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تـقـريـر تـركـيـبـي 

نظم مركز درا�شات حقوق الإن�شان والدميقراطية ومركز الذاكرة امل�شرتكة 

من اأجل الدميقراطية وال�شلم، يومي اجلمعة وال�شبت 6 و7 ماي 2011 بالرباط 

ندوة دولية حول »التحول الدميقراطي باملغرب على �شوء التجارب الدولية«، 

بدعم من وزارة اخلارجية وزارة الثقافة واملجل�س الوطني حلقوق الإن�شان 

وموؤ�ش�شة فريدريك اإيربت، وذلك مب�شاهمة �شيا�شيني وجامعيني وخرباء من 

ا�شبانيا والربتغال وهنغاريا وم�رص وتون�س ومايل واملغرب.

وياأتي تنظيم هذه الندوة يف اإطار  عمل منظميها على م�شاحبة النقا�س 

الدميقراطي  والتحول  الد�شتورية  الإ�شالحات  ق�شايا  حول  الدائر  العمومي 

باملغرب، حيث �شكلت منا�شبة للنقا�س حول ق�شايا التحولت الدميقراطية 

باملنطقة العربية واإفريقيا وم�شتلزمات البناء الدميقراطي، وذلك من خالل قراءة 

الالتينية  واأمريكا  باأوروبا  الدميقراطي  النتقال  الدولية يف جمال  التجارب 

واأوروبا ال�رصقية واإفريقيا.

اجلل�ضة االفتتاحية 

الإن�شان  حقوق  درا�شات  مركز  رئي�س  بلكو�س  احلبيب  حممد 

والدميقراطية اأكد يف كلمة له خالل اجلل�شة الفتتاحية التي تراأ�شها املنا�شل 

احلقوقي واأحد م�شوؤويل مركز الذاكرة امل�شرتكة من اأجل الدميقراطية وال�شلم 

حممد الن�شنا�س، اأن انعقاد هذه الندوة الدولية يف هذا الظرف يندرج يف 

�شلب مرحلة حتول تعي�شها املنطقة املتمثلة يف م�شل�شل التغيري يف تون�س 
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وم�رص وما تعي�شه عدة دول اأخرى من خما�شات ون�شالت وحراك من اأجل 

الدميقراطية والكرامة واحلرية.

اأن التجربة املغربية بخ�شائ�س م�شارها وتفاعالتها مع احلراك  واعترب 

املغاربة نحو الأف�شل تبقى حا�رصة مبا حققته من  املجتمعي ومع طموح 

مكت�شبات، وما ك�شفته من اختاللت وما فتحته من اآمال وطموح.

يتوج  اأ�شا�شيا  مدخال  ت�شكل  اأن  يجب  املحطة  هذه  اأن  واعترب 

م�شل�شالت الإ�شالح وامل�شاحلة التي راكمتها التجربة املغربية يف املجالت 

املتعلقة بانتهاكات حقوق الإن�شان وحقوق املراأة والأ�رصة واحلقوق اللغوية 

التناوب  ال�شيا�شية كمدخل مثلته جتربة  )الأمازيغية(، ف�شال عن امل�شاحلة 

التوافقي مع حكومة ذ. عبد الرحمان اليو�شفي.

واأكد اأن امل�رصوع الدميقراطي يف حاجة اإىل دينامية جمتمعية حاملة 

له ثقافيا و�شيا�شيا وقيميا، حركة تتملك امل�رصوع وت�شبح ح�شنه القوي يف 

وجه كل القوى املناه�شة لالإ�شالح وللتقدم.

ومن جهته اأو�شح عبد ال�شالم بوطيب رئي�س ومركز الذاكرة امل�شرتكة 

من اأجل الدميقراطية وال�شلم اأن تنظيم هذه الدعوة ياأتي يف �شياق الوعي 

باأن الدميقراطية بناء ب�رصي م�شتمر، لن تكتمل حلقاته اإل با�شتتبابها يف كل 

اأنحاء العامل ومتتع الب�رصية بثمارها باعتبارها لي�شت هدفا يف حد ذاتها، بل 

هي و�شيلة للو�شول اإىل حتقيق اأحالم الب�رصية يف الكرامة وامل�شاواة والرخاء، 

كما ينطلق من الإميان باأن الو�شول اإىل هذا الهدف يحتاج اإىل كثري من 

الإبداع والتفاعل والإطالع على جتارب الآخرين. 

وينعقد هذا اللقاء، ي�شيف عبد ال�شالم بوطيب، لالإطالع وال�شتفادة 

من جتارب عديدة يف هذا العامل الذي حولته التكنولوجيا اإىل قرية �شغرية، 

الت�رصيع يف ال�شتفادة من ثمار  اإىل  التواقني  ال�شباب  املبدعون من  وحوله 

من  وبكثري  داخلها،  الإنهاء  كيفية  يعرفون  �شغرية  غرف  اإىل  الدميقراطية 
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اجلراأة والذكاء، مع من يقف يف وجه اأحالمهم. بكلمة ب�شيطة لها مدلول 

جارف، وهي كلمة »ارحل«.

الإن�شان  الوطني حلقوق  للمجل�س  العام  الأمني  ال�شبار  واألقى حممد 

اأكد  اليزمي،  اإدري�س  املجل�س  رئي�س  عن  نيابة  كلمة،  اجلل�شة  هذه  خالل 

دليال  ت�شكل  النتقالية  العدالة  املغربية يف جمال  التجربة  اأن  خاللها  من 

على حيوية النقا�شات والتطورات التي يعرفها املغرب منذ نهاية الت�شعينيات 

للم�شاهمة  فقط  لي�س  وامل�شاحلة،  الإن�شاف  هيئة  اإن�شاء  فكرة  بخ�شو�س 

يف معاجلة ملفات ما�شي النتهاكات اجل�شيمة حلقوق الإن�شان، ولكن يف 

ارتباط مع ق�شايا التحول الدميقراطي واإدماج خمتلف فئات املجتمع يف 

م�شل�شل الإ�شالح والتحول والتحديث.

واعترب اأن النتقال من اخلطاب ال�شيا�شي حول التحول الدميقراطي اإىل 

تخطيط ا�شتكمال بناء الدولة الدميقراطية و�شمان دوامها وا�شتقرارها، من 

وجهة نظر حقيقية، ي�شتلزم التحول من النتقالت الالمتناهية اإىل توطيد 

الدميقراطية.

كما تطرق حممد ال�شبار اإىل الدينامية الإ�شالحية اجلديدة التي يعرفها 

املغرب، م�شريا اإىل موجة جديدة من الأورا�س املهيكلة واملكملة للم�شارات 

مار�س  من  للتا�شع  امللكي  اخلطاب  اإثر  على  وتريتها  ت�رصيع  ثم  ال�شابقة 

املا�شي، والتي متثلت يف اإحداث اللجنة ال�شت�شارية املكلفة بتعديل الد�شتور 

وخلق املجل�س القت�شادي والجتماعي وقبلهما اللجنة ال�شت�شارية املكلفة 

باجلهوية، بالإ�شافة اإىل الت�رصيع بفتح جمال مراجعة الإطار القانوين للهيئة 

املركزية للوقاية من الر�شوة وجمل�س املناف�شة مبا ي�شمن تو�شيع �شالحياتهما 

حلقوق  الوطني  املجل�س  اإحداث  على  عالوة  ل�شتقالليتهما،  اأكرب  وتعزيز 

وخلق موؤ�ش�شة الو�شيط حلماية والنهو�س بحقوق املواطنني اأمام الإدارات 

العمومية خلق اآلية حكومية ل�شمان تنفيذ ال�شيا�شات العمومية يف جمال 

حقوق الإن�شان من خالل املندوبية الوزارية املعنية.
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التحوالت الدميقراطية يف البلدان العربية واإفريقيا

التحولت  عنوان  حملت  الدولية  الندوة  هذه  من  الأوىل  اجلل�شة 

الدميقراطية يف البلدان العربية واإفريقيا، وكانت منا�شبة للوقوف على جتارب 

غرب اإفريقيا وم�رص وتون�س من خالل مداخالت كل من الزيني مولي من 

مايل جمدي عبد احلميد من م�رص وعادل احلاج �شامل من تون�س.

 يف بداية هذه اجلل�شة، التي اأدارت اأ�شغالها خديجة الكور ع�شو الهيئة 

املايل  الوزير  تدخل  والدميقراطية،  الإن�شان  حقوق  درا�شات  ملركز  الإدارية 

الزيني مولي يف مو�شوع  وال�شلم  لالأمن  برنامج احلكامة  ال�شابق ومدير 

التحولت الدميقراطية يف اإفريقيا الغربية مربزا بع�س مكت�شباتها والإكراهات 

التي تواجهها واآفاق التجارب الدميقراطية اجلارية يف هذه املنطقة من القارة 

الإفريقية.

ويكمن اأول مك�شب دميقراطي تطرق اإليه الزيني مولي يف التعددية 

احلزبية، حيث اأ�شار اإىل اأنه على الرغم مما حتقق يف هذا ال�شدد، فاإن اأغلب 

الهيئات احلزبية ما زالت عاجزة على تكوين منا�شليها، وانتخاب حاكمني 

مهيئني للنهو�س مبهمة احلكم على اأ�شا�س احلكامة اجليدة.

يف  فيتمثل  املداخلة  �شاحب  عنده  توقف  الذي  الثاين  املك�شب  اأما 

تو�شيع ف�شاءات احلرية وامل�شاركة الفعلية للمجتمع املدين يف ال�شاأن العام.

خل�س العر�س التحديات التي مازالت تواجهها هذه التجارب الدميقراطية 

يف التحدي الأمني، باعتبار اأن هذه املنطقة من اإفريقيا تعرف منذ ع�رصين 

�شنة خلت و�شعية ل اأمن متزايد مربزا اأن مواجهة هذه املع�شلة يتطلب 

التي  امل�شرتكة،  الأمنية  احلكامة  عليها  اأطلق  الأمنية  احلكامة  من  �شكال 

تتطلب اإ�شالح قطاع الأمن.

ويتجلى التحدي الكبري الثاين يف النتخابات حيث اأن النتخابات يف 
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غرب اأفريقيا غالبا ما تكون مزورة. بل اأ�شبح كل ا�شتحقاق انتخابي مبثابة 

قنبلة موقوتة قد توؤدي اإىل احلرب.

واإ�شافة �شعف العدالة كتحد ثالث وقف الزيني مولي عند حتدي الفقر 

والتفاوتات الجتماعية خال�شا اإىل اأن تنفيذ ال�شيا�شات ل ميكن اأن يوؤدي 

اإىل الدميقراطية امل�شتدامة اإذا ما مل تواكبه تدابري مواتية تهدف اإىل النهو�س 

باحلقوق القت�شادية والجتماعية.

ويف الأخري، اأكد �شاحب العر�س، من جهة، اأنه على الرغم من كون 

الدميقراطية مل تتجذر بعد يف العادات باإفريقيا الغربية، فاإن هناك بع�س 

ال�شتثناءات البارزة مثل الراأ�س الأخ�رص وغانا وبنني وال�شنغال ومايل، م�شريا 

من جهة ثانية اإىل بع�س الدرا�شات التي اأبرزت مدى ثقة �شاكنة بلدان غرب 

اإفريقيا يف الدميقراطية معتربا ذلك مبثابة راأ�شمال يجب ا�شتثماره من اأجل 

م�شتقبل الدميقراطية والتنمية يف منطقة غرب اإفريقيا.                  

واعترب جمدي عبد احلميد من م�رص رئي�س اجلمعية امل�رصية للنهو�س 

يف  العربية  البلدان  بع�س  عرفتها  التي  الثورات  اأن  املجتمعية  بامل�شاركة 

الآونة الأخرية، وخا�شة يف م�رص ثورات غري مكتملة، لهي منت�رصة ول 

منهزمة.

واأبرز اأن من مميزات الثورة امل�رصية:

من  �شنوات  لرتاكم  طبيعية  نتيجة  جاءت  بل  مفاجئة  تكن  مل  اأنها   ●

الن�شال الدميقراطي الدوؤوب؛

اأن  ال�شباب لعب فيها دورا هاما، غري  اأن  باعتبار  ● اأنها ثورة �شبابية 

هذا ل ينفي عنها اأنها كانت ثورة �شعبية �شاركت فيها خمتلف فئات 

ال�شعب؛

● اأنها ذات حمتوى اجتماعي ويتمثل ذلك يف �شعاراتها الرئي�شية؛
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● اأنها ثورة مدينية باعتبار اأن املنحى الرئي�شي للفاعلني الأ�شا�شيني يف 

هذه الثورة كانوا من املدن؛

● اأن م�شاركة الن�شاء كانت قوية فيها؛

 ومن جهة اأخرى اأ�شار �شاحب العر�س اإىل اأن من املعيقات القائمة نحو 

النتقال الدميقراطي مب�رص )التي يقول اإنها عرفت ثورة وانقالبني ع�شكريني، 

الأول جنح بدفع الرئي�س مبارك اإىل التنحي والثاين ف�شل بقيادة احلر�س 

اجلمهوري( اإىل حد تلك ال�شاعة:

● اجلي�س؛

● الإ�شالم ال�شيا�شي مبا فيه التيارات التي كانت تعترب معتدلة؛

● بقايا النظام القدمي

● اجليو�س اجلرارة من البلطجية التي اأ�شبحت تتحرك با�شتقاللية عن 

�شانعيهم الأ�شليني.

ومن جهته اعترب عادل احلاج �شامل الباحث والنا�شط ال�شيا�شي التون�شي 

اأن الثورة، رغم كل التحفظات على م�شطلح )ثورة( كانت مفاجئة ل للنظام 

وحلفائه يف اخلارج فح�شب بل حتى للقوى ال�شيا�شية واحلقوقية واملجتمعية 

التي كانت ممانعة، وت�شتغل يف حدود الأفق الإ�شالحي، حيث كانت يف 

غالبيتها، مبا فيها الت�شكيالت املمنوعة من الن�شاط م�شتعدة لالنخراط يف 

اأي توجه ين�شم باجلدية تقوم به �شلطة بن علي....

النخبة وخطابها كان مظهره الأكرب  ال�شارع على  اأن تقدم  اإىل  واأ�شار 

يف  املنجمي  احلو�س  منطقة  �شكان  دخول  عامني  من  باأكرث  الثورة  قبل 

 اعت�شام مفتوح من اأجل املطالب امل�رصوعة يف ت�شغيل �شباب اجلهة املعطلني 

من العمل.

كما اأكد عادل احلاج �شامل اأن النخبة مبختلف م�شتوياتها وجتلياتها 
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اأ�شهمت يف الحتجاجات ال�شلمية التي بداأت من �شيدي بوزيد غداة اإقدام 

ال�شاب بوعزيزي على اإحراق نف�شه يف �شيدي بوزيد. غري اأن النخبة اأ�شبحت 

اإىل  اأحيان كثرية  الأحداث، بل حتول خطابها يف  توجيه  قادرة على  غري 

خطاب �شعبوي يتفادى غ�شب اجلماهري.

الدميقراطي،  النتقال  مالمح  بع�س  عن  العر�س  �شاحب   وحتدث 

املتمثلة يف:

وحل  تاأ�شي�شي  جمل�س  بانتخاب  واملطالبة  بالد�شتور  العمل  اإلغاء   -

الربملان بغرفتيه.

ا�شت�شارية  هيئة  اإىل  حتول  الذي  الثورة  حماية  جمل�س  اإحداث   -

ر�شمية.

-  الهيئة العليا لتحقيق اأهداف الثورة والإ�شالح ال�شيا�شي والنتقال 

الدميقراطي

-  العفو الت�رصيعي عام.

-  حل التجمع الد�شتوري الدميقراطي

- تغيري قيادات الأحزاب القريبة من ال�شلطة وتعوي�شها مبنا�شلني عرفوا 

مبواقفهم النقدية اأو اأجربوا على عدم الن�شاط.

- انطالق اأعمال اللجنة العليا لتق�شي احلقائق حول الف�شاد.

اأغلب  خ�شو�شية  بنيابات  وتعوي�شها  البلدية  املجال�س  اأغلب  حل   -

اأع�شائها م�شتقلون.

- تغيري الولة )املحافظني(.

- اإقالة عدد من م�شوؤويل الأمن وبع�س الق�شاة.

- اإ�شدار قائمة يف املمنوعني من ال�شفر من املتنفذين يف العهد ال�شابق 

والتحقيق يف �شلوعهم يف الف�شاد املايل.
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ومن معوقات النتقال الدميقراطي التي حتدث عنه احلاج �شامل ميكن 

ومطالبته  القوي  ال�شارع  و�شغط  القرار،  مراكز  و�شوح  عدم  اإىل  الإ�شارة 

تهريب  اأو  هروب  وتكرر  الأمنية  الظروف  حت�شن  وعدم  الفورية،  باحللول 

وتزايد عدد  الأجنبية،  امل�شاريع وال�شتثمارات  امل�شاجني، وتوقف عدد من 

البطالة الخ.

الإ�شالميني  حول  ن�شاأت  التي  اجلانبية  املعارك  عند  املتدخل  وتوقف 

والعلمانيني، وحدود اأدوارهم خا�شة اأمام غياب ثقافة احلوار، كما اأ�شار اإىل 

اجلدل الذي اأثري حول القانون النتخابي، �شواء ما تعلق مببداأ التنا�شف، 

باأن  القول  اإىل  وانتهى  القرتاع...  اأع�شاء احلزب احلاكم، ونظام  وم�شاركة 

ال�شهادة التي اأدىل بها لي�شت �شهادة على انتقال دميقراطي لأن ذلك مل 

يحدث بعد يف تون�س.

النقا�س الذي عقب هذه اجلل�شة نزع نحو تو�شيف الأحداث يف البلدان 

اأم  بثورة  يتعلق  الأمر  كان  اإن  والت�شاوؤل  وم�رص،  تون�س  وخا�شة  العربية، 

انتفا�شة اأم بنوع اآخر من احلراك ال�شعبي الذي اأدى اإىل اإ�شقاط اأنظمة متيزت 

بدكتاتوريتها. 

ويف ارتباط بذلك ثم الت�شاوؤل عن دور خمتلف الأطراف الفاعلة يف 

هذا احلراك ال�شعبي ال�شبابي، �شواء تعلق الأمر بدور اجلي�س اأو الإ�شالميني 

اأو العمانيني. ومن ثمة عن الآفاق الفعلية للتغيري املمكن يف هذين البلدين. 

ويف هذا ال�شدد مت احلديث عن اأهمية اإيالء كبري الهتمام حلماية مكت�شبات 

الثورة، باعتبار اأن امل�شار طويل واأن ما حدث ل ي�شكل �شوى بدايته.

ويف هذا ال�شياق، متت اإثارة النتباه اإىل اأهمية تاأ�شيل ما حدث على 

الدميقراطية  ثقافة  واأن  خا�شة  العقليات،  م�شتوى  وعلى  الثقايف  امل�شتوى 

وال�رصق  اإفريقيا  �شمال  منطقة  �شواء يف  �شعيفة   زالت  ما  احلوار  وثقافة 

الأو�شط اأو يف الغرب الإفريقي.
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وقد كان يف �شلب النقا�س الذي عرفته هذه اجلل�شة التطورات التي 

يعرفها املغرب، حيث ثم التاأكيد على اأهمية الإ�شالح الد�شتوري الذي يعتزم 

املغرب القيام به من جهة وعلى اأن الأمر يتطلب اإ�شالحا �شيا�شيا فعليا، ميكن 

من تطبيق فعلي و�شليم ملفاهيم الدميقراطية وامل�شوؤولية واملراقبة واملحا�شبة 

يف جمال تدبري ال�شاأن العام. 
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جتارب االنتقال الدميقراطي باأمريكا الالتينية واأوروبا

اأ�شغالها  اأدار  التي  الدولية،  الندوة  هذه  من  الثانية  اجلل�شة  و�شكلت 

اأقلعي نا�رص، الأ�شتاذ بجامعة باري�س 13، منا�شبة للوقوف على  م�شطفى 

بع�س جتارب النتقال الدميقراطي يف اأمريكا الالتينية واأوربا.

وكانت اأول متدخلة يف هذه اجلل�شة الأ�شتاذة اجلامعية واملراقبة الدولية 

عنوان  مبداخلة حتت  ريبريا  بولين�شيز  اإمييليا  ماريا  الإ�شبانية  لالنتخابات 

»اأمريكا الالتينية خمترب لتطبيق ال�شيا�شيات الدميقراطية اجلديدة«.

قد  فرتة  باعتباره  الدميقراطي  النتقال  بتعريف  مداخلتها  وا�شتهلت 

ا�شتبدادي  اأو  اأو تق�رص يتم فيها النتقال من نظام غري دميقراطي  تطول 

اأو ديكتاتوري اأو دميقراطي كاذب و�شكلية اإىل دميقراطية فعلية مرورا اإما 

بو�شعية غ�شب اأو ثورة اأو حرب اأو توترات كربى.

وعلى الرغم من اأنها اأكدت اأن حالت النتقال تختلف من بلد لآخر، 

بني  التناق�س  املتمثلة يف  امل�شرتكة  اخل�شائ�س  بع�س  اإىل  اأ�شارت  اأنها  اإل 

الو�شطى  التنازل على ديكتاتوريتها، والطبقات  التي ل ترغب يف  ال�شلطة 

وال�شعبية التي ت�شعى اإىل التغيري مما يوؤدي اإىل ن�شال قد يطول اأو يق�رص 

كما اأن ماآله قابل للنجاح والف�شل يف ذات الآن. وعند تطرقها اإىل حالت 

ال�شعوب والذي  اإىل ما ت�شرتك فيه هذه  املتدخلة  اأ�شارت  الالتينية  اأمريكا 

ال�شباين،  للتاج  تابع  ا�شتعماري  لنظام  تخ�شع  كانت  كونها  يف  يتمثل 

فتمكنت من انتزاع ا�شتقاللها واإن�شاء اأنظمة جمهورية، غري اأنها خ�شعت من 

جديد لال�شتعمار اجلديد الذي يتمثل يف هيمنة الوليات املتحدة، مما اأدى 

اإىل ظهور اأنظمة ديكتاتورية وع�شكرية للحد من تطور ال�شيوعية وخدمة 

امل�شالح الأمريكية.

 ومن خالل ا�شتعرا�شها العديد من التفا�شيل التاريخية، اأبرزت �شاحبة 

الالتينية،  باأمريكا  الدول  من  ثالث جمموعات  هناك  تكونت  اأنه  العر�س 
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اأو�شاعا  عا�شت  تقاليد دميقراطية حقيقية ووطنية،  كانت �شاحبة  الأوىل 

ا�شتثنائية لفرتة معينة قبل العودة اإىل احلياة العادية يف عدد كبري منها، 

مل  ثانية  وجمموعة  والربازيل؛  والباراغواي  والأوروغواي  الأرجنتني  مثل 

تتوطد فيها اأركان الدميقراطية باأمريكا الو�شطى عرفت حروبا اأهلية، وانتهاك 

احلقوق وحروب غوار مما اأدى اإىل تاأخر اإقامة الدميقراطية بها. ومن بني هذه 

الدول ميكن الإ�شارة اإىل غواتيمال والهندورا�س على �شبيل املثال، اإ�شافة 

اإىل جمموعة ثالثة تتميز بدميقراطيات �شكلية على امل�شتوى القانوين، لكن 

اأغلبية �شكانها مهم�شة وفقرية من قبيل فنزويال وكوملبيا والبريو واملك�شيك 

والإكوادور...

اأبرزت �شاحبة العر�س بع�س خا�شيات البلدان غري  ومن جهة اأخرى، 

الدميقراطية والتي تتمثل يف تدخل الرئي�س ال�شابق لتحديد الرئي�س الالحق، 

وجتارة  املنظمة  اجلرمية  وانت�شار  النتخابات  تزوير  على  اخلارقة  والقدرة 

واغتيال  الإن�شان  حقوق  وتدهور  العمومية  ال�شلطات  وانحالل  املخدرات، 

ب�شكل  الو�شع  تغيري  ا�شتطاعت  البلدان  بع�س  اأن  اأكدت  كما  ال�شحفيني، 

حا�شم من خالل م�شل�شل اأدى اإىل تاأ�شي�س واإقامة دميقراطية ت�شاركية من 

اأهم مميزاتها اأنها اأحدثت قطيعة مع املا�شي كما حدث يف فنزويال والإكوادور 

وبوليفيا، واأحدثت دميقراطية ت�شاركية متكن ال�شعب من امل�شاركة الفعلية 

يف اتخاذ القرار.

مانويل بينريي �شوتو، ال�شفري الإ�شباين ال�شابق لدى عدد من الدول 

العربية والأوربية ومدير املعهد الأوروعربي للرتبية والتكوين تطرق يف هذه 

ا�شتعر�س  حيث  ال�شيا�شية  النتقالت  الدبلوما�شيني يف  دور  اإىل  اجلل�شة 

جتارب له يف العمل الدبلوما�شي يف بع�س البلدان غري الدميقراطية، ليخل�س 

اإىل اأن باإمكان الدبلوما�شيني امل�شاهمة يف عمليات النتقال الدميقراطي من 

خالل املواكبة، والإ�شغاء، وحتمل امل�شوؤولية، واحلوار مع امل�شوؤولني وقطاعات 
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املجتمع وتقدمي اخلدمات، مربزا ما قامت به الدبلوما�شية ال�شبانية يف عدد 

من احلالت.

وبعد ذلك تطرق اإىل ما تعرفه البلدان العربية من حراك يف اإطار الربيع 

العربي موؤكدا اأنه ي�شكل خمرجا ومتنف�شا حلالة الختناق لي�س على امل�شتوى 

العربي فقط ولكن على امل�شتوى الأوربي والدويل ب�شكل عام باعتبار اأن هذه 

اأجل ت�شحيح م�شاراتها. واعترب  العريقة من  الدميقراطيات  الثورات ت�شائل 

اأن ما حدث يف تون�س يدخل �شمن الأحداث الكربى واملنعطفات التاريخية 

التي عرفها تاريخ الب�رصية مثل �شقوط جدار برلني.

كان  اجليو�شيا�شي  واملحيط  امللك  دور  الإ�شباين:  ال�شيا�شي  النتقال 

عنوان املداخلة التي �شاهم بها يف هذه الندوة رودولفو مارتان فييا، وزير 

الداخلية بحكومة �شواري�س )1976-1979( والذي �شغل العديد من املنا�شب 

الوزارية خالل مرحلة النتقال الدميقراطي باإ�شبانيا.

ا�شتهل هذه املداخلة بالتاأكيد بدوره على اأن جتارب النتقال الدميقراطي 

ل تت�شابه من جهة، واأن من خا�شيات التجربة الإ�شبانية يف هذا املجال هو 

اإ�شبانيا �شوى نظام فرانكو الذي كان نظاما  اأن كل �شيء كان ع�رصيا يف 

املجتمع. واعترب رودولفو مارتان  �شنيعة يف حق  اقرتف جرائم  ديكتاتوريا 

اأن  اإىل  م�شريا  ا�شتثنائيني  اأ�شخا�شا  تخلق  ال�شتثنائية  الأو�شاع  اأن  فييا 

من بني ال�شخ�شيات ال�شتثنائية يف منت�شف �شبعينات القرن املا�شي امللك 

برملانه.  الذي عينه فرانكو و�شادق عليه  ال�شاب )31 �شنة(  خوان كارلو�س 

كان  فقد  وي�شود،  يحكم  الذي  امللك  و�شعية  ورث  اأنه  من  الرغم  وعلى 

العر�س  واأ�شار �شاحب  الربملانية.  امللكية  يعتمد  نظام  نحو  التغيري  حمرك 

من جهة اأخرى اإىل بع�س العوائق التي وقفت اأمام تطور احلريات العامة يف 

اإ�شبانيا ملخ�شا اإياها يف كل ما له عالقة بالوحدة الوطنية، وتدخل ما هو 

ع�شكري يف احلياة املدنية والذي �شكل اإرثا ثقيال من عهد فرانكو. وبعد اأن 
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اأ�شار اإىل عدد من التطورات التي عرفتها ا�شبانيا �شواء على م�شتوى بنيتها 

اأو على امل�شتوى  القت�شادية وما خلقته من �رصوط لالنتقال الدميقراطي، 

ال�شيا�شي، توقف عند ت�شكيل احلكومة الأوىل لأدولفو �شواري�س التي اأقرت 

قانون  الإ�شبانية  الدولة  عليها  تقوم  كانت  التي  الأ�شا�شية  القوانني  �شمن 

الإ�شالح ال�شيا�شي. ومن بني الأ�ش�س البارزة لهذا القانون ال�شيادة لل�شعب، 

وانتخاب جمل�شي النواب وامل�شت�شارين بالقرتاع العام ف�شال عن التاأكيد على 

احلرية والعقد الجتماعي وقانون احلكم الذاتي. 

ومن بني ال�رصوط التي �شاعدت على جناح النتقال الدميقراطي، يقول 

املتدخل اأنه مل يكن با�شبانيا اآنذاك اأي معتقل �شيا�شي كما مل يكن يوجد 

اأي مغرتب �شيا�شي ا�شباين باخلارج.

العمليات  تنامي  مع  �شهال  يكن  مل  الأمر  اأن  املتدخل،  ي�شيف  اأكيد، 

الإرهابية، واأكيد اأن الأمر مل يكن يتعلق بقطيعة كما كان يدعو اإليها الي�شار، 

بل كان الأمر يتعلق باإ�شالحات �شيا�شية هامة مكنت من تنظيم انتخابات 

نزيهة ب�شمانات كاملة وتخويل الق�شاء البث يف النزاعات، ون�رص قيم الأخوة 

والت�شامن و�شط �شعب عا�س حربا اأهلية وو�شع الأ�ش�س ال�رصورية لتحقيق 

تطور اقت�شادي واجتماعي فعلي ويف مرحلة وجيزة ن�شبيا.

ويف الأخري اأكد �شاحب املداخلة من جديد على دور امللك الكبري يف 

النتقال من نظام من القرون الو�شطى اإىل نظام حديث وعلى دور التوافق 

الد�شتوري بخ�شو�س احلياة ال�شيا�شية والتن�شي�س على التفاقات الكربى 

التي ل ميكن ال�شتغناء عنها.

ويف املداخلة الرابعة خالل هذه اجلل�شة تطرق الربتغايل، مدير معهد 

الدرا�شات الأمنية التابع لالحتاد الأوروبي الفارو ديفا �شكون�شيلو�شي، اإىل 

الأ�شبانية  بالتجربة  التجربة  هذه  مقارنا  بالربتغال،  الدميقراطي  النتقال 
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النتقال  فرتات  اأن  اإىل  م�شريا  الدميقراطي.،  النتقال  جتارب  من  وغريها 

الدميقراطي تختلف من حيث الطول موؤكدا اأن الفرتات الق�شرية قد توؤدي 

اإىل حدوث ماآ�شي. وعند حديثه عن التجربة الربتغالية حتدث عن الدور الهام 

نظام  اإىل  بالنتقال  وقبوله  احلكم  على  ا�شتيالئه  بعد  اجلي�س  لعبه  الذي 

دميقراطي بالربتغال.

واإذا كان من غري املمكن قيام نظام دميقراطي بدون تعددية حزبية فاإن 

خا�شية الربتغال يف منت�شف الت�شعينات اأنها مل يكن بها �شوى حزب واحد 

تاأ�ش�شت  واحدة  �شنة  غ�شون  اأنه يف  غري  ال�شيوعي،  احلزب  وهو  مهيكل 

بل  الجتماعي،  الدميقراطي  واحلزب  ال�شرتاكي  احلزب  مثل  اأخرى  اأحزاب 

اأن احلزب ال�شيوعي، وعلى الرغم من ما�شيه الن�شايل، مل يك�شب تعاطف 

الناخبني بفعل بع�س من مواقف و�شلوكه. ومن خا�شيات التجربة الربتغالية 

و�شع قانون انتخابي، يف اإطار الإ�شالح الد�شتوري، ي�شمح بتمثيلية فعلية 

لالأحزاب ال�شيا�شية، م�شريا اإىل اأن هذا القانون النتخابي كان موؤقتا اإل اأن 

العمل جار به حلد الآن لنجاعته ومالءمته، ومن ثمة حذر من عدم التعامل 

باجلدية الكافية مع كل القوانني والتدابري واإن كانت موؤقتة.

اأن  اأبرزت  الربتغالية  التجربة  اأن  بني  فقد  اجلي�س  وبخ�شو�س 

يف  اأ�شا�شيا  دورا  ومنحه  اجلي�س،  من  الرئي�شي  الدور  �شحب  بالإمكان 

العالقات الدولية دون اأن يكون له دور يف ال�شاأن الداخلي، بل ا�شتطاعت 

مل  العملية  باأن  علما  للمدين،  الع�شكري  تخ�شع  اأن  الربتغالية   التجربة 

تكن هينة.

كما اأ�شار اإىل امتناع �شانعي جتربة النتقال الدميقراطي الربتغالية عن 

الدخول يف مواجهة مع الكني�شة، بل اأكد على احرتامهم لكل احل�شا�شيات 

الإيديولوجية دون ال�شماح لها يف ذات الآن بالتدخل يف احلياة ال�شيا�شية.

ويف ارتباط مب�شاألة الأحزاب اأكد املتدخل اأن التجربة الربتغالية مل تعرف 

تاأ�شي�س اأحزاب جهوية بل كانت كل الأحزاب ذات طبيعة وطنية.



18

اأن يوؤثر ب�شكل تراجيدي على  اأي تدخل خارجي  اأن من �شاأن  واعترب 

التحولت الدميقراطية م�شريا اإىل اإن الربتغال متكنت من اإجناح جتربتها بف�شل 

الدعم ال�شيا�شي وانفتاح الأفق الأوروبي على امل�شتوى القت�شادي، داعيا 

اإىل �رصورة التمييز بني التدخل اخلارجي والدعم ال�شيا�شي والقت�شادي.

اليوم،  حتتاج  والإفريقية  العربية  البلدان  اأن  اإىل  الأخري  يف  وخل�س 

من اأجل حتقيق النتقال الدميقراطي، اإىل الدعم اخلارجي ولي�س التدخل 

الأجنبي، ليرتك يف الأخري �شوؤال البديل املطروح اأمام البلدان العربية بعد 

مرحلة القومية العربية مفتوحا.

جوزيف  فريين�س  الهنغاري  اجلل�شة  هذه  خالل  متدخل  اآخر  كان 

والأ�شتاذ  الأوروبية  للدرا�شات  الدويل  للمعهد  ال�شابق  املدير  ميزلفيت�س، 

اجلامعي ال�رصيف يف عدة جامعات ومعاهد دولية، الذي حتدث عن النتقال 

يف بلدان اأوروبا ال�رصقية: امل�شتحيل املمكن.

�شقوط  بعد  ما حدث  اأن  اإىل  البداية  العر�س يف  �شاحب  اأ�شار  وقد 

جدار برلني كان يتطلب الوقت لفهم ما جرى، لفتا النتباه اإىل ما اأ�شار اإليه 

اأحد علماء الجتماع من اأملانيا الذي اأكد اأن من املمكن اإن�شاء تعددية حزبية 

والنتقال من نظام ا�شرتاكي اإىل نظام ليربايل يف غ�شون �شتة اأ�شهر غري اأن 

تغيري العقليات يتطلب عقودا.

عند  توقف  ممكنة،  غري  واأخرى  ممكنة  حتولت  اإىل  اأ�شار  اأن  وبعد 

جتربة التحول يف هنغاريا والتي كانت قد حتولت اإىل حمام دم يف منت�شف 

ابتداع طرق جديدة  الهنغارية  النخبة  تتطلب من  الذي  الأمر  ال�شتينيات 

يدو  كان  ما  معها  فاأ�شبح  الدميقراطي  التحول  حتقيق  اأجل  من  للعمل 

م�شتحيال ممكنا.

التحول  جتربة  من  جعلت  التي  ال�شلبيات  بع�س  عند  توقف  اأنه  غري 

الدميقراطية يف هنغاريا وغريها من دول اأوربا الو�شطى تهتز يف وقت تنحو 

الدول العربية نحو بناء جتربتها يف جمال التحول الدميقراطي.
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البلدان  التي بنيت يف هذه  اأن الدميقراطية  ومن بني هذه املالحظات 

الأوروبية مل تكن دميقراطية اجتماعية موؤكدا اأن جناح الدميقراطية ي�شتلزم 

اأن تكون نابعة من املجتمع.

اأن الدميقراطية عمل وم�شار م�شتمر ومتجدد  اأكد  ويف نف�س الإطار 

ي�شمح للدميقراطية بتجديد نف�شها وجتاوز تناق�شات �شياقات املجتمع. واأن 

الدميقراطية لي�س اأخذا فقط بل هي اأخذ وعطاء ومن دون ذلك �شيوؤدي 

الأمر اإىل �شيادة انعدام الثقة و�شط املجتمع.

اأن النتخابات  اأكد عليها �شاحب املداخلة  ومن بني اخلال�شات التي 

الدميقراطية ل حتل جميع امل�شاكل بل لبد من اإيجاد احللول الفعلية التي 

ت�شتجيب ملطامح خمتلف فئات ال�شعب. ومن هنا اأكد على اأهمية العمل 

على تغيري الرباديغمات. 

واعترب اأن من �شمن معامل اهتزاز الدميقراطية يف هذه البلدان العودة 

اإىل الدولة الأمة، ونكو�س دور املثقفني و الأحزاب ال�شيا�شية واملجتمع املدين 

بعد اأن �شبق لهم وان نه�شوا بدور هام يف التحول الدميقراطي.

بني  ومن  ومتنوعا  غنيا  بدوره  كان  املداخالت  تال هذه  الذي  النقا�س 

الق�شايا التي وقف عندها والت�شاوؤلت التي طرحها ميكن الإ�شارة اإىل:

التموقعات  جتاوز  مبقدورها  �شيا�شية  نخبا  تنتج  النتقالية  املراحل   ●

ال�شيا�شية م�شتح�رصا التحولت العامة املمكنة وال�رصورية.

على  اعتمادا  �شواء  اقت�شادية،  اأر�شية  يتطلب  الدميقراطي  التحول   ●

التطورات الذاتية للبلدان اأو من خالل دعم الحتاد الأوروبي...



20

● دور التوافقات ال�شيا�شية وطي �شفحة املا�شي والعدالة النتقالية يف 

التغلب على جيوب املقاومة املتعددة واإجناح التحولت الدميقراطية؛ 

ويف نف�س ال�شياق مت الوقوف على الدور الهام الذي ميكن اأن تلعبه 

�شريورات  ومكوناتها يف جناح  الوطنية  الهويات  التفكري يف  اإعادة 

التحول الدميقراطي 

يف  الفرتا�شي  والف�شاء  الإعالم  و�شائل  تلعبه  الذي  الهام  الدور   ●

التحولت ال�شيا�شية.

اجلل�شة  بخ�شو�شها خالل هذه  التداول  مت  التي  الق�شايا  بني  ومن   ●

التغلب  النتقال ومتطلبات  واملال يف مرحلة  ال�شلطة  تدبري  م�شاألة 

على الف�شاد، وذلك يف عالقة مع التجربة املغربية التي عرفت طرح 

خالل  ومن  الباب  هذا  يف  التاأكيد  مت  كما  بقوة.  الإ�شكالية  هذه 

ترابط  العامل على  اأخرى من  التي عرفتها مناطق  التجارب  خمتلف 

توزيع  اإعادة  مع  ال�شيا�شية  والإ�شالحات  الدميقراطية  اإىل  النتقال 

الرثوات ب�شكل اأكرث عدل.

● كما متت الإ�شارة، واعتمادا على خمتلف جتارب النتقال الدميقراطية 

وخا�شة املرتبطة مبا �شمي بالربيع العربي، اإىل مرحلة اله�شا�شة التي 

حت�شل ما بعد الثورة وما تتطلبه من جهد ل�شتعادة كل الأطراف 

اأن  ميكن  الذي  الهام  والدور  التناق�شات،  لتدبري خمتلف  لأدوارها 

يلعبه املجتمع املدين يف هذا الإطار، خا�شة واأن الأمر يتعلق مبرحلة 

اإىل  النجاح كما هي منفتحة على الإخفاق. واإ�شافة  منفتحة على 

واملتمثلة يف  اخلارجية  اله�شا�شة  اإىل  التطرق  مت  الداخلية  اله�شا�شة 

الرتدد و�شعف الدعم وامل�شاندة.
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● واأ�شارت بع�س املداخالت اإىل اأن من بني ف�شائل الثورة التون�شية اأنها 

ارتكازه  الدولية عو�س  العالقات  اإىل  اأعادت مفهوم حقوق الإن�شان 

فقط على الهاج�س الأمني.

زال  ما  كان  اإن  الت�شاوؤل  اأي�شا  اإثارتها  التي متت  الق�شايا  بني  ومن   ●

للقومية العربية دور تقوم فيه يف �شياق »الربيع العربي« اأم اأن اأفق هذا 

احلراك هو بناء وطنيات )قوميات( دميقراطية
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التجربة املغربية

 حملت اجلل�شة الثالثة يف هذه الندوة الدولية التي خ�ش�شت للتجربة 

الدميقراطية.  نحو  ال�شيا�شي  النتقال  يكون  اأن  املغربية عنوان كيف ميكن 

حيث عرفت هذه اجلل�شة التي اأدار اأ�شغالها عبد البا�شط بن ح�شن رئي�س 

املعهد العربي حلقوق الإن�شان، تدخل ثالثة حمللني وتعليق اأربعة ممثلني 

عن بع�س الأحزاب ال�شيا�شية املغربية.

اأول  كان   www.reforme.ma اللكرتوين  املوقع  من�شئ  ن�شنا�س  طارق 

 20 تنظيم م�شريات  بعد  اإن�شائه  اإىل  بادر  الذي  املوقع  ليقدم هذا  متدخل 

فرباير و20 مار�س باملغرب، وذلك بغاية مناق�شة تعديل الد�شتور املغربي. وقد 

التعريف بالد�شتور  اإن�شاء هذا املوقع امل�شاهمة يف  اأهداف  اأن من  اإىل  اأ�شار 

املغربي، وفتح نقا�س حول تعديله بغية تقدمي اقرتاحات اإىل اللجنة املكلفة 

بتعديل الد�شتور.

اختار املوقع منهجية مناق�شة ف�شول الد�شتور املغربي القائم اعتمادا على 

مقاربة تقوم على عدم التحيز وال�شفافية، والت�شاركية، واحلماية الإلكرتونية، 

والدرا�شة الإح�شائية والتحليلية وتاأكيد النتائج من الناحية الزمنية.

الدميقراطية يف  التحولت  اإىل  ن�شنا�س يف مالحظاته  واعتمد طارق 

البلدان العربية واإفريقيا التي قدمها للندوة على 150 األف زيارة للموقع و100 

األف زائر و500 األف �شوت. كما اأ�شار اإىل اأن الزوار املعنيني كانوا من املغرب 

وفرن�شا وعدد اآخر من الدول، واأن 71 % منها ل�شباب اأقل من 31 �شنة.

واأ�شار اإىل اأن ف�شول الد�شتور احلايل الأكرث قبول من طرف امل�شوتني 

هي الف�شول 11 و12 و13 )احلريات العامة واحلقوق( والتي حظيت بر�شا 

اأكرث من 96 % من الأ�شوات املعرب عنها. يف حني اأن الف�شول الأقل قبول 

هي تلك املتعلقة مبجل�س امل�شت�شارين )املطالبة باإلغائه( واحل�شانة الربملانية 
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وطريقة تعيني الوزير الأول. وي�شكل الف�شل 19 الف�شل الأكرث جدل حيث 

تراوحت ن�شب الت�شويت بني 54 % نعم و 46 % ل.

ومن بني املقرتحات التي وقفت عليها طارق ن�شنا�س من خالل حتليله 

لنتائج زيارات املوقع:

● على م�شتوى املبادئ الأ�شا�شية التاأكيد على امللكية الربملانية؛ ود�شرتة 

اللغة الأمازيغية؛ و�شمو املواثيق الدولية وامل�شاواة يف كل احلقوق.

● وبخ�شو�س ال�شلطة التنفيذية مت التاأكيد على تقلي�س �شلطات امللك، 

وتو�شيع �شلطات احلكومة، وتعيني الوزير الأول من الأغلبية واإ�شناد 

التعيينات املدنية للوزير الأول.

اإلغاء جمل�س  املقرتحات  اأهم  بني  فمن  الت�رصيعي  امل�شتوى  على  اأما   ●

الت�رصيح  وتفعيل  الربملانية،  احل�شانة  النظر يف  واإعادة  امل�شت�شارين 

مر�شح  كل  على  الباكلوريا  م�شتوى  فر�س  عن  ف�شال  باملمتلكات 

للربملان.

يتعلق  ما  ومراجعة  الق�شاء  ا�شتقالل  �رصورة  على  التاأكيد  مت  كما   ●

باملجل�س الأعلى للق�شاء واملجل�س الد�شتوري.

● ومن بني املالحظات التي خل�س اإليها املتدخل الإجماع على الت�شبث 

بالثوابت الوطنية والتعبري القوي عن حب الوطن وممار�شة املواطنة، 

كما اأن عدد الزيارات وجودتها تنفي اأطروحة ل مبالة ال�شباب املغربي 

بال�شاأن ال�شيا�شي، كما توؤكد من جهة ثانية روح احرتام كل الآراء.

ومن جهته قدم نور الدين جالل، باحث يف العلوم ال�شيا�شية، قراءة يف 

مناق�شة الأحزاب ال�شيا�شية لالإ�شالحات الد�شتورية موؤكدا اأنه اعتمد يف ذلك 

على قراءة كل ما ن�رصته الأحزاب ال�شيا�شية يف املو�شوع منذ اأن اأعلن امللك 

على انطالق �شريورة التعديل الد�شتوري يوم 9 مار�س 2011.
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وقد خل�س الباحث يف العلوم ال�شيا�شية اإىل تقدمي مالحظتني تخ�س 

اآراء الأحزاب بهذا اخل�شو�س.

 )obsession( التهافت  اأو  الهو�س  اأ�شماه  مبا  تتعلق  الأوىل  املالحظة   ●

الد�شتوراين حيث خل�س منقراءته ملواقف الأحزاب ال�شيا�شية اإىل اأن 

حل  �شاأنه  من  �شحرية  ع�شى  الد�شتور  اإ�شالح  تعترب  الأخرية  هذه 

قرن من  ن�شف  تولدت عن  والتي  املغرب  القائمة يف  امل�شاكل  جميع 

تدبري معني لل�شاأن العام باملغرب.

يف�شي  الذي   )normalisation( بالتطبيع  فتتعلق  الثانية  املالحظة  اأما   ●

اإىل اأنه لي�س هناك يف نظر الباحث ال�شيا�شي اإبداع ول جتديد يف 

القرتاحات املنبثقة عن الأحزاب ال�شيا�شية. فمثال بخ�شو�س الف�شلني 

19 و54 املتعلقني باخت�شا�شات امللك، لحظ نور الدين جالل اأن الآراء 

مت�شابهة بني خمتلف الأحزاب با�شتثناء حزبني اثنني.

املقبلة �شتتجاوز  الد�شتورية  التعديالت  اإن كانت  ت�شاءل  الأخري  ● ويف 

الأولويات ال�شبع التي وردت يف اخلطاب امللكي خا�شة واأن التطبيع 

ي�شكل عائقا اأمام كل جتديد.

مادة  يف  اجلامعي  الأ�شتاذ  تطرق  اجلل�شة  بهذه  ثالثة  مداخلة  ويف 

الد�شتوري،  للمطلب  ال�شيا�شي  ال�شياق  اإىل  العجالوي  املو�شاوي  التاريخ 

والأوراق التي مت اقرتاحها من طرف الأحزاب ال�شيا�شية بخ�شو�س التعديالت 

الد�شتورية التي اأعلن عليها امللك حممد ال�شاد�س. وبعد اأن اأ�شار اإىل بع�س 

املحطات الهامة التي عرفها املغرب منذ 1999، والتي �شكلت �شنة مف�شلية 

يف تطور املجتمع املدين، اأ�شار اإىل اأن خطابات امللك كانت تثري عدة اأ�شئلة 

وتب�رص بالدخول يف عهد جديد، مالحظا اأن هذه اخلطابات اأ�شبحت تت�شم 

بجراأة يف اخلطاب ولكن برتدد بل وتراجعات على م�شتوى املمار�شة. غري اأنه 

اعترب اأن خطاب التا�شع من مار�س رفع من �شقف ال�شتجابة للمطالب من 
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خالل املقرتحات ال�شبعة املفتوحة املتعلقة بالتعديل الد�شتوري، م�شريا اإىل اأن 

هذه اجلراأة قابلها احت�شام يف طرح املقرتحات الأحزاب ال�شيا�شية.

هكذا ميز املو�شاوي العجالوي بني مواقف رف�شت النخراط يف هذه 

العملية من الأ�شل باعتبار اأن الهيئة التاأ�شي�شية فد ا�شتاأثر امللك بت�شكيلها، 

وخمتلف املواقف الأخرى التي تقدما مبقرتحات خمتلفة ا�شرتكت يف الرتكيز 

واحلقوق  الكبري،  املغرب  اإىل  والنتماء  املغربية  الهوية  تعدد مكونات  على 

الفردية واجلماعية، وجترمي التعذيب، والعتقال التع�شفي والتمييز...

وبخ�شو�س النظام امللكي اأ�شار �شاحب العر�س اإىل اأن مقرتحات الأحزاب 

ال�شيا�شية ات�شمت بتعدد الأ�شامي وامل�شمى واحد، حيث تراوحت الأ�شماء 

الدميقراطية  وامللكية  الد�شتورية الجتماعية،  وامللكية  الربملانية،  امللكية  بني 

القائمة على البيعة، واملوؤ�ش�شة امللكية...ف�شال عن الإ�شارة اإىل اإلغاء الطقو�س 

املخزنية.... ويف نف�س ال�شياق حتدث عن التمايزات بني الهيئات ال�شيا�شية 

يف التعامل مع الف�شل 19 وما يتعلق بتحديد �شالحيات امللك. وبعد اأن 

اأ�شار اإىل ال�شياق التاريخي الذي مت فيه تاأويل الف�شل 19 من الد�شتور وما 

امللك  بيد  ال�شلطات  مللكية مطلقة ومركزة كل  تكري�س  نتج عن ذلك من 

من جهة، وثنائية الد�شتور املغربي بني د�شتور �رصيح واآخر �شمني يعتمد 

املغربي  الد�شتور  مالمح  اإعطاء  حاول  ثانية،  جهة  من  التقديرية  ال�شلطات 

املقبل والتي ميكن اإجمالها يف:

● ا�شتبعاد اإقرار امللكية الربملانية، بل وحتى على امللكية الد�شتورية مع 

انتقال امللكية اإىل جيل جديد من الإ�شالحات؛

● تقوية �شالحيات امللك يف جمال اإمارة املوؤمنني؛

● تقوية �شالحيات الوزير الأول؛

● تقوية �شالحيات الربملان؛

● ت�شكيك يف حتقيق ا�شتقالل ال�شلطة الق�شائية.
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اأول  ال�شرتاكي  لالحتاد  ال�شيا�شي  املكتب  ع�شو  طارق  ح�شن  كان 

املعلقني على هذه التدخالت الثالثة، حيث عرب يف البداية عن تثمينه ملبادرة 

طارق ن�شنا�س اخلا�شة باملوقع الإلكرتوين موؤكدا على عدم اإعطاء الو�شائط 

متطورة  اأداة  جمرد  اعتبارها  بل  اأ�شطوريا  بعدا  لالت�شال  الجتماعية 

للتوا�شل، باعتبار اأن ما عرفته بع�س البلدان العربية له م�شببات عميقة على 

اأكرث من م�شتوى.

الهو�س  م�شاألة  طارق  ح�شن  عندها  توقف  التي  الق�شايا  بني  ومن 

الد�شتوراين التي جاءت يف مداخلة نور الدين جالل، حيث اعترب اأن الهتمام 

بالد�شتور من طرف الأحزاب ال�شيا�شية الي�شارية كان يف �شياق اهتمام هذه 

الأحزاب باحلريات والدميقراطية اأكرث من اهتمامها بالعدالة الجتماعية لكون 

جمتمعنا مل مير من املرحلة الليربالية. غري اأن ما ي�شمى بالهو�س الد�شتوري 

قد توقف منذ �شنة 1996 بعد الإ�شالح الد�شتوري الأخري.

ويف نف�س ال�شياق اأكد اأن كل الفاعلني ال�شيا�شيني ينطلقون من تن�شيب 

امل�شاألة الد�شتورية ويعطون اأهمية كبرية مل�شائل اأخرى مثل قانون النتخابات 

والإ�شالح ال�شيا�شي.

وعلى م�شتوى اآخر، وبعد اأن لحظ اأن على الباحثني التهيب من اأطالق 

بع�س النعوت يف و�شف تعامل الأحزاب ال�شيا�شية مع التعديالت الد�شتورية 

مثل انعدام ال�شجاعة وعدم الإبداع، اأ�شار ممثل الحتاد ال�شرتاكي اإىل اأن 

للنقا�س  واملهيكلة  املحددة  الق�شايا  اإحدى  ت�شكل  الربملانية  امللكية  م�شاألة 

اجلاري حول التعديل الد�شتوري، م�شريا يف ذات الآن اإىل اأن الرغبة قائمة 

يف تطويق الف�شل 19 من الد�شتور بغية اإعادته اإىل املنت الد�شتوري حتى ل 

ينتج قوة فوق الد�شتور. كم تطرق اإىل العديد من الق�شايا الأ�شا�شية التي 

مت التعبري فيها عن مواقف الأحزاب ال�شيا�شية كل انطالقا من قناعاته، من 

قبيل �شبط العالقة بني الربملان واحلكومة، و�شبط العالقة داخل ال�شلطة 
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و�شبط  احلكومي(  املجل�س  الوزاري/  املجل�س  )امللك/احلكومة،  التنفيذية 

اخت�شا�شات امللك...

�شعى  ال�شتقالل  حلزب  التنفيذية  اللجنة  ع�شو  بوزيدي  الإله  عبد 

من خالل تدخله/ تعليقه اإل اإبراز ن�شالت ال�شعب املغربي واأحزابه الوطنية 

وت�شحياته اجل�شام من اأجل الدميقراطية منذ غداة ال�شتقالل اإىل يومنا، 

هذا مرورا بعدة منعطفات اأ�شا�شية �شواء تعلق الأمر بانتخابات 63 وحالة 

ال�شتثناء، ود�شتوري 1970 و1972 ف�شال عن ن�شالت ال�شباب املغربي يف 

ال�شتينيات وال�شبعينيات والتي متيز بها ال�شعب املغربي عما عداه من ال�شعوب 

العربية واملجاورة. كما ذكر يف هذا ال�شدد بالأحداث الجتماعية واملطالبة 

باحلرية والعدالة الجتماعية... وما نتج عن ذلك يف الأخري من م�شاحلات 

اأدت اإىل انتقال اأحزاب املعار�شة اإىل امل�شاركة يف احلكومة وانطالق العديد 

من الإ�شالحات على اأكرث من م�شتوى. غري اأنه لحظ اأن هذا امل�شار عرف 

بع�س الرتاجع.

حزب  ممثل  اأكد  فقد  احلايل،  الد�شتوري  الإ�شالح  بخ�شو�س  اأما 

ال�شتقالل اأن الأحزاب ال�شيا�شية عك�شت مطالب ال�شعب املغربي املت�شبث 

بالثوابت والراغب يف ف�شل حقيقي لل�شلط، ومنح الربملان �شالحياته كاملة، 

واخت�شا�شات  جمال  وحتديد  بو�شوح،  احلكومة  اخت�شا�شات  وحتديد 

ال�شلط  باقي  عن  بال�شتقاللية  الق�شائية  ال�شلطة  ومتتيع  امللكية،  املوؤ�ش�شة 

الأخرى. كما اأكد من جهة اأن الأحزاب ال�شيا�شية اأكدت على اأن هذا الإ�شالح 

الد�شتوري يجب اأن ترافقه اإ�شالحات �شيا�شية وانتخابات حرة نزيهة.

وبدوره، قدم عبد العايل حامي الدين ع�شو الأمانة العامة حلزب العدالة 

والتنمية العديد من املالحظات يف تعليقه على املداخالت التحليلية امل�شار 

عليها �شابقا. فبعد اأن اأ�شار اإىل اأن الدولة املغربية تعاملت بذكاء مع ما يجري 

يف العامل العربي اأ�شار اإىل عدم اتفاقه مع اإلغاء احل�شانة الربملانية لأن امل�شكل 

لي�س فيها يف حد ذاتها بل يف التجاوزات يف ا�شتعمالها.



29

كما اعترب من جهة اأخرى اأن اقرتاح تر�شيم اللغة الأمازيغية فيه الكثري 

من ال�شتعمال ال�شيا�شي للمو�شوع مت�شائال اإن كان املغرب م�شتعدا لتحمل 

الأثر ال�شيا�شي والعملي لذلك.

وبعد اأن اأ�شار اإىل اأن اخلطاب امللكي ليوم 9 مار�س قد ر�شم العناوين 

الكربى للملكية الربملانية، اأكد ممثل العدالة والتنمية على وجود اختالفات 

جوهرية يف اقرتاحات خمتلف الأحزاب ال�شيا�شي بالف�شل 19 التي تراوحت 

املقرتحات بخ�شو�شه بني احلفاظ عليه واإلغائه وتعديله. وميكن قول نف�س 

بخ�شو�س  بني  الآراء  اختلفت  حيث  التنفيذية  لل�شلطة  بالن�شبة  ال�شيء 

اقرتح  من  هناك  اأن  حيث  التنفيذية  ال�شلطة  وازدواجية  احلومة  جمل�س 

اإحداث جمل�س اأعلى للدولة عو�س جمل�س الوزراء ي�شم اإىل جانب امللك 

روؤ�شاء احلكومة وجمل�س النواب وجمل�س امل�شت�شارين واملجل�س الد�شتوري 

واملجل�س الأعلى للق�شاء....

ومن بني الق�شايا اخلالفية التي ميكن ا�شتقاوؤها من مقرتحات الأحزاب 

للق�شاء،  الأعلى  املجل�س  وتركيبة  ورئا�شة  بالق�شاء  يتعلق  ما  ال�شيا�شية 

و�شالحيات الربملان باعتبار اأن بع�س الأحزاب تقرتح تخويله �شالحية الطعن 

يف د�شتورية املعاهدات الدولية.

هناك  اأن  اإىل  التعليق  �شاحب  اأ�شاف  الختالفات  هذه  جانب  واإىل 

اتفاقا على اأن التعديل الد�شتوري ل ي�شكل الع�شا ال�شحرية بل ل بد من 

مواكباته باإ�شالحات اأخرى.

وكان اأخر متدخل يف هذه اجلل�شة ح�شن بنعدي رئي�س املجل�س الوطني 

الإلكرتوين  املوقع  بتجربة  نوه  اأن  وبعد  والذي  واملعا�رص،  الأ�شالة  حلزب 

الذي كر�س اهتمامه يف هذه الفرتة لالإ�شالح الد�شتوري، �شعى اإىل اإبراز اأن 

الأحزاب ال�شيا�شية املغربية وليدة ن�شق املخزن م�شريا اإىل اأن ذلك ابتداأ منذ 

توافق امللك حممد اخلام�س مع اأبناء الأعيان والعلماء.
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ويف نف�س ال�شياق، اأكد ممثل حزب الأ�شالة واملعا�رصة اأن مفاو�شات 

اأيك�س ليبان بخ�شو�س ا�شتقالل املغرب كانت املحطة التي طرح فيها ولأول 

ف�شائل  بع�س  اأن  املخزن.غري  القطيعة مع  املغربية م�شاألة  النخبة  مرة على 

احلركة الوطنية، واملقاومة، وجي�س احلرير واحلركة العمالية مل تقبل بديال عن 

عودة حممد اخلام�س.

ال�شتمرارية  والتطور يف ظل  التغيري  املغرب  اختار  احلني  ذلك  ومنذ 

دون اإحداث قطيعة. وقد جتلى ذلك يف اأهم حمطات التاريخ املغربي �شواء 

ما تعلق منها بالد�شاتري ومعاجلة ق�شايا العنف يف ال�شبعينيات واحلركات 

الجتماعية وغريها من املحطات لرئي�شية و�شول اإىل تاأ�شي�س حكومة عبد 

الرحمن اليو�شفي واعتالء حممد ال�شاد�س للعر�س واإقامة امل�شاحلة مع املا�شي 

من خالل هيئة الإن�شاف وامل�شاحلة. 

ودون  ال�شتمرارية،  ظل  يف  التغيري  تدبري  اأن  بنعدي  ح�شن  واأكد 

اإحداث قطيعة يوؤدي اإىل الإبقاء على امل�شالح املتناق�شة مكيفة من طرف 

اأ�شحابها وفق روؤى خا�شة من جهة واإىل ظهور جيوب ملقاومة التغيري يف 

كل املع�شكرات. كما حتدث، يف ارتباط مع ذلك، عن هيمنة اقت�شاد الريع 

وت�شيري دواليب الدولة وفق التعليمات ال�شفوية...

ويف الأخري، تتطرق اإىل ما يعرفه املغرب من حراك يف عالقة بالتطورات 

التجارب من جهة. كما اعترب  العربي مربزا عدم ت�شابه  العامل  التي يعرفها 

ذاته،  مراجعة  احلكم  على  يفر�س  املجتمعي  احلراك  اأن  اأخرى  جهة  من 

باأن  العتقاد  من  وحذر  الو�شع.  متطلبات  مع  التاأقلم  الأحزاب  على  كما 

الف�شاء الفرتا�شي �شيعو�س ال�شعب و�شيجد احللول لكل امل�شاكل من جهة 

ومن العتقاد باأن التعديل الد�شتوري ومهما كان متقدما �شيوؤدي اإىل حل 

امل�شاكل ب�شكل تلقائي.

 النقا�س الذي تال هذه املداخالت والتعليقات �شمل العديد من الق�شايا 
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املغاربية  املنطقة  وبلدان  املغرب  يعرفه  ما  اإطار  يف  الكربى  الأهمية  ذات 

والعربية من حراك وحتولت.

وهكذا مت التطرق اإىل دور الإعالم الفرتا�شي من جانبني، الأول يوؤكد 

الأحزاب  تكن  ب�شكل مل  املواطنني  من  كبري  تاأطري عدد  اأهميته يف  على 

اأ�شياء  الرئي�شية لتحقيق  اأنه كان الأداة  قادرة على القيام به، والثاين، كما 

كانت تعد �رصبا من اخليال واحللم. ومن جهة ثانية مت التاأكيد على عدم 

الإلكرتوين  املوقع  اإىل  التطرق  بذلك، مت  ارتباط  الأداة. ويف  اأ�شطرة هذه 

الذي كان مو�شوع املداخلة الأوىل يف هذه اجلل�شة اإذ مت اقرتاح اأن يوا�شل 

عمله من خالل الهتمام بق�شايا اأخرى مثل الر�شوة والقانون النتخابي مع 

التاأكيد على احلذر من التحليالت الختزالية يف التعامل مع نتائج ما ميكن 

اإجنازه يف هذا ال�شدد.

من بني النقط الهامة التي مت التطرق اإليها خالل النقا�س التاأكيد على اأن 

الأحزاب ال�شيا�شية وخمتلف الفاعلني الجتماعيني واحلقوقيني قد جتاوزا ما 

�شمي بالهو�س اأو التهافت الد�شتوراين، باعتبار اأن الكل ي�شع م�شاألة اإ�شالح 

وثقايف  واقت�شادي  واجتماعي  �شيا�شي  اإ�شالح  عملية  اإطار  يف  الد�شتور 

وحقوقي اأ�شمل.

اأما بخ�شو�س الأحزاب ال�شيا�شية، فقد متت الإ�شارة اإىل انعدام املنهجية 

عالقة  فيها  ت�شود  حيث  جهة،  من  احلزبي  ال�شاأن  تدبري  يف  الدميقراطية 

اأنها تعمل حتت �شغط املعطيات الظرفية دون  اإىل  اإ�شافة  ال�شيخ واملريد. 

الأخذ يف العتبار عمق الق�شايا الجتماعية. غري اأنه مت التاأكيد من جهة 

اأخرى على �رصورة تبخي�س العمل الذي تقوم به الأحزاب والذي اأدى اإىل 

حتقيق مكا�شب مهمة بالن�شبة للوطن واملواطن؛ كما متت الإ�شارة اإىل اأن 

تعامل النظام مع الأحزاب هو الذي اأدى اإىل الو�شعية التي هي عليه الآن 

مع  التعامل  يف  منهجيتها  تغيري  يتطلب  الو�شع  هذا  من  خروجها  واأن 

الق�شايا املطروحة يف املجتمع. 
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التجاوب  اأن  اإىل  الإ�شارة  متت  الد�شتورية،  التعديالت  م�شتوى  وعلى 

عن  بعيدا  الد�شتورية  امل�شاألة  نقا�س  وطريقة  املغربي  ال�شارع  مطلب  مع 

منهجية املذكرات �شكل حتول يف التعامل ال�شيا�شي ب�شكل عام ومع امل�شاألة 

الد�شتورية ب�شكل خا�س.

ومن بني الق�شايا التي كانت مو�شوع نقا�س وتبادل الراأي ميكن الإ�شارة 

19 يف  والف�شل  د�شتوريا،  الأمازيغية  اللغة  تر�شيم  وم�شاألة   ،- امللكية  اإىل 

ارتباط ب�شالحيات امللك واإمارة املوؤمنني، واحلقوق الفردية، وو�شعية احلقوق 

ال�شيا�شية،  الوزير الأول، واأدوار الأحزاب  يف فرتات ال�شتثناء، و�شالحيات 

وكيفية د�شرتة تو�شيات هيئة الإن�شاف وامل�شاحلة، ف�شال ا�شتقاللية �شلطة 

الق�شاء والربط بني امل�شوؤولية واملحا�شبة على جميع امل�شتويات.

كما �شعت بع�س املداخالت اإىل ر�شم معامل احلراك الذي يعرفه املغرب 

يف ارتباط مع حركة 20 فرباير واأفق التطور الدميقراطي ببالدنا.

اجلل�ضة اخلتامية

اأجل  من  امل�شرتكة  الذاكرة  مركز  رئي�س  بوطيب  ال�شالم  عبد  اعترب 

والتي  الدولية  الندوة  لهذه  اخلتامية  اجلل�شة  خالل  وال�شلم،  الدميقراطية 

اأدار اأ�شغالها حممد ن�شنا�س، اأن من خال�شة هذه الندوة اأن جتارب التحول 

الدميقراطي بالعامل ويف نف�س املنطقة تختلف عن بع�شها، واأن املغرب اأمام 

م�شار كبري لبناء جتربته الدميقراطية بنف�شه ومبوؤ�ش�شاته، موؤكدا اأن الطريق 

ما زال طويال نحو تر�شيخ احلقوق والدميقراطية واإ�شاعة وتوطيد ثقافتها 

يف الدولة واملجتمع. 

نوه  التي  الكلمة،  ليها يف هذه  اأ�شار  التي  اأي�شا  ومن بني اخلال�شات 

منطقة  تعرفه  ما  اأن  الندوة،  هذه  �شارك يف  الذي  املتميز  باحل�شور  فيها 

�شمال اإفريقيا وال�رصق الأو�شط جتربة �شت�شتفيد منها اأي�شا البلدان العريقة 
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واحلرية  الكرامة  اأجل  التفاعل معها من  املغرب  واأن على  الدميقراطية،  يف 

وامل�شاواة القانونية والتدبري ال�شلمي لالختالفات.

كما اأكد يف الأخري على اأهمية ماأ�ش�شة هذا النقا�س بني �شفتي البحر 

الأبي�س املتو�شط حول م�شاألة الدميقراطية وال�شلم، داعيا يف هذا ال�شدد 

اإىل العمل على خلق مر�شد لالنتقال الدميقراطي يف منطقة املتو�شط.

نف�س الدعوة وجهها رودولفو مارتان فييا الوزير الإ�شباين ال�شابق، يف 

كلمة له بهذه اجلل�شة اخلتامية، موؤكدا اأن من �شاأن هذا املر�شد اأن ميكن 

من ال�شتفادة من الرتاث غري املادي ل�شعوب املنطقة. كما اأ�شار اإىل اأن هذه 

اآرائهم بكثري من احلرية  التعبري عن  امل�شاركني من  الندوة مكنت خمتلف 

موؤكدا اأنه مل يكن بالإمكان التعبري بحرية باأ�شبانيا يف ظروف مماثلة. 

من خمتلف  ا�شتخال�شها  ميكن  التي  اخلال�شات  بني  من  اأن  واعترب 

اأهداف  اأن  من  الرغم  وعلى  اأنه  الندوة  يف  ا�شتعرا�شها  مت  التي  التجارب 

وامل�شاحلة،  والكرامة  احلرية  حول  تتمحور  الدميقراطية  النتقالت  جتارب 

فاإن احللول ل ميكن اإل اأن تكون خمتلفة، م�شددا يف ذات الآن على اأهمية 

احرتام الآخر، موؤكدا من جهة اأخرى على اأن حتقيق احلرية ال�شيا�شية م�شاألة 

البلدان  تر�شم  مل  اإذا  نحوها  الطريق  قطع  ال�شعب  من  و�شيكون  قانونية، 

م�شارها نحو امل�شاواة.

احلرية  اأجل  يعملون من  الذين  اأن على  اإىل  اأ�شار  بذلك،  ارتباط  ويف 

وامل�شاحلة اأن يكونوا دقيقني يف اأطروحاتهم، اإذ اأن ال�شيا�شة تتطلب، ح�شب 

قوله، الدقة يف املبادئ مع التمييز بني ما هو اأ�شا�شي وثانوي.

ويف كلمة حممد احلبيب بلكو�س رئي�س مركز درا�شات حقوق الإن�شان 

�شمحت  الندوة  هذه  اأن  اأكد  اخلتامية،  اجلل�شة  هذه  يف  والدميقراطية 

داخل  حلظة  و�شنعت  وفكرت  عا�شت  خمتلفة  اأ�شوات  اإىل  بال�شتماع 

بلدانها ويف �شياقات خمتلفة.

ومن بني اخلال�شات واملالحظات التي ميكن ا�شتنتاجها من اأ�شغال هذه 

الندوة اأ�شار اإىل:
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● التفكري يف حلظة النتقال يحتاج اإىل م�شافة، غري اأنه يجب النتباه 

اإىل اأننا ب�شدد معركة واحدة، ل جمال فيها للدفاع عن املواقع، معركة 

النت�شار للدميقراطية لفائدة �شعوبنا يف �شياقات خمتلفة؛

امل�شارات يف  تن�شيب  اأهمية  على  تلح  الندوة  امل�شاركني يف  اإ�شاءات   ●

خمتلف مراحلها واآفاقها.

● مناق�شة التجارب ت�شمح بالنتباه والوقوف عند ق�شايا نتحا�شى احلديث 

عنها يف للحظات النتقال على الرغم من اأهميتها، من قبيل مكانة 

املوؤ�ش�شة الع�شكرية يف مراحل النتقال الدميقراطي؛

● دينامية اللحظة التي مير منها املغرب لي�شت وليدة 20 فرباير، كما اأنها 

لي�شت وليدة اخلطاب امللكي ليوم 9 مار�س، بل هي تتويج مل�شار نا�شل 

واأدوا  امتداد عقود ل ف�شل فيها لهذا على ذاك،  املغاربة على  فيه 

فيها ثمن ال�رصاع من اجل هذه اللحظة التي نحن ب�شدد بنائها. ومن 

ثمة فاإن اللحظة احلالية تتطلب توفر اإرادة �شيا�شية م�شرتكة ينخرط 

فيها كل احلاملني بالدميقراطية من اأجل النجاح يف حتقيق ذلك.الندوة 

اأهمية  ثمة  ومن  التاريخية،  اللحظات  �شانعي  �شهادات  اأهمية  اأبرزت 

توجيه النداء اإىل �شانعي املحطات التاريخية والقادة ال�شيا�شيني لالإدلء 

ب�شهاداتهم، حتى يتبني اجلميع م�شاكل �شناعة القرار والتي ل ميكن 

اختزالها يف بع�س ال�شعارات.

● اأهمية خلق ف�شاءات للتفكري امل�شرتك يف ق�شايا املجتمع، مع الإ�شارات 

مع ما قام مبركز درا�شات حقوق الإن�شان والدميقراطية مع فئات ذات 

طابع خا�س مثل الق�شاة والأطباء والأمنيني.

ويف الأخري توجه احلبيب بلكو�س بال�شكر اإىل اجلهات الداعمة لهذه 

الإن�شان  الوطني حلقوق  واملجل�س  الثقافة  ووزارة  اخلارجية  وزارة  الندوة: 

هذه  تنظيم  على  �شهر  الذي  الفريق  اإىل  اإ�شافة  اإيربت  فريدريك  وموؤ�ش�شة 

الندوة ويف مقدمته نادية ال�شبتي ع�شو الهيئة املديرية ملركز درا�شات حقوق 

الإن�شان والدميقراطية.   
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اجلمعة 06 ماي2011  ال�شاعة

الت�شجيل وا�شرتاحة �شاي 30: 00-15: 15 

اجلل�شة الفتتاحية 00: 30-16: 15

رئا�شة اجلل�شة: حممد الن�شنا�س

- احلبيب بلكو�س : رئي�س مركز درا�شات حقوق الإن�شان 

والدميقراطية

- عبد ال�شالم بوطيب: رئي�س مركز الذاكرة امل�شرتكة من 

اأجل الدميقراطية وال�شلم.

- حممد ال�شبار : الأمني العام للمجل�س الوطني حلقوق 

الإن�شان

اجلل�شة الأوىل: التحولت الدميقراطية يف املنطقة 00: 00-19: 16 

العربية واإفريقيا 

رئا�شة اجلل�شة

خديجة الكور: مركز درا�شات حقوق الإن�شان   -

والدميقراطية

املتدخلون: 

ومدير  �شابق،   خارجية  )وزير  مايل:  الزيني  مولي   -

برنامج احلكامة امل�شرتكة لالأمن وال�شلم.(

- جمدي عبد احلميد )م�رص(: رئي�س اجلمعية امل�رصية 

للنهو�س بامل�شاركة املجتمعية

- عادل احلاج �شامل تون�س : )باحث ونا�شط �شيا�شي(. 

مناق�شة

ال�شبت 07 ماي2011 ال�شاعة

برنامج الندوة
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واأمريكا 00: 00-11: 09 اأوربا  الدميقراطي يف  النتقال  الثانية:  اجلل�شة 

الالتينية :

رئا�شة اجلل�شة

م�شطفى اأقلعي نا�رص: ا�شتاذ حما�رص بجامعة باري�س.

املتدخلون

- اأمريكا الالتينية : خمترب لتطبيق ال�شيا�شات الدميقراطية 

اجلديدة

- ماريا اإمييليا بولين�شيز ريبريا اإ�شبانيا : )اأ�شتاذة جامعية 

ومراقبة دولية لالنتخابات(

النتقال ال�شيا�شي الإ�شباين: دور امللك واملحيط   -

اجليو�شيا�شي.

- رودولفو مارتان فييا ا�شبانيا : )وزير الداخلية الأ�شبق 

بحكومة رودولفو �شواريز، )1976-1979( �شغل العديد 

من املنا�شب الوزارية خالل مرحلة النتقال الدميقراطي 

با�شبانيا(.

- دور الدبلوما�شيني يف النتقالت ال�شيا�شية 

- مانويل بينرييو �شوتو  ا�شبانيا : )�شفري �شابق لدى عدد 

مدير املعهد الأوروعربي  من الدول العربية والأوروبية، 

للرتبية والتكوين(.

ا�شرتاحة �شاي 30: 00-11: 11 

الت�شال 00: 30-13: 11 و�شائل  دور   : بالربتغال  الدميقراطي  النتقال 

وم�شاألة الأمن

معهد  مدير  )الربتغال(:  �شكون�شيلو�شي  ديفا  الفارو 

الدرا�شات الأمنية التابع لالحتاد الأوروبي.

امل�شتحيل  ال�رصقية:  اأوروبا  بلدان  ال�شيا�شي يف  النتقال 

املمكن

فريين�س جوزيف ميزليفت�س هانغاريا: )مدير �شابق 

للمعهد الدويل للدرا�شات الأوروبية، ا�شتاذ �رصيف بالعديد 

من اجلامعات واملعاهد الدولية(.

مناق�شة

غذاء30: 14 -00: 13
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اجلل�شة الثالثة : الإ�شالح الد�شتوري والبناء الدميقراطي 30: 30-16: 14

باملغرب

رئا�شة اجلل�شة

عبد البا�شط بن ح�شن( تون�س )رئي�س املعهد العربي 

حلقوق الإن�شان

املتدخلون

   www.reform.ma طارق ن�شنا�س : م�شمم موقع -

 »ال�شبيبة املغربية والإ�شالح الد�شتوري يف الف�شاء 

الفرتا�شي«

- نور الدين جالل: باحث يف العلوم ال�شيا�شية

املو�شاوي العجالوي: اأ�شتاذ يف التاريخ

مقاربات الفاعل ال�شيا�شي

الحتاد  ال�شيا�شي،  املكتب  ع�شو  طارق:  ح�شن   -

ال�شرتاكي

حزب  التنفيذية،  اللجنة  ع�شو  بوزيدي:  الإله  عبد   -

ال�شتقالل

- حممد اأوجار: ع�شو املكتب ال�شيا�شي، التجمع الوطني 

لالأحرار

- عبد العايل حامي الدين : ع�شو الأمانة العامة، العدالة 

والتنمية

- ح�شن بنعدي : رئي�س املجل�س الوطني حزب الأ�شالة 

واملعا�رصة

مناق�شة

ا�شرتاحة �شاي00: 30-17: 16

اجلل�شة الختتامية18-00 -00: 17
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اإ�صدارات املركز

● �ملحكمة �جلنائية �لدولية )وثائق �أ�سا�سية(، �سنة 2013.

● من �أجل م�سادقة �ملغرب على �لنظام �لأ�سا�سي للمحكمة �جلنائية 

�لدولية، �سنة 2013.

�لدميقر�طية وحقوق  �ملاأمول يف جمال  �ملغرب  بناء  م�ساهمة يف   ●

�لإن�سان  حقوق  در��سات  مركز  وتو�سيات  )مذكر�ت  �لإن�سان 

.2013 و�لدميقر�طية(، �سنة 

● �لأحز�ب �ل�سيا�سية يف �ملغرب: متطلبات �لتطوير وتكري�س �لختيار 

�لدميقر�طي )�أ�سغال �لندوة(، �سنة 2013.

�ملدين،  �ملجتمع  ودور  �لت�سريعي  �لإطار  �لأمن:  قطاع  �إ�سالح   ● 

�سنة 2010.

● �حلكامة �لأمنية �أو �إ�سالح قطاع �لأمن على �سوء تو �سيات هيئة 

�لإن�ساف و�مل�ساحلة )�أ�سغال ندوة(، �سنة 2010 .

● �لت�سريع �ملغربي يف جمال �حلكامة �لأمنية، �سنة 2010.

مائدة  )�أ�سغال  �لأمنية  �حلكامة  جمال  يف  �ملغربي  �لت�سريع   ●

م�ستديرة(، �سنة 2010.

ندوة(،  )�أ�سغال  �ملحلية  �لدميقر�طية  ورهانات  �لثقافة  �سوؤ�ل   ● 

�سنة 2010.

● �ل�سرعة �لدولية حلقوق �لطفل، عالء قاعود، �سنة 2010 .
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● �أ�سئلة �لعد�لة �لنتقالية باملغرب يف �سوء جتربة هيئة �لإن�ساف 

و�مل�ساحلة )�أ�سغال �لندوة(، �سنة 2008.

و�لتحديات  “�لأ�سئلة  �لعربية  �لبلد�ن  يف  �لإن�سان  حقوق  حركة   ●

�لر�هنة” )�أ�سغال ور�سة(، �سنة 2008.

● �إ�سالح قطاع �لأمن على �سوء تو �سيات هيئة �لإن�ساف و�مل�ساحلة 

)تقرير ملخ�س(، �سنة 2008.

● �ملغرب و�لآليات �لدولية �جلديدة حلماية حقوق �لإن�سان )تقرير 

تركيبي عن يوم در��سي(، �سنة 2008.

● �أ�سئلة �لعد�لة �لنتقالية باملغرب يف �سوء جتربة هيئة �لإن�ساف 

و�مل�ساحلة )تقرير تركيبي(، �سنة 2007.

● La législation Marocaine relative 
à la gouvernance du secteur de  
sécurité, 2010. 

● Transitional justice issues in Morocco in 
the light of the Experience of the Equity 
and Reconciliation Commission -Seminar  
report-, 2008.

● Réformes du secteur de la sécurité à la lumière des 
recommandations de l’Instance Equité et Réconciliation 
« Rapport de synthèse», 2008.

● Le Maroc et les nouveaux mécanismes internationaux 
de protection des droits de l’homme « Rapport sur la 
journée d’étude », 2008.




