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ملخص:
تهدف هذه الورقة البحثية إىل حتديد مكانة املواطن يف صنع السياسات العامة األمنية من
خالل حتليل ودراسة التجربة اجلزائرية يف إرساء سياسة املصاحلة الوطنية.
وقد توصلت هذه الدراسة إىل أن احلفاظ على مكاسب املصاحلة الوطنية يتطلب إجياد
آليات تشاركية تساهم يف تعزيز دور املواطن يف صنع السياسات العامة األمنية.
الكلمات املفتاحية :املواطن ،السياسة العامة األمنية ،املصاحلة الوطنية.
Abstract :
This research paper aims to determine the importance of citizen in security public policy
by study and analyze the Algerian experience in the establishing the national reconciliation
policy .
This study result that to maintain the gaings of the national reconciliation need
participatory tools contribute and strenghing the role of citizen in security public policy
making.
Keywords: Citizen, Security public policy, National reconciliation.
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مقدمة
تعد السياسات العامة األمنية أحد أهم السياسات القطاعية اليت حتظى بإهتمام
متزايد من طرف الباحثني على املستوى األكادميي وصانعي القرار يف الدول على املستوى
العملي ،حيث أن التحديات املتزايدة وتنامي التهديدات األمنية فرض إصالح املنظومة
األمنية ،وذلك بإعتماد آليات تشاركية تسمح مبسامهة املواطن كأحد الفواعل غري الرمسية
يف صنع السياسات العامة األمنية.
بناء على ماتقدم فقد عملت اجلزائر من خالل جتربتها يف إعداد سياساهتا
العامة األمنية بدءا من سياسة الوئام املدين وصوال إىل سياسة املصاحلة الوطنية على
متكني املوا طن من املسامهة يف هذه السياسات عن طريق اإلستفتاءات الشعبية ،وقد أثبتت
هذه التجارب الدور املحوري الذي أسهم به املواطن اجلزائري يف حتقيق وإجناح هذه
السياسات.
تسعى هذه الورقة البحثية إىل حتديد مكانة املواطن اجلزائري ودوره يف إجناح منوذج
املصاحلة الوطنية ،عرب إبراز دور املواطن يف صنع السياسات العامة األمنية ،وحتليل أبرز
التحديات املرتبطة بسياسة املصاحلة الوطنية يف اجلزائر.
إشكالية الدراسة:
على ضوء ماتقدم سيتم مناقشة اإلشكالية التالية :كيف ساهم املواطن اجلزائري يف
إجناح وتفعيل السياسة العامة األمنية على ضوء منوذج املصاحلة الوطنية؟
لإلجابة عن هذه اإلشكالية سيتم تفكيكها إىل جمموعة من األسئلة الفرعية كمايلي:
 -1كيف عاجلت الدراسات النظرية مكانة املواطن يف صنع السياسة العامة األمنية ؟
 -2كيف ساهم املواطن اجلزائري يف احلفاظ على مكتسبات املصاحلة الوطنية؟
الفرضيات:
 كلما كان النظام السياسي أكثر دميقراطية كلما زاد جمال مسامهة املواطن يف صنعالسياسة العامة األمنية .
 يرتبط جناح منوذج املصاحلة الوطنية يف اجلزائر بضرورة إشراك املواطن يف صنعالسياسة العامة األمنية.
ملعاجلة اإلشكالية ووضع الفرضيات يف مستوى التحليل سيتم اإلعتماد على ثالث
حماور رئيسية ،املحور األول حول مكانة املواطن يف صنع السياسات العامة األمنية مقاربة
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نظرية ،أما املحور الثاين سوف يركز على مظاهر مشاركة املواطن اجلزائري يف املصاحلة
الوطنية يف اجلزائر ويف املحور الثالث سوف يتم حتليل حتديات إشراك املواطن يف املصاحلة
الوطنية اجلزائرية.

أوال :مكانة املواطن يف صنع السياسات العامة األمنية مقاربة نظرية
تعد السياسة العامة األمنية مبثابة أهم اآلليات اليت حتدد مدى كفاءة وفعالية
أي نظام سياسي ،وذلك بإعتبارها تعكس الصورة احلقيقة لعالقة النظام السياسي باملواطنني،
ويتم ذلك من كون هذه العملية جيب أن تبىن على أساس تشاركي بني جمموعة من الفواعل
الرمسية وغري الرمسية ،ويعد املواطن أبرز الفواعل غري الرمسية اليت تسهم بشكل فعالية
يف صنع ورسم السياسات العامة األمنية ،على ضوء ذلك سيتم من خالل هذا املحور التأسيس
املفاهيمي والنظري ملكانة املواطن يف صنع السياسة العامة األمنية.
 .1التأصيل املفاهيمي لعملية صنع السياسة العامة األمنية:

 مفهوم السياسة العامة األمنيةSecurity public policy :تعد السياسة العامة األمنية  '':أسلوبا حمددا من منط األعمال اليت يتخذها املجتمع
أو املجتمعات مجاعيا أو عن طريق ممثلي هذا املجتمع ملعاجلة مشكلة أمنية معينة لتحقيق
مصلحة عامة لكافة أفراد املجتمع أو لفئة حمدودة منه''.

1

على ضوء التعريف السابق يتضح أن السياسة العامة األمنية هي حزمة من القرارات
تتخذ لتحقيق أهداف معينة تعود بالصاحل العام على مجيع األطراف املعنية بذلك.
وتعرف السياسة العامة األمنية على أهنا '':مرجعية مجاعية مشتركة ومتفق عليها
يستند إليها صناع القرار ملعاجلة واإلستجابة للمعلومات واألحداث املتعلقة بالتهديدات
واملخاطر ،واليت جتسد التحديات والفرص لألمن الوطين للدولة ،بشكل يساهم يف حتديد
أفضل لألولويات واألهداف األمنية''.

2

يتضح من خالل هذا التعريف أن السياسة العامة األمنية هي عبارة عن اإلطار املرجعي
الذي يستند إليه صانعو القرار يف جمال السياسة األمنية.
كما أن السياسة العامة األمنية'':هي تلك الربامج و اخلطط املسطرة و املتبعة من قبل
السلطات السياسية و األمنية ،بتفعيلها لتوفر أكرب قدر من احلماية الداخلية و اخلارجية
لألمن الوطين و القومي بكل أبعاده و مستوياته  ،و مقوماته و ذلك هبدف املحافظة على
النظام العام و كذا إستقرار و أمن الدولة ،و بالتايل احلفاظ على إستمرارية و فاعلية
النظام''.
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يف تعريف آخر للسياسة العامة األمنية فهي '':جمموعة من الترتيبات اإلستثنائية اليت
يعتمدها القائمون على رسم السياسة العامة ،الغاية منها تأمني الكيان( املرجعية) حمل
التهديد من املخاطر املحدقة هبا ،ويتم التعامل مع السياسة العامة األمنية بسالسة أكثر
بإعتبارها تدخل يف حيز القضايا الطارئة يف السياسة العامة''.

4

يتضح من خالل هذا التعريف أن السياسة العامة األمنية هي سياسة عرب قطاعية
وتتداخل مع باقي السياسات العامة القطاعية األخرى.
وقد عرف الباحث فرانسوا ديو  François Dieuالسياسة العامة األمنية بأهنا'':
جمموعة متسقة من القرارات األمنية واإلجراءات املتخذة من قبل اهليئات العامة الشرعية،
هتدف على وجه التحديد لتحقيق إستجابة فعالة ملختلف أشكال إنعدام األمن الناجم عن
ظاهرة اإلجرام ،من خالل تعبئة األجهزة األمنية للسيطرة اإلجتماعية ،وإذا لزم األمر
الشركاء من القطاعني العام واخلاص'' 5.يتضح من خالل هذا التعريف أن السياسة العامة
األمنية تتم وفق مقاربة تشاركية بني الدولة اليت حتتكر السلطة الشرعية اإلكراهية وبني
فواعل غري رمسية وأبرزها القطاع اخلاص.
كما يرى الباحث رياض بوريش بأنك'' هناك سياسات عامة أمنية عندما حتاول سلطة عامة
حملية أو وطنية أو إقليمية من خالل برنامج عمل منسق تعديل البيئة األمنية ملختلف
الفواعل ضمن إطار ضبط املنطق القطاعي''.

6

يتضح من خالل هذا التعريف بأن السياسات العامة األمنية هي نتاج عمل تشاركي بني
خمتلف الفواعل ،وقد ركز على النطاق اجلغرايف لعملية صنع السياسات العامة األمنية اليت
قد تكون حملية أو وطنية أو إقليمية.
على ضوء ماتقدم ميكن اخلروج بالتعريف اإلجرائي التايل الذي يعترب بأن السياسة
العامة األمنية هي ذلك اإلطار املرجعي الذي يعتمده صانعو القرار يف إعداد ورسم السياسة
األمنية للدولة على ضوء التهديدات األمنية املوجودة ،وحتديد آليات مواجهة هذه
التهديدات مبا يضمن حتقيق األمن املجتمعي العام.
 مفهوم املصاحلة الوطنيةNational Reconciliation :تعين املصاحلة الوطنية يف أبسط معانيها '':عملية للتوافق الوطين على أساسها تنشأ
عالقة بني األطراف السياسية واملجتمعية قائمة على التسامح والعدل وإزالة صراعات
املاضي ،لتحقيق التعايش السلمي بني أطياف املجتمع كاف ،مبا يضمن اإلنتقال الصحيح
للدميقراطية ،من خالل آليات حمددة ووفق جمموعة من اإلجراءات''.
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وخيتلف مفهوم املصاحلة الوطنية حسب السياق الذي يندرج فيه ،ففي األدبيات املهتمة
مبسائل الزناع والسالم يف العامل ،تعرف املصاحلة على أهنا '':سريورة من الوفاق وطمأنة
الرأي العام يف أمة أو بلد ما ،بعد حدث أليم يكون قد أصاب تارخيها احلديث ،ويبتدئ مسعى
املصاحلة يف مظهر مزدو ،يتمثل يف السماح للضحايا بالتعبري الصريح ،وحث الفاعلني اآلخرين
على اإلعتراف بأفعاهلم ،هبدف حتقيق الشعور باإلنتماء إىل كيان واحد ،وبالقبول تاليا
مبنطق العيش املشترك ،ويف احلصيلة جتنب تكرار املأساة الوطنية.''.

8

وقد أشار دليل املؤسسة الدولية للدميقراطية واملساعدة اإلنتخابية يف كتاب املصاحلة
الوطنية يف أعقاب الصراع العنيف دليل موجز ،إىل أن املصاحلة يف أبسط صورها تعين'':
إجياد سبيل للعيش جنبا إىل جنب مع األعداء السابقني -ليس بالضرورة حمبتهم أو العفو
عنهم ،أو نسيان املاضي ،وإمنا التعايش معهم ،وحتقيق الدرجة الالزمة من التعاون لتقاسم
جمتمعنا معهم ،كي ننعم معا حبياة أفضل من حياتنا منفصلني''.

9

ويرى الباحث جوهان غالتونغ  Johan Galtungبأن املصاحلة الوطنية هي '':عملية
إزالة الصدامات بني الضحايا واجلناة بعد العنف ،عرب إجياد آليات لتحسني العالقة السيئة
بني الطرفني وتؤسس هذه العملية إلقامة عالقات بني العدالة والسالم''.

10

أما يف اإلستخدامات الشائعة يف علم السياسة فيكتسي مفهوم املصاحلة أبعادا حتليلية
عميقة ،ويتأسس هذا املفهوم وفق أربعة شروط :احلقيقة :وتعين التعبري املفتوح عن املاضي،
عرب تشكيل جالن وطنية للحقيقة .العدالة :من أجل إعادة إعتبار وإصالح وتعويض
للمتضررين ومساواة ووقف للضغوط واملمارسات التعسفية .الرمحة :وتعين العفو الالزم
لبناء شبكة عالقات جديدة .السالم :ويعين األمن جلميع األطراف ،والتوجه صوب املستقبل
املشترك واحلياة الكرمية.

11

على ضوء ماتقدم ميكن اخلروج بالتعريف اإلجرائي التايل للمصاحلة الوطنية بإعتبار أهنا
عملية توافقية بني خمتلف أطياف املجتمع نتيجة أزمة أو مأساة وطنية تؤسس ملسار جديد
قوامه السالم ونسيان املاضي وإعادة جتديد البناء املؤسسايت للدولة وإستعادة حالة السالم.
 .2عالقة املواطن بعملية صنع السياسات العامة األمنية:
تعتمد عالقة املواطن بعملية صنع السياسات العامة األمنية على جمموعة من العناصر
كمايلي:
 إن متاسك اجلبهة الداخلية وإميان أفراد املجتمع وإعالئهم لفكرة اإلنتماء إىل وطنواحد بغض النظر عن القبلية والطائفية ومواجهة التحديات اليت قد متليها اإلنتماءات
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العشائرية ونبذها سيؤدي حتما إىل دعم الوحدة الوطنية وحتقيق قوة ومتاسك النسيج
املجتمعي يف مواجهة أية هتديدات داخلية أو خارجية لألمن القومي.
 يعترب املواطنون العنصر الرئيسي للجيوش اهلادفة إىل حتقيق الردع العسكري ،ومن مثاألمن الوطين يف بعده العسكري ،وذلك من خالل مشاركة أفراد املجتمع يف اجليوش
وإنتظامهم يف صفوفها دفاعا عن أرض الوطن وسيادته ومكتسباته إعتماد على شعورهم
باإلنتماء إىل وطنهم وغريهتم عليه.

12

كما أن العالقة بني املواطنة والسياسة األمنية ترتبط ببناء الذات األمنية لدى األفراد،
حيث تشري العملية إىل سعي احلكومات يف الدولة احلديثة إىل خلق ثقافة أمنية يف إطار
التحديات والتهديدات األمنية اجلديدة واملتجددة ،وبالتايل تصبح السياسة الثقافية أداة
خللق الرأي وتوحيد املواقف إزاء هذه القضايا ،وترسيخ جمموعة من األفكار والتوجيهات
والقناعات والقيم يف املواطنني من أجل اإلرتقاء باألحاسيس األمنية للمواطنني من املخاطر
األمنية املختلفة.

13

إضافة إىل ماتقدم فإن املواطن يلعب دورا فعاال يف املشاركة يف صنع السياسات العامة
األمنية باملوازاة مع بقية الفواعل غري الرمسية ،ويف هذا السياق يرى الباحث رياض بوريش
بأن رسم وتنفيذ السياسات العامة األمنية يتوقف على دور خمتلف الفاعلني ،كما أن إصالح
السياسات العامة األمنية ،يتطلب إشتراك خمتلف الفواعل من الوزراء ،أجهزة األمن  ،فواعل
سياسيني ،برملانيني ،جمتمع مدين ،مؤسسات وطنية.

14

ثانيا :إسهامات املواطن اجلزائري يف صنع سياسة املصاحلة الوطنية:
إن حتليل مشاركة املواطن اجلزائري يف صنع السياسات العامة األمنية من خالل
منوذج املصاحلة الوطنية  ،يتطلب اإلملام مبظاهر مشاركة املواطن اجلزائري يف صنع
السياسات العامة األمنية بشكل عام،ـ ومن مث حتليل مسألة إشراك املواطن اجلزائري
وفعالية املصاحلة الوطنية.
 .1مظاهر مشاركة املواطن اجلزائري يف صنع السياسات العامة األمنية:
إفتك املواطن اجلزائري تأشرية املشاركة و املسامهة بشكل مباشر يف صنع السياسة
العامة األمنية عن طريق االستفتاء أو التصويت الشعيب يف موضوع معني قد يتعلق مبشروع
قانون  ،ولدى عرض املوضوع على الشعب فإن حقه ينحصر يف املوافقة أو الرفض دون أن
يكون له احلق يف إجراء أي تعديل عليه  ،و لقد شهدت اجلزائر إستفتاءات شعبية حول
قضايا رئيسية تتعلق مبصري املجتمع ككل و من أمثلة ذلك جند:
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 اإلستفتاء حول قانون الوئام الوطين :1999طرح الرئيس بوتفليقة خالل عهدته األوىل قانون الوئام املدين انطالقا من كونه
األقدر على معاجلة سياسة االستئصال ،و األزمة األمنية اليت ختبطت فيها البالد ملدة
عشرية كاملة ،و بالرغم من حصول القانون على موافقة الربملان بغرفتيه إىل أن الرئيس
طرحه لالستفتاء الشعيب على اعتبار أن الشعب هو املستفيد األول و األكرب منه ،و هو الذي
يراقب تنفيذه و يدافع عنه هذا من جهة ،و حىت يكسب مسعاه الشرعية الكاملة من جهة
أخرى.
 االستفتاء الشعيب حول السلم و املصاحلة الوطنية ( :) 2005إستكماال ملساعي الرئيس بوتفليقة والرامية الستتباب األمن داخل البالد و حتقيق
التنمية الشاملة هلا األمر الذي لن حيدث إال باملعاجلة اجلذرية و النهائية لألزمة الوطنية
،حيث قام هذا األخري خالل عهدته الثانية بتقدمي هذا املشروع لالستفتاء الشعيب يوم 29
سبتمرب .2005

15

يتضح مما تقدم أن مسامهة املواطن اجلزائري يف صنع السياسات العامة األمنية إقتصر
على مسألة اإلستفتاء فقط  ،وهي آلية غري كافية لتجسيد املشاركة الفعلية للمواطن
اجلزائري يف إرساء سياسة املصاحلة األمنية ،ألن هذه السياسة ترتبط باملواطن بشكل
كبري ،وللتدليل على ذلك سيتم إستعراض أبرز أبعاد سياسة املصاحلة الوطنية ومكانة
املواطن يف التجسيد العملي هلذه السياسة.
 .2إشراك املواطن اجلزائري وفعالية املصاحلة الوطنية:
يرتبط جناح أي سياسة عامة أمنية مدى إشراكها ملختلف الفواعل الرمسية وغري
الرمسية يف صنعها ،ويف هذا السياق فقد كان لسياسة املصاحلة الوطنية يف اجلزائر جمموعة
من األبعاد واملظا هر العملية اليت مت جتسيدها يف املستوى الواقعي ،يف مقابل ذلك جند
جمموعة من التناقضات املرتبطة بتطبيق سياسة املصاحلة الوطنية.
-

البعد األمين والسياسي لسياسة املصاحلة الوطنية يف اجلزائر:

لقد سعت املصاحلة الوطنية يف اجلزائر إىل وقف اإلقتتال وإهناء احلرب بني
اجلزائريني ،ونزع فتيل الفتنة بني األطراف املتصارعة ،وتأيت مباردة السلم واملصاحلة
الوطنية اليت دعا إليها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة كتتويج لسلسلة من املحاوالت
اليت قام هبا النظام السياسي اجلزائري إلحتواء احلرب األهلية اليت أعقبت إلغاء املسار
اإلنتخايب ،وقد سامهت سياسة الوئام املدين يف إستتباب األمن ولو جزئيا ونزول أعضاء
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اجلماعات اإلسالمية املسلحة ،كما مكن الوئام املدين من حقن دماء اجلزائريني وإستعادة
أمنهم الشامل ،ومن أجل إستكمال هذا املسار فقد ساهم تكريس سياسة املصاحلة الوطنية
يف تزكية خمتلف اإلجراءات الرامية إىل إستتباب السلم.

16

بالرغم ماحققته املصاحلة الوطنية من األمن واإلستقرار يف اجلزائر ،فإن ما ميز تسيري
سياسة املصاحلة الوطنية هو التراخي والالمباالة بأمهية املصاحلة الوطنية يف الواقع،
فعنواهنا وصداها اإلعالمي الكبريان اليعكسان حجمها الواقعي ،فالذين سلموا أنفسهم
يعيشون أوضاعا مزرية ،وقد إصطدم كثريون يف الواقع بعدم تطبيق بنود املصاحلة الوطنية
اليت تنص على تبييض السجل القضائي للمنخرطني ضمن املصاحلة الوطنية ،ويتعرض
هؤالء إىل اإلعتقال يف احلواجز األمنية ألهنم مازالوا يف سجل املبحوث عنهم.

17

كما تتناقض قوانني العفو حسب عائالت املفقودين اليت ترى بأن الرئيس السابق
بوتفليقة قد إستغل الصالحيات املطلقة املخولة له دستوريا من أجل مترير وحسب وجهة
نظره فقط احللول الرامية ألجل بلوغ املصاحلة الوطنية ،حيث قام بالترويج ملشروع امليثاق
واملراسيم التطبيقية له من خالل محلة دعائية واسعة متيزت بالغياب الكلي ألي نقاش أو
حوار حول مشروع القانون أو املراسيم املرتبطة به ،ومبوجب هذه املراسيم تكون الدولة قد
حمت كل أثر إلمكانية الكشف عن هوية املسؤولني عن منتهكي حقوق اإلنسان ،وكذا فإن إنكار
احلقيقة وفرض قواعد النسيان على كل الشعب أمر غري مقبول ،وبذلك فإن حتقيق
اإلستقرار مرهون بالكشف عن هذه التجاوزات ،وذلك لن يكون إال من خالل تنصيب جلنة
مستقلة للكشف عن احلقيقة تصبح هلا كل الصالحيات.

18

 البعد اإلقتصادي واإلجتماعي للمصاحلة الوطنية يف اجلزائر:تتضمن ثقافة املصاحلة الوطنية بعدا إقتصاديا يعمل على توحيد النظرة إىل املؤسسات
اإلقتصادية اجلزائرية ،وعدم التفريق بني القطاع العام واخلاص ،وإعادة دفع اإلقتصاد
وتنشيط اإلستثمار ،كما أن البعد اإلقتصادي يف ثقافة املصاحلة الوطنية هو اإلقتناع
بضرورة اإلنفتاح على املحيط اخلارجي ،وفتح جمال املبادرة اخلاصة والترحيب بكل شريك
يضيف قيما إجيابية للمنظومة اإلقتصادية ،وهو ما حيقق نتائج ذات بعد إجتماعي وأمهها
حتقق قيم العدالة والتوزيع العادل للثروة وحماربة الفساد والفقر واإلبتعاد عن احلسابات
الزبائنية واجلهوية.

19

بالرغم مما حققته املصاحلة الوطنية من نتائج معتربة على املستوى األمين والسياسي
إنعكست بدورها على اجلوانب اإلقتصادية واإلجتماعية ،غري أهنا تبقى ناقصة بالنظر
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لإلمكانيات الكبرية املمنوحة لذلك ،فالتزال مستويات التنمية اإلقتصادية حمدودة ،حيث
أن اإلمكانيات املمنوحة إلجتاز املشاريع كبرية ،غري أن سوء التسيري حال دون التجسيد الكلي
هلذه املشاريع اإلقتصادية ،كما أن املشاريع السكنية تعرضت إىل هنب لألموال ،وزيف يف
اإلجناز والتالعب يف منح الصفقات.
أما على املستوى اإلجتماعي فعلى الرغم من حتقيق األمن والسلم ورصد مبالغ ضخمة ألجل
التنمية لكنه مت التعامل بشكل غري جدي وغري عقالين مع جمال األمن اإلجتماعي ،وهو
األساس الذي صار يشكل املصدر األساسي لعدم اإلستقرار األمين .فقد صار العنف هو
الوسيلة األمثل للتعبري عن املطالب اإلجتماعية ،وجتلى ذلك من خالل اإلحتجاجات املتكررة
اليت تتضمن أساسا مطالب عصرية مرتبطة بعالقة املواطن مبؤسسات الدولة املختلفة(
بلديات واليات ،أجهزة أمنية) .إضافة لذلك عدم وجود أي مؤسسات وسيطة ذات أمهية
يستطيع املواطن عليها للتعبري عن مطالبه والتكفل هبا.

20

ثالثا :حتديات إشراك املواطن اجلزائري يف املصاحلة الوطنية اجلزائرية
سيتم يف هذا املحور إبراز حتديات إشراك املواطن اجلزائري يف املصاحلة الوطنية على
ضوء دراسة مقارنة لبعض جتارب املصاحلة الوطنية العربية واإلفريقية ،وتتمثل يف
التجربة املغربية ،التونسية وجتربة جنوب إفريقيا.
 .1حتديات إشراك املواطن يف املصاحلة الوطنية على ضوء التجربتني اجلزائرية واملغربية:
إن مشاركة املواطن يف املصاحلة الوطنية يف التجربة اجلزائرية إقتصرت فقط على
اإلستفتاءين الشعبيني الذين شارك فيهما الشعب اجلزائري يف اإلدالء بصوته لصاحل الوئام
املدين واملصاحلة الوطنية ،وعدا ذلك فقد إعتمدت املصاحلة الوطنية يف اجلزائر على
اإلجراءات القانونية والتنظيمية لتسيري امللف ،وذلك بسبب اإلرادة السياسية للخروج من
األزمة يف وقت سريع ميكن البالد من التعايف من آثارها .كما أن ميثاق املصاحلة الوطنية يف
اجلزائر مل يتضمن مسألة اإلعتراف بني اخلصوم بني الضحايا واإلرهابيني ،فإشراك املجتمع
كان فقط من خالل اإلستفتاء الشعيب.

21

كما أن هناك صعوبة يف اجلزائر يف إعطاء األلولوية لألهداف القصرية والطويلة
األمد لتطبيق املصاحلة الوطنية ،فما نزال نرى ما يطالب به الضحايا يف املجتمع من عدالة
وحقوق مل يتم تسويتها لغاية اآلن ،رغم مرور سنوات عديدة من الشروع يف تطبيق قانون
املصاحلة الوطنية كمطالب عائالت املفقودين ،بينما تعطي اجلهات السياسية يف املقابل
األولوية لبعض الشعارات على حساب العدالة ،فاحلديث مثال عن شعار السالم مقابل العدالة،
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يعيق بشكل متزايد طرح توصيات عملية وعادلة لسياقات مابعد الصراع بني كل الفئات يف
املجتمع خاصة تلك املتضررة من حالة األزمة.

22

على خالف ذلك فقد إعتمدت املصاحلة الوطنية يف املغرب من خالل هيئة اإلنصاف
واملصاحلة على عمل حاول نقل النقاش إىل أبعد املستويات ،فقد مكنت جلسات اإلستماع إىل
الضحايا اليت مت بثها من طرف وسائل اإلعالم العمومية ،ومئات اإلفادات املسجلة واملحفوظة
يف أرشيف اهليئة ،واللقاءات األكادميية وعشرات الندوات املنظمة من طرف اهليئة أو
املنظمات غري احلكومية من خمتلف القطاعات اجلهوية من توسيع النقاش العام حول نصف
قرن من التاريخ.

23

 .2حتديات إشراك املواطن يف املصاحلة الوطنية على ضوء التجربتني اجلزائرية والتونسية:
يعترب اإلطار التنظيمي والقانوين للتجربة التونسية ضمن أحسن جتارب جلان احلقيقة
حلد اآلن من حيث التأطري القانوين ،وتعقد مبوجب املراسيم القانونية هيئة احلقيقة
والكرامة ،جلسات إستماع سرية أو علنية لضحايا اإلنتهاكات وألي غرض متعلق بأنشطتها،
وتضبط إجراءات اإلستماع السرية ضمن دليل إجراءات جلنة البحث والتقصي ودليل
إجراءات التحكيم واملصاحلة .وقد أعدت هيأة احلقيقة والكرامة ضمن إطارها التنظيمي
والقانوين جلسات اإلستماع بأنواعها بكل جرأة وفق مساطري قانونية وإجراءات عملية
سامهت إىل حد كبري لإلستماع لضحايا اإلنتهاكات يف شىت أنواع الضرر الذي حلقهم خالل
مدة حتقيق اهليأة.

24

على خالف ذلك فإنه من املثري حقًّا أن مشروع املصاحلة يف طبعته اجلزائرية ،ال يلتفت
يف األساس إىل هذه املسألة على أمهيتها فالضابط الذي تشري إليه مجيع أدبيات املصاحلة
وجتارهبا يقتضي أن ال مصاحلة من دون مصارحة وكشف للحقيقة ،ففي جتارب املصاحلة
املعاصرة كلها تقريبا ومن بينها التجربة التونسية مت تأسيس وترسيم جلان للحقيقة
واإلنصاف واملصاحلة ،ففي احلالة اجلزائرية ،ال نعثر على شيء من هذا القبيل ،حيث
ركزت مؤسسة صنع القرار اليت طرحت مشروع املصاحلة على سبل اخلروج من األزمة
ومسح آثارها يف أسرع وقت ،ومن هذا الباب تفادت أي حماولة للتعامل مع املاضي،
وإستنكفت عن تشكيل جلنة لكشف احلقيقة.

25

كما إستشاط الناشطون يف جمال محاية احلقوق املدنية غضبا بعد أن حاولت احلكومة
قطع النقاشات حول ماحدث فعال خالل العشرية السوداء ،وأخفقت يف وضع آليات للتحقيق
كتلك القائمة يف دول أخرى ،وإختذت قرارات يف إطار إستفتاء شعيب ،إال أهنا مل تعرض
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ملناقشة مفتوحة يف الربملان ،ومل تتضمن جهود بوتفليقة للسالم واملصاحلة أي آليات للتوصل
للحقيقة.

26

 .3حتديات إشراك املواطن يف املصاحلة الوطنية على ضوء التجربتني اجلزائرية واجلنوب إفريقية:
لقد إعتمدت جتارب جلان احلقيقة واملصاحلة يف جنوب إفريقيا على جلسات اإلستماع
بأنواعها وفق مرجعيتها القانونية والتنظيمية والتوجيهية ،جسدت مرحلة مهمة من تاريخ
اإلنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان والتمييز العنصري واإلساءة اإلجتماعية والتعذيب
وغريها يف جنوب إفريقيا ،وهبذا لعبت جتربة جلسات اإلستماع دورا مهما كان منها إقرار
املصاحلة اإلجت ماعية بني الدولة ومؤسسات املجتمع مبختلف مكوناته ألجل بناء السالم
واإلستقرار اإلجتماعي .كما كانت جتربة جنوب إفريقيا أكثر شفافية من حيث تنوع
املواضيع والفاعلني السياسيني واإلجتماعيني ،فقد ركزت أكثر على التواصل وقامت بتنظيم
جلسات إستماع عمومية أكثر عددا وعمقا وتلقائية.

27

على عكس جنوب إفريقيا اليت متكنت فيه جلنة احلقيقة واملصاحلة من توليد مساحة
عامة يتعايش فيها الضحية واجلاين يف دولة أعيد تصميمها،ـ مل تتمكن اجلزائر من إحداث
مكان اإللتقاء الذي يوحد املجتمع ،الذي عاىن من ثقل األزمة من خالل سياسة املصاحلة،
إذ يعترب التشريع بأوامر رئاسية تفاديا لفتح النقاش العام عجزا يف سياسة املصاحلة
الوطنية اجلزائرية.

28

اخلامتة:
لقد مت يف هذه الدراسة التطرق ملوضوع دور املواطن اجلزائري يف صنع السياسات
العامة األمنية على ضوء منوذج املصاحلة الوطنية ،حيث مت التطرق إىل التأصيل املفاهيمي
للسياسة العامة األمنية واملصاحلة الوطنية والعالقة بني املواطن والسياسة العامة األمنية
على املستوى النظري ،أما على املستوى العملي فقد مت توضيح مظاهر مشاركة املواطن
اجلزائري يف املصاحلة الوطنية  ،وصوال إىل حتديات إشراك املواطن اجلزائري يف املصاحلة
الوطنية على ضوء التجارب العربية واإلفريقية املقارنة.
على ضوء ماتقدم ميكن اخلروج بالنتائج التالية:
-

ترتبط حم دودية مشاركة املواطن اجلزائري يف صنع السياسات العامة األمنية
بطبيعة وجتليات الثقافة السياسية للنظام اجلزائري.

-

يعد اإلستفتاء الشعيب أداة حمدودة لتفعيل مشاركة املواطن يف سياسة املصاحلة
الوطنية.
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-

يرتبط جناح املصاحلة الوطنية يف اجلزائر بالتجسيد الفعلي للبعد اإلقتصادي
واإلجتماعي للمصاحلة ،الذي يعكس مدى حمورية املواطن يف إرساء سياسة
املصاحلة الوطنية وهو األمر الذي مل يتجسد حلد اآلن.

 إن عدم تشكيل جلنة للحقيقة واملصاحلة يف اجلزائر أثر بشكل كبري على مساراملصاحلة اإلجتماعية ،حيث التزال الكثري من القضايا اخلاصة باملفقودين تكتنفها
السرية.
-

تعمد فتح النقاش العام حول املصاحلة الوطنية حيد من مشاركة املواطن والرأي
العام اجلزائري يف تعزيز وإرساء سياسة املصاحلة الوطنية.
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