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�صريورة �صياغة عقد �إجتماعي جديد يف املغرب العربي
متطلبات �إعادة بناء �رشعية
الدولة وال�سلطة يف بالد املغرب
د .احممد مالكي

I
مل يكن االنتباه �إىل حمورية �سلطة الدولة ونخبتها من
�إفرازات احلِراك العربي واهتزازاته العميقة ،بل ترجع
التنبه �إىل هذه الق�ضية �إىل نهاية ثمانينيات
جذور
ُّ
وبداية ت�سعينيات القرن املا�ضي ،حني �صدرت العديد من
الت�ساع الفجوة بني «الدولة واملجتمع»،
الأدبيات
رِّ
املف�سة َ
وخطورة تزايد حتكُّم «االتوقراطية العربية» .واملالحظة
نبهت �إليها التقارير الدولية ذات ال�صلة باملنطقة.
نف�سها ّ
تنوع �أ�شكال
والواقع �أن البالد العربية ،على الرغم من ُّ
نظمها وتع ُّدد �ألقاب ر�ؤ�سائها ،ت�شرتك جمي ُعها يف طبيعة
الدولة وجوهر ال�سلطة.
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ت�شرتك النظم ال�سيا�سية املغاربية مع نظرياتها العربية
يف خا�صية ا�ستتباع الدولة واملجتمع مع ًا والتحكم
فيهما ،حتى «حتولت الدولة �إىل جمرد �أداة ت�سلّط ،وكاد
التفرد
املجتمع �أن يندثر بالكامل» .وقد �ساعدها على
ّ
بهذا النمط يف احلكم بناء «�رشعيتها» على غري عنا�رص
«ال�رشعية الدميقراطية» امل�ألوفة يف نظم احلكم احلديثة.
فهكذا ،انتزعت ُعنوة ان�صياع جمتمعاتها� ،إما باال�ستناد
على «الدين» والتاريخ� ،أو با�ستثمار مقولة الكفاح الوطني
ومقاومة اال�ستعمار� ،أو با�ستغالل العنا�رص اجل ِاذِبة
يف �شخ�ص احلاكم� ،أو باالعتماد على م�ؤ�س�سات و�آليات
ع�رصية �شكلية،كما هو حال االنتخابات الرئا�سية،التي
معبة عن �إرادة املواطنني
غالب ًا ما تكون �صوري ًة وغري رِّ
وحريتهم.لذلك ،مل يكن غريب ًا �أن فاق متو�سط عمر احلكم
يف البلدان العربية ،التي اجتاحها احلراك االجتماعي،
الثالثة عقود ،ومل يكن م�ستغرب ًا �أن �رشعت جل النظم
اجلمهورية يف التخطيط لتوريث ال�سلطة ،ونقلها من
الآباء �إىل الأبناء� ،أو من يف ُحكمهم داخل العائلة
الواحدة� ،إن تعذر ذلك ب�سبب م�شكل اال�ستخالف� ،أو �أي
عائق �آخر .فهكذا ،مل يت�أ�س�س كُ ن ُه الدولة وال�سلطة على
عن�رص الر�ضا واملقبولية ،بل ا�ستمد �رشعي َته من القوة
والإكراه.وحيث تعترب ال�سلط ُة ي َد الدولة ،فقد ُب ِن َيت ،هي
الأخرى ،على منطق القوة والتحكُّم ،ولي�س على احلوار

املميزة لنظم
والتفاو�ض وقبول االختالف� ..إنها الظاهرة
ِّ
احلكم العربية� ،سواء كانت وراثيةً� ،أم ت�شكلت يف �أعقاب
انقالبات ع�سكرية� ،أو جاءت بفعل انتخابات رئا�سية
�صورية� ،أو حتى �شبه تناف�سية ،كما ح�صل يف اليمن يف
االنتخابات الرئا�سية الأخرية.

II
ت�أ�سي�س ًا على ما �سلف بيا ُنه نعترب �إعادة بناء �رشعية
الدولة وال�سلطة على ر�أ�س �أولويات العقد االجتماعي
املغاربي اجلديد .فكيف َتتمكن قواه املجتمعية وال�سيا�سية
من تغيري منط القوة ال�سائدة ،ومتكني النا�س من امل�شاركة
يف تقرير م�صريهم ،عرب نزع روح اال�ستبداد من احلكم،
و�إعادة ت�أ�سي�سه على قدر معقول من الر�ضا والقبول ؟.
من نافل القول اال�شارة �إىل اجلهود التي بذلها باحثون
كُ رث ،من �آفاق فكرية خمتلفة ،لتحديد املداخل املمكنة
لإعادة بناء �رشعية الدولة وال�سلطة .و�إذا كنا ن�شدد على
الطابع ال�سلمي لالنتقال الدميقراطي املنتظَ ر يف �سياق
تطور ديناميات احلراك االجتماعي التي طالت البالد
املي�سة له
املغاربية ،ف�إننا ترى �أن �أحد �أقوى احللقات
رِّ
تكمن يف �صياغة د�ستور دميقراطيُ ،يعيد توزيع ال�سلطة
على قدر من التوازن ،والتكاف�ؤ ،والفعالية .ومع وعينا
حمدودية اجلانب املعياري� ،أي الد�ستوري والقانوين
والإجرائي ،وحاجته املا�سة �إىل ال ُبعد الثقايف والقيمي،
ف�إننا نعترب الق�سمة غري املتوازنة لل�سلطة يف الد�ساتري
�أحد �أخطر و�أعقد الإ�شكاليات القانونية وال�سيا�سية يف
البالد العربية ،بل ي�شكل احتكار ال�سلطة �إىل جانب �سوء
توزيع الرثوة ثنائية خبيثة �أعاقت كل �إمكانيات التطور
نحو الدميقراطية والتنمية والعدالة االجتماعية .لذلك،
تعد �أولوية �إعادة توزيع ال�سلطة مدخ ًال مف�صلي ًا قادراً
على ر ِّد االعتبار لكل من ال�سلطة الت�رشيعية ونظريتها
الق�ضائية ،غري �أن ذلك لن يتحقق بالإ�صالحات التقنية
�أو ال�شكلية ،و �إمنا باعتماد هند�سة د�ستورية جديدة،
املميز جلل النظم
تنزع الطابع الرئا�سوي �أو الرت�أ�سي،
َّ
الد�ستورية وال�سيا�سية املغاربية ،ومت ّد ال�سلطتني
ب�س ُبل و�آليات التمكني ،التي جتعل
الت�رشيعية والق�ضائية ُ
منها م�ؤ�س�سات قادرة فع ًال على الت�أثري الإيجابي يف
احلياة العامة للمواطنني ،عرب و�ضع �سيا�سات عمومية،
ومتابعة تنفيذها ،وتقييم ومراقبة �آثارها حتتاج �أولوية
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�إعادة توزيع ال�سلطة �إىل قدر وا�ضح ومعقول من التوافق حول الوثيقة
الد�ستورية نف�سها .فبدون م�شاركة وا�سعة للمواطنني مبا�رشة �أو عرب
تعبرياتهم االجتماعية ،وبدون ر�ؤية وا�ضحة للفل�سفة الد�ستورية التي
�ستنظُ م �أحكام الد�ستور وت�ؤطر مقت�ضياته ،تتعذر �صياغة د�ساتري منط ِوية
على توزيع جديد لل�سلطة .لذلك ،ميكن  ،على �سبيل املثال ،القرتاع 23
�أكتوبر /ت�رشين الأول  2011يف تون�س�،أن ميكن املجل�س الوطني
املنتخب ب�شكل �رشعي ،ب�صياغة د�ستور متوازن يقطع مع مرحلة النظام
الرئا�سوي الذي �ساد منذ اال�ستقالل ،وبدرجة �أكرث مع «تغيري»  7ت�رشين
الثاين /نونرب � .1987أما يف املغرب فكر�س ا�ستفتاء فاحت متوز/يوليوز
 2011تطوراً ًمهم ًا يف اجتاه �إعادة توزيع ال�سلطة دون �أن يقطع جوهري ًا
ونهائيا مع الفل�سفة الد�ستورية ال�سائدة من قبل.

وا�سعة ،بل تت�أتى �أي�ضا تركيبة الربملانات نف�سها ،حيث تكون الأغلبية
املنتخبة موالي ًة لل�سلطة التنفيذية ،وبالتايل منفِّذة لإرادتها ،كما
هو ال�ش�أن يف العديد من النظم ال�سيا�سية ذات احلزب الواحد �أو احلزب
املهيمِن ،من قبيل اجلزائر ،وتون�س على �سبيل املثال .والأدهى من ذلك
�أن البلدان التي انتع�شت فيها التعددية منذ عقود ،مل تعرف درجة من
بتكون �أغلبيات كبرية وقوية  ،قادرة على �إحداث
الن�ضج بعد ،كي ت�سمح ّ
قدر من التوازن بني ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية ،كما هو حال
املغرب على �سبيل املثال ،حيث يغلب الطابع الف�سيف�سائي Mosaique
على تركيبة الربملان ،الذي مل ي�سمح لأكرب قوة �سيا�سية بداخله بانتزاع
�سد�س العدد الإجمايل لأع�ضائه يف �أح�سن الأحوال ،وهو ما
�أكرث من
َ
ح�صل يف االنتخابات الت�رشيعية لـ � 27شتنرب�/أيلول  ،2007حني فاز
حزب اال�ستقالل ـ وهو القوة الأوىل ـ ب  52ع�ضوا من �إجمايل �أع�ضاء
جمل�س النواب البالغ عددهم  325ع�ضوا.

رث من دليل على
خربات جتارب االنتقال الناجحة يف العامل �أك َ
تقدم
ُ
طبيعة التالزم احلا�صل بني بناء الد�ساتري بالتوافق و َدمقرطة امل�ؤ�س�سات.
ففي دول �أمريكا اجلنوبية ،لعبت قاعدة � ،Pactosأي التحالفات ،دوراً
ا�سرتاتيجي ًا يف �صياغة جيل جديد من الد�ساتري� ،شكَّلت يف عمومها ج�رساً
ال مندوحة عنه النبثاق م�ؤ�س�سات �سيا�سية حتظى بقدر من الثقة ،وت�ساهم
يف متثيل املواطنني والتعبري عن تطلعاتهم .ولعل الأمر نف�سه ح�صل يف
مناطق �أخرى ،ك�إفريقيا ،و�آ�سيا ،ومنطقة و�سط و�رشق �أوروبا.

لذلك ،ت�سمح �أولوية التوافق حول و�ضع د�ساتري دميقراطية ب�إعادة
االعتبار للم�ؤ�س�سة الت�رشيعية ،عرب منحها �صالحيات واخت�صا�صات
ُتعزز مكانتها ،و ُتقوي دورها يف جماالت الت�رشيع والرقابة ومتابعة
تقييم ال�سيا�سات العمومية .بيد �أن الد�ستور ،و�إن كان حلقة بالغة
الأهمية ،ال يكفي وحده ،بل يحتاج �إىل قوانني انتخابية ُتتيح قدرا معقو ًال
من التكاف�ؤ بني الفاعلني ال�سيا�سيني وكافة التنظيمات املتناف�سة ،كما
تتطلب هيئات م�ستقلة ُت�رشف على العمليات االنتخابية بتجرد وحيادية،
وت�ضمن ُح�سن �سريها على �صعيد املمار�سة.
 2ـ لي�س الربملان وحده احللقة الأوىل يف �أولوية �إعادة بناء امل�ؤ�س�سات،
بل ُي�ضاف �إليه الق�ضاء ،الذي ي�شكو بدوره من �ضعف ا�ستقالليته
الع�ضوية والوظيفية ،ويف بالد عربية كثرية ُيعاين من انعدامها �أ�صالً.
فمن ال�سمات اجلامِ عة للمنطقة العربية تزايد قوة ال�سلطة التنفيذية
وامتداد هيمنتها على باقي امل�ؤ�س�سات الد�ستورية ،و يف مقدمتها الق�ضاء
مبختلف �أنواعه ودرجاته .ففي الدول التي تعي�ش �سيطرة احلزب احلاكم،
�أو حتالف �أحزاب الأغلبية ،كما هو حال التحالف الرئا�سي يف اجلزائر� ،أو
تنعدم فيها التعددية ال�سيا�سية �أو تكون �صوريةً ،تتحكم ال�سلطة التنفيذية
يف مفاتيح َ�س ِّن الت�رشيعات والقوانني ذات ال�صلة بتنظيم الق�ضاء
و�ضمان ا�ستقالله ،كما ُت�رشف على تفا�صيل احلياة املهنية للق�ضاة،
من تعيني ،وترقية ،ونقل ،وت�أديب،م�ستغِل ًة الإمكانيات املتاحة لها
مبقت�ضى الد�ساتري و�أحكام القوانني املرعية .غري �أن العن�رص الأكرث �إثارة
لالنتباه يف مو�ضوع ا�ستقالل الق�ضاء ونزاهته وحياده ،يتعلق ب�أنواع
املحاكم اال�ستثنائية املوجودة يف البالد العربية منذ عقود ،وت�أثرياتها
املُ�رضِّة بحريات املواطنني وحقوقهم الأ�سا�سية .ففي �أكرث من دولة
عربية[�سوريا ،م�رص ،اجلزائر] ا�ستمرت حالة الطوارئ جاثم ًة ل�سنوات
على �صدور النا�س ،مهددة �أمنهم ال�شخ�صي واجلماعي ،ومكبل ًة �إراداتهم
يف التعبري عن خياراتهم وقدراتهم بحرية ،وحرمانهم من اللجوء �إىل
العدالة لإن�صافهم ،تكفي الإ�شارة �إىل ا�ستدامة حالة الطوارئ قرابة خم�سة
عقود يف �سوريا ،وثالثني �سنة يف م�رص ،وقرابة العقدين يف اجلزائر.
الدور املتنامي لأجهزة الدولة الأخرى ،من �أمن �رسي
و�إذا � ِأ�ضيف �إليها
ُ
حجم اخلطورة التي ميثلها ف�سيف�ساء هذه الأجهزة على
وخمابراتُ ،ندرك َ
واقع الإن�سان العربي .ففي املح�صلة تعي�ش بع�ض الدول العربية ،ومنها
بع�ض نظرياتها املغاربية ،على وقع منطني من الق�ضاء� :أحدهما مدين،
ُيفرت�ض �أن يكون هو الأ�صل ،و�آخر ا�ستثنائي ُيحاكم املدنيون مبقت�ضى

III

جناح الد�ساتري التوافقية يف �إعادة بناء �رشعية الدولة
لذلك ،ي�شكل
ُ
مقرطة امل�ؤ�س�سات در�س ًا م�ستفاداً بالن�سبة للمنطقة املغاربية،
وال�سلطة و َد َ
التي ظلت ه�شا�ش ُة م�ؤ�س�ساتها وعدم فعاليتها رهينتني به�شا�شة ال�رشعية
و�ضعفها يف املجال ال�سيا�سي العربي .فالثابت� ،أن �سيادة منطق التحكّم
يف ممار�سة ال�سلطة ،وهيمنة الأوامر والتوجيهات ،عو�ض املفاو�ضة
وت�ضخم �ضغط البريوقراطية و�أجهزة ال�ضبط� ،أفرغ امل�ؤ�س�سات
وامل�شاركة،
ّ
وحولها �إىل جمرد قوقعة بال روح.
م�ضمونها،
من
الد�ستورية
َّ
 1ـ فعلى �صعيد امل�ؤ�س�سة الت�رشيعية مثال ،تعاين الربملانات املغاربية،
و�إن بدرجات متفاوتة ،من توا�ضع ال�صالحيات و�ضعف الإمكانيات،
كما ت�شكو من ه�شا�شة ال�رشعية االنتخابية ،حيث تفتقر ُج ّل االنتخابات
الربملانية املغاربية �إىل مقومات النزاهة ،واحلياد ،وامل�شاركة الكثيفة
وامل�سئولة للمواطنني .فمن جهة ،جاء توزيع ال�سلطة يف عموم الد�ساتري
املغاربية مخُ ت ًّال ل�صالح ال�سلطة التنفيذية ،وحتديداً لفائدة م�ؤ�س�سة
الرئا�سة،حيث مل تكتف الوثائق الد�ستورية بجعل ال�سلطة التنفيذية �رشيك ًا
�سن القانون عرب العديد من التقنيات الد�ستورية،
فعلي ًا يف ممار�سة وظيفة ِّ
حولت ال�سلطة الت�رشيعية ،وهي �صاحبة احلق الأ�صلي يف الت�رشيع� ،إىل
بل َّ
هيئة تابعة للجهاز التنفيذي ،بل �إن بع�ض الد�ساتري املغاربية متيزت
خالفا لنظرياتها العربية مبا ي�سمى تقنية «العقلنة الربملانية» ،امل�ستل َه َمة
من د�ستور فرن�سا لعام  ،1958فحددت اخت�صا�صات ال�سلطة الت�رشيعية
على �سبيل احل�رص ،تارك ًة املجال مفتوح ًا �أمام ال�سلطة التنظيمية �أو
الإجرائية التي تدخل يف ُ�صلب �صالحيات اجلهاز التنفيذي.
ومن جهة �أخرى ،متكنت ال�سلطة التنفيذية يف عموم البالد العربية ،ب�سبب
هذا املعطى البنيوي ،من التحكم يف َ�س ِّن الت�رشيعات والقوانني وفق ما
تراه مالئم ًا لتوجهاتها .فما هو الفت لالنتباه يف البالد املغاربية �أن
بناء على ما منحه الد�ستور من �صالحيات
هيمنة اجلهاز التنفيذي ال تتم ً

2

جمموعــــة اخلبــــراء املغاربييـــــن
$16'(&223e5$7,21'$16/(021'((17,(5

واال�ستفادة من الإمكانيات التي ُتتيحها التكنولوجيات اجلديدة يف
م�ضمار االت�صال والتوا�صل ،وت�صاعد وترية العوملة ،وتزايد ت�أثرياتها
على منظومة القيم والأبنية الثقافية ،واحلال �أن عدداً مهم ًا من الدول
الناجحة يف عملية االنتقال �أعطت الدليل على حت ُّقق هذه الإمكانية يف
الواقع .فهكذا ،ميكن �أن ُت�شكل عملية �إ�صالح الإطار القانوين وامل�ؤ�س�ساتي
�أحد الإجراءات امل�ساعِ دة على تقوية البيئة التمكينية مل�شاركة املواطنني،
و�إ�سعافهم يف رفع قدراتهم ،وجعلهم فعالني يف هذا املجال ،علم ًا �أن
تنبي َهنا كان وا�ضح ًا �إىل �أن الإ�صالحات ذات ال ُبعد املعياري [القانوين
ولإجراءاتي] حتتاج ،على �أهميتها� ،إىل ذهنية ت�ستوعب م�ضامي َنها،
وتتم ّثل �أبعا َدها ،وحترتم ،بالنتيجة.

قوانينه و�أحكامه ،وقد ك�شف احلراك العربي ،منذ خريف  ،2010كيف
مت �إخ�ضاع
ا�ستدامت قوانني الطوارئ و هيمن الق�ضاء اال�ستثنائي ،وكيف َّ
النا�س لأحكامهم بالقوة ،دون �أن ميتلكوا قدرة الدفاع عن �أنف�سهم
والتمتع مببادئ املحاكمة العادلة التي د�أبت امل�ؤ�س�سات الق�ضائية يف
النظم الدميقراطية على احرتام �إعمالها يف التطبيق واملمار�سة .بل �أجربت
نتائج «الربيع العربي» النظم املنهارة� ،أو التي يف طريقها �إىل االنهيار،
�أو تلك التي ر�أت �صورتها يف مر�آة االنهيار الذي يتمدد بجوارها،على
�إلغاء قوانني الطوارئ واملحاكم اال�ستثنائية ،والتفكري يف تفكيك �أجهزة
هم�شت الق�ضاء ومنعته من مزاولة وظائفه يف
الأمن واملخابرات التي ّ
عمرت من 1981
�إنفاذ العدالة.فهكذا� ،ألغت م�رص قوانني الطوارئ التي ّ
وحتى  ،2011والأمر نف�سه �أخذت به من �سوريا [ 1963ـ �أبريل ،]2011
واجلزائر [ 1992ـ .]2011

	�إ�صالح القطاع الأمني� ..رضورة دميقراطية

 3ـ جدير بالإ�شارة� ،أن حتقيقَ �أي خطوة �إيجابية على طريق �إعادة
االعتبار للم�ؤ�س�سات الد�ستورية [الربملان والق�ضاء]� ،سيكون لها الأثر
املبا�رش على تغيري موقف النا�س ُحيال هذه امل�ؤ�س�سات ،و �سيزرع الثقة
يف نفو�سهم ،و �سيحفِّزهم ،بالنتيجة ،على التعاطي التلقائي والكثيف
مع ال�ش�أن العام.ففي جتارب دولية مقارنة �أثبتت معطيات الواقع كيف
خلق التوافق على الد�ستور ،واحلوار من �أجل بناء م�ؤ�س�سات د�ستورية على
قاعدة ال�شفافية ،والنزاهة ،واحرتام �إرادات املواطنني ،مناخ ًا �سيا�سي ًا
وحر�ض النا�س على التعاطي التلقائي مع ديناميات
�أذكى جذوة الثقةّ ،
االنتقال ،ويف �صدارتها الت�صويت على الد�ستور ،وامل�شاركة يف
االنتخابات التي تعقب عادة مرحلة االنتهاء من �صياغته.ففي �إ�سبانيا
مثال ،مثَّل التوافق على د�ستور  29دجنرب /كانون الأول  ،1978مهمازاً
لإقناع املواطنني ب�أهمية االنخراط يف عملية االنتقال التي �أعقبت موت
اجلرنال» فرانكو» [ .]1975والأمر نف�سه الحظه املراقبون املتابعون
النتخابات املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي التون�سي يف � 23أكتوبر /ت�رشين
الأول  ،2011حيث ولّدت ثورة الرابع ع�رش من يناير /كانون الثاين
 ،2011احلما�س يف نفو�س التون�سيني ،ودفعت بهم �إىل امل�صاحلة مع
ال�سيا�سة.

د .عبد النور بن عنرت
اكت�سى مو�ضوع �إ�صالح القطاع الأمني خالل ال�سنوات الأخرية �أهمية
بالغة نظرا للرتكيز الغربي والدويل (برامج الأمم املتحدة) عليه ال�سيما
يف الدول التي خرجت توها من �رصاعات ،حيث اعترب �رضوريا يف
مرحلة ما بعد ال�رصاع وتدعيم ال�سالم والأمن .وبحكم انخراطها يف
مبادرات تعاونية �إقليمية و�إقامتها عالقات مع قوى غربية ومنظمات
دولية ،تبنت بع�ض الدول العربية ،على م�ض�ض ،هذا املو�ضوع لكن
ال�سياق الدويل (حماربة الإرهاب حتديدا) �ساعدها يف �إفراغ الإ�صالح
من حمتواه باختزاله يف جوانبه التقنية .بيد �أن االنتفا�ضات الدميقراطية
العربية غريت من املعادلة لي�صبح �إ�صالح القطاع الأمني مطلبا �شعبيا.
من بني املحاور التي ُيركز عليها عموما يف �إ�صالح القطاع الأمني:
تبني تر�سانة ت�رشيعية وا�ضحة ،تعزيز الرقابة الدميقراطية (على
الأجهزة الأمنية ،مراقبة ميزانيتها� ،إخ�ضاعها للق�ضاء ،)...التكوين
والتدريب واالحرتافية وبناء امل�ؤ�س�سات ،التن�سيق بني مكونات القطاع
الأمني لتعا�ضد اجلهد وحماربة االزدواجية يف العمل والتبذير ...وكذلك
اال�ستفادة من اخلربات والتجارب الدولية .وميكن يف احلالة التي تخ�صنا
ت�صور ور�شات عمل ودورات تدريبية مغاربية خم�ص�صة لإ�صالح قطاع
الأمن.

ومع اقتناعنا ب�أن الطريق �إىل الدميقراطية لي�س �سهالً ،ومع وعي تعقيدات
الو�ضع العربي و�أحواله املركبة ،ف�إنه ي�شدد عامة ،واملغاربية حتديداً،
على �أهمية و�ضوح الر�ؤية و�سالمة الآليات و�شفافيتها يف �إعادة بناء
الثقة بني الدولة واملجتمع ،وحتفيز املواطنني على االندفاع الطوعي يف
�سريورة البناء وحماية تراكماته .و�سيكون من باب اال�ستطراد ،التذكري
ب�أن النجاح يف التوافق النهائي على �شكل النظام وح�رص منظومة
قيمنه الد�ستورية وال�سيا�سية والثقافية تطلَّب عقوداً من الإقدام والإدبار،
وا�ستلزم مراوحة �صعبة و�شاقة بني �أكرث من �شكل �سيا�سي ،يف �سياق
تاريخي خمتلف متام ًا عن الظروف التي تعي�شها البالد العربية اليوم.فقد
اال�ستقرار على منط النظام اجلمهوري يف بلد كفرن�سا �أن يقدم
اقت�ضى
ُ
�رصاعهم قرابة القرن من
�أبنا�ؤها كُ لفة مادية ومعنوية كبرية ،و�أن يطول
ُ
الزمن بعد اجناز ثورتهم[ 1789ـ  .]1875والأمر نف�سه عا�شه نظرا�ؤُهم
الأ�سبان ،حيث مل يفلحوا يف حتقيق انتقالهم �إىل الدميقراطية حتى العام
 ،1978علم ًا �أن الإرها�صات الد�ستورية الأوىل بد�أت مع م�ستهل القرن
التا�سع ع�رش[ 1814ـ  .]1815ومع ذلك ،فالت�شديد على متغري الزمن
والتدرج فيه ،ال يعني �أن البالد العربية مجُربة على تكرار امل�سار نف�سه
الذي قطعته التجارب املُ�شار �إليها ،بل يف ُمكنِها اختزال الوقت ن�سبياُ،

تركز هذه الورقة على عوامل عامة ت�شرتك فيها كل البلدان املغاربية
(والعربية عموما) ،لكنها تقر بوجود فروقات بني هذه الدول ،مما يجعل
املنطقة املغاربية متعددة النماذج .فتون�س تعي�ش مرحلة انتقالية
تقوم على الرتوي�ض الدميقراطي للأجهزة الأمنية التي كانت �أداة
قمعية يف خدمة النظام البائد� ،أما ليبيا فانهارت منظومتها الأمنية
ب�سقوط القذايف وتفككت �أجهزتها التي حلت حملها كتائب وف�صائل
الثوار ،وبالتايل فم�شكلتها لي�س �إ�صالح و�إمنا بناء القطاع الأمني� .أما
املغرب فتعرف �أجهزته تطورا �إ�صالحيا ما ي�شري �إىل حماولة �صياغة
العالقة بني القطاع الأمني واملجتمع� .أما اجلزائر ف�أجهزتها الأمنية
تعرف هي الأخرى تطورا �إ�صالحيا لكن بوترية �أقل من املغرب� .أما
موريتانيا ،ف�أجهزتها الأمنية �ضعيفة للغاية وتعتمد على اجلي�ش �أكرث
مما تعتمد على ال�رشطة ،ب�سبب عدم اال�ستقرار على �أعلى هرم ال�سلطة
(االنقالبات).
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من الإ�صالح مهم لأنه يرفع من قدرات الأجهزة الأمنية ومن احرتافيتها
ملواجهات خمتلف التهديدات (�إرهاب ،جرمية منظمة )...بيد �أن هذا
التحديث التقني بدون حداثة (رقابة دميقراطية ،دول القانون )...ينعك�س
�سلبا على �أمن املواطن ،لأن القطاع الأمني املع�رصن من حيث التجهيزات
واملعدات يكون �أكرث انتهاكا حلقوق الإن�سان .فمثال تدعيمه ب�أجهزة
�إليكرتونية متطورة ت�سمح له بت�شديد مراقبه الإنرتنت كما حدث يف
تون�س وليبيا .وبالتايل ففي ظل غياب احلداثة يزيد التحديث من ت�صلب
عود خمتلف فروع القطاع الأمني ومن حدة الأمننة وتقلي�ص هام�ش
احلرية ال�ضيق �أ�صال .بينما الهدف من �إ�صالح قطاع الأمن هو �إقامة
�أجهزة �أمنية فعالة ومهنية يف �أداء وظيفتها املتجددة – خدمة املواطن
والوطن ال احلاكم دون �سواه – وخا�ضعة للم�سائلة الدميقراطية .مبعنى
�أن الإ�صالح ُيخ�ضعه �إىل فري�ضة احلوكمة الدميقراطية واالقت�صادية
(رقابة دميقراطية ومالية).

ال معنى لإ�صالح القطاع الأمني يف �سياق ت�سلطي
�إن احلديث عن �إ�صالح القطاع الأمني مبختلف فروعه (درك� ،رشطة،
ا�ستخبارات ،وحدات �شبه الع�سكرية )...مثله مثل احلديث عن �إ�صالح
العدالة وا�ستقالليتها يف �سياق ت�سلطي ال حمل لههما من ال�سيا�سية،
لأنهما ي�شكالن �أهم �أدوات ممار�سة الت�سلط يف الأنظمة غري الدميقراطية
و�أهم قنوات الف�ساد فيها .ثم ما املغزى بالن�سبة لنظام ت�سلطي من
�إ�صالح هذين القطاعني ؟ هناك طبعا مربرات/دوافع جتعل الأنظمة
الت�سلطية ت�رشع يف حت�سني اجلزاء الظاهر من �سلطتها الت�سلطية ،منها
اال�ستجابة لبع�ض ال�ضغوطات الغربية وحت�سني �صورتها يف اخلارج
و�إعطاء االنطباع بتحديث البالد والتجاوب مع ال�ضغط املحلي – خا�صة
يف زمن االنتفا�ضات الدميقراطية العربية  -لكنها تركز يف واقع احلال
على اجلوانب التقنية دون �سواها .ثم يجب الت�أكيد هنا على �أن �أي نظام
ت�سلطي ينهار مبجرد وقف عمل �آلته القمعية (الأجهزة الأمنية) كما حدث
للأنظمة ال�شيوعية يف �أوروبا ال�رشقية يف .1989

ح�سا�سية التعامل مع القطاع الأمني يف املرحلة االنتقالية
رغم حتكمها يف �أجهزتها الأمنية والقمعية ،ف�إن الأنظمة العربية بحكم
توازناتها و�رسيتها ،تخلق �أي�ضا جيوبا مقاومة داخل �أجهزتها ملا حتاول
ال�رشوع يف بع�ض الإ�صالحات ،لأن �شبكات امل�صالح معقدة للغاية
وت�صبح بحد ذاتها معرقلة لأي تغيري .وعليه ف�إن ت�أجيل �إ�صالح القطاع
الأمني يعيق عملية االنتقال الدميقراطي .ثم �أن الأنظمة �أول ما ت�ضحي
به� ،إنقاذا لنف�سها ،بع�ض �أجهزتها الأمنية والقمعية التي اعتمدت عليها
طوال �سنني لفر�ض �سلطتها .كما �أن هذه الأجهزة ،التي كانت تتذرع با�سم
القانون لقمع ال�شعب ،تتذرع يف حال �سقوط النظام الذي خدمته �سنني
طوال بتنفيذها للأوامر وتطبيق القانون .وهكذا ت�صري م�ستهدفة من طرف
ال�شعب املنتف�ض وترى �أي�ضا نف�سها �ضحية النظام البائد .ومن هنا قد
تعيق عملية االنتقال الدميقراطي .فمث ًال قد ترتاخى يف تطبيق القانون مما
يجعل مرحلة االنتقال الدميقراطي �أقل �أمنا وا�ستقرارا من مرحلة الت�سلطية.
حتى �إن طالت املحا�سبة وامل�سائلة كبار امل�سئولني يف الأجهزة الأمنية،
ف�إن ال�سبيل الأن�سب ل�ضمان انتقال دميقراطي �سل�سل يكون �أي�ضا بتحديد
مكانة وموقع خمتلف مكونات القطاع الأمني حتى تفهم/ت�ستوعب ب�أن
االنتقال الدميقراطي يتم معها �أي�ضا ولي�س على ح�سابها.

ومن هذا املنطلق ،ميكن القول �أن ال انتقال دميقراطي حقيقي دون
�إ�صالح القطاع الأمني وال معنى لهذا الأخري يف �سياق ت�سلطي ،لأن
عملية الإ�صالح �ستبقى حمدودة ال�سقف مبجرد ا�صطدامها برغبات
الأمري – باملعنى املاكيافيلي .بينما تقوم العملية برمتها يف �سياق
انتقايل دميقراطي على خدمة املواطن والوطن .ومن ثم ف�إن ال معنى
لإ�صالح القطاع الأمني يف ظل ت�سلط النظام وف�ساده ،لأن الأول انعكا�س
للثاين ودرعه الواقي .وعليه ف�إ�صالح املنظومة الأمنية ما هو �إال جزء
من عملية �شاملة هي االنتقال الدميقراطي.

من �أمن النظام �إىل �أمن الدولة
د�أبت الأنظمة العربية على اختزال الأمن الوطني� ،أمن الدولة ،يف �أمن
النظام� :أمن العائلة احلاكمة يف امللكيات و�أمن الأقلية الإ�سرتاتيجية
يف اجلمهوريات .هكذا غاب مفهوم الأمن الوطني عن القامو�س الأمني
العربي مما �أوجد دوال منك�شفة �إ�سرتاتيجيا ،وعو�ض �أن حتقق ال�شوكة
حيال اخلارج حققتها �إزاء الداخل بقهر �شعوبها .وتعتمد هذه الأنظمة
على القطاع الأمني مبختلف مكوناته (�رشطة ،ا�ستخبارات )...وحتى
على تلك (القوات امل�سلحة) التي من املفرت�ض �أن توجه نحو اخلارج
(ملواجهة التهديدات ودرئ �أي عدوان خارجي) .ومن هنا فمجرد
االنتقال من �أمن النظام �إىل �أمن الدولة �سيحدث نقلة نوعية يف وظيفة
القطاع الأمني مراجعا ب�صفة جذرية العالقة بني النظام والأجهزة
الأمنية.

ويجب التذكري هنا ب�أن ت�رصف الأجهزة الأمنية معيار �أ�سا�سي يف
قيا�س الت�سلط والدميقراطية .ففي النظام الت�سلطي تكون هذه الأجهزة
بت�رصفاتها العنيفة والقمعية اجلزء الظاهر من ال�سلطة الت�سلطية للأنظمة
احلاكمة ،ويف الأنظمة الدميقراطية تكون ت�رصفاتها و�سلوكها داللة
على مدى التقدم الدميقراطي .ومن هنا �سيكون �سلوك الأجهزة الأمنية
املغاربية �أحد الدالالت على القطيعة مع احلقب ال�سابقة �أو على توظيف
ملمار�سات عتيدة بحلة جديدة .ثم �إن احرتام املواطن للأجهزة الأمنية
مرهون باحرتامها للقانون ،حلقوق املواطن وحرياته .وبالتايل فعلى
القائمني على الأجهزة الأمنية �أن يفهموا �أنه ال وطن بدون مواطنني،
و�أن الأنظمة �إىل الزوال ال حمال بينما تبقى الأوطان والدول ببقاء
مواطنيها�/شعوبها.

خلط بني التحديث واحلداثة
امل�شكلة يف التعامل العربي عموما مع القطاع الأمني هو �أن الإ�صالح
ين�سحب على اجلوانب التقنية والتدريبية لأجهزة الأمن دون �سواها.
وهذا ناجت عن خلط بني التحديث واحلداثة يف الت�صور ال�سيا�سي للأنظمة
العربية ،لأن هذه الأخرية ال تريد �إ�صالح �أداتها القمعية التي ت�سمح لها
بالبقاء .ثم �إن �أنظمة ترف�ض الإ�صالحات اجلدية ب�ش�أنها لن ُتقبل عليها
يف جماالت �أخرى خا�صة ملا يتعلق الأمر بذراعها امل�سلحة .وت�شهد
خمتلف فروع الأمن تطويرا وحتديثا خا�صة عقب �أحداث احلادي �سبتمرب
التي �سمحت لل�سلطة يف الدولة العربية بتجديد مربرات وم�سوغات
وجودها وحتكمها يف م�صري البالد والعباد .طبعا ،هذا اجلانب التقني

من املهم �أي�ضا عدم اللعب على التناق�ضات/التموقعات بني �أجهزة الأمن
الداخلي واجلي�ش يف مرحلة االنتقال الدميقراطي بدق �إ�سفني بينها ،لأن
ذلك ي�رض بهذا الأخري وبا�ستقرار البلد .فمثال قد يعترب البع�ض �أن موقف
اجلي�ش يف تون�س جدير باالحرتام بينما يوبخ �إىل ما النهاية موقف
4
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�أجهزة الأمن الداخلي (الدرك ،ال�رشطة واال�ستخبارات) ليربر ا�ستهداف هذا
الأخري� .إن حتديد امل�س�ؤوليات يف عمليات قمع وتقتيل م�س�ألة �رضورية
لكن يجب �أ َّال تعمم الأمور وت�ستهدف �أجهزة ب�أكملها ،لأن يف ذلك م�رضة
لال�ستقرار .خا�صة و�أن بع�ض الدول املغاربية تعرف ت�ضخما يف حجم
قوات الأمن� ...إن احلكمة هي يف ال�سعي لتحديد املهام وامل�سئوليات
الأمنية يف مرحلة البناء الدميقراطي لتعا�ضد اجلهود وخللق االن�سجام
بني خمتلف مكونات القطاع الأمني يف البالد لتكون كلها ،وبدون
�إق�صاء ،قاعدة ودرعا حلماية الدميقراطية النا�شئة.

م�ؤ�س�سات منتخبة دميقراطية .وبهذا يعود بنا التحليل �إىل نقطة البداية:
ما مغزى �إ�صالح القطاع الأمني يف ظل غياب الدميقراطية ؟
يف اخلتام ميكن القول �أن �إ�صالح القطاع الأمني يجب �أن ي�أتي �ضمن
�سياق �شامل لالنتقال �إىل الدميقراطية ،ويالزمه ويوزايه �إ�صالح �آخر هو
�إ�صالح العدالة .ثم �إن امل�شكلة يف قطاع الأمن �أنه �سالح ذو حدين ،قد
يكون مطية للقهر والقمع �أو �أداة حلفظ الأمن واال�ستقرار خدمة للمواطن
والوطن ،مما يقت�ضي �إخ�ضاعه للرقابة الدميقراطية (�إ�رشاف مدين،
م�ساءلة �أمام الهيئات املنتخبة ،مراقبة امليزانية ،التوظيف والتعداد،
متابعة ق�ضائية ،)...ولربامج تن�شئة �أمنية حتى يكون �أداء الوحدات
الأمنية يف غاية من االحرتافية وعلى �أ�سا�س احرتام القانون� .سيقود هذا
طبعا �إىل قطيعة يف ت�صور القطاع لوظيفته الأمنية ولإدراكه لعالقته
بال�سلطة ال�سيا�سية وباملجتمع املدين� .إن الهدف الأ�سمى لإ�صالح القطاع
الأمني هو �أن تنتقل �أجهزته من التعامل العنيف واملمار�سات القمعية
حيال املواطنني �إىل التعامل معهم بطرق ع�رصية و�إىل �أداء احرتايف ،كل
هذا يف �إطار رقابة دميقراطية.

مع�ضالت الإ�صالح  :ا�ستعادة الثقة� ،إ�رشاف مدين...
من بني املع�ضالت التي تواجهها عملية �إ�صالح قطاع الأمن يف الدول
املغاربية – كغريها من الدول غري الدميقراطية – ا�ستعادة الثقة بني
املواطن وخمتلف مكونات الأجهزة الأمنية .والواقع �أن ا�ستعادة الثقة
تندرج �ضمن عملية �أ�شمل هي ا�ستعادة الثقة بني املواطنني والدولة.
ومن هذا املنطلق ف�إن �إ�صالح القطاع الأمني يعد من �أهم �إجراءات
بناء الثقة والأمن بني املواطنني والدولة .فالدولة العربية عموما
امتزجت بالنظام مما �صعب من التمييز بينهما .لذا �ستكون عملية
البناء الدميقراطي قائمة على التمييز بني الدولة واحلكومة (املنتخبة
دميقراطيا) .كما �أن �شعور املواطنني بالأمن والأمان وبامل�ساواة �أمام
القانون م�س�ألة �أ�سا�سية ال تقوم بدونها قائمة الدولة الدميقراطية...
ومبا �أن ال�شعوب املغاربية �شديدة الريبة حيال �أجهزة الأمن الوطنية
ب�سبب ممار�ساتها يف املا�ضي واحلا�رض ،ف�إن �أحد ور�شات الإ�صالح
الأمني �ستكون بناء العالقة ال�سليمة مع املواطن .وتعد جتربة املغرب
من خالل �إن�شاء هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة ،رغم نقائ�صها ،جديرة يف
هذا اخل�صو�ص لأنها فتحت املجال حلرية الكلمة فيما يتعلق ب�سنوات
اجلمر...

املواطنة املغاربية املطلوبة يف �إطار العقد
االجتماعي اجلديد
د .ديدي ولد ال�سالك
�إن مرحلة ان�سحاق ال�شعوب والأفراد �أمام الأنظمة احلاكمة يف طريقها
�إىل الزوال بعد التغريات ال�سيا�سية واالجتماعية اجلارية يف املنطقة
العربية ب�صفة عامة واملغاربية ب�صفة خا�صة ،منذ الثورة التون�سية
يف عام  2011التي �أطلقت �رشارة هذا احلراك ال�سيا�سي واالجتماعي،
حلجم وعمق هذه التغريات وما �سي�صاحبها من تطورات �سيا�سية من
املرجح �أن تغري الكثري من مالمح احلياة ال�سيا�سية ونوعية العالقات
القائمة بني احلاكم واملحكوم ،جتعل الأفراد يف هذه املنطقة من العامل
ي�شعرون ب�إن�سانيتهم وي�سعون لتحقيق مواطنتهم ،بو�صفهم مواطنني
ال رعايا ،خا�صة �أن فكرة املواطنة مل تكن متجذرة يف الثقافة العربية
الإ�سالمية ،بينما كانت ثقافة الراعي والرعية هي الثقافة ال�سائدة يف
الف�ضاء العربي الإ�سالمي ،انطالقا من القول امل�أثور «كلكم راعي وكل
راعي م�س�ؤوال عن رعيته».

كما تعد م�س�ألة الإ�رشاف املدين على القطاع الأمني �أحد املع�ضالت
الأ�سا�سية يف عملية الإ�صالح .وقد د�أبت الدول املغاربية على تبني
مقاربة خاطئة للإ�رشاف املدين على القطاع الأمني بجعله حتت �إمرة
ر�أ�س ال�سلطة التنفيذية مبا�رشة (املربع امللكي �أو املربع الرئا�سي) مما
جعله يف من�أى عن الرقابة الدميقراطية .كما �أنها تعودت على تعيني
ع�سكريني على ر�أ�س الهيئات وامل�ؤ�س�سات الأمنية يت�رصفون بعقلية
ع�سكرية يكون الوالء وفقها على �أ�سا�س الرتاتيبية الع�سكرية ال على
�أ�سا�س دولة امل�ؤ�س�سات والقانون.

لكن املواطنة املغاربية املن�شودة ينبغي �أن تكون ركنا �أ�سا�سيا يف
�إطار العقد االجتماعي املغاربي اجلديد� ،أي «�إقامة عقد اجتماعي حر
وطوعي» ،حيث مل تقم يف ال�سابق عالقات يف �أقطار املغرب العربي بني
احلاكم واملحكوم على �أ�سا�س عقد اجتماعي وا�ضح يعك�س التفاهم حول
مبادئ وغايات وقيم م�شرتكة بني جميع مكونات �شعوب هذه املنطقة
من العامل ،ويعك�س م�شاركة جميع �أفراد املجتمع يف �صياغة تلك القيم
وو�ضع مبادئها ،فالعقد االجتماعي املطلوب ،ينبغي �أن ي�ؤ�س�س ملبادئ
وقيم ،مثل  :احلرية الفردية ،امل�ساواة ،العدالة االجتماعية ،احرتام التعدد
املجتمع
الديني والت�ضامن الوطني ،بو�صفها مرجعية م�شرتكة لكل �أفراد
ً
وقيم ًا مقد�سة و�رضورية لالجتماع ال�سيا�سي الإن�ساين ،وذلك لن يكون
ممكننا �إال �إذا ح�صل الوعي لدى ال�شعوب بحقوق املواطنة الكاملة،
وتوفرت لهم حرية الإرادة يف ت�سيري حياتهم اخلا�صة والعامة دون

�رضورة ال�شفافية
مبا �أن الأنظمة ت�سلطية ف�إن القطاع الأمني عموما يكتنفه الغمو�ض ،ذلك
�أن هذه الأنظمة مل تهتم يوما بال�س�ؤال الذي ي�ؤرق الدميقراطيات :من
يراقب املراقب؟ ومن ثم فال جمال لتحديد ما هو �رسي وما هو علني (يف
ن�شاطاتها) لغياب التقنيني .ومن دون الف�صل بينهما ال ميكن �إخ�ضاع
الأجهزة الأمنية لل�شفافية و�أفرادها للمالحقة الق�ضائية يف حال انتهاك
احلريات .وعليه يجب �أن حتل ثقافة ال�شفافية حمل ثقافة ال�رسية .تقول
الأجهزة الأمنية �أنها تطبق القانون لكنها فوق القانون! فهي متتلك
�سلطة العنف امل�رشوع بقوانني ال �رشعية لها ،وهنا مكمن املع�ضلة.
وامل�شكلة لي�ست يف غياب �أو قلة الن�صو�ص الت�رشيعية املنظِّ مة للقطاع
بل وخ�صو�صا يف عدم وجود ن�صو�ص قانونية �رشعية ،منبثقة عن
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قيود والتوا�صل فيما بينهم واحلوار والت�شاور يف كل الق�ضايا التي تهم
املجتمع والدولة ،لكن ذلك ال ميكن �أن يتحقق دون املمار�سة الدميقراطية
الرا�سخة املحققة للمواطنة الكاملة ،بو�صفها الأ�سا�س والركيزة التي
يقوم يف �إطارها العقد االجتماعي.

و�آماله و�أخذ املواقف املنا�سبة يف كل الق�ضايا املطروحة و التعبري عن
ر�أيه يف امل�سائل التي تهمه �أو تهم الوطن ب�صفة عامة ،ومن خالل تكر�س
هذه املمار�سات ،تت�شكل املرتكزات الأ�سا�سية للعملية الدميقراطية ،و التي
من خاللها ي�ستطيع املواطن امل�شاركة يف احلكم وبدون هذه امل�شاركة
ت�صبح املواطنة �شكلية وال معنى لها.

و�سواء كانت «املواطنة رابطة جتمع الإفراد واجلماعات بكيان الدولة
من باب احلقوق والواجبات وامل�س�ؤوليات»� ،أم «تلك العالقة بني الفرد
والدولة كما يحددها قانون تلك الدولة ومبا تت�ضمنه تلك العالقة من
واجبات وحقوق متبادلة» ،ف�إن املواطنة املطلوبة اليوم يف �إطار العقد
االجتماعي اجلديد ،هي ال�رشاكة وامل�ساواة يف احلقوق والواجبات،
وتلبية حاجيات الإن�سان املادية واملعنوية ،يف وطن جامع حر حتت
مظلة د�ستورية �ضابطة و�ضامنة لتلك ال�رشاكة وامل�ساواة من خالل
�آليات د�ستورية وقانونية فاعلة.

 - 3الأفراد يف الدولة مواطنني ال رعايا
من حما�سن ثقافة املواطنة �أن املواطنني يت�رصفون بوعي ومب�س�ؤولية،
لأنهم يت�رصفون بو�صفهم مواطنني ال رعايا ،فالرعايا ال دور لهم وال
م�س�ؤولية ملقاة على عواتقهم ،بو�صفهم جزء من �أمالك ال�سلطة احلاكمة
تت�رصف فيهم وفقا لرغباتها ،بينما تتعامل مع املواطنني بو�صفهم
�رشكاء يف �إدارة الدولة ،لأن فكرة الدولة احلديث قائمة على �أ�سا�س �أنها
م�ؤ�س�سة �سيا�سية اجتماعية تقوم فيها الروابط على �أ�سا�س تعاقدي يكون
فيه الفرد مطالب بواجبات وعليه حقوق ،ومن هنا تكمن �أهمية تر�سخ
ثقافة املواطنة يف الدولة الع�رصية ،التي جتعل الفرد يف الدولة م�س�ؤوال
يطالب بحقوقه وال يتنازل عنها ويقوم بواجباته ب�شكل م�س�ؤول ،مما
يجعله ع�ضوا فاعال يف املجتمع لأنه يت�رصف وفقا لوعي وم�س�ؤولية.

وقد يكون منطلق حتقيق متطلبات العقد االجتماعي اجلديد ،و�ضع
د�ساتري جديدة يف كل قطر مغاربي ،ت�ستجيب ل�رشوط الدميقراطية
واملواطنة الكاملة ،عرب الن�ص يف هذه الد�ساتري ب�شكل وا�ضح ال يقبل
الت�أويل ،على الأ�س�س واملبادئ والقيم ،التي ت�ضمن حتقيق املواطنة ،و
من بينها � :أن ال�شعب م�صدر ال�سلطات ،و�سيادة �أحكام القانون وامل�ساواة
�أمامه ،و�ضمان ف�صل ال�سلطات ،و�ضمان احلقوق واحلريات العامة
د�ستورياً ،خا�ص ًة حتقيق احلقوق املدنية ،احلقوق ال�سيا�سية ،احلقوق
االقت�صادية ،احلقوق االجتماعية ،من خالل تنمية قدرة الر�أي العام
ومنظمات املجتمع املدين على الدفاع عن احلريات العامة وحقوق
الإن�سان  ،وتداول ال�سلطة ب�شكل �سلمي وفق انتخابات عامة حرة ونزيهة
ت�ستجيب للمعايري الدولية.

 - 4املواطنة هي �أ�سا�س الدولة احلديثة ،دولة القانون وامل�ؤ�س�سات.
فمن �أجل منع ا�ستبداد الدولة و�سلطتها ن�ش�أت فكرة املواطن الذي ميتلك
حقوق غري قابلة لل�سلب �أو االعتداء عليها من قبل الدولة ؛ وحقوق مدنية
تتعلق بامل�ساواة مع الآخرين ،وحقوق �سيا�سية تتعلق بامل�شاركة يف
اتخاذ القرار ال�سيا�سي ،وحقوق ترتبط بال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،لذا ي�سعى اجلميع يف الع�رص احلديث من �أجل تر�سيخ املمار�سة
الدميقراطية وتكري�س ثقافة املواطنة من �أجل دولة القانون وامل�ؤ�س�سات
امل�ستندة �إىل الإرادة ال�شعبية ،فاملواطنة لي�ست جمرد قيمة و�إمنا ممار�سة
يف �شتى املجاالت االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والثقافية ،فكل
مواطن له نف�س احلقوق وعليه نف�س الواجبات ،مثبتته ومكر�سة وفقا
للقانون والد�ستور .

املحور الأول � :أهمية املواطنة للعقد االجتماعي اجلديد
تربز �أهمية املواطنة للعقد االجتماعي اجلديد من خالل ال�رشوط التي
توفرها قيم املواطنة ،لقيام هذا العقد ومن �أهمها:

 - 1حتقيق امل�ساواة يف احلقوق والواجبات بني املواطنني
من مزايا املواطنة �أنها حتقق املوازنة بني احلقوق والواجبات وامل�ساواة
�أمام القانون ،بني كافة الأفراد بعيدا عن اعتبارات االنتماء القبلي �أو
العرقي �أو الديني ،مما يجعل الروابط القائمة بينهم ينظمها القانون
وتديرها م�ؤ�س�سات يف �إطار الوالء للوطن.

 - 5املواطنة جتعل انتماء الإن�سان للدولة ولي�س لأطر ما قبل الدولة.
عرب التاريخ وجدت بنى اجتماعية وعرقية ودينية �سابقة على ن�ش�أة
الدولة الع�رصية ومتعار�ض معها ويف كثري من الأحيان متناق�ضة
معها ،لكن جتربة القرن الع�رشين بينت �أن �إحالل املواطنة مكان تلك
البنى خري عالج ملواجهتها ،وللتغلب على ال�رصاعات الناجتة عنها،
مما يتطلب النظر �إىل تلك االختالفات العرقية والعقائدية والثقافية يف
مكونات املجتمع نظرة �إيجابية ،مع �رضورة ال�سعي الدائم ال�ستيعابها
دون �إق�صاء �أو تهمي�ش ،ليتم التفاعل والتمازج بينها مبا ي�ؤدي �إىل تولد
ثقافة وطنية تدعم من روح ال�رشاكة والرتابط يف املجتمع.

ومما يعزز من تلك امل�ساواة بني جميع املواطنني واعتبار جميع ال�سكان
الذين يتمتعون بجن�سية الدولة مواطنني مت�ساوين يف احلقوق والواجبات،
هو �إقرارها قانونيا ،حيث يتمتع كل فرد منهم بحقوق والتزامات مدنية
وقانونية واجتماعية واقت�صادية وبيئية مت�ساوية .

وهنا تربز �أهمية املواطنة يف تكري�س قدرة الفرد يف حتقيق ذاته يف
الدولة الع�رصية مع احل�صول على حقوقه والقيام بواجباته ،وعدم
التناق�ض بني هويته الثقافية واالجتماعية اخلا�صة ومواطنته .

 - 2امل�شاركة يف احلياة العامة.
�إن �شعور الإن�سان بحريته ومتتعه مبواطنته ،تعطيه الدافعية والقدرة على
امل�شاركة يف ال�ش�أن العام واحلر�ص على �إدارته ب�شكل يحقق امل�صلحة
العامة ،ل�شعوره ب�أهمية ن�رش العدالة و�أداء واجباته يف الدفاع عن الوطن
ودفع ال�رضائب واحرتام القوانني والأنظمة العامة ،وامل�شاركة عموما
ت�ساهم بدورها يف تر�سيخ املمار�سة الدميقراطية ،كما �أن تعمق املمار�سة
الدميقراطية تتيح الفر�صة املنا�سبة لكل مواطن للتعبري عن رغباته

املحور الثاين  :املواطنة املغاربية املن�شودة
�إن التحوالت ال�سيا�سية واالجتماعية اجلارية يف �أغلبية �أقطار املغرب
العربي تدفع �إىل التفا�ؤل ب�إمكانية حترك م�سار البناء املغاربي املتعطل
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منذ �سنوات ،كما تدعو �إىل �رضورة التفكري يف نوعية الأ�س�س التي ينبغي
�أن يعاد عليها بناء املغرب العربي والآليات التي ت�ضمن ا�ستمرارية
م�ؤ�س�ساته وفاعليتها ،و�سيمر ذلك حتما عن طريق �ضمان امل�شاركة
الفعالة للمواطن املغاربي يف �إعادة بناء احتاد املغرب العربي ،وهو
ما ي�ستدعي �ضمان مواطنة مغاربية حقيقية وكذلك التفكري يف نوعية
تلك املواطنة التي ت�ضمن للإن�سان املغاربي امل�شاركة يف بناء املغرب
العربي ،وقد تكون احلريات اخلم�سة التي حتدث عنها الرئي�س التون�سي
امل�ؤقت املن�صف املرزوقي ،هي مرتكز تلك املواطنة بالإ�ضافة �إىل تفعيل
دور املجتمع املدين ذات الطابع املغاربي وال�سماح له بالن�شاط يف كل
الأقطار بنف�س ال�رشوط.

املغاربي ،بالإ�ضافة �إىل دوره يف ت�شبيك امل�صالح االقت�صادية التي هي
املعول عليها يف هذا املجال.
 ال�سماح للمجتمع املدين القيام بدوره يف البناء املغاربي.يف املرحلة احلالية ينبغي الرتكيز على دور املجتمع املدين املغاربي
 ذات الطابع املغاربي  -يف تر�سيخ قيم املواطنة املغاربية ودفعم�سرية البناء املغاربي ،فاملفهوم احلديث للمواطنة يفرت�ض وجود
جمتمع مدين و�سيا�سي ،ي�ضمن احلقوق ويحث على القيام بااللتزامات،
وتوفري ن�سق �أخالقي يح�ض على امل�شاركة والت�ضامن ،ذلك �أن منظمات
املجتمع املدين يف الوقت الراهن� ،أ�صبحت تلعب دوراً كبرياً يف تنمية
وتر�سيخ قيم املواطنة ،باعتبارها �إحدى �أهم قنوات امل�شاركة الداعمة
مل�سار التطور الدميقراطي وبناء الدولة احلديثة،لأن جتربة القرن
الع�رشين �أظهرت �أن بناء املغرب العربي ال ميكن �أن يتحقق دون بناء
دولة وطنية حديثة.

واحلريات اخلم�سة التي حتدث عنها الرئي�س التون�سي امل�ؤقت هي :
 – 1حرية التنقل  :وتعني �إلغاء كل القيود على تنقل �أبناء �أقطار املغرب
العربي� ،سواء كانت قيودا قانونية �أو �سيا�سية وحينها �سي�شعر املواطن
املغاربي ب�أنه ينتمي لف�ضاء كبري ،ثقافيا واجتماعيا واقت�صاديا
و�سيا�سيا ،و�أن �أهمية هذا الف�ضاء ت�ستحق الت�ضحية والعمل الد�ؤوب من
اجل حتقيقه واجنازه يف الواقع ،ملا �سيرتتب على ذلك من مكا�سب له
ولغريه من املواطنني.

وخال�صة القول �أن اجلميع مطالب بتكري�س ثقافة املواطنة بو�صفها
قيمة �أ�سا�سية من قيم الدميقراطية ،والعمل على جعلها ثقافة و�سلوكا
واعيا للجميع ،ومن �أجل تر�سيخ املواطنة املغاربية ما زلنا نحتاج
�إىل الكثري من اجلهد املتوا�صل ،خا�صة يف مداين الرتبية والإعالم،
باعتبار العمل من �أجل املواطنة املغاربية ،هو عمل من �أجل بناء
�إن�سان مغاربي دميقراطي واعي بحقوقه وواجباته ،وبناء �إن�سان
مغاربي بهذه املوا�صفات� ،سي�شكل مدخال فعاال من �أجل حتقيق الوحدة
املغاربية.

 – 2حرية الإقامة ،وما تعنيه من تعزيز �أوا�رص الرتابط االجتماعي
والثقايف وتوفره للمواطن املغاربي من خيارات يف البحث عن الفر�ص
املنا�سبة �أينما كانت ،لت�سهيلها متطلبات احلياة والعي�ش ،وتعزيز �شعوره
باالنتماء �إىل القطر الذي يف�ضل الإقامة فيه كما لو كان بلده الأ�صلي.
 - 3حرية التملك ،وقد �أثبتت التجربة الأوروبية �أهميتها يف تعزيز
فر�ص االندماج والتكامل وتبادل املنافع ،فالإن�سان املعا�رص وطنه
�أين توجد ممتلكاته ويجد راحته ،وهذا العامل �سي�شكل �أهمية خا�صة
لبناء املغرب العربي ،لأنه �سيزيد من الهجرة بني �أقطار املنطقة وكذلك
زيادة فر�ص ال�سياحة املغاربية – املغاربية ،وهو ما يعني املزيد من
التوا�صل والرتابط ،التي هي العنا�رص الأ�سا�سية يف �أي بناء يتوخى
االندماج.

م�سوغات وحتديات البناء امل�ؤ�س�ساتي يف
ليبيا
د� .أحمد علي الأطر�ش

امل�سوغات

 – 4حرية امل�شاركة يف االنتخابات البلدية ،وقد تكون �إمكانية حتقق
هذه احلرية هي الأ�صعب من بني احلريات اخلم�سة ،لأن تقاليد املمار�سة
ال�سيا�سية وبالذات االنتخابات مل ترت�سخ بعد يف حياة املواطن املغاربي،
حلداثة عهده بالعمل ال�سيا�سية و�ضعف الثقافة الدميقراطية لديه ،لكن
هذه احلرية حلم ينبغي لكل مواطن مغاربي �أن ي�سعى من اجل حتقيقه
باعتبار امل�شاركة ال�سيا�سية واالهتمام بال�ش�أن العام من �أهم مداخل
البناء املغاربي.

لقد �شهدت ليبيا  -كما هي حالة معظم �شعوب املنطقة العربية -مراحل
تاريخية ع�صيبة تناوب اال�ستعمار من خاللها على التحكم يف م�صائره
ومقدراته ومكت�سباته .ونظراً للطبيعة الديناميكية للجن�س الب�رشي ب�شكل
عام ،ومتاهي ًا مع املقاربات الداعية والداعمة للتطور والتغيري التي
تتحكم يف م�سار احلياة الب�رشية ،متكن الليبيون ،وبدعم من املجتمع
الدويل ،يف منت�صف القرن املن�رصم من نيل ا�ستقاللهم من اال�ستعمار
التقليدي �آملني التحرر و�صنع م�ستقبلهم� .إال �أن التطورات والتحوالت
التي ح�صلت على ال�ساحة الدولية ،وخا�صة منذ نهاية حقبة احلرب
الباردة (�أو مرحلة الثنائية القطبية) ،ناهيك عن تداعيات العوملة ،بكافة
تفا�صيلها ومكوناتها ،انعك�ست ب�شكل ملحوظ على احلياة ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية العربية مما ا�ستوجب �صياغة جديدة للواقع
الر�سمي العربي ،املرتدي واملت�آكل.

 – 5حرية اال�ستثمار ،ومو�ضوع اال�ستثمار املغاربي – املغاربي هو
ق�ضية الق�ضايا ،لأهميته يف ت�شبيك امل�صالح امل�شرتكة بني �شعوب
منطقة املغرب العربي ولدوره كذلك يف خلق ن�سيج اقت�صادي مغاربي
قابل للتكامل واالندماج ،حيث مل تتجاوز املبادالت املغاربية امل�شرتكة
 % 3يف �أح�سن حاالتها خالل العقود املا�ضية ،وظل �ضعف التبادل
االقت�صادي وتبعية االقت�صاديات املغاربية لالقت�صاد الأوروبي من
بني �أهم العقبات التي عرقلت م�سرية البناء املغاربي خالل ن�صف القرن
املا�ضي ،وبالتايل فحرية اال�ستثمار بني �أقطار املغرب العربي� ،ست�شجع
املواطن وخا�صة امل�ستثمرين على لعب دور يف تعزيز فر�ص االندماج

ومع مطلع العقد الثاين من هذا القرن �شهدت العامل العربي حتو ًال
ا�سرتاتيجي ًا ملح َا وحتمي ًا متثل فيما �أ�صبح يعرف ا�صطالح ًا “بالربيع
العربي”� ،أي ثورة ال�شعب على ا�ستبداد النخب احلاكمة ،مقرون ًا بتف�شي
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الف�ساد وتعرث التنمية وتردي الأحوال املعي�شية يف منطقة ت�صنف من
�أغنى مناطق العامل من حيث الرثوات الطبيعية .وعلى الرغم من طابعها
العفوي التلقائي ،مل تكن هذه الأحداث التي هزت كيان وم�صداقية
الأنظمة العربية امل�ستبدة وليدة اللحظة ،بل كانت ثمرة تراكمات دفينة
وم�ستدامة.

العن�رص ال�سيا�سي
حاول القدايف طيلة فرتة حكمة الرتويج خلديعة الدميقراطية املبا�رشة
(�أي ما كان يحلو له نعتها «الدميقراطية املبا�رشة» �أو «حكم ال�شعب»)،
�إال �أن الواقع واملمار�سة ت�شري �إىل حكم الفرد املطلق على كافة مكونات
الدولة .لقد عاين ال�شعب الليبي من انعدام احلوار وامل�شاركة ال�سيا�سية
احلقيقة ،وتخوين وجترمي احلزبية ،وتغييب دور املجتمع املدين يف
احلياة ال�سيا�سية ،مع غياب اطر د�ستورية وقانونية حقيقة وفعالة وخنق
وم�صادرة احلقوق واحلريات العامة وغريها من مقومات الإ�صالح.
ومع التعنت املفرط� ،أو التلويح بوعود مكررة وغري جادة (كم�سكنات)،
�أ�صبحت الأمور ال حتتمل مما ا�ستوجب العمل على التغيري.

�إن ا�ستجالء ماهية الدوافع التي �أدت �إىل ك�رست هاج�س اخلوف من
ال�سلطة ،والإف�صاح علن ًا عن املطالبة بالتغيري اجلذري والفوري ،وب�شكل
�سلمي وح�ضاري ،نرى �رضورة عدم عزل العوامل الداخلية عن اخلارجية
وذلك نظراً لعن�رص التداخل والتالزم بينهما ،والناجم عن طبيعة
الع�رص ومقت�ضيات الظروف الدولية الراهنة .يف تقديرنا� ،أن اخلو�ض
يف مو�ضوع حتديات املرحلة يتطلب الوقوف عند �أهم العنا�رص التي
ا�ستدعت وت�ستدعي التغيري.

العن�رص احلقوقي
ينبغي تناول هذا البعد من خالل زاويتني :ال�شق الأول داخلي حيث
�أو�ضحنا يف اجلزئية ال�سابقة �أن غياب �أو ق�صور �أو ه�شا�شة املرجعيات
والهياكل القانونية والد�ستورية �ساهم �إىل حد كبري يف بقاء القدايف يف
�سدة احلكم مع قناعتنا �أنه تعمد فعل ذلك مل�صلحته الذاتية ،وتهرب ًا من
امل�س�ألة القانونية� .إن تعمد عدم التقيد بالتزامات قانونية ود�ستورية هي
من �سمات النظم اال�ستبدادية� .إن الإقرار بالد�ستور �أو االنتخابات ،عل
�سبيل املثال ،ي�شكل خطورة ق�صوى على طبيعة احلكم .كما �أن حقوق
الإن�سان  -والتي �صارت ت�صنف كحاجات �أ�سا�سية يف الدول التي حترتم
كرامة الإن�سان  ،-ولو �أقرت من الناحية النظرية ،ال تن�سجم مطلقا مع
الواجبات امللقاة على عاتق املواطنني ،وخا�صة لكونهم دافعي �رضائب.

العن�رص الأخالقي/الإن�ساين
ال يختلف عاقالن حول حقيقة �أن الإن�سان ال يعي�ش باخلبز فقط .فاخلبز
والكرامة متالزمتان وت�شكالن حمور ارتكاز لأي �إن�سان حر �رشيف� .إن
�أ�ساليب الرتهيب والقهر والإذالل والت�سلط التي مار�سها القدايف و�أ�رسته
وزبانيته على ال�شعب الليبي ،ولعدة عقود وب�أ�ساليب متنوعة ،هي
الوقود الذي �أ�شعل روح الثورة لذي املواطن الب�سيط .فاال�ستبداد حتول
لديه من تكتيك �إىل �إ�سرتاتيجية م�ستدامة ،وذلك رغبة يف البقاء على
�سدة احلكم �أطول قدر ممكن من الزمن .ورغم املطالبات العديدة باحرتام
كرامة الإن�سان وكربيائه �إال �أن القدايف مل يعر اهتمام لذلك� ،أو انتهج
�سيا�سة تكتيكية م�ضللة عولت على االلتفاف على الدميقراطية احلقيقية
والوعود الزائفة .هذا ال�سلوك امل�ضلل �أ�سهم بالطبع يف دعم وتر�سيخ
حالة اال�سرتخاء والأمل الواهم.

العن�رص الأمني
اقت�رصت ال�سيا�سات الأمنية يف الأنظمة العربية امل�ستبدة على الو�سائل
التقليدية املتمثلة يف الرتكيز على الإنفاق الأمني والع�سكري من �أجل
حماية ا�ستمرار النظم احلاكمة وتكري�س اال�ستبداد� ،أو حتت ذريعة درء
خماطر االعتداءات اخلارجية� .أل �أن هذا التوجه انك�شف �أمره و�أ�صبح
الرتكيز ،وفق الر�ؤية املعا�رصة ،على �أمن الإن�سان وذلك من خالل
مكونني رئي�سيني هما :احلرية من اخلوف واحلرية من احلاجة.

العن�رص االقت�صادي
لقد كان للعامل االقت�صادي دور حا�سم يف الت�أكيد واال�ستمرار يف
املناداة بالتغيري يف ليبيا .فعلى الرغم من املوقع اال�سرتاتيجي احليوي
والإمكانيات والرثوات الهائلة التي تزخر بها هذه الدولة� ،إال �أن �شعبها
عاين من �أو�ضاع اقت�صادية و�أحوال معي�شية مرتدية وخمزية ،وذلك
وفق التقارير ال�صادرة من امل�ؤ�س�سات الدولية ذات العالقة� .إن ارتفاع
م�ؤ�رشات الفقر والبطالة و�سوء الأحوال املعي�شية وت�أكل البنى التحتية،
مع ا�ست�رشاء الف�ساد وحجب ال�شفافية والتخوف من امل�س�ألة العلنية،
�أ�صبحت حقائق مل ي�ستطع �أحد جتاهلها �أو �إنكارها.

�إن امل�ؤ�رشات واملعطيات الرقمية املخيفة وامل�ستمدة من م�صادر موثوقة
وتتميز بقدر كبري من ال�شفافية والدقة ،تبني مدى ال�رضر والأذى الذي
حلق ويلحق بالإن�سان ،وخا�صة يف �أرجاء عدة من املنطقة العربية،
من جراء النزاعات واحلروب واملجاعة والفقر والأمية وانتهاكات
حقوق الإن�سان والف�ساد (املايل والإداري والأخالقي) ونهب للرثوات
والأمرا�ض والكوارث (الطبيعية وغريها) وغياب الدميقراطية والتبعية،
وبقية العوامل التي تعيق التنمية املرج�ؤة.

قد يتبادر للدهن �أن ليبيا تعترب من الدول الريعية الغنية� ،إال �أن هذا ال
ينفي حقيقة �أن املردود يعترب فئوياً ،وينح�رص يف طبقة ت�شمل القدايف
وعائلته وحا�شيته وجمموعة من االنتهازيني .هوالء هم من كان لهم
ن�صيب الأ�سد من �أكرب من عوائد النفط والغاز (امل�صدر للرئي�س للرثوة)،
�أما غالبية ال�شعب الليبي كانت تعاين من احلرمان والإق�صاء والتهمي�ش،
مما جنم عند ذلك تنامي روح الثورة على الظلم واملطالبة بتغيريات
جذرية .لقد �أفرز هذا الو�ضع طبقتني (فقرية مو�سعة وغنية �ضيقة) مما
�ساهم �إىل حد كبري يف تقل�ص رقعة الطبقات الو�سطى التي تعد �صمام
�أمان لال�ستقرار والتنمية احلقيقة.

�إن غياب �أو تغييب العمل وفق هذه الر�ؤية احل�ضارية للأمن من قبل
الأنظمة ال�شمولية �أ�سهم �إىل حد كبري يف الت�رسيع من وترية املطالبة
ال�شعبية ب�رضورة التغيري اجلذري والإطاحة باال�ستبداد.

العن�رص الإعالمي/املعلوماتي
لقد كان لهذا العن�رص دور بارز يف ت�رسيع وترية الق�ضاء على الأنظمة
العربية ال�شمولية ,وعلى ر�أ�سها حكم القدايف .فمع التطورات املتالحقة
8
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واملبهرة التي �أفرزتها الثورة الرقمية املتعلقة بتقانة االت�صال
والتوا�صل مل يكن مبقدور ال�سلطات امل�ستبدة منع �أو حجب احلقيقة عن
النا�س� .إن ع�رص عوملة املعلوماتية ،رغم �سلبياته ،كان عام ًال حا�سم ًا
يف ف�سح املجال للتن�سيق والتخطيط والتنفيذ للق�ضاء على اال�ستبداد يف
ليبيا ،وغريها من دول «الربيع العربي» .لقد حاول امل�ستبدين توظيف
هذه الو�سيلة الفعالة يف الت�ضليل وزرع الفنت والتج�س�س �إال �أن توافر
العنا�رص الأخرى حلتمية التغيري ،وامل�شار لها �سلفاً� ،ساهم �إىل حد كبري
يف ف�ضح النوايا وبطالن مفعول اخلديعة.

م�ؤ�س�سات الأمم املتحدة املعنية والدول الوقعة يف �إطار اجلوار اجلغرايف
واملجال احليوي لليبيا
تفعيل وم�أ�س�سة الدولة
 و�ضع د�ستور توفري املعلومات وت�أ�سي�س قاعدة بيانات دقيقة توفري ال�سيولة الالزمة ،وخا�صة من الأموال املجمدة وامل�رسوقةواملهربة من قبل فلول الالنظام ال�سابق.
 ال�شفافية امل�صداقية والتقيد بالربنامج الزمني املعلن للفرتة االنتقالية(الد�ستور /االنتخابات)..
 تفعيل القوانني ودور م�ؤ�س�سات الدولة ،وعلى ر�أ�سها الوزاراتال�سيادية.
 تعزيز روح املواطنة والوالء الوطني ن�رش وتكري�س ثقافة الدميقراطية ر�صد وجلم فلول ول�صو�ص عهد القدايف ممن ي�سعى �إىل �رسقة الثورةعرب ت�شكيل تنظيمات �سيا�سية ومدنية بغية الت�سلل للحكم وغ�سيل
الأموال املنهوبة.

التحديات
�سرنكز يف اجلريئة الثانية من هذه امل�ساهمة على التحديات (الق�صرية
والبعيدة املدى) والتي تواجه ليبيا على وجه اخل�صو�ص� ،إال �أن هذا
يتطلب الوقوف عند التحديات التي واجهت �أو تواجهه احلاالت املماثلة
على ال�صعيد الدويل.
�أ�شار تقرير الأمم املتحدة باخل�صو�ص ،وب�شئ من التو�ضيح� ،إىل
«التحديات الأ�سا�سية العامة» ،والتي وردت حتت الت�صنيفات التالية :
 الثقة بال�رشعية و�سيادة الدولة الإرادة ال�سيا�سية لتحقيق ال�شفافية واملحا�سبية (حماربة الف�ساد) ر�أ�س املال املجتمعي والتكافل االجتماعي امل�صاحلة �إعادة بناء االقت�صاد واطر توفري اخلدمات -الأمن والتحركات العابرة للحدود

ثاني ًا /التحديات امل�ستقبلية
 بناء الإن�سان وتخلي�ص العقلية من روا�سب احلكم االوتقراطي التعوي�ضات ملن ت�رضر �أثناء حكم القدايف وخالل مرحلة التحرير التوظيف وخلق فر�ص عمل فرز رموز العهد ال�سابق املت�سلقني واالنتهازيني و�آلية التعامل معهم متابعة املجرمني والأموال املجمدة وامل�رسوقة (يف الداخل واخلارج) ت�ضييق الفجوة بني نخب (انتلجين�سيا) الداخل واخلارج ربط امل�ؤ�س�سات الأكادميية مبراكز �صناعة القرار ر�سم �سيا�سة خارجية مبنية على احرتام امل�صالح العليا للدولة الليبيةواملعاملة باملثل وو�ضع �آليات ذات كفاءة وح�س وطني لتنفيذها

�أما فيما يتعلق باحلالة الليبية ،ورغم انطباق معظم ما جاء يف ال�رشوح
املتعلقة بالتحديات الأ�سا�سية العامة امل�شار لها �أعاله� ،إال �أنها لها
خ�صو�صية ناجمة عن عوامل متعددة مت�شابكة ميكن التعرف عليها
من خالل امل�سوغات الواردة يف هذه الدرا�سة .لذا ،ونظراً للتقيد بعامل
حيز هذه امل�ساهمة ،ميكن �إيجاز التحديات املتعلقة باحلالة الليبية
وت�صنيفها كما يلي:

�أو ًال /التحديات الراهنة
ا�ستتباب الأمن ،وهذا يتطلب:

احللول املمكنة
من خالل ا�ستعرا�ض ما �سبق ميكن القول �أن �أهم حتدي تواجهه ليبيا يف
هذه املرحلة هو التحدي الأمني ،وخا�صة مع انت�شار الأ�سلحة والذخائر
التي مت توزيعها من قبل حكم القدايف �أثناء الثورة �أو تلك التي مت
التح�صل عليها كغنائم خالل تلك الفرتة �أو من خمازن الأ�سلحة �إبان
التحرير .هذا الأمر �أزداد تعقيداً مع �إطالق �رساح كافة امل�ساجني ب�سب
جرائم مدنية من قبل نظام القدايف بعد انطالق الثورة (يف م�سعى لك�سب
ودهم) ،ومع احلالة االنفعالية واالنتقامية ال�سائدة لذي الكثري ممن
عاي�شوا الأحداث الدراماتيكية التي ح�صلت يف ليبيا.

 حل املجموعات امل�سلحة و�صهرها يف جي�ش و�أمن وطنيني جتميع الأ�سلحة والذخائر املنت�رشة نزع الألغام وخملفات احلرب مراقبة احلدود (منع التهريب والهجرة ال�رسية وت�سلل اجلماعاتالإرهابية)
 تفعيل العدالة وم�ؤ�س�سات الدولة القانونية والق�ضائية منع التوترات الناجمة عن اخلالفات املناطقية والقبلية (القدميةوامل�ستجدة) وتنازع امل�صالح
 معاجلة مع�ضلة النازحني ()IDPs امل�صاحلة الوطنية -التعاون مع الكيانات الإقليمية والدولية يف جمال الأمن ،وخا�صة مع

من هذا املنطلق نرى �أن ال�سلطات املعنية يف ليبيا (امل�ؤقتة �أو املنتخبة)
ينبغي �أن تركز على ا�ستتباب الأمن والق�ضاء على االنفالت الأمني
والتوترات التي ت�شهدها بع�ض املناطق ب�سبب حماولة فلول القدايف
لزعزعة �أمن ليبيا� ،أو تلك التي يقوم بها مهربني (للأ�سلحة وال�سلع
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� ّإن العدالة االنتقالية عن�رص �أ�سا�سي من عنا�رص االنتقال الدميقراطي،
ي�صعب �أن ينجح هذا الأخري بدونها .فهي منهج ي�سعى �أوال و قبل كل
�شيء �إىل تثبيت ال�سلم املدين و�إقرار امل�صاحلة الوطنية .ومن �أجل
الو�صول �إىل ذلك يتطلب تركيز العدالة االنتقالية �إقرار بع�ض الآليات
ميكن �إيجازها كما يلي :

املدعومة والب�رش  -يف �إطار اجلرمية املنظمة والهجرة ال�رسية والإرهاب)
وذلك بالأخ�ص يف اجلهات املتاخمة للحدود مع دول اجلوار اجلغرايف.
هذا يتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لعل �أهمها :
 الإ�رساع يف وترية العمل على �ضم الثوار من لهم الرغبة يف االلتحاقباجلي�ش وطني �أو الأمن الوطني �أو اجلهات الأمنية الأخرى وحتفيزهم
على ذلك مبزايا ت�شجيعية جمزية.
 جتفيف خمازن وم�صادر الذخرية. �رشاء الأ�سلحة �رشط توفر ال�سيولة الالزمة الرتخي�ص (ولو ب�صفة م�ؤقتة) بحمل الأ�سلحة وفق �ضوابط حمددة تكتيف اجلهود ملنع اخلالفات ولي�س حللها فقط. تو�سيع دائرة احلوار الوطني وامل�صاحلة الوطنية. تفح�ص جتارب الدول الأخرى يف هذا املجال والتعاون مع املكوناتواملنظمات الدولية والدولية املعنية.

 املحاكمات وحما�سبة امل�س�ؤولني عن اجلرائم� ،إما وفق قواعد القانوناجلنائي العادية� ،أو وفق قواعد خا�صة يقع �إعدادها للغر�ض ت�أخذ بعني
االعتبار طبيعة اجلرائم واالنتهاكات وتبيح ا�ستبعاد مبادئ التقادم
امل�سقط .على �أن تتم املحا�سبة من طرف هيئات ق�ضائية يتم تركيزها
توافقيا بني الأطراف ال�ساهرة على عملية االنتقال الدميقراطي.
 جلان احلقيقة. �إقرار مبد�أ تعوي�ض ال�ضحايا وجرب الأ�رضار وي�شمل ذلك التعوي�ضاملادي واملعنوي عن الأ�رضار املبا�رشة �أو �ضياع الفر�ص ،ورد االعتبار،
وا�ستعادة ما فقد� ،إن �أمكن.
 الإ�صالح امل�ؤ�س�ساتي  ،الذي يعترب �رضوريا لتفادي وقوع انهيارالدميقراطية يف امل�ستقبل.
 ال�سهر على �إحياء الذاكرة الوطنية اجلماعية والعمل على ا�ستمراريةذكرى ال�ضحايا كت�أكيد متجدد على عدم الوقوع يف �أخطاء املا�ضي مرة
�أخرى.

والعن�رص الأخر املهم هو تر�سيخ دولة القانون وامل�ؤ�س�سات وهذا يف
تقديرنا ي�ستوجب ما يلي :
 االلتزام باجلدول الزمني املقرر لالنتخابات (الت�رشيعية والرئا�سية) و�ضع الد�ستور والقوانني ب�شكل توافقي ومدرو�س توفري ال�سيولة الالزمة تفعيل العدالة ودعمها امل�صداقية وعدم �إ�صدار قرارات يف �سياق وعود غري القابلة للتطبيق. ال�شفافية يف ظل و�ضع منظومة معلوماتية متطورة بغية التو�صللقرارات مبنية على بيانات ومعطيات رقمية دقيقة وحقيقية
 -تعزيز روح االنتماء للوطن وثقافة الوالء الوطني

وخرط ك ّل من املغرب و اجلزائر يف هذا ال�سياق ،اقتناعا ب�أن العدالة
االنتقالية هي التي ب�إمكانها توفري احللول ،حتقيقا للت�صالح بني
خمتلف مكونات �شعوبها.
ففي اجلزائر ،و مبا�رشة بعد تنظيم �أول انتخابات تلت ع�رشية الدم،
ال�سوداء ،طرح الرئي�س اجلزائري اجلديد م�رشوع امل�صاحلة الوطنية ،فتم
اعتماد قانون الوئام املدين الذي �سمي كذلك قانون الرحمة .،لقد اعتربت
مبادرة الوئام املدين حال وحيدا ملعاجلة الأزمة التي خلّفت� ،آالف
القتلى ومثلهم من املفقودين ،وهي املبادرة التي حظيت بت�أييد غالبية
اجلزائريني يف ا�ستفتاء �شعبي عام يف �سبتمرب من �سنة  .1999ويندرج
هذا القانون ،كما جاء يف �إطار املادة الأوىل من باب �أحكامه العامة
يف �إطار الغاية ال�سامية املتمثلة يف ا�ستعادة الوئام املدين ،ويهدف �إىل
ت�أ�سي�س تدابري خا�صة بغية توفري حلول مالئمة للأ�شخا�ص املورطني
يعبون عن �إرادتهم يف
واملتورطني يف �أعمال �إرهاب �أو تخريب  ،الّذين رّ
التوقف ،بكل وعي عن ن�شاطاتهم الإجرامية ،ب�إعطائهم الفر�صة لتج�سيد
هذا الطموح ،على نهج �إعادة الإدماج املدين يف املجتمع .وهو ما
�سمح بعد �سنة واحدة من �إ�صداره ب�سن عفو رئا�سي عن مقاتلي اجلي�ش
الإ�سالمي للإنقاذ الذي �أعلن عن حله مبا�رشة بعد �صدور قرار العفو.

جتـارب العدالـة االنتقاليــة فــي املغــرب
الـعربـي
د� .أحمد �إدري�س
يعد مو�ضوع العدالة االنتقالية من �أهم املوا�ضيع التي �شغلت و ت�شغل
املواطن املغاربي منذ �أكرث من ع�رش �سنوات .فبداية برحيل امللك احل�سن
الثاين باملغرب ،مرورا بنهاية ع�رشية الدم باجلزائر ،و�صوال �إىل �سقوط
�أنظمة اال�ستبداد يف ك ّل من تون�س و ليبيا ،ف� ّإن متطلبات القطع مع
املا�ضي ،و و�ضع اللبنات الأوىل لأنظمة دميقراطية جديدة ،يقت�ضي �أن
لكن ذلك ال يكون ممكنا �إال �إذا �صفت هذه
تت�صالح ال�شعوب مع ما�ضيهاّ .
ال�شعوب ح�ساباتها مع ك ّل من اتخذ اال�ستبداد نهجا للحكم ،وا�ستعمل
القمع طريقة لالنفراد بال�سلطة و البقاء فيها و كر�س الف�ساد منظومة
لنهب البالد و اال�ستحواذ على مواردها.

يف  ،2005طرح على اجلزائريني م�رشوع «امليثاق من �أجل ال�سلم
وامل�صاحلة» والذي مت �إقراره عن طريق اال�ستفتاء يوم � 29سبتمرب
 ،2005هذا امليثاق اعتربه الدار�سون امتداداً لقانون الوئام املدين و�سدا
للفراغ القانوين للمرحلة املمتدة من تاريخ انق�ضاء مفعول هذا القانون
( 13يناير � )2000إىل يوم اال�ستفتاء على امليثاق وذلك بالت�سوية
القانونية لبع�ض الأ�شخا�ص الذين تابوا خالل هذه املرحلة.

� ّإن التجارب يف هذا املجال عديدة و متنوعة ،يف دول مثل �أمريكا
الالتينية و �آ�سيا و �إفريقيا اجلنوبية ،دول عانى مواطنوها من
االختفاءات الق�رسية و التعذيب و الأحكام خارج الق�ضاء ،وهي جتارب
تن�ضوي جميعها حتت لواء ما يعرف بالعدالة االنتقالية.

رغبة القيادات اجلزائرية يف البحث عن �إجناح عملية امل�صاحلة ،مل
تخف كذلك الرغبة يف الإ�رساع يف طي �صفحة املا�ضي ،وهو ما اعتربه
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ولقد كانت �أوىل قرارات ال�سلطات «اجلديدة» �إحداث جلنة للتق�صي يف
م�سائل الف�ساد والر�شوة ،وجلنة ثانية للتق�صي يف ما �أرتكب من جتاوزات
خالل �أيام الثورة .ولكن مل حتدث جلنة حتقق يف كل جتاوزات النظام
ال�سابق منذ ن�ش�أته ،وهو ما دفع العديدين �إىل املطلبة بتكري�س منظومة
للعدالة االنتقالية ،خا�صة و�أن بع�ض املحاكمات اجلارية مت �إ�سنادها
�إىل الق�ضاء العادي وبع�ضها املتعلق باجلانب الأمني �إىل الق�ضاء
الع�سكري .وكليها ال يح�ضى ب�أية مكانة يف قلوب التون�سيني.

البع�ض حماولة لعدم الك�شف عن كل حقائق تلك املرحلة وبالتايل احلد
من �إمكانيات حتقيق العدالة كاملة.
من ناحية �أخرى ف�إن هته القيادات اكتفت بجانب فقط من العدالة
االنتقالية �أال وهو امل�صاحلة ،وجعلت املحا�سبة جنائية فقط �أمام
املحاكم املخت�صة ،ومل تن�شئ جلانا لتق�صي احلقائق التي قد تثبت
تورط ال�سيا�سيني ومتكن بالتايل من حما�سبتهم.
�أما يف املغرب ،فمنذ ت�أ�سي�س هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة يف  7يناير
 ،2004ت�أكدت رغبة ال�سلطات املغربية يف �إر�ساء �آليات العدالة االنتقالية
عن طريق تكري�س �أداة للبحث عن احلقيقة يف ملفات انتهاكات حقوق
الإن�سان و�إن�صاف ال�ضحايا من خالل جرب ال�رضر ورد االعتبار لهم.
وتعترب هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة جهازا ذي اخت�صا�صات غري ق�ضائية
يف جمال ت�سوية ملفات االنتهاكات حلقوق الإن�سان يف فرتة حكم امللك
احل�سن الثاين ،بحيث تقت�رص مهمتها عن البحث على احلقيقة وتقييم
ال�رضر .ويتم ذلك عن طريق برنامج جل�سات اال�ستماع التي تنظمها
الهيئة يف خمتلف املدن املغربية تعطي فيها فر�صة للأ�شخا�ص �ضحايا
االنتهاكات للتعبري ب�صفة �شخ�صية ومبا�رشة (با�ستعمال القنوات
التلفزية و�أمواج االذاعة) عما تعر�ضوا له من تنكيل و تعذيب و�إهدار
للكرامة وما تعر�ض له ذووهم من �أ�رضار ج�سيمة مادية ومعنوية.

فتون�س مل ت�شهد من قبل انتقادا و ت�شكيكا يف �أداء منظومتها
الق�ضائية مثل ما ت�شهده اليوم ،و�إذا كان هذا يعترب �شيئا ما طبيعيا
�إذا ما نظرنا �إىل خ�صو�صية املرحلة و طبيعة الق�ضايا املعرو�ضة على
املحاكم  ،ف�إنه يدلّ على وجود اقتناع �شبه عام لدى �أغلب مكونات
املجتمع بعدم قدرة هذا اجلهاز على اال�ستجابة ملتطلبات الظرف.
� أ�سباب العجز عديدة وال ميكن اخلو�ض فيها بالعمق املطلوب ،فمنها
ما يرتبط بال�سلطة الق�ضائية يف ح ّد ذاتها� ،إما لف�ساد البع�ض من
مكوناتها �أو لعدم متكنها من القطع مع املا�ضي الذي كانت ت�سوده
ثقافة التعليمات .ومنها كذلك ما يرتبط بحكومات ما بعد الثورة التي
مل تقم بدورها على الوجه الأف�ضل والتي غلب عليها �شيء من التهاون
والالمباالة يف حتريك الدعاوى والت�رسيع مب�ساءلة من يعتربون رموزا
لف�ساد النظام ال�سابق ومن امل�ساهمني يف جربوته.

ومن �أجل القيام مبهمتها يف البحث عن احلقيقة والك�شف عن اجلرمية
واثبات نوعية ومدى ج�سامة االنتهاكات املا�ضية �أعطي لهيئة الإن�صاف
وامل�صاحلة اخت�صا�ص �إجراء التحريات وتلقي الإفادات وا�ستيفاء
املعلومات واملعطيات والإطالع على ك ّل الوثائق التي تبني ذلك.

ولعل هذا التهاون هو الذي دفع الهيئة العليا لتحقيق �أهداف الثورة،
وهي الهيئة التي �أ�رشفت على املرحلة الأوىل مل�سار االنتقال
الدميقراطي � ،أي مرحلة ما قبل انتخابات �أكتوبر � ،2011إىل التوجه
�إىل احلكومة بالئحة على غاية من الأهمية �أكدت فيها عجز املنظومة
الق�ضائية عن تلبية ما يتطلع �إليه املواطنون من عدالة ت�ضمن املحا�سبة
وتعقب كل من �أجرم يف حق ال�شعب ،و«طالبت» فيها ب�إر�ساء عدالة
انتقالية يكون من �أ�س�سها بعث جممع ق�ضائي متخ�ص�ص يهدف �إىل
ك�شف التجاوزات واالنتهاكات وحتديد امل�س�ؤوليات وتتبع املذنبني.
مل تلق هذه الالئحة جتاوبا عند حكومة تلك الفرتة ،ومل يلق ت�صور الهيئة
للعدالة االنتقالية �صدا عند احلكومة ال�رشعية املنبثقة عن املجل�س
املنتخب يف � 23أكتوبر .فالأوىل مل تكن تعترب �أن العدالة االنتقالية
�أولوية من �أولوياتها� ،أما الثانية ف�إنها ارت�أت �أن تكون للعدالة االنتقالية
وزارة� ،أي هيكال �إداريا حكوميا ،ي�أمتر ب�أمرها وينتهج نهجها .يف حني
�أن جتارب العدالة االنتقالية ت�ؤكد على �أن الهيئات امل�رشفة عنها يجب
�أن تكون هيئات م�ستقلة ،تتمتع بكل ال�صالحيات وت�رشك املجتمع
املدين �إىل �أبعد احلدود.

وما يجدر ذكره� ،أن الهيئة ،وبالإ�ضافة �إىل تنظيم جل�سات اال�ستماع
�إىل املعنيني مبا�رشة باالنتهاكات ،لعبت كذلك دورا بيداغوجيا ،وذلك
بتنظيم �سل�سلة من جل�سات احلوار بهدف �إ�رشاك الر�أي العام يف التفكري
حول ال�سياقات التاريخية والفكرية و ال�سيا�سية لالنتهاكات اجل�سيمة
حلقوق الإن�سان التي عرفها املغرب منذ بداية اال�ستقالل ،وحول الأ�سباب
التي �أدت �إىل حدوثها ،واالنعكا�سات التي خلفتها على التطور ال�سيا�سي
يف هذا البلد.
�إ ّال � ّأن عمل الهيئة على �أهميته العالية ،مل يتمكن ،بح�سب ما ي�ستفاد
من فحوى تقريرها (يف اجلزء امل�رصح به على الأقل) من حتديد درجة
م�س�ؤولية كل الأجهزة و كل الأطراف ،خا�صة ال�سيا�سية وعلى ر�أ�س الدولة،
بخ�صو�ص االنتهاكات اجل�سيمة املرتكبة .وذلك اعتبارا لتعدد الأجهزة
الأمنية و تداخل �صالحيتها و ت�شابك تدخالتها يف خمتلف الأحداث،
وكذلك بفعل امتناع بع�ض اجلهات من متكني الهيئة من الأر�شيف
ورف�ض امل�س�ؤولني ال�سابقني من الإدالء ب�شهادتهم يف املو�ضوع.

الآن وقد مت اعتماد مبد�أ العدالة االنتقالية ،ف�إن تكري�سها احلقيقي
رهني م�س�ألة �إجرائية ،تقت�ضي اوال �إعادة النظر يف خيار �إن�شاء الوزارة
ونقل االخت�صا�ص �إىل جلنة �أو هيئة م�ستقلة ال تتوانى يف التق�صي يف
كل ملفات دومنا �أن تكون طرفا (كما هو حال الوزارة) وثانيا �إن�شاء
هيكل خ�صو�صي للم�سائلة يعمل كهيئة ق�ضائية ،من �أجل حما�سبة كل
املذنبني ،خ�صو�صا من ا�ستفادوا من قواعد التقادم امل�سقط.

كما �أن عمل الهيئة وت�صور وجودها �أ�صال ،مل ميكنا من احل�سم يف
مفهوم امل�صاحلة ،التي ت�ضل ،ح�سب البع�ض ،بدون معنى �إذا ما مل تقرتن
بامل�سائلة واملحا�سبة .فغيابهما يجعل من التجربة املغربية ،رغما عن
ثرائها ودورها يف ك�شف املظامل ،جتربة منقو�صة ،لأن املحا�سبة جزء
ال يتجز�أ من منظومة العدالة االنتقالية.
يف تون�س ما بعد الثورة ،تعالت الأ�صوات منذ الأيام الأوىل للثورة
ب�رضورة حما�سبة كل من �ساهم يف تكري�س منظومتي اال�ستبداد والف�ساد
وحماكمة امل�س�ؤولني عنهما.

بعد ذلك يكون من ال�سهل الو�صول �إىل مرحلة امل�صاحلة الوطنية والقبول
بطي �صفحة املا�ضي بنف�س را�ضية مطم�أنة.
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جممـوعــــة الـخبــــراء الـمغاربييـــــن
جمموعة اخلرباء املغاربيني هي جمموعة ت�ضم عددا من الأ�ساتذة املغاربيني امل�ؤمنني بفكرة اندماج املغرب
العربي وبوحدة ق�ضاياه ،تكونت يف �إطار التعاون بني مركز الدرا�سات املتو�سطية والدولية وم�ؤ�س�سة كونراد
�أدين�آور.
قار ميثل النواة املركزية للم�رشوع وحمركه الأ�سا�سي ،يلتحق به كلما اقت�ضت
هذه املجموعة تت�ألف من فريق ّ
احلاجة وح�سب املوا�ضيع الذي يتم التطرق �إليها ،عددا من الدار�سني املخت�صني يف املجال.
ويهدف الفريق من خالل عمله �إىل �إ�صدار ورقة بحثية تركّ ز على ق�ضية من الق�ضايا التي تهم املغرب
العربي �سواء تعلقت بالعالقات البينية بني �أقطاره �أو مبكانة هذه املنطقة يف حميطها الإقليمي والدويل.
يعب ب� ّأي حال من الأحوال عن � ّأي موقف ر�سمي ل ّأية جهة كانت،
�إن فريق اخلرباء املغاربيني هو فريق م�ستقل ال رّ
احلث على التفاهم والدفع �إىل احلوار يف جميع املجاالت �إىل جتاوز كل ما من �ش�أنه �أن يعرقل
وهو ي�سعى من خالل ّ
م�سرية بناء املغرب العربي �أو احلطّ من مكانته.

�أع�ضـــاء الــمجموعــــة
�أحمــد �إدريــ�س

والدولية
مدير مركز الدرا�سات املتو�سطية
ّ

ahmdriss@gmail.com

�أحمــد الأطــر�ش

ال�سيا�سية
�أ�ستاذ العلوم
ّ
طرابل�س  -ليبيا

aaalatrash@gmail.com

عبــد الـنــور بــن عنتــر
�أ�ستاذ وباحث
اجلزائر

احممــد مـالكـي
وال�سيا�سية
مدير مركز الدرا�سات الد�ستورية
ّ

جامعة القا�ضي عيا�ض  -مراك�ش
mhammedmalki@yahoo.fr

ديــدي ولــد الـ�سالــك
رئي�س املركز املغاربي للدرا�سات
اال�سرتاتيجية
ّ
نواك�شوط  -موريتانيا

didisaleck@yahoo.com
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