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الت�شريع املغربي يف جمال احلكامة الأمنية

تقدمي

والدميقراطية،  الإن�سان  درا�سات حقوق  نظم مركز 

الكتاب  لتقدمي  لقاءا   ،2010 فرباير  خام�س  اجلمعة  يوم 

الت�رشيع املغربي يف جمال    » اأ�سدره حتتد عنوان  الذي 

احلكامة الأمنية » .

و قد متيز هذا اللقاء، الذي انعقد بالرباط بح�سور عدد 

كبري من الفاعلني من ممثلي قطاعات وزارية و اأجهزة 

اأمنية و جمعيات املجتمع املدين و جامعيني وحقوقيني 

ومهتمني ف�سال عن ممثلني من خمتلف و�سائل الإعالم.

وت�سمن هذا الكتاب، الذي �سدر باللغتني العربية و 

الفرن�سية، تقدميا عاما يربز ال�سياق الذي ثم فيه اجناز هذا 

باعتباره يندرج �سمن عمل مركز  والغايات منه  الكتاب 

�سريورة  ملواكبة  والدميقراطية  الإن�سان  حقوق  درا�سات 

الإن�سان  حقوق  جمال  يف  املغرب  د�سنها  التي  الإ�سالح 

والدميقراطية منذ بداية العقد الأخري من القرن املا�سي، 

هيئة  تو�سيات  تتبع  �سياق  يف  اأخ�س  ب�سكل  يندرج  كما 
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الإن�ساف وامل�ساحلة وخا�سة املتعلقة منها بالقطاع الأمني 

ملا له من مكانة يف �سريورة الإ�سالح .

الن�سو�س  مبختلف  لئحة  الكتاب  هذا  ت�سمن  كما 

خمتلف  تهم  التي  والتنظيمية  القانونية  الت�رشيعية، 

باملغرب منذ ح�سوله على  الأمنية  والأجهزة  القطاعات 

ال�ستقالل �سنة 1956 اإىل �سنة 2009. واأرفق الكتاب بقر�س 

باللغتني  جتميعها  ثم  التي  الن�سو�س  جميع  ي�سم  مدمج 

العربية والفرن�سية.

و اإىل جانب ذلك، احتوى الكتاب على قراءة اأولية يف 

خمتلف هذه الن�سو�س عملت على اإبراز اخل�سائ�س العامة 

للن�سو�س التي تدير خمتلف الأجهزة الع�سكرية و الأمنية 

و تلم�س بع�س م�سالك الإ�سالح. كما يحتوي على تو�سيات 

هيئة الإن�ساف و امل�ساحلة اخلا�سة باحلكامة الأمنية.. 

اإعالمية  بتغطية  حظي  الذي  اللقاء  هذا  ومتيز 

وا�سعة، �سواء من طرف و�سائل الإعالم ال�سمعية والب�رشية 

الأ�ستاذ  من  لكل  مداخالت  باأربع  املكتوبة،  ال�سحافة  اأو 

مركز  ورئي�س  الباحث  احلقوقي  بلكو�س  احلبيب  حممد 

درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية، والأ�ستاذ عبد احلي 

املودن، الأ�ستاذ اجلامعي، ع�سو املجل�س ال�ست�ساري حلقوق 

والأ�ستاذ  الإن�ساف وامل�ساحلة،  �سابق بهيئة  الإن�سان وع�سو 

املغربي  املنتدى  رئي�س  و  املحامي  املانوزي،  م�سطفى 

اجل�سيمة  النتهاكات  �سحايا  )جمعية  والإن�ساف  للحقيقة 

حلقوق الإن�سان( ف�سال عن الأ�ستاذ اجلامعي وع�سو مكتب 
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مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ال�سيد اإدري�س 

بلماحي.

وتعميما للفائدة نن�رش املداخالت الأربع التي عرفها 

اإىل  ال�سكر والمتنان  باأجمل عبارات  اللقاء م�سفوعة  هذا 

حيز  اإىل  العمل  هذا  خروج  على  و�ساعد  �ساهم  من  كل 

الوجود.
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ممار�صة الإ�صالحات تتطلب بداية التوفر 

على قاعدة معرفية م�صرتكة 

حممد احلبيب بلكو�س*

اإىل كل من  ال�سكر  بجزيل  اأتقدم  اأن  البداية  اأود يف 

والدميقراطية  الإن�سان  حقوق  درا�سات  مركز  دعوة  لبى 

الإن�سان  ون�سطاء حقوق  وزارية  قطاعات  و  موؤ�س�سات  من 

واإعالميني و باحثني و جامعيني حل�سور هذا اللقاء لتقدمي 

ال�ستغال  خالله  من  املركز  يوا�سل  الذي  العمل  هذا 

اإحدى تو�سيات هيئة الإن�ساف و امل�ساحلة املتعلقة  على 

باحلكامة الأمنية.

ويف هذا ال�سياق، يجدر التذكري باأنه �سبق ملركز 

اأبريل  يف  نظم  اأن  والدميقراطية  الإن�سان  حقوق  درا�سات 

النتقالية،  للعدالة  الدويل  املركز  مع  بتعاون   ،2008
ومركز املراقبة الدميقراطية للقوات امل�سلحة ندوة حول 

*  رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان و الدميقراطية
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الإن�ساف  هيئة  تو�سيات  �سوء  على  الأمن  قطاع  »اإ�سالح 

من  حكومية  قطاعات  عن  ممثلني  بح�سور  وامل�ساحلة، 

دول خمتلفة. وكان الغر�س من تنظيم هذه الندوة توفري 

او  �سواء يف املغرب  مادة معرفية يف هذا احلقل اجلديد 

على امل�ستوى العاملي، م�ستمدة من جتارب متنوعة تنمى 

اإىل اآفاق خمتلفة،  ت�ساعد اجلميع على اقتحام هذا الف�ساء 

و ما يتطلب من بعد نظر و�سمولية.

يف  وطنية  ندوة  نظم  قد  املركز  كان  ذلك  وقبل 

اأول عمل تقييمي  ملا اأجنزته هيئة  يوليوز 2006، �سكلت 

الأحزاب  اأهم  ممثلي  مب�ساركة  وامل�ساحلة،  الإن�ساف 

ال�سيا�سية املغربية، واملركزيات النقابية، واملنظمات غري 

احلكومية حلقوق الإن�سان، وال�سحايا والقطاعات احلكومية 

املعنية، واملوؤ�س�سات الوطنية ومنظمات و جمعيات دولية 

يف جمال حقوق الإن�سان و جامعيني.

وي�سكل تقدمي الكتاب احلايل، اأي�سا، جزءا من برنامج 

وهيئات  موؤ�س�سات  مع  بتعاون  عليه،  ال�ستغال  �سنوا�سل 

تعميم  جمال  اأو  الت�رشيعي  املجال  يف  �سواء  خمتلفة،  

املعرفة، كما �سنعمل على اإنتاج اأدبيات واإ�سدار مطبوعات 

ووثائق قد ت�ساعد على ا�ست�رشاف اقرتاحات منا�سبة يف اأفق 

الإ�سالحات املمكنة بهذا القطاع احل�سا�س جدا، والذي كان 

اإىل وقت قريب يعترب حكرا على الدولة ويدخل يف خانة 

الطابوهات التي ل يتم التداول فيها بو�سوح يف احلياة العامة 

كما يف خطاب الفاعلني ال�سيا�سيني والربملانيني.
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اأنه من املقرر اأن  وميكن الإ�سارة يف هذا ال�سدد اإىل 

واأجانب  فيها خرباء عرب  ي�سارك   ور�سة  ينظم املركز 

للقيام بقراءة يف الت�رشيع املقارن باملنطقة على امل�ستوى 

�سريورة  يف  املدين  املجتمع  دور  يف  والتفكري  الأمني، 

اإ�سالح القطاع الأمني وحتقيق احلكامة الأمنية اجليدة من 

جهة ، واإ�سدار كل الن�سو�س الت�رشيعية التي تدير املجال 

الأمني ببالدنا، وذلك بتعاون مع املركز الدويل للمراقبة 

الدميقراطية للقوات امل�سلحة بجنيف.

وامل�ساحلة  الإن�ساف  هيئة  اأو�ست  فقد  وللتذكري 

ق�سوى  اأهمية  ذات  وتدابري  اإجراءات  اتخاذ  يف  بال�رشوع 

على  وامل�سوؤولية  ال�سفافية  من  املزيد  اإ�سفاء  منها  الغاية 

قطاع الأمن، وتعزيز احلكامة اجليدة بهذا القطاع احليوي.

الإن�ساف  هيئة  تو�سيات  اأكدت  ال�سياق  هذا  ويف 

ن�رش  و  تو�سيح  اأهمية  على   تقريرها  يف  وامل�ساحلة  

فيما  به  املت�سلة  التنظيمية  والن�سو�س  القانوين  الإطار 

الأمني،  القرار  اتخاذ  م�سل�سل  وتنظيم  ب�سالحيات  يتعلق 

وطرق التدخل اأثناء العمليات و اأنظمة املراقبة و تقييم 

املكلفة  الإدارية  وال�سلطات  ال�ستخباراتية،  الأجهزة  عمل 

القوة  ا�ستعمال  �سلطة  لها  التي  تلك  و  العام  النظام  بحفظ 

العمومية.

بادر  التو�سية  اأجراأة هذه  تتبع ومواكبة  وعمال على 

والدميقراطية، بدعم من  الإن�سان  مركز درا�سات حقوق 

موؤ�س�سة امل�ستقبل، اإىل جتميع الن�سو�س الت�رشيعية املتوفرة 
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نقدمه  الذي  الكتاب  باملغرب يف هذا  الأمن  حول قطاع 

اليوم يف اإطار م�رشوع اأو�سع كما �سبقت الإ�سارة اإىل ذلك.

وعالوة على هذه الن�سو�س التي مت ت�سنيفها وجتميعها 

يف قر�س مدمج لت�سكل  قاعدة معطيات ت�سمل اأهم القوانني 

الر�سمية  باجلريدة  املن�سورة  الأمن  بقطاعات  املتعلقة 

باللغتني العربية والفرن�سية، وخا�سة منذ 1956، ي�سم هذا 

الكتاب عر�سا تركيبيا اأوليا يربز اخت�سا�سات و�سالحيات 

الأجهزة الأمنية ببالدنا ويتلم�س ب�سكل اأويل  بع�س م�سارات 

الإ�سالح.

لقد بادرنا اإىل جتميع هذه الن�سو�س بف�سل عدد من 

الكفاءات و اأطر املركز، اإميانا منا  باأهمية بناء  ج�سور 

ثانية  جهة  من  منا،  وقناعة  من جهة،  امل�سرتك  للعمل 

على  التوفر  بداية  يتطلب  الإ�سالحات  عن  احلديث  باأن 

قاعدة معرفية م�سرتكة، والتي ت�سكلها الن�سو�س املوؤطرة 

ملختلف الهيئات الأمنية و الإ�سالحات و التطورات التي 

عرفها منذ ال�ستقالل املغرب اإىل الآن. 

احلقل  املعرفة يف هذا  النطالق من هذه  اأن  كما 

اخت�سا�سات  و  �سالحيات  على  التعرف  من  �سيمكن 

املوؤ�س�سات الأمنية، والوقوف يف اإطار ال�سياق الذي تعرفه 

اأفاق  بالدنا، عن الإمكانيات الفعلية لتطورها وا�ست�رشاف 

والتعرف  املقارنة،  الدرا�سات  خالل  من  وذلك  اإ�سالحها، 

على الختالفات القائمة، والتعرف على �سالحياتها، بغر�س 

�سمان احرتام اأف�سل للحقوق املخولة للمواطنني يف اإطار 
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القانون اجلاري به العمل ، وكذا اإبراز النقط التي حتتوي 

الدولية  اللتزامات  مع  املتالئمة  غري  اأو  ثغرات  على 

ق�سد جتاوزها،  وكل  الإن�سان  للمغرب يف جمال حقوق 

ذلك �سمن �سياق التطورات التي تعرفها بالدنا والتحديات 

اجلديدة التي بات عليه مواجهتها.

اأن ال�ستغال على م�سالة احلكامة  اإىل  الإ�سارة  و جتدر 

الأمنية يرتبط بالتاأكيد بتفعيل تو�سيات هيئة الإن�ساف و 

امل�ساحلة، لكنه ل ينح�رش فيها. لأن الإ�سالحات باملغرب 

تاأ�سي�س هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة يف جمالت  بداأت قبل 

املقت�سيات  وتطوير  الد�ستور  يف  النظر  واإعادة  الت�رشيع 

القانونية تعديال وتتميما واإغناء، كما يندرج ال�ستغال على 

احلركة  مطالب  مع  التجاوب  �سمن  اأي�سا  املو�سوع  هذا 

احلقوقية، وتو�سيات اللجن املخت�سة بالأمم املتحدة للمغرب 

عند مناق�ستها لتقاريره الدورية �سواء تعلق الأمر باحلقوق 

ال�سيا�سية واملدنية اأو مناه�سة التعذيب. 

اإن الهتمام بهذا القطاع ال�سرتاتيجي يكت�سي اأهميته 

اأي�سا يف ظل التحديات التي اأ�سبحت مطروحة يف ارتباط 

تو�سع  جمال  يف  حممود  تقدم  من  بالدنا  حققته  ما  مع 

اأ�ساليب  تتطلب  معاجلتها  باتت  والتي  احلريات،  ف�ساءات 

القانون  احرتام  على  وحتافظ  وتنميه  التو�سع  هذا  تواكب 

ما من  لكل  الت�سدي  نحو  توازن مييل  �سمن  وم�ستلزماته 

�ساأنه امل�س باحلقوق و احلريات.  
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اإىل  جيدة  اأمنية  حكامة  حتقيق  اأهمية  تعود  كما 

دور هذه الأخرية يف �سمان ال�ستقرار والأمن خا�سة اأمام 

الأحداث الوطنية والدولية التي ترتبط بالإرهاب وحماربته، 

والتي جعلت م�ساألة الأمن يف �سلب الن�سغال ببالدنا. لقد 

اأن املغرب يف  �سائدا حول  الذي كان  مت جتاوز العتقاد 

مناأى عن مثل هذه املمار�سات. فالأحداث الرهيبة التي 

الأ�سئلة  من  العديد  البي�ساء طرحت  الدار  مدينة  عرفتها 

وتوفري  ببالدنا  الأمنية  الأجهزة  تطوير  متطلبات  حول 

الأجهزة ال�رشورية املندجمة يف ع�رشها. 

اأ�سكال  من  وغريها  الإرهابية  الأحداث  هذه  اإن 

اجلرمية املرتبطة بالجتار يف الب�رش، وتهريب املخدرات، 

وخمتلف اأنواع القر�سنة واجلرمية الإلكرتونية تدعو بالدنا 

اإىل جعل احلكامة الأمنية �سمن اأولويات ان�سغالتها مبا يعزز 

اختياراتها يف تقوية ركائز دولة القانون. ول �سك اأن  مراجعة 

قانون امل�سطرة اجلنائية، وتعيني م�سوؤولني جدد على راأ�س 

واإحداث  مدنية،  �سخ�سيات  بينهم  من  الأمنية،  الأجهزة 

فرق و �سباط لل�رشطة الق�سائية اخلا�سة بالأحداث، واإدراج 

التكوين على حقوق الإن�سان يف م�سار تكوين هيئات الأمن؛ 

احلكامة  تعزيز  �سريورة  انطالق  على  توؤ�رش  تدابري  كلها 

اجليدة لقطاع الأمن.

اأننا  بو�سوح على  تنم  واملوؤ�رشات  التحديات  اإن هذه 

دولة  تر�سيخ  �سمن  ا�سرتاتيجي  ور�س  على  ال�ستغال  ب�سدد 

احلق والقانون مبا يقت�سيه ذلك من �سمان الأمن و ال�ستقرار 

و  الإن�سان  حقوق  عن  احلديث  ال�سعب  من  اإذ  ببالدنا، 
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احلريات يف بلد ل يتوفر فيه عن�رش ال�ستقرار؛ كما اأنه من 

ال�رشوري ا�ستح�سار اأن الهدف من حتقيق ال�ستقرار والأمن 

هو متكني املواطنني من العي�س الكرمي و التمتع بحقوقهم، 

واحرتام   و  الأمن  �سمان  بني  املزاوجة  اأهمية  يطرح  مما 

حقوق الإن�سان وفق �سوابط قانونية و موؤ�س�ساتية.

الكتاب  هذا  باإ�سدار  يبادر  اإذ  املركز  فاإن  هكذا، 

وبرجمة اأن�سطة اأخرى حول احلكامة الأمنية ببالدنا، فاإمنا 

ي�سعى جاهدا اإىل امل�ساهمة يف دعم الدينامية التي ت�سهدها 

بالدنا على م�ستوى اأورا�س الإ�سالحات، كما ياأمل اأن ت�ساهم 

هذه املبادرة املتوا�سعة يف ت�سهيل وتي�سري اأداء العاملني  

داخل جمتمعنا من اأجل تعزيز دولة احلق والقانون وتر�سيخ 

الدميقراطية ببالدنا. 

يف  تقديرنا،  كبري  عن  اأعرب  اأن  اأود  وباملنا�سبة 

للتجاوب  والدميقراطية،  الإن�سان  حقوق  درا�سات  مركز 

الذي وجدناه اأثناء ال�ستغال على هذا الكتاب، اإذ كان من 

املغربي  الت�رشيع  مو�سوع  على  ن�ستغل  ونحن  ال�رشوري، 

هذا  اأن جنعل من  املجتمع،  داخل  قطاعات ح�سا�سة  يف 

العمل اأحد ج�سور التوا�سل و تبادل الراأي مع املعنيني.وقد 

لقي �سعينا هذا  جتاوبا هاما من لدن خمتلف القطاعات 

املعنية من اأمن و درك و قوات م�ساعدة و وزارتي الداخلية 

و العدل، و الذي ا�ستفدنا من اقرتاحاتهم و اإ�سافاتهم ب�سكل 

مكننا من اجنازه يف وقت و جيز.
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واأود يف الأخري اأن اأعرب عن ال�سكر لالأخوة و الأخوات 

الذين �ساهموا يف اإعداد هذا الكتاب، منهم اإدري�س بلماحي، 

ي�ستغلون يف �سمت  واآخرون  بلوط  ال�سبتي وحممد  ونادية 

وتوا�سع . ف�سكرا للجميع.
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م�صاحلة املجتمع مع املوؤ�ص�صات الأمنية 

�رضورية و ممكنة 

عبد احلي املودن*

عندما اطلعت على هذا الن�س »الت�رشيع املغربي يف 

لرائد  امل�سهورة  اجلملة  تذكرت  الأمنية«  احلكامة  جمال 

الف�ساء ارم�سرتونغ التي قالها عندما نزل على �سطح القمر: 

»هذه خطوة �سغرية يقوم بها اإن�سان، وقفزة جبارة تقوم بها 

غمار  فعال  وجلنا  املغرب  باأننا يف  �سعرت  اإذ  الإن�سانية،« 

نقا�س عمومي  البعد على  التي ظلت بعيدة كل  املنطقة 

تعددي و�رشيح وظلت ت�ستوجب معاجلة �ساملة من اأجل 

والأجهزة  املجتمع  بني  و�سفافة  متكافئة  عالقة  خلق 

الأمنية ي�سبطها وينظمها القانون.  وقد بقي هذا املو�سوع 

فيه  ي�سارك  تداول  فيها  يتم  ل  التي  الطابهوت  اإىل  ينتمي 

يتحاورون  الأمنية  املوؤ�س�سات  وعن  املجتمع  عن  ممثلون 

اأعترب  لذلك،  املتبادل.   الحرتام  و  امل�ساواة  اإطار  يف 

* اأ�ستاذ جامعي، ع�سو �سابق بهيئة الإن�ساف وامل�ساحلة
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حقوق  درا�سات  مركز  بها  قام  التي  املبادرة  هذه  اأن 

الإن�سان والدميقراطية ل تقل اأهمية من الناحية ال�سيا�سية 

بالن�سبة لبلدنا عن اخلطوة التي خطتها الإن�سانية لكت�ساف 

عامل ظل جمهول.  ونتمنى اأن نتقدم على هذا امل�ستوى 

اجلديد  الف�ساء  هذا  الإحاطة مبختلف جوانب  من خالل 

املتمثل يف احلكامة الأمنية، هدفنا اإعادة النظر باأ�سلوب 

الدولة عامة ومع  ر�سني و عميق يف عالقة املجتمع مع 

املوؤ�س�سات الأمنية  على وجه اخل�سو�س. واأعتقد اأن هذه 

م�سوؤولية ج�سيمة ملقاة على عاتق جيلنا �سواء كنا منثل 

املجتمع اأو موؤ�س�سات الدولة، ومن ثمة، فال بد من توظيف 

كل اجتهاداتنا وكل ذكائنا لكي ننتقل اإىل مرحلة مغايرة 

يكون فيها �سعار اجلميع هو اللتزام بالقانون وباحرتام دقيق 

حلقوق الإن�سان .اإن الإ�سالحات املرتبطة باحلكامة الأمنية 

من  كبريا  جمهودا  تنتظر  التي  الإ�سالحات  اأهم  ت�سكل 

طرف اجلميع، جمتمعا وجامعة و موؤ�س�سات اأمنية و كل 

موؤ�س�سات الدولة لالرتقاء بها و تفعيلها.

وقد كانت هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة من بني امل�ساهمني 

يف الدفع نحو هذا الرتقاء املنتظر، حيث ت�سمنت تو�سياتها 

الأفكار الرئي�سة املتعلقة  باحلكامة الأمنية والتي تدعو اإىل 

تنظم  ظلت  التي  القوانني  يف  �سامل  ب�سكل  النظر  اإعادة 

حلد الآن عالقة املجتمع باملوؤ�س�سات الأمنية.  وقد ركزت 

الهيئة ب�سكل خا�س على تقنني ا�ستعمال العنف من طرف 

العمل  و  ال�سفافة،  للقوانني  اإخ�ساعها  و  الأمنية  الأجهزة 

على التقلي�س من ا�ستعمال العنف من خالل ال�ستفادة من 
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البلدان  بها يف هذا املجال يف  القانونية املعمول  الو�سائل 

الدميقراطية، ثم العمل على اإعادة النظر يف العالقة التي 

تربط املوؤ�س�سات الأمنية مع املوؤ�س�سات ال�سيا�سية و املدنية، 

املوؤ�س�سات  اإخ�ساع  لكيفية  جديد  ت�سور  وتطبيق  وو�سع 

املوؤ�س�سات احلكومية  فيها  للمراقبة املدنية مبا  الع�سكرية 

وامل�ساريع  التو�سيات  هذه  وت�سكل  املنتخبة.   والهيئات 

خريطة طريق رئي�سية يف النتقال بالدولة اإىل دولة احلق 

والقانون. وتتلخ�س مهمتنا جميعا يف حتديد الو�سائل التي 

قناعة  من  منطلقني  النتقال  هذا  �سمان  بوا�سطتها  ميكن 

اأو  حمللني  اأو  كفاعلني  �سواء  را�سخة  م�سرتكة  مبدئية 

اأنه  ممثلني لقطاعات الدولة باأن هذا امل�سار �رشوري، و 

يف ذات الوقت ي�سمن ال�ستقرار واحلرية كما ي�سمن �سالمة 

املجتمع واأمن الدولة معا.

وميكن تلخي�س اأفكار  هيئة الإن�ساف و امل�ساحلة حول 

وتقييم  ت�سخي�س  التالية،  الثالث  النقط  املو�سوع يف  هذا 

عنف  تقلي�س  على  العمل  الال-م�رشوع،  الدولة  عنف 

الدولة اإىل احلدود املعمول بها يف الدميقراطيات، واإخ�ساع 

املوؤ�س�سات الأمنية للمراقبة املدنية. اأعتقد اأنه لي�س هناك 

اإجماع كامل بعد حول هذه القناعات،واأن هناك �سوء فهم 

بخ�سو�س الطريقة التي ميكن اأن ت�ساهم بها احلكامة الأمنية 

الدولة  اأمن  برت�سيخ  واملتعلقة  الأهداف  هذه  اإىل  للو�سول 

ول  املجتمع.  وحريات  حقوق  وحماية  القانون  واحرتام 

تزال هذه الق�سايا يف حاجة اإىل املزيد من النقا�س لرت�سيخ 

الإجماع حولها.
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اأمنية حقيقية  تفعيل حكامة  اإىل  النتقال  �سمان  اإن 

املرحلة  مراحل.   اأربع  من  املرور  راأيي  ح�سب  يتطلب 

الذين  الفاعلني  الراأي بني جميع  تبادل  تتمثل يف  الأوىل 

اأو دور يف احلكامة الأمنية �سواء من مكونات  لهم اهتمام 

اليوم  اجتماعنا  و  الأمنية.  املوؤ�س�سات  و  املدين  املجتمع 

ي�سري يف هذا الجتاه.  املرحلة الثانية وهي العمل التوثيقي، 

الذي د�سنه هذا الكتاب الذي نقوم بتقدميه اليوم، اأي جرد 

جميع الن�سو�س الت�رشيعية والقانونية ذات ال�سلة باحلكامة 

درا�سات  اأجنزها مركز  التي  الوثيقة  اأن  �سك  ول  الأمنية. 

يف  رئي�سية  خطوة  تعترب  والدميقراطية  الإن�سان  حقوق 

وحتديد  تقييمها  يف  وال�رشوع  جهة  من  الن�سو�س  جتميع 

ن�سو�س  اإىل  بها  النتقال  وكيفية  تتخللها  التي  النواق�س 

اأف�سل من جهة ثانية.  املرحلة الثالثة تتطلب البحث عن 

كيفية الو�سول اإىل قناعة م�سرتكة حول �رشورة النتقال 

والقانون  احلق  دولة  على  ترتكز  جيدة  اأمنية  حكامة  اإىل 

واحرتام مبادئ وحقوق الإن�سان.  نحن يف املغرب مل ننظم 

بعد ما يكفي من النقا�سات ال�رشيحة بني جميع الأطراف 

الأمنية واملدنية حول هذه القناعة و املتمثلة يف اأن من 

الإن�سان.  والقانون وحقوق  باحلق  اللتزام  م�سلحة اجلميع 

ولبد من النطالق يف �سريورة بناء هذه القناعة امل�سرتكة 

التي ت�سكل �رشطا اأ�سا�سيا يف النتقال اإىل احلكامة  الأمنية 

اجليدة التي ن�سبو اإليها.  املرحلة الرابعة والأخرية تتمثل 

يف التفكري بطريقة جديدة يف العالقة التي ي�سملها الإ�سالح 

املدنية.  للمراقبة  الع�سكرية  املوؤ�س�سات  باإخ�ساع  املتعلق 
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لقد اأ�سبح من ال�رشوري النتقال اإىل هذه املرحلة خا�سة 

واأن اجلميع، ورغم ما ينتابنا من �سك بني احلني والأخر، 

مقتنع باأن التوجه العام هو التقدم التدريجي واملتوا�سل نحو 

حتقيق م�ساحلة �ساملة بني الدولة مع املجتمع، وم�ساحلة 

املجتمع مع املوؤ�س�سات الأمنية على وجه اخل�سو�س،  واأن 

هذه امل�ساحلة �رشورية و ممكنة.
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من اأجل خلق دينامية ثقافية توؤ�ص�س 

لأدبيات واأخالقيات احلكامة الأمنية

 م�سطفى املنوزي* 

حقوق  و  الأمن  م�صطلحي  بني  التنافر  رفع  هي  الأمنية  احلكامة 

الإن�صان

النظام  و  احلرية  بني  الوهمي  التنازع  تفادي  المنية هي  احلكامة 

العام

على متثل  العمل  اإمنا  و  القوانني  �صن  فقط  لي�صت  المنية  احلكامة 

غاياتها

اإن املجهود الذي قام به الإخوة يف مركز درا�سات   

يكون  اأن  و  لبد  باملغرب  والدميقراطية  الإن�سان  حقوق 

يقت�سيه  العام  ال�سياق  لأن  ت�سجيع  و  دعم  و  تنويه  حمل 

الأ�سا�سية من بني  التو�سية  اإنه جاء من�سجما مع  و  خا�سة 

* رئي�س املنتدى املغربي للحقيقة والإن�ساف
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:«تاأهيل  التي ملخ�سها  الإن�ساف وامل�ساحلة  تو�سيات هياأة 

املتعلقة  التنظيمية  والن�سو�س  القانوين  الإطار  وتو�سيح 

وطرق  الأمني  القرار  اتخاذ  م�سل�سل  وتنظيم  ب�سالحيات 

عمل  وتقييم  املراقبة  واأنظمة  العمليات،  اأثناء  التدخل 

بحفظ  املكلفة  الإدارية  وال�سلطات  الإ�ستخباراتية  الأجهزة 

النظام اأو تلك التي لها �سلطة ا�ستعمال القوة العمومية«.

واإذا كان ل بد من تفاعل مع هذا املنتوج الذي ل   

يخلو من اإحراج للعاملني يف القطاع؛ فاإنه ينبغي مع ذلك 

التو�سية  الهدف هو تفعيل فحوى  باأن  البداية  الإقرار منذ 

اأعاله من حيث حتديد الإطار القانوين وتفعيل على اخل�سو�س 

اإر�ساء تدابري عدم تكرار ما جرى  ال�سق املفيد مل�سل�سل 

من انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان طيلة اأربعة عقود و 

نيف، وذلك من خالل الرتكيز على م�ساألة �سناعة القرار 

الأمني واإخ�ساعه للرقابة القبلية والبعدية اأو على م�ستوى 

مواكبة تنفيذه، وهنا حت�رشين اأهمية الرقابة الربملانية 

الأمنية  املوؤ�س�سات  ممار�سات  وتقومي  تقييم  يف  وعالقتها 

والع�سكرية وباقي الأجهزة النظامية املماثلة، بهدف حتميل 

امل�سوؤولية ال�سيا�سية وم�ساءلة احلكومة باعتبارها امل�رشفة 

وماليا،لأن  اأدبيا  وا�سحة  اأمنية  �سيا�سة  �سمن  القطاع  على 

التي  العمومية  ال�سيا�سة  عن  مف�سول  غري  الأمني  القرار 

يفرت�س فيها تقرير الرت�سانة القانونية التي بذل فيها اإخواننا 

يف املركز جمهودا كبريا تعترب عمال تاأ�سيليا و �رشوريا 

بالتايل  باملغرب   الأمنية  لل�سيا�سة  قراءة  اأو  تقييم  لأي 

هذا  والرقابة يف  لل�سبط  فقط  لي�س  وو�سيلة  مدخل  فهي 
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املجال ولكن كمرجع اأ�سا�سي لأي تر�سيد وحتديث وتطوير 

للحكامة الأمنية لبالدنا. لكن ودون ال�ستهانة بهذا املجهود 

ال�سوؤال التايل: هل تكفي املنظومة  اأن نطرح  الكبري لبد 

الأمنية  لالأجهزة  اجليدة  احلكامة  لإر�ساء  وحدها  القانونية 

املرجوة؟

�سيا�سات جديدة  �سن  النظر عن �رشورة  بغ�س  انه   

تنبني على امل�سوؤولية ال�سيا�سية واجلنائية واملدنية يف كل 

الأمنية  الأجهزة  عن  ال�سادرة  النتهاكات  اأو  التجاوزات 

الع�سكرية، و بغ�س النظر عن �رشورة مراجعة الت�رشيعات 

املدنية  املخابرات  و جهاز  لل�رشطة  املنظمة  والقوانني 

م�ستوى  على  امل�ساعدة  والقوات  والدرك  والع�سكرية 

اأي مالءمة  الهيكلة والبنية والطبيعة والوظائف والأدوار 

املركز  به  قام  الذي  املجهود  مو�سوع  الت�رشيعات  لكل 

مع التحولت الوطنية و الدولية و تكييف ال�سيا�سة الأمنية 

التنموية  العمومية  ال�سيا�سات  بباقي  بربطها  الوطنية 

اأ�سا�س  على  فيه  تقوم  ب�سكل  القت�سادية  و  الجتماعية 

احرتام قيم املواطنة و حقوق الإن�سان يف اإطار اإ�سرتاتيجية 

الأمن  مع  اقرتانا  الوطني  الأمن  ل�سمان  متكاملة  عامة 

يقت�سي �رشورة  وهذا  الجتماعي.  وال�ستقرار  القت�سادي 

احلكومية  والقطاعات  والأمنية  الع�سكرية  الأجهزة  اإقناع 

فيه  وال�ستمرار  احلوار  يف  الإنخراط  باأهمية  ال�سلة  ذات 

حكامة  اإقرار  اجل  من  الن�سج  �رشوط  توفري  و  وتو�سيعه 

اأمنية جيدة تقطع مع �سلوكات املا�سي املعروفة انطالقا 

بعدم  وانتهاء  الإن�سان  حلقوق  اجل�سيمة  النتهاكات  من 
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التعاون امللمو�س مع هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة يف العالقة 

وا�سحا  كان  لأنه  احلقيقة...  عن  الك�سف  تو�سية  مع 

�سيبقى  درجة  اإىل  املن�سودة  الوطنية  امل�سالح  اأن  للعيان 

معها ال�سوؤال معلقا حول دور الأجهزة الأمنية والع�سكرية 

وموقعها يف املعادلة ال�سيا�سية يف وطننا العزيز مع ت�سجيل 

املفارقة العجيبة يف العالقة مع تناف�س هذه الأجهزة مع 

الفاعلني القت�ساديني  الجتماعيني  والريا�سيني و ملا ل 

العمل  الأمر  يتطلب  الذي  ال�سيء  والفنانني  الإعالميني 

من اجل �سمان احلق يف املعلومة والولوج اإليها ولإ�سدار 

املعلومات  تداول  ونظام  الع�سكري  الأر�سيف  يهم  قانون 

للمعلومات  ودقيق  قانونا  م�سنود  ت�سنيف  واإقرار  الأمنية 

ال�رشية غري القابلة للتعميم الفوري،  وطبعا دون جتاهل 

�رشورة مراجعة قانون الأر�سيف على اخل�سو�س يف اجلانب 

املتعلق باآجال الطالع على املعلومات مادامت امل�ساحلة 

مرتبطة ارتباطا باحلقيقة وبقراءة املا�سي قبل تقرير طي 

�سفحته.ودون التف�سيل يف العقدة التاريخية مع امل�ساءلة 

و مبادئ مناه�سة الإفالت من العقاب، لبد من التاأكيد 

املتعلقة  وامل�ساحلة  الإن�ساف  هيئة  تو�سية  تطبيق  اأن 

بالإ�سالح املوؤ�س�ساتي يقت�سي بالأ�سا�س خلق دينامية ثقافية 

توؤ�س�س لأدبيات واأخالقيات احلكامة الأمنية التي ل تعني 

لرجال  واحلقوقي  القانوين  التكوين  م�سل�سل  تاأهيل  �سوى 

الأمن و اأفراد اجلي�س يف اجتاه حتقيق اجلودة وامل�سوؤولية 

واملهنية عن طريق الإملام بقيم املواطنة وحقوق الإن�سان 

يف  للعاملني  واملادي  القيمي  الو�سع  حت�سني  جتاهل  دون 
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باأن  القول  العيب  من  ،ولي�س  الأمنية  الأجهزة  خمتلف 

ال�سحايا كمفهوم جديل جغرايف/مناطقي كما هو اإن�ساين 

ل بد، يف اإطار جرب ال�رشر اجلماعي،الأخذ بعني العتبار 

التمثالت التي �ستظل عالقة بوجدان مواطني املناطق التي 

عانت من النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان والتهمي�س 

التي  التمثالت  اأحيانا،هذه  جماعي  كعقاب  والإق�ساء 

ثقافية  و  �سيكولوجية  و  �سحية  اإن�سانية  معاجلة  اإىل  حتتاج 

بنف�س  القمع،و  ي�ساوي  العام  النظام  باأن  العتقاد  تلغي 

رجال  لدى  التي  التمثالت  نف�س  ت�سحيح  من  لبد  القدر 

الأمن الذين يعتربون الأمن �سلطة عو�س خدمة عمومية 

اأن تع�سفهم يف ا�ستعمال القوة العمومية يندرج  ويعتربون 

�سمن خدمة«ق�سية وطنية و عادلة« . وحتى ل نبالغ يف 

يف  للعاملني  الأمنية  احلكامة  تر�سيد  م�سوؤولية  حتميل 

الت�ساركية تقت�سي العتماد  القطاع وحدهم فاإن املقاربة 

الفاعلني  على  املوؤ�س�ساتي  الإ�سالح  و�سية  تنفيذ  يف  اأول 

ال�سيا�سيني من �سناع القرار والأحزاب و الربملانيني من 

اأجل مقاربة ق�سايا الإ�سالح الأمني لأن املجتمع املدين مبا 

فيه اجلمعيات احلقوقية غري قادر لوحده على الدفاع عن 

كل هذه الق�سايا و يبقى من اأهم اخلطوات التي يجب اأن 

تفيد يف انطالق اأورا�س اأجراأة التو�سية املتعلقة باحلكامة 

الأمنية:

موؤ�ص�صة  اإىل  املظامل  ديوان  حتويل  على  	•العمل 
و�صيطة د�صتورية. 
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	•التن�صي�ص على د�صرتة الأمن كحق فرعي �صمن احلق 
يف التنمية واملواطنة.

	•اإبداع اآليات املراقبة و املواكبة مدنيا لل�رشطة)جمل�ص 
مدين لل�رشطة(.

	•ف�صل مهام الأجهزة الأمنية من حيث الخت�صا�صات 
وحتديد امل�صوؤوليات)اخت�صا�صات الدرك امللكي وتكري�ص 

مهمة اجلي�ص يف الدفاع عن حوزة الوطن(.

�صلك  يف  للعاملني  الجتماعية  باحلياة  	•الهتمام 
الأمن و�صمان حقهم يف التنظيم.

مع  العالقة  يف  النظر  اإعادة  من  لبد  اخلتام  يف  و   

اخلارج بالتاأكيد على موؤ�رش احرتام حقوق الإن�سان ملراقبة 

اأي تقدم عو�س القت�سار على موؤ�رش �سبط الهجرة ال�رشية 

و حماربة الإرهاب وحدهما.

اجل  من  املغربي  املنتدى  اأننا يف  الإ�سارة  وجتدر   

اأدبيا  للم�ساركة  موؤهل  اإطارنا  نعترب  والإن�ساف  احلقيقة 

فقط  لي�س  الأمنية  احلكامة  تر�سيد  و  للنهو�س  ب�رشيا  و 

اأ�سا�س  لكن  بال�سحايا و املناطق و  الالحقة  الأ�رشار  جلرب 

بالن�سبة لأطفالنا  الأقل  تكرار ما جرى على  ل�سمان عدم 

و اأحفادنا، و يف هذا ال�سياق فقد اأخذنا على عاتقنا فتح 

حوار وطني من اجل بلورة النظام العام كخدمة عمومية 

و لي�س كمفهوم هالمي يت�سع و ي�ستوعب اأو يربر اخلروقات 

ال�سلوك  مدونة  اإ�ساعة  يقت�سي  الذي  النتهاكات،ال�سيء  و 
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الأمنية... احلكامة  اأخالقيات  مدونة  مع  باقرتان  املدين 

�سعب  على  ي�سعب  ل�سيء  لكن  طويل  ودرب  ور�س كبري 

اأدى الثمن باهظا من اجل ا�ستقالل الوطن  دمقرطة الدولة 

واملجتمع.
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يف اأفق �صن �صيا�صة عمومية للحكامة الأمنية

ذ. اإدري�س بلماحي*

تتجاوز ق�سية احلكامة الأمنية م�ساألة معرفة واإ�سالح   

الن�سو�س القانونية ذات ال�سلة باملجال الأمني اإىل �رشورة 

�سن �سيا�سة عمومية حتكم تدخالت املكلفني باإنفاذ القانون، 

و يحتكم اإليها جميع الفاعلون الجتماعيون.

يقت�سي ذلك م�ساهمة جميع املتدخلني، ويف مقدمتهم 

بالربملان،  الأمة  وممثلي  القانون  اإنفاذ  على  ال�ساهرين 

املجال  يف  العمومية  ال�سيا�سة  اإعمال  ومتابعة  اإعداد  يف 

الأمني.

نقت�رش  الأمنية،  العمومية  ال�سيا�سات  عنا�رش  ومن 

على طرح خم�سة مداخل للنقا�س، وهي:

1/ التعريف و ن�رش القوانني ذات ال�سلة بالأمن،

* اأ�ستاذ جامعي، ع�سو مركز درا�سات حقوق الإن�سان و الدميقراطية
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2/ م�سوؤولية اتخاذ القرار يف جمال الأمن،

3/ تدخالت املكلفني باإنفاذ القانون،

4/ الو�سعية الجتماعية ملنفذي القانون،

ا�ستعمال  واإ�ساءة  اجلرمية  ل�سحايا  العدالة  توفري   /5
ال�سلطة.

اأول: التعريف و ن�شر القوانني ذات ال�شلة بالأمن

تنطلق بداية التفكري يف �سن �سيا�سة عمومية اأمنية من 

معرفة الن�سو�س و القوانني الناظمة للمجال، و هذا يقت�سي 

الباحثني  و  الدار�سني  متناول  يف  وجعلها  ن�رشها  تعميم 

واملهتمني بذلك.

تقت�سي الو�سعية الراهنة املالحظات التالية:

جل الظهائر و املرا�سيم املنظمة ملختلف الأجهزة 

القرارات  اأن  غري  الر�سمية،  باجلريدة  من�سورة  الأمنية 

ول  املذكورة،  لالأجهزة  داخلية  م�ساألة  تبقى  التنظيمية 

يتم ن�رشها. و بالتايل درا�سة �سمولية للمجال الأمني يف اأفق 

اإعداد �سيا�سة عمومية لن ت�ستقيم دون معرفة الإجراءات 

التنظيمية لالأجهزة، والتي لها عالقة وطيدة مبمار�سة املهنة 

من جهة، وبعموم النا�س من جهة ثانية، الأمر الذي يرتتب 

عنه م�سوؤوليات وواجبات و حقوق.
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ترتبط الن�سو�س املن�سورة اإما باملكلفني باإنفاذ القانون، 

وهم كل �سخ�س ميار�س �سلطات ال�رشطة اأو ميتلك �سلطات 

التوقيف و العتقال، عالوة عن الأجهزة الع�سكرية و هيئات 

اأمن الدولة، و اإما بحالت ا�ستتباب الأمن كتنظيم البالد 

يف حالة احلرب اأو تقنني املتفجرات و حمل ال�سالح.

الأمن  ملجالت  املنظمة  الن�سو�س  ت�سفيف  ميكن 

وفق احلقب ال�سيا�سية التي مرت منها البالد، انطالقا من 

مرحلة اإر�ساء قواعد ال�سيادة و بناء موؤ�س�سات الدولة الوطنية 

التي ا�ستمرت من ال�ستقالل اإىل منت�سف ال�ستينات، مرورا 

بحالة ال�ستثناء التي عا�ستها البالد اإىل حدود 1977 والتي 

وانتهاء  للحريات.  ومقيدة  زجرية  قوانني  ب�سدور  متيزت 

تطورا  عرفت  التي   normalisation التطبيع  مبرحلة 

ال�سلة  ذات  املمار�سات  و  الن�سو�س  لتح�سني  م�سطردا 

باحلريات العامة و حقوق الإن�سان.

مل يكن هناك خالل احلقب املذكورة اهتمام بالن�سو�س 

الأجهزة  على  حكرا  بقيت  و  لالأمن،  املنظمة  القانونية 

يكن  اإن مل  الت�رشيعي  التدخل  �سعف  اإىل  اإ�سافة  الأمنية، 

منعدما.

تقت�سي جناعة الن�سو�س امل�سار اإليها اإزالة الختاللت 

-anachronisme - التي تعرتيها، وذلك باإعادة النظر يف 
ومالءمة  احلماية،  عهد  من  املتبقية  املقت�سيات  جميع 

ال�سيا�سي  الو�سع  مع  املفعول  ال�سارية  القانونية  الرت�سانة 

والقانوين الراهن للبالد، وكذا التزاماتها الدولية.
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ثانيا: م�شوؤولية اتخاذ القرار يف جمال الأمن

و�سيلة  هو  القانون  تطبيق  اأن  الدولية  الأوفاق  توؤكد 

ل�سمان النظام الجتماعي، و يف البحث عن حتقيق ذلك، 

امل�ستعملة  الو�سيلة  و  الهدف  بني  التوازن  مراعاة  يجب 

لتحقيقه، و بالتايل �رشورة البحث عن �سمانات م�رشوعية 

اإنفاذ القانون بدون تع�سف من خالل :

القانون، يف منع  باإنفاذ  اأول : حتديد مهام املكلفني 

وحماربة اجلرمية و التحري ب�ساأنها، و احلفاظ على النظام 

العام، و تقدمي امل�ساعدة يف حالة اخلطر،

ثانيا : �رشورة احرتام احلق يف احلياة و احلياة اخلا�سة، 

واإمكانية  املهينة.  واملعامالت  بالتعذيب  ال�سماح  عدم  و 

التحقق من �رشعية الت�رشفات و�رشعية اأوامر الروؤ�ساء. 

و مراعاة التنا�سبية يف حالة ا�ستعمال القوة لتحقيق اأهداف 

م�رشوعة.

ول تتم العالقة الآنفة الذكر ب�سورة اآلية و ميكانيكية، 

و اإمنا تتحدد بالظروف اخلا�سة للواقعة التي ا�ستدعت تدخال 

اأمنيا. كما اأن جناعة املمار�سة تفر�س عدم القت�سار على 

بل  القانون  يوفرها  التي  ال�سالحيات  و  ال�سلطات  معرفة 

تدخل،  لأي  املحتملة  ال�سارة  الآثار  يف  للبحث  تتعداها 

ي�ستبيحه  ما  بني  باحليف  ال�سعور  عدم  تر�سيخ  وكيفية 

املجرم من حرية الت�رشف وما يفر�سه الواجب على منفذ 

الطرفني، ويعزز  القانون، لأن هذه املفارقة هي ما مييز 
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�سورة هيئة اإنفاذ القانون و يزيد من ثقة اطمئنان املجتمع 

فيها.

للرقابة  اآلية  من  امل�سوؤوليات  حتديد  اإطار  يف  ولبد 

التي  ال�سلوك  مدونات  بوا�سطة  املهنية  الأخالق  وتثبيت 

العدالة اجلنائية مبا  و  الإن�سان  الهتمام بحقوق  جتمع بني 

باإنفاذ  املكلفني  املوظفني  �سلوك  قواعد  مدونة  حددتها 

القوانني التي اأقرتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 17 

دجنرب 1979، والتي ميكن تلخي�سها يف الثالثية التالية:

متثيلية اجلماعة،

ال�ستجابة حلاجيات العامة،

م�سوؤولية اجلماعة،

ثالثا:  تدخالت املكلفني باإنفاذ القانون

لنا  تبدو  نقاط  اأربع  على  املحور  هذا  يف  �سرنكز 

الأكرث جدل يف املجتمع، و هي:

ا�شتعمال القوة و الأ�شلحة النارية :

املحددة  اجلوهرية  القاعدة  اإىل  الركون  يعد   

لوحده،  القوة غري كاف  ل�ستعمال  التنا�سب  و  لل�رشورة 

لأن ما ميكن اأن يوفره الإطار القانوين اجليد هو التوجيه 

توجد  ل  لأنه  جاهزة،  حلول  تقدمي  مب�ستطاعه  لي�س  و 

احلالت  لكل  حلول منطية  توجد  ل  لأنه  جاهزة،  حلول 

التي ت�ستوجب تدخل املوظفني املكلفني باإنفاذ القانون، 
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كل  تداخل  خارج  التدخل  طريقة  حتديد  ي�ستحيل  لذا 

العنا�رش الآتية :

املادية  واملوارد  الب�رشية  املوارد  وعدد  	•نوعية 
املتاحة لها؛

	•البدائل املتوفر عليها لعدم ا�ستعمال القوة ؛

ا�ستعمال  يف  الن�سباط  على  اجليد  التدريب  	•درجة 
القوة والأ�سلحة النارية؛

ال�سلوك  اأي  القانون  اإنفاذ  الأ�سا�سية لوظفي  	•املواقف 
املتوقع يف حالة احتمال العنف؛

النارية  الأ�سلحة  و  القوة  ا�ستعمال  حالت  	•ت�ستدعي 
فن ا�ستيعاب القانون ن�سا و روحا، وفهم ظروف كل 

ومهارة  املنتوج،  ن�سف  اجليد  القانون  ويبقى  حالة، 

م�ستخدم هذه الأداة هي املحددة جلودة املنتوج.

اليقاف و العتقال : 

يدور اجلدل دائما حول �رشوط التوقيف و العتقال   

و حقوق املوقوف اأو املعتقل، ومن نافلة القول التذكري 

ين�س  لأ�سباب  اإل  حريته  من  اأحد  حرمان  يجوز  ل  باأنه 

عليها القانون وطبقا لالإجراءات املقررة فيه، كما اأنه ل 
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ي�سمح بتوقيف اأحد اأو اعتقاله تع�سفا اأو حرمانه من احلق 

يف احلياة ويف الأمان على �سخ�سه.

اأو  اأن يحدد بو�سوح متى يبيح  القانون  باخت�سار على 

ل يبيح القانون القب�س على الأ�سخا�س؟ ومن له �سلطة اإلقاء 

بالقب�س؟  يقوم  الذي  املوظف  واجبات  وما هي  القب�س؟ 

القانوين؟ وغالبا ما  وما هي حقوق �سحايا الحتجاز غري 

يثار يف هذا املجال ق�سية تدخل مفت�سية مراقبة الرتاب 

الوطني يف الإيقاف و العتقال، فاإن كانت البالد يف حاجة 

غري  من  فاإنه  وب�رشيا،  ماديا  قوية  اأجهزة خمابرات  اإىل 

اجلائز اأن تعمل تلك الأجهزة خارج اإطار ال�رشعية ال�ساري 

املفعول يف البالد.

 حماربة الإرهاب :

يدور احلديث هنا عن مدى توافق التدابري الوطنية   

ملكافحة الإرهاب مع اللتزامات الدولية يف جمال حقوق 

الثالثة  الدولية  التفاقيات  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر  الإن�سان، 

�رشورة  على  بو�سوح  تن�س  بالإرهاب  ال�سلة  ذات  ع�رش 

توفري �رشوط املحاكمة العادلة، وتبتدئ هذه ال�رشوط 

من اأول �ساعة لإيقاف امل�ستبه فيهم.

 تدبري ف�شاء احلريات العامة :

الآراء كنتيجة منطقية  العمومي عن  التعبري  يعد   

للحرية والدميقراطية، وجت�سيدا ملا اأقرته القوانني الوطنية 

ال�سلمي  والتجمع  التعبري  حرية  يف  احلق  ب�ساأن  والدولية 
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وتكوين اجلمعيات، وكذا القيود اجلائز خ�سوعها لها، والتي 

يجب اأن تكون :

	•حمددة بن�س قانوين؛

	•�رشورية؛

	•احرتام حقوق و�سمعة الآخرين؛

هذا الو�سع يقت�سي من املكلفني باإنفاذ القانون معرفة   

حقوق املواطنني وحرياتهم، ودراية عالية باجلوانب التقنية 

حلفظ النظام العام. ومن جانب اأخر فاملنظمني لالأن�سطة 

يف الف�ساءات العامة م�سوؤولني اأي�سا يف اإطار عالقة احلق 

بالواجب، عن ح�سن تدبري تلك املجالت.

�سواء من  اإتيانه  يجب  يزال هناك عمل كبري  وما   

للمظاهرات  املنظمني  اأو  القانون  باإنفاذ  املكلفني  طرف 

والتعاون بني الطرفني لتدليل ال�سعاب اأمام جناح ممار�سة 

احلريات العامة يف ال�سارع العام. لأنه غالبا ما تبقى عالقة 

يف الأذهان املنا�سبات التي تقع فيها مواجهات اأو تدخالت 

عنيفة، وذلك على ح�ساب املنحى العام الذي حققته البالد 

يف جمال ممار�سة احلريات العامة.

رابعا:  الو�شعية الجتماعية ملنفذي القانون :

اأمنية،  عمومية  �سيا�سة  �سن  عن  احلديث  ي�ستحيل   

دون اأن ناأخذ بعني العتبار ق�سيتني اأ�سا�سيتني:
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 الو�سع الجتماعي للموظفني املكلفني باإنفاذ القانون، 

وذلك من خالل حت�سني و�سعيتهم الجتماعية، واحلد من 

الفوارق بني الأجهزة وداخل نف�س اجلهاز، اإ�سافة اإىل حت�سني 

يف  التفكري  يف  القانون  باإنفاذ  املكلفني  اإ�رشاك  ال�سورة؛ 

ق�سايا اإ�سالح اأجهزتهم و�سن �سيا�سات عمومية غي جمالت 

الأمن؛

 اإيجاد اآليات داخلية حقيقية لق�س النزاعات املحتملة 

داخل كل جهاز اأمني.

خام�شا:  توفري العدالة ل�شحايا اجلرمية واإ�شاءة ا�شتعمال ال�شلطة :

القانونية،  منظومتنا  يف  غائب  ال�سحية  مفهوم   

و�سعيف جدا يف القانون الدويل، اإذ جند احلماية املكفولة 

ل�سحايا اجلرمية حم�سورة يف التعوي�س عن العتقال غري 

على  عالوة  التعذيب،  عن  اأو  الق�سائي  اخلطاأ  اأو  القانوين 

اإعالن الأمم املتحدة ب�ساأن املبادئ الأ�سا�سية لتوفري العدالة 

ل�سحايا اجلرمية واإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة.

لذا يجب اأن يكون اإقرار حكامة اأمنية منا�سبة جلعل   

للحد من  القبلية  القانون املرحلة  باإنفاذ  تدخل املكلفني 

العواقب ال�سلبية للجرمية على ال�سحية، ل�سيما ما يتعلق 

باجلرائم يف حق الأطفال و الن�ساء وكل الفئات التي تعد 

ه�سة بحكم موقعها الجتماعي.

جتدر الإ�سارة، يف النهاية، اإىل اأن قرارات وممار�سات   

موظفي اإنفاذ القانون تعد �سادرة عن الدولة، وتتحمل هي 
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ومدى  بذلك  يتعلق  م�سداقيتها  من  وجانب  م�سوؤوليتها. 

وفائها بالتزاماتها الدولية ذات ال�سلة باحلقوق الإن�سانية.
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الفهر�س

ممار�سة الإ�سالحات تتطلب بداية التوفرعلى قاعدة 

معرفية م�سرتكة 

م�ساحلة املجتمع مع املوؤ�س�سات الأمنية �رشورية 

وممكنة 

لأدبيات   توؤ�س�س  ثقافية  دينامية  خلق  اأجل  من 

واأخالقيات احلكامة الأمنية

يف اأفق �سن �سيا�سة عمومية للحكامة الأمنية
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