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بيان موقف

إن الرقابة هي امتداد للدميقراطية بوسائل أخرى
يُع ّد قطاعا الدفاع واألمن من بني املجاالت التي تطرح التحديات الكبرية أمام مامرسة الربملانيني الرقابة الف ّعالة عليهام .وهذا األمر صحيح يف العديد من
املؤسسات العامة مع رضورة الحفاظ
البلدان ،مبا فيها الدميقراطيات العريقة .ويتعينّ عىل الربملانيني أن يحقّقوا توزاناً بني مسؤولياتهم التي تقيض مبساءلة ّ
الكف برسعة لصالح الرسيّة يف وجه مخاطر أمنية عالية .ومتى ُرفع شعار الرسيّة ،سيكون
عىل درجة من الرسيّة يف قطا َعي الدفاع واألمن .وميكن أن مييل ّ
التخل عنه.
من الصعوبة يّ
غري أن الرسيّة امل ُفرطة قد تفسح املجال أمام الفساد .وبصورة عاملية ،تتخطّى فاتورة تجارة األسلحة  1,7مليار دوالر .1وتُعترب عمليات بيع األسلحة معقّدة
من الناحية التقنية وميكن أن تشمل العديد من اإلضافات من خالل التعويضات ،مثل إنشاء رشكات تصنيع محلية لصناعة أجزاء من األسلحة .وقد يفيض
الفساد يف هذه القطاعات اىل توظيف األقارب واىل استحداث معلومات استخرباتية منقوصة أو ضعيفة .وينتج عن هذه املخاطر تبديد كميات كبرية من
املوارد وإخفاقات أمنية ومخاطر تحدق مبؤ ّمني الخدمات األمنيّة يف الخ ّط األمامي.
ويف الحالة األسوأ ،يؤ ّدي الفساد يف قطا َعي الدفاع واألمن اىل انتهاكات تطال حقوق االنسان واىل قمع للحريات .ويشمل األمر عرقلة عمل املحقّقني يف مجال
الفساد واستهدافهم.
يلعب الربملانيون دورا ً رئيساً يف التخفيف من ح ّدة هذه املخاطر من خالل الرقابة ،والترشيع ،والنقاش .وميكن بشكل خاص أن يتّخذ الربملانيون قرارا ً بشأن
التوازن املناسب بني املساءلة العامة ورضورات الرسيّة يف قطا َعي الدفاع واألمن واالمتثال ملبدأ اإلدارة املدنية للقوات املسلّحة .ويتعينّ عىل الربملانيني
التدقيق يف االستخدام الصحيح لألموال العامة ،والتأكّد من أن الشعب ومؤ ّمني الخدمات األمنية يحصلون عىل الحامية املناسبة بالكلفة الصحيحة .أخريا ً،
يجب أن يحرص الربملانيون عىل اعتامد ترشيع يؤ ّمن توازناً صحيحاً بني الشفافية والرسيّة.
وقد يحول الطابع الطارىء والطبيعة السياسية بامتياز يف قطا َعي الدفاع واألمن دون إجراء التدقيق وااللتزام بالشفافية .وتش ّجع بالتايل املنظّمة العاملية
للربملانيني ضد الفساد الربملانيني عىل توخّي الحذر وعىل اتخاذ القرارات املطّلعة بشأن التوازن املناسب بني الشفافية والرسيّة.
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الرقابة عىل املشرتيات يف حقل الدفاع ،والنفقات العامة ،ومراقبة صادرات األسلحة
بصفتهم موكّلني ،يبقي الربملانيون عىل مسؤولية إجراء رقابة ف ّعالة عىل املشرتيات يف مجال الدفاع والنفقات العامة وصادرات األسلحة .واألمر يضمن أن
تستخدم القوى األمنية التمويل العام بصورة صحيحة وف ّعالة .وعىل الربملانيني أيضاً أن يحرصوا عىل مامرسة القوى األمنية لواجباتها املؤمتنة عليها والتي
تصب يف مصلحة الدولة وعىل امتثالها للدستور والسياسات .ويتيح األمر تج ّنب بروز أي مشاكل بني املوكّل والوكيل ،وهي مشاكل تطرأ عندما يبدأ الوكيل
ّ
رصف وفق مصلحة املوكّل .وتطرأ مشكلة بني املوكّل والوكيل متى كان الفساد قامئاً ،مثالً متى ت ّم استخدام األموال
رصف ملصلحته الخاصة بدل من الت ّ
بالت ّ
رض مبصلحة الدولة.
لدعم سياسة مناوئة لسياسة الدولة الرسمية ،أو تأمني مع ّدات ال حاجة اليها ،أو جرى تصدير أسلحة بطريقة ت ّ
لهذا السبب ،يتح ّمل الربملانيون مسؤولية إقامة عالمة صحيحة مع القوى األمنية وتطوير العمليات اآليلة اىل مامرسة الرقابة عىل قرارات قطا َعي الدفاع
واألمن .وتتيح هذه العمليات للربملان الحرص عىل اتخاذ القرارات املناسبة .وتثبت هذه العمليات أيضاً ان القطاع خاضع ملساءلة الربملان لجهة املع ّدات
التي يؤ ّمنها واألموال العامة التي ينفقها واألسلحة التي يص ّدرها.

آليات الرقابة :تحقيق التوازن بني املساءلة والرس ّية
الحساسة لإلجراءات،
ت ُعترب اللجان الربملانية وعمليات استعراض املوازنة أدوات أساسية إلنشاء توازن بني املساءلة والرسيّة واملحافظة عليه .وبسبب الطبيعة ّ
يجب أن تعمل اللجان يف جلسات مغلقة .غري أن أعضاء هذه اللجان يجب أن يتمكّنوا ،كغريهم من أعضاء لجان أخرى ،من اللجوء اىل املشورة التي يؤ ّمنها
الخرباء وأن يتمتّعوا بالفرص الكافية إلستدعاء خرباء من الشهود.
إن التدقيق املنتظم يف املوازنات الخاصة بقطا َعي الدفاع واألمن يُع ّد أداة قوية يف ي ّد الربملانيني .وعليهم أن يق ّرروا ما هي الفرتات املناسبة إلستعراض
املوازنة ،وما هي املعلومات التي ميكن استعراضها علناً ،وما هو مستوى البيانات املص ّنفة وفق فئات مختلفة الذي يحتاجون اليه.
ويتعينّ عىل الربملانيني أن يتبعوا خطوطاً توجيهية تجعل إجراءاتهم دقيقة وموثوقة للشعب وملؤ ّمني الخدمات األمنية .ويجب أن تكون عملية اختيار
الربملانيني ،أعضاء اللجان العاملة يف إطار الجلسات املغلقة ،علن ّية .وال ب ّد ايضاً من وضع معايري مح ّددة من اجل استعراض السجل العام للمرشّ حني ،ومدى
إطّالعهم عىل مسائل الدفاع واألمن ،وأي تضارب محتمل للمصالح.
أخريا ً ،يجب وضع مد ّونات سلوك ترسي عىل انسحاب الربملانيني من الخدمة العامة من أجل محاربة ظاهرة “الباب املتح ّرك” بني الحكومة والقطاع الخاص
وتنص املامرسة الحسنة عىل فرض فرتة وقف قبل أن يصبح بإمكان املسؤولني العامني
الذي يقوم بتزويد قطا َعي األمن والدفاع وبتقديم النصح لهامّ .
واملوظّفني الحكوميني شغل منصب يف
القطاع الخاص يف مجال كانوا مسؤولني
ما الذي يشري اليه العنوان؟
عنه.
َعب عىل الكالم الوارد يف عبارة ُمقتبسة عن كارل فون
إن العنوان هو ل ٌ
كلوزويتس  Carl von Clausewitzوهي التالية“ :إن الحرب
هي امتداد للسياسة بوسائل أخرى” .والعنوان تأكيد متفائل مفاده أن
الدميقراطية ال تخدمها فحسب االنتخابات الح ّرة والنزيهة ،بل أيضاً نزاهة
املؤسسات الدميقراطية التي تر ّوج للدميقراطية بني االنتخابات .وبشكل
خاص ،إن الرقابة عىل قطا َعي الدفاع واألمن أساسية لصون الدميقراطية
والحرص عىل حسن إدارة الصالح العام األعظم ،أال وهو السالم.

املراجع
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تقليد الحرب العادلة ،واألخالقيات العسكرية ،والرقابة الربملانية عىل القرارات املطلقة
جاء تقليد الحرب العادلة نتيجة آالف السنني من النقاش الذي تناول املسائل األخالقية املرتبطة بالحرب.
(الحق بخوض حرب) ،العنرص األكرث ارتباطاً مبامرسة
ويُع ّد أحد مك ّوناته ،وهو jus ad bellum
ّ
الرقابة عىل قطا َعي الدفاع واألمن ،وهو يتض ّمن  6معايري ال ب ّد من تأمينها ليك يُعترب ذهاب دولة
مع ّينة اىل الحرب أخالقياً .وميكن أن تفيض الحوافز االقتصادية والسياسية امل ُفسدة للنوايا التي تؤدي اىل
التزامات وانتشار يف مجاليَ الدفاع واألمن اىل تقويض السلطة األخالقية لهذه املعايري الستّة.

www.sipri.org/1.
yearbook/2014/files/
SIPRIYBSummary14.pdf
plato.stanford.edu/entries/2.
war/

املوارد
•منظّمة الشفافية الدولية -برنامج قطاع الدفاع:
www.ti-defence.org

(الحق بخوض حرب):
الست ل jus ad bellum
املعايري ّ
ّ
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1.قضية عادلة :تتوفّر قضية عادلة للذهاب اىل الحرب

2.نيّة صحيحة :ت ّم اتخاذ القرار بالذهاب اىل الحرب للسبب الصحيح
الحل األخري
3.املالذ األخري :الذهاب اىل الحرب هو ّ

4.إعالن عام من سلطة مخ ّولة :يت ّم إعالن الحرب علناً من قبل سلطة حكومية
مخ ّولة إعالن الحرب
5.إحتامل معقول للنجاح :هناك فرصة معقولة لفوز الحرب

6.النسب ّية :إن منافع الذهاب اىل الحرب تفوق اآلثار السلبية
التي تتس ّبب بها الحرب .
ينص أحد املعايري عىل رضورة أن ت ُعلَن الحرب من قبل السلط ُة املناسبة .وكان األمر ليعني ،منذ مئات
ّ
السنني ،أن يقوم امللك بإعالن عام .أما اليوم ،فغالباً ما ميلك الربملان هذه السلطة .ويح ّد هذا املعيار من
سلطة اتخاذ القرارات التي تتمتّع بها القوى األمنية ويخضعها للربملان.
وميت ّد هذا القيد ليتخطّى سلطة إعالن الحرب وليعكس املفهوم األخالقي األوسع الذي يندرج ضمنه تقليد
الحرب العادلة ،أال وهو األخالقيات العسكرية .ويتمحور أحد املك ّونات الهامة لألخالقيات العسكرية
حول العالقات بني املدنيني والقوات املسلّحة ،ال س ّيام الرقابة املدنية عىل الدفاع والقوى األمنية .وميكن
وصف هذه الرقابة عىل أنها عالقة بني موكِّل ووكيل ،عىل أن يؤدي الربملان دور املوكِّل والقوى الدفاعية
واألمنيّة دور الوكيل.
ويُعترب الربملانيون ،بصفتهم ممثّلني عن مواطني الدولة وبصفتهم موكّلني عنهم ،مسؤولني عن الرقابة
املالية عىل املستوى املؤسيس وعىل القرارات ذات الصلة بالسياسات التي تتّخذها القوى األمنية .وبالتايل،
من الرضوري أن تستند العالقة بني الربملان /القوى األمنية اىل الرقابة املدنية للقوى األمنية .وال ب ّد ايضاً
من معالجة مسألة املساءلة من منظور هذه العالقة بني املوكِّل والوكيل .والربملانيون ،كموكّلني ،يؤديون
دورا ً يف احرتام القوانني واملعايري التي ترسي عىل العالقة الصحيحة بني الربملان /القوى األمنية واملحافظة
عىل ثقافة املساءلة.

•حلف شامل األطليس  -برنامج بناء النزاهة:
www.nato.int/cps/
en/natolive/topics_68368.htm
•الرقابة الدميقراطية للقوات املسلحة:
www.dcaf.ch
•مركز النزاهة يف قطاع الدفاع:
cids.no
•الجمعية الدولية ألخالقيات القوى املسلّحة:
،www.euroisme.eu/
reilly.nd.edu/research/
collaborations/internationalsociety-for-military-ethics/
•جمعية التعليم والتدريب إلصالح قطاع األمن:
ipcs.org/assetdemo/
aboutus.php
•معاهدة تجارة األسلحة التابعة لألمم املتحدة:
www.un.org/disarmament/
ATT/
والحق:
•املبادىء العاملية حول األمن القومي
ّ
باملعلوماتwww.opensociety :
foundations.org/publications/
global-principles-nationalsecurity-and-freedominformation-tshwaneprinciples
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توصيات (للربملانيني):
•املطالبة بتخصيص موارد داخلية ومستقلّة وحيادية داخل الربملان لتسهيل دور الربملانيني يف مجال
استعراض املسائل ذات الصلة بقطا َعي الدفاع واألمن
•إنشاء نظام لإلبالغ من دون الكشف عن الهوية يكون غري سيايس ومز ّود بسلطات من أجل التحقيق
رشعون والجمهور والعاملون يف حقل الدفاع واألمن
يف اي مخاوف يعرب عنها امل ّ
•الحرص عىل إطالع الجمهور عىل عملية انتقاء الربملانيني لعضوية اللجان التي تنعقد يف جلسات
مغلقة وعىل نتائج عملية االختيار
•تعزيز التدابري اآليلة اىل تفادي تضارب املصالح ،مثالً من خالل إنشاء قواعد لفرتة الوقف عند
مشاركة الربملانيني أو املوظّفني يف أعامل لجنة الدفاع و/أو األمن
•إدراج مسألة مامرسة رقابة فعل ّية عىل تجارة األسلحة الدولية يف أعىل سلّم أولويات الربملان
واعتامد عملية من أجل االستعراض املستم ّر والعقوبات والقيود
•تشجيع النقاش العام املع ّمق حول مسائل الرقابة الربملانية ونرش العاملني يف مجال الدفاع واألمن
•إنشاء أنظمة تضفي الطابع املؤسيس عىل عملية اإلبالغ والكشف عن بيانات مالية مص ّنفة وفق
فئات مختلفة وتتناول اإلنفاق عىل الدفاع واألمن أمام الربملان
•الحرص عىل أن يؤدي العاملون املحرتفون يف مجال القوى املسلّحة قسم الوالء الذي يضمن حامية
املواطنني ودولة القانون وينىشء ضامنات إلستخدام القوات شبه العسكرية.
Name of Organizations

ح ّرر ورقة املوقف هذه جان-بيار شابو ،مستشار لدى
املنظّمة العاملية للربملانيني ضد الفساد .وقد شارك
كل من كريس ماير (حامل
يف صياغة هذه الورقة ٌ
شهادة دكتوراه) ،وهو استاذ فلسفة أكادميي يف الكليّة
العسكرية يف الواليات املتحدة ،وجاميس كوهني،
مستشار يف مجال التنمية الدولية واألمن والحوكمة
(وترد آراؤهام الشخصية يف ورقة املوقف هذه).
للمزيد من املعلومات حول ورقة املوقف هذه أو فريق
العمل العاملي للرقابة الربملانية ،الرجاء االتصال بليسيل
بورنز  Lesley Burnsعىل عنوان الربيد االلكرتوين
التايل:
lesley.burns@gopacnetwork.org
ترد يف ما ييل قامئة بأعضاء فريق العمل العاملي للرقابة
الربملانية:
الدكتور غافن وودز
رئيس فريق العمل العاملي للرقابة الربملانية
نائب برملاين سابق ،جنوب أفريقيا
سيزار ياوريغوي روبلز
نائب برملاين وسيناتور سابق ،املكسيك
ولياس مادزميور
نائب برملاين ،زميبابوي
د .دنيا عزيز
عضوة املجلس الوطني ،باكستان
عبد الرزاق الهجري
نائب برملاين ،اليمن
معايل بريون ولفريت
نائب برملاين سابق ،كندا
إيفا سونداري
نائبة برملانية ،إندونيسيا

GOPAC, Global Secretariat
904-255 Albert Street
Ottawa, Ontario, Canada K1P 6A9
Tel: +1-613-336-3164
Fax: +1-613-421-7061

gopacnetwork.org

إ ّن املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد عبارة عن تحالف عاملي من الربملانيني الذين يعملون معاً ملحاربة
الفساد ،وتعزيز الحكم الرشيد ،والحفاظ عىل سيادة القانون .إن املق ّر الرئييس للمنظمة هو أوتاوا ،كندا،
ولدى املنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد  50فرعاً وطنياً يف  6قارات .تقوم املنظمة بدعم جهود أعضائها
من خالل األبحاث األساسية ،وبناء قدراتهم يف مجال مكافحة الفساد عىل املستوى الدويل ،ودعم أقرانهم عىل
املستوى الدويل.

facebook.com/gopacnetwork

twitter.com/GOPAC_Eng

