت�سور ميكن اأن ن�ستح�رس اخلطاب امللكي حول املفهوم اجلديد لل�سلطة 

)�سنة 1999( الذي �سكل مقدمة لإعادة بناء �سلوك ال�سلطة على اأ�سا�ض 

حمدد »القرب«. فاإنتاج ما �سمي »املفهوم اجلديد لل�سلطة« مير عرب اإحداث 

تغيري يف �سلوك املرفق العمومي، وخا�سة املرفق الأمني، باعتبار اأن اخلطاب 

كان موجها لرجال ال�سلطة املكلفني باإنفاذ القانون )الولة والعمال(. 

�سمن هذا ال�سياق مُيكن اأن نقراأ جتربة انفتاح املوؤ�س�سة الأمنية على 

املحيط اخلارجي، عن طريق التوا�سل، مبا يحقق ت�سوير عمل »ال�رسطة 

الأخرى  الجتماعية  بالنظم  دينامية  بعالقات  يرتبط  اجتماعي  كنظام 

وي�ساير حتولتها، على م�ستوى اخلطاب واملمار�سة«. 

وهكذا �سكلت جتربة الإعالم الأمني باملغرب واحدة من مظاهر هذا 

فر�ست  وقد  الإعالم.  اأدوات  بوا�سطة  املجتمع  دينامية  على  النفتاح 

املوؤ�س�سة  على  القائمني  على  واملوؤ�س�سي  ال�سيا�سي  الإ�سالح  اعتبارات 

الأمنية باملغرب بناء �سيا�سة توا�سلية ت�ستند اإىل ثالثة حمددات اأ�سا�سية:
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التوا�سلية  العملية  �سكلت  اإذ  التوا�سل:  القرب عرب  فكرة  تر�سيخ  اأ( 

و�سيلة ملحو ال�سورة النمطية )الت�سادمية( للموؤ�س�سة الأمنية لدى اجلمهور 

مبا ي�سمح باإعادة بناء الت�سورات الذهنية امل�سبقة حول الفعل الأمني.

انتقلت  املبا�رس:  والتخاطب  الإعالمية  الو�سائط  عن  التخلي  ب( 

املوؤ�س�سة الأمنية، خالل اخلم�ض �سنوات الأخرية، من الإخبار اإىل التفاعل 

املبا�رس مع الراأي العام، وذلك بوا�سطة البالغات واإحداث ح�سابات على 

و�سائط التوا�سل الجتماعي وتطوير ال�سيغة الرقمية ملجلة ال�رسطة.

ج( �سفافية املرفق الأمني: ل يقت�رس توا�سل املوؤ�س�سة الأمنية على 

عر�ض املعطيات اجلنائية اأو الإحاطة علما بالعمليات الأمنية. بل ي�سمل 

التي  العقابية  اأو  الت�سحيحية  الإجراءات  ب�ساأن  اإدارية  بالغات  التوا�سل 

وقع توقيعها �سد موظفي الأمن يف حالة التجاوز اأو اخلطاأ املهني. مبا 

يكر�ض لفكرة التخليق الإداري.

اإن مركزية الإعالم تقع يف ن�رس وحتليل املعلومة الأمنية عموما، فقد 

مهمة  م�ساحة  ُتفرد  اأنواعها،  اختالف  على  التوا�سل  و�سائل  اأ�سبحت 

للخرب الأمني، فيما حتتل العمليات الأمنية الأكرث خطورة مكانة اأكرب 

يف و�سائل الإعالم، كما هو ال�ساأن بالن�سبة اإىل جرائم الإرهاب. اإن الدور 

املنوط بالإعالم يف املجتمع بالغ الأهمية، فهو ركيزة لدعم وتنمية احل�ض 

مكافحة  على  قا�رساً  يعد  مل  الأمن  اأن  اإىل  بالنظر  والوقائي،  الأمني 

الإعالم  ودور  منها،  الوقاية  اإىل  ذلك  قبل  ي�سعى  اأ�سبح  بل  اجلرمية 

واإثارة  بها  بالتوعية  بل  الأمنية  باحلوادث  الإخبار  لي�ض حم�سورا يف 

خماطرها، لأن حفظ حقوق اأفراد املجتمع يف حفظ الأمن وال�ستقرار.

لقد حدث تغيري جذري وعميق يف مفهوم امل�سوؤولية الأمنية، بحيث 

اأ�سبح الأمن م�سوؤولية ت�سامنية ت�سارك فيها خمتلف اجلهات الر�سمية 
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الإعالم  بني  تقارب  اأي  فاإن  وبذلك  الإعالم،  وو�سائل  املدين  واملجتمع 

ا�ستقرار املجتمع وتر�سيخ  اإيجابي وفعال يف  انعكا�ض  له  والأمن يكون 

حتقيق  اإىل  بدوره  يقود  الذي  ال�ستقرار  على  واملحافظة  الدولة  اأركان 

قاعدة  اأ�سبحت  اأ�سكالها  بكافة  الأمنية  فالأن�سطة  الجتماعي،  الأمن 

اخلرب الإعالمي لتزايد اهتمام اجلمهور بها اأول، ولتطور مفهوم الواقعة 

الأمنية ثانيا، �سواء كانت جرمية عادية اأو ا�ستثنائية.

ل �سك اأن هذه الو�سعية فر�ست على املوؤ�س�سة الأمنية ولوج الأمن 

بو�سائله  فالإعالم  قنواته،  الذاتي وتنويع  الأمني  الإعالم  اأدوات  وتطوير 

بفعالية يف  ويوؤثر  بارزاً  واملرئية يلعب دوراً  املقروءة وامل�سموعة  املختلفة 

اأنه اأداة جوهرية  دعم عمل الأجهزة الأمنية على كافة امل�ستويات، كما 

يف التوعية والوقاية. 

2. يف التوا�سل: رهان التنويع ومواجهة الأخبار الزائفة

و�سائل  بها  ت�ستغل  التي  نف�سها  بالو�سائل  الأمني  الإعالم  ي�ستغل 

الإعالم الأخرى. وقد نحت املوؤ�س�سة الأمنية اإىل تنويع العر�ض الإعالمي 

الراأي العام. وعموما فقد توزعت  من خالل تطوير قنوات التوا�سل مع 

و�سائط  عرب  والتفاعل  والتوا�سل  املبا�رس  التخاطب  بني  الأدوات  هذه 

التوا�سل الجتماعي.

باملقابل، يتنوع م�سمون العملية التوا�سلية الأمنية مركزيا بني التفاعل 

ومكافحة  املنظمة  اجلرمية  اجلانحة  )الأفعال  العام  الراأي  ق�سايا  مع 

الإدارية  )الأبحاث  الإداري  املرفق  بتخليق  الإحاطة  وبني  الإرهاب..( 

مواجهة  يف  اإخبار  لغة  بني  تتوزع  فهي  اخلطاب،  لغة  اأما  وغريها..(. 

لغة  ا�ستخدام  وبني  والت�سحيح(  والتكذيب  )التو�سيح  الزائفة  الأخبار 

التنبيه )حول اأعمال الحتيال والتدلي�ض(. عالوة على الإخبار مبعطيات 
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واإح�سائيات العمليات الأمنية )هذه القاعدة ورد التن�سي�ض عليها يف 

لإ�ساعة  الأمنية(  احلكامة  باب  يف  وامل�ساحلة  الإن�ساف  هيئة  تقارير 

الإح�سا�ض بالأمن يف مواجهة الإح�سا�ض بانعدام الأمن.

ويف حماولة تتبع �سيا�سة التوا�سل يف املجال الأمني على �سوء الأدوات 

لالأمن  العامة  املديرية  اأن  نالحظ  التوا�سلية،  العملية  يف  توظفها  التي 

العر�ض الإعالمي  الوطني، منذ منت�سف �سنة 2015، راكمت تنويعا يف 

باأهمية الإعالم  باإدراك م�سبق  التوا�سل وتر�سيخ النفتاح  اآليات  بتنويع 

الأمني يف تدعيم الإح�سا�ض بالأمن وتر�سيخه كمنتوج جماعي م�سرتك:

ومن اأهم قنوات الإعالم الأمني نذكر:

ا�سم  حتمل  وكانت   1961 �سنة  اإىل  تاأ�سي�سها  يعود  ال�شرطة:  جملة 
جملة »الأمن الوطني« قبل تغيري ا�سمها �سنة 2005، وهي التمثل الوحيد 

لالإعالم الأمني باملغرب، �سدرت يف 34 عددا )اإىل نهاية نونرب املا�سي( 

وُي�سحب منها 6000 ن�سخة �سهريا. ت�ستغل ب�سكل م�ستمر على تطورات 

الأحداث والوقائع الأمنية والكتابة البولي�سية.

الن�سخة  اإطالق  اإىل  الأمنية  املوؤ�س�سة  �ستعمد  املا�سي  مار�ض  يف 

الهواتف  على  معلوماتي  تطبيق  على  ال�رسطة  من جملة  الإليكرتونية 

املحمولة، حيث مَيكن املتتبع لهذه الدعامة التوا�سلية من الطالع على 

الأعداد اجلديدة من جملة ال�رسطة باللغتني الفرن�سية والعربية.

التوا�شل ال�شبكي: يف يناير 2019 اأطلقت املديرية العامة لالأمن الوطني 
�سابقة من  »تويرت« يف  الجتماعي  التوا�سل  موقع  على  ر�سميا  ح�سابا 

املن�سة  هذه  وحظيت  البديل.  الإعالم  مواكبة  اأهمية  تعك�ض  نوعها 

التوا�سلية مبتابعة 31.355 متابعا، حيث ين�سط املوقع يف التفاعل مع 

الأخبار الزائفة والإبالغ عن العمليات الأمنية ملحاربة اجلرمية والأفعال 
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التعاون الأمني الدويل والأن�سطة  اجلانحة ومكافحة الإرهاب وخطط 

الر�سمية للمديرية.

البالغات: �سكلت البالغات قاعدة تقليدية للتوا�سل املوؤ�س�ساتي جلهاز 
الأمن، وقد اعتمدتها املديرية العامة لالأمن الوطني و�سيلة للتوا�سل مع 

الراأي العام ب�ساأن ق�سايا ال�ساأن الأمني. يف ال�سنة املا�سية وحدها �سدر 

450 بالغ، منها 112 بيان تفاعلي مع اأ�رسطة فيديو على مواقع التوا�سل 

الجتماعي اأو التطبيقات الهاتفية، و133 تكذيبا خالل 9 اأ�سهر.

منا�سبة  وهي   .2017 �سنة  املبادرة  هذه  انطلقت  املفتوحة:  الأبواب 
مرفق  حول  اأ�سئلتهم  مع  والتفاعل  املواطنني  مع  املبا�رس  للتوا�سل 

الأمن، وفر�سة لإطالع اجلمهور على و�سائل التدخل الأمني وخمتلف 

توفري ظروف  يراعي  املرفقية يف ف�ساء مفتوح  التخ�س�سات واخلدمات 

اآمنة. الدورة الثالثة لأبواب الأمن املفتوحة ا�ستقطبت نحو 260 األف زائر 

ح�سب اإح�سائيات ر�سمية.

3. يف التقييم: اإكراهات تطوير التوا�سل الأمني

يف تقييم الأداء الأمني يف جمال التوا�سل ل تزال الكثري من الكوابح 

حتد من العملية التوا�سلية للموؤ�س�سة الأمنية، ورغم اأن بع�سها يرتبط 

باعتبارات مو�سوعية/قانونية فاإن طبيعة التحولت احلذرة التي تعرفها 

توفر  اإىل  بالأ�سا�ض  ترتهن  اخلارجي  املحيط  على  وانفتاحها  املوؤ�س�سة 

املرحلة  مييز  ما  ولعل  التوا�سل.  �سلوك  بنهج  الإداري  والقرار  الإرادة 

الإعالمي  التوا�سل  اأدوات  بتنويع  واع  انفتاح  نحو  التوجه  هو  احلالية 

للموؤ�س�سة الأمنية، كما بّينا �سلفا.

باملقابل، ت�سطدم �سيا�سة التوا�سل يف املجال الأمني مبحددين اثنني: 

تدابري الولوج اإىل املعلومة ومقت�سيات ال�رس املهني. 
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احلق يف الو�سول اإىل املعلومة:

احلق  وقاعدة  الإعالم  حرية  بني  اجلديد  املغربي  الد�ستور  ربط  لقد 

يف الو�سول اإىل املعلومة، وذلك بالتن�سي�ض يف الف�سل 28 منه، ب�ساأن 

احلريات واحلقوق الأ�سا�سية، باأن »حرية ال�سحافة م�سمونة، ول ميكن 

تقييدها عدا ما ين�ض عليه القانون �رساحة«، بينما خ�س�ض الد�ستور ن�ض 

الف�سل 27 لتنظيم احلق يف الولوج اإىل املعلومة، مع و�سع ا�سرتاطات 

م�سبقة �سوف يتم ت�سمينها يف القانون التنظيمي َت�ستثنى كل ما يتعلق 

بالدفاع الوطني واأمن الدولة الداخلي واخلارجي.. وغريها من املجالت 

باحلق يف احل�سول  املتعلق   13.31 القانوين  املقت�سى  بها  اخت�ض  التي 

على املعلومات.

وقد اأثارت هذه ال�سرتاطات مالحظات ومواقف راف�سة لت�ساع جمال 

واخلارجي«،  الداخلي  الدولة  واأمن  الوطني  الدفاع  »حماية  فكرة  تاأويل 

التي ورد التن�سي�ض عليها يف املادة 7 منه من القانون. وتاأ�س�ست هذه 

املالحظات على قاعدتني:

الأوىل: تكمن يف كون التقييد يجب اأن يكون متنا�سبا مع مبادئ 

القانون الدويل حلقوق الإن�سان، وبذلك وجب ال�سرت�ساد بقاعدة �سمو 

املواثيق الدولية على الت�رسيعات الوطنية )كقاعدة د�ستورية(. م�سوؤولية 

الدولة النا�سئة عن اأعمال قطاع الأمن )وفق قانون امل�سوؤولية ل�سنة 2001(.

الثانية: تتعلق بالتو�سيات الواردة ب�ساأن قطاع الأمن يف التقرير النهائي 

بامل�سوؤولية  املتعلقة  التو�سية  منها  خا�سة  وامل�ساحلة،  الإن�ساف  لهياأة 

احلكومية يف جمال الأمن والتو�سية املتعلقة باملراقبة الوطنية لل�سيا�سات 

واملمار�سات الأمنية.
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مقت�سيات م�سمولة بطابع ال�سرية:

يف ظل وجود قانون جنائي )الف�سل 446 من ق.ج.م( يعاقب على 

اإف�ساء ال�رس املهني )يراجع الف�سل 18 من القانون الأ�سا�سي للوظيفة.ع( 

مت  ت�رسيعي،  بحاجز  ت�سطدم  الأمني  املجال  التوا�سل يف  �سيا�سة  فاإن 

التجديد له يف املقت�سيات املنظمة للحق يف احل�سول على املعلومات، 

الن�سو�ض  مبقت�سى  ال�رسية  بطابع  امل�سمولة  »املعلومات  ا�ستثنت  فقد 

الت�رسيعية اخلا�سة اجلاري بها العمل، ومنها �سري الأبحاث والتحريات 

الإدارية، ما مل تاأذن الإدارة املخت�سة بذلك، وكذا �سري امل�ساطر الق�سائية 

والتمهيدية املتعلقة بها دون اإذن ال�سلطات الق�سائية املخت�سة«. 

التعاطي مع مبداأ  الأ�سلي، يف  الن�ض  امل�رسع، مبوجب  ت�سدد  وقد 

تف�سيل  بالتحديد من خالل  الأمنية  الأجهزة  املهني، حني خ�ض  ال�رس 

دقيق يف مقت�سيات قانون امل�سطرة اجلنائية. بالتاأكيد يف املادة 15 )من 

البحث  اأثناء  جترى  التي  م�سطرة  »تكون  اأن  �رسورة  على  قانون.م.ج( 

والتحقيق �رسية«، مع اإلزام كل �سخ�ض ي�ساهم يف اإجراء هذه امل�سطرة 

بكتمان ال�رس املهني �سمن ال�رسوط وحتت طائلة العقوبات.

اإن اأهم مالحظة ميكن ت�سجيلها على اإ�سكالية ال�رس املهني وتطبيقاته 

يف القانون اجلنائي، تكمن يف كون نطاق تطبيق الف�سل 446 من القانون 

اجلنائي غري دقيق مبا يكفي، كما اأن اأبعاد ال�رس املهني، املن�سو�ض عليها 

يف الف�سل 18 من )ق. وظيفة( حتتاج اإىل تدقيق مينع تو�سيع جمال 

ممار�سة  على  �سلبي  اأثر  على  لها  ن�سو�ض  التقدير يف  و�سلطة  التاأويل 

القانون  ب�سمو  املغرب  التزام  يتناق�ض مع  قد  ب�سكل  واحلريات  احلقوق 

الدويل على الت�رسيعات الوطنية.
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املالحظة الثانية: اأن تكري�ض واجب ال�رس املهني على ح�ساب حق الولوج 

اإىل املعلومة، يخلق و�سعا احتكاريا للمعلومة الأمنية ويجعل ت�رسيفها 

قواعد  وخارج  الإعالمي  »الت�رسيب«  ملنطق  خا�سعا  الإعالم  لو�سائل 

التوا�سل املوؤ�س�ساتي، ما يخلق �سورة ذهنية ملتب�سة حول اأجهزة الأمن.

اإن متغريي احلق يف الو�سول اإىل املعلومة ومبداأ ال�رس املهني يحكمان 

العالقة بني الإعالم والأمن، فاإنهاء ما ميكن و�سفه بـ«الو�سع الحتكاري« 

وقد  الأمنية  احلكامة  تر�سيد  اأهداف  اأحد  ي�سكل  الأمنية،  للمعلومة 

»جعل  ب�رسورة  املجال،  هذا  يف  وامل�ساحلة،  الإن�ساف  هياأة  اأو�ست 

و�سفافا،  فوريا  النظام  وحفظ  الأمن  عمليات  على  ال�سيا�سي  الإ�رساف 

وذلك بن�رس تقارير عن العمليات الأمنية وعما خلفته من خ�سارة واأ�سباب 

التقارير  �ساأن ن�رس هذه  املتخذة«، لأن من  الت�سويبية  ذلك والإجراءات 

اأن ي�سكل مدخال جديدا اإىل احلق يف الو�سول اإىل املعلومة مبا يكر�ض 

حقوق الإعالم يف الن�رس وحق الدولة واأجهزتها يف احلفاظ على اأ�رسارها.

خامتة: 
رغم اجلهود التي ُبذلت يف جمال تطوير وتنويع اآليات التوا�سل يف 

ويتعلق  الآليات  هذه  عن  تولدت  مركزية  اإ�سكالية  فاإن  الأمني،  املجال 

الأمر بحلق حالة »و�سع احتكاري« للمعلومة. كما اأن الآليات الت�رسيعية 

احلالية )ال�رس املهني وا�ستثناءات احلق يف املعلومة( مل ت�سهم يف اإحداث 

قطيعة تدعم تداول املعلومة، ما يتعار�ض مع تو�سيات مركزية ملخرجات 

العدالة النتقالية تهم تر�سيد احلكامة الأمنية، وتق�سي ب�رسورة »ن�رس 

تقارير عن العمليات الأمنية )عمليات الأمن وحفظ النظام( وعما خلفته 

من خ�سارة واأ�سباب ذلك والإجراءات الت�سويبية املتخذة«، فال�سرت�ساد 

ببالغات املوؤ�س�سة الأمنية ل ت�سري �رساحة لإجراءات الت�سحيح.
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ي�سرتكان يف جمال  كونهما  والأمن  الإعالم  بني  امل�سكل  جوهر  اإن 

لأن  امل�ستوى  هذا  على  يطرح  امل�سكل  فاإن  والتايل  الأمنية،  املعلومة 

فال�سحايف  املجال،  نف�ض  يتقا�سمان  الأمنية  والأجهزة  الإعالم  »و�سائل 

يبحث عن املعلومة ورجل الأمن يعمل على املعلومة الأمنية، وهكذا فاإن 

توفري املعلومة الأمنية لو�سائل الإعالم يقت�سي اأن يتمتع الأمني بحماية 

قانونية واإدارية«، غري اأن جترمي ذلك بذريعة ال�رس املهني يعني اأننا اأمام 

قانون مت�سدد ولي�ض جهاز اأمن منغلق.

على  الربملاين(  باملعنى  )ال�سيا�سية  الدميقراطية  الرقابة  تبقى  باملقابل، 

الفاعل  فهم  باإ�سكالية  تتعلق  لعتبارات  الأثر  الأمني حمدودة  العمل 

ال�سيا�سي مليكانيزمات اإنتاج القرار الأمني وكذا ا�ستمرار النخبة ال�سيا�سية، 

يف جز كبري منها، يف ا�ستبطان ت�سورات قدمية موروثة حول املوؤ�س�سة 

الأمنية. فيما تثري بع�ض الأ�سئلة الربملانية من باب الرقابة ال�سيا�سية، على 

وبني  عمومية(  )ك�سيا�سة  الأمنية  ال�سيا�سات  بني  تخلط  ق�سايا  قلتها، 

ال�سيا�سات اجلنائية )بو�سفها تعنى باجلرمية والعقاب(.





ا�سرتاتيجية التوا�سل داخل منطقة ال�سرطة
منوذج منطقة مونتغمري

ميكائيل جونيو
رئي�س فرقة - منطقة �سرطة مونتغمري

تقدمي منطقة �سرطة مونتغمري
بروك�سل،  ال�رسطة يف  مناطق  باإحدى  الفرقة  رئي�ض  من�سب  ا�سغل 

الأمر  يتعلق  لل�رسطة.  مناطق  �ست  اإىل  وتنق�سم  بلدية   19 ت�سم  التي 

 VVVVVVVVV / Woluwe-Saint-Lambert /بلديات هي  3( البلديات  متعددة  مبنطقة 

Woluwe-Saint-VVVVVV(؛ يبلغ عدد �سكانها 145.000 ن�سمة ومتتد على م�ساحة 

20 كيلو مرت مربع. لدي 599موظف. للمنطقة ما يقرب من 200 نقطة 

متعددة  �ساكنة  ولدينا  الأوروبية،  املوؤ�س�سات  من  قريبة  دبلوما�سية، 

اللغات! مبنطقتنا الكثري من املوؤ�س�سات التعليمية، كما تنظم العديد من 

التظاهرات »الرتفيهية« اأو الريا�سية.

املراحل الرئي�سية ل�سرتاتيجية التوا�سل

يتعلق الأمر باخلطوات الرئي�سية التالية:

ملاذا التوا�سل؟ ½

اأي جمهور م�ستهدف؟ ½
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حماور التوا�سل؟ ½

نوع الت�سال؟ ½

امليزانية / �رسورية؟ ½

واخلارجي  الداخلي  التوا�سل  بخ�سو�ض  ذلك  كل  على  اجلواب  يتم 

لبلورة خمطط للتوا�سل.

ملاذا التوا�سل؟
اأهداف  العمومي  للمرفق  بالن�سبة  التوا�سل  اأهداف  اأن  الوا�سح  من 

منتوج  بيع  اأجل  من  يتم  التوا�سل ل  اأن هذا  متنوعة وخمتلفة. غري 

وعني كما هو ال�ساأن بالن�سبة لأية مقاولة خا�سة. بل الهدف هو الإخبار 

ب�سكل ا�ستباقي وتفاعلي!

اجلمهور امل�ستهدف؟
يتعلق التوا�سل الداخلي باأع�ساء ال�رسطة باملنطقة، بينما يهم التوا�سل 

اخلارجي �ساكنة املنطقة )140.000 ن�سمة(، والأ�سخا�ض الذين »ميرون« 

عرب املنطقة )اأولئك الذين ياأتون للعمل كل يوم يف منطقتنا( وال�سلطات.

حدود التوا�سل
اأمر  يف  تقرر  التي  الوحيدة  اجلهة  ل�سنا  �رسطة،  م�سلحة  باعتبارنا 

التوا�سل يف املجال الأمني. بل يجب اأن ناأخذ يف العتبار ال�سلطات 

يف  الأمنية  وال�سلطات  اإدارية  ك�سلطات  البلديات  وروؤ�ساء  الق�سائية؛ 

املنطقة )امل�سرتكة( وال�سحايا )يف حالة وقوع حادث اأو جرمية جنائية( 

اإ�سافة اإىل العاملني يف القطاع.
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م�سلحة التوا�سل داخل منطقة �سرطة مونتغمري
تدير  اأ�سبحت  للتوا�سل  م�سلحة  طرف  من  التوا�سل  تدبري  يتم 

الداخلي واخلارجي مبختلف جوانبهما منذ عام 2016. وهي  التوا�سل 

م�سلحة كانت تابعة مبا�رسة لرئي�ض الفرقة حتى مار�ض 2019، وبعدها 

لديها  ولي�ض  4 موظفني  امل�سلحة من  تتكون  الإ�سرتاتيجية.  ق�سم  اإىل 

متحدث با�سمها دائم، بل يتغري ح�سب احلالت.

 ،ZP Montgomery  @ للتوا�سل  �سبكة  على  ال�رسطة  منطقة  وتتوفر 

يراأ�سها رئي�ض الفرقة اأو رئي�ض م�سلحة التوا�سل. تتكون هذه ال�سبكة من 

ممثلني ملختلف م�سالح منطقة ال�رسطة )17 ع�سًوا(، وجتتمع كل 6 اإىل 

8 اأ�سابيع تقريًبا لتدار�ض مبادرات التوا�سل الداخلي واخلارجي.

التوا�سل الداخلي مبنطقة ال�سرطة مونتغمري
املعلومات  تبليغ  حماولة  على  التوا�سل  لهذا  العامة  الفل�سفة  تقوم 

والر�سائل التي تهم العاملني يف قطاع ال�رسطة باملنطقة!

وللقيام بذلك، مت على م�ستوى التوا�سل الرقمي، اإن�ساء �سبكة اإنرتانت 

ا�ست�سارة  األف  للموظفني بنجاح كبري )51  املختلفة  املعلومات  لإي�سال 

ال�سنة  هذه  يف  األف   100 من  باأكرث  مقارنة   2017 عام  يف  ال�سنة  يف 

2019(. ولإثارة اهتمام املوظفني، اأن�ساأنا اأركانا جديدة جديدة داخل هذه 

ال�سبكة من قبيل ركن �سكر وتقدير؛ روبورتاجات خارجية؛ بورتريهات 

ل 49 وظيفة خمتلفة. الوجه اخلفي؛ التوا�سل النقابي. كما حقق الركن 

اجلديد حول الهيكلة التنظيمية جناح متميزا.

كما مت تعزيز التوا�سل بني رئي�ض الفرقة وموظفيه من خالل تنظيم 

اأحداث  وامل�ساركة يف  املنطقة،  40 م�سلحة يف  اإىل ف  الرئي�ض  زيارات 
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القيام بخرجات ميدانية مع مفت�سي  كبرية، وعمليات مهمة ف�سال عن 

الأحياء وفرق م�سلحة التدخل، الخ.

التابعني له من  الفرقة والأطر  التوا�سل بني رئي�ض  ويتم تعزيز فر�ض 

خالل:

جلنة توجيهية اأ�سبوعية ¡

جلنة توجيهية �سهرية مو�سعة ¡

اجتماعات �سهرية تنفيذية ¡

اجتماعات مع الأطر كل اأربعة اأ�سهر، ¡

لقاءات مع م�سالح خا�سة: ¡

لقاء �سنوي مع اأق�سام البحوث املحلية اخلم�سة؛ ½

يوم مفت�سي احلي اليوم ½

اأع�ساء فريق الكالب وفريق اأ�سحاب الدراجات  ½

اأيام لال�ستقبال / كرا�ض لفائدة امللتحقني اجلدد ½

تنظيم بناء فريق �سنوي )Monty & Move( مع م�سابقة لل�سور  ½

)Monty & Pictures(

امل�ساركة يف الفعاليات الريا�سية با�سم منطقة ال�رسطة، كما تتوفر  ½

م�سلحة التوا�سل على جملة داخلية

التوا�سل اخلارجي داخل منطقة �سرطة مونتغمري
�رسطة  منطقة  داخل  اخلارجي  للتوا�سل  الرئي�سي  الهدف  يكمن 

الثالث  البلديات  تراب  الأمن وجودة احلياة يف  مونتغمري يف حت�سني 

التي ت�سكل منطقة ال�رسطة.
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ويتم القيام بهذا التوا�سل من خالل تقدمي ال�ست�سارة يف جمالت 

خمتلفة )من حيث التنقل والوقاية وال�سالمة على الطرق، وما اإىل ذلك(، 

من خالل اإبالغ ال�ساكنة ب�سكل اأف�سل عن عملنا، ومهامنا، والإجراءات 

مونتغمري،  �رسطة  منطقة  التايل:  املركزي  ال�سعار  نتخذها حتت  التي 

مرفق اأمني يقوم على الو�سوح والقرب.

اأدوات التوا�سل اخلارجي داخل املنطقة

يكمن الهدف املت�سمن يف ر�سالة املهمة لرئي�ض الفريق يف تعزيز التوا�سل 

من خالل:

الت�سال الرقمي ¡

ال�سحف البلدية ¡

التوا�سل عرب و�سائل الإعالم  ¡

املن�سورات املختلفة. ¡

الت�سال الرقمي:

يف ما يتعلق بالت�سال الرقمي، اتخذنا القرارات التالية:

قرار اإن�ساء �سفحة الفي�سبوك ¡

قرار حتيني وحتديث املوقع ¡

قرار عدم فتح ح�ساب Twitter، ول ح�ساب LinkedIn، والرتيث قبل  ¡

Instagram فتح ح�ساب

¡  https://www.facebook.com/ZPZMontgomery( مت اإن�ساء �سفحة

عدد  بلغ  لفتحها  الثانية  ال�سنوية  الذكرى  ويف   .2017 مايو  يف 

امل�سرتكني فيها 4.790 م�سرتكا. 6 م�ساركات يف الأ�سبوع تقريًبا، 
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وما يقرب من 800 ر�سالة منذ الإحداث )الغالبية العظمى من هذا 

الإنتاج هو اإنتاج خا�ض من ال�رسطة باجتاه املواطنني(

لدينا 4790 م�سرتكا، ولكن ميكننا يف بع�ض الأحيان مالم�سة عدد 

اأكرب. هكذا، و�سلت �سفحة Facebook اخلا�سة بنا اإىل رقم قيا�سي بلغ 

ا و9.483 تفاعاًل! كما تتيح لنا هذه ال�سفحة متابعة  228.420 �سخ�سً

متكررة / دائمة ملا ين�رس فيها !!!

 )fr/5343/https://www.police.be( مت اإطالق موقعنا على الإنرتنت

يف نهاية �سنة 2018. ويتعلق الأمر مبن�سة لل�رسطة مندجمة لها نف�ض 

اأدوات الت�سال  البالد، وميكن زيارتها على  اأنحاء  الهيكلة يف جميع 

املحمولة. يتم حتيني هذا املوقع عدة مرات يف الأ�سبوع. نتو�سل بالعديد 

من الأ�سئلة كل اأ�سبوع عرب املوقع. على �سبيل املثال، لدينا ركن مهم م 

ي�سمح للمواطنني بالتعرف على مفت�ض احلي اخلا�ض بهم.

يعد  الذي   LinkedIn ح�ساب  ول  بعد   Twitter ح�ساب  لدينا  لي�ض 

ح�ساًبا احرتافًيا ب�سكل اأ�سا�سي ول يحقق جناًحا كبرًيا ملوؤ�س�سات مثل 

موؤ�س�ستنا.

بالن�سبة حل�ساب Instagram، نعتزم فتحه لأنه ي�ستخدم ب�سكل كبري 

من قبل ال�سباب، وله اأهمية بالن�سبة للم�ستقبل.

ومن بني و�سائل التوا�سل اخلارجي بالن�سبة ملنطقة منتوغمري توجد 

ال�سحف البلدية، حيث تقوم البلديات الثالث باملنطقة بتوزيع �سحفها 

مقاًل  نن�رس  اأ�سبحنا   ،2016 عام  ومنذ  الن�سخ،  من  الآلف  بع�رسات 

واحًدا �سهرًيا يف 3 �سحف، مما ي�سمح لنا بالو�سول اإىل جمهور اآخر، 

خا�سة واأن لدينا ا�ستقاللية كبرية يف اختيار املو�سوعات.

وت�سمل القنوات الأخرى:
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التوا�سل عرب و�سائل الإعالم ¡

العمل مع بع�ض ال�سحفيني ¡

املوؤمترات ال�سحفية والبيانات ال�سحفية بالن�سبة للق�سايا الكربى: ¡

تقارير خمتلفة يف برامج خمتلفة )ا�ستطالعات الراأي، �رسطة املرور،  ¡

اإلخ( ويف ن�رسات الأخبار

Vلدينا تقرير �سنوي يتم توزيعه على ال�سلطات، عرب موقع الويب، مع 

توزيع ن�سخة ملخ�سة منه يف جميع البيوت.

مفت�سي  تقدمي  الوقاية،  )ن�سائح  خا�سة  من�سورات  ا  اأي�سً لدينا  كما 

الأحياء....(، ون�سارك يف اأن�سطة خمتلفة م�ستغلني كل فر�سة لالت�سال 

الرتحيب  املثال،  �سبيل  )على  اخلارجي.  بالتوا�سل  للقيام  بال�سكان 

بال�سكان اجلدد، و�سالونات الت�سغيل، الخ(

ويتم حتديد حمتوى هذا الت�سال خالل اجتماعات �سبكة التوا�سل 

@ ZP Montgomery والجتماعات بني رئي�ض الفريق وم�سلحة الت�سال 

خالل حوايل 3 مرات يف ال�سهر، مع تقييم املن�سورات ال�سابقة وحتديد 

م�سامني خمتلف قنوات الت�سال الأخرى.

التطورات امل�ستقبلية

التوا�سل الداخلي: ½

نعتزم اإن�ساء �سبكة اإنرتانت جديدة وا�ستخدام اأدوات ات�سال جديدة ¡

التوا�سل اخلارجية: ½

Instagram اإن�ساء ح�ساب

اإن�ساء مقاطع فيديو �سغرية ¡
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تعزيز ق�سم الت�سال بو�سائل الإعالم ¡

تطوير من�سورات خا�سة ¡

تنظيم يوم الأبواب املفتوحة  ¡

نقاط الهتمام ¡

Vالنتباه للتفاعالت بني الت�سال الداخلي واخلارجي ¡

خمتلف  ¡ بني  املحتملة  للتفاعالت  �سحيح  تقييم  اإجراء  املهم  من 

قنوات الت�سال

الو�سع يف العتبار اأن اأي معلومات من�سورة ب�سكل �سيئ ميكن اأن  ¡

يكون لها تاأثري على �سورة املوؤ�س�سة.

الرد ب�رسعة وب�سكل جيد! ¡

عدم الدخول اإىل حقل »ال�سيا�سي«. ¡



ا�سرتاتيجية التعاون بني قطاع الأمن 
واملجتمع املدين

تي�سري اجلل�سة: 
�سناء العاجي •

املتدخلون:
كرمية مكيكة •
فريد بونوار •
احلبيب بلكو�س •
اأمين اأيوب •

اجلل�سة الرابعة



82



العنف ودور املجتمع املدين باملغرب

كرمية مكيكة
فاعلة جمعوية

اأول. تقدمي
يعترب املغرب بلًدا اآمًنا. ي�ستقبل حوايل 13 مليون �سائح كل عام، كما 

جدا  عادية  الأ�سلية  بلدانهم  لهم  تقدمها  التي  الر�سمية  التعليمات  اأن 

ولي�ست ا�ستثنائية.

موازاة مع ذلك، يوؤكد التقرير ال�سنوي الأخري للمديرية العامة لالأمن 

الوطني، اأن اأ�سا�سيات الأمن جيدة على العموم. فمعدل اجلرمية العنيفة 

اآخذ يف النخفا�ض وهو من بني اأدنى املعدلت يف العامل، وال�رسقات 

تتناق�ض اأي�سا مبا يف ذلك يف املدن الكربى... فما الذي يحدث؟ وملاذا 

ن�سعر بعدم الأمان؟

ال�سياق
يف حتقيق اأجري عام 2017، ي�سعر اأكرث من ثلث املغاربة بعدم الأمان، 

وت�سعر الن�ساء بتهديد اأكرب من الرجال والأثرياء اأكرث عر�سة للتهديد من 

ال�سعفاء. لكن هذا ال�سعور يذهب اأبعد من ذلك.

فال�سعور بعدم الأمان له جذور اأعمق بكثري من اجلرمية الظاهرة. اإنه 

ياأتي من:
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عامل يتغري ب�رسعة متنامية مع م�ستقبل يزداد �سعوبة اأكرث فاأكرث؛ ½

التح�رس ال�رسيع الذي يجعل من جرياننا غرباء عنا بالكامل؛ ½

تدرر العائلة مما يجعلنا ن�سعر اأننا نواجه خماطر الوجود مبفردنا؛ ½

منها،  ½ ال�سحيحة  املعلومات  من  هائلة  بكمية  الدائم  الت�سال 

والزائفة، الذي قد ي�سبح مثريا للقلق؛

تطوير اأ�سكال جديدة من اجلرمية: »الت�رسميل«، �سغب املالعب،  ½

الجتار باملخدرات، الخ؛

ا�ستقبال عدد كبري من الأجانب يف حالت ه�سا�سة... ½

يقبلها  يعد  مل  الأمن  انعدام  من  اأ�سكال  هناك  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 

املجتمع، منها:

العنف املنزيل، ل �سيما �سد الن�ساء والأطفال؛ ½

وفيات الطرق؛ ½

العنف املنزيل خا�سة جتاه الن�ساء والأطفال ½

املوت على الطرقات ½

م�ستوى  ½ على  خا�سة  ال�ستعجالية،  باحلالت  التكفل  �سعف 

ال�سحة؛

التحر�ض �سبه الدائم باملراأة يف الأماكن العامة؛ ½

العنف يف املدر�سة؛ ½

�سعف الأمن القانوين؛ ½

انعدام الأمن الغذائي على م�ستوى املواد الغذائية وغياب احلماية  ½
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من الأخطار الناجمة عن بع�ض املنتجات ال�ستهالكية )راأينا اآخر 

الأمثلة ب�ساأن املجازر اأو ال�سواحن غري املطابقة للمعايري الدولية(؛

الف�سل يف احلماية من املديونية املفرطة؛ ½

ه�سا�سة اأمن املعطيات ال�سخ�سية... ½

ثانيا. اأدوار املجتمع املدين
1. التعريف:

يوؤكد الكتاب الأبي�ض لالحتاد الأوروبي اأن " املجتمع املدين ي�سمل، 

العمل  اأ�سحاب  ومنظمات  العمالية  النقابية  املنظمات  خا�ض،  ب�سكل 

)"ال�رسكاء الجتماعيني "(، واملنظمات غري احلكومية، واجلمعيات املهنية، 
باإ�رساك  تقوم  التي  املنظمات  الأ�سا�سية،  واملنظمات  اخلريية،  واملنظمات 

املواطنني يف احلياة املحلية والبلدية. " 

2. دور اجلمعيات:

تلعب اجلمعيات دوًرا رئي�سًيا يف جميع جمالت الن�ساط الجتماعي، 

ويف �سيا�سات التنمية؛ كما توفر جمموعة وا�سعة من اخلدمات. متثيل 

م�سالح املواطنني اأمام ال�سلطات العمومية؛ وت�سارك يف ظهور املواطنة 

الفعالة وممار�سة الدميقراطية )اأداء املهام املفيدة، اإيجاد مكان يف املجتمع، 

ال�ستماع اإليه، ممار�سة التاأثري، اإحداث التغيري، اإلخ(؛

ا يف خلق منا�سب ال�سغل )مكافحة البطالة،  وت�سارك اجلمعيات اأي�سً

دمج الأكرث ه�سا�سة، اإحداث فر�ض العمل(

3. اخل�سائ�س:

من بني خ�سائ�ض جمعيات املجتمع املدين، ميكن الإ�سارة اإىل:
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مكافحة الفقر والإق�ساء: مو�سوع تعبئة �سديد؛ ¡

الأن�سطة ذات الأهمية الكربى يف كثري من الأحيان لالقت�ساد؛ ¡

حلول ا�ستك�ساف الأخطاء واإ�سالحها على املدى الق�سري؛ ¡

امل�ساركة املحدودة للن�ساء وال�سباب وامل�سنني؛ ¡

العمل التطوعي ¡

4 . الإكراهات:

تكمن الإكراهات الرئي�سية التي تعيق تطور هذه اجلمعيات يف:

معظم اجلمعيات �سغرية احلجم للغاية ومتوا�سعة ولديها موارد  ¡

هزيلة؛

حمدودية التعاون مع القطاع اخلا�ض؛ ¡

�سعوبات يف الو�سول اإىل م�سادر التمويل )التمويل الذاتي(؛ ¡

ا�ستدامة  ¡ م�ساكل  يولد  مما  املانحني،  اأمام  وال�سعف  اله�سا�سة 

الإجراءات؛

ت�ستت يف العمل )عدم وجود روؤية ا�سرتاتيجية(؛ ¡

تفاوت بني الأهداف املعلنة وم�ستويات الإجناز؛ ¡

اأن�سطة مماثلة ومتكررة )م�سكلة تر�سيخ الأرا�سي( ¡

�سعف التن�سيق بني اجلمعيات، وهيمنة العالقات التناف�سية بيتها؛ ¡

�سعف القدرة على توظيف ال�سباب ذوي التكوين املالئم ¡
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ثالثا. التعاون بني ال�سرطة واملجتمع املدين
1. الأهداف:

الهدف العام:

الأفراد  اأمن  �سمان  يف  التعاون  هذا  من  الرئي�سي  الهدف  يكمن 

واملمتلكات وتعزيز ال�سلم الجتماعي فوق خمتلف مناطق الرتاب الوطني 

مع احرتام احلقوق والتفاقيات الوطنية والدولية.

اأهداف خا�سة:

من الأهداف اخلا�سة ميكن الإ�سارة اإىل:

دعم وتعزيز قدرات الدولة على تلبية انتظارات ال�ساكنة يف جمال  ¡

الأمن؛

تعبئة واإ�رساك جميع الفاعلني يف تدبري الق�سايا الأمنية ¡

Vخلق مناخ من ال�سلم الجتماعي وال�ستقرار ي�سمح باإجناز التنمية  ¡

القت�سادية والجتماعية والبيئية

2. ال�سرتاتيجية:
1.2. الوقاية:

يف  تتمثل  والتي  الوقاية،  خالل  من  اإل  هذا  بكل  القيام  ميكن  ل 

ال�ستخباراتية  املعلومات  وا�ستخدام  وجمع  ال�رسطة،  عمليات  م�ساعفة 

ب�ساأن  والتح�سي�ض  الرتبية  عمليات  وتنفيذ  ال�سكان  بني  التحالفات  عن 

جميع اأنواع التهديدات الأمنية.
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2.2. تعزيز قدرات القوات:

ميكن تعزيز قدرات القوات عن طريق تدريب قوات خا�سة وجتهيزها 

اإن�ساء  طريق  عن  اجلديدة،  التهديدات  مع  اأ�ساليبنا  تكييف  اأجل  من 

التعزيز من خالل  التهديدات. ميكن حتقيق هذا  وفًقا لأهمية  وحدات 

تطوير املوارد الب�رسية، خا�سة عن طريق نظام لتوظيف والتكوين متالئم 

نظام  واإن�ساء  الداخلية  الرقابة  وتعزيز  الأ�سا�سية  الأمنية  اأهدافنا  مع 

لالعرتاف باجلدارة.

نا�سئة  اأ�سكال  ظهور  مواجهة  يف  القوات  تخ�س�س   .3.2
للجرمية:

يتعلق الأمر بالعمل من اأجل تغيري عقلية و�سلوك عنا�رس قوات النظام 

وم�ستخدمي الطرق من خالل عمليات التوعية والتح�سي�ض والإخبار. كما 

يتعلق الأمر بالقيام بحمالت توعية حول المتثال لقواعد ال�سلوك الأ�سا�سية.

4.2. اإن�ساء نظام �سرطة القرب:

اأفراد  تقريب  ال�رسوري  من  القرب،  �رسطة  على  احل�سول  اأجل  من 

الأمن من ال�سكان ما اأمكن واإقامة �رساكة يومية معهم، وحت�سني املرفق 

العمومي الأمني من خالل دجمه يف بيئته الجتماعية لتحقيق جناح 

اأف�سل يف جمال الوقاية والتوفر على قوات جاهزة للتدخل يف اأي وقت 

ويف اأي مكان.

5.2. مراعاة بعد النوع:

تعزيز الإطار املوؤ�س�سي لتح�سني م�ساركة الن�ساء يف مكافحة انعدام  ¡

الأمن
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النوع  ¡ على  تكوينات  وتنظيم  الر�سمي  بالزي  الن�ساء  مهارات  تعزيز 

ل�سالح �سناع القرار واملنفذين يف قطاع الأمن.

�ستندمج ال�سرتاتيجية املو�سوعة على هذا النحو ب�سكل طبيعي يف 

اأوجه تظافر اجلهود الوطنية والدولية.

3. التو�سيات:

تنظيم حمالت التح�سي�ض الهادفة اإىل تعريف املواطنني بحقوقهم ¡

موؤ�س�ساتهم،  ¡ والطلبة يف  التالميذ  ل�سالح  تكوينية  دورات  تطوير 

وبجميع امل�ستويات ب�ساأن حقوقهم وواجباتهم

تعرف  ¡ التي  العامة  الأماكن  يف  املواطنة  املمار�سات  ور�سات  اإقامة 

حركة مرور كثيفة

التن�سيق مع خمتلف ال�سلطات العمومية ب�ساأن اأي عمل من اأعمال  ¡

التخريب اأو الأذى

اإخطار م�سالح اجلماعات، على �سبيل املثال بغياب امل�سباح اأو حالة  ¡

الإنارة على الطريق العام 

الرتافع من اأجل تهيئة مدن اآمنة: �سمان الإنارة العمومية واإن�ساء  ¡

مراحي�ض عمومية خم�س�سة للن�ساء

ال�ساعات  ¡ يف  خا�سة  بالن�ساء  خا�ض  عمومي  نقل  و�سائل  توفري 

املتاأخرة من الليل.





دور املواطن يف تعزيز الأمن احل�سري

فريد بونوار
مدير الوقاية والأمن واملواطنة
مبدينة �سار�سيل�س بفرن�سا

لقد متكن املجتمع احلايل من قطع العالقة مع �سورة املجتمعات القروية 

ذاتية التنظيم. حيث اأ�سبح الأفراد منف�سلني عن جمموعات القرب، كما 

التقليدية، وتتزايد م�ساعر اله�سا�سة، ويتاأكد دور  اأنظمة احلماية  تتفكك 

الدولة ك�سامن لأمن املمتلكات والأ�سخا�ض، ومن ثمة �رسورة تعزيز وتطوير 

انخراط املجتمع املدين يف جمال الأمن احل�رسي يف اإطار اأخالقي.

�سياق واإطار هذا النخراط
الرهانات ½

من املهم حتديد رهانات هذا التدخل. يتعلق الأمر بالعمل على حتديات 

ال�سعور بانعدام الأمن، وتنوع امل�ساكل، وتنوع احلاجيات ح�سب فئات. 

ب�ساأن  اإجراءات  باتخاذ  املدين  واملجتمع  املحلية  ال�سلطات  عالقة  اإن 

الأمن احل�رسي نابعة من قرب املجتمع املدين من �سانعي القرار املحليني، 

ومعرفته باملجال الرتابي وخربته امليدانية، عالوة على اأن ال�سلطات املحلية 

م�سوؤولة عن ال�سيا�سات الأخرى التي ت�سهم يف الأمن احل�رسي )العمل 

الجتماعي، ال�سباب، الإ�سكان، ال�سحة...(.
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املبادئ التوجيهية ½

وتكمن املبادئ التوجيهية لهذا التدخل يف:

التوازن بني الوقاية والتما�سك الجتماعي والردع،  ¡

تعبئة عدد كبري من الفاعلني، ¡

والأفقية يف ال�ستغال، ¡

ف�سال عن اعتماد مقاربة ا�سرتاتيجية يف هذا املجال. ¡

املقاربة ال�سرتاتيجية 
اإن اعتماد مقاربة ا�سرتاتيجية يعني:

حتديد الأولويات ح�سب الحتياجات،  ¡

املدين  ¡ املجتمع  لحتياجات  وفًقا  الأمنية  ال�سيا�سات  يف  التفكري 

ولي�ض املوؤ�س�سات العمومية، 

من  ¡ بدًل  الأمد،  وطويلة  متو�سطة  اأهداف  لتحقيق  اعتماد خطة 

اتخاذ قرارات معينة لتحقيق اأهداف ق�سرية الأجل،

اإجراء تقييم منتظم من اأجل تكييف هذه ال�سيا�سات الأمنية،  ¡

ف�سال عن جعل اخلطة وا�سحة وقابلة للتتبع. ¡

مفهوم "الإنتاج امل�سرتك" لالأمن 
م�سافة  قيمة  املدين  املجتمع  مبعية  لالأمن  امل�سرتك  الإنتاج  ي�سكل 

بالن�سبة لل�سيا�سات الأمنية وحقوق الإن�سان. لأن هذا الإنتاج امل�سرتك 

ميكن من مراعاة احتياجات وخ�سو�سيات خمتلف الفئات، خا�سة واأن 

اأنه يعزز ال�سعور  خربة املجتمع املدين متكاملة مع خربة املهنيني، كما 
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بالنتماء اإىل املدينة وي�ساهم يف حت�سني العالقات مع املوؤ�س�سات وبالتايل 

وال�سلطات  املدن  اأن  �سك  ول  والأمن.  الجتماعي  بالتما�سك  ال�سعور 

بدور  والقيام  امل�سرتك،  الإنتاج  هذا  بتحريك  اأكرث  املوؤهلة  هي  املحلية 

الو�سيط مع املوؤ�س�سات الأخر، ف�سال عن �رسورة اإ�رساك املجتمع املدين 

اأكرث فاأكرث.

جتربة فرن�سا يف هذا املجال
يف  وممتدة  متفرقة،  فهي  ان�سجامها،  بعدم  امل�ساركة  اأمناط  تتميز 

الزمن وعفوية، وتهم اأجهزة موجودة، متمحورة حول طلبات لل�سلطات 

العمومية، اأو ذات ا�ستقاللية وزجرية اإىل هذا احلد اأو ذاك. 

خال�سات التجربة، نقط اليقظة وال�سعوبات
يتعلق  ما  �سواء  التجربة  بع�ض اخلال�سات من هذه  ا�ستنتاج  ميكن 

ب�سلبياتها اأو اإيجابياتها، من بينها

انحرافات اأمنية ¡

متلك التجربة من طرف جمهور من�سجم وهو نف�سه دائما ¡

م�ساءلة التدبري التقليدي لل�سيا�سات املوؤ�س�ساتية ¡

التعبئة يف الزمن ¡

جتاوز امل�سالح الفردية للتوجه نحو امل�سلحة العامة ¡

تو�سيات: 
تعزيز تنمية ثقافة م�سرتكة لالأمن: تتطلب حتديد اأهداف وا�سحة  ¡

ال�ساكنة  لل�سكان، ودعم توعية وتكوين  بالن�سبة  لل�سيا�سة املحلية 

)اجلامعة ال�سعبية،...(. 
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مبادئ للدمج على امل�ستوى الأفقي:
حتديد ال�سيا�سات العمومية و�سيا�سات �سري املوؤ�س�سات وفق انتظارات  ¡

امل�ساكل  اأو  اليومية  مل�ساكلهم  بالن�سبة  �سواء  املواطنني  وحاجيات 

امل�ستعجلة واإ�سكاليات اجلرمية الكربى؛

الو�ساطة ¡

القرب ¡

اإ�رساك امل�سالح الأخرى، لأن ق�سايا الأمن غالبا ما تهم يف الواقع  ¡

ق�سايا اأخرى )التعمري، التما�سك الجتماعي، الت�سامن...(

الرتكيز على اأ�سكال امل�ساركة القائمة على مبادئ الت�سامن عو�ض  ¡

القت�سار على املراقبة مع �سمان عدم قيام املواطن بدور قوات الأمن

ودعم وتن�سيق مبادرات املجتمع املدين، وعدم التطفل على مهامها  ¡

ت�سجيع اإن�ساء هيئات ا�ست�سارية متثل جميع ال�سكان امل�ساركني يف  ¡

املجموعات البعيدة عن املوؤ�س�سات، من اأجل اإ�رساك املجتمع املدين 

مع  العمومية/  ال�سيا�سات  وتقييم  وتنفيذ  الت�سورات،  و�سع  يف 

الأخذ بعني العتبار اأ�سكال امل�ساركة املنبثقة مبا�رسة من ال�ساكنة 

)امللتم�سات...(

حتديد اأهداف قابلة للتحقيق، حتى واإن كانت نتائجها تبدو هزيلة  ¡

جدا. 

اأمثلة عن م�ساركة املجتمع املدين
ولإبراز الأدوار التي ميكن اأن يلعبها املجتمع املدين ميكن الإ�سارة اإىل 

الأمثلة التالية:
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اإجناز التحقيقات )التوقعات والحتياجات....(  ¡

تقدمي ال�ست�سارات يف النتخابات املحلية،  ¡

خلق ف�ساءات للنقا�ض اجلماعي،  ¡

م�سريات ا�ستك�سافية ¡

والإنقاذ،  ¡ املطافئ  رجال  )دعم  الوطني"  "احلر�ض  يف  النخراط 

والكوارث الطبيعية( 

التبليغ عن املخالفات وال�رسقات املحتملة، ¡

القيام بالو�ساطة حلل النزاعات وديا بني ال�سكان  ¡

ف�سال عن امل�ساركة يف حكامة ال�سيا�سات الأمنية... ¡





احلكامة الأمنية، اأي دور للمجتمع املدين؟
جتربة مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية منوذجا

احلبيب بلكو�س 
رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية

والتغيري  التطور  جتارب  �سياقات  اأن  اإىل  البداية  منذ  الإ�سارة  جتدر 

تختلف من م�سار اإىل اآخر كما تختلف العالقة بني املجتمع عامة واملجتمع 

اأن  اأي�سا  التاأكيد  الأمنية. كما يجب  واملوؤ�س�سات  املدين ب�سكل خا�ض 

الأمنية  باملوؤ�س�سات  املدين  املجتمع  عالقة  جمال  يف  املغربية  التجربة 

وطرق ا�ستغالها حديثة العهد. لأن املوؤ�س�سات الأمنية كانت موؤ�س�سات 

الأمن داخل  بتوفري  اأنها مكلفة  الرغم من  على  خميفة وغري مطمئنة 

املجتمع، وذلك ملا�ض يعرفه اجلميع. 

املدين  املجتمع  مكونات  بني  التفاعل  هذا  يحدث  اأن  اأجل  ومن 

ت�ساركية  دينامية  املجتمع  يعرف  اأن  ال�رسوري  من  الأمنية  واملوؤ�س�سات 

بني املواطن وموؤ�س�سات الدولة، وبالتايل فاإن العالقة بني املجتمع املدين 

واملوؤ�س�سات الأمنية هي وليدة �سياق تغيري عرفه املغرب، متيز بانفتاح 

الأ�رسة،  مدونة  النتقالية،  )العدالة  خمتلفة  ديناميات  عرب  �سيا�سي 

قوانني مناه�سة العنف..(. وقد انطلقت ديناميات متعددة مرافقة لهذه 

التحولت التي عرفها املجتمع. وميكن الإ�سارة يف هذا ال�سدد اإىل عالقة 
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املوؤ�س�سات الأمنية باملجتمع املدين، وخلق وحدات ملناه�سة العنف �سد 

الطفولة،  يف  خمت�سة  وحدات  واإحداث  ال�رسطة،  مراكز  داخل  الن�ساء 

والتعاون مع جمعيات حماربة ال�سيدا. 

ويبدو اأن هذه الديناميات يف حاجة اإىل تقييم م�سرتك بني خمتلف 

لهذه  نف�ض جديد  لإعطاء  املدين  واملجتمع  الأمنية  باملوؤ�س�سات  الفرقاء 

التجربة وتو�سيع دائرتها، بعد ر�سد نقط القوة وال�سعف فيها، باعتبار 

فالأمن  الزوايا:  العديد من  الأمن، من  املدين تهمه ق�سايا  املجتمع  اأن 

�رسوري للتمتع بحقوق الإن�سان واحلريات داخل املجتمع؛كما اأن الوعي 

بهذا قد تطور داخل املجتمع املدين وداخل حركة حقوق الإن�سان ب�سفة 

خا�سة نظرا للتاريخ الذي طاملا ربط بني هذين املكونني؛ عالوة على اأن 

املجتمع املدين يقدم خدمات تتقاطع مع عمل املوؤ�س�سات الأمنية )العنف 

�سد الن�ساء، الأطفال، ا�ستغالل الب�رس، الجتار يف الب�رس، الخ(. وبذلك 

يف  فائدة  الأمنية  واملوؤ�س�سات  املدين  املجتمع  بني  للتفاعل  تكون  قد 

معاجلة الق�سايا املطروحة داخل املجتمع. اإ�سافة اإىل ذلك فاإن املجتمع 

املدين، وبحكم موقعه يف الوثيقة الد�ستورية، ميكن اأن ي�سكل قناة للرتافع 

م�ستوى  على  التنموية  املخططات  �سمن  وق�ساياه  الأمن  ل�ستح�سار 

اأجل بع�ض الختاللت  الت�رسيعي، بل ومن  امل�ستوى  اأو على  اجلهات، 

بال�سيا�سات  ترتبط  التي  الأمنية  املوؤ�س�سات  التي تعاين منها  والنواق�ض 

الكتظاظ  ظاهرة  مع  مثال  ال�ساأن  هو  كما  املجال،  هذا  العمومية يف 

داخل ال�سجون والتي ترتبط مبا�رسة بال�سيا�سة اجلنائية للحكومة لكنها 

تنعك�ض مبا�رسة على املوؤ�س�سات ال�سجنية.

ويبقى من ال�رسوري التاأكيد على �رسورة تعزيز قدرات املجتمع املدين 

وتطوير روؤاه وتوفري الإمكانات واخلربات للنهو�ض بهذه الأدوار بالنجاعة 

املطلوبة جتاه خمتلف الأطراف.
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وميكن اأن اأقدم يف هذا الإطار، باإيجاز، جتربة مركز درا�سات حقوق 

الإن�سان والدميقراطية. ففي �سنة 2008 انعقدت اأول ندوة حول احلكامة 

والدميقراطية  الإن�سان  حقوق  درا�سات  مركز  نظمها  باملغرب.  الأمنية 

بتعاون مع مركز جنيف حلوكمة القطاع الأمني واملركز الدويل للعدالة 

النتقالية. وقد تتطلب تنظيم هذه الندوة كف�ساء للنقا�ض املغلق والهادئ 

بني خمتلف املعنيني بق�سايا الأمن نف�سا طويال، دام ما بني �سنة و�سنة 

ون�سف من الرتافع والنقا�ض مع خمتلف الأطراف، من موؤ�س�سات وطنية 

وموؤ�س�سات اأمنية ومنظمات املجتمع املدين.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن املوؤ�س�سة الأمنية كانت من اأوائل املوافقني على 

ال�ست�ساري حلقوق  املجل�ض  خالف  على  الدينامية،  هذه  الدخول يف 

هذه  للقيام مبثل  بعد  تن�سج  الظروف مل  اأن  يرى  كان  الذي  الإن�سان 

اخلطوة. وميكن الإ�سارة هنا اإىل اأن رئي�ض املجل�ض اآنذاك، اأحمد حرزين، 

مل يح�رس الفتتاح وطلب احل�سور يف الختتام ليقدم هذه ال�سهادة. 

والطريف يف الأمر اأن داخل الندوة جل�ض امل�سوؤولون الأمنيون يف �سف 

مقابل ل�سف من ممثلي منظمات حقوق الإن�سان، ويف ال�سف الثالث 

اأن اكت�ساف الآخر وتك�سري  جل�ض ممثلون لباقي اجلهات الأخرى. غري 

احلاجز النف�سي كان حلظة ذات اأهمية لإعادة النظر يف بع�ض امل�سبقات 

واإمكانيات التطور امل�سرتك. وقد اأخذت هذه الدينامية بعدا هاما دامت 

اأن نحيي النخراط  اإل  الزمن. ول ميكن  اأكرث من عقد من  حلد الآن 

امل�ستمر للموؤ�س�سات الأمنية يف هذه التجربة.

من  العديد  يف  امل�سرتك  للتفكري  دينامية  نطلق  اأن  ا�ستطعنا  لقد 

واملعطيات  والأمن،  الإعالم  كم�ساألة  بالأمن  العالقة  ذات  الق�سايا 

الأمنية  وق�سايا احلكامة  لالأمن  الوطنية  واملجال�ض  والأمن،  ال�سخ�سية 

الخ. وقد ا�ستطاعت هذه التجربة، مبختلف حمطاتها، اإىل حد ما يف 
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بل  العمومي،  النقا�ض  يف  حا�رسة  الأمنية  احلكامة  ق�سايا  جتعل  اأن 

كنا من امل�ساهمني الأ�سا�سيني يف الدفاع عن ح�سور ق�سايا الأمن يف 

الوثيقة الد�ستورية، حيث �سكل هذا املو�سوع املحور الرئي�ض يف مرافعة 

مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية اأمام جلنة �سياغة الد�ستور 

باعتبار اأن احلق يف الأمن ي�سكل حقا من حقوق الإن�سان مما يتطلب 

و�سع �سوابط جيدة يف املجال الأمني.

وعلى م�ستوى تعزيز القدرات، اأنهى املركز، منذ ثالثة اأ�سابيع برناجما 

ل�سنتني مع املندوبية العامة لإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج يهم تكوينات 

لفائدة اأطر ومدراء ال�سجون واأطبائها واأخ�سائييها النف�سيني، بتعاون مع 

الربنامج،  هذا  من  بالن�سبة جلزء  الأمني  القطاع  مركز جنيف حلوكمة 

و�سفارة هولندا باملغرب بالن�سبة للجزء الآخر.

واإيجاد �سيغ  الأمنية  الق�سايا  املدين مع  املجتمع  اأن عالقة  واعتقد 

وتتطلب  متعددة  مدخل  لها  املعنية  الأطراف  بني  والتعاون  التقاطع 

و�سع  من  نتمكن  حتى  امل�ستمر  والتقييم  الطويل  والنف�ض  الرتاكم 

ا�سرتاتيجيات تعزز هذه ل�رساكات، خا�سة اأن م�ساألة الأمن مل تعد ق�سايا 

تهم املوؤ�س�سات الأمنية لوحدها، بل اأ�سبحت ق�سايا جمتمعية تتطلب 

تغيري العقليات داخل املوؤ�س�سة الأمنية من جهة وكذا داخل املنتخبني 

والأحزاب ال�سيا�سية من حيث اإدراجها �سمن برامج واملوؤ�س�سة الت�رسيعية 

من حيث اعتماد �سيا�سات عمومية منا�سبة وجمتمع مدين من حيث 

متلك اخلربات للعب اأدوار مهمة يف هذا املجال وو�سائل اإعالم باعتبارها 

ناقلة لهذا التحدي. وهي اأورا�ض ما زالت تتطلب املزيد من التمحي�ض 

والعمل اجلاد. 



املجتمع املدين واحلكامة الأمنية املحلية
جتربة جمال�س الأمن املجتمعي الفل�سطينية منوذجا

اأمين اأيوب
نائب مدير ق�سم �سمال اأفريقيا وال�سرق الأو�سط
ملركز جنيف حلوكمة قطاع الأمن 

يف البداية ل بد من التاأكيد اأنه ل يجوز اأن يبقى احلديث عن الأمن 

معاجلة  اأن  على  اأي�سا،  التاأكيد،  من  بد  ل  اأنه  غري  املحرمات.  �سمن 

املوا�سيع ذات ال�سلة تتطلب نف�سا طويال. وقد يكون ال�سبب وراء ذلك 

اأننا ما زلنا نغني يف وديان خمتلفة. وهذا ما كان يحدث بني ال�سلطة، 

ومن �سمنها الأجهزة الأمنية ومكونات اأخرى داخل املجتمع من بينها 

مكونات املجتمع املدين مبفهومه العام والعري�ض. 

ال�سالحيات  ببع�ض  الحتفاظ  اإىل  ت�سعى  ال�سلطة  كانت  فمن جهة، 

لها دون غريها ويف املقابل كان هناك موقف احتجاجي مطلبي من قبل 

مكونات املجتمع املدين دون اأن تكون على دراية بدورها والعمل على 

القيام بهذا الدور.

ويعترب املغرب من البلدان العربية التي قطعت اأ�سواطا كبرية يف اإيجاد 

هذه اللغة امل�سرتكة والعرتاف بالأدوار املتبادلة بني ال�سلطة ومكونات 

بني  التعاون  يف  العملية  املمار�سة  اإىل  ذلك  تعدى  بل  املدين.  املجتمع 

الطرفني.
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للتعاون  املمكنة  الأ�ساليب  واإيجاد  العالقة  هذه  تطوير  اأن  �سك  ول 

بني الطرفني لي�ض حتديا مطروحا فقط على البلدان التي تعي�ض مرحلة 

ا�ستثناء.  البلدان بدون  اأي�سا جميع  تهم  الدميقراطية، بل  اإىل  النتقال 

ومن بني الق�سايا التي يهمها هذا التعاون حتقيق الأمن يف املجتمع مبا 

ي�سمن ال�سالمة والطماأنينة للمواطنني، وامل�ساهمة يف احلكامة الأمنية 

اجليدة على امل�ستوى املحلي من خالل اأحد حماوره الهامة املتمثل يف اأمن 

القرب اأو ال�رسطة املجتمعية. ولتحقيق ذلك ل بد من البحث عن الو�سائل 

والقنوات ال�رسورية لذلك. ول �سك اأن املجتمع املدين ميثل اإحدى هذه 

القنوات التي اأثبتت التجارب اأنها ناجعة جدا يف هذا املجال، باعتباره 

يف  وامل�ساركة  وتبليغها  و�سياغتها  الحتياجات  ا�ست�سفاف  على  قادرا 

و�سع الت�سورات لرامية ملعاجلتها.

�سنوات،  منذ  اأطلقها،  جتربة  اإىل  ال�سدد  هذا  يف  الإ�سارة  وجتدر 

الفل�سطينية اخلا�سعة  الأرا�سي  الأمن يف  مركز جنيف حلوكمة قطاع 

الأمن  بتاأ�سي�ض جمال�ض  الأمر  ويتعلق  الفل�سطينية.  الوطنية  لل�سلطة 

املدين.  املجتمع  ومكونات  ال�سلطة  اأجهزة  مع  ت�ساور  بعد  املجتمعي، 

حيث مت يف البداية تاأ�سي�ض جمل�سني منوذجيني قبل تعميم التجربة يف 

خمتلف حمافظات اأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية. وقد مت �سدور مر�سوم 

توفري  على  العمل  ب�رسورة  بفل�سطني  املحافظني  لكل  توجيهي  رئا�سي 

كل الدعم وكل الإمكانات املادية ال�رسورية لدعم عمل هذا املجال�ض يف 

حمافظاتهم واملبادرة اإىل تاأ�سي�سها يف املحافظات التي ل تتواجد بها.

ويتعلق الأمر مبجال�ض ت�سكل ف�ساء للقاء بني الأجهزة الأمنية واملجتمع 

ككل ممثال مبختلف مكونات املجتمع املدين واأ�سا�سا الف�ساء اجلمعوي 

والقيادات التقليدية والقيادات اخلا�سة بفئات حمددة كالن�ساء وال�سباب 

وذوي الحتياجات اخلا�سة، وذلك لال�ستجابة للكثري من الحتياجات 
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واإ�رساك املجتمع يف �سياغة املعاجلات الأمنية التي يريدها املواطن لنف�سه 

يف ظروف �سعبة للغاية.

ا�ستطاعت هذه املجال�ض حتقيق جناح ملمو�ض يف توفري الأمن اليومي 

للمواطن الفل�سطيني، لأنها جمال�ض جامعة ل ت�ستثني اأحدا، وتنعقد 

ب�سيغ خمتلفة ح�سب احلاجيات قد ت�سل اإىل اأن تاأخذ �سكل جمعية 

عامة بح�سور ومفتوح. ويعزى هذا النجاح اإىل كونها و�سعت م�ساطرها 

�سالحيات  لها  فاأ�سبحت  رئا�سي،  مر�سوم  قبل  من  واعتمدت  بنف�سها 

مع  دائم  توا�سل  يف  اأنها  كما  اجلميع،  قبل  من  بها  معرتف  قانونية 

خمتلف مكونات املجتمع، حيث جتمع يف ع�سويتها اإىل جانب ممثلي 

جمعيات املجتمع املدين املنتخبني والأجهزة الأمنية. 

كما اأن عالقتها مب�سلحة ال�سكاوى وما تقوم به من اأدوار يف اإيجاد 

احللول للعديد من امل�ساكل والق�سايا قد �ساهم يف حتقيق التقدم الذي 

اأجنزته هذه املجال�ض فوق اأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية. 





التقرير الرتكيبي 
حول ندوة احلكامة الأمنية

على امل�ستوى املحلي
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ندوة احلكامة الأمنية على امل�ستوى املحلي
تقرير تركيبي

مركز  مع  بتعاون  والدميقراطية  الإن�سان  حقوق  درا�سات  مركز  نظم 

ندوة  بالرباط  دجنرب   5 اخلمي�ض  يوم  الأمني،  القطاع  جنيف حلوكمة 

دولية حول مو�سوع احلكامة »احلكامة الأمنية على امل�ستوى املحلي«، 

املدين،  املجتمع  عن  وممثلون  واإعالميون  ومهنيون  خرباء  فيها  �سارك 

وذلك من اأجل تقدمي ومناق�سة اخلربات املكت�سبات والتحديات من وجهة 

توفري  يف  للم�ساهمة  املدعوين  والفاعلني  املعنيني،  القرار  اأ�سحاب  نظر 

الأمن الالزم للعي�ض الكرمي والتمتع باحلقوق كما ورد يف اأر�سية هذه 

الندوة.

ملاذا؟؛  القرب  �رسطة  جل�سات متحورت حول  اأربع  من  كانت  الندوة 

امل�ستوى  الأمنية على  الرتابية يف احلكامة  املنتخبني واجلماعات  ودور 

املدين  واملجتمع  الأمن  قطاع  بني  التعاون  تعزيز  وا�سرتاتيجية  املحلي؛ 

اإ�سافة اإىل حمور حول �سيا�سة التوا�سل يف املجال الأمني.

اجلل�سة الفتتاحية
يف بداية اجلل�سة الفتتاحية، اأعربت ال�سيدة �سي�سيل لغوت مديرة 

برامج مركز جنيف حلوكمة الأمن عن اعتزاز املركز بامل�ساهمة يف تنظيم 

هذه الندوة بالرباط حول احلكامة الأمنية على امل�ستوى املحلي، م�سرية 

اأن تنوع ونوعية احل�سور بهذه الندوة يعك�ض مدى اأهمية هذا املو�سوع، 
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اأوليا  اأ�سا�سا  ي�سكل  بينهم  واحلوار  والثقة  الفاعلني  تعدد  واأن  خا�سة 

لتاأمني الأمن واحلكامة اجليدة لالأمن على امل�ستوى املحلي. كما اأكدت 

اأن املو�سوع يتعلق بتعزيز اأمن الدولة واأمن مواطنيها من خالل حت�سني 

حقوق  احرتام  يف  ي�ساهم  مبا  الأمن  جمال  يف  وامل�سوؤولية  النجاعة 

الإن�سان ودولة القانون.

الأمن  اأعطت نظرة عامة عن مركز جنيف حلوكمة قطاع  بعد ذلك 

كمنظمة دولية بها 66 دولة ع�سو، تعمل على النهو�ض بقطاع الأمن 

اأنها  املواطن، كما  الدولة وجتاه  ليكون م�سوؤول فعال وذا كفاءة جتاه 

ال�سحراء  جنوب  واأفريقيا  ال�رسقية  اأوربا  �سواء يف  للتعاون  اأداة  ت�سكل 

ومبنطقة ال�رسق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، حيث يتدخل املركز يف �سياقات 

وتون�ض  م�رس  يف  اأفريقيا،  �سمال  بخ�سو�ض  احلال،  هو  كما  متنوعة 

واملغرب لدعم عمليات الإ�سالح.

ويف هذا الإطار اأ�سارت اإىل عالقة ال�رساكة طويلة الأمد التي تربط بيم 

اأمترت  التي  مركز جنيف ومركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية، 

نتائج هامة، وخا�سة يف جمال تنفيذ الآلية الوطنية ملناه�سة التعذيب 

بتعاون اأي�سا مع املديرية العامة لإدارة ال�سجون.

درا�سات  مركز  رئي�ض  بلكو�ض،  احلبيب  ذكر  الفتتاحية  كلمته  يف 

املجتمعات  تعي�سها  التي  التحولت  باأن  والدميقراطية  الإن�سان  حقوق 

و�سعف اآليات الو�ساطة، ومتغريات بنية الأ�رسة، والتاأثري البارز ل�سبكات 

اأ�سكالها، مما  وتنوع  تنامي اجلرمية  ت�ساهم يف  الجتماعي..  التوا�سل 

والأمن،  الطماأنينة  ل�سمان  واأهمية  راهنية  ذا  الأمني  التحدي  يجعل 

ومتكني املواطن من التمتع باحلقوق واحلريات املكفولة قانونا، وحماية 

املمتلكات والأفراد. كما اأ�سار اإىل اأن اأمن القرب اأ�سبح يف هذا ال�سياق 

ذا اأهمية بالغة، كما اأ�سبح ق�سية جمتمعية ت�ستدعي انخراط خمتلف 
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الفاعلني لتوفري خدمة نوعية يف مواجهة الإجرام مبختلف اأ�سكاله، توفر 

التجربة  اأن  اأو�سح  كما  احلريات.  ممار�سة  وت�سمن  وال�ستقرار  الأمن 

متوا�سل  بتقييم  مرفوقة  الجتاه،  هذا  خطوات يف  قد خطت  املغربية 

واملتطلبات  الإمكانيات  وتوفري  وتطويرها  اخلدمات  لتح�سني  لالأداء، 

الب�رسية والتقنية الالزمة له. 

ومن اجل مرافقة هذا العمل، ي�سيف الأ�ستاذ احلبيب بلكو�ض، ارتاأى 

جنيف  مركز  مع  بتعاون  والدميقراطية  الإن�سان  حقوق  درا�سات  مركز 

حلوكمة قطاع الأمن تنظيم هذا اللقاء للوقوف على ما حتقق، والتفكري 

امل�سرتك مع الفاعلني املعنيني، وتبادل اخلربة وال�ستفادة من التجارب 

واملمار�سات الف�سلى يف هذا املجال، ولذلك ت�سارك معنا جمموعة من 

اجلميع  ب�سكر  كلمته  لينهي  وبلجيكا،  فرن�سا  من  واملمار�سني  اخلرباء 

امل�سرتك  العمل  اأهمية  على  موؤكدا  الندوة  اإجناح  م�ساهمتهم يف  على 

الذي اأجنزه مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ومركز جنيف، 

من حيث ال�ستفادة مما حتقق يف جتارب دولية يف جمالت متنوعة، 

وتكوين خربة وطنية تطورت يف عالقة بق�سايا وحتديات يعرفها بلدنا 

وحميطه الدويل.

اجلل�سة الأوىل: �سرطة القرب، ملاذا؟
يف هذه اجلل�سة الأوىل حول حمور، �رسطة القرب، ملاذا؟، التي ي�رس 

اأ�سغالها الأ�ستاذ املحجوب الهيبة، الأ�ستاذ اجلامعي واخلبري يف جمال 

حقوق الإن�سان، كان عميد ال�رسطة املمتاز باملديرية العامة لالأمن الوطني 

م�ستهل  اأ�سار يف  املتدخلني، حيث  اأول  بن�سغري  عمر  ال�سيد  )املغرب(، 

حديثه اأن خمتلف البلدان تواجه حتديات اأمنية متعددة، ملواجهة تطور 

ذلك  يطرحه  ما  مع  والقارات  لالأوطان  والعابرة  منها  العادية  اجلرمية 

اأمنية فعالة وتوفري  با�سرتاتيجيات  التحديات  من �رسورة مواجهة هذه 
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توجد  ال�سرتاتيجيات،  هذه  بني  ومن  واللوج�ستية.  املادية  الإمكانيات 

الأهداف  عن  تختلف  القرب  �رسطة  اأهداف  اأن  م�سيفا  القرب،  �رسطة 

الأهداف يف تقدمي خدمة  الأمن، حيث تكمن هذه  التقليدية لأجهزة 

مراعاة  عن  ف�سال  والقانونية،  التقنية  اجلوانب  مراعاة  مع  للمواطنني، 

مدونة  قواعد  احرتام  خالل  من  للمواطن  والنف�سي  املعنوي  اجلانب 

ال�سلوك.

القرب هي منهجية وطريقة عمل متكن الأجهزة  اأن �رسطة  واأو�سح 

الأمنية من اأن تكون حا�رسة وقريبة من املواطن. وتكمن اأهم مرتكزاتها 

يف القرب والوقاية وال�رساكة مع الفاعلني الأ�سا�سيني يف املدينة وجمعيات 

املجتمع املدين واملواطنني لتحقيق الإنتاج امل�سرتك لالأمن. وتتمثل اأهداف 

الفعالة وال�رسيعة  للميدان وال�ستجابة  املعرفة اجليدة  ال�رسطة يف  هذه 

لطلبات املواطن عمال على بلوغ احلد من ال�سعور بانعدام الأمن.

واأو�سح اأن من بني طرق العمل توجد التغطية اجليدة للمدينة بتعاون 

مع املجال�ض املحلية واملجتمع املدين، والتوا�سل، وجتويد اخلدمة، واملزج 

بني الوقائي والزجري، اإ�سافة اإىل بع�ض الإجراءات امل�ساحبة، مع كل ما 

يتطلبه ذلك من توفري الإمكانيات املادية واللوج�ستية. 

عملت  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  اأن  اأكد  املغرب،  م�ستوى  وعلى 

يف هذا ال�سياق على تطوير العديد من املبادرات والربامج بغر�ض ردم 

الهوة بني ال�رسطة واملواطن وتقوية الثقة املتبادلة بينهما. ولتحيق ذلك 

اتخذت املديرية عدة اإجراءات تهم حت�سني بينية ال�ستقبال مبا يوؤكد اأن 

ال�رسطة يف خدمة املواطن، م�سريا يف هذا ال�سدد اإىل ال�سارات ال�سوئية 

ال�ستقبال،  خاليا  �سمن  �رسطيات  وتواجد  ال�رسطة،  خمافر  داخل 

الغر�ض، خلق  لنف�ض  كما مت،  الخ..  الإدارية،  بامل�ساطر  املواطن  واإخبار 

العنف،  التكفل بالن�ساء �سحايا  اأمنية جديدة مثل خاليا  بنيات وفرق 
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واأخرى خا�سة بالأطفال، والوحدات املتنقلة ل�رسطة النجدة، والتح�سي�ض 

بالو�سط املدر�سي، ومراكز القيادة والتن�سيق، الخ.

ويدخل يف هذا الإطار اأي�سا، ي�سيف عميد ال�رسطة املمتاز باملديرية 

لتعزيز خربة  الأمريكية  ال�سفارة  مع  �رساكة  اإبرام  الوطني،  لالأمن  العامة 

و�سغب  ال�سري،  حوادث  قبيل  من  عدة جمالت  يف  املغاربة  الأمنيني 

املالعب، واملخدرات والتحر�ض.... كما اأكد اأن التوا�سل ي�سكل اأي�سا اأحد 

روافد ا�سرتاتيجية املديرية العامة لالأمن الوطني يف جمال القرب، م�سريا 

اإ�سدار  وموا�سلة  للتوا�سل،  مركزية  خلية  اإحداث  اإىل  ال�سدد  هذا  يف 

جملة ال�رسطة ق�سد التوعية والتح�سي�ض، وتنظيم الأبواب املفتوحة. كما 

اأ�سار يف نف�ض ال�سياق اإىل الإدارة الإلكرتونية لدوائر ال�رسطة، وتو�سع 

جمال البوابة الإلكرتونية.  

املبادرات  بن�سغري  عمر  املمتاز  العميد  اأو�سح  اآخر  �سعيد  وعلى 

والنزاهة  ال�سفافية  باعتماد  ال�رسطية  املمار�سة  لتخليق  اتخاذها  التي مت 

وال�ستقامة وحماربة الف�ساد، ف�سال عن الإجراءات ذات ال�سلة بتكوين 

وتاأهيل العن�رس الب�رسي بغية حت�سني اأداء ال�رسطة وخدمة املواطن. 

الأ�ستاذ  تدخل  ملاذا؟«،  القرب،  ب«�رسطة  املتعلق  املحور  نف�ض  ويف 

اأمين اأيوب نائب مدير ق�سم �سمال اأفريقيا وال�رسق الأو�سط ملركز جنيف 

حلوكمة قطاع الأمن، الذي اأكد بدوره على العالقة الوطيدة بني حتقيق 

احلكامة الر�سيدة يف جمال الأمن و�رسطة القرب، باعتبار اأن هذه الأخرية 

تقوم على فل�سفة ومقاربة ولي�ض على اإجراءات حلظية.

واعترب اأن هذا املفهوم مل ياأت من فراغ، بل جاء من تركيز الأمن على 

مثل حماربة  الأمنية  للحاجيات  والناجعة  ال�رسيعة  ال�ستجابة  �رسورة 

اجلرمية. كما جاء ملعاجلة ابتعاد قوات الأمن عن املواطن وفجوة الثقة 
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لقوات  املواطن  م�ساندة  عدم  اإىل  اأف�ست  والتي  ذلك  عن  نتجت  التي 

ال�رسطة يف جمال حتقيق الأمن نتيجة فقدان الثقة املتبادلة الأمر الذي 

اأثر على �رسعية اجلهاز الأمني يف نظر املواطن. كل ذلك وغريه اأدى اإىل 

بروز اإرادة لدى الأمن ل�ستيعاب حاجيات املواطن يف املجال الأمني كما 

يراها هذا الأخري، وبناء عالقة قائمة على الفهم املتبادل بني الطرفني.

الفجوة  ج�رس  حماولة  اأثبتت  اأيوب  اأمين  الأ�ستاذ  ي�سيف  وهكذا 

وردمها جناعتها يف الواقع العملي، فتم ال�رسوع يف بناء اأوا�رس التعاون 

بني الطرفني على اأ�سا�ض ال�سفافية �سواء يف تعبري املواطن عن حاجياته 

الأمنية اأو يف اإبراز الأمن لقدراته يف اإنفاذ القانون دون جتاوزه، حيث 

ي�سبح رجل الأمن فاعال يف املجتمع ومي�رسا لتمكني املواطن يف اإ�رساكه 

يف حتقيق الأمن.

واأ�سار نائب مدير ق�سم �سمال اأفريقيا وال�رسق الأو�سط ملركز جنيف 

ردود  لالنتقال من  اأ�سا�سا  ي�سكل  القرب  اأمن  اأن  الأمن  قطاع  حلوكمة 

على  الر�سيدة  الأمنية  احلكامة  لتحقيق  وال�ستباقية  الفعل  اإىل  الفعل 

ذلك  لتحقيق  الو�سائل  من  العديد  هناك  اأن  واعترب  املحلي.  امل�ستوى 

عن  ف�سال  والتعاون  وال�رساكة  والنفتاح  احلوار  مبادئ  على  وت�ستند 

التكوين والتاأهيل.

وحذر من الت�رسع، يف هذا املجال، نحو احللول التي قد تبدو ناجعة 

والتي قد تكون نتائجها عك�سية، ومن ثمة األح على �رسورة التعامل مع 

الإمكانيات التي تتيحها ل�سياقات اخلا�سة بعيدا عن ا�سترياد املفاهيم 

والآليات.

الإجرام،  علم  اأ�ستاذة  دوفروي،  اإلك  ال�سيدة  حتدثت  مداخلتها  يف 

مديرة معهد فالمان لل�سالم )بلجيكا( عن عجز النماذج التقليدية يف 
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قدرة  تعزيز  اأن  موؤكدة  القرب،  �رسطة  مناذج  مع  مقارنة  الأمن  اإقامة 

ال�رسطة تتطلب بلورة ا�سرتاتيجية نوعية، مربزة اأنه اإذا كان ال�سكان يف 

حاجة اإىل ال�رسطة فاإن ال�رسطة، بدورها، بحاجة اإىل ال�سكان، واأن الأمن 

يتطلب ا�ستجابة غري منطية بل تتالءم واحلاجيات.

اأنه متعدد  اإىل  اأ�سارت  ويف تعريفها لأمن القرب )الأمن املجتمعي(، 

الوظائف، ويعتمد مقاربة تنتج الأمن ب�سكل م�سرتك، وتربم ال�رساكات، 

وله نظام ل مركزي وت�سل�سل هرمي اأفقي، غري متخ�س�ض، وظيفته تقدمي 

اخلدمات الوقائي. وهو بذلك مينح اأهمية خا�سة ل�سابط احلي اإ�سافة 

اأن فل�سفة،  اإىل  اأ�سارت  الأهداف. كم  الأ�سبقية على  الو�سائل  اإىل منح 

)اأو منط( ال�رسطة املجتمعية تقوم على روؤية وا�سعة لالأمن )ولي�ض فقط 

حماربة اجلرمية( وجودة احلياة. كما تهدف اإىل خلق �رسطة »مندجمة 

يف املجتمع«، يف خدمة املواطن )املواطنني(، الذين يبحثون عن حلول 

تتمحور حول امل�ساكل املحلية وم�سادر انعدام الأمن. وبذلك فاإن الأمر 

يهم خمتلف خدمات ال�رسطة املندجمة.

وعلى �سعيد اآخر اأكدت املتدخلة اأن �رسطة القرب تعتمد على 5 ركائز 

تتمثل اأولها يف التوجه اخلارجي، باعتبار اأن هذه ال�رسطة ل تكون يف 

مواجهة املجتمع لكنها جزء منه. كما اأنها تدرك و�سع املجتمع وتطوره. 

وبف�سل هذا الندماج، ت�سبح قادرة على الإدراك ال�رسيع والتام للو�سع 

يف جمال الأمن وجودة احلياة، وبالتايل الرد يف الوقت املنا�سب وبطريقة 

هذا  اأن  يف  الثانية  الركيزة  وتكمن  ا�ستباقي.  ب�سكل  حتى  اأو  منا�سبة، 

النوع من ال�رسطة ي�سعى اإىل حل امل�سكالت، من حيث حتديد وحتليل 

الأ�سباب املحتملة للجرمية وال�رساع يف املجتمع. كما اأن �رسطة القرب ل 

تتفاعل فقط مع امل�سكالت بعد حدوثها اأو بعد الإبالغ عنها، كما اأنه 

ل تنتظر تفاقمها. فمن خالل املراقبة، حتاول حتديد وحتليل حالة انعدام
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وا�ستباقها  املنا�سب  الوقت  امل�ساكل يف  ب�سكل م�ستمر، وحتديد  الأمن 

قدر الإمكان. وتكمن الركيزة الثالثة يف التعليل، وهو ما يتطلب اإن�ساء 

اآليات متكن ال�رسطة من الإبالغ عن اأن�سطتها )للجماعات التي تخدمها 

وللحكومة(، مع اللتزام بال�سفافية �سواء تعلق الأمر بكيفية الإجابة على 

الأ�سئلة وحاجيات اجلماعات التي تقدم لها خدمات. ومتثل ال�رساكة رابعة 

الأمن وجودة  م�سوؤولة وحدها عن  لي�ست  ال�رسطة  اأن  باعتبار  الركائز، 

اإىل ذلك. وهكذا ي�سبح هم الأمن مبثابة  اأنها ل ت�سعى  احلياة، كما 

ال�سمولية  املقاربة  حلقة يف  �رسيك  كل  ي�سكل  حيث  مندجمة  �سل�سلة 

اأنه  يعني  وهذا  التمكني،  فتتمثل يف  اخلام�سة  الركيزة  اأما  واملندجمة. 

ال�سكانية  واملجموعات  ال�رسطة  �سباط  من  لكل  فر�ض  خلق  يجب 

املختلفة ملعاجلة ق�سايا الأمن وجودة احلياة امل�سرتكة، وتوفري اخلدمات، 

واإقامة النظام والأمن.

من  انطالقا  دوفروي،  الأ�ستاذة  حتدثت  املجتمعية  ال�رسطة  ولتقييم 

التجارب التي عاينتها، عن اأثرها على اجلرمية، حيث اأ�سارت اإىل اأن لها 

تاأثريا على انخفا�ض اجلرمية وعلى برامج »مراقبة اجلوار«، وتاأثريا من 

خالل ال�سرتاتيجيات املكثفة لإيجاد حلول للم�ساكل العالقة، اإ�سافة اإىل 

بع�ض التاأثري بخ�سو�ض اإ�رساك ال�سكان الذين يعانون من م�ساكل يف 

الأحياء املحرومة هيكليا )م�ساعر الياأ�ض والعجز وعدم الثقة(. وبخ�سو�ض 

اإيجابي من حيث �سورة  التاأثري  اأن  اأ�سارت اإىل  الراأي العام،  التاأثري على 
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و�رسعية  ور�ساه؛  لل�رسطة؛  اجلمهور  وتقدير  اجلمهور؛  لدى  ال�رسطة 

ال�رسطة. كما انخف�ض ال�سعور بعدم الأمن، وعدم ر�سا ال�سحايا واجلناة.

اأي  الأمنية على امل�ستوى املحلي،  الثانية: احلكامة  اجلل�سة 
دور للمنتخبني واجلماعات الرتابية

بلماحي  اإدري�ض  الأ�ستاذ  اأ�سغالها  اأدار  الندوة  لهذه  الثانية  اجلل�سة 

دور  اأي  املحلي،  امل�ستوى  على  الأمنية  »احلكامة  حول  ومتحورت 

للمنتحبني واجلماعات الرتابية؟« 

عمدة  ال�سديقي،  ال�سيد حممد  كان  اجلل�سة  متدخل يف هذه  اأول 

الرباط، الذي ا�ستهل مداخلته بالتاأكيد على اأن جماعة الرباط انخرطت 

مبكرا يف الروؤية اجلديدة على امل�ستوى الدويل جلعل الف�ساء العمومي 

ي�سوده ال�سعور بالطماأنينة والأمن، وذلك من خالل انتمائه ل�سبكة املدن 

�سهر  �سينعقد يف  املقبل  املوؤمتر  اأن  اإىل  �سنة 2015، م�سريا  الآمنة منذ 

فرباير املقبل مبدينة الرباط.

وبعد ذلك حتدث عن بع�ض الإجنازات التي قامت بها مدينة الرباط 

لتحقيق »الأمن والطماأنينة« يف اإطار امل�رسوع الكبري الذي انطلق �سنة 

2014 مببادرة ملكية. ويف هذا ال�سياق مت تهييء خمتلف مداخل الرباط 

اإىل  العمومية، م�سريا  وال�سوارع الكربى وبع�ض الأحياء واإعادة الإنارة 

اأن اأجهزة الأمن تتدخل لإثارة انتباه اجلماعة لبع�ض الق�سايا. كما اأ�سار 

عمدة مدينة الرباط اإىل ما مت بخ�سو�ض تهيئة ف�ساءات اآمنة لالأ�رس يف 

العديد من الأحياء يف احرتام للمعايري الدولية ويف تن�سيق وتوا�سل مع 

ال�رسطة. ويف نف�ض ال�سياق اأ�سار اإىل تهيئة احلدائق الكربى وردم التيار 

الكهربائي العايل ل�ستعمال ال�ساكنة الف�ساءات اخل�رساء يف ظروف اآمنة. 

الأمر باحلافالت  العمومي �سواء تعلق  النقل  كما مت الهتمام مبنظومة 
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اأو الرتام م�سريا اإىل اتفاقية �رساكة مت توقيعها مع املديرية العامة لالأمن 

الوطني ل�سمان الأمن يف الرتاموي، كما لفت النتباه اإىل ال�رسوع يف 

ن�رس  للم�ساهمة يف  املدين  املجتمع  مب�ساعدة  ال�سائقني  وتكوين  توعية 

الأمن داخل احلافالت.

وحتدث ال�سيد العمدة عن جلنة النقل والتنقل التي ترتاأ�سها اجلماعة 

�سوؤون  تتداول يف  والتي  والدرك  الأمن  من  للم�سوؤولني  وازن  بح�سور 

ومهامه  الإدارية  ال�رسطة  دور  عن  حتدث  كما  مثال.  كالت�سوير  النقل 

يف تن�سيق مع ال�سلطات املحلية مربزا اأن للمجل�ض، يف اإطار القوانني 

الوطنية والدولية، احلق يف قوانني تنظيمية داخل اجلماعة حل�رسية منها 

مراقبة الأمن الغذائي على �سبيل املثال اأي�سا. 

كما حتدث عن دور ت�سيري حركة املرور ومراقبة دخول ال�ساحنات اإىل 

التجهيزات احل�رسية ومراقبتها  العمراين وتوفري بع�ض  املدينة والتنظيم 

داخل  والأمن  ال�سكينة  توفري  يف  الإطفاء  رجال  لفائدة  املاء  كاأفواه 

الف�ساءات العمومية يف تن�سيق بني الأمن ورئا�سة اجلماعة احل�رسية.

والأمن  الوقاية  مدير  بونوار  فريد  ال�سيد  الرباط، حتدث  عمدة  بعد 

)فرن�سا(،  بروفان�ض  اأون  اإيك�ض  �سار�سيل�ض عن جتربة  واملواطنة مبدينة 

التوازن  هو  املو�سوع  هذا  تناول  عند  للذهن  يتبادر  ما  اأول  اأن  مربزا 

الأمن،  بخ�سو�ض  والعمدة  الوايل  طرف  من  املمثلة  الدولة  بني  املمكن 

املحلية.  للجماعات  ال�سالحيات  بع�ض  وتفويت  الالمركزية  مع  خا�سة 

اجلماعيني  املنتخبني  بع�ض  يطرحه  التي  التحفظات  بع�ض  اإىل  م�سريا 

الوطني، واأن  الدولة والأمن  اأن الأمن يدخل �سمن �سالحيات  باعتبار 

العمدة ل ميكن له القيام اإل بدور الدعم وامل�ساندة. غري اأن الن�سو�ض 

حماربة  ب�ساأن  هامة  �سلط  مزاولة  اإمكانية  للعمدة  اأن  تبني  واملمار�سة 

اجلنوح وتوفري الأمن باملدن بفرن�سا. 
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واأكد اأن فرن�سا تتوفر على اأداة يف هذا املجال ويتعلق الأمر مبجال�ض 

خا�سة ت�سكل اأداة قيادة كمجال�ض حملية لالأمن والوقاية من اجلنوح 

والوقاية  الأمن  ق�سايا  التداول يف خمتلف  يتم  حيث  العمدة  يرتاأ�سها 

اخت�سا�سات  احرتام  مع  والرتبية  بالعدالة  تتعلق  م�سائل  يف  وكذا 

اأو   40 بني  ما  ي�سم  �سنوي  اجتماع  يتم  حيث  جهة.  كل  و�سالحيات 

خالل  بها  القيام  �سيتم  التي  العمليات  جميع  للتداول يف  �سخ�سا   50

ال�سنة وفق خمطط حمدد، اأما اأهم املوا�سيع فتتعلق بجنوح القا�رسين، 

ودعم الن�ساء �سحايا العنف ومواكبة الأطفال، وم�ساألة الوقاية بوا�سطة 

م�ساألة  عن  ف�سال  عليها  والإدمان  فيها  والجتار  واملخدرات  الفيديو، 

مر�سى ال�سحة العقلية باملدينة، وبذلك تتداول هذه الهيئة يف خمتلف 

الإ�سكاليات املتعلقة باملدينة.

العمدة ولها خاليا  يراأ�سها  الأمر يتعلق بهيئة ت�ساركية  فاإن  وهكذا، 

يجتمع  حيث  املعلومات،  لتقا�سم  املوا�سيع  اأو  الأحياء  ح�سب  لليقظة 

ممثلو ال�سكان مع الأمن وممثلني للعدالة. كما للعمدة �سالحية ت�سمح 

بدعوة �ساب اأو طفل، مثال، ب�سحبة اأ�رسته ل�سوؤاله عن ت�رسف غري لئق 

اأو املدينة،  اأو تنبيهه اإىل متطلبات احلياة اجلماعية باحلي  �سادر عنه 

تعلق  ما  �سواء  لل�سباب  بالن�سبة  خا�سة  جيدة  نتائج  لذلك  كان  وقد 

بالنقطاع عن الدرا�سة والبدائل التي تقدم لهم. كما ميكن معاجلة، يف 

هذا ال�سياق، امل�ساكل التي تطرحها احلياة الليلية والأن�سطة ال�سياحية 

مبا يحافظ على الأمن ويحرتم القوانني اجلارية.

كما اعترب اأن اإ�رساك املجتمع املدين يف ق�سايا الأمن يجب اأن ياأخذ 

بعني العتبار اجلغرافية الإدارية، واجلغرافية الق�سائية، واجلغرافية الرتبوية، 

ومناطق ال�رسطة، مبا ميكن من جتاوز حدود املدينة، واخلروج من النظرة 

التي ما زالت تتوهم اأن الأمن قادر لوحده حلل كل الق�سايا املطروحة.
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واأكد يف الأخري اأن تنفيذ كل هذا يتطلب ت�سخي�سا دقيقا، وو�سع 

ا�سرتاتيجية، وتوفري الو�سائل املالية والب�رسية مع ما يتطلبه هذا العن�رس 

من تكوين �سواء من حيث املعارف اأو طرق اإ�رساك املجتمع املدين يف 

ق�سايا الأمن. 

ومن جهتها، اعتربت الأ�ستاذة خديجة النا�رسي، اأ�ستاذة بكلية العلوم 

القانونية والقت�سادية والجتماعية بجامعة احل�سن الثاين )املغرب( يف 

مداخلتها حول »دور املنتخبني املحليني يف احلكامة الأمنية من خالل 

�سلطة ال�رسطة الإدارية« اأن على الدولة من خالل �سلطتها ال�سيادية، اأن 

ت�سهر على جمموع الرتاب الوطني، واحلفاظ على الأمن والنظام العامة، 

وحماية الأ�سخا�ض واملمتلكات، غري اأنها ل تقوم بذلك لوحدها. حيث 

يتم اإ�رساك اجلماعات الرتابية واجلمعيات العاملة يف جمالت الوقاية من 

اجلرمية اأو الو�ساطة اأو مكافحة الإق�ساء اأو م�ساعدة ال�سحايا.

واعتربت الأ�ستاذة النا�رسي اأن الالمركزية التي انطلقت باملغرب منذ 

تو�سيع  من  مكنت  اإ�سالحات  عدة  عرفت  الع�رسين  القرن  �ستينيات 

رئي�ض  اأ�سبح  حيث  رئي�سها،  دور  وتعزيز  املحلية  اجلماعة  �سالحيات 

اجلماعة املحلية وفق ميثاق 1976 يتمتع ب�سالحيات يتمتع بها البا�سوات 

هذه  فعالية  اأن  غري  اجلماعية.  الإدارية  ال�رسطة  جمال  يف  والقواد 

ال�سالحيات يعاك�سها، اإىل حد كبري، نظام الو�ساية الذي ميار�ض اأحيانا، 

خارج الن�ض.

عززت   2015 �سنة  مركزية  الال  عرفتها  التي  الإ�سالحات  اأن  وت�سيف 

اأ�سبح  هكذا،  املنتخبني.  �سلطة  عززت  كما  املحلي  الذاتي  ال�ستقالل 

تتمتع  والذي مبوجبه  احلر،  التدبري  مبداأ  اإىل  ي�ستند  اجلماعي  التدبري 

بطريقة  التداول  ب�سلطة  �سالحياتها،  حدود  يف  حملية،  جماعة  كل 

اأ�سبح  دميقراطية وبقوة تنفيذ مداولتها وقراراتها.. ويف هذا الإطار 
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وكذا  املحلية  للجماعة  ممثاًل  ب�سفته  كبرية  ب�سالحيات  يتمتع  الرئي�ض 

ب�سفته ممثال للدولة، ل �سيما يف جمال احلفاظ على النظام العام. حيث 

يعترب امل�سوؤول عن �سالحيات ال�رسطة الإدارية ول ميكن للمجل�ض ميكن 

اأن يتدخل يف ذلك.

املحلية  الإدارية  ال�رسطة  اأن  اآخر،  املتدخلة، على م�ستوى  واأو�سحت 

هي م�سلحة عمومية تهدف اإىل الوقاية من انتهاكات النظام العام وو�سع 

حد لها. وتتجلى مهام ال�رسطة الإدارية يف الر�سد واملراقبة. كما متار�ض 

ا عن طريق �سن معايري قانونية )قرارات الرئي�ض على وجه  �سيا�ستها اأي�سً

اخل�سو�ض( ذات طبيعة تنظيمية.

ويتم تقا�سم هذه ال�سلطة على امل�ستوى اجلماعي بني الرئي�ض والعامل. 

مما يوؤدي اإىل ثنائية وظيفية. حيث يقوم رئي�ض اجلماعة املحلية مبهام 

ال�رسطة الإدارية ب�سفته املزدوجة ممثاًل للجماعة وممثال الدولة.

اأن  اأ�سارت  العامل،  ودور  اجلماعة  رئي�ض  دور  اإىل  تطرقت  اأن  وبعد 

�سلطة رئي�ض اجلماعة يف املجال الأمني ل ميكن تفوي�سها لأي اأحد، 

كما اأن قرارات رئي�ض اجلماعة تظل خا�سعة لرقابة اإدارية من قبل العامل 

ال�رسطة  عن جتربة  احلديث  اإىل  انتقلت  ذلك  بعد  الإداري.  والقا�سي 

الإدارية بالدار لبي�ساء.

 .2019 عام  الإدارية  ال�رسطة  بداأت جتربة جهاز  البي�ساء،  الدار  ففي 

اجلماعات،  على  الإدارية  ال�رسطة  تعميم  املا�سي،  يوليو  يف  مت،  حيث 

كما اأنها بداأت تنظم حمالت منتظمة، وفًقا لربنامج حمدد بت�ساور مع 

روؤ�ساء الدوائر اأو عقب تظلمات روؤ�ساء الدوائر و�سكاوى مواطني املدينة.

ثالثة  البي�ساء فهي  بالدار  القرب  اأما جمالت تدخل �سباط �رسطة 

وال�سحة  بالنظافة  الأمر  ويتعلق  النا�رسي،  الأ�ستاذة  ما و�سحته  وفق 
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الرغم من  العامة؛ والتخطيط احل�رسي واحتالل امللك العمومي. وعلى 

اأن التجربة ما زالت يف املهد اعتربت املتدخلة اأن من اجليد الإ�سارة اإىل 

بع�ض اأوجه الق�سور التي قد توؤثر �سلًبا على حمدودية هذه ال�سيا�سة، 

الذي يتطلب  لل�رسطة اجلماعية  الغام�ض  الطابع  اإىل  م�سرية يف ذلك 

خا�ض  قانون  غياب  اإىل  اأ�سارت  كما  مكتوب؛  بن�ض  الأدوار  تو�سيح 

بال�رسطة اجلماعية ومن هنا تاأتي احلاجة اإىل تزويد ال�رسطة اجلماعية 

بو�سع قانوين حقيقي يحدد �سالحياتها وال�رسوط التي يجب اأن متار�ض 

ال�رسطة  مع  عالقاتها  خا�ض  ب�سكل  ويحدد  بال�سالحيات،  هذه  فيها 

غياب  اإىل  املتدخلة  اأ�سارت  الق�سور،  نقط  بني  ومن  الوطني.  والدرك 

حت�سي�ض واإخبار املواطنني، و�سعف املوارد الب�رسية املوؤهلة واملدربة تدريبا 

للرئي�ض  املوكولة  الإدارية  ال�رسطة  تغطية جميع جمالت  وعدم  جيدا، 

ف�سال عن عدم ال�سماح لهذه ال�رسطة بحمل الأ�سلحة.

اجلل�سة الثالثة: �سيا�سة التوا�سل يف املجال الأمني
متحورت اجلل�سة الثالثة التي اأدارت اأ�سغالها ال�سيدة �سي�سيل لغوت، 

مديرة برنامج مركز جنيف حلوكمة قطاع الأمن حول مو�سوع �سيا�سة 

احلافظي،  اإح�سان  الأ�ستاذ  تدخل  حيث  الأمني،  املجال  يف  التوا�سل 

اإعالمي، باحث يف العلوم الأمنية وتدبري املخاطر،حول »�سيا�سة التوا�سل 

يف املجال الأمني )حالة املغرب(«، مربزا اأن العالقة بني الأمن والإعالم 

اأن  ليوؤكد  معا،  بهما  ترتبط  لأ�سباب  التوتر  على  قائمة  كانت  باملغرب 

الذي  هو   )1999 )�سنة  لل�سلطة  اجلديد  املفهوم  حول  امللكي  اخلطاب 

يوؤطر جتربة انفتاح املوؤ�س�سة الأمنية على املحيط اخلارجي، عن طريق 

التوا�سل. وهكذا �سكلت جتربة الإعالم الأمني باملغرب واحدة من مظاهر 

هذا النفتاح على دينامية املجتمع بوا�سطة اأدوات الإعالم. وت�ستند هذه 

ال�سيا�سة التوا�سلية اإىل ثالثة حمددات تتمثل يف تر�سيخ فكرة القرب عرب 
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التوا�سل، والتخلي عن الو�سائط الإعالمية والتخاطب املبا�رس اإ�سافة اإىل 

�سفافية املرفق الأمني. 

ويف ارتباط بذلك، اعترب اإح�سان حافظي اأن مفهوم امل�سوؤولية الأمنية 

ت�سامنية  م�سوؤولية  الأمن  اأ�سبح  بحيث  وعميقا،  جذريا  تغيريا  عرف 

ت�سارك فيها خمتلف اجلهات الر�سمية واملجتمع املدين وو�سائل الإعالم، 

وبذلك فاإن اأي تقارب بني الإعالم والأمن يكون له انعكا�ض اإيجابي وفعال 

يف ا�ستقرار املجتمع وتر�سيخ اأركان الدولة واملحافظة على ال�ستقرار. وقد 

اأدى هذا اإىل اأن املوؤ�س�سة الأمنية اأ�سبحت م�سطرة لتطوير اأدوات الإعالم 

الأمني الذاتي وتنويع قنواته.

الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  اأن  املتدخل  اأكد  اآخر  م�ستوى  وعلى 

راكمت، منذ منت�سف �سنة 2015، تنويعا يف العر�ض الإعالمي بتنويع 

اآليات التوا�سل وتر�سيخ النفتاح، ومن اأهم هذه القنوات اأ�سار اإىل جملة 

ال�رسطة )جملة الأمن الوطني �سابقا( التي اأطلقت ن�سختها الإلكرتونية 

لالأمن  العامة  املديرية  اأطلقت  حيث  ال�سبكي،  والتوا�سل   ،2019 �سنة 

الوطني، يف يناير 2019، ح�سابا ر�سميا على موقع التوا�سل الجتماعي 

عن  والإبالغ  الزائفة  الأخبار  مع  التفاعل  يف  اأهميته  تكمن  »تويرت« 

العمليات الأمنية ملحاربة اجلرمية والأفعال اجلانحة ومكافحة الإرهاب 

وتعترب  للمديرية.  الر�سمية  والأن�سطة  الدويل  الأمني  التعاون  وخطط 

البالغات ثالث هذه الأدوات، اأما رابعها فيتمثل يف »الأبواب املفتوحة« 

ال�سنوية التي انطلقت منذ �سنة 2017. 

واعترب املتدخل اأن من اإكراهات تطوير التوا�سل الأمني تدابري الولوج 

اإىل املعلومة ومقت�سيات ال�رس املهني، ليخل�ض اإىل القول اإنه رغم اجلهود 

الأمني،  املجال  التوا�سل يف  اآليات  وتنويع  ُبذلت يف جمال تطوير  التي 

فاإن اإ�سكالية مركزية تولدت عن هذه الآليات. ويتعلق الأمر بخلق حالة 
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)ال�رس  احلالية  الت�رسيعية  الآليات  اأن  كما  للمعلومة.  احتكاري«  »و�سع 

املهني وا�ستثناءات احلق يف املعلومة( مل ت�سهم يف اإحداث قطيعة تدعم 

تداول املعلومة. كما اعترب احلافظي اأن »و�سائل الإعالم والأجهزة الأمنية 

يتقا�سمان نف�ض املجال، فال�سحايف يبحث عن املعلومة ورجل الأمن يعمل 

على املعلومة الأمنية، وهكذا فاإن توفري املعلومة الأمنية لو�سائل الإعالم 

يقت�سي اأن يتمتع الأمني بحماية قانونية واإدارية، غري اأن جترمي ذلك بذريعة 

ال�رس املهني يعني اأننا اأمام قانون مت�سدد ولي�ض جهاز اأمن منغلق«. واعترب 

اأن الرقابة الدميقراطية )ال�سيا�سية باملعنى الربملاين( على العمل الأمني ما 

ال�سيا�سي  الفاعل  فهم  باإ�سكالية  تتعلق  لعتبارات  الأثر  زالت حمدودة 

مليكانيزمات اإنتاج القرار الأمني وكذا ا�ستمرار النخبة ال�سيا�سية، يف جزء 

كبري منها، يف ا�ستبطان ت�سورات قدمية موروثة حول املوؤ�س�سة الأمنية.

كما تدخل خالل هذه اجلل�سة، اأي�سا، ال�سيد ميكايل جونيو، عميد 

مونتوكمري  مبنطقة  املكلفة  الأمنية  الفرقة  فرقة  رئي�ض  اإقليمي،  �رسطة 

اأمنية  منطقة  داخل  التوا�سل  ا�سرتاتيجية«  مو�سوع  يف  بربوك�سيل، 

)منطقة مونتوكمري منوذجا(«، م�ستهال مداخلته بتقدمي هذه املنطقة. 

تقطنها  ال�ست، متعددة اجلماعات،  بروك�سل  واحدة من مناطق  وهي 

نقطة   200 يقرب من  ما  وبها   2 كم   20 م�ساحة  على  ن�سمة   145.000

وحتتوي  اللغات!  متعددة  الأوروبية  للموؤ�س�سات  وحمادية  دبلوما�سية 

هذه املنطقة على العديد من املدار�ض، وتنظم بها العديد من التظاهرات 

»الرتفيهية« والريا�سية.

كربى  حماور  امل�ستوى  هذا  على  للتوا�سل  اأن  اإىل  املتدخل  واأ�سار 

هي  وما  امل�ستهدف؟  اجلمهور  ومن  التوا�سل؟  ملاذا  اأ�سئلة  على  جتيب 

حماور الت�سال؟ وما نوع هذا التوا�سل؟ ف�سال عن امليزانية التي يجب 

اأن تخ�س�ض لهذه العملية. 
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عمومي  كمرفق  الأمن  توا�سل  اأهداف  اإىل  اأ�سار  ال�سياق  نف�ض  ويف 

خمتلفة جدا، واأنها ل تروم ت�سويق منتوج معني بقدر ما يهمها الإخبار 

متنوع  امل�ستهدف  اجلمهور  اأن  اأ�سار  كما  وتفاعلي.  ا�ستباقي  ب�سكل 

كما  الداخلي،  التوا�سل  �سمن  الأمن  العاملني يف جمال  ي�سمل  اأي�سا 

يهم التوا�سل خارجيا مع �ساكنة املنطقة والعابرين لها وخمتلف اأجهزة 

ال�سلطة.

غري اأن لعملية التوا�سل حدودا معينة ي�سيف ال�سيد ميكايل جونيو، 

والإدارية؛  الق�سائية  ال�سلطات  العتبار،  بعني  الأخذ  يجب  حيث 

و�سلطات املنطقة )جماعية(، اإ�سافة اإىل ال�سحايا )على �سبيل املثال يف 

حالة وقوع حادث اأو جرمية جنائية( والعاملني يف املجال.

ويف حديثه عن التوا�سل الداخلي اأبرز اأن الفل�سفة العامة لهذا النوع 

من التوا�سل تقوم على حماولة تو�سيل املعلومات / الر�سائل التي تهم 

التي  اإنرتانت  من  الرقمية  الت�سالت  تعزيز  مت  بذلك  وللقيام  املوظفني. 

ت�سمل على العديد من الأركان، م�سريا اإىل اأن هذه الأداة تتم زيارتها 

تهم  جديدة  اأركان  اأركانها  اإىل  اأ�سيف  وقد  خا�سة  وبازدياد،  بكرثة 

كثريا العاملني يف القطاع باملنطقة. اإ�سافة اإىل الأنرتانت يعتمد التوا�سل 

الداخلي على التوا�سل داخل املجموعات اخلا�سة مثل �سبكات متطوعي 

بني  التوا�سل  تعزيز  يتطلب  زال  ما  التوا�سل  هذا  اأن  واعترب  املدار�ض. 

رئي�ض الفرقة والعاملني وكذا بينه وبني الأطر العاملة معه. 

الرئي�سي منه  الهدف  اأن  اأكد جونيو  التوا�سل اخلارجي،  وبخ�سو�ض 

يتمثل يف حت�سني الأمن وجودة احلياة يف تراب البلديات الثالث التي 

املختلفة )من  امل�سورة  ال�رسطة، وذلك عن طريق تقدمي  ت�سكل منطقة 

حيث التنقل والوقاية وال�سالمة على الطرق...(؛ واإطالع ال�سكان ب�سكل 

اأف�سل على عمل جهاز الأمن، وكيفية ا�ستغاله، والإجراءات التي يتخذها 
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كل ذلك للتاأكيد على اأن �رسطة منتوغمري مرفق اأمني يف�سل الو�سوح 

ي�ستعمل  اخلارجي  التوا�سل  اأن  اأو�سح  ذلك  بعد  والقرب.  وال�سفافية 

تويرت،  وح�ساب  اإلكرتوين،  وموقع  الفاي�سبوك،  منها  متعددة  اأدوات 

وح�ساب لينكدلن، واأن�ستغرام، اإ�سافة اإىل اجلرائد املحلية، والتوا�سل عرب 

و�سائط الت�سال، عالوة على التقرير ال�سنوي.

ومن اأجل تطوير التوا�سل الأمني داخل منطقة مونتغمري اأفاد املتدخل 

اأن اأمن املنطقة عازم على اإطالق موقع اأنرتانيت جديد، وا�ستعمل اأدوات 

اأنه م�سمم، على م�ستوى  التوا�سل الداخلي، كما  اأخرى لتعزيز وتطوير 

التوا�سل اخلارجي، على اإحداث ح�ساب اأن�ستغرام، واأ�رسطة فيديو �سغرية، 

وتعزيز العالقة مع و�سائل الإعالم، وتطوير املن�سورات اخلا�سة عالوة على 

تنظيم يوم اأبواب مفتوحة.

الداخلي  التوا�سل  التداخل بني  اإىل جتنب  النتباه  اأثار  الأخري  ويف 

اأهمية تقييم التفاعالت املمكنة  واخلارجي والتفاعل بينهما، م�سريا اإىل 

بني خمتلف القنوات، مع مراعاة كون املعلومات التي يتم ن�رسها ب�سكل 

التفاعل  اأهمية  اأكد على  توؤثر على �سورة اجلهاز. كما  اأن  �سيئ ميكن 

ال�رسيع واجليد وعدم الجنرار اإىل ف�ساء »ال�سيا�سة«

اجلل�سة الرابعة: ا�سرتاتيجية تعزيز التعاون بني قطاع الأمن 
واملجتمع املدين؟

اأما اجلل�سة الرابعة والأخرية فقد متحورت حول مو�سوع ا�سرتاتيجية 

تعزيز التعاون بني قطاع الأمن واملجتمع املدين؟، وي�رست اأ�سغالها الأ�ستاذة 

�سناء العاجي، الباحثة يف علم الجتماع، ومديرة موقع مرايانا الإلكرتوين.

يف بداية مداخلتها، حول العنف ودور املجتمع املدين، اأعطت النا�سطة 

اجلمعوية كرمية مكيكة )املغرب( نظرة عامة على ال�سعور بالأمن باملغرب، 
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حيث اأ�سارت اإىل اأن اأكرث من ثلث املغاربة ي�سعرون بانعدام الأمن ح�سب 

حتقيق اأجري �سنة 2017. كما اأبرز هذا التحقيق اأن ال�سعور بعدم الأمن 

يرتبط ب�رسعة تغري  الظاهرة. حيث  اأعمق بكثري من اجلرمية  له جذور 

والتو�سل  الأ�رسة  وتدرر  ال�رسيع،  والتمدين  امل�ستقبل،  وغمو�ض  العامل 

للقلق،  املثرية  الكاذبة  اأو  احلقيقية  املعلومات  من  كبرية  بكمية  الدائم 

املتدخلة،  وفق  ذلك  اإىل  اجلرمية، ين�ساف  من  جديدة  اأ�سكال  وتطور 

العنف املنزيل، ووفيات الطرق؛ والتحر�ض �سبه الدائم بالن�ساء يف الأماكن 

العامة؛ والعنف يف املدر�سة...

املجتمع  دور  احلديث عن  اإىل  الأ�ستاذة مكيكة  انتقلت  ذلك  وبعد 

املدين وخا�سة اجلمعيات التي تلعب دوًرا رئي�سًيا يف جميع جمالت 

الن�ساط الجتماعي، ويف �سيا�سات التنمية لأنها توفر جمموعة وا�سعة من 

اخلدمات، كما متثل، اأحيانا، م�سالح املواطنني لدى ال�سلطات العمومية 

حيث ت�ساهم بذلك يف جت�سيد املواطنة الن�سطة...

اإىل  انتقلت  باملغرب،  اجلمعيات  بع�ض مميزات  اإىل  تطرقت  اأن  وبعد 

الإكراهات التي تواجهها من قبيل �سغر حجم هذه اجلمعيات و�سعف 
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الو�سول  القطاع اخلا�ض، و�سعوبة  اإمكاناتها، وحمدودية تعاونها مع 

اإىل م�سادر التمويل، وعدم تن�سيق العمل، اإىل غري ذلك من الإكراهات.

وعلى م�ستوى ثالث تطرقت املداخلة اإىل ق�سايا التعاون بني ال�رسطة 

اأمن  الرئي�ض منها يكمن يف �سمان  اأن الهدف  واملجتمع املدين موؤكدة 

الرتاب  اأنحاء  جميع  يف  الجتماعي  ال�سلم  وتعزيز  واملمتلكات  الأفراد 

الوطني يف احرتام للحقوق والتفاقيات الوطنية والدولية. كما اأن لهذه 

العالقة اأهدافا حمددة تتجلى يف مرافقة وتعزيز قدرة الدولة على تلبية 

متطلبات ال�سكان من حيث الأمن، وتعبئة واإ�رساك جميع الفاعلني يف 

وال�ستقرار  ال�سلم  من  مناخ  خلق  على  عالوة  الأمنية،  الق�سايا  تدبري 

والبيئية. ويف  القت�سادية والجتماعية  التنمية  اإىل  يف�سي  الجتماعي 

ارتباط بهذه الأهداف اعتربت مكيكة اأن ا�سرتاتيجية التعاون بني املجتمع 

املدين واملوؤ�س�سات الأمنية يجب اأن تقوم على الوقاية وبناء قدرات قوى 

الأمن من اأجل مالءمة طرق العمل للتهديدات اجلديدة، وتاأهيل املوارد 

قوى  تخ�س�ض  على  ال�سرتاتيجية  هذه  تقوم  اأن  يتعني  كما  الب�رسية. 

ل�رسطة  نظام  واإن�ساء  الإجرام،  من  ال�ساعدة  الأ�سكال  ملواجهة  الأمن 

القرب من خالل تقريب �سباط الأمن ما اأمكن من ال�ساكنة واإقامة �رساكة 

يومية معهم، وحت�سني املرفق العام لالأمن من خالل دجمه يف حميطه 

اأي  اأف�سل، وتوفري قوات جاهزة للتدخل يف  الجتماعي لتحقيق وقاية 

ال�سرتاتيجية  هذه  على  اأن  املتدخلة  وو�سحت  مكان.  اأي  ويف  وقت 

اأف�سل يف  للن�ساء مب�ساركة  لت�سمح  النوع  بعد  احل�سبان  تاأخذ يف  اأن 

مواجهة انعدام الأمن وال�ستفادة منه.

تلخي�سها  تو�سيات ميكن  عدة  مكيكة  كرمية  الأ�ستاذة  وا�ستنتجت 

املواطنني بحقوقهم، وتنظيم دورات  التوعية لإخبار  يف برجمة حمالت 

تكوينية لفائدة التالميذ ب�ساأن حقوقهم وواجباتهم يف خمتلف امل�ستويات 
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الف�ساءات  يف  املواطنة  املمار�سات  تهم  عمل  ور�سات  واإقامة  الدرا�سية؛ 

العامة؛ والتن�سيق مع خمتلف ال�سلطات العمومية ب�ساأن اأي عمل تخريبي 

اأو اإيذاء، واإخطار م�سالح اجلماعة بخ�سو�ض غياب م�سباح اأو الإ�ساءة 

على الطرق العامة على �سبيل املثال؛ ف�سال عن الرتافع من اأجل مدن اآمنة 

من حيث توفري الإ�ساءة العامة واإن�ساء مراحي�ض عامة للن�ساء، و�سمان 

و�سائل النقل العمومي املخ�س�سة للن�ساء خا�سة يف �ساعات متاأخرة....

وبعد ذلك تدخل ال�سيد فريد بونوار، مدير الوقاية والأمن واملواطنة 

مبدينة �سار�سيل�ض بفرن�سا، حول »دور املواطن يف تعزيز الأمن احل�رسي«، 

حيث اأكد يف البداية اأن املجتمع احلايل ك�رس العالقة مع �سورة املجتمعات 

عن جمموعات  منف�سلني  الأفراد  اأ�سبح  حيث  التنظيم.  ذاتية  القروية 

القرب، كما تتفكك اأنظمة احلماية التقليدية، وتتزايد م�ساعر اله�سا�سة، 

ثمة  ومن  والأ�سخا�ض،  املمتلكات  لأمن  ك�سامن  الدولة  دور  ويتاأكد 

�رسورة تعزيز وتطوير انخراط املجتمع املدين يف جمال الأمن احل�رسي.

واأو�سح اأن �سياق واإطار هذا النخراط ياأتي يف ظل حتديات ال�سعور 

كما  الفئات.  ح�سب  احلاجيات  وتنوع  امل�ساكل،  وتنوع  الأمن،  بانعدام 

اإجراءات ب�ساأن  اأن عالقة ال�سلطات املحلية واملجتمع املدين باتخاذ  اأكد 

الأمن احل�رسي نابعة من قرب املجتمع املدين من �سانعي القرار املحليني، 

ومعرفته باملجال الرتابي وخربته امليدانية، عالوة على اأن ال�سلطات املحلية 

م�سوؤولة عن ال�سيا�سات الأخرى التي ت�سهم يف الأمن احل�رسي )العمل 

الجتماعي، ال�سباب، الإ�سكان، ال�سحة...(.

الوقاية  بني  التوازن  يف  التدخل  لهذا  التوجيهية  املبادئ  وتكمن 

والتما�سك الجتماعي والردع، و تعبئة عدد كبري من الفاعلني، والأفقية 

يف ال�ستغال، ف�سال عن اعتماد مقاربة ا�سرتاتيجية يف هذا املجال.
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بعد ذلك، �رسح فريد بونوار اأن اعتماد مقاربة ا�سرتاتيجية يعني حتديد 

وفًقا  الأمنية  ال�سيا�سات  يف  والتفكري  الحتياجات،  ح�سب  الأولويات 

خطة  واعتماد  العمومية،  املوؤ�س�سات  ولي�ض  املدين  املجتمع  لحتياجات 

لتحقيق اأهداف متو�سطة وطويلة الأمد، بدًل من اتخاذ قرارات معينة 

تكييف  اأجل  من  منتظم  تقييم  واإجراء  الأجل،  ق�سرية  اأهداف  لتحقيق 

هذه ال�سيا�سات الأمنية، ف�سال عن جعل عملها وا�سحا وقابال للتتبع.

امل�سرتك«  »الإنتاج  مفهوم  عن  املتدخل  حتدث  اآخر،  �سعيد  وعلى 

اأن الإنتاج امل�سرتك لالأمن مبعية املجتمع املدين ي�سكل  لالأمن، معتربا 

هذا  لأن  الإن�سان.  وحقوق  الأمنية  لل�سيا�سات  بالن�سبة  م�سافة  قيمة 

الإنتاج امل�سرتك ميكن من مراعاة احتياجات وخ�سائ�ض خمتلف الفئات، 

خا�سة واأن خربة املجتمع املدين متكاملة مع خربة املهنيني. كما اأنه يعزز 

ال�سعور بالنتماء اإىل املدينة وي�ساهم يف حت�سني العالقات مع املوؤ�س�سات 

وبالتايل ال�سعور بالتما�سك الجتماعي والأمن...

اإىل تقدمي  انتقل  املجال،  اأن حتدث عن جتربة فرن�سا يف هذا  وبعد 

اأن تعزيز تنمية ثقافة م�سرتكة لالأمن تتطلب  اأكد من خاللها  تو�سيات 

حتديد اأهداف وا�سحة ومقروءة لل�سيا�سة املحلية بالن�سبة لل�سكان، ودعم 

توعية وتكوين ال�ساكنة )اجلامعة ال�سعبية...(. كما دعا اإىل الرتكيز على 

اأ�سكال امل�ساركة القائمة على مبادئ الت�سامن ودعم وتن�سيق مبادرات 

املجتمع املدين، وت�سجيع اإن�ساء هيئات ا�ست�سارية متثل جميع ال�سكان 

امل�ساركني يف املجموعات البعيدة عن املوؤ�س�سات، واإ�رساك املجتمع املدين 

يف و�سع ال�سيا�سات العمومية وتنفيذها وتقييمها، وو�سع يف العتبار 

ا اأ�سكال امل�ساركة املنبثقة مبا�رسًة من ال�سكان )امللتم�سات...(. ويف  اأي�سً

نف�ض ال�سياق اأكد على اأهمية حتديد اأهداف قابلة للتحقيق، حتى واإن 

كانت نتائجها تبدو هزيلة جدا. 
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�سار�سيل�ض  واملواطنة مبدينة  والأمن  الوقاية  مدير  قدم  الأخري،  ويف 

قبيل  من  املدين،  املجتمع  يلعبها  اأن  ميكن  التي  الأدوار  عن  اأمثلة 

التحقيقات )التوقعات والحتياجات....( وتقدمي ال�ست�سارات يف  اإجناز 

والنخراط يف  اجلماعي،  للنقا�ض  ف�ساءات  وخلق  املحلية،  النتخابات 

الطبيعية(  والكوارث  والإنقاذ،  املطافئ  رجال  )دعم  الوطني«  »احلر�ض 

والتبليغ عن املخالفات وال�رسقات املحتملة، والقيام بالو�ساطة حلل النزاعات 

وديا بني ال�سكان ف�سال عن امل�ساركة يف حكامة ال�سيا�سات الأمنية...

درا�سات  مركز  رئي�ض  بلكو�ض  احلبيب  الأ�ستاذ  تدخل  جهته  ومن 

حقوق الإن�سان والدميقراطية يف نف�ض املو�سوع، م�سريا اإىل اأن التجربة 

املغربية يف جمال عالقة املجتمع املدين باملوؤ�س�سات الأمنية حديثة العهد، 

خمتلفة  بديناميات  �سيا�سي  بانفتاح  متيز  جديد،  �سياق  وليدة  وهي 

رافقتها  العنف..(.  مناه�سة  قوانني  الأ�رسة،  مدونة  النتقالية،  )العدالة 

املوؤ�س�سات  تفاعل  على  ال�سدد،  هذا  يف  اأ�سار  كما  متعددة.  عمليات 

الأمنية مع املجتمع املدين اإىل خلق وحدات ملناه�سة العنف �سد الن�ساء 

داخل مراكز ال�رسطة، واإحداث وحدات خمت�سة يف الطفولة، والتعاون مع 

جمعيات حماربة ال�سيدا، الخ. وهي جتربة يعتب رئي�ض مركز درا�سات 

بني  م�سرتك  تقييم  اإىل  حاجة  يف  اأنها  والدميقراطية  الإن�سان  حقوق 

خمتلف الفرقاء باملوؤ�س�سات الأمنية واملجتمع املدين لإعطاء نف�ض جديد 

لهذه التجربة وتو�سيع دائرتها. 

وعلى �سعيد اآخر اأو�سح اأن املجتمع املدين تهمه ق�سايا الأمن، من 

الإن�سان واحلريات  للتمتع بحقوق  الزوايا. فالأمن �رسوري  العديد من 

داخل املجتمع، كما اأن املجتمع املدين يقدم خدمات تتقاطع مع عمل 

واملوؤ�س�سات  املدين  املجتمع  بني  للتفاعل  تكون  قد  وبذلك  املوؤ�س�سات، 

الأمنية فائدة يف معاجلة الق�سايا املطروحة داخل املجتمع. اإ�سافة اإىل 
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ذلك فاإن املجتمع املدين، وبحكم موقعه يف الوثيقة الد�ستورية، ميكن اأن 

ي�سكل قناة للرتافع ل�ستح�سار الأمن �سمن املخططات التنموية على 

م�ستوى اجلهات، اأو على امل�ستوى الت�رسيعي والقانوين...غري اأن نهو�ض 

املتدخل،  اأكده  الأدوار، يتطلب وفق ما  املدين مبختلف هذه  املجتمع 

الإمكانات  وتوفري  روؤاه  وتطوير  املدين  املجتمع  قدرات  تعزيز  يتطلب 

واخلربات ال�رسورية لذلك.

وبعد ذلك قدم احلبيب بلكو�ض جتربة مركز درا�سات حقوق الإن�سان 

والدميقراطية يف جمال الق�سايا الأمنية التي انطلقت �سنة 2008 بتنظيم 

مع  بتعاون  املركز  طرف  من  باملغرب  الأمنية  احلكامة  حول  ندوة  اأول 

بع�ض �رسكائه، مربزا ما تتطلبه ذلك من نف�سا طويال، دام ما بني �سنة 

و�سنة ون�سف من الرتافع والنقا�ض مع خمتلف الأطراف، من موؤ�س�سات 

وطنية وموؤ�س�سات اأمنية ومنظمات املجتمع املدين. موؤكد اأن هذه الندوة 

اأطلقت دينامية دامت حلد الآن اأكرث من عقد من الزمن، حيث ا�ستطاعت 

هذه التجربة، مبختلف حمطاتها، اإىل حد ما، ي�سيف احلبيب بلكو�ض، 

يف اأن جتعل ق�سايا احلكامة الأمنية حا�رسة يف النقا�ض العمومي. كما 

اأ�سار يف هذا ال�سياق اإىل اأن املركز كامن من امل�ساهمني الأ�سا�سيني يف 

الدفاع عن ح�سور ق�سايا الأمن يف الوثيقة الد�ستورية، حيث �سكل هذا 

املو�سوع املحور الرئي�ض يف مرافعته يف جلنة �سياغة الد�ستور باعتبار 

اأن احلق يف الأمن ي�سكل حقا من حقوق الإن�سان مما يتطلب و�سع 

�سوابط جيدة على املجال الأمني.

ويف الأخري حتدث رئي�ض املركز عن ما اأجنزه هذا الأخري يف جمال 

تعزيز القدرات م�سريا اإىل برنامج �رساكة دام �سنتني مع املندوبية العامة 

لإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج يهم تكوينات لفائدة اأطر اإدارة ال�سجون 

ال�سجون،  يف  العاملني  النف�سي  املجال  يف  والخت�سا�سيني  والأطباء 
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وذلك بتعاون مع مركز جنيف حلوكمة القطاع الأمني و�سفارة هولندا 

باملغرب، ليختم مداخلته بالتاأكيد على اأن عالقة املجتمع املدين مبو�سوع 

احلكامة الأمنية واإيجاد �سيغ التقاطع والتعاون بني الأطراف املعنية له 

مداخل متعددة، ويتطلب الرتاكم والنف�ض الطويل والتقييم امل�ستمر من 

اأجل و�سع ا�سرتاتيجيات تعزز هذه ال�رساكات، خا�سة واأن ق�سايا الأمن 

مل تعد ق�سايا موؤ�س�سات اأمنية وحدها بل اأ�سحت ق�سايا جمتمعية تهم 

املنتخبني والأحزاب ال�سيا�سية والربملان واملجتمع املدين وو�سائل الإعالم 

املزيد من  اأورا�ض ما زالت تتطلب  كل يف جماله واخت�سا�ساته. وهي 

التمحي�ض والعمل اجلاد.

و�سمن هذا املحور تدخل، اأي�سا، اأمين اأيوب نائب مدير ق�سم �سمال 

اأفريقيا وال�رسق ملركز جنيف حلوكمة قطاع الأمن حيث تناول التجربة 

وهكذا  الأمن.  وقطاع  املدين  املجتمع  تعاون  بخ�سو�ض  الفل�سطينية 

الفل�سطينية عرفت  لل�سلطة  الفل�سطينية اخلا�سعة  الأرا�سي  اأن  اأو�سح 

جتربة متميزة اأطلقها مركز جنيف حلوكمة قطاع الأمن. ويتعلق الأمر 

بتاأ�سي�ض جمال�ض الأمن املجتمعي. حيث مت يف البداية تاأ�سي�ض جمل�سني 

ال�سلطة  اأرا�سي  التجربة يف خمتلف حمافظات  منوذجيني قبل تعميم 

يدعو  اخل�سو�ض  بهذا  رئا�سي  مر�سوم  �سدور  مت  وقد  الفل�سطينية. 

خمتلف املحافظني اإىل دعم هذه التجربة وتعيل هذه املجال�ض واملبادرة 

اإىل تاأ�سي�سها يف املحافظات التي ل تتواجد بها.

الف�ساء اجلمعوي  املتدخل، مبجال�ض جتمع بني  ويتعلق الأمر، يفيد 

اخلا�سة(،  الحتياجات  وذوو  وال�سباب  )الن�ساء  التقليدية  والقيادات 

التي  اإ�رساك املجتمع املدين يف �سياغة املعاجلات الأمنية  الهدف منها 

يريدها املواطن يف ظروف �سعبة للغاية.
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توفري  ملمو�سا يف  املجال�ض حققت جناحا  اأن هذه  اأيوب  اأمين  واأكد 

ت�ستثني  الفل�سطيني، لأنها جمال�ض جامعة ل  للمواطن  اليومي  الأمن 

اأحدا، يتحدد نوع اجتماعها ح�سب احلاجيات قد ت�سل اإىل اأن تاأخذ 

�سكل جمعية عامة بح�سور ومفتوح. وقد عزا هذا النجاح اإىل كونها 

و�سعت م�ساطرها بنف�سها معتمدة على املر�سوم الرئا�سي، واأنها جتمع يف 

ع�سويتها اإىل جانب ممثلي جمعيات املجتمع املدين املنتحبني والأجهزة 

اإيجاد  اأدوار يف  من  به  تقوم  وما  ال�سكاوى  م�سلحة  اأن  كما  الأمنية. 

احللول للعديد من امل�ساكل والق�سايا قد �ساهم يف حتقيق التقدم الذي 

اأجنزته هذه املجال�ض فوق اأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية. 

النقا�س
عرفت هذه الندوة بجل�ساتها الأربع نقا�سا مثمرا تداول يف خمتلف 

املحاور. ومن بني الق�سايا التي متت اإثارتها خالل هذه النقا�سات التاأكيد 

على  الأمنية  احلكامة  مل�ساألة  جاهزة  و�سفات  هناك  لي�ست  اأنه  على 

امل�ستوى املحلي، بل يجب الإبداع يف هذا الباب انطالقا من ال�سياقات 

اخلا�سة لكل بلد بدون نفي اأهمية ال�ستفادة من جتارب بلدان اأخرى 

املمار�سات  م�ستوى  على  اأو  والت�سورات  املفاهيم  م�ستوى  على  �سواء 

اجليدة. ومن ثمة التنويه بتنظيم هذه الندوة ملا وفرته من �رسوط التبادل 

التجربة  التجارب الأخرى وخا�سة  حول جتربة املغرب من جهة وبع�ض 

الفرن�سية والبلجيكية والفل�سطينية يف هذا املجال.

ويف نف�ض ال�سياق متت الإ�سارة اإىل اأن ال�سياق املغربي مالئم لتطوير 

احلكامة الأمنية على امل�ستوى املحلي، وخا�سة بعد الد�ستور اجلديد الذي 

التعبري  التي متت  الإ�سالح  للحريات واحلقوق، ورغبة  بابا كامال  خ�ض 

عنها، خا�سة ما يتعلق باملوؤ�س�سة الأمنية وعالقتها باملواطن، واإدماج بعد 

حقوق الإن�سان يف تكوين الأمنيني، والعمل على تطوير اجلهوية، الخ.
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ويف هذا ال�سياق مت الإ�سارة اإىل اأن جتربة احلكامة الأمنية ب�سكل 

عام واحلكامة الأمنية باملغرب جتربة خطت بع�ض اخلطوات اجليدة غري 

اأنها ما زالت يف طور البناء وتتطلب الدعم من خالل تقييمها باجلدية 

املطلوبة، علما اأن هناك بع�ض الإجراءات لن تظهر اآثارها اإل على املدى 

املتو�سط. ومن ثمة �رسورة تتبع هذه التجربة وتقييمها من قبل املوؤ�س�سات 

اجلمعيات  قبل  من  وكذا  ال�سنوية،  تقاريرها  من خالل  نف�سها  الأمنية 

ومراكز الدار�سات املهتمة باملو�سوع ق�سد الدفع بهذه التجربة اإىل النجاح 

من  واملواطن،  الأمن  بني  الثقة  وتعزيز  اإليها،  ت�سبو  التي  الأهداف  يف 

خالل خلق ال�رسوط ال�رسورية للتعاون والت�سارك بني املوؤ�س�سات الأمنية 

ومكونات املجتمع املدين والهيئات املنتحبة وو�سائل الإعالم.

غري اأن ذلك مل مينع من الإ�سارة اإىل اأنه رغم التقدم الذي ح�سل على 

ال�رسوري تو�سيح  فاإنه ما زال من  باملغرب،  الأمنية  م�ستوى احلكامة 

حتى  الأطراف  هذه  خمتلف  بني  تربط  التي  للعالقة  القانوين  الإطار 

الأمنية  �سيا�سات عمومية يف جمال احلكامة  بالإمكان و�سع  ي�سبح 

على امل�ستوى املحلي، حيث ي�سود الت�سارك والتعاون عو�ض اأن حت�ض 

الأطراف الأخرى اأنها جمرد تابع للموؤ�س�سات الأمنية، ومراقبة من طرفها 

�سائدة  كانت  التي  الثقة  وانعدام  التوتر  عالقات  واأن  خا�سة  اأي�سا،  هي 

بع�ض  اأمام  نهائيا وخ�سو�سا  واملواطن مل متح  الأمنية  املوؤ�س�سات  بني 

املمار�سات التي يتم اللجوء اإليها حلل بع�ض الأزمات.

ويف ارتباط بذلك مت الت�ساوؤل خالل جولت النقا�ض حول اإن كانت 

�رسطة القرب يجب يتم اللجوء اإليها كاأداة اإ�سافية ملحاربة الإرهاب على 

على خمتلف  الأمن حمليا  حتقيق  م�سعاها  يكون  اأن  اأو  اخل�سو�ض 

امل�ستويات ويف جمالت متعددة، دون نفي ما مت فعال حتقيقه من عالقة 

مبا�رسة بني موؤ�س�سات الأمن واملجال�ض املنتخبة وبع�ض منظمات املجتمع 
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املدين وو�سائل الإعالم والت�سال.

وقد مت الرجوع خالل هذا النقا�ض اإىل املقارنة مع التجارب التي كانت 

م�ساهمة يف الندوة، حيث مت التاأكيد على اأن �رسطة القرب لي�ست بال�رسورة 

بنية م�ستقلة بل هي بالأ�سا�ض فل�سفة ومنهجية عمل تنخرط فيها خمتلف 

الأطراف  وتعاون مع خمتلف  �رساكة  تقيم عالقة  التي  الأمنية،  الأجهزة 

املعنية من مواطنني ومنتخبني وجمعيات للمجتمع املدين وو�سائل الإعالم 

لتحقيق الأمن والطماأنينة لالأ�سخا�ض واملجتمع عامة، من خالل حتقيق 

الأمن القت�سادي والبيئي والجتماعي والثقايف وال�سيا�سي.

الأمن  النقا�ض  هذا  خالل  فيها  التداول  مت  التي  الق�سايا  بني  ومن 

باجلرائم  ي�سمى  ما  اإىل  ال�سدد  هذا  يف  الإ�سارة  متت  حيث  الرقمي، 

املعلوماتية من جهة، وا�ستعمال الأجهزة الرقمية يف ال�ستقطاب لأنواع 

معينة من اجلرائم كالإرهاب، ف�سال عما ي�سمى ب«املواطن ال�سحفي«، 

الذي ين�رس الأحداث على مواقع التوا�سل الجتماعي، الأمر الذي ي�ساهم 

الرعب  زرع  اإىل  خطورتها  ت�سل  قد  التي  الزائفة،  الأخبار  اإ�ساعة  يف 

والت�سبب يف عدم ال�ستقرار يف بع�ض املناطق، اأو يعيق التدخل الفعال 

لالأجهزة الأمنية ملواجهة اجلرائم التي يتم تداولها بهذا ال�سكل. ومن ثمة 

لفائدة  من خالل حمالت حت�سي�سية  �سواء  لهذا  الأهمية  اإيالء  �رسورة 

عموم املواطنني اأو يف برامج التكوين الأ�سا�ض اأو امل�ستمر للعاملني يف 

جمال ال�سحافة والإعالم.

وعلى م�ستوى اآخر، متت الإ�سارة اإىل اأن طرح م�ساألة الأمن بهذه احلدة 

يف بلدنا ناجم عن �سعف اآليات الو�ساطة داخل املجتمع، ومن ثمة ي�سبح 

ال�سارع جمال طرح جميع الق�سايا املجمتعية واملطالب القطاعية وهم ما 

ينعك�ض على امل�ستوى الأمني وتعامل الأجهزة الأمنية مع هذه الق�سايا 

مبا يحقق الأمن ويحرتم احلقوق واحلريات وما يرتبط بذلك من توترات. 
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امل�ستوى  على  الأمن  املنتخبة يف حتقيق  املجال�ض  دور  وبخ�سو�ض 

املحلي متت مالحظة عدم اهتمام الأحزاب ال�سيا�سية بق�سايا الأمن يف 

واهتمامها  ف�سال عن �سعف معرفتها  والنتخابية،  ال�سيا�سية  براجمها 

تر�سيخ  اأن  على  التاأكيد  مت  كما  الت�رسيعي.  املجال  يف  الق�سايا  بهذه 

الأمن ب�سكل عام واحلكامة الأمنية على امل�ستوى املحلي ب�سكل خا�ض 

بالتكوين على  ارتباط وثيق  املجال يف  التكوين يف  املزيد من  تتطلب 

اأكرث �سواء على م�ستوى موؤ�س�سات  الإن�سان وتو�سيعه وتعميقه  حقوق 

تكوين الأطر الأمنية اأو على م�ستوى املجال�ض املنتخبة وجمعيات املجتمع 

املدين وموؤ�س�سات تكوين ال�سحفيني والإعالميني، مع الرتكيز على الدور 

هذا  الآن، يف  ال�سعيف حلد  اجلامعي،  البحث  يلعبه  اأن  الذي ميكن 

املجال. كما ميكن للمجتمع املدين اأن يلعب دورا خا�سا على م�ستوى 

الرتبية على املواطنة وعلى امل�سوؤولية واحلقوق واحرتام القانون، وامل�ساهمة 

الفعلية يف تعزيز احلكامة الأمنية وخا�سة على امل�ستوى املحلي.
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