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شكـر وتقـــدير

يتقـدم مركـز دعـم بالشُــكر والتقديـر لـكل مـنْ سـاهم فــي خـروج هـذا العمـل إلــى النــور. 
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــزاب ومنظم ــوات األح ــاء وعض ــيدات أعض ــادة والس ــكر الس ــص بالش يخ
والهيئــات الدســتورية، وكذلــك الخبــراء والخبيــرات فــى المجــال الحقوقي والسياســي، ممــن وفروا 
لنــا الوقــت إلجــراء مجموعــة المقابــات أو المشــاركة فــي المائــدة المســتديرة لمناقشــة الدليــل. 
ويتوجــه المركــز بشــكر خــاص لمجموعــة الشــباب والشــابات مــن األحــزاب السياســية ومنظمــات 
المجتمـع المدنـي والذيـن شـاركوا وشــاركن فـي اللقـاء التشـاوري فـي تونـس العاصمــة. ولـوال 
هــذه المســاهمات اإليجابيــة والفعالــة، لمــا كان مــن  الممكــن لهــذا الدليــل اإلرشــادي أن يخــرج 

بهـذه الطريقـة. )مرفـق قائمـة باألسـماء( 

ــيدة  ــة وللس ــة للديمقراطي ــة األوروبي ــكر للمؤسس ــدم بالش ــم إال أن يتق ــز دع ــع مرك وال يس
مايــا بــو عيــاش، والســيدة هبــة بــن حــاج خليفــة، وكامــل فريــق العمــل، علــى الدعــم والمســاندة 
طـوال فتــرة العمـل علــى هــذه المبــادرة، وهــو مــا كان لــه عظيـمُ األثــر فــي تطــور آداء مركــز 

»دعــم« وتمكينـه مــن تنفيـذ تلــك المبـادرة التشــاركية.  

قائمة بأسماء الشخصيات التى أسهمت وشاركت باآلراء والمقترحات: 

تونـــس

السيدة زينة الماجري - الشباب قادر 	
السيد بوحديد بلهادي - جمعية شمس  	
السيد قريش جاوحدو - الحركة الجمعياتية بتونس     	
السيدة يسرا فراوس - الفدرالية الدولية 	
السيد عمر الصفراوي- تنسيقية العدالة االنتقالية   	
الســيد عبــد الجــواد الحــرازي- المستشــار القانونــي للوزيــر المكلــف 	

بالعاقــة مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع المدنــي  
السيد مختار الطريفي - الفدرالية الدولية 	
السيد يوسف بلقاسم - منظمة أنا يقظ 	
السيدة محرزية العبيدي - حركة النهضة  	
السيدة وفاء مخلوف - حركة نداء تونس	
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السيدة سناء الصالحي - حركة نداء تونس 	
السيد قيس العاني - آفاق تونس	
السيد محمد الظريف - آفاق تونس	
السيد ياسين إبراهيم - آفاق تونس	
السيد رضا الزغمي - التيار الديمقراطي   	
السيد محمد العربي الجاصي - التيار الديمقراطي	
السيد غازي الشواشي - التيار الديمقراطي	
السيدة سامية عبو - التيار الديمقراطي   	
السيد عبد الواحد اليحياوي - تونس اإلرادة 	
السيدة بشرى بلحاج حميدة - نائبة بالبرلمان وناشطة حقوقية	
السيد كثير بوعاق - كاتب عام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد	
السيد نذير بن يدر - محامي وناشط مجتمع مدني	
السيدة أسماء موسى - الشباب يقرر 	
السيدة أسماء صبري - أنا يقظ   	
السيدة أريج السعداني - جمعية المنتدى	
السيدة نهى الحجاوي - الشباب قادر	
السيدة هيفاء مهاتلي - أنا يقظ	
السيد محمد صالح قويدر - جمعية دمج	
حقــوق 	 عــن  للدفــاع  التونســية  المنظمــة   - شــويخ  عربــي  الســيد 

اإلعاقــة ذوي  األشــخاص 
السيد عبد الباقي الماجري - جمعية شمس	
السيدة مريم نويشي - الشباب قادر	
السيدة أمل الصافي - الحركة الجمعياتية	
السيد محمد الورغي - حزب آفاق تونس	
السيدة سعيدة سعيد - حزب التيار الديمقراطي	
السيدة سوار بن رجب - حزب التيار الديمقراطي	
السيدة مروى بلقاسم - باحثة بمركز دعم	

ــت  ــي قام ــات الت ــكل المنظم ــكر ل ــل الش ــم جزي ــعنا إال تقدي ــك ال يس وكذل
باســتقبال وفــد مركــز دعــم والمكــون مــن فريــق العمــل ومجموعــة الشــباب 

ــة   ــس العاصم ــاوري بتون ــاء التش ــرة اللق ــال فت ــن خ ــن البلدي م
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ــوق 	 ــي لحق ــد العرب ــس المعه ــن - رئي ــن حس ــط ب ــد الباس ــيد عب الس
اإلنســان

السيدة لمياء قرار - مديرة المعهد العربي لحقوق اإلنسان	
الســيدة حفيظــة شــقير - عضــوة اللجنــة العلميــة للمعهــد العربــي 	

لحقــوق اإلنســان
الســيدة ســلوى القنطــري - مديــرة مكتــب تونــس للمركــز الدولــي 	

للعدالــة االنتقاليــة
السيد لطفي زيتون - المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة	
السيد نورالدين العرباوي - رئيس المكتب السياسي حركة النهضة	
السيد عبد الكريم الهاروني - رئيس مجلس شورى حركة النهضة	
ياسين إبراهيم - رئيس حزب آفاق تونس	
السيد زياد زغاب - عضو المكتب السياسي لحزب آفاق تونس	
السيد قيس العاني - آفاق تونس	
السيد محمد الظريف - آفاق تونس	
السيد غازي الشواشي - التيار الديمقراطي	
السيدة سامية - التيار الديمقراطي	
السيد محمد عبو - التيار الديمقراطي	
السيد رضا الزغمي - التيار الديمقراطي   	
السيد محمد العربي الجاصي - التيار الديمقراطي	
الســيد شـوقي الطبيـب - رئيـس الهيئــة الوطنيــة التونســية لمكافحـة 	

الفسـاد 
الســيد كثيــر بوعــاق - األميــن العــام للهيئــة الوطنيــة التونســية 	

الفســاد. لمكافحــة 

ليبيــــا
السيد علي الغزالي - ناشط من درنة	
السيد عماد رقيعة - رئيس منظمة شباب تاورغاء	
السيد هشام الوندي - ناشط مجتمع مدني	
اآلنسة ندى ابكورى - منسقة ليبيا السابقة بمركز دعم	
السيد مروان الطشاني - مدير مركز مدافع لحقوق اإلنسان	
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ــة 	 ــوى الوطني ــف الق ــزب تحال ــس ح ــب رئي ــاوي - نائ ــام الم ــيد عص الس
ســابًقا وناشــط حقوقــي ورئيــس المجلــس الوطنــي للحريــات العامــة وحقــوق 

اإلنســان
السـيد حســن األميـن - إعامـي ومُعــارض سـابق وعضـو مسـتقل مـن 	

المؤتمــر الوطنـي العـام
السـيد خالـد زيـو - محامــي وعضــو المجلــس الوطنــي للحريــات العامـة 	

وحقـوق اإلنسـان
السيد علي القطعاني - صحفي .	
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السيد يسري مصطفى   

باحث فى قضايا الثقافة وحقوق اإلنسان، مصر.

السيدة مروة بلقاسم  

ــون  ــي القان ــوراه ف ــالة الدكت ــداد رس ــدد إع ــون، بص ــي القان ــة ف باحث
ــة  ــة الترابي ــة والتهيئ ــة علــى الماجســتير فــي قانــون البيئ العــام، ومتحصل
مــن كليــة العلــوم القانونيــة والسياســية واالجتماعيــة بتونــس. وهــي 
ــغلت  ــة، ش ــات الفردي ــن الحري ــاع ع ــية للدف ــة التونس ــي الجمعي ــطة ف ناش
خطــة مكلفـة بالبرامــج كمـا عملــت كمسـاعدة برنامـج أولـى لـدى المخبـر 

ــة. ــة االنتقالي ــد العدال ــروع مرص ــار مش ــي إط ــي ف الديمقراط

ــات  ــة والملتقي ــدورات التدريبي ــن ال ــد م ــي العدي ــروى« ف ــاركت »م ش
اإلنســان.  بحقــوق  أساسًــا  العاقــة  ذات  والدوليــة  الوطنيــة  والنــدوات 
ســاهمت فـي إعـداد دراسـات مــن بينهـا »العدالــة االنتقاليــة فــي تونـس: 
غيــاب اسـتراتيجية واضحــة وغلبـة االرتجــال 14 جانفي/ينايــر - 23 أكتوبـر 
2011«، دراســة »المحامــون والدفــاع عــن حقــوق اإلنســان« 2013، دراســة 
»عِمالـة األطفــال فــي تونــس: تقييـم اإلطاريـن القانونـي والمؤسسـاتي« 
تونـس 2014، دراسـة »العدالــة االنتقاليـة فـي تونـس، أخيـرًا القانـون!« 

ــا« فــي 2015.  ــة االنتقاليــة فــي ليبي فــي 2014، ودراســة »دليــل العدال

فريـــق العمــل
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السيد سالم غاب 

ناشــط وقيــادي بالمجتمــع المدنــي وبطــل رياضـي. درس اإلنجليزيــة 
ــه  ــية وتدريب ــه الدراس ــن التزامات ــق بي ــن التوفي ــن م ــة وتمك ــي الجامع ف
الرياضـي وعملـه مـع المنظمـات المحليـة والدوليــة. لديـه خبــرة متنوعـة 
واالنتقــال  اإلنســان  حقــوق  منظومــة  دعــم  مثــل  مجــاالت  عــدة  فــي 
الديمقراطــي ومراقبــة االنتخابــات والنزاهــة ومكافحــة اإلرهــاب. عمــل 
خــال  الطويــل  المــدى  علــى  وماحــظ  ميدانــي  كمنســق  »ســالم« 
االنتخابــات الثاثــة التــي شــهدتها تونــس. كمــا شــارك فــي مشــاريع 
مختلفــة أخــرى حــول النزاهــة والشــفافية ومكافحـة الفســاد ودعـم المــرأة 
والفئــات االجتماعيــة المســتضعفة لمشــاركتهم فــي العمليــة الديمقراطيــة 
ــم  ــز دع ــا لمرك ــس - ليبي ــق تون ــو مُنس ــالم« ه ــا »س ــس. حالي ــي تون ف
ــز  ــهِ بمرك ــال عمَل ــم«، خ ــان »دع ــوق اإلنس ــي وحق ــول الديمقراط التح
»دعـم« شـارك بإعـداد ورقـة بعنـوان »شـرق ليبيـا: الدولـة المدنيـة بيـن 

ــي«. ــدد الدين ــندان التش ــكر وس ــة العس مطرق

السيد محمد عمران   

ــح عــدة  ــادي فــي المجتمــع المدنــي، عَمــَل لصال ناشــط حُقوقــي وقي
منظمــات مصريــة ودوليــة عريقــة مثــل الجمعيــة المصريــة للنهــوض 
ومؤسســة  والتعبيــر  الفكــر  حُريــة  وجمعيــة  المجتمعيــة  بالمشــاركة 
فريديريــش ناومــان مــن أجــل الحريــة. منــذ ســنة 2000 اشــتغل فــي عــدة 
مجـاالت مثـل مراقبـة االنتخابـات ودعـم منظومـة حقــوق اإلنسـان ودعــم 
الديمقراطيــة والحوكمــة الرشــيدة وحوكمـة اإلنترنــت. اشـتغل »عمـران« 
كمنســق برامــج إقليمــي لمؤسســة فريديريـش ناومــان مـن أجـل الحريــة 
بمكتبهــا اإلقليمــي بالقاهــرة والتحــق بعــد ذلــك بمكتــب المؤسســة 
ــة  ــى منطق ــا، واشــتغل باألســاس عل بتونــس كمســئول عــن برنامــج ليبي
ــال  ــا خ ــي ليبي ــتغل ف ــه اش ــى إن ــا، حت ــمال إفريقي ــط وش ــرق األوس الش

ــس. ــر طرابل ــل تحري ــورة وقب الث
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عمـل »عمـران« كمــدرب ضمــن عــدة برامــج علــى مــدى الســنوات الماضيــة كمــا أن لديــه 
عِــدة منشــورات فــي مجــاالت مختلفــة مثــل مقالــة تحــت عنــوان »البحــث عــن اإلنترنــت المفتــوح 
فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا« لـ«هيفــوس”. وقــام بتحريــر كتــاب لـ«فريديريــش ناومان« 
تحــت عنــوان »منظمــات المجتمــع المدنــي واالنتقــال الديمقراطــي فــي مصــر«، ومقالــة »اإلعــام 
الجديــد ودوره فـي دعـم المشــاركة الشــعبية والسياسـية« لمركـز »الحـق للديمقراطيـة وحقـوق 
اإلنســان«، ومقالــة »تشــريعات المجتمــع المدنــي فــي ليبيــا تاريــخ مــن التضييــق، حاضــر مرتبــك، 
ــو  ــران ه ــد عم ــا محم ــاالت. حالي ــن المق ــا م ــة، وغيره ــرة القانوني ــول« للمفك ــتقبل مجه ومس

المديــر التنفيـذي لمركـز دعـم التحــول الديمقراطــي وحقـوق اإلنســان »دعــم«.
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يســعى مركــز دعــم التحــول الديمقراطــي وحقــوق اإلنســان »دعــم«، إلــى اإلســهام فــي تعزيــز 
دور األحـزاب السياسـية كفضـاءات إلعمـال مبـادئ حقـوق اإلنسـان ومسـاواة النــوع االجتماعـي، 
وذلــك مــن خــال صياغــة رؤيــة منهجيــة لبنــاء قــدرات القيــادات الشــابة والوســيطة فــي األحــزاب 
السياســية فــي كل مــن تونــس وليبيــا. وكذلــك وضع تصــورات عمليــة تناســب احتياجــات األحزاب 
علــى مختلــف توجهاتهــا السياســية واأليدولوجيــة، وتحديــدًا فيمــا يتعلــق ببنــاء ُقــدرات القيــادات 
الشــابة والوســيطة مــن الجنســين. وفــي هــذا الســياق ســعى المركــز إلــى تطويــر دليــل إرشــادى 
يتضمــن التوجهــات العامــة ذات الصلــة ببنــاء القــدرات، وهــذا الدليــل ال يســتهدف اتجاهًـا بعينــه 
وال قضايــا محــددة وال تقييمًـا ألي مــن األطــراف المعنيــة، وإنمــا يســعى إلــى وضــع رؤيــة منهجية 
تأخُـذ بعيــن االعتبــار التنــوع السياسـي واأليدولوجــي لألحــزاب السياســية، وطبيعــة أدوار ومهــام 
األحـزاب، وكيفيــة تحديـد واختيـار القضايـا ذات الصلــة، واألدوات المنهجيــة الازمــة والمائمـة 

لبنــاء القــدرات. 

ــب  ــت جوان ــادة تضمن ــي م ــم وه ــن أيديك ــل بي ــذا لدلي ــة له ــادة األولي ــداد الم ــم إع ــد ت وق
ــادة  ــل بقي ــق العم ــن فري ــا بي ــت م ــي تم ــاورات الت ــج المش ــن نتائ ــًا ع ــة، فض ــة وتحليلي نظري
الباحــث الرئيســي مــع قيــادات األحــزاب السياســية والمجتمــع المدنــي فــي كل مــن تونــس وليبيــا 
وذلــك بشــأن اســتراتيجة بنــاء ُقــدرات شــباب األحــزاب فــي مجــال الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان 
ومسـاواة النــوع االجتماعـي. وكان اللقـاء مـع شـباب األحــزاب ومنظمــات المجتمـع المدنـي، مــن 
أجـل اسـتكمال عمليـة إعـداد الدليـل مــن خـال عــرض المـادة األوليـة ومناقشــتها وتطويرهــا، 
كمــا تتضمــن أعمــال تبــادل للخبــرات بيــن المشــاركين والمشــاركات مــن تونــس وليبيــا. وذلــك 
مـن خــال عــروض ومناقشـات جماعيــة، وزيــارات ميدانيــة. وقــد تركـزت محــاور النقــاش خـال 

ذلـك اللقــاء علـى النقـاط التاليـة:  

-   الديمقراطية المرتكزة على الحقوق: المفهوم واآلليات
-   األحزاب السياسية وقضايا النوع االجتماعي

-   األحزاب وقضايا حقوق اإلنسان ومساواة النوع االجتماعي في تونس
-   األحزاب السياسية وقضايا حقوق اإلنسان ومساواة النوع االجتماعي في ليبيا

استراتيجيات بناء القدرات. 

كلمة  مركز  دعم
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ــمْ كانــت المــادة النهائيــة التــي هـي بيــن أيديكــم اآلن بعــد أن تــم إدمــاج جميــع  ومــن َث
ــز عليهــا  مقترحــات الشــباب والتــي اشــتملت علــى تحديــد بعــض المفاهيــم التــي يجــب التركي
ــا(، كذلــك ســاهمت تلــك المقترحــات فــي إعـادة  داخــل الدليــل وذلــك للبلديــن )تونــس - ليبي
صياغــة إطــار الســياق الــذي ســيتم عــرض النموذجيــن التونســي والليبــي مــن خالــه داخــل هــذا 

الدليــل.

ويمكــن التـــأكيد علــى أن المعلومــات اإلرشــادية التــي تــم توفيرهــا وعرضهــا مــن خــال هــذا 
ــال  ــات وأعم ــاورات ومناقش ــاج مش ــي إال نت ــا ه ــوى م ــار أو المحت ــب اإلط ــن جان ــواء م ــل س الدلي

تشــاركية مــن قبـل جميـع األطــراف التـي اشــتملتها خطــوات اإلعــداد لــه. 

يهــدف »دعــم« الــى أن يســاهم فــي توفيــر المعلومــات اإلرشــادية والمعرفيــة الازمــة 
للمنظمــات والمؤسســات الراغبــة فــي العمــل مــع األحــزاب السياســية ومنظمــات المجتمــع 

ــن.    ــي البلدي ــان ف ــوق اإلنس ــال حق ــي مج ــي ف المدن

كمــا يتمنــى »دعــم« أن يكــون خــال عملــه علــى إنهــاء ذلــك الدليــل اإلرشــادي قــد ســاهم في 
نقــل التجــارب والخبــرات مــا بيــن البلديــن، بمــا يُســاهم فــي قــراءة الشــباب الفاعــل فــي البلديــن 
بصـورة صحيحـة وغيـر مغلوطـة، وبمـا يُسـاهم كذلـك بجـذب مزيـد مـن الشـباب للتفاعـل مـع 

العمــل العــام ســواء مــن خــال العمــل الحزبــي أو العمــل المدنــي.

محمد عمـــــران
المدير التنفيذي

مركز دعم التحول 
الديمقراطي وحقوق االنسان

)دعم(
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مقدمة

مـن المعـروف أن ثمــة نوعيـن مـن األدلـة، الدليـل التطبيقـي Manual، والدليـل اإلرشـادي 
Guide، والدليــل التطبيقــي هــو ذلــك الــذى يتضمــن أنشــطة وتماريــن محــددة بهــدف التوعيــة 
وبنـاء القــدرات، أمـا الدليــل اإلرشــادي فهــو بشــكل عــام وســيلة لتقديــم معلومــات واقتراحـات 
وتوصيـات تسـهم فـى دعـم الجهـود الراميـة إلــى تحقيــق تغييــرات إيجايبـة علـي أرض الواقـع، 
بمــا فــى ذلــك إعــداد أدلــة تطبيقيــة بأنشــطة وتماريــن محــددة. وهكــذا تــم االتفــاق، بــأن األدلــة 
التطبيقيـة موجـودة ومتوافـرة بشـكل كبيــر وبمهنيـة عاليـة، أمـا مــا قـد يشـكل قيمــة مضافـة 
فهــو إعــداد دليــل إرشــادي يســتعرض الواقــع والســياقات واالحتياجــات المطلوبــة مــن أجــل دمــج 
مبـادئ حقـوق اإلنسـان ومسـاواة النـوع االجتماعـي فـى برامـج وسياسـات األحــزاب فـي كل مــن 
تونــس وليبيــا. وبالتالــى فهــذا العمــل هــو معلوماتــي وتحليلــي، قــد تــم إعــداده بشــكل تشــاركي 
بهــدف توفيــر معلومــات وخطــوط إرشــادية للجهــات المعنيــة بتعزيز ونشــر الديمقراطيــة وحقوق 

اإلنســان ومســاواة النــوع االجتماعــى فــى الدوائــر الحزبيــة والمجتمــع السياســى بشــكل عــام. 

ويتضمــن هــذا الدليــل ثاثــة أقســام، هــى:  اإلطــار المفاهيمــى، والســياق فــى كل مــن تونس 
وليبيـا، واحتياجـات بنـاء القـدرات بمـا يناسـب السـياق فـى كل بلـد. ويرتكــز اإلطـار المفاهيمـى 
علــى مفهــوم أساســي للربــط بيــن الحقوقــي والسياســي وهــو مفهــوم »الديمقراطيــة المرتكــزة 
علـى الحقـوق«، بمـا أنــه يشـكل اإلطـار المائـم لطبيعـة األحــزاب السياســية بوصفهــا كيانــات 
تربــط مــا بيــن المجتمعيــن: المدنــى والسياســي، وركــن أساســي مــن أركان البنــاء الديمقراطــى 
ــا،  ــا القســم الخــاص بالســياق فــى كل مــن تونــس وليبي ــة. أم فــى األنظمــة السياســية الحديث
ــة  ــياقات التاريخي ــل الس ــة، حيــث يجــرى اســتعراض وتحلي ــة تحليلي ــادة معلوماتي ــدم م فهــو يق
والسياســية، والتشــريعية والقانونيــة، والمؤسســاتية، التــى تشــكل بيئــة األحــزاب السياســية فــى 
كل بلـد، وأهميـة هـذا االســتعراض فـي أنـه يربـط الحــزب السياسـي، وكذلـك حقــوق اإلنســان 
بالشــروط المحيطــة بمــا فيهــا مــن فــرص وتحديــات. ويُختتــم الدليــل باحتياجــات بنــاء القــدرات، 
والتــى هــى عبــارة عــن إرشــادات وإشــارات إلــى أهــم متطلبــات بنـاء القــدرات مــن أجــل إدمــاج 
مبــادئ حقــوق اإلنســان ومســاواة النــوع االجتماعــي فــى برامــج وسياســات األحــزاب، أو مــن أجــل 

التأثيـر علـى المجتمــع السياســي مـن أجـل تبنــى هـذه المبــادئ. 
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إن النهــج التشــاركي الــذى تــم اعتمــاده إلعــداد هــذ الدليــل، كان الطريقــة األفضــل ليــس 
ــر،  ــة باألم ــات المعني ــورات الفئ ــى تص ــرف عل ــل والتع ــع، ب ــن الواق ــات ع ــع المعلوم ــط لجم فق
واستكشــاف الديناميــات األيديولوجيــة والسياســية المحركــة لألحــزاب ككيانــات تتســم بدرجــة 
كبيــرة مـن التنـوع واالختــاف. وذلـك إنطاقـا مــن توجــه أساسـي يتمثـل فـي أن هــذا الدليــل 
ــا  ــة، وإنم ــراف المعني ــن األط ــا ألى م ــددة وال تقييم ــا مح ــه وال قضاي ــا بعين ــتهدف اتجاه ال يس
يســعى إلــى وضــع رؤيــة منهجيــة تأخــذ بعيــن االعتبــار التنــوع السياســي واأليديولوجــي لألحــزاب 
السياســية، وطبيعــة أدوار ومهــام األحــزاب، وكيفيــة تحديــد واختيــار القضايــا ذات الصلــة، 
واألدوات المنهجيــة الازمــة والمائمــة لبنــاء القــدرات. ومــن أجــل تحقيق هــذه المهمــة، فقد رأى 
مركــز دعــم، أن اســتطاع آراء أصحــاب الشــأن مــن أعضــاء وعضــوات األحــزاب، وكذلــك منظمــات 
المجتمـع المدنــي ذات الصلـة، ينبغـي أن تكــون المصـدر الرئيـس إلعــداد هـذه الدليـل، وعليـه 

فقــد كان أصحــاب الشــأن، هــم المصـدر األساســي لإلجابــة عــن تســاؤالت أساســية بهــدف: 

ــى  ــي ف ــوع االجتماع ــاواة الن ــان ومس ــوق اإلنس ــا حق ــع قضاي ــى موق ــرف عل 1-     التع
ــض  ــن بع ــف م ــاتية، المواق ــة المؤسس ــج، البني ــتوى البرام ــي مس ــي عل ــال الحزب المج

ــة، ــا ذات الصل القضاي

ــان  ــوق اإلنس ــا حق ــج قضاي ــل دم ــن أج ــزاب م ــات األح ــات واحتياج ــد أولوي  2-    تحدي
ــة،  ــا التنظيمي ــا وبنيته ــات عمله ــا وآلي ــى برامجه ــي ف ــوع االجتماع ــاواة الن ومس

 3-    تطويـر تصــور عـن احتياجــات بنـاء قــدرات القيـادات الحزبيــة الشــابة لإلســهام 
فـي دمــج قضايـا حقـوق اإلنســان ومســاواة النـوع االجتماعــي فـي المجــال الحزبــي.  

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن نتائــج المقابــات أظهــرت إختافــات جوهريــة بيــن وضــع واحتياجــات 
األحـزاب السياسـية فـي كل مـن تونـس وليبيــا، وهــو األمـر الـذى تطلـب التعامــل مـع البلديــن 
وفــق منهجيــة تناســب كل بلــد. وفــي حيــن إتضــح أن فــي تونس ثمــة فــرص لوضع اســتراتيجيات 
ــا  ــادات الشــابة والوسـيطة باألحــزاب السياســية، فإنــه مــن األفضــل فــى ليبي ــاء قــدرات القي لبن
ــة  ــراف معين ــن أط ــى بي ــوع االجتماع ــاواة الن ــان ومس ــوق اإلنس ــول حق ــواري ح ــج ح ــاع منه اتب
بالشــأن العـام مـن بينهــا األحــزاب السياســية، ولكــن مــن خـال التوجــه لقطاعـات أخـري فــي 
ــذى  ــر ال ــو األم ــابة. وه ــات الش ــي، والفئ ــع المدن ــات المجتم ــة ومؤسس ــة للدول ــات تابع مؤسس

يعنـى اسـتراتيجية مختلفــة عــن تلــك التـى يمكــن اتباعهــا فــى تونــس. 
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وال شــك أن الواقــع الحزبــي والسياســي متغيــر ومعقــد وخاصــة فــي هــذه المرحلة التى تشــهد 
تحــوالت وربمــا اضطرابــات وعــدم اســتقرار، ولــذا فــإن هــذا الدليــل ال يقــدم أحكامــا أو افتراضــات 
جامــدة، بــل يســعي قــدر اإلمــكان إلــى اســتعراض المشــهد بتعقيداتــه، وإذا كانــت مبــادئ حقــوق 
اإلنســان ثابتــة ومســتقرة بالمعنــى النظــري، إال أن الســياقات، ومــن ثــم االحتياجــات والمتطلبات، 
متغيـرة ومتحولـة، وقـد يكـون هـذا الدليـل اإلرشــادي أحـد األدوات المسـاهمة فـى تطويـر رؤى 
وتدخــات عمليـة مــن قبــل األطــراف المعنيــة بدعـم الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ومســاواة 

النــوع االجتماعــي فــى كل مــن تونــس وليبيــا. 
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القسم األول

اإلطار المفاهيمي
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اإلطار المفاهيمي

ــع  ــل، فالمجتم ــط وتكام ــة تراب ــان كعاق ــوق اإلنس ــة وحق ــن الديمقراطي ــة بي ــدو العاق تب
الديمقراطـي هـو ذلـك المجتمـع الــذي يحتـرم حقـوق المواطـن، والتـي ترتقــي بقـدر مـا ينفتـح 
المجــال لحقــوق اإلنســان علــى مســتوى الوعــي والسياســات والتشــريعات والممارســات المختلفــة. 
ولكــن عندمــا تغيــب الديمقراطيـة تتقلــص حـدود المواطنـة، فــا تجـد حقــوق اإلنســان تُربــة 
خصبــة للنمـاء داخــل المجـاالت السياسـية واالجتماعيـة. وهـذا أمـر معـروف للجميـع، فمؤشــرات 
احتــرام حقــوق اإلنســان فــي المجتمعـات الديمقراطيــة التـي تشـهد تعدديــة سياسـية وتســمح 
ــى  ــر إل ــر مــن تلــك التــي تفتق ــات حــرة تكــون أفضــل بكثي ــداول الســلطة مــن خــال انتخاب بت
إعمـال المبـادئ الديمقراطيــة فــي الحكـم. وهـذا الترابــط بيــن الديمقراطيـة وحقــوق اإلنســان 
ــم  ــت حك ــرزخ تح ــت ت ــى مازال ــات الت ــي المجتمع ــة ف ــي، خاص ــدي األساس ــان والتح ــات الره ب

ــادي الحقــوق.  ــة وتع ــرف بالديمقراطي ــات ال تعت ديكتاتوري

ومــع ذلــك، فعلــى مســتوى التطبيــق العملي، فــإن العاقــة بيــن الديمقراطية وحقوق اإلنســان 
تتســم بدرجــة مــن التعقيــد، ألن األمــر ال يتعلــق فقــط بتــداول الســلطة بــل بعوامــل عــدة ترتبط 
بموازيــن القــوى، واألبعــاد االجتماعيــة والثقافيـة، وطبيعــة التمثيــل السياســي واالجتماعــي. إن 
وجــود تعدديــة حزبيــة وانتخابــات حــرة أو حتــى تـداول للســلطة ال يعنــي بالضـرورة أن حقــوق 
ــي  ــن ف ــان تكمُ ــوق اإلنس ــة حق ــإن قيم ــروف ف ــو مع ــا ه ــل. فكم ــكل كام ــة بش ــان مكفول اإلنس
ــز  ــدأ ينتقــص مــن قيمتهــا وفعاليتهــا، كأن يُرك عالميتهــا وترابطهــا، وعــدم إعمــال هــذا المب
النظــام السياســي علــى الحقــوق السياســية متجاهــًا الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة. كمــا قــد 
تتوفـر فـي كثيـر مـن الــدول الهيــاكل والتدابيــر الازمـة لدعـم الديمقراطيـة وحقــوق اإلنســان 
كالدســاتير والمجالــس التمثيليــة المنتخبــة، والتصديــق علــى المواثيــق الدوليــة لحقوق اإلنســان، 

أو حتـى انتخابـات حــرة، وكلهـا شـروط أساسـية إلعمـال الديمقراطيـة وحقـوق اإلنسـان، 

ومـع ذلـك فـإن هـذا قـد ال يعنـي بالضـرورة وجـود نظـام ديمقراطـي، فقـد تتفاعـل عوامــل 
ــة، أو قــد يحــدث بســبب  ــة والحقوقي ــاكل واإلجــراءات الديمقراطي ــة الهي ــدة للحــد مــن فعالي عِ
عوامــل اجتماعيــة وثقافيـة اسـتبعاد وتهميــش فئـات أساسـية مـن عمليـات التمثيـل السياســي 
كالنسـاء واألقليـات. وفـي بعــض الحـاالت أســفرت انتخابـات ديمقراطيـة نزيهـة عـن سـلطات ال 

تحتــرم مبـادئ الديمقراطيـة وحقـوق اإلنســان. 
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ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن القــول إن عاقــة الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان مــن المفتــرض 
ــر متماثليــن  ــك، فإنهــا عاقــة بيــن طرفيــن غي أن تكــون عاقــة ترابــط وتكامــل، وألنهــا كذل
ــاري  ــو معي ــا ه ــة( وم ــي )الديمقراطي ــو سياس ــا ه ــن م ــط بي ــي تراب ــا، فه ــث طبيعتهم ــن حي م
ــة وإنســانية، وهــي  ــر قانوني )حقــوق اإلنســان(، بمعنــى آخــر عاقــة بيــن نظــام للحكــم ومعايي
تكامــل بمعنـى أن الديمقراطيــة هــي اإلطــار السياســي الـازم لتفعيـل معاييـر حقــوق اإلنســان 
ــا  ــن خاله ــن م ــي يُمك ــر الت ــي المعايي ــرى - ه ــة أخ ــن ناحي ــان - م ــوق اإلنس ــا، وحق وصيانته
قيــاس مــدى مصداقيــة الديمقراطيــة علــى مســتوى التطبيــق. وبالتالــي فــإن وجــود الديمقراطيــة 
يُعــدُّ بمثابــة شــرط أساســي إلعمــال حقــوق اإلنســان، ولكــن أيضًـا فــإن إعمــال حقــوق اإلنســان 
هــو الشــرط الــذي يعطــي لألنظمــة الديمقراطيــة مصداقيتهــا. ولهــذا الســبب فقــد ظهــر 
مصطلـح »الديمقراطيـة المرتكــزة علــى الحقـوق Rights-based Democracy«، للتعبيـر عـن 

هــذا الترابــط الوثيـق بيـن النظــام السياســي والمعاييــر الحقوقيــة. 

ــة، ولكــن أهميــة  ــح »الديمقراطيــة المرتكــزة علــى الحقــوق« عــن رؤيــة نظري ــر مصطل يعب
هــذه الرؤيــة النظريــة فــي أنهــا تعمــل كمرشــد لاتجاهــات الديمقراطيــة والحقوقيــة فــي ســعيها 
مـن أجـل بنــاء مجتمــع الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان. إنهــا رؤيــة ال تسـاعد فقـط علـى إنتـاج 
لغــة مشــتركة، ولكــن خلــق مســارات عمــل مشــركة مــن أجــل الضغــط باتجــاه إصاحات سياســية 

واجتماعيــة وثقافيـة. فمـا الـذي يعنيـه مصطلـح الديمقراطيــة المرتكــزة علــى الحقـوق؟
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)كانـت ورشــة العمـل هـذه مــن أفضــل الورشـات التـي شــاركت فيهــا، حيــث تعلَّمــت 

ــوع االجتامعــي، مــن  ــدة عــن حقــوق اإلنســان ومســاواة الن ياء الجدي ــر مــن األشـ الكث

خـال الزيـارات التــي ُقمنـا بهــا، ومـن أهـم مـا أنجزنـا يف الورشـة الدليـل الـذي يعمـل 

عــى دمــج مبــادئ حقــوق اإلنســان ومســاواة النــوع االجتامعــي داخــل برامــج وسياســات 

األحــزاب السياســية.(       هيفـاء مهتــي - أنـا يقـظ
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أوًل: الديمقراطية المرتكزة على الحقوق

ــي  ــال السياس ــك المج ــي، أي ذل ــع السياس ــام بالمجتم ــي الع ــي الوع ــة ف ــط الديمقراطي ترتب
الـذي يرتبـط بمؤسســات وآليــات الحكــم والـذي تُعــد األحـزاب السياسـية أحـد أهـم مكوناتـه، 
أمــا حقــوق اإلنســان فقـد ارتبطــت أكثــر بالمجـال المدنــي، حيــث تصــدرت منظمــات المجتمــع 
ــان  ــوق اإلنس ــم حق ــج قي ــر ودم ــج ونش ــل تروي ــن أج ــرة م ــود األخي ــي العق ــهد ف ــي المش المدن
محليًــا، ســواء علــى المســتوى المجتمعــي أو علــى مســتوى مؤسســات الدولــة وسُــلطاتها 
المختلفــة: التشـريعية والتنفيذيــة والقضائيــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه القســمة ال تُعبــر بشــكل 
دقيــق عــن موقــع حقــوق اإلنســان فــي المجاليــن السياســي والمدنــي، فمــن المفتــرض أن حقــوق 
اإلنسـان مكـون أصيـل فــي عمــل العديــد مـن مؤسســات الدولـة األساســية وخاصـة مؤسسـات 

ــات الدســتورية.  ــة والهيئ ــة، فضــًا عــن المؤسســات الوطني التنشــئة والعدال

المشاركة السياسية
التــي  اإلراديــة  األنشــطة  بأنهــا  السياســية  المشــاركة  “تعــرف 
ــار حكامهــم ومممثليهــم،  يُزاولهــا أعضــاء االمجتمــع بهـدف اختي
والمســاهمة فــي صُنــع السياســات والقــرارات بشــكل مباشــر أو غيــر 

ــن:  ــي مجموعتي ــا ف ــن تصنيفه ــطة يمك ــذه األنش ــر. ه مباش
ــور 	 ــة األم ــت، متابع ــل التصوي ــة مث ــة: أو عادي ــطة تقليدي أنش

السياســية، الدخــول مــع الغيــر فــي مُناقشــات سياســية، حضــور 
ــي  ــاركة ف ــة، المُش ــات العام ــرات واالجتماع ــدوات والمؤتم الن
ــام  ــا، االنض ــة أو كليهم ــال أو الدعاي ــة بالم ــات االنتخابي الحم
إلــى جماعــات المصلحــة، االنخــراط فــي عُضويــة األحــزاب 
السياســية، االتصــال بالمســؤولين والترشُــح للمناصــب العامــة، 

ــية.  ــب السياس ــد المناص وتقل
الشــكوى، 	 مثــل  قانونــي  بعضهــا  تقليديــة:  غيــر  أنشــطة 

واإلضــراب فــي بعــض النظــم، وبعضهــا غيــر قانونــي كالتظاهــر 
والخطــف  واالغتيــال  العامــة  الممتلــكات  تخريــب  أو  ونهــب 
ــورة، ويباشــر المواطنـون هــذه  ــة والتمــرد والث والحــرب األهلي
ــة أو  ــى سياس ــاج عل ــم أو االحتج ــن مطالبه ــر ع ــال للتعبي األعم
ــوء  ــون اللج ــرعية أو يك ــالك الش ــدم المس ــا تنع ــا حينم ــرار م ق

ــدوى.  ــر ذي ج ــا غي إليه
وتســلِّم األدبيــات السياســية بالمـردود اإليجابـي للمشـاركة علــى 
صعيــد األفــراد والمجتمــع ككل. فالمشــاركة تغــذي لــدى الفــرد 
معانــي الكرامــة واالنتمــاء واالقتــدار، وترتقــي بمســتوى وعيــه 
السياســي، وتُنبِّــه كًا مــن الحاكــم والمحكــوم إلــى واجباتــه 
أكثــر تجاوبًــا وأشــد  ام  الحــكَّ يُصبــح  ومســئولياته، وبفضلهــا 
الناتــج  ويتــوزع  المحكوميــن.  ومصالــح  الحتياجــات  حساســية 

القومــي بصــورة أكثــر عدالــة«.
محمد محمود ربيع، إسماعيل صبري مقلد )محرران(: موسوعة 

العلوم السياسية، جامعة الكويت.

التعددية الثقافية والديمقراطية

التــي  مجتمعاتنــا  فــي  ”البــد 
تتزايــد تنوعــا يومــا بعــد يــوم، 
مــن ضمــان التفاعــل المنســجم 
ــا  ــا فيم ــش معً ــي العي ــة ف والرغب
ذوي  ومجموعــات  أفــراد  بيــن 
هويــات ثقافيــة متعــددة ومتنوعــة 
التــي  فالسياســات  وديناميــة. 
ــاركة كل  ــج ومش ــى دم ــجع عل تُش
التماســك  تضمــن  المواطنيــن 
المجتمــع  وحيويــة  االجتماعــي 
المدنــي والســام. وبهــذا المعنــى 
الثقافيــة هــي  التعدديــة  تكــون 
الـرد السياسـي علـى واقــع التنـوع 
التعدديــة  أن  كمــا  الثقافــي. 
ــا  ــن فصله ــي ال يمك ــة الت الثقافي
عــن اإلطـار الديمقراطـي، مواتيــة 
والزدهــار  الثقافــي  للتبــادل 
القــدرات اإلبداعيــة التــي تغــذي 

السياســية“. الحيــاة 

 المادة 2 من اإلعالن العالمي
بشأن التنوع الثقافي



22

وعلــى مــدار الســنوات الماضيــة تطــورت الجهــود والمقاربــات مــن أجــل الربــط بيــن الديمقراطية 
وحقـوق اإلنسـان. وحــدث كذلـك تفاعــل وتداخــل بيــن المجتمـع السياسـي والمجتمـع المدنـي، 
فكثيـر مـن المنتميـن إلـى المجتمـع السياسـي باتـوا يتبنــون لغـة حقــوق اإلنســان، وكثيـر مــن 
ــة بوصفهــا  ــة تأســيس أنظمــة ديمقراطي ــر إدراًكا ألهمي ــي أصبحــوا أكث أنصــار المجتمــع المدن
ــر لغــة تواكــب هــذا التطــور  ــم تطوي ــد ت ــرام وإعمــال حقــوق اإلنســان. وق ــازم الحت الشــرط ال
 ،Rights based Democracy وفــي مقدمتهــا مصطلــح »الديمقراطيــة المرتكــزة علــى الحقــوق
والــذي يُعبــر عــن هــذا الترابــط، فالديمقراطيــة نظــام وحقــوق اإلنســان مبــادئ تضفــي عقانيــة 
ومصداقيــة علــى هــذا النظــام. علــى أن تتجســد هــذه المبــادئ فــي ُأطــر  وممارســات فــي 
مقدمتهــا الدســتور والقانــون، وأنمـاط التمثيــل السياسـي، وطبيعـة المشـاركة.   وفـي الحقيقـة 
ــت  ــد تضمن ــتحدثة فق ــورًا مُس ــت أم ــان ليس ــوق اإلنس ــة وحق ــن الديمقراطي ــة بي ــإن العاق ف
المواثيـق الدوليــة مـا يُعـزز الديمقراطيــة ويُدعمهــا ويضمـن اســتدامتها، بدايـة مـن اإلعـان 
العالمــي لحقــوق اإلنســان، وحتــى القــرارات الصــادرة عــن الهيئــات والمؤسســات الدوليــة، مــرورًا 
بالعهـود واالتفاقيــات واإلعانــات الدوليـة. ومـع أن جميــع نصــوص المواثيـق الدوليـة لحقـوق 
ــاك  ــي، إال أن هن ــي والثقاف ــي واالجتماع ــى السياس ــة بالمعن ــدأ الديمقراطي ــم مب ــان تُدعِّ اإلنس
مــواد بعينهــا ترتبــط ارتباًطــا مُباشــرًا بإضفــاء الطابــع الديمقراطــي علــى نُظــم الحكــم. فينــص 

اإلعــان العالمــي لحقـوق اإلنسـان فـي المــادة 21 علـى:
-   لــكل فــرد الحــق فــي االشــتراك فــي إدارة الشــؤون العامــة لبــاده إمــا مباشــرة وإمــا 

بواســطة ممثليــن يختــارون اختيــارًا حــرًا.
-   لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقُلد الوظائف العامة في الباد.

-   إن إرادة الشــعب هــي مصــدر ســلطة الحكومــة، ويُعبــر عــن هــذه اإلرادة بانتخابــات 
نزيهــة دوريــة تجـري علـى أسـاس االقتــراع السـري وعلــى قـدم المسـاواة بيـن الجميــع أو 

حسـب أي إجـراء مماثـل يضمـن حريـة التصويـت.
وشــهدت هــذه الروابــط مزيــدًا مــن التطويــر فــي العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة 
ــوم  ــي تق ــة الت ــات المدني ــية والحري ــوق السياس ــن الحق ــة م ــرس مجموع ــذي يُك ــية ال والسياس
عليهــا الديمقراطيــات العاملــة، وفــي مُقدمــة ذلــك الحقــوق السياســية األساســية مثــل الحــق فــي 
المشــاركة والحــق فــي الترشــح واالنتخــاب، والحــق فــي التنظيــم، وغيــر ذلــك مــن حقــوق أساســية 
الزمــة لوجــود نظــام ديمقراطـي مثـل حريـات الـرأي والتعبيـر واسـتقال القضــاء إلـى غيـر ذلـك 
مـن حقـوق. وفـي عـام 1993، اعتمـد المؤتمـر العالمـي لحقـوق اإلنسـان إعـان ‘‘فيانــا’’ الــذي 
ــة االقتصاديــة وحقــوق اإلنســان. وفــي  ــة والتنمي أعلــن صراحــة عــن الترابــط بيــن الديمقراطي
ــة ومؤتمــر القمــة العالمــي  ــة لأللفي ــام 2000 بشــأن األهــداف اإلنمائي قمــة األمــم المتحــدة ع
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لألمــم المتحــدة عــام 2005، أكــد المجتمــع الدولــي مــن جديــد التزامــه بحقــوق اإلنســان وســيادة 
ــم  ــادئ األم ــة ومب ــة للتجزئ ــر قابل ــة غي ــية عالمي ــم أساس ــا قي ــة بوصفه ــون والديمقراطي القان
المتحــدة1. وفــي عــام 2000 أوصــت المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان بسلســلة مــن التدابيــر 
المهمــة علـى المســتويات التشـريعية والمؤسســاتية والعمليـة مــن أجــل تعزيــز الديمقراطيــة، 

وهــي: 

احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية 	

حرية التنظيم 	

حرية التعبير والرأي 	

الوصول للسلطة وممارستها وفق حكم القانون	

عقد انتخابات دورية حرة ونزيهة 	

نظام حزبي تعددي 	

الفصل بين السلطات 	

استقال القضـــــاء	

مؤسسات عامة تتمتع بالشفافية وتخضع للمساءلة	

إعام حر ومستقل يتسم بالتعددية 2  	 
              ومــن منظــور تكاملــي وأكثــر شــمولية فــي الربــط بيــن الديمقراطيــة 
ــي  ــي والثقاف ــى االجتماع ــق المعن ــل تعمي ــن أج ــود م ــت الجه ــد توال ــان، فق ــوق اإلنس وحق
للديمقراطيــة وعـدم اقتصارهــا علــى المفهـوم السياســي الضيـق، وذلـك مــن خـال دمـج 
األبعـاد االجتماعيـة والثقافيـة. إن مبـدأ تكامليــة حقـوق اإلنسـان يعنــي أن تماسـك البنــاء 
ــج  ــي دم ــوق اإلنســان. وهــذا يعن ــادئ حق ــدأ مــن مب ــف كل مب ــب توظي الديمقراطــي يتطل
كل حــق مــن الحقــوق ســواء المدنيــة والسياســية أو االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، أو 
حقــوق الفئــات المختلفــة كالمــرأة والطفــل واألقليــات والعمالــة المهاجــرة، أو تلــك المتعلقــة 

ــخ.  ــب إل ــة، ومناهضــة التعذي ــة كمناهضــة العنصري ــا نوعي بقضاي

ومــن ناحيتهــا دأبــت منظمــات المجتمــع المدنــي، وفــي مقدمتهــا منظمــات حقــوق اإلنســان، 
ــي  ــى تبن ــة، عل ــركات اجتماعي ــزاب وح ــية وأح ــوى سياس ــع ق ــاون م ــال التع ــن خ ــا أو م بمفرده

1  ماسيمو توماسوىل: الدميقراطية وحقوق اإلنسان، دور األمم املتحدة، األمم املتحدة و املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، 2013
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ــر  ــة األم ــي حقيق ــود ف ــذه الجه ــت ه ــورة، وكان ــر المذك ــال التدابي ــطة إلعم ــن األنش ــد م العدي
تطبيقـات عمليـة ومحــاوالت مـن أجـل بنـاء ديمقراطيـة مُرتكــزة علـى الحقـوق. وبهـذا المعنـى 
فــإن منظمــات المجتمــع المدنــي وإن كانــت بعيــدة عــن الصــراع السياســي الحزبــي، إال أنهــا فــي 
ــد  ــي. وق ــة مــن منظــور حقوق ــم الديمقراطي ــة الاعــب الرئيســي لدع ــان بمثاب ــر مــن األحي كثي
ــي  ــر الديمقراط ــاح والتغيي ــى اإلص ــة إل ــات الهادف ــن التدخ ــد م ــات العدي ــذه المنظم ــت ه تبن
علـى مسـتوى الوعـي والسياسـات والتشـريعات والعمليـات السياسـية. وتُوضـح خبـرة منظمـات 
المجتمــع المدنــي أن هنــاك تدخــات نوعيــة مثــل العمــل علــى حريــات الــرأي والتعبيــر، اســتقال 
القضــاء إلــخ، وهنــاك أيضًــا تدخــات أكثــر ارتباًطــا بالعمليــات السياســية مثــل العمــل علــى الحــق 
ــر  ــات، وتطوي ــة االنتخاب ــة والمشــاركة السياســية، ومراقب ــى المواطن ــة عل ــم، والتربي فــي التنظي
ــك  ــب ذل ــى جان ــة. وإل ــة أو المحلي ــات العام ــوض االنتخاب ــحات لخ ــحين والمرش ــدرات المرش ق
فــإن منظمــات حقــوق اإلنســان هــي الفاعــل الرئيســي فــي مواجهــة االنتهــاكات الصــادرة عــن 

المجتمــع السياســي كالتعذيــب واالعتقــال التعســفي، والعنــف السياســي. 

وَثمَّــة جانــب آخـر يتعلــق بالتأثيــر الحقوقـي فــي مسـارات بنـاء الديمقراطيـة، وهــو اعتمـاد 
ــل  ــن أج ــا، م ــل حًظ ــة واألق ــات المُهمش ــة الفئ ــر، وخاص ــن البش ــي تمكي ــي ف ــور الحقوق المنظ
أن يكــون لهــا صــوت وتمثيــل علـى المســتويات المحليــة والوطنيــة. وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى 
ــاء  ــة ببن ــة الصل ــادئ وثيق ــات ومب ــى آلي ــي تعتمــد عل العناصــر المؤسســة للنهــج الحقوقــي والت
ــم اعتمادهــا مــن  ــي يت ــز والت ــي مقدمتهــا المشــاركة، المســاءلة، عــدم التميي ــة وف الديمقراطي

ــع واتخــاذ القــرار.   ــر فــي عمليــات صُن أجــل التأثي

ــل  ــز للفع ــة كحي ــى الديمقراطي ــن عل ــية تراه ــزاب السياس ــإن األح ــبق، ف ــا س ــوء م ــي ض وف
والمنافســة والتعبئــة والتجنيــد، ولــذا فــإن أكثــر مــا يهمهــا هــو الديمقراطيــة السياســية بمعناهــا 
العــام. وبالمقابــل فــإن منظمــات المجتمــع المدنــي غالبًــا مــا تكــون معنيــة بجــودة الديمقراطية، 
ومــن ثـم فهــي تعمـل علـى بنــاء ديمقراطيــة مرتكـزة علــى الحقــوق. وبنــاء هكـذا ديمقراطيــة 
يتطلــب أن تتحمــل الدولــة التزاماتهــا فــي مجــال حقــوق اإلنســان، وأن تصبــح هــذه الحقــوق أحــد 

المكونــات األساســية فـي خطــاب وممارسـات األحــزاب السياســية. 

ثانيا: دسترة الحقوق

َثمــة نُقطـة مِحوريـة لترابــط حقــوق اإلنســان بالديمقراطيــة فـي األنظمــة المحليـة، وهـو 
ــوق  ــن لحق ــات. وال يُمك ــات والممارس ــع العاق ــم لجمي ــم والمنظ ــار الحاك ــه اإلط ــتور، ألن الدس
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ــق  ــتورية. ووف ــة الدس ــمى بالحال ــا يس ــارج م ــا خ ــدا ويتفاع ــة أن يتواج ــان أو الديمقراطي اإلنس
االسـتخدام الشــائع فــإن الدسـتورية تعنــى: “.. قيــام نُظــم سياســية تأخــذ بمفهــوم الحكومــة 
ــن أن  ــتورية فيؤم ــى الدس ــرعية عل ــب الش ــذي يُرت ــب ال ــي المذه ــتورية إذن ه ــدة فالدس المقي
الحكومــة البــد أن تكــون دســتورية حتــى تتمتــع بالشــرعية. والدســتورية هنــا تعنــي شــيئين، أواًل 
ــا أنهــا والبــد أن تكــون مُقيــدة  ــا لقواعـد الدســتور، وثانيً أنـه البــد وأن تتكــون الحكومـة وفًق
ــر السياســي  ــدور التنظي ــي ينــص عليهــا الدســتور. وي ــادئ الت فــي سياســاتها وتحركاتهــا بالمب
للدســتورية حــول محوريــن أساســيين: المحــور األول هــو دور الدســتور كمُحــدِد ومُحِجــم 
للحكومــة، وذلــك الحتوائــه علــى بعــض المبــادئ التــي تضمــن عــدم ســيطرة الحكومــة المطلقــة 
وعــدم انفرادهــا بالســلطة دون مراجعــة. ومــن أهــم المبــادئ التــي تعمــل نحــو هــذه الغايــة مبــدأ 
الفصــل بيــن الســلطات. أمــا المحــور الثانــي فهــو دور الدســتور فــي الوصــول بالحكومــة القائمــة 
إلــى التمتــع بالرضــا العــام. ومــن أهــم المبــادئ التــي تنــص عليهــا الدســاتير والتــي تُســاعد علــى 
تحقيـق الرضــا العــام، ويعمــل فــي الوقــت نفســه كإحــدى أدوات التعبيــر عــن هـذا الرضــا، هــو 

مبــدأ التمثيـل النيابــي”3. 

وإذا كان التعريــف الســابق يُعــرف الدســتورية كإطــار لنُظــم حكــم ديمقراطيــة، فــإن الجهــود 
المتواصــة مــن أجــل إدمــاج مبــادئ حقــوق اإلنســان فــي الدســاتير كان مــن بــاب أن الديمقراطيــة 
ال تكتمــل إال مــن خــال إدمــاج هــذه المبــادئ، أي تأســيس نظــم حكــم ديمقراطــي مرتكــزة علــى 
حقــوق اإلنســان. وثمــة آراء وتجــارب أخــرى تضــع حقــوق اإلنســان فــي مكانــة أعلــى مــن الدســاتير 

)المبــادئ فــوق الدســتورية( نظــرًا ألنهــا عالميــة وراســخة وغيــر قابلــة للتصــرف. 

وحتـى فــي المجتمعــات التـي تعانــي فيهــا أوضــاع حقــوق اإلنســان مــن تـرد وتدهــور، فــإن 
المطالبــة بحقــوق اإلنســان تعطــي حيويــة ومصداقيــة للداعيــن والداعيــات إلــى دســاتير تضمــن 
الحريــات والعدالــة االجتماعيــة. ففــي ظــل الربيــع العربــي، تصاعــدت لغــة حقــوق اإلنســان 
لتُصاحــب عمليــات وضــع دســاتير خــال الســنوات األخيــرة، أو مــا بــات يُعــرف بدســترة الحقــوق. 
واألمــر ال يتعلــق فقــط بالحقــوق السياســية التــي تهــم المعنييــن بالشــأن السياســي، ولكــن جميع 
الحقــوق التــي تخــص فئــات بعينهــا كحقــوق النســاء واألقليــات واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وحقــوق 
الطفــل إلــخ. هــذا جنبًــا إلــى جنــب مــع محــاوالت وضــع ضمانــات دســتورية لحقــوق أساســية مــن 
المنظــور المدنــي والسياســي، والمنظــور االقتصــادي واالجتماعــي والثقافــي. وبغــض النظــر عــن 
مـدى التـزام الحكومـات باحتــرام الدســتور، فـإن غالبيـة الدسـاتير، ولحـد كبيـر، أدمجـت الكثيـر 
مــن مبــادئ حقــوق اإلنســان، كمــا اتجهــت الدســاتير إلــى النــص علــى تأســيس هيئــات دســتورية 

3  محمد محمود ربيع، إسامعيل صربى مقلد )محرران(: موسوعة العلوم السياسية، جامعة الكويت، ص 284
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تُعنـى بقضايــا حقـوق اإلنسـان ســواء بشـكل عـام أو فيمـا يخــص مجـاالت بعينهـا.
ــيس  ــل تأس ــن أج ــية م ــوات األساس ــدى الخط ــوق« إح ــترة الحق ــد »دس ــة تُع ــي الحقيق وف
ــي هــذا المســار،  ــب »النظــري« ف ــر عــن الجان ــى الحقــوق، ولكنهــا تُعب ــة مرتكــزة عل ديمقراطي
فكثيــر مــن األنظمــة القمعيــة لديهــا دســاتير تكفــل الكثيــر مــن الضمانــات الديمقراطيــة 
والحقوقيــة، بــل إن الكثيــر مــن الــدول لديهـا البنيـة المؤسسـاتية الضروريــة لتفعيــل الدسـتور 
بالمعنــى القانونـي والسياسـي، إال أن موازيـن القـوى تُعيــق تنفيـذ الدسـتور عمليًـا. وهـذا أمـر 
معـروف ألن عالــم السياســة ال تحُكمــه المبــادئ واألفــكار بقــدر مــا تحُكمــه المصالــح وموازيــن 
ــددة  ــيناريوهات متع ــد س ــلطات تعتم ــى أن الس ــة إل ــارب المختلف ــير التج ــة. وتُش ــوى الفعلي الق
ــيناريوهات  ــك الس ــرز تل ــن أب ــا. وم ــة له ــتورية المُلزم ــادئ الدس ــى المب ــاف عل ــل االلتف ــن أج م
تتمثــل فــي صياغــة الدســاتير حيــث يتــم النــص علــى أن هــذه المبــادئ يتــم تنظيمهــا مــن خــال 
ــف أحــكام الدســتور، وهــي ظاهــرة مُتكــررة وتشــكل  ــا مــا تأتــي بمــا يُُخال ــي غالب ــن والت قواني
تهديــدًا خطيــرًا للحالــة الدســتورية. ومــن الســيناريوهات األخــرى، تعطيــل الدســاتير مــن خــال 
إجــراءات وتدابيــر اســتثنائية، ونشــهد هــذا الخــرق ألحــكام الدســتور فــي الكثيــر مــن الممارســات 

تحــت مُســميات معروفــة مثـل الحفــاظ علــى األمــن القومــي، أو الحــرب علــى اإلرهـاب إلــخ. 

الشرعية.. إضفاء الشرعية

يشــير مصطلــح إضفـاء الشـرعية ال إلـى عمليــة تأســيس القــوة فحسـب، وإنمــا إلــى أمــر 
ــا(. والشـرعية )أو الســلطة الشــرعية(  ــا )أخاقيً ــا معنويً ــة وهــو منحهــا أساسً ــر أهمي أكث
هــي مــا يتـم إســباغه علــى مثـل هـذا التوزيــع المُســتقر للســلطة عندمــا يُعـد صحيحًـا. 
ــل مؤلفــات ماكـس فيبــر أهميــة محوريــة لفهــم الجوانـب المُعقـدة للعاقــة بيــن  وتُمثِّ
ــن  ــرعية” كنمطي ــوة الش ــة” و”الق ــوة الفعلي ــن “الق ــز بي ــده يُمي ــرعية، ونج ــوة والش الق
مثالييــن. ويعنــي المُصطلــح األول الخضــوع الــذي يتــم علــى أســاس مــن المصالــح، حيــث 
ــك  ــة لتل ــرد طواعي ــوع الف ــوق خض ــي الس ــات ف ــلع والخدم ــى الس ــيطرة عل ــن الس يتضم
القــوة. أمــا مُصطلــح القــوة الشــرعية فيعنــي أنــه عنــد نقطــة معينــة تحتــاج القــوة الفعليــة 
المجــردة إلــى تبريــر نفسـها، ومــن َثــمْ تعمـل باســتخدام عمليـة إضفـاء الشـرعية علــى 
خلــق معنـى الواجــب  واالمتثـال لــه، بصـرف النظــر عـن الدوافــع والمصالــح الشــخصية.

جون سكوت وجوردون مارشال: موسوعة علم االجتماع
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)يجــب دمــج مبــادئ حقــوق اإلنســان يف مجــاالت عديــدة »الصحــة - العمــران - األمــن   

- التعمــر - البيئــة« وعموًمــا جميــع املجــاالت التــي َتــس الواقــع املعيـي للمواطـن. كـام يجــب 

ــة رابحــة لألحــزاب السياســية  ــة انتخابي ــوع االجتامعــي ورق ــوق اإلنســان ومســاواة الن ــار حق اعتب

ــتحقها.( ــي يس ــة الت ــوع األهمي ــذا املوض ــاء ه ــك رضورة إي وبذل

 محمد الورغي - حزب آفاق تونس
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ــك المُتعلقــة بالشــرعية. إن  ــك، ال ينبغــى تجاهــل حقيقــة أخــرى أساســية، وهــي تل ومــع ذل
إدمــاج حقــوق اإلنســان فــي الدسـاتير، يعطــي مُشــروعية مزدوجــة ومتبادلــة، فالدسـاتير التــي 
تتضمــن الحقـوق ترتقـي فــي صياغتهـا ومبادئهـا، كمــا أن حقــوق اإلنسـان تكتسـب مشـروعية 
ــط  ــرعية ال ترتب ــألة الش ــن مس ــاق. ولك ــى اإلط ــة عل ــق الوطني ــم الوثائ ــي أه ــا ف ــن وجوده م
ــة  ــي األهمي ــا تأت ــق. ومــن هُن ــى مســتوى التطبي ــزام عل فقــط بالنصــوص، ولكــن بمــدى االلت
ــة وحقــوق اإلنســان ســواء  ــة بالديمقراطي ــة المعني القصــوى للمؤسســات السياســية واالجتماعي
كانــت أحــزاب سياســية أو منظمــات مدنيــة أو حــركات اجتماعيــة. فعمــل هــذه األطــراف وتحمُلهــا 
مســؤولية الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان يُعــد أساســيًا مــن أجــل خلــق حيويــة سياســية واجتماعيــة 
لضبــط وتعديــل موازيــن القــوى داخــل النظــام السياســي، فالنظام السياســي ال يســتقي عقانيته 
مـن ذاتـه أو مــن مجـرد وجـود نصـوص مُلزمـة، فعمليـة االلتـزام تُحددهـا وتُنميهــا الحيويـة 
ــا مــن أن حقـوق اإلنســان فــي حاجــة ألن تُحْمــى حتــى تحمــي.  السياســية واالجتماعيــة انطاًق
ــا  ا، نظري ومــن هـذا المنطلــق، فــإن وعــي األحــزاب بمبــادئ حقــوق اإلنســان وتبنيهــا وتفعيلهـ
وعمليـا، يعـد ركيـزة أساسـية مـن ركائـز بنـاء نظـام ديمقراطــي مُرتكـز علـى حقــوق اإلنســان. 

          ثالًثا: األحزاب السياسية: تفعيل الحقوق
تعتبــر األحــزاب المكــون الرئيســي فــي النُظــم السياســية الحديثــة، فالمجتمعــات باتــت بالغــة 
ــارب  ــن التج ــر ع ــض النظ ــل. وبغ ــم دون تمثي ــة للحك ــل آلي ــن تخي ــد وال يُمك ــاع والتعقي االتس
التـي تشـهد احتــكارًا للسـلطة مـن قِبَـل جماعـة أو فصيـل سياســي، فـإن فكـرة الديمقراطيـة 
التمثيليـة، ال يمكــن تخيلهــا دون هيـاكل تسـمح بتمثيـل فئـات ومصالــح قطاعـات واسـعة مــن 
ــا إدارة  ــن خاله ــم م ــي يت ــائل الت ــك الوس ــي تل ــية ه ــزاب السياس ــت األح ــد كان ــع، وق المجتم
عمليــات التمثيــل السياســي. ويرتبــط وجودهــا، كمنصــة للتمثيــل السياســي، بلعــب أدوار 
ــا  متعــددة فــي المجــال السياســي*4. والشــك أن حيويــة النظــام السياســي ترتبــط ارتباًطـا وثيًق
بمــدى حيويــة األحــزاب السياســية فـي إطــار مــا يُعـرف بالتعدديـة السياســية، إن وجــود حــزب 
ــة  ــة الديمقراطي ــرغ التجرب ــيطرته، يُف ــن س ــه م ــتقي قوت ــا يس ــا م ــذي غالب ــيطر، وال ــد مُس واح

برمتهــا مــن محتواهــا. 

ــى  ــير إل ــات تُش ــم األدبي ــن مُعظ ــي”، ولك ــزب السياس ــف “الح ــهل تعري ــن الس ــدو م ــد يب ق
صعوبــات جمَّـة نظــرًا لتعقيـدات وتنــوع التجـارب الحزبيــة علــى مسـتوى الواقـع. ويُضـاف إلـى 

 *4 حول تعريف ومهام األحزاب السياسية ميكن مراجعة: 

 Wilhelm Hofmeister/Karsten Grabow: Political Parties: Function and Organization in Democratic Societies, Konrad

Adenauer stiftung
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ــزب  ــرة الح ــن فك ــن ع ــة والمدافعي ــة الحزبي ــارب التعددي ــار تج ــن أنص ــري بي ــدل النظ ــك الج ذل
الواحــد. ولكــن وفــق التعريفــات الشــائعة فــإن األحــزاب السياســية “هــي التنظيمــات الرســمية 
التـي تُمثـل أهــداف ومصالــح مختلـف القـوى االجتماعيــة واالقتصاديــة الموجـودة فــي المجـال 
ــي  ــي ف ــي الحزب ــام السياس ــرف النظ ــي ال تع ــات الت ــض المجتمع ــاك بع ــع أن هن ــي، م السياس
الحكـم. واألحــزاب السياسـية هــي األداة التنظيميــة التــي يتـم مــن خالهـا تجنيــد المرشــحين 
لشـغل المناصـب المختلفـة، وترويـج األيدولوجيـات بيــن النـاس. وتسـعى األحـزاب إلـى تنظيـم 

ــى المســتوى القومــي”5. ــادات عل ــة والســيطرة عليهــا، وإعــداد القي المؤسســات الحكومي

ــي  ــتويين القوم ــى المس ــم عل ــم دائ ــو تنظي ــي ه ــزب السياس ــإن “الح ــر ف ــف آخ ــي تعري وف
والمحلــي يســعى للحصــول علــى مســاندة شــعبية، بهــدف الوصــول إلــى الســلطة وممارسـتها 
مـن أجـل تنفيـذ سياسـة محـددة”. وعليــه “يتعيـن اجتمــاع أربعــة شـروط فـي المؤسســة التــي 
تعتبـر حزبـا: اســتمرارية التنظيـم، وإقامــة عاقـة مســتقرة بيـن المسـتوى المحلـي والمســتوى 
ــى  ــرًا االهتمــام بالحصــول عل ــى الســلطة وممارســتها، وأخي ــي الوصــول إل ــة ف القومــي، والرغب

ســند شــعبي مــن خــال االنتخابــات6.

وتشير بعض المصادر7 إلى سمات أساسية للكيان الحزبي، وهي: 

ــم . 1 ــا ل ــه م ــى أن ــة  Factionsبمعن ــل أو األجنح ــي الُكت ــت ه ــزاب ليس أن األح
يكــن الحــزب مختلًفــا عــن الكتلــة أو الجنــاح فهــو ليــس حزبًــا. فاألحــزاب إنمــا تطــورت 
عــن الكتــل أو األجنحــة التــي ارتبطــت باالنتخابــات والممارسـات البرلمانيــة ولكنهــا 

أضحــت شــيًئا مختلًفـا عنهــا. 

2 . Party ــا. فكلمــة أن الحــزب هـو جــزء مـن كل، والــكل هنــا يكــون كًا تعدديً
ــل  بحكــم اللَّفــظ ترتبــط بمفهــوم الجــزء Part. ولكــن بالرغــم مــن أن الحــزب يُمثِّ
فقـط جـزًءا مـن كل إال أن هـذا الجـزء يجـب أن يسـلك منهجًــا غيـر جزئـي إزاء الـكل، 

أي يتصـرف كجــزء ذي ارتبــاط بالــكل.

أن األحـزاب هـي قنـوات للتعبيــر بمعنــى أن األحـزاب تنتمــي - أواًل وقبــل كل . 3
شـيء - إلــى أدوات أو وسـائل التمثيــل. إنهــا أداة، أو هيئـة للتمثيــل الشــعبي تقـوم 

بالتعبيـر عـن مطالـب اجتماعيـة محـددة.

ــب  ــا ال تلع ــة، فإنه ــية الحديث ــم السياس ــزة النظ ــة ركي ــات متفاوت ــي بدرج ــزاب ه وألن األح

 5 جون سكوت وجوردون مارشال: موسوعة علم االجتامع، املجلد األول، ترجمة د. محمد الجوهري وآخرين، املركز القومي للرتجمة ص 73

 6 الدكتورة سعاد الرشقاوي: األحزاب السياسية )أهميتها – نشأتها - نشاطها(، مجلس الشعب، األمانة العامة، مرص، يونيو 2005

 7 د. أسامة الغزايل حرب: األحزاب السياسية يف العامل الثالث، عامل املعرفة العدد 117، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، سبتمرب 

1987، ص 14
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فقــط أدوارًا فــي بنــاء الديمقراطيــة، ولكنهــا أدوات ألنظمــة ديكتاتوريــة. فاألمــر يتعلــق بطبيعــة 
ــة  ــي هــذه الحال ــار ف ــإن المعي ــة ف ــي الحقيق ــه األحــزاب. وف ــذي تتواجــد في النظــام السياســي ال
ــداول  ــة وت ــى التعددي ــظ عل ــات تُحاف ــاء ضمان ــد وإرس ــع قواع ــى وض ــات عل ــدرة المجتمع ــو ق ه
الســلطة مــن خــال األحــزاب السياســية، وتُفســح المجــال لقــوى المجتمــع المدنــي والحــركات 
ــإن  ــد ف ــكل تأكي ــه. وب ــح المجتمــع أو قطاعــات من ــل مصال ــة للضغــط مــن أجــل تمثي االجتماعي
التعدديـة الحزبيـة ضروريـة لبنـاء الديمقراطيـة، ولكـن المســألة تتعلـق بالَكيـف وليــس بالَكـم، 
فكثيـر مـن األنظمــة السياسـية بهـا تعدديـة حزبيـة، ولكنهـا تعدديـة شـكلية تخضـع لسـيطرة 
حــزب مُهيمــن يتــم توظيفــه مــن أجــل إضعــاف األحــزاب والقــوى السياســية األخــرى. وفــي بعــض 
التجـارب يـؤدي االنفتـاح أحيانًــا إلـى تضخـم عــددي فـي الحيـاة الحزبيـة، فتظهـر أعـداد مُبالـغ 
فيهـا مــن األحـزاب يكــون أغلبهـا أحـزاب ورقيـة، بمعنـى أنهــا مُسـجلة ولكـن ليـس لهـا وجـود 

فعلــي علــى أرض الواقــع. 

وبالتالــي هــي تعدديــة مــن حيــث الشــكل وأحاديــة مــن حيــث المضمــون. وفائــدة التعدديــة 
ــع  ــى مواق ــزب إل ــول الح ــة وص ــلطة، أو إمكاني ــداول الس ــي ت ــط ف ــس فق ــة، لي ــة الفعال الحزبي
ــل  ــي ال تص ــزاب الت ــكلها األح ــة تش ــة وفعال ــة قوي ــود معارض ــي وج ــك ف ــن كذل ــلطة، ولك الس
للسـلطة. وبالمقابـل فـإن مسـاوئ األحاديــة الحزبيــة ال تتمثـل فقـط فـي عـدم وجـود معارضـة 
قويـة وفعالـة، ولكــن أيضًـا فـي تشــوه عمليــات الوصـول للســلطة، والتــي فـي الغالــب تكــون 

ــات.  ــى رأســها االنقاب ــة وعل ــر ديمقراطي بوســائل غي

ــات  ــإن الرهان ــي المجــال السياســي، ف ــدور المحــوري لألحــزاب السياســية ف ــا مــن ال  انطاًق
تتزايــد بشــأن دورهــا، إلــى جانــب منظمــات المجتمــع المدنــي والحــركات االجتماعيــة، فــي تفعيــل 
ــا  ــم طبيعته ــية، بحُك ــزاب السياس ــن األح ــي. ولك ــام السياس ــي النظ ــان ف ــوق اإلنس ــج حق ودم
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ــتعداداتها  ــا واس ــا وقدراته ــث قابليته ــن حي ــاوت م ــه، تتف ــد في ــذي توج ــياق ال ــا والس وأدواره
لتبنــي ودمــج مبــادئ حقــوق اإلنســان. وفــي الحقيقــة إن موقــف األحــزاب مــن قضايــا الديمقراطية 
وحقــوق اإلنســان ليســت مجــرد مســألة ذاتيــة تحددهــا فقــط الشــروط الداخليــة للحــزب، فأحيانــا 
مـا تكـون داعمـة، وفـي أحيـان أخـرى تكـون مُقيـدة، بـل يمكــن كذلــك أن تجعـل مـن الحــزب 

كيانًـا معاديًــا لحقــوق اإلنســان أو ألوجــه مُعينـة مــن الحقـوق.

ــاة الحزبيــة ليســت بمعــزل عـن البيئــة المحليــة بــل والدوليــة  وتجــدر اإلشــارة إلـى أن الحي
ــا لبعــض جوانبهــا. فعلــى  المحيطــة بهــا، فهــي جـزء منهــا تؤثـر وتتأثـر وربمــا تكــون انعكاسً
المسـتوى المحلـي أو الوطنـي تتغــذى الحيـاة الحزبيـة مـن األطـر المؤسســاتية المُحيطـة بهــا 
ــات  ــذه المؤسس ــب ه ــا تلع ــدر م ــة، وبق ــة أو تربوي ــة أو اجتماعي ــات قانوني ــت مؤسس ــواء كان س
ــاء الوعــي السياســي، بقــدر  ــز فــرص العمــل السياســي واالجتماعــي وبن ــا فــي تعزي دورًا إيجابيً
ــروف  ــو مع ــا ه ــة، فكم ــة الدولي ــبة للبيئ ــح. وبالنس ــس صحي ــة والعك ــاة الحزبي ــش الحي ــا تنتع م
ــى  ــر باإليجــاب عل ــم وحقــوق اإلنســان بشــكل عــام، تؤث ــة التنظي ــرات الداعمــة لحري ــإن التأثي ف
ــرًا مــا تكــون متناقضــة ومشوشــة، فثمــة  ــة كثي ــرات الدولي ــة، ولكــن التأثي المســتويات المحلي
تجــاذب وصراعــات ومصالــح فــي مجــال العاقــات الدوليــة تؤثــر ســلبًا علــى الحيــاة الحزبيــة علــى 

ــة. ــتويات المحلي المس

وإذا كانــت الشــروط الخارجيــة تُلقــي بظالهــا علــى طبيعــة توجهــات وأداءات األحــزاب، فــإن 
العمليــات الداخليــة تُعــد بمثابــة شــروط ذاتية لهــا بالغ األثــر علــى التوجهــات واألداءات، وتعتمد 
ــم  ــتويات التنظي ــة، ومس ــرات التاريخي ــة، والتأثي ــس األيدولوجي ــى: ».. األس ــات عل ــذه العملي ه
والبيرقراطيــة الداخليــة، ومســتوى الرعايــة، ودرجـة تأثيــر قــادة الحــزب، ومســتوى الامركزيــة. 
ــة  ــات الداخلي ــر المعلوم ــل توف ــات مث ــر ممارس ــزب عب ــي الح ــة ف ــة الداخلي ــدد الديمقراطي وتتح
وعمليــات المشــاورات، والقواعــد الداخليــة )الرســمية وغيــر الرســمية( وهيـاكل تنظيــم صناعــة 
القـرارات داخـل الحـزب، والشــفافية فــي تســيير أعمـال الحــزب علـى جميــع المســتويات. وفيمــا 
يتعلــق بتنظيـم الحــزب، ثمــة اعتبــار آخـر وهــو مــدى اشـتمال الحــزب علــى الفئــات االجتماعيــة 
المختلفــة، خصوصًـا مــن ناحيـة اختيــار المرشــحين والكيفيـة التـي يسـعى بهـا الحـزب إلدمــاج 
ــزب أو  ــة للح ــس األيدولوجي ــى دور األس ــديد عل ــدر التش ــي8. ويج ــه الداخل ــي تنظيم ــاء ف النس
لقياداتــه التاريخيــة فــي تحديــد توجهــات ومواقــف الحــزب مــن قضايــا حقــوق اإلنســان، فاألحــزاب 
ــا  ــة إزاء قضاي ــا متحفظ ــون مواقفه ــدة، تك ــات جام ــي أيدولوجي ــو تبن ــل نح ــى أو تمي ــي تتبن الت

UNDP & NDI ،8    تكني املرأة من أجل أحزاب سياسية أقوى، دليل املامرسات الجيدة للنهوض باملشاركة السياسية للمرأة
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حقــوق اإلنســان فـي الغالــب، وخاصــة عندمـا يتعلـق األمـر بالحقــوق التــي قــد تثيــر حساســيات 
ــع  ــرة م ــة اآلخي ــي اآلون ــن ف ــاء. ولك ــوق النس ــخصية وحق ــوق الش ــل الحق ــة مث ــات ثقافي ومقاوم
ضغــط الخطابــات الحقوقيــة، فــإن الكثيــر مــن األحــزاب تســتخدم مفــردات ولغــة حقــوق اإلنســان 
فــي خطاباتهــا ســواء بســبب وجــود بعــض القــادة المنفتحيــن أو علــى ســبيل المزايدة السياســية، 

ولكــن علــى مســتوى التطبيــق العملــي يتــم التنكــر لهــذه الحقــوق. 

ومـن واقـع األدوار التـي تباشـرها األحـزاب السياسـية، يمكـن تحديـد الســبل واآلليـات التـي 
تمكنهــا مــن لعــب دور فعــال مــن أجــل تعزيــز ودمــج حقــوق اإلنســان، وهــي مســألة ال تتعلق فقط 
بالضغــط علــى الســلطة مــن أجــل تبنــي مبــادئ حقــوق اإلنســان، لكــن حتــى يكــون الحــزب ذاتــه 
مسـاحة سياسـية ومجتمعيـة لتفعيـل وتطبيـق ونشـر حقـوق اإلنسـان. فمـن حيـث دوره “يـؤدي 
الحـزب العديـد مـن الوظائـف مثـل تجميـع المصالـح وتحديـد أولويــات القضايـا العامـة، وصُنـع 
السياســات العامــة، والتجنيــد للمناصــب العامــة علــى الصعيديــن القومــي والمحلــي، والتنشـئة 
السياســية لألعضــاء وغيــر األعضــاء مــن خــال الــدورات التثقيفيــة والمؤتمــرات والنــدوات 
والصحـف، فضــًا عـن دوره فــي تعميـق المشـاركة السياســية وتحقيـق االندمـاج الوطنــي وحــل 

الصراعــات وكسـب الشـرعية”9. 

وإذا تفحصنــا كل وظيفــة مــن الوظائــف التقليديــة لألحــزاب السياســية، يســهُل اكتشــاف أنها 
أرضيـات خصبـة لـزرع مبــادئ حقـوق اإلنسـان، سـواء مـن خـال النظـر إلـى المصالـح وأولويــات 
القضايــا العامــة أو وضــع السياســات العامـة أخــًذا فــي االعتبـار منظــور حقــوق اإلنســان، وحتــى 
تعزيــز أنمــاط مــن المشــاركة السياســية التــي تقــوم علــى المســاواة والفعاليــة خاصــة مــن قِبــل 
النســاء والشـباب والفئـات المُهمشــة، واإلسـهام فـي بنـاء شـرعية حقـوق اإلنسـان فـي المجـال 
العــام مــرورًا بعمليــات التنشــئة السياســية والتــي ينبغــي أن تكــون مبــادئ حقــوق اإلنســان مــن 

مكوناتهـا األساسـية. 

ــم الثالــث يُعطــي لألحـزاب  واألمــر ال يقــف عنــد هــذه الوظائــف ألن ســياق مُجتمعــات العال
مهامـا أكبـر تتعلـق بدفـع عجلـة التحديـث والتنميـة السياسـية، فكمـا يُشـار فـي أحـد المصـادر 
»ففـي سـياق ظـروف تلـك البـاد تُنـاط باألحـزاب السياسـية وظائـف ومهـام تتعلـق بالتحديـث 
وبالتنميــة السياســية، وتفــوق - فــي أهميتهــا - الوظائــف التقليديــة لألحــزاب السياســية، 
ــتقلة،  ــية مس ــوى مؤسس ــتقلة« أي ق ــرات مس ــور - »متغي ــك المنظ ــن ذل ــزاب - م ــى األح وتضح
تُؤثــر علــى التحديــث وعلــى التنميــة السياســية، وليــس مجــرد نتــاج لهمــا. بــل إن قــدرة المجتمــع 
علــى مواجهــة أعبــاء التحديــث وأزمــات التنميــة تتأثــر - إلــى حــد بعيــد - بأنــواع األحــزاب القائمــة 

 9    محمد محمود ربيع، إسامعيل صربي مقلد )محرران(: موسوعة العلوم السياسية، جامعة الكويت، ص 523
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فيــه، ومــدى فاعليتهــا..«10. ولكــن مــن واقــع تجـارب العالــم الثالـث، ومــن بينهــا تجـارب عــدد 
مــن بلــدان المنطقــة العربيــة، فــإن هــذا الــدور الريــادي والتنمــوي لبعــض األحــزاب التــي تــم 
ــد  ــزب األوح ــح الح ــية لصال ــاة السياس ــم الحي ــى تأمي ــى إل ــلطات، أفض ــل الس ــن قب ــا م صناعته
المتماهـي مـع السـلطة. وهــذا، بـا شـك، كان لـه بالـغ األثــر فـي طبيعـة النظـام السياسـي. إن 
عاقـة األحـزاب بالديمقراطيـة وحقـوق اإلنســان، إذن، ليسـت عاقـة خارجيـة بمعنـى المطالبـة 
ــة التنافــس السياســي مــع الخصــوم، ولكنهــا عاقــة عضويــة،  بهــذه الحقــوق كجــزء مــن عملي
بمعنـى أن أدوارًا فعالـة للحــزب فــى بنـاء ديمقراطيــة مرتكــزة علــى الحقــوق وهــو مــا يتطلــب 
أن يكــون الحــزب مــن حيــث توجهاتــه وهياكلــه وسياســاته فضــاء لممارســة حقــوق اإلنســان، أي 
أنهــا عمليــة بنـاء مــن األسـفل. وهـذا يعــد أكبــر المتطلبـات والتحديــات فــي الوقــت ذاتــه مــن 
أجـل وجـود حيــاة حزبيــة داعمـة لحقـوق اإلنسـان. مــع ذلــك ينبغـي التشــديد علــى جانـب مــن 
األهميــة بدرجــة كبيــرة، فبمــا أن األحــزاب تنتمــي للمجــال السياســي، فإنهــا تعمــل وفــق قواعــده 
التـي يغلـب عليهـا الطابـع البرجماتـي والمنافسـات السياسـية. ومـن ثـم فـإن التزامهـا بحقــوق 
اإلنسـان خاضـع لرهانـات المصلحـة السياسـية. وهـذا علـى عكــس منظمـات المجتمـع المدنـي، 

وخاصـة تلـك التــي وجـدت مـن أجــل الدفــاع عــن الحقــوق والحريـات. 

        رابعـــا: األحزاب وقضايا النوع الجتماعي

ال يمكـن الحديــث عـن دور فعـال لألحــزاب فــي بنــاء الديمقراطيــة المرتكــزة علــى الحقــوق 
ــي  ــاء ف ــاركة النس ــروف أن مش ــن المع ــاء. وم ــوق النس ــق بحق ــب المتعل ــل الجان ــل تجاه ــي ظ ف
المجــال السياســي يُعــد أحــد المعاييــر األساســية لقيــاس مــدى ديمقراطيــة األنظمــة السياســية. 
وانطاقــا مـن أن رؤى حقـوق اإلنسـان بشــأن القضايـا المختلفـة ترتكـز علــى الكيـف أكثــر مــن 
الكـم، فــإن مشـاركة النسـاء مــن المنظــور الحقوقــي تتجـاوز المفهـوم العــددي لمقارنــة أعـداد 
النســاء والرجــال رغــم أهميتــه ودالالتــه. ولــذا يتــم اســتخدام مصطلــح مســاواة النــوع االجتماعي، 
والــذي يعنــي النظـر إلــى األمــر مــن منظــور أكثــر شــمولية يتضمــن النظــر إلـى أدوار كل مــن 
النســاء والرجــال والمواقــع التــي يشــغلونها أو يشــغلنها، وموازيــن القــوى بيــن الطرفيــن، ومــدى 

االهتمـام بالقضايــا النوعيـة التــي تخــص النســاء والعاقــة بيـن الجنســين. 

ــون واآلداب،  ــة والفن ــى للثقاف ــس الوطن ــدد 117، املجل ــة الع ــامل املعرف ــث، ع ــامل الثال ــية يف الع زاب السياس ــزايل حــرب: األحـ ــامة الغ  10  د. أس

ــبتمرب 1987، ص 176 ــت، س الكوي
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ــة، فــإن درجــة  ــات السياســية فــي المجتمعــات الديمقراطي ــزة العملي وألن األحــزاب هــي ركي
وطبيعــة مشــاركة النســاء فيهــا باتــت موضــع اهتمــام ومتابعــة جميــع األطــراف المعنيــة 
بالمشـاركة السياســية للنســاء. وثمَّــة حقيقـة تؤكدهـا العديـد مـن الدراســات والتقاريـر تتعلـق 
ــح الرجــال.  ــى آخــر تهميشــهن لصال بضعــف مشــاركة النســاء فــي األحــزاب السياســية، أو بمعن
ــام،  ــة بشــكل ع ــاة الحزبي ــى الحي ــة عل ــددة منهــا الســيطرة الذكوري ــك ألســباب متع ــزى ذل ويع
ــك  ــرار، وكذل ــع الق ــات صُن ــي وعملي ــال السياس ــي المج ــاء ف ــن أدوار النس ــة ع ــور النمطي والص
المؤثــرات االجتماعيــة المُتعلقــة بمواقــع النســاء فــي المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة بشــكل 
ــد  ــي القواع ــاء ف ــاركة النس ــد أن مش ــر تؤك ــن التقاري ــر م ــي أن الكثي ــل ف ــة تتمث ــام. والمفارق ع
الحزبيــة وفــي الحِــراك االجتماعــي والسياســي ال تنعكــس علــى مشــاركتهن فــي المناصــب 

ــرارات.  ــاذ الق ــع واتخ ــع صن ــة ومواق القيادي

وهــذا مــا أكدتــه معظــم الكتابــات والتحليــات التــي ظهــرت فــي أعقــاب الربيــع العربي بشــأن 
المشــاركة الفعالــة للنســاء وخاصــة الشــابات فــي دفــع مطالــب التغييــر نحــو الحُريــة والمُســاواة 
والعدالـة االجتماعيــة، ولكـن بالمقابـل، لــم تكــن نســبة تمثيـل المـرأة فــي المجــال السياسـي، 
ــش  ــل التهمي ــول إن عوام ــن الق ــل يُمك ــدر، ب ــذات الق ــية، ب ــزاب السياس ــك األح ــي ذل ــا ف بم
واالســتبعاد كانــت أقــوى مــن مقومــات الدمــج والمشــاركة. فمازالــت األحــزاب مــن حيــث هياكلهــا 
وسياســاتها بعيــدة عــن مقتضيــات مســاواة النــوع االجتماعــي. وهــذه إحــدى المعضــات التــي ال 
تمــس فقــط حقــوق النســاء بالمعنــى الحصــري، ولكنهــا تمـس أســس الديمقراطيــة المرتكــزة 
ــا  ــوردًا مهم ــزب م ــد الح ــاء يُفق ــتبعاد النس ــإن اس ــك ف ــوق ذل ــام، وف ــكل ع ــوق بش ــى الحق عل
ــس  ــى عك ــي، عل ــال السياس ــي المج ــوده ف ــم وج ــزب وتدعي ــة الح ــي تقوي ــهم ف ــن أن يس يُمك
ــوا ذكــورًا، وهــذا ســمة  ــم السياســية يجــب أن يكون ــة التــي تــرى أن أبطــال عال الصــور النمطي

الثقافــة األبويــة التــي تُســيطر علــى األذهــان والمؤسســات.

وعنــد الحديــث عــن المشــاركة السياســية للنســاء، فقــد تم تجــاوز المفهــوم الكمي للمشــاركة 
ــاكل  ــي الهي ــاء ف ــة للنس ــاركة العددي ــى المش ــر ال يعن ــي. فاألم ــوم الكيف ــى المفه ــز عل والتركي
الحزبيــة، ألن الكثيــر مــن األحــزاب تُجنــد النســاء علــى المســتويات القاعديــة وخاصــة فــي 
أوقـات االنتخابـات، ولكـن األمـر يتعلـق بطبيعـة هـذه المشـاركة مـن حيـث تمثيـل النســاء فـي 
مواقــع اتخــاذ القــرار، وكذلــك سياســات وتوجهــات الحــزب إزاء قضايــا مســاواة النــوع االجتماعــي، 
وحقـوق النســاء. »فمـن بيـن المؤشـرات األساسـية الدالــة علـى التـزام الحـزب بمسـاواة النــوع 
االجتماعــي عــدد النســاء فــي هياكلــه القياديــة، والمبــادرات التــي يتخذهــا مــن أجــل زيــادة وجــود 
وتأثيــر النسـاء فــي مختلــف دوائـر صنـع القـرار السياسـي، والدرجـة التـي يتــم مـن خالهــا حـث 
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ــة بالسياســات وأنشــطته  ــه المتعلق ــي مقترحات ــوع االجتماعــي ف ــة بمســاواة الن ــادرات متعلق مب
السياســية«11.   

ــر  ــع التدابي ــراف جمي ــدول األط ــذ ال تتخ
المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد 
ــة  ــية والعام ــاة السياس ــي الحي ــرأة ف الم
للبلــد، وبوجــه خــاص تكفــل للمــرأة، 
علــى قــدم المســاواة مــع الرجـل، الحـق 

في:
جميــع 	(1  فــي  التصويــت 

ــة،  ــتفتاءات العام ــات واالس االنتخاب
لجميــع  لانتخــاب  واألهليــة 
الهيئــات التــي ينتخــب أعضاؤهــا 

العــام، باالقتــراع 
صياغــة 	(1  فــي  المشــاركة 

سياســة الحكومــة وفــى تنفيــذ هذه 
السياســة، وفــى شــغل الوظائــف 
المهــام  جميــع  وتأديــة  العامــة، 
المســتويات  علــى جميــع  العامــة 

الحكوميــة،
المشــاركة فــي أيـة منظمــات 	(1 

تهتــم  حكوميــة  غيــر  وجمعيــات 
بالحيــاة العامــة والسياســية للبلــد.

اتفاقيـة منـع كافـة أشـكال التمييـز ضـد 
المـرأة )المـادة 7(

نظام سلطة األب

ــم األب”،  ــا “حك ــح حرفي ــي المصطل يعن
وكان المصطلــح يسـتخدم فــي األصــل 
لوصـف النظـم الجتماعيـة التــي تقـوم 
يــرأس  الــذي  الذكــر  ســلطة  علــى 
الوحــدة المعيشــية. أمــا اليــوم فقــد 
بــات المصطلــح يســتخدم بمعنــى أكثــر 
عموميــة، خاصـة فــي بعـض النظريـات 
النسـوية، للدللـة علــى سـيطرة الذكـر 
بصفــة عامــة. وقــد جمعــت البحــوث 
ــرة  ــواهد وفي ــوية ش ــة والنس الجتماعي
علــى وجــود عــدد كبيــر متنــوع مــن 

حــالت ســيطرة األب....” 
مارشــال:  وجــوردون  ســكوت  جــون 
المجلــد  الجتمــاع،  علــم  موســوعة 
الثالــث، ترجمــة د. محمــد الجوهــري 
وآخريــن، المركــز القومــي للترجمــة، 

مصــر 

وهكــذا تتعـدد أوجـه عاقــة األحـزاب بقضايــا النـوع االجتماعــي، فثمــة جــدل واسـع يتعلــق 
بالمشــاركة السياســية للنســاء. ولكــن نظــرًا ألن مشــاركة النســاء ال ترقــى إلــى المســتوى 
المطلـوب بشـكل عـام، وقــد تنخفـض أو تنعــدم فـي بعـض المجتمعـات، فقــد توالــت الجهـود 
والمقترحــات مــن أجــل تفعيــل وتعزيــز هــذه المشــاركة. ويُعــد التمييــز اإليجابــي لصالــح مشــاركة 
ــي  ــات الت ــرز المقترح ــن أب ــة، م ــدأ المناصف ــك مب ــة(، وكذل ــص أو الكوت ــام الحص ــاء )نظ النس
ــا.  ــائية ذاته ــة النس ــل الحرك ــن داخ ــى م ــارض، حت ــد ومع ــن مؤي ــدل بي ــن الج ــر م ــارت الكثي أث
ولكـن الكوتـة تُمثـل إحـدى اسـتراتيجيات الدمـج، فثمـة اسـتراتيجيات أخـرى ترتبـط بالتنظيـم 
الداخلــي للحــزب وطريقــة تمثيــل االحتياجــات والمصالــح والمطالـب االجتماعيـة المختلفـة فــي 
الحـزب. وتُعـد الوثائـق والبيانـات الرســمية لألحـزاب السياســية مُهمـة لتوفيـر إطـار للمســاواة 

11   A Framework for Developing Gender Policies for Political Parties, International IDIA, 2016
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ــة.  ــق هــذه الرؤي ــد لتحقي ــا القواع ــة الحــزب، وتُكــرس أيضً ــدم رؤي ــن الجنســين - فهــي تق بي
ومــن بيــن االســتراتيجيات المُتعلقــة بالتنظيــم الداخلــي للحـزب مــا يلــي:

معالجــة موضــوع المســاواة بيــن الجنســين فــي اإلطــار القانونــي للحــزب. وهــذا يمكن أن 	
يتضمــن إقــرار بيــان بشــأن المســاواة بيــن الجنســين فــي الوثائــق التأسيســية للحزب.

اتخــاذ إجــراءات تضمــن مشــاركة المــرأة فــي المجالــس القيــادة، بمــا فــي ذلــك الحصــص 	
ــة )الكوتا(. الداخلي

تحديـد أهـداف لمسـتوى المشـاركة فـي المؤتمـرات الحزبيـة. وهـذا يُمكـن أن يضمــن 	
عقــد منتديـات منفصلـة للنسـاء المندوبـات فـي المؤتمــرات الحزبيـة.

ــي 	 ــمية ف ــة رس ــة بصف ــون مُدمج ــزب تك ــن الح ــائية ضم ــام نس ــة وأقس ــيس أجنح تأس
ــازم  ــل ال ــا التموي ــر له ــددة ويتوف ــؤوليات مُح ــا دور ومس ــون له ــزاب ويك ــاكل األح هي

ــة. ــب الحاج حس
ضمان تعميم مراعاة المنظور اإلنساني في جميع سياسات الحزب12. 	

      خامسا: األحزاب والمشاركة السياسية للشباب 

تعتبــر قضيــة الشــباب مــن القضايــا المحوريــة فــي اســتراتيجيات اإلصــاح السياســي 
واالجتماعـي، وخاصــة فـي المجتمعــات العربيــة والتــي تُصنَّــف، بالمعنـى الديموغرافـي، بأنهــا 
مجتمعــات شــابة، بمعنــى أن فئــة الشــباب لهــا النصيــب األكبر فــي التركيبة الســكانية. وبالنســبة 
ــا  ــة، وم ــل والصح ــم أو العم ــاالت التعلي ــي مج ــواء ف ــة س ــذه الفئ ــات ه ــإن احتياج ــع ف ألي مجتم
يتصــل بذلــك مــن متطلبـات مثــل الــزواج والرفــاه االجتماعــي، تعــد مــن األولويــات فــي عمليــات 
التخطيــط وصناعــة القــرار. وتُعــد هــذه الفئــة األكثــر حساســية للتحــوالت والتغيــرات االجتماعيــة، 
فهــي المرحلــة العمريــة النشــطة، والتــي يتطلــع فيهــا اإلنســان إلــى اإلبــداع واالبتــكار بمــا يعنيــه 
ذلــك مــن حقــوق وحريــات تضمــن تحريــر الطاقــة اإلنســانية الشــابة وخلــق بيئــة مُمكنة تُســهم 
فــي اســتثمار هــذه الطاقــة لصالــح المجتمــع. وبالمقابــل فــإن البيئــات المقيــدة والتــي تعجــز عــن 
تلبيــة حقــوق واحتياجــات وتطلعــات هــذه الفئــة، هــي التــي تفتــح األبــواب أمــام توظيفــات ســلبية 
وربمــا مدمــرة للطاقــة الشــبابية، فنجــد نــزوع الشــاب نحـو الخــروج مــن المجتمــع بالهجـرة، أو 

الخـروج علـى المجتمــع بالعنـف. 

ومـن هـذا المنطلـق، فـإن الديمقراطيـة ال تكتمـل إال بـإدراك وتفعيـل المشـاركة السياسـية 
للشـباب مـن خـال األحـزاب والحـركات االجتماعيـة، أو المشـاركة المدنيـة مـن خـال منظمـات 

UNDP & NDI ،12 تكني املرأة من أجل أحزاب سياسية أقوى، دليل املامرسات الجيدة للنهوض باملشاركة السياسية للمرأة 
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ــم  ــن مصالحه ــر ع ــم بالتعبي ــمح له ــر تس ــي أط ــة ف ــذه الفئ ــج ه ــبيل لدم ــو الس ــع، وه المجتم
وتطلعاتهـم، وربطهــا بالصالـح العـام للمجتمــع بشـكل عـام. وبالفعــل فقـد حظيـت المُشـاركة 
المدنيــة والسياســية للشــباب، بشــكل فعلــي أو دعائــي، باهتمــام بالــغ مــن قبــل جميــع الفاعليــن 
السياسـيين واالجتماعييــن سـواء كانـوا فــي السـلطة أو فـي األحــزاب السياســية أو المؤسسـات 
ــي تناقــش المشــاركة  ــن الت ــى العناوي ــة. وبالنظــر إل ــة أو المنظمــات الدولي ــة والبحثي األكاديمي
السياســية للشــباب نجدهــا علــى درجــة كبيــرة مــن التنــوع فمنهــا مــا يتعلــق بعــزوف الشــباب عــن 
المشـاركة، والشــباب والعنـف، وآليـات وأطــر مشـاركة الشـباب، والحـركات الطابيـة، فضـًا عــن 

تمثيـل الشــباب فـي المجـال السياسـي والمجـال العـام.

وفــي ســياق الحديــث عــن الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان واألحزاب السياســية، فثمــة قضيتين 
ينبغــي النظــر إليهمــا بقــدر كبيــر مــن االهتمــام، وهمــا مترابطتيــن، األولــى هــي تمثيــل الشــباب 
ــج  ــي البرام ــباب ف ــات الش ــب وتطُلع ــن مطال ــر ع ــي التعبي ــة ه ــة، والثاني ــاكل الحزبي ــي الهي ف
والمواقــف الحزبيــة. وفــي الحقيقـة أن هنــاك عاقــة شـرطية بيــن التمثيــل والتعبيـر، فبقـدر مــا 
تكــون هنـاك مســتويات أفضـل مــن التمثيــل فــي مواقــع اتخــاذ القــرار بقـدر مـا ينعكــس ذلــك 
ــم  ــى الرغ ــة، وعل ــرات القائم ــق المؤش ــات. ووف ــح والتطلع ــن المصال ــر ع ــتويات التعبي ــى مس عل
مـن الزخـم الشـبابي فــي الربيـع العربــي، إال أن هـذا لــم يُترجـم بشـكل مُــرٍض علـى مســتوى 
الهيــاكل السياســية واألطــر الحزبيــة، فقــد تــم المزايــدة باســم الشــباب واالســتفادة منهــم علــى 
المســتويات القاعديــة دون إدمــاج فعــال فــي مواقــع صنــع القــرار. ومــع انغــاق المجــال السياســي 
النظامــي، كان للربيــع العربــي نتائــج ســلبية علــى قطاعــات واسـعة مــن الشــباب، ففـي بعــض 
البلـدان تعــرض الشـباب الناشـط سياســيًا واجتماعيًًـا للتنكيـل، وبالمقابـل انخــرط عـدد كبيـر 

مـن الشـباب فــى دوائــر العنـف السياســي.

لقــد بـات االعتـراف بأهميـة تعزيـز المشـاركة السياسـية للشـباب مـن األمـور المسـلم بهــا، 
ولكــن األمــر يتطلـب أكثـر مــن االعتــراف، أي خلـق البيئــة القانونيـة والمؤسسـاتية والتثقيفيــة 
ــزاب  ــوي لألح ــدور الحي ــي ال ــا يأت ــي. وهن ــال األساس ــي المج ــباب ف ــي للش ــج فعل ــة لدم الازم
ــا  ــا لكونه ــن أيضً ــي، ولك ــل السياس ــر للتمثي ــا أط ــور كونه ــن منظ ــط م ــس فق ــية، لي السياس
ــاء  فضــاءات للتنشــئة السياســية. ويمكــن للمجتمــع المدنــي أن يلعــب دورًا فعــااًل مــن أجــل بن
قــدرات الشــاب الحزبــي والتوعيــة بقضايــا الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ومســاواة النــوع 

ــي.  االجتماع
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  الخالصـــة: 

إن الرهــان علــى الديمقراطيــة السياســية بمعناهــا التقليــدي لــم يعــد كافيــا لتأســيس 
ــة  ــن الديمقراطي ــج بي ــن الدم ــل اآلن ع ــا بدي ــذا ف ــتدامة، ول ــة ومس ــة دامج ــة ديمقراطي أنظم
ــة  ــل الديمقراطي ــوق. وال تكتم ــى الحق ــزة عل ــة مرتك ــة ديمقراطي ــاء أنظم ــان لبن ــوق اإلنس وحق
المرتكــزة علــى الحقــوق  اال باعتبــار حقيقــي لمبــدأ تكامليـة حقــوق اإلنســان، بمعنـى الترابــط 
الوثيــق بيــن الحقـوق كافــة، والعمــل علــى تحقيـق مســاواة النـوع االجتماعـي، واحتـرام حقـوق 
األقليـات واألشــخاص ذوي اإلعاقـة، ودمـج الشــباب فـي األطــر السياسـية والحزبيــة. ومــن أجــل 
تحقيـق هــذا الهـدف، فـإن االهتمــام بــدور األحــزاب السياسـية كفاعــل رئيسـي فـي تبنـي ودمـج 
معاييــر حقــوق اإلنســان بــات أمــرًا ملحــا، وخاصــة فــي المجتمعــات التــي تجاهــد مــن أجــل تجــاوز 
االســتبداد وعـدم االســتقرار السياســي. وينبغـي التأكيــد علــى الفــرص التــي يمكــن أن تتحقــق 
ــا  ــوق بأنواعه ــة بالحق ــك المعني ــة تل ــي وخاص ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــاون بي ــل التع بفع
كافـة، واألحـزاب السياســية علـى اختافاتهـا، فالمجتمـع المدنـي ليــس طرًفـا فـي الصـراع علـى 

الســلطة ولكنــه طــرف أساســي فــي دعــم وتعزيـز الديمقراطيــة المرتكــزة علــى الحقــوق.
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ــة  ــة وفعال ــاركة قوي ــي 2011 ُمش ــمرب - 14 جانف ــورة 17 ديس ــد ث ــر بع ــن املُنتظ   )كان م

ــية »جديــدة أو قدميــة«  ــباب التونــي يف العمــل الســيايس داخــل األحــزاب السياس للش

ــمَّ  ــن ث ــيي، وم ــي التأس ــس الوطن ــات املجل ــتقلة يف انتخاب ــات مس ــو قامئ ــه نح أو التوجُّ

االنتخابــات الرئاســية والترشيعيــة. مــا حصــل كان عكــس املنتظــر تاًمــا ولكــن هــل كان هــذا 

اختيـاًرا منهـم والهـروب نحــو »اهتاممـات أوليـة« أخـرى بالنسـبة لهــم، أم أنـه كان نتيجـة 

ــادر ــى حجــاوي - الشــباب ق ــرب ســًنا«؟( نُه ــل الســيايس األك تغــوُّل مــن »الجي
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القسم الثاني

السيــــاق
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السيـــاق التونسي
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السيـــاق التونسي13

أوًل: السيـــاق التاريخي

ــة  ــا مــن النصــوص القانوني ــدًا غنيً ــز تونــس فــي محيطهــا اإلقليمــي بامتاكهــا رصي تتمي
فـي مجـال حقــوق اإلنســان وذلـك منــذ صــدور عهـد األمـان سـنة 1857 الــذي يعتبــره البعــض 
ــا  ــه عهــد األمــان، فكاهم ــا نــصَّ علي ــذي هــو ترجمــة لم ــم دســتور 1861 ال ــا ث ســبًقا تاريخيً
يركــزان علــى المســاواة بيــن ســكان المملكــة علـى اختــاف أديانهــم. ومــع ذلــك يتســم الســياق 
التاريخـي لحقـوق اإلنسـان فــي تونـس مـا بعـد االسـتقال أساسًـا بتضـارب واضـح بيـن طفـرة 
ــا لثقافــة حقــوق اإلنســان  علــى مســتوى النصــوص والتشــريعات التــي تعكــس قناعــة وتكريسً

وبيـن واقـع تميــز بتعـدد وتنــوع االنتهـاكات لنفـس هــذه الحقــوق.

ويعــد إصــدار مجلــة األحــوال الشــخصية فـي 13 أوت/أغســطس 1956 بعــد أقــل مــن خمســة 
أشــهر مــن الحصــول علــى اســتقال تونــس مــن المحطــات األساســية فــي تاريــخ حقــوق اإلنســان، 
ورغـم أن اإلطـار الزمنـي، لــم يكـن مائمًــا نظـرًا لطبيعــة المجتمـع التـي ترتكـز فيهـا العائلـة 
ــرة  ــة لألس ــة المنظم ــة القانوني ــك المدوّن ــرض تل ــم ف ــه ت ــة، إال أن ــخصية الذكوري ــى الش عل
والعاقـات بيـن المـرأة والرجـل ومؤسسـة الـزواج. وقـد منعـت مجلـة األحـوال الشـخصية تعــدد 
ــا  ــزواج وفًق ــة، وشــرعت لمؤسســة ال ــغ القانوني ــر الصِّي ــى غي ــزواج عل ــا حرَّمــت ال الزوجــات، كم
ــة  ــت المجّل ــا أعط ــي، كم ــزواج العُرف ــمّى ال ــا يس ــت م ــن، وجرَّم ــن الزوجي ــي بي ــد الكتاب للتعاق
الحـق للمـرأة فـي قبـول أو رفـض الـزواج، والحـق فـي الطـاق، وتـم تحديـد سـن الــزواج للفتـاة 
بـــ18 ســنة، وللشــاب بـــ20 ســنة، وإقــرار المســاواة التامــة فــي إجــراءات الــزواج والطــاق والنتائــج 
ــع  ــي المجتم ــرأة ف ــية للم ــة أساس ــخصية مكان ــوال الش ــة األح ــت مجّل ــد أعط ــه. وق ــة عن المترتب

التونســي، وجعلــت تونـس مــن أفضـل الـدول العربيــة فـي مجــال حقــوق المـرأة.

فــي ُغــرة جوان/يونيــو 1959 صــدر أول دســتور للجمهوريــة، وتعــد والدة هــذا الدســتور الــذي 
حمــل فــي فصولــه مبــادئ حقــوق اإلنســان وتبنــى أغلــب المبــادئ التــي جــاء بهــا اإلعــان العالمي 

 13   إعداد األستاذة مروة بلقاسم
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لحقـوق اإلنسـان مكسـبًا كبيـرًا،  وعلـى هـذا األســاس تضمـن الدسـتور أحكامًـا تعلَّقـت بعــدة 
أنــواع مــن حقــوق اإلنســان.

وبحلــول نوفمبــر 1959 ُأنتخــب الحبيـب بورقيبــة رئيسًـا وتحصَّـل الحـزب الحـر الدســتوري 
الجديــد علــى كل مقاعـد مجلــس األمــة الـذي اســتحدث مــكان المجلـس التأسيسـي. وفـي عــام 
ــور  ــل تده ــي ظ ــاة. وف ــدى الحي ــة م ــن الرئاس ــة م ــن بورقيب ــتور لتمكي ــر الدس ــع تغيي 1975 وق
ــي،  ــس السياس ــد التناف ــبعينيات تصاع ــن الس ــي م ــف الثان ــي النص ــة ف ــة بورقيب ــي لصح عرض
ــر 1978 بعــد إعــان  ــى إثرهــا أحــداث 26 جانفي/يناي ــة، اندلعــت عل ــرات اجتماعي وظهــرت توت
إضــراب عــام أســفر عــن تدخــل الجيــش وسـقوط عشـرات الضحايــا. وظــلَّ المشــهد السياســي 
ــراف عــام 1983 بحزبيــن ورفــع الحظــر عــن الحــزب الشــيوعي.وفي عــام  ــه رغــم االعت علــى حال
1986 بلغــت األزمــة االقتصاديــة أوجهــا، وشــهدت تلــك الفتــرة صعــود نجــم زيــن العابديــن بــن 
ــر  ــة ليعلــن فــي 7 نوفمب ــده علــى األجهــزة األمني ــذي اســتطاع بســط ي ــة ال ــر الداخلي علــي وزي
1987 اضطاعـه بالرئاســة اســتنادًا لعـدم قـدرة بورقيبـة صحيًـا علــى مباشـرة مهامــه، وأدّى 
القســم فــي نفــس اليــوم لتدخــل البــاد منعرجًـا جديــدًا. وقــد ســعى بــن علــي إلــى طمأنــة الــرأي 
العــام عبــر بيــان وعــد فيــه بإلغــاء الرئاســة مــدى الحيــاة وبإرســاء »تعدديــة سياســية« كمــا ألغــى 
ــى  ــظ عل ــن حاف ــي حي ــن ف ــن المعتقلي ــاميين والنقابيي ــن اإلس ــرج ع ــة وأف ــن الدول ــة أم محكم

نفــس التركيبــة الحكوميــة باســتثناء الحقائــب التــي كان يتوالهــا منافســوه.

فــي جويلية/يوليــو 1988 عــدَّل الدســتور فــي اتجــاه زيادة صاحيــات رئيــس الجمهورية. وفي 
أفريل/أبريــل 1989 نُظمــت انتخابــات رئاســية التــي وإن جــاءت نتائجهــا منتظــرة فــي ظــل عــدم 
وجــود منافسـين فيهــا لبـن علـي كانـت نتائــج االنتخابــات التشــريعة مُخيبـة آلمــال المعارضــة 
ــول   ــق. وبحل ــي األف ــرز ف ــي تب ــاق سياس ــوادر انغ ــدأت ب ــد، وب ــى أي مقع ــل عل ــم تتحص ــي ل الت
ــدأ يظهــر نفــوذ لزوجــة بــن علــي الثانيــة ليلــى الطرابلســي  النصــف الثانــي مــن التســعينات ب
وعائلتهــا إلــى جانــب أصهــاره. عــام 1999 قــدَّم بــن علــي نفســه مجــددًا لانتخابــات الرئاســية، 

ورغــم وجــود مرشــحين آخريــن فــاز مــرة أخــرى بنســبة فاقــت الـــ99 %.

علــى مســتوى النصــوص تميــزت هــذه الفتــرة بمصادقــة تونــس دون تحفُّـظ في ســنة 1988 
ــة  ــة أو العقوب ــكال المعامل ــن أش ــره م ــب وغي ــة للتعذي ــدة المناهض ــم المتح ــة األم ــى اتفاقي عل
ــة  ــة بإضاف ــة الجنائي ــل المجل ــع فــي ســنة 1995 تعدي ــة، ووق القاســية أو الاإنســانية أو المهين
ــغال  ــم باألش ــاء الحك ــمّ إلغ ــك، ت ــى ذل ــة إل ــب. وإضاف ــة التعذي ــف جريم ــل بتعري ــكام تتص أح
الشــاقة ســنة 1989. وفــي عــام 1995 ُألغيــت األحــكام المتعلقــة بالتشــغيل اإلصاحــي والخدمــة 
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المدنيــة. وتـمّ تعديــل النظــام القانونــي لإليقــاف التحفظــي واالعتقـال عبــر إصاحـات ُأدخلــت 
علـى مجلــة اإلجـراءات الجزائيــة باإلضافـة إلـى تعديـات أخـرى ُأحيلـت بمقتضاهـا اختصاصـات 
وزيــر الداخليـة فـي منـح السـراح الشــرطي إلــى وزيــر العــدل. فــي فيفري/فبرايــر 2000 اندلعــت 
مظاهــرات ذات طابــع اجتماعــي، وُأسِــسَ حــزب المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة المعــارض 
وأظهــرت حركــة التجديــد تغييــرات فــي مواقفهــا، إال أن النظــام بقــيَّ يتوخــى نفــس السياســات، 
وفــي 2002 أقـام اســتفتاء إلحـداث تعديـات دســتورية تمكــن الرئيـس مــن حصانــة قضائيــة، 
ومــن إمكانيـة تمديـد واليتــه. فــي السـنوات الاحقــة ازدادت تجــاوزات أصهـار بـن علــي الذيـن 
أصبحــوا يســيطرون علــى قطاعــات شاســعة مــن االقتصــاد وأصبحــت القــرارات المهمــة تؤخــذ 
ــات  ــت بإصاح ــي طالب ــر الت ــة 18 أكتوب ــة هيئ لت المعارض ــكَّ ــي 2005َ ش ــة .وف ــارج الحكوم خ
جذريــة للنظــام. وفــي 2008 عَــِرفَ الحــوض المنجمــي فــي واليــة قفصــة احتجاجــات غيــر 
مسـبوقة دامـت عــدة أشــهر علــى خلفيـة اجتماعيــة.  وأعقـب ذلــك فــي عــام 2010، فـي وقــت 
زادت فيـه اإلضرابـات االجتماعيـة والمطالبــة بمحاربـة الفسـاد، حملـة تناشـد بـن علــي الترشـح 
لانتخابــات عــام 2014 لواليــة سادســة جوبهــت بحملــة مضــادة ضــد التمديــد والتوريــث. وفــي 
تلــك األجــواء جــاءت حادثــة إحــراق محمــد البوعزيــزي لنفســه لتُشــعل احتجاجــات عارمــة أواًل فــي 
ســيدي بوزيــد ثــم فــي بقيــة الجمهوريــة جابههــا النظــام بالقــوة قبــل أن يُغــادر بــن علــي البــاد 

ــر .2011 ــي 14 جانفي/يناي ف

وبهــذا دخلــت تونــس، ومعهــا ســائر بلــدان المنطقــة، مرحلــة تاريخيــة جديــدة بآمــال وأحام 
بنــاء مجتمــع الديمقراطيـة وحقــوق اإلنســان، وهـي المرحلـة التــي سـيتم تنــاول مامحهــا مــن 

خــال اسـتعراض الســياقات المختلفـة. 
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ــة،  ــر عام ــزاب يف التأث ــدين ويف األح ــع امل ــباب يف املجتم ــم دور الش دع

ــي ــوع االجتامع ــان والن ــوق اإلنس ــألة حق ــة يف مس وخاص

                                                        مريم النويي - الشباب قادر
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ثانيـــا: السيـــاق السياسي والحزبي

عانــت تونـس قبـل ثــورة 17 ديســمبر - 14 جانفي/ينايـر 2011 مــن انعــدام التــوازن بيــن 
ــة بينهــم نظــرًا لمســك  ــة، وانعــدام الرقاب ــة والقضائي ــاث التشــريعية والتنفيذي الســلطات الث
ــا  ــا ديكتاتوريً ــخ نظامً ــكّل هــذه الســلطات فــي شــكل نظــام رئاســي ممــا رسَّ شــخص واحــد ل
لمــدة عقــود.  وهــذا مــا جعــل المجلــس التأسيســي، خــال عملــه الــذي انتهــى إلــى إصــدار دســتور 
2014، يحــرص علــى ضمــان التــوازن بيــن هــذه الســلطات. لكــن رغــم ذلــك، هنــاك إجمــاع علــى 
أن النظـام فـي تونــس المنبثـق عـن دسـتور 2014 ليـس برلمانيًـا وال رئاســيًا، بـل هـو مَزيـج 

بيـن االثنيـن، وهنــاك مـن يذهـب إلـى حـد القـول إنـه نظــام شــبه برلمانــي شـبه رئاســي.

ــور  ــية: تط ــاط رئيس ــاث نق ــي ث ــا ف ــدة أساسً ــية الجدي ــة السياس ــح الخارط ــص مام وتتلخ
اإلطـار القانونــي المُنظـم للعمـل الحزبـي، تطــور هيكلـة المشـهد السياســي، إلـى جانـب تنــوع 

التوجهــات داخــل هــذه الخارطــة الجديــدة.

اء المرسـوم عــدد 87 الصــادر فــي ســبتمبر 2011 المتعلــق بتنظيــم األحــزاب السياســية  جـ
ليقطــع نهائيًــا مــع قانــون 3 ماي/مايــو 1988 الــذي خنــق الحيــاة السياســية طيلــة 23 ســنة حتــى 

ظــلَّ المشــهد الحزبــي فــي تونــس مقتصــرًا علــى لــون واحــد.

يظهـر هـذا القطــع مــن خـال عِـدة نقـاط مــن أهمهـا تحــول صاحيـة النظــر فــي تكويـن 
األحـزاب السياسـية إلـى رئاسـة الحكومــة وبذلـك تـم إبعــاده نهائيًــا عـن وزارة الداخليــة التــي 
كان النشــاط الحزبـي حبيسـها طيلـة عقـود مـن الزمــن .كمــا نــص المرســوم علــى أن تكويـن 
ــى رئيــس  حــزب يســتوجب فقــط تقديــم مكتــوب مضمــون الوصــول مــع اإلعــام بالوصــول إل
ــن  ــل للطع ــا قاب ــل 60 يومً ــي أج ــًا ف ــا معل ــدم رفضً ــك أو يُق ــى ذل ــق عل ــذي يواف ــة ال الحكوم
باإللغــاء أمــام المحكمــة اإلداريــة. وفــي صــورة عــدم رجــوع بطاقــة اإلعــام بالبلــوغ فــي أجــل 60 
ــا بعــدم االعتــراض علــى تأسـيس  ــا مــن إرســال هـذا المكتــوب يُعتبــر ذلــك قــرارًا ضمنيً يومً
الحــزب، ممــا يُكــرس مزيــدًا مــن المرونــة والشــفافية فــي تكويــن األحــزاب. كمــا تــم التخفيــض 
فــي الســن الدنيــا لانخــراط فــي حــزب سياســي إلــى 16 عامًــا وتــم التخلــي عــن شــرط الحصــول 
علــى الجنســية التونســية المُحــدد بمــدة معينــة وتعويضــه فقــط بشــرط الجنســية التونســية 

دون تحديــد للمــدة.
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شــِهدَ الواقــع السياســي فــي تونــس بعــد الثـورة صراعــا كبيــرًا أدى إلــى طفــرة فــي 	
هيكلتــه مــن الناحيــة العدديــة ومــن الناحيــة النوعيــة.

على المستوى العددي	

تؤكــد اإلحصائيـات الرسـمية أن عــدد األحــزاب قبـل 14 جانفي/ينايــر 2011 بلـغ 88 حزبــا 
فقـط دون اعتبــار حـزب التجمــع الــذي تــم حلــه بعــد الثــورة، وبعــد الثــورة تــم ســنة 2011 
ــا ســنة  ــا ســنة 2013، و20 حزبً ــا ســنة 2012، و29 حزبً ــا، ثــم 40 حزبً تأســيس 97 حزبً

2014، و7 أحــزاب سـنة 2015، بينمــا ســجلت سـنة 2016 بعــث 4 أحـزاب جديــدة.

على المستوى النوعي	

ــى اليــوم  ــت صامــدة إل ــى بــروز أحــزاب قويــة ظلَّ ــاف السياســية إل أدى الصــراع بيــن األطي
ــف وزن هــذه األحــزاب وفــق مــدى تأثيرهــا فــي  ــرت وانقســمت. ويختل وأحــزاب أخــرى اندث
المشـهد السياســي. ونظــرًا لتنـوع التوجهــات بصفـة عامـة يُمكــن الحديـث عـن عائــات 
سياسـية متكونـة مـن أحـزاب وتشـكيات سياســية تكونــت علـى قاعـدة الخلفيـة الفكريـة 

أو السياســية المشــتركة: 

العائلــة السياســية اإلســامية، تتكــون مــن عــدة أحــزاب بعضهــا وســطي مدنــي 	
ــكار  ــر األف ــض اآلخ ــى البع ــتنيرة، ويتبن ــلفية المس ــى الس ــي إل ــه ينتم ــر أن ــا يَعتب وبعضه

ــة.  ــة الخاف ــيس دول ــى تأس ــح إل ــي تطم ــلفية الت الس

ــر نفســها 	 ــي تَعتب ــي تتكــون مــن مجموعــة مــن األحــزاب الت ــة الدســتورية، الت العائل
ســليلة حــزب الدســتور بصيغُــه المتعاقبــة مــن الحــزب الحــر الدســتوري إلــى التجمــع 
ــتوري.  ــتراكي الدس ــزب االش ــد والح ــتوري الجدي ــزب الدس ــرورًا بالح ــي، م ــتوري الديمقراط الدس

العائلــة اليســارية، تكتــل قطــاع واســع مــن أحزابهــا فــي جبهــة شــعبية يُنسِّــق أعمالها 	
ــزال  ــر فــي الحيــاة السياســية الي رئيــس حــزب العمــال التونســي، إال أن تأثيرهــا المباش
ــك  ــة كذل ــذه العائل ــي ه ــد ف ــة. نج ــزة الدول ــي أجه ــف ف ــا الضعي ــبب تمثيله ــدودًا بس مح
األحــزاب اليســارية ذات التوجــه االجتماعــي الديمقراطــي التــي تعتبــر نفســها أحزابًا وســطية 

تعتمــد علــى توظيــف المجتمـع المدنـي والفضــاء اإلعامــي فــي معاركهــا السياســية. 

العائلـة الليبراليــة، بالرغــم مــن اشــتراك أحـزاب منهـا فــي تجربـة الحكــم وحصولهــا 	
علــى حقائــب وزاريــة مهمــة إال أن حضورهــا فــي المشــهد السياســي ثانــوي، كمــا أن تأثيرهــا 
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فــي توجيــه خيــارات الحكومــة محــدود. 

ــة 	 ــي الجبه ــج ف ــا اندم ــة بعضه ــدة العربي ــعار الوح ــع ش ــي ترف ــة، الت ــزاب القومي األح
ــة. ــة اجتماعي ــزاب ديمقراطي ــع أح ــود م ــد الجه ــاول توحي ــا يُح ــعبية وبعضه الش

ثالًثا: السيــــاق التشريعي والقضائي المتعلق بحقوق اإلنسان 
         والنوع الجتماعي

ــوق  ــمل الحق ــوق لتش ــذه الحق ــة له ــال مترابط ــى أجي ــان عل ــوق اإلنس ــة حق ــوم منظوم تق
المدنيــة والسياســيّة والحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والّثقافيــة والحقــوق البيئيــة والتّنموية. 
وهــو مــا يعكســه دســتور 2014 واإلطــار التشــريعي والقضائــي لحقــوق اإلنســان فــي تونــس إلــى 

جانـب العشـرات مــن المعاهــدات الدّوليّـة التـي صادقــت عليهـا تونــس.

الدستور والتشريع	

ضَمـنَ المجلـس الوطنـي التأسيسـي الحقــوق والحريـات بدســتور 2014 لتسـتمد عُلويتهــا 
مـن علويتـه كمـا وضـع جملـة مــن الضمانـات لحمايتهـا.

نــص الدســتور علــى أن الدولــة تكُفــل حُريــة المعتقــد والضميــر وممارســة الشــعائر الدينيــة. 
وخُصــص البــاب الثانــي لتكريــس الحقــوق السياســية والمدنيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة والحــق فــي التنميــة والحريــات العامــة والفرديــة. ونــصَّ علــى المســاواة بيــن 
ــل  ــرأة والطف ــوق الم ــل حق ــز وكُف ــات دون تميي ــوق والواجب ــي الحق ــات ف ــن والمواطن المواطني
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة. كمــا جعــل الحــق فــي الحيــاة مقدسًــا ومنــع المســاس بــه إال فــي حاالت 
قصـوى يضبطهـا القانـون، وألـزم الدولـة بحمايـة كرامـة الــذات البشـرية وحرمـة الجسـد ومنـع 
ــة  ــنَ حماي ــادم، وضَمِ ــب بالتق ــة التعذي ــقوط جريم ــع س ــا من ــادي كم ــوي والم ــب المعن التعذي
ــخصية،  ــات الش ــاالت والمعطي ــات واالتص ــرية المراس ــكن وس ــة المس ــة وحُرم ــاة الخاص الحي
ــار كل مواطــن مقــر إقامتــه والتنقــل داخــل الوطــن وحــق مغادرتــه، وحجــر ســحب  وحُريــة اختي
ــه أو تســليمه أو منعــه مــن العــودة إلــى الوطــن،  الجنســية التونســية مــن أي مواطــن أو تغريب
وضَمِــنَ حــق اللجــوء السياســي طبــق مــا يضبطــه القانــون وحجــر تســليم المتمتعيــن بــه. كمــا 
أقــر الدســتور قرينــة البــراءة للمتهــم إلــى أن تثبــت إدانتــه فـي محاكمــة عادلــة تُكفــل لــه فيهــا 
جميـع ضمانــات الدفـاع فـي أطــوار التتبـع والمحاكمـة.  وضَمِـنَ حُريـة الـرأي والفكــر والتعبيـر 
ــان  ــة بضم ــزم الدول ــات وأل ــذه الحري ــى ه ــبقة عل ــة مُس ــة رقاب ــع ممارس ــر ومن ــام والنش واإلع



50

الحــق فـي اإلعــام والحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة.

كمــا ضمــنَ حـق االنتخــاب واالقتــراع والترشــح وتمثيليـة المــرأة فــي المجالــس المنتخبــة، 
وضَمِـنَ حريــة تكويـن األحـزاب والنقابـات والجمعيـات وَكُفــَل حــق اإلضـراب وحريـة االجتمـاع 
والتظاهــر السلميــين. وكــرَّس الدســتور الحــق فـي الصحـة، والحـق فــي التغطيــة االجتماعيــة، 
والحــق فــي التعليــم العمومــي المجانــي، والحــق فــي العمــل. وضَمِــنَ الملكيــة الفكريــة، والحــق 
فـي الثقافـة وحريـة اإلبــداع وحمايـة المـوروث الثقافـي، وحـق األجيـال القادمـة فيـه. وضَمِـنَ 

الحـق فــي المـاء، والحـق فــي بيئــة سـليمة ومتوازنـة والمسـاهمة فـي ســامة المنـاخ.

أمــا فــي أحكامــه المتعلقــة بالشــباب، فقــد نــصَّ الدســتور التونســي علــى أن الشــباب 
ــدرات  ــة ق ــة بتنمي ــروف الكفيل ــر الظ ــى توفي ــة عل ــرص الدول ــن. تح ــاء الوط ــي بن ــة ف ــوة فاعل ق
الشــباب وتفعيــل طاقاتــه وتعمــل علــى تحمُلــه المســؤولية وعلــى توســيع إســهامه فــي التنميــة 
االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والسياســية. كمــا أكــد تمثيليــة الشــباب فــي مجالــس 

ــة. ــات المحلي الجماع

ــلطة تحديــد الضوابــط  ــم يتــرك دســتور 2014 للقانـون ســوى سُ وبالنســبة للضمانــات فل
ــث نــصَّ  ــه، حي ــة بالدســتور ذات ــات ولكــن بالشــروط المفصل ــة بهــذه الحقــوق والحري المتعلق
علــى أنــه ال يجــوز ألي تعديــل أن ينــال مــن مكتســبات حقــوق اإلنســان والحريــات المضمونــة فيه، 
وعلــى أن القانـون يُحــدد الضوابــط المتعلقــة بالحقـوق والحريـات المضمونــة بالدسـتور بمـا ال 
ينــال مــن جوهرهــا. وال توضــع هــذه الضوابــط إال لضــرورة تقتضيهــا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة، 
وبهــدف حمايــة حقــوق الغيــر أو لمقتضيــات األمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي أو الصحــة العامــة أو 
اآلداب العامـة، وذلــك مـع احتــرام التناسـب بيـن هــذه الضوابـط وموجباتهــا. وتتكفــل الهيئــات 
القضائيــة بحمايـة الحقـوق والحريـات مــن أي انتهــاك وضمــان إقامــة العـدل وعلويـة الدسـتور 

وسـيادة القانــون.

ــد  ــادر بع ــي الص ــريع التونس ــف التش ــد وص ــي فق ــوع االجتماع ــة الن ــق بمُقارب ــا يتعل وفيم
االســتقال بأنــه فــي صالــح المــرأة بفضــل مجلــة األحــوال الشــخصية التــي صــدرت بعيــد 
االسـتقال وقبـل صــدور دســتور  1959بثــاث ســنوات. هــذا إلــى جانـب قوانيـن أخـرى جــاءت 
لدعــم المسـاواة بيـن الرجـل والمـرأة علـى األصعــدة االجتماعيـة واالقتصاديـة والسياسـية مــن 
بينهــا مثــًا الفصــل 9 مُكــرر مــن مجلــة الشــغل الــذي يرفــض أي شــكل مــن أشــكال التمييــز بيــن 
الرجــل والمــرأة فــي العمــل، وقانــون الجنســية الــذي يُخــول للمــرأة االحتفــاظ بجنســيتها ومنحهــا 

ألطفالهــا. كمــا يمنـع القانــون األساســي للوظيفــة العموميــة التمييــز علــى أســاس الجنــس.
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ــي  ــع بحقهــا ف ــورة المــرأة مــن التمت ــد الث ــون انتخابــي بع ــن أول قان ــك، مكَّ ــب ذل ــى جان إل
التصويــت واالنتخــاب وكذلــك الترشــح لانتخابــات الرئاســية والتشــريعية والبلديــة حســب 
الشــروط الـواردة فــي المجلــة االنتخابيــة، وذلــك بتعريفــه الناخبيــن بأنهـم جميـع التونسـيين 
والتونســيات الذيــن بلغــوا العشـرين مــن أعمارهـم ويحملـون الجنســية التونســية منــذ خمـس 
ســنوات ويتمتعــون بحقوقهــم المدنيـة والسياســية وال يشــملهم العجــز المنصـوص عليـه فــي 

ــون. القان

ــم لعمــل الجمعيــات فــي فصلــه الثالــث علــى ضــرورة أن  كمــا ينــص المرســوم المُنظِّ
تحتـرم الجمعيـات، فــي إطـار قوانينهـا األساســية ونشــاطاتها وتمويلهـا، مبـادئ دولــة القانـون 
ــات  ــا االتفاقي ــا تعرفه ــان مثلم ــوق اإلنس ــاواة وحق ــفافية والمس ــة والش ــة والتعددي والديمقراطي

ــية.  ــة التونس ــل الجمهوري ــن قب ــا م ــادق عليه ــة المص الدولي

وقـد صادقـت الحكومــة التونسـية االنتقاليــة علـى قانـون يُقــر التناصـف والتــداول اإلجبـاري 
للمرشـحين الذكـور واإلنـاث فـي جميـع القائمــات خــال انتخابـات المجلـس الوطنـي التأسيسـي 

المكلـف بكتابـة دسـتور 2014، كمـا 

صــادق مجلــس نــواب الشــعب يــوم 26 جويلية/يوليــو 2017 علــى القانــون األساســي 
ــض.  ــظ ودون رف ــم( دون تحف ــرمته بـــ146 )نع ــرأة بـ ــد الم ــف ض ــى العن ــاء عل ــق بالقض المتعل
ــف  ــن العن ــات م ــة الناجي ــاء، وحماي ــد النس ــف ض ــع العن ــية لمن ــر أساس ــون عناص ــن القان ويتضم

األســري، ومحاكمــة مرتكبــي االنتهــاكات.

أمــا فيمـا يتعلـق بحقــوق األقليــات الجنســية فرغــم تنصيـص دســتور 2014 فـي فصلــه 21 
على أن المواطنيــن والمواطنــات متسـاوون فـي الحقـوق والواجبـات، وهـم سـواء أمـام القانـون 
مـــن دون تمييـــز، فــإن التشــريع التونســي مــازال يُجــرم المثليــة الجنســية من خــال الفصل 230 
مــن المجلــة الجزائيــة، الــذي يُعاقــب المثليــة الجنســية )مرتكــب »اللــواط« أو »المســاحقة« وفــق 
نــص القانــون( بالســجن مــدة ثاثــة أعــوام نافــذة. كمــا رفضــت تونــس توصيــات مجلــس األمــم 
ــي  ــى جريمت ــي عل ــون التونس ــا القان ــي يفرضه ــات الت ــاء العقوب ــان بإلغ ــوق اإلنس ــدة لحق المتح

الثلــب والعاقــات الجنســية المثليــة. 
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المعاهدات الدولية 	

منــذ 19 فيفري/فبرايــر 2011 تمــت الموافقــة علــى المصادقــة علــى مجموعــة مــن المواثيــق 
ــة  ــل الدّول ــان، وجع ــوق اإلنس ــية لحق ــة التونس ــري المنظوم ــأنها أن تُث ــن ش ــي م ــة الت الدّولي
ومؤسســاتها مســؤولة أمــام القضــاء الجزائــي الدولــي. ومــع ذلــك يجــوز القــول إن اإلضافــة التــي 
أتـت بهـا هــذه النصـوص ليسـت إضافــة مـن الناحيـة الكميــة، ذلـك أن تونـس صادقـت علــى 
العديــد مـن النصـوص الدوليــة المُتعلقــة بحقـوق اإلنسـان بقـدر مـا هــي إضافـة مـن الناحيـة 
النوعيــة، حيــث تتمثــل خصوصيــة هــذه النصــوص فــي أنهــا تحمــل علــى الدولــة التزامــات عمليــة 
تكفـل حُسـن تطبيقهــا وذلـك ســواًء مـن خــال التنصيـص علـى آليـات دوليــة ووطنيـة تُلــزم 
الدولــة الطــرف أو مــن خــال جعــل الدولــة ومؤسســاتها مســؤولة أمــام القضــاء الجزائــي الدولــي.

مــن بيــن هــذه النصــوص االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري 
والبروتوكـول االختيـاري األول الملحـق بالعهــد الدولــي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، 
ــازات المحكمــة وحصاناتهــا،  ــاق امتي ــة، واتف ــة الدولي ــا األساســي للمحكمــة الجنائي ونظــام روم
ــة  ــروب المعامل ــن ض ــره م ــب، وغي ــة التعذي ــة مناهض ــق باتفاقي ــاري الملح ــول االختي والبروتوك
ــخ  ــدة بتاري ــم المتح ــة لألم ــة العام ــه الجمعي ــذي اعتمدت ــة ال ــانية أو المهين ــية أو الاإنس القاس
18 ديسـمبر 2002، والــذي بــدأ نفـاذه فــي 22 جويلية/يوليــو 2006. ومـع ذلـك ففيمــا يتعلــق 
باالتفاقيــة األمميــة المتعلقــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، أبلغــت الحكومــة 
ــان  ــحب إع ــا س ــدة بقراره ــم المتح ــام لألم ــن الع ــل 2014 األمي ــي 17 افريل/أبري ــية ف التونس
التحفــظ المتعلــق بالفقــرة الرابعــة مــن المــادة 15، والفقــرة الثانيــة مــن المــادة 9، والفقــرات ج، 

و، د، ز، ح مــن المــادة 16، والفقـرة األولــى مـن المـادة 29 مــن االتفاقيــة.

فْقه القضاء	

قبـل جانفي/ينايـر2011، ورغــم التضييقـات والمصاعــب، ســجَّل القضـاء التونســي محطـات 
مُضيئـة كحــام للحقــوق والحريــات. وبعــد 14 جانفي/ينايــر 2011 تبلــورت أكثــر مكانـة حقـوق 
ــرار  ــة ق ــذه المكان ــم ه ــي تُترج ــرارات الت ــرز الق ــن أب ــل م ــي، ولع ــاء التونس ــي القض ــان ف اإلنس
ــن  ــادر ع ــم الص ــخ الحك ــا بفس ــس حكمً ــتئناف تون ــة اس ــدرت محكم ــث أص ــر حي  5فيفري/فبراي
المحكمـة االبتدائيـة بتونـس لتخلـص إلـى إلـزام أي شـركة رحـات بإرجـاع جـوازات السـفر إلـى 
ــة  ــل المضمون ــة التنق ــى حُري ــا عل ــي حكمه ــتئناف ف ــة االس ــتندت محكم ــة. واس ــة الطالب الجه
ــم إنهــاء العمــل بــه صراحــة بمقتضــى  ــذي كان ت بموجــب الفصــل 10 مــن دســتور 1959، وال
التنظيــم المؤقــت للســلط العموميــة والصــادر فــي 16 ديسـمبر 2011. وقـد بــررت ذلــك بـأن 
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ــات  ــوق والحري ــة للحق ــه الضامن ــي أحكام ــًذا ف ــح »ناف ــاء الصري ــذا اإللغ ــم ه ــى رغ ــتور يبق الدس
األساســية لكونهــا غيــر قابلــة بطبيعتهــا لإللغــاء«. ويلحــظ أن المحكمــة تشــبثت بإســناد حكمهــا 

علــى هــذا الفصــل رغــم توفــر أســناد أخــرى كافيــة بحــد ذاتهــا لتعليلــه.

رابعـــا: السيـــاق المؤسساتي

مــن أبــرز الهيــاكل الرســمية الفاعلــة فــي الســياق المتعلــق بحقــوق اإلنســان والنــوع 
االجتماعــي: 

مجلــس نــواب الشــعب: يضــم مجلــس نــواب الشــعب لجنــة الحقــوق والحريــات 	
والعاقــات الخارجيــة وهــي لجنــة قــارة تتولــى مناقشــة القوانيــن ذات الصلــة قبــل تمريرهــا 
إلـى الجلسـة العامــة للمداولــة والمُصادقـة عليهــا. وتتخـذ النصــوص المتعلقـة بالحقـوق 
والحريــات شــكل قوانيــن أساســية يُصــادق عليهــا مجلــس نــواب الشــعب باألغلبيــة 

ــه. ــة ألعضائ المطلق

ــاة 	 ــتقلة والقض ــة مُس ــلطة القضائي ــى أن الس ــتور عل ــصَّ الدس ــة: ن ــلطة القضائي  الس
مســتقلون وال ســلطان عليهــم فــي قضائهـم لغيــر القانــون، وحجـر كل تدخــل فــي سـير 

ــى مجموعــة مــن الضمانــات. القضــاء، ونــصَّ عل

الهيئات المستقلة مثل: 	

الهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات: هــي هيئــة مُكلفــة بــإدارة االنتخابــات وتنظيمهــا 	 
واإلشــراف عليهــا وضمــان ســامة المســار االنتخابــي ونزاهتــه وشــفافيته.

هيئــة االتصــال الســمعي البصــري: تتولــى تعديــل قطــاع االتصــال الســمعي البصــري 	 
وتطويــره وتســهر علــى ضمــان حريـة التعبيــر وإعـام تعــددي ونزيـه.

هيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد: تُســهم فــي ضبــط سياســات الحوكمــة 	 
الرشـيدة ومتابعـة تنفيذهــا ونشــر ثقافتهــا ومنــع الفســاد ومكافحتـه بغيــة تعزيــز مبـادئ 

الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة.

ــا فــي مشــاريع 	  ــال القادمــة: تُسْتشــار وجوبً ــة المســتدامة وحقــوق األجي ــة التنمي هيئ
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ــة. ــي مخططــات التنمي ــة وف ــة والبيئي ــة واالجتماعي ــة بالمســائل االقتصادي ــن المتعلق القواني

ــل 	  ــان: تتمث ــوق اإلنس ــز حق ــة وتعزي ــة لحماي ــة وطني ــان كمؤسس ــوق اإلنس ــة حق هيئ
صاحياتهــا فــي مراقبــة احتــرام الحريــات وحقــوق اإلنســان والعمــل علــى تعزيزهــا واقتــراح 
مــا تـراه لتطويــر منظومتهـا. وتُستشـار وجوبًـا فـي مشــاريع القوانيـن المتصلــة بمجـال 
اختصاصهـا، وتقـوم بالتحقيــق فــي حــاالت انتهـاك حقــوق اإلنســان بغــرض تســويتها أو 

إحالتهــا إلـى الجهــات المعنيــة.

ــى 	  ــب عل ــس المترت ــزام تون ــيدًا اللت ــب: تجس ــن التعذي ــة م ــة للوقاي ــة الوطني الهيئ
مصادقتهـا علـى البروتوكــول االختيـاري الملحـق باتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغيـره مــن 
ضــروب المعاملـة القاســية والاإنســانية أو المهينــة. ولهــا ســلطات وواليــة واسـعة علــى 

ــع أماكــن االحتجــاز. جمي

 هيئــة الحقيقــة والكرامــة: ُأحدثــت بمقتضــى القانــون األساســي عــدد 53 لســنة 2013 	 
المتعلــق بإرســاء العدالــة االنتقاليــة وتنظيمهــا وكلفــت بتنفيــذ أحكامــه. 

ــق 	  ــص المتعل ــذ الن ــن تنفي ــى حس ــهر عل ــت للس ــة: ُأحدث ــى المعلوم ــاذ إل ــة النف هيئ
ــوي فــي النفــاذ  ــى ضمــان حــق كل شــخص طبيعــي أو معن ــى المعلومــة، وتتول بالنفــاذ إل
إلـى المعلومــة التــي توجــد بحــوزة الهيــاكل المُشـرفة علــى مرافــق عموميــة، وذلـك مــن 
ــرارات رفــض إتاحــة المعلومــة مــن قبلهــا. خــال النظــر فــي الطعــون الموجَّهــة ضــد ق

ــي 	 ــوع االجتماع ــة الن ــة بمقارب ــاتية ذات العاق ــات المؤسس ــتوى اآللي ــى مس ــا عل    أم
فيمكـن ذكـر:

كتابــة الدولــة لشــؤون المــرأة واألســرة المحدَّثــة فــي إطــار الحكومــة االنتقاليــة 	
المســتقلة التـي تــم تشـكيلها فـي جانفي/ينايـر 2011 ثـم عـاد الهيـكل المكلـف بشـؤون 
المــرأة ليأخــذ مــن جديــد شــكل وزارة دون تجــاوز فكــرة تازمهــا مــع أصنــاف أخــرى بشــكل 
ــا أخـرى تُعتبــر أكثــر  يفضــي إلــى ”إذابــة مســألة المــرأة فــي صلــب مسـائل تهـمُ أصناًف

هشاشــة، فــي وقــت تركــزت فيــه الجهــود علــى مأسســة النـوع االجتماعــي«.

إلـى جانــب الـوزارة، تجـدر اإلشـارة إلــى مركـز البحـوث والدراسـات والتوثيـق واإلعـام 	
حـول المــرأة )الكريديــف( ويعتبــر الجهــاز العلمــي لكتابـة الدولـة للمـرأة واألسـرة.
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خامسا: السيـــــاق المجتمعي

للحديــث عـن الســياق المجتمعـي ســنتطرق فــي عنصـر أول إلــى التحديـات االجتماعيـة فــي 
تونــس لننتقـل فــي عنصــر ثــان إلــى النشــاط المجتمعـي المنتظـم فــي شــكل هيــاكل مدنيــة.

التحديات االجتماعية	

حســب التقريــر الوطنــي لحقــوق اإلنســان، الـذي تــم إيداعــه بتاريـخ 3 فيفري/فبرايــر 2017 
لــدى المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان فــي إطــار آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل، تواجــه 
الدولــة التونســية حاليًــا تحديــات علــى جميــع المســتويات ترجــع أساسًــا لصعوبــة مرحلــة 
ــى الصعوبــات االقتصاديــة  االنتقــال الديمقراطــي الـذي تعرفــه كل مؤسســات البـاد إضافــة إل
والماليـة والضغوطـات المهمـة علــى ميزانيــة الدولــة فضـًا عــن الوضــع األمنــي الدقيـق الــذي 
ــاز  ــي إنج ــدم ف ــى التق ــلبًا عل ــس س ــا ينعك ــاب، مم ــة اإلره ــار مكافح ــي إط ــة ف ــه الدول تواجه

ــي.  ــكل الكاف ــوق بالش ــال الحق ــات وإعم ــاريع وإحــداث المؤسس المش

واقعيــا نُاحــظ  تضخمــا واضحًــا فــي الصاحيــات المُطلقــة المعطــاة لجهــاز األمــن بدعــوى 
تحقيــق االســتقرار إلــى جانــب التعثــر فــي تحقيــق العدالــة بشــأن مطالــب األشــخاص المُتضرريــن 
ــراف  ــات األط ــن أولوي ــان ضم ــوق اإلنس ــة حق ــألة حماي ــاب مس ــن غي ــًا ع ــب  فض ــن التعذي م
السياســية فــي الســياق الحالــي الــذي تطغــى عليــه المناقشــات حــول االنتخابــات البلديــة. والتــزال 
ــرأي العــام  ــا التــي كانــت حديــث ال ــرة رغــم ظهــور بعــض القضاي مكافحــة الفســاد أيضــا مُتعث

لمــدة وجيـزة.

القوى المدنية	

ــد  ــرق بع ــة لنتط ــوى المدني ــم للق ــي المُنظ ــار القانون ــتوى أول اإلط ــي مس ــنتناول ف س
ــا. ــي محيطه ــا ف ــا وتموضعه ــك لطبيعته ذل

اإلطار القانوني المُنظم لهذه القوى:	

تنــصّ أحــكام الفصــل 35 مــن الدّســتور التونســي المــؤرّخ فــي 27 جانفي/ينايــر 2014 
ــزاب  ــزم األح ــة. وتلت ــات مضمون ــات والجمعيّ ــزاب والنّقاب ــن األح ــة تكوي ــى أّن »حرّيّ عل
والنّقابــات والجمعيّــات فــي أنظمتهــا األساســيّة وفــي أنشــطتها بأحــكام الدّســتور 
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ــتور أّن  ــن الدّس ــل 65 م ــدّ الفص ــا أك ــف«، كم ــذ العن ــة ونب ــفافيّة الماليّ ــون وبالشّ والقان
ــية14. ــن أساس ــكل قواني ــي ش ــاذه ف ــمّ اتخ ــات يت ــم الجمعي تنظي

وعلــى مســتوى االتفاقيــات الدوليّــة فقــد صادقــت تونــس بتاريــخ 18 مــارس 1969 علــى 
العهــد الدّولـي الخــاصّ بالحقـوق المدنيّـة والسّياسـيّة الصّـادر بموجــب قـرار الجمعيّـة 
ــى  ــت عل ــا وافق ــمبر 1966، كم ــي 16 ديس ــؤرّخ ف ــدة الم ــم المتّح ــة األم ــة لمنّظم العامّ
االنضمــام إلــى البروتوكــول االختيــاري المُلحــق بــه بموجــب المرســوم عــدد 3 لســنة 2011 

المـؤرّخ فــي 19 فيفري/فبرايـر .2011

أمــا علـى مســتوى القوانيـن الوطنيـة يخضـع تكويــن الجمعيــات فــي تونـس باألســاس 
إلـى مقتضيــات المرسـوم عـدد 88 لســنة 2011 المــؤرّخ فــي 24 ســبتمبر 2011 المُتعّلـق 
ــنة 1959  ــدد 154 لس ــون ع ــات القان ــى مقتضي ــع إل ــه كان يخض ــات وقبل ــم الجمعيّ بتنظي
ــون  ــات القان ــة تخضــع لمقتضي ــات األجنبي ــن كانــت الجمعيّ ــات، فــي حي ــق بالجمعيّ المتعّل
ــاد  ــة بالب ــر الحكوميّ ــات غي ــاب المنّظم ــق بانتص ــنة 1993 المتعّل ــدد 80 لس ــيّ ع األساس
ــات  ــيس الجمعي ــة تأس ــى حري ــق عل ــي بالتضيي ــام القانون ــذا النظ ــز ه ــيّة، وتميّ التّونس
باالعتمـاد علـى نظـام التسـجيل أو التأشـيرة، الـذي أسّــنَد إلــى وزيـر الداخليّـة صاحيـات 
تقديريـة واســعة لقبـول أو رفــض مطلــب التأســيس. وكان اإلجـراء يتطّلــب إيــداع تصريـح 
ــام  ــو نظ ــداع، وه ــي اإلي ــل ف ــليم وص ــل تس ــة مقاب ــوزارة الداخلي ــة ل ــدى اإلدارات التابع ل
ــا  ــون تصنيًف ــاف القان ــة. وأض ــن وزارة الداخليّ ــض م ــة الرف ــار إمكانيّ ــع باعتب ــجيل مقن تس
وجوبيًــا للجمعيــات بحســب نشــاطها، ممــا أدّى إلــى مزيــد مــن التضييــق على حُريــة تكوين 
الجمعيــات بإجبارهــا علــى النشــاط فــي مجــاالت معيّنــة ومحــدّدة، ال يمكــن أن تعمــل خــارج 
إطارهـا. ومـن ناحيــة أخـرى اتّســم القانــون السـابق بالطابـع الزجــري والرّدعــي، وبإســناد 
اختصــاص توقيــع العقوبــات إلــى الســلطة التقديريــة لوزيــر الداخليّــة، ولــم يتضمّــن 
أحكامًــا ماليّــة واضحــة ودقيقــة يمكــن معهــا التدقيــق فــي تمويــل الجمعيّــات. ُألغيــت هــذه 

األحــكام بموجــب الفصــل 46 مــن المرســوم عــدد 88 لســنة .2011

طبيعة هذه القوى:	

ــات والمنّظمـات  فــي مقاربــة دقيقــة ينحصــر المجتمــع المدنــيّ باألســاس فــي الجمعيّ
مهمــا كان نظامُهــا وإطارهــا القانونــيّ، شــرط أن تتوّفــر فيهــا مقوِّمات النّشــاط الجماعيّ، 

14  وهـو مـا يسـتوجب توافــق األغلبّيــة مــن الّنـّواب عليهـا عـى عكـس القوانـني العاديّـة األخـرى التــي ميكــن أن تــّر بتصويـت ثلــث الّنـواب 

فقـط وهـو مـا يـدل عـى أهميــة املســألة.
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والّطوعــيّ حــول األهــداف والمصالــح المشــترَكة وغيــر الرّبحيّــة وغيــر السّياســية.

رغــم ذلـك يجـوز القــول فـي إطــار مقاربــة أكبــر وأوســع إن مكوّنــات المجتمـع المدنــي 
ــدد 88  ــوم ع ــب المرس ــا بموج ــمَّ تنظيمه ــي ت ــات الت ــى الجمعيّ ــر عل ــيّ ال تقتص التّونس
لســنة 2011، المــؤرّخ فــي 24 ســبتمبر 2011، والمُتعّلــق بتنظيــم الجمعيّات، بــل تجاوزتها 
إلــى مكوّنــات أخــرى. »ولعــّل تتويــج المجتمــع المدنــيّ التونســيّ بجائــزة نوبــل للسـام 
عـام 2015 بمكوِّناتـه النّقابيّـة ممثَّلـة فـي االتّحـاد العـامّ التونسـيّ للشّــغل واالتّحـاد 
ــة عـن منّظمـة األعـراف والجمعيــات  التونسـيّ للصّناعــة والتّجـارة والصّناعــات التّقليديّ
ممثَّلــة فــي الرّابطــة التّونســيّة للدّفــاع عــن حقــوق اإلنســان والهيئــة الوطنيّــة للمحاميــن 

بتونـس عـن الهيئـات المهنيــة، يعكــس هـذا التّنــوّع فـي الفضـاء  المجتمعــيّ«.

تموقع هذه القوى: 	

ــة  ــتوى حصيل ــى مس ــرة عل ــر 2011 طف ــورة 14 جانفي/يناي ــة لث ــرة الاحق ــهدت الفت ش
ــروزًا  ــرز ب ــم ب ــدد منه ــاص، ع ــوع واالختص ــدد والن ــث الع ــن حي ــات م ــات والجمعي المنظم
ملحوًظــا والبعــض اآلخــر اندثــر لغيــاب الخبــرة باعتبــار حداثــة عهدهــا بالنشــاط المدنــي. 
ــر  إال أن ذلــك ال ينفــي أنـه كان لعــدد مــن مكونــات المجتمـع المدنــي دور فعــال فــي تغيي
ــن  ــي م ــي التأسيس ــس الوطن ــى المجل ــة وعل ــن جه ــة م ــى الحكوم ــط عل ــداث والضغ األح
جهــة أخــرى، كمــا ال يمكــن نفــي أهميــة مختلــف المنظمــات والجمعيــات التــي ســهرت علــى 
إنجـاح جميــع مراحــل العمليـة االنتخابيــة إمـا بالمشـاركة فــي عمليــة المراقبــة أو التدريــب 

ــة واالنتشــار.  ــر والتوعي ــن والتأطي والتكوي

ــدم  ــمت بع ــد اتس ــدد88 فق ــوم ع ــل المرس ــية إزاء تفعي ــتوى اإلرادة السياس ــى مس عل
الوضــوح وبالضبابيــة. وتراوحــت المواقــف الحكوميــة ومواقــف أحــزاب األغلبيــة فــي المجلس 
التأسيســي بيــن التعبيــر عــن النيــة فــي عــدم تطبيــق المرســوم وعــدم العمــل بــه ألنّــه لــم 
ــر  ــن التعبي ــة، وبي ــية توافقي ــة سياس ــن هيئ ــا ع ــة وإنّم ــرعية ومنتخب ــة ش ــن هيئ ــدر ع يص
الصريــح عــن النيــة فــي إصــدار قانــون جديــد يعــوِّض ويلغــي المرســوم 88 وبيــن التشــبث 

بــه والعمــل علــى تطبيقـه وتفعيلــه. 

ــرت  ــخ صــدور المرســوم عب ــا الســنتين مــن تاري ــردّد دامــت تقريب ــرة مــن الت وبعــد فت
ــات  ــات وباغ ــدار بيان ــت بإص ــوم 88 وقام ــق المرس ــا بتطبي ــن التزامه ــة ع ــة الحكوم رئاس
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دوريـة تلـزم فيهــا جميــع الجمعيـات باحتـرام مــا ورد فـي المرســوم وبالخصـوص األحــكام 
الماليــة منــه.

ــة فــي تونــس فقــد اتســمت باالتجــاه نحــو  ــى مســتوى األطــراف السياســية والحزبي عل
ــر  ــى معايي ــاد عل ــي، باالعتم ــي واالجتماع ــهد السياس ــيم المش ــي وتقس ــتقطاب الثنائ االس
الســابق.  بالنظــام  االرتبــاط  والثقافــي وبمــدى  الدّينــي  بالهويــة وباالنتمــاء  متصلــة 
وانعكــس هــذا االســتقطاب الثنائــي علــى تركيبــة المجتمــع المدنــي الــذي اتبــع فــي هيكلتــه 
العامــة علــى عناصــر االســتقطاب ممــا ترتــب عنــه نــوع مــن التقــارب بيــن العمــل الجمعياتــي 
والعمــل الحزبــي وحــدوث نــوع مــن التطابــق بيــن المطالــب الصــادرة عــن المجتمــع المدنــي 
ــى  ــات عل ــز الجمعي ــا تركي ــه أيضً والمطالــب الصــادرة عــن األحــزاب السياســية. وترتــب عن
ــة بالحقــوق السياســية وبحقــوق اإلنســان واالبتعــاد نوعــا مــا عــن طــرح المســائل  المطالب

ــة.  ــة واالقتصادي االجتماعي
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السيـــاق الليبي 15

أوًل: السيـــاق التاريخي 

يقتضـي التعــرف علــى األوضــاع السياسـية واالجتماعيـة فـي ليبيـا معرفـة الســياق التاريخــي 
لهــذا البلــد المتســع الــذي يتَّســم بجغرافيــة سياســية، وتحــوالت تاريخيــة جعلــت تاريخــه يختلــف 
عـن سـائر البلـدان العربيـة. فمـن الناحيـة الجغرافيـة تنقسـم ليبيـا إلـى ثاثـة مناطـق أساسـية 
وهــي )برقــة وطرابلــس وفــزان(، وبالطبــع فــإن هــذا التنــوع الجغرافــي كان لــه أثــره علــى التركيبة 
ــال  ــن خ ــد م ــذا البل ــي ه ــورات ف ــد التط ــن رص ــا يمك ــد. وتاريخيً ــة للبل ــية واالجتماعي السياس
مراحـل متعـددة: مرحلـة مـا قبـل االسـتعمار األوروبـي فـي ظـل التبعيـة للدولـة العُثمانيـة، ثـم 
ــة  ــم دول ــة - الفرنســية، ث ــة اإلدارة اإلنجليزي ــي، والتــي تبعتهــا مرحل ــة االســتعمار اإليطال مرحل
افــي، وذلــك قبـل أن تدخــل ليبيــا فــي ظــل الربيــع العربــي  االسـتقال ومــن بعدهــا حُكــم القذَّ

مرحلــة جديــدة تتســم باضطرابـات وانقسـامات مازالــت تبحـث عــن حلـول. 

ــاب  ــاد للب ــت الب ــي، خضع ــم العثمان ــال الحك ــتعمار خ ــى االس ــابقة عل ــة الس ــي المرحل وف
ــد  ــراك. واعتم ــاط األت ــن والضب ــوالة والمتصرفي ــيطرة ال ــال س ــن خ ــتانة م ــي األسِ ــي ف العال
التنظيــم االجتماعــي التقليــدي آنــذاك خاصــة خــال الفتــرة مــن 1835 وحتــى 1911 علــى 
مجموعــة مــن القيــادات التقليديــة مــن ممثلــى العائــات المعروفــة فــي المناطــق المختلفــة. وقــد 
حاولــت الســلطة العثمانيــة كســب والء المجموعــات والعائــات المحليــة بتعليمهــم فــي المدارس 
الرشــدية التــي تــم إنشــاؤها فــي طرابلــس وبنغــازي، أو مــن خــال إيفادهــم للدراســة فــي مدارس 
ــل ذلــك فــي  العشــائر باســطنبول. وقــد أســهم ذلــك فــي تشــُكل وعــي فكــري وسياســي، وتمثَّ
صــدور صحيفـة طرابلـس الغـرب ســنة 1866، ووجــود مجموعــة مــن العسـكريين الليبييـن فـي 
الجيـش العثمانـي داخــل البــاد وخارجهـا، وتولــى أفــراد مـن النخــب المُتعلمـة وظائـف إداريــة 

وماليــة وعســكرية فــي أرجــاء الخافــة، أو ادارة الشــؤون مــن نواحــي القبائــل فــي الداخــل.  

ظــل الوضــع علــى ذلــك حتــى عــام 1908، وذلــك عنــد إعــان األســتانة العمــل بالدســتور الذي 

15     اعداد السيد محمد عمران



63

كان صــدر عــام 1876 فــي مطلــع عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثانــي 1842 - 1918 ثــم عطــل 
العمــل بــه وصــار إعــان الحريــة أو مــا عُــرف بـ)الحريــة والمشــروطية( في أرجــاء الدولــة العثمانية. 
ــث  ــرب حي ــس الغ ــة طرابل ــي والي ــة ف ــة وخاص ــة الليبي ــي الوالي ــر ف ــوالت تأثي ــذه التح وكان له
صــدرت صحــف )العصــر الجديــد( و)الكشــاف( و)تعميــم حريــت( و)أبــو قشــة( و)األســد اإلســامي(، 
كانـت تلــك تجربــة أولــى عاشــها الليبيــون دامــت ثاثــة أعــوام ال غيــر. واســتفادت منهــا تلــك 

النخبـة المختـارة دون ســواها16.

دخلــت ليبيــا مرحلــة جديــدة وهــي مرحلــة االســتعمار اإليطالــي )1911-1935(، والتــي 
ــة  ــى هــدم البني ــون، وخاصــة الفاشيســت، إل ــث عمــد اإليطالي ــف االســتعماري حي اتســمت بالعن
االجتماعيــة والقبليــة وتفكيــك مرتكـزات التــوازن التقليــدي. وربمـا لــم يعــرف المجتمــع الليبــي 
ســوى تجربــة واحــدة وهــي تجربــة النــادي األدبــي فــي طرابلــس ســنة 1920، والــذي يُعتبــر أول 
مشـروع علمـي واجتماعـي، والمدرســة الليليــة، وكانـا يقومـان بنشـاط علمـي، واجتماعـي لنشـر 
ــداث  ــت األح ــة17. وتوال ــم الديني ــم بعقائده ــاس، وتوعيته ــن الن ــة بي ــاعة المعرف ــم، وإش التعلي
ــة  ــكلت الجمهوري ــث تش ــق، حي ــب المناط ــارات حس ــذ مس ــي لتأخ ــتعمار اإليطال ــل االس ــي ظ ف
ــو  ــي يوني ــي(. وف ــواء الطرابلس ــا )الل ــاري، وبصحيفته ــها االستش ــا ومجلس ــية بنظامه الطرابلس
1919 أصــدرت إيطاليــا القانــون األساســي، أو )الدســتور للقطــر الطرابلســي(، والــذي تكــون مــن 
40 فصـًا اختصــت بتنظيـم أمـور المواطنيــن اإليطالييـن، وأشـارت إلــى تكويـن مجلـس نــواب 
ــا لرؤاهــم،  محلــي، وحــاول اإليطاليــون مــن خــال هــذا الدســتور تنظيــم الحيـاة السياســية وفًق
ــا مـن األسـاس. أمــا  وتحقيــق أســس العدالـة التــي لـم تكــن، ففشـل المشـروع ألنــه ولــد ميتً
ــة(  ــة )دســتورًا لبرق ــة اإليطالي ــت الحكوم ــم أعلن ــا 1917، ث ــة أجدابي ــة تشــكلت حكوم ــي برق ف
فــي 13 أكتوبــر 1919، بعــد إعــان دســتور طرابلــس بأربعــة أشــهر، ومُنحــت بموجبــه الجنســية 
ــب  ــذي ترت ــم( ال ــون التنظي ــي )قان ــون األساس ــد القان ــن بع ــدر م ــا ص ــن، فيم ــة لليبيي اإليطالي
ــا،  ــازي مختلًف ــي بنغ ــار ف ــد كان المس ــة. فق ــي برق ــواب( ف ــس الن ــان )مجل ــيس البرلم ــه تأس علي
حيــث صــدرت صحيفــة )الوطــن( عــام 1920، كمــا جــرت فــي العــام ذاتــه انتخابــات للمــرة األولــى 
الختيـار عميــد بلديـة بنغــازي، وتأســس فــي بنغـازي للمــرة األولـى حزبـان محليـان، ثــم أصبحــا 
بعــد ذلــك سياســان تابعــان للحكومــة، همــا )الحــزب الدســتوري( و)الحــزب الديمقراطــي(، ولكــن 
ــت  ــنة 1921. وكان ــة س ــات برلماني ــت أول انتخاب ــم كان ــًا. ث ــدم طوي ــم ت ــة ل ــا الحزبي فترتهم
تركيبــة المجلــس خليًطــا مـن مشـايخ القبائــل، وأعيــان المــدن، وأمييــن، وبعــض مــن أصحـاب 

16   الدستور يف ليبيا تاريخ وتطورات، سامل الكبتي، دار الساقية للنرش - بنغازي، صحيفة الكلمة - بنغازي، 2012 ص 12،13،14،15

17    دراســة بعنــوان واقــع جمعيــات حقــوق اإلنســان يف ليبيــا: صعوبــات العمــل ومتطلبــات النشــاط إرشاف وتنســيق د. املنصــف ونــاس ومشــاركة 

د. عبــر أمنينــة ود.نزيهــة الــرتيك ص 15 ســبق ذكــره
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المسـتويات الثقافيـة والتعليميـة خريجـي المـدارس التركيـة، ومـن عمـل مــع العثمانييــن أواخـر 
عهدهــم الثانــي فـي البــاد.

وفــي يونيــو 1929، عُقــدت مفاوضــات ســيدي رحومــة بيــن المارشــال بادوليــو وعُمــر 
ــة:  ــول بالهدن ــروط للقب ــة ش ــار ثماني ــر المخت ــدم عُم ــال، وق ــة قت ــى هدن ــا عل ــار، واتفق المخت
تشــكيل حكومــة وطنيــة ذات ســيادة قوميــة فــي طرابلــس وبرقــة، ودعــوة لجمعيــة تأسيسـية 
لسـن دسـتور للبـاد، وانتخـاب مجلـس نيابـي مـن خــال الســلطات التـي يحـوز عليهـا بموجــب 

ــبتمبر 193118. ــي 16 س ــار ف ــر المخت ــدام عُم ــر بإع ــى األم ــتور. وانته الدس

ومــع نشــوب الحــرب العالميــة الثانيــة دخلــت ليبيــا مرحلــة أخــرى مــن الســيطرة االســتعمارية 
ــو  ــي نح ــاح الليب ــه الكف ــاء اتج ــذه األثن ــي ه ــة وف ــة والفرنس ــة اإلدارة اإلنجليزي ــميت بمرحل سُ
ــي،  ــتعمار اإليطال ــان االس ــر إب ــت مُبك ــي وق ــرت ف ــات ظه ــطة جماع ــي بواس ــاط السياس النش
وأخــرى أسســها المهاجــرون فــي الخــارج، وعــادوا عقــب تحريــر البــاد مــن االســتعمار اإليطالــي19. 
وقــد نمــت وازدهــرت القــوى المهيمنــة علــى السياســة مــن خــال النــوادي االجتماعيــة والثقافيــة 
التـي تطـورت فـي برامجهــا، وأســاليب عملهــا لتجــد نفســها بعــد ذلــك فــي خِضَــمْ المعتــرك 
السياســي20. وهنــا بـدأ حـراك سياسـي آخــر داخـل الوطــن أو مـا عُـرف بـ)مخــاض األربعينيـات( 
تكونــت األحــزاب فــي طرابلــس، وبرقــة، وصــدرت الصحــف، وبــرزت اآلراء، والنقاشــات، وكثــرت 
االجتماعــات بيــن القــوى الوطنيــة، وعــاد األميــر إدريــس إلــى بــاده فــي 1947. ومهمــا اختلفــت 
المقاربـات يمكـن القــول إن الفتـرة الفاصلـة مــا بيــن 1942 إلــى 1948، كانـت فتــرة خصوبــة 
ــيم  ــع للتقس ــل يخض ــي ظ ــراك السياس ــإن الح ــك ف ــع ذل ــا. وم ــي ليبي ــة ف ــية، وجمعياتي سياس
ــا  ــة قضاي ــول ثاث ــرة ح ــذه الفت ــال ه ــاد خ ــي الب ــي ف ــاط السياس ــز النش ــد ترك ــي وق المناطق
أساســية هــي أوال: االســتقال التــام واالنضمــام لجامعــة الــدول العربيــة، وقــد اتفقــت علــى هــذه 
القضيـة جميــع األطـراف السياسـية، واختلفــت وجهـات النظــر فــي القضيتيــن األخرييـن وهمــا: 

وحــدة األراضــي الليبيــة، واإلمــارة السنوســية.

ة الكلمـة – بنغـازي، 2012 ص 15 حتــى ص 31  18    الدســتور يف ليبيـا تاريـخ وتطـورات، سـامل الكبتـي، دار الســاقية للنــرش – بنغـازي، صحيف

سـبق ذكـره

19    تجــدر اإلشــارة إىل أنــه منــذ 1931 عــى أثــر هجــرة الليبيــني إىل الخــارج نتيجــة للسياســة التعســفية التــي انتهجهــا اإليطاليــون ضــد الشــعب 

الليبـي تــم تشــكيل العديــد مـن التنظيـامت السياسـية وعـادت بعــد انتهــاء االسـتعامر اإليطـايل، ومــن أهـم هـذه الهيئــات واللجـان مـا يـي: 

لجنــة الدفـاع الطرابلـي الربقـاوي )الشـام وتونـس(، اللجنـة الطرابلسـية: )القاهـرة(، هيئـة تحريـر ليبيـا: )القاهـرة( .

20     أ.د محمــد الهــادي أبــو عجيلــة، دراســات يف تاريــخ ليبيــا الحديــث واملعــارص، الطبعــة األوىل 2014، دار ومكتبــة الشــعب للنــرش والتوزيــع، 

ص 48،  49 
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وفــي عــام 1951 حصلــت ليبيــا علــى االســتقال لتدخــل مرحلــة جديــدة اتســمت فــي البدايــة 
ــات، والصحــف المســتقلة،  ــن المنتدي ــم تكوي ــث ت ــي حي ــوع مــن الحمــاس السياســي والثقاف بن
ــا  ــة، كم ــادرات الذاتي ــارح« بالمب ــة، والمس ــة، االجتماعي ــة، الرياضي ــوادي »الثقافي ــيس الن وتأس
اســتمرت ظاهــرة الصالونــات األدبيــة فــي بيــوت بعــض الشــخصيات الثقافيــة المعروفــة. ولعبــت 
النــوادي، والصحافــة، والمقاهــي دورًا مهمًــا فــي التواصــل مــا بيــن المثقفيــن للحــوار، والنقــاش، 
وتبـادل اآلراء. .... وفــي نفــس اإلطـار الثقافـي شـهدت الســاحة الجامعيــة تكويــن العديــد مــن 

الجمعيــات التابعـة للكليــات، واألقســام الجامعيـة21. 

وعلــى الرغــم مــن قلــة اإلمكانيــات وضعــف التقاليــد الجمعياتيــة وحــذر الســلطة المتأكــد مــن 
كل تجمعـات ثقافيـة، أو سياسـية وقلـة الخبـرة، فقـد عرفـت ليبيـا فــي الفتـرة الفاصلـة مـا بيــن 
عـام 1954 و1969، عــددًا محــدودًا مـن الجمعيــات األهليــة. كمــا ظهــرت بعــض التشــكيات 
الحزبيـة السـرية، وبعــض الجمعيــات التـي تميــزت باســتقال ملحـوظ عـن الســلطة - كجمعيـة 
ــة،  ــل الحركــة الثقافي ــا فــي تفعي ــت دورًا مهمً ــي تأسســت ســنة 1959، ولعب ــة الت الفكــر الليبي
والفكريـة. كذلــك عمــدت الدولـة إلــى تضييـق حركــة مؤسسـات المجتمـع المدنــي كمـا حصــل 
ــا  ــبب حضوره ــة بس ــات العمالي ــات النقاب ــوق وواجب ــض حق ــت بع ــا عدل ــنة 1962، عندم ــي س ف
فـي اإلضرابـات، والمقاطعـة لسـفن وطائـرات الـدول االسـتعمارية. ولـم يُســمح ســوى بظهــور 
بعــض أشــكال النشــاط المحكــوم بتشــريعات التبعيــة للدولــة، كإنشــاء جمعيــة الهــال األحمــر 

الليبـي فــي 20 ينايــر 1959، وتبعيتهـا لــوزارة الصحـة آنــذاك22.

ــد  ــة بع ــه، خاص ــزء من ــا ج ــم، وليبي ــهده العال ــات يش ــذي ب ــور ال ــوام والتط ــي األع ــع مض وم
اكتشـاف البتــرول، والشـروع فـي تصديــره أواخــر عــام 1961، تــم السـعي نحــو إجــراء تعديـات 
علــى الدســتور، وكان التعديــل يقتــرح أن تبقــى البــاد موحــدة برئاســة واحــدة، ولكنهــا ســتعتمد 
ــير  ــة تُسِّ ــس إداري ــات مجال ــار للوالي ــات ص ــذه التعدي ــب ه ــا. وبموج ــا فيدراليً ــا إداريً نظامً
أمورهــا بـداًل مــن الـوالة والنظــار، إلـى أن انتهــى ذلــك كلــه بإلغــاء النظــام الفيدرالــي وإعـان 
الوحــدة اإلداريــة الشـاملة بخطـاب الملــك إدريــس السنوســي عــام 1963، وأضحــت ليبيــا بنــاًء 
علــى هــذا اإللغــاء والعمــل بالنظــام الجديــد، تضــم 10 مقاطعــات هــي )طرابلــس، بنغــازي، الجبــل 
ــؤونها  ــر ش ــاري(، يدي ــة، أوب ــبها، الزاوي ــس، س ــة، الخم ــة، مصرات ــر، درن ــل األخض ــي، الجب الغرب

نــرش يف مجلــة عراجــني  ليبيــا،  والثقافــة يف  املــدين  املجتمــع  بــن مــوىس، مؤسســات  املســامري ورضــا  إدريــس  مــن  21    مقــال كل 

http://www.libyaforum.org/index2.php?option=com التــايل:      الرابــط  عــى  ـود  موج  ،2010 نوفمــرب   25 الثامــن  العــدد 

content&task=view&id=697&Itemid=213&pop=1&page=0

ــاس  ــف ون ــيق د. املنص ــاط إرشاف وتنس ــات النش ــل ومتطلب ــات العم ــا: صعوب ــان يف ليبي ــوق اإلنس ــات حق ــع جمعي ــوان واق ــة بعن 22     دراس

ــره ــرتيك، ســبق ذك ــة ال ــة و د. نزيه ر أمنين ومشــاركة د. عبـ
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محافظــون ومتصرفــون، ونشــأ عــن ذلــك توحيد الجهــود والمعامــات، وإصــدار قانــون االنتخابات 
1964، وكانــت آخــر انتخابــات تلــك التــي أجريــت فــي فبرايــر 1965، بعــد االنتخابــات التــي كانــت 
ــر  ــاق، فاضط ــعة النط ــتور واس ــات للدس ــر ومخالف ــهدت تزوي ــي ش ــر 1964، والت ــرت أواخ ــد ج ق
الملــك إلــى حــل البرلمــان الــذي بقــي فقــط حوالــي خمســة أشــهر، وإعــادة إجــراء االنتخابــات مــن 

جديـد23.

افــي: والتــى اتســمت بالقمــع والتقييــد الشــديد للحريــات  ويأتــي بعــد ذلــك مرحلــة نظــام القذَّ
السياسـية والمدنيـة. ففـي 9 فبرايـر 1970، فــي محاولـة لتحديــد خيارهــا اإليدولوجـي، وإعـادة 
صياغــة الواقــع السياســي، واالجتماعــي وفــق أطروحاتهــا، ورؤاهــا الخاصــة اختــارت ســلطة النظــام 
الجديــد فــي ليبيــا تجربــة االتحــاد االشــتراكي العربــي ســنة 1970. وأنشــأت داخلــه وحــدة أطلــق 
عليهــا )الفكــر والدعــوة( مهمتهــا ترويــج شــعارات االتحــاد االشــتراكي )حريــة، اشــتراكية، وحــدة(، 
والعمــل علــى إقحــام المثقفيــن بمختلــف توجهاتهــم فــي االنخــراط فــي هــذا الشــكل السياســي. 
»ومــن تجربــة االتحــاد االشــتراكي، وحتــى إعــان ســلطة الشــعب ســنة 1977 وعلــى وجــه 
ــات  ــات والنقاب ــد عــدد الجمعي ــى الرغــم مــن تزاي ــي، وعل الخصــوص فــي شــأن المجتمــع المدن
واالتحـادات فإنهـا ظلــت عبــارة عـن امتـداد للمؤسسـات الرســمية، وتخضــع للقوانيـن واللوائـح 
ــة، وفــي أنشــطتها  ــة، وأمورهــا المالي ــار قياداتهــا، وفــي بنيتهــا التنظيمي والتعليمــات فــي اختي
المختلفــة«. وقــد صــدر القانــون رقــم )16( لســنة 1970 بشــأن بعــض األحــكام الخاصــة 
ــاء  ــنة 1970 بإلغ ــم )111( لس ــون رق ــدر القان ــبتمبر 1970 ص ــخ 10 س ــم وبتاري ــات، ث بالجمعي
المـواد مــن )54( وحتـى )68( مـن القانـون المدنــي الخاصــة بالجمعيــات، وفـي عـام 1972 تــم 
توجيــه الضربــة القاضيــة لحريــة التجمــع والتنظيــم فقــد تــمّ إصــدار القانــون رقــم )17( لتجريــم 
ــاف  ــع أطي ــعة لجمي ــال واس ــات اعتق ــك حم ــب ذل ــد صاح ــدام24، وق ــة اإلع ــرًا عقوب ــة مُق الحزبي
ــث  ــام 1973، حي ــي الع ــة« ف ــورة الثقافي ــا أســماه النظــام »الث ــد إعــان م المجتمــع، الســيما بع
ــه مــع  ــاب. وتزايــدت وتيرت ــاء والكت ــر مــن األدب ــر مــن 300 مثقــف بينهــم عــدد كبي اعتقــل أكث
افـي، والتـي  حمــات القبـض المتكـررة، التــي أصبحــت السـمة البـارزة طيلــة حُقبـة معمَّــر القذَّ
طالــت المثقفيــن والنقابييــن والطلبــة، وأيضًــا المنتميــن للتيــارات السياســية المختلفــة، وخاصــة 
تيــار اإلســام السياسـي25. كمــا انتهــج النظــام سـبيل االغتيــاالت، والماحقـات للسـيطرة علــى 

23     محمــد الهــادي أبــو عجيلــة، دراســات يف تاريــخ ليبيــا الحديــث واملعــارص، الطبعــة األوىل 2014، دار ومكتبــة الشــعب للنــرش والتوزيــع، ص 

48، 49 ســبق ذكــره

24     ميكنك االطاع عى القانون رقم 17 لسنة 1972 بشأن تجريم الحزبية عى الرابط التايل

http://itcadel.gov.ly/wp-content/uploads/2015/12/law17-year1972.pdf

ــي يف  ــاء الدميقراط ــا يف البن ــزاب ودوره ــر األح ــاركة«، )مؤت ـتحقاقات املش ــدور واس ــة ال ــني جاهزي ــية ب ــزاب السياس ــه »األح ــر امنين 25     عب

ليبيــا(،5/6/5/2012، بنغــازي
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كل مـن يعارضــه فـي الخــارج26.

وفــي 28 ديســمبر 2001، صــدر القانــون رقــم )19( لســنة 2001، بشــأن إعــادة تنظيــم 
الجمعيــات األهليـة، والئحتـه التنفيذيــة الصــادرة بقــرار أمانــة مؤتمـر الشــعب العــام رقــم )73( 
لســنة 2002، وملحقاتــه27. وتنطبــق الحالــة ذاتهــا علــى النقابــات واالتحــادات والروابــط المهنية، 
التـي تعرضــت بدورهـا للوصايــة والسـيطرة. فبالرغـم مـن تأكيـد المُشـرِّع مـن خـال القانـون 
ــض  ــي بع ــق ف ــد التدقي ــا عن ــد لن ــه يتأك ــات، فإن ــاء النقاب ــة إنش ــى حري ــنة 199828، عل )23( لس
مــواده ضآلــة هامــش الحريــة الممنوحــة، كمــا يتدخــل مؤتمــر الشــعب العــام فــي إلغــاء النقابــات، 
وعمليـة دمجهـا مـع أخـرى29. ولعـّل تجربــة نقابــة المحاميـن التــي تـم إلغاؤهـا خيــر مثـال علـى 

ذلك30.

ــع  ــات تجم ــن مؤسس ــي ضم ــاط الثقاف ــر النش ــى تأطي ــل عل ــم العم ــه ت ــياق ذات ــي الس وف
المثقفيــن مــن أدبــاء وكتَّـاب وفنانيــن، فـي شـكل نقابـي يجمــع الكتــل والجماعــات واألنشـطة 
الثقافيــة فــي كيــان واحــد يُديــن بالــوالء للســلطة الجديــدة، وهــو مــا تمــت الدعــوة إليــه بوضوح 
فــي المؤتمــر األول لألدبــاء والكتَّــاب المُنعقــد فــي بنغــازي فــي فبرايــر 1972، والــذي انبثــق عنــه 
مــا ســمي بالهيئــة التأسيســية التحــاد األدبــاء والكتَّــاب، الــذي صــدر قانونــه األساســي، والئحتــه 
التنفيذيـة فــي يونيـو 1976، كمــا صـدر لــه الحًقـا فـي نفــس العـام القانـون األساســي لنقابــة 
الفنانيــن، وقــد نــص القانـون األساســي لاتحـاد والنقابـة علــى »تولــي وزيــر الدولـة اإلشــراف 

والرقابـة علــى االتحـاد لغــرض تنفيــذ أحــكام القانـون، واللوائـح الداخليـة31«

ــاط  ــة النش ــة بممارس ــة ثقافي ــح األذن ألي مؤسس ــم يمن ــا ل ــرين عام ــن عش ــر م ــال أكث وخ

ــاس  ــف ون ــيق د. املنص ــاط إرشاف وتنس ــات النش ــل ومتطلب ــات العم ــا: صعوب ــان يف ليبي ــوق اإلنس ــات حق ــع جمعي ــوان واق ــة بعن 26     دراس

ــره بق ذك ــرتيك، سـ ــة ال ــة ود.نزيه ر أمنين ومشــاركة د.عبـ

http://security- :ــايل ــط الت ــى الراب ــة ع ــات األهلي ــم الجمعي ــادة تنظي ــأن إع ــنة 2001 بش ــم 19 لس ــون رق ــى القان ــاع ع ــك االط 27     ميكن

  legislation.ly/ar/node/33256

http://aladel.gov.ly/home/?p=1238    :28     ميكنك االطاع عى القانون )23( لسنة 1998 عرب الرابط التايل

وم  ــة للعلـ ــة العربي ــني 1969 – 2009، املجل ــة املحام ــة نقاب ــة دراســة حال ــات املهني ــة النظــام الســيايس بالنقاب ــه، عاق ــم امنين ــر إبراهي 29  عب

ــدد 28، 11/2010 ــية، الع السياس

ي دولـة تابعــني إلدارة أسـامها القانـون رقـم 4 لسـنة 1984، إدارة  30     مبوجـب قـرار صـادر عـن مؤتـر الشـعب العـام أصبـح املحامـني موظف

املحامــاة الشـعبية وتـم ضـم املحامــني فيــام بعـد إىل تجمــع أطلــق عليـه رابطـة القانونيـني، بجانـب عضويــة كل مــن رجـال القضــاء، وأعضـاء 

النيابـة العامـة، واملستشـارين القانونيــني وقامــت اللجنــة الشـعبية العامـة )مجلــس الــوزراء( بإصـدار النظـام األسـايس لتلـك الرابطـة.

31     عبـر إبراهيــم امنينــه، عاقـة النظــام السـيايس بالنقابـات املهنيــة دراسـة حالــة نقابــة املحامـني 1969 – 2009، املجلـة العربيــة للعلـوم 

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/political 28 43-60%20abir%20    ــره ــبق ذك ــدد 28، 11/2010 س ــية، الع السياس

 amnineh.pdf
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الثقافــي إال فــي حــاالت خاصــة وضيقــة جــدًا )جمعيــة المحيــط الثقافــي، صبراتــة، وجمعيــة مــزدة 
ــى المقاهــي  ــة الثقافــي(، وحت ــة - هــون، وبيــت درن ــة لذاكــرة المدين ــة األهلي ــراث، والجمعي للت
أصبحــت ال تطيــق لقــاء أو تجمــع للمثقفيـن بهــا، وحيـن قامـت بعــض األصــوات مــن األعضــاء 
الناشـطين فـي رابطــة األدبـاء )االتحـاد سـابًقا( علـى وضـع قواعــد تطــور مـن طبيعـة أعمالهــا، 
وتســتقل بهــا نســبيًا عــن اشــتراطات الدولــة، قامــت األخيــرة ومــن خــال أعلــى ســلطة تشــريعية 
»مؤتمـر الشـعب العـام« بإصـدار قـرار بحــل الرابطــة وإعـادة بنائهـا بمـا يضمـن إعـادة والئهــا 

المطلـق لمؤسسـات الدولـة.

وهكــذا أصبــح الحــراك السياســي ممكنــا خــارج ليبيــا حيــث تشــكلت كيانــات معارضــة للنظــام 
 : منها

     الجبهــة الوطنيــة إلنقــاذ ليبيــا: والتــي عرَّفــت نفســها بأنهــا تنظيــم معــارض لحكــم 	. 
ــارض السياســي  ــادة المُع ــر 1981، بقي ــي الســودان أكتوب ــا، تأسســت ف ــي ليبي ــي ف اف القذَّ
افــي )محمــد يوســف المقريــف(، وتســعى إلــى اإلطاحــة  والدبلوماســي الســابق بنظــام القذَّ
ريــة اإلعــام، وقــد  افــي وإنشــاء بديــل دســتوري، وانتخابــات حُــرة ونزيهــة، وحُُ بحكــم القذَّ
اسـتمرت الحركــة مسـتقرة بالسـودان حتــى 1985، بعــد أن قامــت بـأول محاولــة انقابيــة 
ــود  ــى الجن ــم انضمــوا إل ــة، ومــن ث ــاب العزيزي افــي، فــي ب ــر القذَّ فاشــلة بعــد مهاجمــة مق
المنشــقين عــن الجيــش الليبــي في تشــاد بعــد هزيمتهم خــال حرب تشــاد، ولكنهم خســروا 
ــي.  اف ــا للقذَّ ــذي كان مواليً ــم وال ــي( للحك ــس ديب ــول )إدري ــد وص ــاد بع ــي تش ــم ف موقعه
وبمــرور الوقــت وثبــوت عــدم جــدوى الكفــاح المُســلح غيَّــرت الجبهــة سياســاتها، وتخلــت 
عــن الكفــاح المســلح، وتمســكت بالطــرق السـلمية، وانضمــت للمؤتمــر الوطنــي للمعارضــة 
ــر  ــه بعــد ذلــك نتيجــة خافــات، وآخــر تجمــع كبي ــة عــام 2005، ولكنهــا انســحبت من الليبي
ــد  ــام 2007، وبع ــة ع ــدة األمريكي ــات المتح ــي الوالي ــة كان ف ــة الوطني ــه الجبه ــرت في ظه

افـي انبثــق عنــه فـي عــام 2012، حــزب الجبهــة الوطنيــة. ســقوط القذَّ

     االتحــاد الدســتوري الليبــي: تنظيــم سياســي معــارض لنظــام العقيــد مُعمــر 	. 
ــر  ــة فــي الســابع مــن أكتوب ــة مانشســتر البريطاني ــن عــن تأسيســه فــي مدين افــي أعل القذَّ
1981 الموافــق للذكــرى الثاثــون لإلعــان عــن الدســتور الليبــي الــذي نالــت بموجبــه ليبيــا 
ــر الشــرعي  افــي ووصفــه بالنظــام غي اســتقالها ســنة 1951، وطالــب بإســقاط نظــام القذَّ
الــذي اغتصــب الســلطة عــن طريــق انقــاب عســكري أطــاح بالحاكــم الشــرعي للبــاد الملــك 
محمــد إدريـس السنوســي فــي1 سـبتمبر 1969، وجـدد رئيــس التنظيـم محمـد عبـده بـن 
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غلبــون البيعــة للملــك محمــد إدريــس المهــدي السنوســي، ودعى جميــع فئات الشــعب الليبي 
ــر الشــرعي  ــه إلنهــاء الحكــم غي ــواء تحــت لِوائ ــاد، واالنضِ ــاف حــول عاهــل الب ــى االلتف إل
القائــم فــي ليبيــا، ولــم تلــق الدعــوة تجاوبًــا مــن تنظيمــات المعارضــة الليبيــة فــي المهجــر، 
افـي لطمـس التُــراث  ولــم يُقــدم عليهــا غيـره. كمــا اهتــم بالتصــدي لمسـاعي نظـام القذَّ
الوطنــي الليبــي وإلغــاء الهويــة الوطنيــة، وذلــك بإحيــاء المناســبات الوطنيــة المفصليــة فــي 

افــي قـد ألغاهـا وعاقــب كل مـن يتذكرهــا أو يُحييهــا32. التاريـخ التـي كان القذَّ

ــد 	.  ــد الحمي ــادة عب ــرة 1982 بقي ــي القاه ــاؤها ف ــم إنش ــة: ت ــر الليبي ــة التحري      منظم
البكــوش، رئيـس وزراء سـابق فـي عهـد الملــك إدريــس، وقـد تسـببت المنظمـة فـي حـرج 
بالــغ للمســؤولين الليبييـن عــام 1994، الذيـن أعلنـوا مسـؤوليتهم عــن اغتيـال البكـوش، 
ــن  ــل م ــد اغتي ــن ق ــم يك ــوش ل ــة، وأن البك ــة أمني ــت خدع ــا كان ــر أنه ــة األم ــن حقيق ولك

األســاس.

  الرابطــة الليبيـة لحقــوق اإلنســان: هـي مجموعـة تقـول إنهــا اسـتلهمت عملهـا مــن 	. 
افــي، وتــم القبــض عليــه،  خــال أحــد الدبلوماســيين الليبييــن الســابقين الــذي تمــرد علــى القذَّ
ــد  ــي، وق اف ــا القذَّ ــي أعدمه ــتنيرة الت ــة المس ــول الليبي ــن العق ــر م ــل الكثي ــه مث ــه مثل وإعدام
شــاركت كذلــك فــي المؤتمــر الوطنــي للمعارضــة الليبيــة 2005، كذلــك كانــت مــن الناشــطين 

خـال ثــورة فبرايــر 2011، وتتخـذ مــن جنيـف مقــرًا لهـا.

 المؤتمــر الليبــي لألمازيغيــة: تأســس يــوم 17 ســبتمبر عــام 2000، هو تنظيم سياســي 	. 
مطالبــي غيــر حزبــي يتقاطــع عملــه بيــن العمــل السياســي، والنشــاط األهلــي. ويقــدم ويُعــرِّف 
المؤتمـر الليبــي لألمازيغيــة نفسـه كمنبــر عمــل نضالــي أمازيغــي وطنـي ضمــن باقـي منابــر 
العمــل النضالـي األمازيغــي، والوطنــي، وتركـزت مطالبـه علـى التضميـن الدســتوري، للمكـون 
الحضـاري األمازيغـي فـي الهويـة والثقافـة الوطنيــة الليبيـة، واالعتــراف باللغـة األمازيغيـة لغـة 
ــرة  ــع التشــريعات والممارســات الجائ ــة، وإلغــاء جمي ــى جانــب اللغــة العربي ــة ورســمية، إل وطني

ضـد األمازيـغ وحقوقهـم. 

المؤتمــر الوطنــي للمعارضــة الليبيــة: تــم تشــكيله فــي 2005 مــن مجموعــات معارضــة 	. 
ــة،  ــر الليبي ــة لحقــوق اإلنســان، منظمــة التحري ــا، الرابطــة الليبي ــاذ ليبي ــة إلنق )الجبهــة الوطني

32    يف بدايــة ثــورة 17 فربايــر 2011 كان االتحــاد الدســتوري الليبــي مــن أوائــل املتواجديــن النشــطني يف وســائل اإلعــام العامليــة لدعــم الثــورة، 

ورشح أهدافهـا، وأسـبابها، وتقدميهـا للعــامل، ومـا أن أعلـن املجلــس الوطنــي االنتقـايل عــن تبنيــه »اإلعــان الدسـتوري« حتــى انســحب االتحـاد 

مـن اإلعـام بعـد أن عجــز عــن إقنــاع املجلـس الوطنـي االنتقـايل، وبقيـة الناشـطني، والوطنيـني يف عـدة ترصيحـات صحفيـة، ورسـائل مفتوحـة 

بتبنـي دسـتور 1951.
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ــاد هــذه المجموعــة مجموعــة مــن  ــي( وق ــة، االتحــاد الدســتور الليب ــي لألمازيغي المؤتمــر الليب
المغتربيـن الليبييـن وقــد تأسســت فـي لنــدن. 

هـذا إلــى جانــب تنظيمــات ســرية اتخــذت طريـق العنـف ومنهــا تنظيــم البـركان، والجماعـة 
اإلسـامية المقاتلــة والتــي كانــت علـى عاقـة بتنظيــم القاعـدة33. 

افي ثانيا: السياق السياسي في مرحلة ما بعد القذَّ

المؤسسات السياسية. 1

        المجلــس الوطنــي االنتقالــي وصــدور اإلعــان الدســتوري وشــرعنة الحيــاة السياســية 
ــية  ــات السياس ــا بالتحدي ــا منه ــات 2012 - 2014( : وعيً ــزاب واالنتخاب ــون األح ــة )قان والحزبي
ــة  ــزاع المســلح قامــت المعارضــة الليبي ــاد فــي أعقــاب الن ــد تواجههــا الب ــي ق ــة الت واالقتصادي
بإنشــاء مؤسســات مؤقتــة يمكــن أن تُقــدم اإلرشــاد، والتوجيــه وبعــض االســتمرارية السياســية. 
كان أهمهــا المجلـس الوطنـي االنتقالـي الــذي أتخـذ أواًل مـن بنغــازي مقـرًا، وانتقــل بعــد ذلـك 
إلـى طرابلـس عنــد نهايــة النــزاع. خـال هـذا النـزاع صــاغ المجلـس الوطنـى االنتقالــي خارطـة 
طريـق لمســتقبل البلـد السياســي وضـع فيهـا تصـورًا النتخابـات وطنيـة لخلـق مجلــس تشـريع 
وطنـي، وجمعيـة تأسيســية لصياغـة دســتور جديـد للبـاد، وأصــدرت اإلعـان الدسـتوري فـي 3 

ــطس 2011. أغس

ــام أواًل  ــي الع ــر الوطن ــات المؤتم ــت انتخاب ــام 2012: نّظم ــي الع ــر الوطن ــات المؤتم انتخاب
بمقتضــى اإلعـان الدســتوري كمــا تـم تعديلـه وفــق القانـون رقـم )3( لســنة 2012، المتعلــق 
ــق  ــنة 2012، المتعّل ــم )4( لس ــون رق ــات، والقان ــا لانتخاب ــة العلي ــة الوطنيّ ــاء المفوّضيّ بإنش
ــنة 2012،  ــدد )14( لس ــون ع ــق القان ــه وف ــم تعديل ــا ت ــام، كم ــي الع ــر الوطن ــاب المؤتم بانتخ

ــام. ــي الع ــر الوطن ــات المؤتم ــة بانتخاب ــة الخاص ــر االنتخابي ــد الدوائ ــق بتحدي المتعل

بالنظـر للـــ200 مقعـد داخـل المؤتمــر الوطنــي: تحصَّــل تحالـف القـوى الوطنيّــة علـى 39 
ــد،  ــى 3 مقاع ــة عل ــة الوطنيّ ــزب الجبه ــدًا، وح ــى 17 مقع ــاء عل ــة والبن ــزب العدال ــدًا، وح مقع
ــة والتّنميــة علــى مقعديــن لــكّل  والوحــدة مــن أجــل الوطـن وكتلــة وادي الحيــاة للدّيمقراطيّ
ــا يكمــل  ــل 15 كيانًـا سياســيًا علــى مقعــد واحــد لــكل منهــا، ممّ منهمــا، وفــي الجملــة تحصّ
ــراد  ــحون األف ــاز المرشّ ــد ف ــذا وق ــبي. ه ــل النّس ــات التّمثي ــة لقائم ــدًا المخصّص الـــ80 مقع

33    مقال لجيجو جاكوب، من هم املعارضون الحقيقيون يف ليبيا، إنرتناشيونال بيزنس تايم، نرش يف 28 مارس 2011 عى الرابط التايل:

 http://www.ibtimes.com/who-are-real-libyan-opposition-277421  
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بالـــ120 مقعــدًا المتبقيـة34.

ــي 16  ــتين( 2014: ف ــة الس ــتور )لجن ــودة الدس ــة مس ــية لصياغ ــة التأسيس ــات الهيئ انتخاب
يوليــو 2013، اعتمــد المؤتمــر الوطنــي العــام قانــون انتخابــي قائــم علــى نظــام األغلبيــة، ودوائر 
ــات  ــرى لمجتمع ــد أخ ــتة مقاع ــاء، وس ــد للنس ــتة مقاع ــزت س ــد، وحج ــد واح ــة ذات مقع انتخابي
ــذه  ــل ه ــي تمث ــات الت ــت المجموع ــو. اعترض ــوارق والتب ــغ والط ــي: األمازي ــاث وه ــات الث األقلي
المجتمعــات الثاثــة علــى القانــون علــى أســاس أنــه ال يحتــرم بمــا يكفــي حقوقهــا. وبــدأت حملــة 
ــا علــى ذلــك فـي 24 يوليــو 2013، شــملت مقاطعـة المؤتمـر الوطنــي  عصيـان مدنــي احتجاجً

العــام.

علــى إثــر اتخــاذ المؤتمــر الوطنــي قــرارًا فــي 23 ديســمبر 2013، ينــص علــى إجــراء انتخابــات 
الهيئــة التأسيســية لصياغــة مشـروع الدســتور فــي فبرايــر 2014، وجهـت المفوضيــة الوطنيــة 
العليـا لانتخابـات رســالة إلـى المؤتمـر الوطنـي توصـي فيهـا وفًقـا للقانـون االنتخابـي للهيئـة 
التأسيســية بإجــراء االنتخابــات فــي 20 فبرايــر 2014.  وبالرغــم مــن أن مرشــحي الطــوارق والتبــو 
ســجلوا لاقتــراع علــى المقاعــد المخصصــة لهــم، هــددت كلتــا الطائفتيــن بمقاطعــة التصويــت. 
وفــي يــوم االقتــراع، حــال قــادة التبــو والطــوارق دون إجــراء االقتــراع فــي دائرتــي أوبــاري، ومــرزق 

االنتخابيتين35. 

ــض  ــة بع ــراع، وممانع ــز االقت ــى مراك ــات عل ــن الهجم ــة ع ــة الناجم ــاوف األمني ــبب المخ بس
المجتمعــات لانتخابــات لــم تفتــح 115 محطــة اقتــراع يــوم االنتخــاب أبوابهــا علــى اإلطــاق، بمــا 
فـي ذلــك 34 مركـزًا كانـت مخصصـة للمكـون األمازيغــي، كمـا أجبــرت 34 محطــة منهـا علــى 
إغــاق أبوابهــا خـال اليــوم االنتخابـي. وأسـفرت الجهــود الراميــة مــن قبــل المفوضيــة العليــا 
ــم إنشــاء  ــد ت ــك، فق ــى ذل ــة إل ــزًا. باإلضاف ــح 22 مرك ــت وفت ــى اســتئناف التصوي ــات إل لانتخاب
مراكـز اقتـراع خاصـة للنازحيــن العامليـن بالحقـول النفطيـة، ولجرحـى الثـورة الذيـن يخضعـون 

إلعــادة تأهيــل، وذوي االعاقــة36.

ــل  ــتور جع ــة الدس ــة صياغ ــي لجمعي ــون االنتخاب ــواب2014 : إن القان ــس الن ــات مجل انتخاب

34     ليبيــا، التقريـر النهـايئ، انتخـاب املؤتـر الوطنــي العـام، 7 يوليــو 2017، فريـق االتحـاد األورويب لتقييـم االنتخابــات تجدونـه عــى الرابـط 

  http://www.eods.eu/library/FR%20LIBYA%2021.10.2012 ar.pdf  :التــايل

 ) S/2014/131(  – 2014 35    تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا املؤرخ 26 فرباير  

   http://unsmil.unmissions.org/Portals/unsmil-arabic/Documents/SGReport26February2014AR.pdf

36  مركز كاتر انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مسودة الدستور يف ليبيا التقرير النهايئ

http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace publications/election reports/libya-07302014-con-drafting- 

  arabicfinal.pdf
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ــي  ــي تنتهــي ف ــام الت ــي الع ــة المؤتمــر الوطن ــرة والي ــد فت ــا بع ــى م ــد إل ــة تمت ــرة االنتقالي الفت
فبرايـر 2014. ولذلــك أنشـأ المؤتمـر الوطنـي العـام لجنــة معنيـة بوضـع خريطـة طريـق للنظـر 
ــق  ــد أطل ــر 2014 وق ــد 7 فبراي ــة بع ــة االنتقالي ــأن إدارة المرحل ــة بش ــات المتنوع ــي االقتراح ف
ــول  ــة بقب ــت اللجن ــد حظي ــام 2011. وق ــر«، لتفســير اإلعــان الدســتوري لع ــة فبراي عليهــا »لجن
الكثيــر مــن الجهــات، بينمــا عارضهــا فقــط عــدد مــن القــادة والخبــراء السياســيين مــن المنتميــن 

ــارات إســامية. لتي

ــر  ــي 3 فبراي ــر ف ــوَّت المؤتم ــر ص ــة فبراي ــات لجن ــب توصي ــة، وحس ــات مطوَّل ــد مناقش بع
2014، علــى اعتمـاد خريطــة طريــق بشــأن الترتيبــات االنتقاليــة المســتقبلية. وتنــص خريطــة 
ــة  ــى هيئ ــى يتســنى نقــل ســلطته إل ــي العــام حت ــة المؤتمــر الوطن ــى اســتمرار والي الطريــق عل

ــتورية37.  ــة دس منتخب

ــي  ــاركة ف ــو 2014، للمش ــاء 25 يوني ــوم األربع ــراع ي ــق االقت ــى صنادي ــون إل ــه الليبي وتوج
خطــوة أخــرى فــي التحـول الديمقراطــي فـي البـاد. ويخلــف مجلــس النــواب، الــذي يتألــف مــن 
ــريعية  ــة تش ــام كهيئ ــي الع ــر الوطن ــازي، المؤتم ــي بنغ ــا ف ــره مبدئيً ــب، ومق ــو منتخ 200 عض
انتقاليــة فـي ليبيـا. وفــي نهايـة اليــوم، أدلـى نحــو 630 ألــف ناخــب بأصواتهــم، يمثلـون 45% 

ــون شــخص38. ــغ عددهــم 1.5 ملي ــن المســجلين والبال مــن عــدد الناخبي

غيــر أنــه لــم يكــن هنــاك اقتــراع فــي مدينــة درنــة فــي الشــرق، وقــد قاطعــت بعــض 
ــر  ــد تأث ــات. وق ــرة االنتخاب ــى الكف ــة إل ــس إضاف ــر بمناطــق غــرب طرابل ــي دوائ ــات« ف »المكون
ــة  ــبها والزاوي ــازي وس ــيما بنغ ــف، ال س ــال عن ــاد بأعم ــاء الب ــي أنح ــزًا ف ــي 24 مرك ــراع ف االقت
ــزل  ــون الع ــق قان ــحًا وف ــتبعاد 41 مرش ــحين، باس ــد المرش ــل أح ــم قت ــا ت ــاري. كم ــرت وأوب وس

واإلداري39. السياســي 

أعلنـت مفوضيــة االنتخابـات الليبيـة فــي 11 يونيـو 2014، عـن النتائــج النهائيـة النتخابـات 
ــدًا  ــج 188 مقع ــمت نتائ ــد حس ــة ق ــة االنتخابي ــا، وأوضحــت أن العملي ــي ليبي ــواب ف ــس الن مجل
مـن أصـل 200 مقعـد، وهــو العـدد الكلـي لمقاعـد مجلـس النـواب. وتوزعـت المقاعـد الشـاغرة 
ــة  ــر فرعي ــدة دوائ ــى ع ــدًا، عل ــا 12 مقع ــغ عدده ــا والبال ــي دوائره ــة ف ــاع األمني ــبب األوض بس

)S/201/131( 2014 37     تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا واملؤرخ يف 26 فرباير  

 http://unsmil.unmissions.org/Portals/unsmil-arabic/Documents/SGReport26February2014AR.pdf

  38    مع اإلدالء بأصواتهم يف االنتخابات الربملانية، الليبيون يعربون عن أملهم يف تحسن األمور نحو األفضل األربعاء 25 يونيو 2014 

 http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=5120&ctl=Details&mid=8563&ItemID=1850238&language=ar-JO

  39     إحاطة مجلس األمن 17 يوليو 2014  

 http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=5120&ctl=Details&mid=8563&ItemID=1949287&language=ar-JO



73

أخــرى، ويشــهد مجلــس النــواب الجديــد دخــول شــخصيات فيدراليــة ليبيــة ألول مــرة فــي الجســم 
التشـريعي.

مرحلة انتقالية مستمرة ومرتبكة . 2

ــول  ــع دخ ــام 2014 م ــال ع ــا خ ــي ليبي ــون ف ــم القان ــان، وحك ــوق اإلنس ــة حق ــت أزم تفاقم
ــن  ــاك صــراع سياســي بي ــد تأخــذ مســتويات متعــددة. فهن ــي ممت ــزاع أهل ــة ن ــي حال ــاد ف الب
اإلســاميين الممثليــن فــي حــزب العدالــة والبنــاء التابــع لجماعــة »اإلخــوان المســلمين«، 
والفصائـل الجهاديـة مثـل »أنصـار الشـريعة«، والتيـارات الليبراليـة تحـت غطـاء تحالـف القـوى 
الوطنيـة بقيـادة محمــود جبريـل. وهنــاك صـراع مناطقـي متمثـل فــي التنافـس بيــن مدينتـي 
الزنتــان ومصراتـة فــي الشــرق علـى القــوة االقتصاديـة، والنفــوذ السياسـي فــي طرابلـس، أو 
بيـن أنصــار الفيدراليـة، وخصومهـم فـي الشــرق. كذلــك هنـاك صـراع آخـر بيـن بقايـا النظــام 
القديـم كرجـال األمـن الســابقين، والضبـاط المتقاعديــن، والتكنوقــراط الســابقين مـن عهــد 
ــي  ــالثوار، وينتم ــهم بـ ــوا أنفس ــن لقب ــلحة مم ــب المس ــب الكتائ ــي، وبجان اف ــور القذَّ الديكتات
أغلبهـم للتيـار اإلســامي، أو متعاطـف معــه وهـم فــي الغالـب ممـن تـم نفيهـم أو سـجنهم أو 

افــي40. كا األمريــن، خــال حكــم القذَّ

 مــرت ليبيــا منــذ انــدالع ثــورة 17 فبرايــر 2011 إلــى اليــوم بأربعــة مراحــل انتقاليــة متتاليــة 
فمــن ســلطة توافقيــة أثنــاء النــزاع المســلح )المجلــس الوطنــي االنتقالــي المؤقــت( إلى ســلطتين 
منتخبتيــن متنازعتيــن وهمــا )المؤتمــر الوطنــي العــام ومجلــس النــواب(. ثــم تــم إضافــة حكومــة 
ثالثـة وهـي التـي تحظــى اآلن علـى التأييــد والشـرعية الدوليــة وهــي حكومـة التوافـق برئاسـة 
فايــز السـراج، والتـي جـاءت منبثقـة مـن االتفــاق السياســي الناتـج عـن الحـوار الوطنـي برعايـة 

األمــم المتحــدة، وهــو مــا يعنــي أن اآلن توجــد فــي ليبيــا ثــاث حكومــات متنافســة بالفعــل41.

االعتــداء علــى الحــراك الشــعبي الســلمي تحــت اســم الشــرعية الثوريــة )جمعــة إنقــاذ بنغــازي، 
جمعــة إنقــاذ طرابلــس(: 

جمعــة إنقــاذ بنغــازي: تــم تنفيــذ حــراك شــعبي ُأطلــق عليــه »جُمعـة إنقــاذ بنغــازي« فـي 8 

40    فريدريــك ويــري دراســة: »إنهــاء الحــرب األهليــة يف ليبيــا: التوفيــق بــني السياســة وإعــادة بنــاء األمــن« مركــز كارنيجــي للــرشق األوســط 24 

http://goo.gl/LKMr3Q 2014   ســبتمرب

ي عــن االســتنتاجات األوليــة النتخابــات 2012 بعنــوان مركــز كارتــر يهنــئ الليبيــني مبناســبة عقــد االنتخابــات التاريخيــة بتاريــخ   41   بيــان صحف

14 يوليــو 2012 

  http://www.cartercenter.org/news/pr/libya-070912.html
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ــا،  يونيــو 2013، حيــث تجمــع متظاهـرون أمــام مقــر إحـدى الميليشــيات، وهــي قــوات درع ليبي
للمطالبـة بخـروج أعضائهـا مــن المقــر، وتسـليم أســلحتهم. فأطلــق عليهـم أعضــاء الميليشــيا 
النيـران، مســتخدمين فـي ذلـك أسـلحة ثقيلـة، ومضـادة للطائـرات، ممــا تســبب فـي مقتـل 32 

شــخصا وجـرح العشــرات. 

ــي  ــلمية ف ــرة س ــس مظاه ــي طرابل ــت ف ــازي خرج ــرار بنغ ــى غ ــس: عل ــاذ طرابل ــة إنق جمع
مجملهــا يــوم 15 نوفمبــر 2013. ضــد ســلوكيات الميليشــيات المصراتيــة مــع ســكان طرابلــس، 
وتــم االعتــداء واسـع النطــاق علــى المتظاهريــن حيــث قامــت ميليشــيات معظمهـا مــن مدينــة 
مصراتـة، بإطــاق النيـران مـن أسـلحة ثقيلـة علــى المتظاهريـن. ممـا تســبب فـي مقتـل مـا ال 

يقــل عــن 46 شــخصًا، وجــرح 500 آخريــن42.

الحــرب األهليــة تحــت مســميان )الحــرب علــى اإلرهــاب عمليــة الكرامــة - والدفــاع عــن 
الشــرعية عمليــة الفجــر(: فــي منتصــف العــام 2014، أخــذت البــاد مســارًا تصاعديًــا نحــو 
الحــرب األهليــة، ففــي الشــرق قــام فصيــل منشــق عــن القــوات المســلحة الليبيــة بقيــادة الجنــرال 
المتقاعــد خليفــة حفتــر، بقصــف الجماعــات اإلســامية المســلحة فــي بنغــازي ومــا حولهــا )عمليــة 
ــس  ــار طرابل ــى مط ــيطرة عل ــل الس ــن أج ــااًل م ــلحة قت ــات المس ــت الجماع ــا خاض ــة(، كم الكرام

ــا(. ــة فجــر ليبي ــي )عملي الدول

عمليــة الكرامــة: بــدأت قــوات عســكرية تابعــة للجيــش الوطنــي الليبــي فــي 16 مايــو 2014، 
بقصــف قواعــد تابعـة لجماعـات إســامية مسـلحة فــي بنغــازي ومحيطهــا. قبــل إطـاق عمليــة 
الكرامــة بشــكل رســمي عقــد حفتــر مؤتمــرًا صحفيًــا أذاعتــه قنــاة العربيــة أعلــن فيــه عــن توليــه 
ــر مــا يقــرب مــن عــام فــي  ــى األرض، وقــد أمضــى حفت زمــام األمــور دون أي وجــود حقيقــي عل
حشــد الدعــم لعمليتــه بيــن المجموعــات القبليـة القويــة فــي الشــرق الليبــي، كمــا انضــم إلــى 
افــي الســابقين، الذيـن شـعروا وعانــوا مـن تســاهل  حفتـر جانــب كبيــر مــن ضبـاط جيـش القذَّ
ــة  ــاالت القوي ــة االغتي ــد موج ــلحة بع ــامية المس ــات اإلس ــع الجماع ــام م ــي الع ــر الوطن المؤتم

لضبـاط الجيـش، واألمــن التــي اجتاحــت بنغــازي.

كمــا انضمــت مجموعــة مــن الوحــدات العســكرية ســريعًا إلــى قــوات حفتــر  وجيــش برقــة )أو 
قــوة دفــاع برقــة(، ومقاتليـن مــن التبــو مــن مدينــة الكفــرة الجنوبيــة، والطــوارق فــي منطقــة 
أوبـاري جنـوب غـرب ليبيـا، وتعهــد حفتـر بطـرد الجماعــات اإلسـامية المسـلحة، التـي اعتبرهــا 

ي: »ليبيــا ـ بــطء اإلجــراءات يف قضيــة مقتــل املتظاهريــن بعــد مــرور 6 أشــهر أوجــه قصــور يف حاميــة   42    هيومــان رايتــس ووتــش بيــان صحف

 http://www.hrw.org/ar/news/2013/12/08/6   2013  الرشطــة وغيــاب ملحاســبة املليشــيات« 9 ديســمرب
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ــة،  ــية الفاعل ــات السياس ــن الجه ــا م ــلمين وغيره ــوان المس ــة اإلخ ــر جماع ــم حفت ــة، وض إرهابي
وكذلـك الكتائــب المســلحة المسـجلة إلـى قائمـة أهدافـه.

فــي مســاء يــوم 18 مايــو2014، أعلنــت مجموعــة مــن ضبــاط فــي الجيــش بقيــادة حفتــر أنــه 
ســيتم تعليــق أعمــال المؤتمــر الوطنــي العــام، وتكليــف لجنــة صياغــة الدســتور المؤلفــة مــن 60 
عضــوًا بأعمالــه، وهــو مــا رفضتـه لجنــة الســتين، بمــا كان ينــذر بكارثــة وقــوع فــراغ سياســي 
ــة  ــراف والمراقب ــت اإلش ــات تح ــراء انتخاب ــن إج ــان ع ــك باإلع ــادي ذل ــم تف ــاد، وت ــق للب محق
ــة  ــه الحكوم ــق عن ــه، وانبث ــرًا ل ــرق مق ــن طب ــذ م ــذي اتخ ــواب وال ــس الن ــار مجل ــة، الختي الدولي

الليبيــة المؤقتــة.

ــى  ــل اإلســامية الســيطرة عل ــة، والفصائ ــل مصرات ــا فقــدت فصائ ــا: بعدم ــة فجــر ليبي عملي
الهيئـة التشـريعية المنتخبـة فـي البـاد. بحيـث أسـفرت االنتخابـات عـن اختيـار مجلـس النــواب 
ــروا  ــد خس ــاميين. فق ــح اإلس ــر صال ــي غي ــج ف ــن نتائ ــام، ع ــي الع ــر الوطن ــف المؤتم ــذي تخل ال
ــار  ــي ومط ــس الدول ــار طرابل ــاد )مط ــي الب ــيان ف ــاران الرئيس ــا كان المط ــات، كم ــي االنتخاب ف

ــة.  ــن للكرام ــن، المواليي ــم الزنتانيي ــدي خصومه ــي أي ــة( ف معيتيق

قامــت غرفــة عمليــات الثــوار اإلســامية بعمليــات لطــرد مقاتلــي الزنتــان مــن مطــار طرابلــس 
ومــن منشــآت اســتراتيجية فــي كل أنحــاء المدينــة فــي يوليــو2014، وقــد تلقــت فيمــا بعــد دعمًــا 
مــن جماعــات مســلحة مــن مصراتــة، ومناطــق أخــرى مــن طرابلــس والبلــدات المحيطــة بهــا فــي 
الغــرب قامــت بقصــف مطــار طرابلــس الدولــي، ردًا مباشــرًا علــى عمليــة الكرامــة، اســتمر القتــال 
ــس  ــاري طرابل ــى مط ــم عل ــون، وحلفاؤه ــيطر المصراتي ــا س ــطس2014، فيم ــهر أغس ــوال ش ط

ومعتيقــة بســرعة، مــا أدى إلــى فتــح فصــل جديــد وخطيــر فــي الصــراع43.

حــوار سياســي متواصــل برعايـة دوليـة ودعـم إقليمـي )االتفـاق السياسـي بالصخيــرات . 3
بيـن مجلـس النـواب والمؤتمـر الوطنـي(

ــة  ــي اللجن ــى ه ــادرة األول ــا، المب ــي ليبي ــي ف ــوار الوطن ــان للح ــة مبادرت ــي: ثم ــوار الوطن الح
ــاء  ــي أطلقهــا الفرق ــادرة الت ــة هــي المب ــا، والثاني ــة حكوميً ــي الممول ــة للحــوار الوطن التحضيري
ــطس 2013  ــي أغس ــوزراء ف ــس ال ــكلها رئي ــي ش ــة الت ــت اللجن ــون44، وكان ــيون الليبي السياس
ــف  ــارية يتأل ــة استش ــة هيئ ــأت اللجن ــا. وأنش ــرزت تقدمً ــد أح ــامل ق ــي ش ــوار وطن ــر لح للتحضي
أعضاؤهــا مــن ممثلـي األحــزاب السياسـية الرئيسـية، ومنظمــات المجتمــع المدنـي، والمناطــق 

 43    فريدريـك ويـري دراسـة: »إنهــاء الحــرب األهليــة يف ليبيـا: التوفيـق بـني السياسـة وإعـادة بنـاء األمـن« مركــز كارنيجـي للـرشق األوسـط 

بتمرب 2014. سـبق ذكــره 24 س

 http://goo.gl/4yLaZ1    44   خريطة الطريق نحو الحوار الوطني: ماذا ميكن أن تتعلّم سورية من التجارب اإلقليمية؟ 
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ــي  ــة عل ــس الحكوم ــة رئي ــد إقال ــك بع ــف كل ذل ــا توق ــرعان م ــن س ــة45، ولك ــات العرقي والجماع
ــدان. زي

تواصلــت بعثــة األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا مــع العديــد مــن األطــراف المعنيــة لمحاولــة 
التوصـل لســبل إنهـاء األزمـة السياســية واألمنيــة فـي ليبيـا مــن خـال الحـوار. وقامـت بدعـوة 
لجولــة جديــدة مــن الحــوار السياســي يــوم 9 ديســمبر 201446. وبــدأ الحــوار فعليًــا فــي 14 ينايــر 
2015 فــي جنيـف بمقــر األمــم المتحــدة. واسـتمر الحـوار الوطنــي فـي عقـد جلســاته وجوالتــه 

فـي المملكـة المغربيــة، وتونـس والجزائـر.

وبعــد االجتمــاع مــع طرفــي األزمــة وتحديــدًا بعــد االنتهــاء مــن االجتمــاع بالطــرف الثانــي فــي 
ــه بعــض  ــح في ــا بمؤتمــر صحفــي وضَّ ــة األمــم المتحــدة لدعــم ليبي طرابلــس قــام رئيــس بعث
ــد  ــأن الحــل الوحي ــدأ األساســي ب ــي. أولهــا المب ــة بإنجــاح الحــوار الوطن النقــاط المهمــة الكفيل
ــكرية،  ــائل العس ــر الوس ــل عب ــاد أي ح ــن إيج ــية. وال يمك ــوية السياس ــو التس ــة ه ــة الليبي لألزم
ــى  ــواء عل ــة س ــراف المعني ــف األط ــن مختل ــق بي ــة للتواف ــل نتيج ــذا الح ــون ه ــال، وأن يك أو القت
ــواب،  ــس الن ــن لمجل ــور ممثلي ــى حض ــاق عل ــم االتف ــا ت ــي. كم ــي أو االجتماع ــد السياس الصعي
والمؤتمـر الوطنـي العـام  جلسـات الحـوار47، كمــا أكـد أن عمليـة الحـوار السياسـي هـي بقيـادة 
ليبيــة، وأن األمـم المتحـدة سـتقوم بـدور الميِّســر فقـط بهـدف المســاعدة فـي عمليـة البحــث 

عـن أرضيــة مشـتركة48.

ــة  ــة المرتبط ــواب، والحكوم ــس الن ــن مجل ــزاع بي ــوية الن ــى تس ــرات إل ــاق الصخي ــعى اتف س
بــه، والمؤتمــر الوطنــي العــام وحكومتــه، وقــد أنشــأ االتفــاق مجلسًــا رئاســيًا عبــارة عــن ســلطة 
ــدة  ــة وح ــكيل حكوم ــت بتش ــارس 2016، وكلف ــي م ــس ف ــي طرابل ــا ف ــت مهامه ــة تول تنفيذي
ــي  ــابقين ف ــاء س ــن أعض ــون م ــذي يتك ــة ال ــى للدول ــس األعل ــكيل المجل ــا تش ــة، وأيضً وطني
المؤتمـر الوطنـي العــام. ونـص علــى أن يسـتمر مجلــس النـواب بوصفـه البرلمـان الوحيـد وأن 

ــة49.  ــى حكومــة الوحــدة الوطني يصــادق عل

)S/201/131( 2014 45    تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا واملؤرخ يف 26 فرباير  

 http://unsmil.unmissions.org/Portals/unsmil-arabic/Documents/SGReport26February2014AR.pdf

 46   بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا: جولة جديدة من الحوار الليبي 9 ديسمرب 2  ديسمرب 2014

 http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=5120&ctl=Details&mid=8563&ItemID=1992567&language=ar-JO

  47    نص املؤتر الصحفي للمبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة يف طرابلس – ليبيا، اإلثنني 8 ديسمرب 2014

 http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=5120&ctl=Details&mid=8563&ItemID=1992601&language=ar-JO

  48    بعثة األمم املتحدة: جولة جديد للحوار السيايس الليبي يف مقر األمم املتحدة يف جنيف األسبوع القادم 10 يناير 2015

 http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=5120&ctl=Details&mid=8563&ItemID=1992859&language=ar-JO

49   املجموعة الدولية لألزمات، االتفاق السيايس الليبي ورضورة إعادة صياغته، نقرير رشق األوسط رقم 170 -4 نوفمرب 2016

https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/north-africa/libya/libyan-political-agreement-time-reset
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ــا . 4 ــارج ليبي ــن خ ــل م ــن للعم ــي واإلعاميي ــع المدن ــطاء المجتم ــيين ونش ــوء السياس لج
ــة ــر اآلمن ــة غي بســبب البيئ

فــي العمــوم، كان للمجتمــع المدنــي دورٌ واضــحٌ فــي الحــراك السياســي. كمــا تــمّ اســتقطاب 
العديــد مـن المنظمــات للتيــارات الموجـودة علـى السـاحة، وتركــت حالــة الفوضــى آثارهـا علـى 
النشــاط الجمعياتـي فــي ليبيــا حيــث ُقتــل العديـد مــن الشــخصيات النشـطة فـي مجــال العمــل 
ــا، ليصــاب النشــاط  ــى الخــروج مــن ليبي ــد شــخصيات أخــرى، وإرغامهــا عل ــم تهدي ــي، وت المدن
المجتمعـي القائـم علــى رصـد االنتهـاكات والدفـاع عـن الحقــوق بضربــة شـبه قاضيــة50. ونتـج 
عــن ذلــك إنشــاء عــدة منظمــات ليبيــة فــي عواصــم عربيــة وأوروبيــة تعمــل علــى رصــد انتهــاكات 
حقـوق اإلنسـان، ودعـم شـتى ومختلـف أجيــال الحقـوق، كمـا اكتسـبت تلـك المنظمـات العديــد 
مـن الخبـرات المختلفــة بموجـب علمهـم مــن مجتمعـات مختلفـة بمـا يحملـه مـن اختـاف فـي 

أسـلوب وسـياق العمـل.

كذلــك أدى خــروج السياســيين واإلعامييــن إلــى العمـل مـن خــارج ليبيــا إلــى ارتبــاط تلــك 
ــي  ــي ف ــي ه ــا، والت ــن فيه ــدول المقيمي ــات ال ــات حكوم ــية بسياس ــركات السياس ــزاب والح األح
الغالـب تسـاند أيدولوجيتهـم وخلفياتهـم السياســية ســواء كانـت مدنيــة أو عسـكرية أو دينيـة، 

ونشــطت تلــك المجموعــات مــن عــدة بلـدان عربيـة وأوروبيـة.

تدخــل أطــراف ومؤسسـات دينيــة متطرفـة علــى أجهـزة الدولــة الرســمية )الطرفيـن( . 5
ونشــر خطابهــا المعــادي للدولــة المدنيـة ومبــادئ حقــوق اإلنســان:

أواًل: التيــارات اإلســامية المتشــددة فــي ليبيــا حــوادث مهمــة: يُعــد الهجــوم علــى القنصليــة 
ــك  ــال ذل ــتيفنز خ ــتوفر س ــا كريس ــي ليبي ــي ف ــفير األمريك ــل الس ــازي، ومقت ــي بنغ ــة ف األمريكي
الهجــوم هــو األبــرز فــي سلســلة الهجمــات التــي شــنها الســلفيون منــذ انــدالع ثــورة 17 
فبرايـر 2011، كمــا دمـرت مجموعـات سـلفية مسـلحة مسـاجد وأضرحـة صوفيـة فـي طرابلـس 
ــرب  ــي الح ــوا ف ــون قتل ــود بريطاني ــر جن ــى مقاب ــلفيون عل ــدى الس ــا اعت ــن، كم ــة وزليت ومصرات
ــس  ــة تون ــي العاصم ــي ف ــرض فن ــبب مع ــية بس ــة التونس ــوا القنصلي ــة، وهاجم ــة الثاني العالمي
اعتبــروه مُســيًئا، وفجّــروا مكتبًـا تابعًــا للصليـب األحمـر الدولـي51، كمـا قامـت عــدة جماعــات 
مسـلحة فـي شــرق ليبيـا بمبايعـة داعــش علنًــا فـي نوفمبـر 2014، وأعلنـت عــن إقامــة »واليـة 

ة مقدمــة للمعهــد العــريب لحقــوق  50    عبــر امنينــة، املنظــامت العاملــة يف حقــوق اإلنســان يف غــرب ليبيــا: الواقــع والتحديــات، جــزء مــن دراس

اإلنســان عــن تحديــد احتياجــات املجتمــع املــدين يف ليبيــا

 http://goo.gl/X2cwrq 2012 51     فريدريك ويري -  مقالة - غضب السلفيني يف ليبيا مركز كارنيجي للرشق األوسط  12 سبتمرب
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برقـة، وتبنـت مسـؤولية عـدد مــن الهجمــات منهـا القتـل الجماعــي بالذبـح لـــ21 مــن األقبـاط 
المصرييــن ُقــرب ســرت، وهجــوم فــي 27 ينايــر 2015 علــى أحــد فنــادق طرابلــس ممــا أســفر عــن 

مقتــل تسـعة مدنييــن.

فــي 20 فبرايــر 2015 ارتكبــت جماعــات مُســلحة تزعــم االنتســاب إلــى داعش هجومــا انتحاريا 
مزدوجـا فـي بلــدة القبــة الشـرقية، علـى مسـافة 40 كيلومتـرًا مــن درنــة، تسـبب فـي قتـل مــا 
ال يقــل عــن 44 شــخصًا وإصابــة العشــرات، كمــا عطلــت المحاكــم والنيابــات بســبب االســتهداف 

المباشــر للقضــاة وأفــراد النيابــة مــن جانــب المتشــددين، وغيــاب األمــن بصفــة عامــة52. 

 دخــول أطــراف ومؤسســات دينيـة متطرفــة علــى أجهـزة الدولـة الرســمية والتضييــق . 6
علــى الحريـات: 

ــش  ــي داع ــا تنظيم ــة، وأبرزه ــي الليبي ــى األراض ــددة عل ــة المتش ــارات الديني ــرت التي انتش
وأنصــار الشــريعة، باإلضافــة إلــى التيــارات الســلفية، وأبرزهــا الســلفية المدخليــة. التــي شــاركت 
ــرعي،  ــم الش ــواب الحاك ــس الن ــرعي، ومجل ــم الش ــر قائده ــروا حفت ــة، واعتب ــة الكرام ــي عملي ف
وتُعتبــر )كتيبــة التوحيــد( التابعــة للتيـار السـلفي المدخلـي، مــن أبـرز كتائـب حفتــر، إذ كانــت 
تمتلـك فروعــا لهـا فـي عــدة مناطــق فــي شــرق ليبيــا مثــل بنغــازي وأجدابيــا والبيضــاء، قبــل 
أن يقــوم خليفـة حفتــر بحلهـا وتوزيــع أفرادهــا علـى باقــي الكتائـب بعــد كثيــر مـن الشـكاوى 
المتعلقــة باالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان مــن قِبــل تلــك الكتيبــة تجــاه المواطنيـن 

المدنييــن.

كمــا شــهدت ليبيــا فــي عـام 2017 عـدة تجــاوزات خطيـرة للعديــد مــن الحقـوق والحريـات 
األساســية للمواطنيــن شــملت محــاوالت تضييــق غيــر مســبوقة علــى منظمــات المجتمــع المدني، 
ــة  ــف والكراهي ــوات العن ــددت دع ــة، وتع ــة عام ــن بصف ــى المواطني ــة، وعل ــركات االجتماعي والح
ــض  ــامية، وبع ــؤون اإلس ــاف، والش ــة األوق ــل هيئ ــمية مث ــة رس ــات ديني ــن مؤسس ــادرة ع الص
ــن  ــلطات للمواطني ــع الس ــد من ــى ح ــت إل ــواء، ووصل ــد س ــى ح ــددة عل ــة المتش ــارات الديني التي
الســيدات والشــباب مــن الســفر وحريــة التنقــل، إلــى جانــب االعتقــاالت وإلصــاق التهــم الكيديــة. 
ــاث فــي الجامعــات كمــا مــارس  ــار الدينــي صراحــة بالفصــل بيــن الذكــور واإلن كمــا طالــب التي
ــب تدعــوا  ــة أنهــا ُكت ــب بعِلَّ ــة، فقامــوا بحجــز الكت ــة والثقافي ــى الحــركات الفكري ضغوطــات عل

 52    هيومـان رايتــس ووتـش - بيـان - خسـائر مدنيـة يف الغـارات الجويـة عــى درنـة سـبعة وفيـات وعـرشات الجرحـى، وعـى ليبيـا ومـرص 

http://www.hrw.org/ar/news/2015/02/24       2015 التحقيــق. 24 فربايــر
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ــم،  ــب تعبيره ــة، حس ــعوذة واإلباحي ــحر والش ــونية والس ــش والماس ــيُّع وداع ــيحية والتش للمس
ــة  ــر مــن ســنة 2017 بعملي ــي يناي ــًا قامــت ف ــة أمــن المــرج مث ــر أن مديري ــي األم ــر ف والخطي
ــار الســلفي،  ــن التي ــة بي ــى عمــق العاق ــدُل عل ــاف، ممــا ي ــة األوق المصــادرة بالتعــاون مــع هيئ
والمؤسســات الرســمية واألمنيـة، وتغلغـل العناصــر والقيـادات السـلفية داخـل الدولـة وتأثيرهــا 

علــى صُنــع القــرار53. 

كمــا أعلــن تجمـع »تانــاروت لإلبــداع الليبـي« تعليـق نشــاطه حفاًظــا علـى سـامة أعضائــه 
ــل  ــن قب ــازي م ــة بنغ ــي مدين ــه ف ــع، وأعضائ ــر التجم ــى مق ــداء عل ــاالت االعت ــرار ح ــبب تك بس
ــا  ــي تُصدره ــات الت ــدة والبيان ــة الموَّح ــب الجمع ــت خط ــذا وتتال ــة54. ه ــات المتطرف المجموع
هيئـة األوقـاف التـي يسـيطر عليهـا التيـار المدخلــي، وتمحـورت الخطـب الموَّحــدة حــول تكفيـر 
ــة واألفــكار التحرريــة وناشــطي المجتمــع المدنــي، وفــي نفــس الوقــت  وتخويــن النخــب الثقافي
الثنــاء والتقديــر للقــوات المســلحة الليبيــة بقيــادة حفتــر، ممــا مثَّــل خطــرًا حقيقيًــا علــى ســامة 
هـؤالء األفــراد، ومثَّـل عََقبـة حقيقيــة حـول نشـر ثقافـة حقـوق معتدلـة ومنفتحــة وترسـيخ قيــم 

حقــوق اإلنســان داخــل المجتمــع.

53   أوراق دعــم التحــول الدميقراطــي، رشق ليبيــا: الدولــة املدميــة بــني مطرقــة العســكر وســندان التشــدد، 14 أبريــل 2017، إعــداد ســامل غالــب، 

http://daamdth.org/archives/1674        )مراجعــة وتحريــر محمــد عمــران، مركــز دعــم التحــول الدميقراطــي وحقــوق االنســان )دعــم

https://goo.   ــة ــا اإلخباري ــة إفريقي ــي - بواب ــة العامم ــبتمرب 2017، خديج ــا، 7 س ــون إطفاءه ــة يحاول ــازي الثقافي ــارة بنغ ــاروت .. من 54  تان

 gl/4DF8dj
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ــر  ــرش الفك ــا لن ــه إليه ــن التوج ــل مُيك ــن مداخ ــث ع ــا رضورة البح ــع يف ليبي ــم الوض    )يُحت

ــذي أدى إىل اضمحــال  ــة وال ــاة الحزبي ــُر الحي ــة حقــوق اإلنســان. ونظــًرا لتع ــي وثقاف الحقوق

ــار طبيعــي ومــن ناحيــة أخــرى فــإن بعــض املداخــل التــي طاملــا اعتــرب  ــار األحـزاب كاختي خي

أداءهــا ســلبُيا فــإن هــذا ال يعنــي عــدم التوجــه إليهــا ومحاولــة دفعهــا إىل تغيــر أدائهــا ليكــون 

ــل  ــائل التواص ــة ووس ــر الديني ــى املناب ــاص ع ــكل خ ــق بش ــك ينطب ــل ذل ــاًء، ولع ــا وبن إيجابًي

ــي ــو - محام ــد زي ــي.(    خال االجتامع



81

ثالًثا: السياق التشريعي والقانوني
وقانــون  األحــزاب  )قانــون  والحزبيــة  السياســية  الحيــاة  وشــرعنة  الدســتوري  اإلعــان 

االنتخابــات(:

قــام المجلــس الوطنــي االنتقالــي بإصــدار اإلعــان الدســتوري فــي 3 أغســطس 2011، والــذي 
ــاول  ــتوري وتتن ــان الدس ــن اإلع ــادة 30 م ــي الم ــة ف ــرة مؤق ــة لفت ــادئ التوجيهي ــدد المب يُح

تشــكيل المؤتمــر الوطنـي العــام مــن خــال تنفيــذ الخطــوات التاليــة:

إصدار قانون بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.. 1

تعيين المفوضية الوطنية العليا لانتخابات.. 2

دعوة انتخاب المؤتمر الوطني العام في 18 يناير 2012.. 3

كمــا قــد ضمــن اإلعــان الدســتوري حمايــة الحقــوق المدنيــة والسياســية للجميــع دون تمييز، 
ــل  ــة التنق ــم وحري ــة التنظي ــات وحري ــن الجمعي ــة تكوي ــرام حري ــار احت ــي إط ــات ف ــراء انتخاب وإج

وحريـة التعبيــر. 

ــع  ــة برف ــريعات المتعلق ــميًا التش ــي رس ــي االنتقال ــس الوطن ــد المجل ــزاب: اعتم ــون األح قان
ــر  ــدر المؤتم ــا أص ــر 2012، كم ــي 4 يناي ــية ف ــات السياس ــكيل الكيان ــرم تش ــي تُج ــود الت القي
الوطنـي العــام قانونـا يُنظــم تشـكيل عضويــة وأنشــطة األحــزاب السياســية، وينــصُ علــى أن 
ــزاب  ــى األح ــع عل ــا يمن ــوًا، كم ــن 250 عض ــل م ــوا أق ــي أن يكون ــين ال ينبغ ــاء المؤسس األعض
ــن  ــل م ــي تموي ــادة 9(، أو تلق ــكرية )الم ــبه عس ــكرية، أو ش ــدات عس ــكيل أي وح ــية تش السياس

ــارج. الخ

وتــم وضــع اإلجـراءات والمســتندات الازمـة لتسـجيل الحــزب السياسـي. ومـن بيــن القيــود 
األخـرى، كان ممنوعًـا علــى األحـزاب السياسـية تلقـي تمويـل مــن الخـارج )المـادة 18(، وصـدر 
ــكيل  ــر تش ــل 2012 يحظ ــة أبري ــي نهاي ــي ف ــي االنتقال ــس الوطن ــن المجل ــل ع ــون مُنفص قان
األحــزاب السياســية علــى أســاس دينــي أو عرقــي أو قبلــي، الــذي تــم االنقــاب عليــه بســرعة مــن 
مجلــس القضــاء بعـد احتجــاج مـن األحــزاب السياســية التابعــة لجماعـة اإلخــوان المســلمين55.

غيــاب التشــريعات المتعلقــة بالمجتمــع المدنــي: كان لغيــاب الدولــة بعــد االنتفاضــة الشــعبية 
ــك  ــة لشــغل ذل ــة الخيري ــات األهلي ــادة تأســيس الجمعي ــرر كاف النتشــار، وزي ــر مب ــي 17 فبراي ف
الفـراغ. فقـد اتسـمت أنشــطة الجمعيـات فـي البدايــة بالطابــع الخيــري واإلغاثــي، وخاصـة فــي 

55   املؤتر الوطني العام، االنتخابات يف ليبيا، التقرير النهايئ، 7 يوليو 2012، مركز كارتر، سبق ذكره
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افــي، وانشــغلت المنظمــات بــكل مــا تتطلبــه المرحلــة مــن  خــال أشــهر االقتتــال ضــد قــوات القذَّ
ــى  ــة للســكان. ولكــن ســرعان مــا تحــول نشــاط هــذه المنظمــات إل تســيير االحتياجــات المحلي
جانـب نوعـي فرضتــه طبيعــة التطــور فـي المرحلــة االنتقاليــة الليبيـة، فبـرزت موضوعـات أكثـر 
إلحاحًــا مثــل رصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان، وقضايــا العدالــة االنتقاليــة، والمصالحــة الوطنيــة، 

وحقـوق المـرأة، ودور الشــباب، واالنتخابـات، والتوعيـة، والثقافــة المدنيـة56. 

ومــع ذلــك فمنــذ انتفاضــة فبرايــر وحتــى اآلن، ال يوجــد قانــون ينّظــم عمــل المجتمــع المدنــي 
فــي ليبيــا حيــث تــم تعطيــل قانــون الجمعيــات رقــم )19( لســنة 2001. ولعــل مــا هــو موجــود من 
إجــراءات هــي ضوابــط تنظيميــة فقــط. فآليــة التســجيل لهــذه المنظمــات مــرت بمراحــل مختلفة 
باختــاف مؤسســات المرحلــة االنتقاليــة. ففــي البــدء، كانــت عمليــة التســجيل تتــم بشــكل تلقائي 
ــجيل  ــة تس ــر( مهم ــد 17 فبراي ــة بع ــلطة تنفيذي ــذي )أول س ــب التنفي ــاء المكت ــم إي ــى أن ت إل

المنظمــات، وشــكلت بموجــب ذلــك لجنــة بهــذا الخصــوص57.

وتولــت وزارة الثقافــة والمجتمــع المدنــي فــي الحكومــة االنتقاليــة عمليــة تســجيل الجمعيــات، 
وقــد تـم الحًقــا تأسـيس مركـز دعـم مؤسســات المجتمــع المدنـي التابـع للـوزارة، وتــم تســمية 
ــنة 201258.  ــم )12( لس ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــب ق ــو 2012 بموج ــخ يولي ــه بتاري ــس إدارت مجل
ــوزراء رقــم 649 لســنة 2013 بتعديــل اســم مركــز دعــم مؤسســات  كمــا صــدر قــرار مجلــس ال
المجتمـع المدنـي، إلـى مفوضيــة المجتمـع المدنــي، ويكـون لهـا الشـخصية االعتباريـة والذمـة 
ــا  ــي فنيً ــع المدن ــات المجتم ــم مؤسس ــو دع ــا ه ــى أن دوره ــص عل ــا ن ــتقلة. كم ــة المس المالي
وتقنيًــا ولوجســتيًا، فضــًا عــن تنظيــم عمــل المنظمــات الدوليــة التــي ترغــب بالعمــل فــي ليبيــا 

بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة وفـق القوانيــن واللوائـح المعتمــدة59.

ــن  ــدار الئحتي ــة، بإص ــي الليبي ــع المدن ــة المجتم ــت مفوضيّ ــر 2016، قام ــهر فبراي ــي ش وف
تنظيميتيــن وتفعيلهمــا، واحــدة خاصــة بالمنظمــات المحليــة، والثانيــة للمنظمــات الدوليــة، وقــد 
احتويتــا علــى الكثيــر مــن األمــور التعســفية والتعجيزيــة، فعلــى ســبيل المثــال: التوظيــف يجــب أن 

يتـم بموافقـة المفوضيـة.

ــد  ــن عن ــن والمتحدثي ــام بنشــاط، يجــب أن تكــون أســماء المشــاركين والمدربي ــد القي  وعن

56   مقـال ملحمــد عمـران، ترشيعــات املجتمـع املـدين يف ليبيــا: تاريـخ مـن التضييـق، حـارض مرتبـك، ومسـتقبل مجهـول، نُــرشت هــذه املقالـة 

 http://daamdth.org/archives/741        21-09-2016 عــى موقــع املفكــرة القانونيـة بتاريــخ

57    مرجع سبق ذكره

http://kenanaonline.com/files/0069/69228/12.pdf         :58     ميكنك االطاع عى القرار عرب الرابط التايل

http://kenanaonline.com/files/0075/75575/649.pdf       :59     ميكنك االطاع عى القرار عرب الربابط التايل
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ــة  ــى موافق ــل عل ــب أن تتحص ــل، ويج ــى األق ــبوعين عل ــاط بأس ــاد النش ــل انعق ــة قب المفوضي
ــاط. ــأي نش ــام ب ــل القي ــة قب المفوضي

بالرغــم مــن أن المجتمــع المدنــي فــي ليبيــا قطــع خطــوات مهمــة وفــي وقــت مبكــر مــن أجــل 
إصــدار قانــون للجمعيــات. فقــد شُــّكلت لجنــة لهــذا الغــرض بقــرار مــن وزارة الثقافــة والمجتمــع 
المدنــي وكان أول اجتمـاع لهــا فـي ديسـمبر 2011. وقــد قدّمــت بعـد مشـاورات مــع المجتمـع 
المدنــي الليبــي واالســتعانة بالخبــرات المحليــة واألجنبية مســودة القانــون في 31 مــارس 2012. 
إال أن التباطــؤ الــوزاري للحكومــات المتعاقبــة فــي عرضــه علــى المؤتمــر الوطنــي العــام )المجلــس 
التشـريعي فـي ذلـك الوقــت(، أضـاع الفرصـة علـى مناقشـته والتصديـق عليــه، ممـا أدى لغيـاب 
الحمايــة التشــريعية عــن منظمــات المجتمــع المدنــي، حتــى أصــدرت مفوضيــة المجتمــع المدنــي 

تلــك اللوائــح المقيــدة الخاصــة بتنظيــم عمــل المنظمــات المحليــة واألجنبيــة60.

 قانــون العدالــة االنتقاليــة: أرســى اإلعــان الدســتوري فــي أغســطس 2011. نصــوص 
ــت  ــا أرس ــك أنه ــا ذل ــي ليبي ــة ف ــة االنتقالي ــار العدال ــى مس ــر عل ــر المباش ــا األث ــة كان له قانوني
ــي  ــده النصــوص الت ــت بع ــه، وتوال ــن في ــادئ األساســية لهــذا المســار، ونظمــت المتدخلي المب

ــات. ــاح المؤسس ــاءلة وإص ــبة والمس ــرر والمحاس ــر الض ــض وجب ــو والتعوي ــت بالعف تعلق

ــر  ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــة بش ــن المرتبط ــي كل القواني ــة ف ــتراتيجية واضح ــد اس ال توج
ــج  ــا يُعال ــا م ــا ألن منه ــع بعضه ــادم م ــن تتص ــض القواني ــل بع ــا يجع ــة مم ــة االنتقالي بالعدال
انتهــاكات الماضــي بشــكل مفــرد وبمعــزل عــن المســار الــوارد فــي القوانيــن التنظيميــة 
الرئيسـية للعدالــة االنتقاليــة، ولكــن المتتبــع لمســار العدالـة االنتقاليــة فـي ليبيــا يُاحِــظ أن 
المسـار يحتـاج السـتقرار أمنـي واقتصــادي ليكــون ناجــزًا وفاعـًا وهــو مــا ينعـدم فــي المشـهد 
الليبـي، ومــا يزيـد األمـر تعقيـدًا إغفـال الطبيعـة التشـاركية لقوانيــن العدالــة االنتقاليــة، حيـث 
ــك  ــًة، لذل ــراز مناقشــات وطني ــع فــي صناعتهــا بحيــث تكــون نتيجــة إف يجــب أن يتشــارك الجمي
قبــل أن يُصــاغ كقانــون يُفــرض مـن قبــل الســلطة التشــريعية، البـد أن يتـم النظـر فيـه مــن 
ــا  ــط الضحاي ــي، ورواب ــع شــرائح المجتمــع ومناقشــته مــن خــال منظمــات المجتمــع المدن جمي
وأســرهم، والنشـطاء والمهتميــن، وعلمــاء النفــس وعلــم االجتمـاع، وغيرهـم لبحثـه، ومـن ثــم 
تقريــر آلياتــه، وبعدهــا  يتــم تقريــر مســارات العدالــة االنتقاليــة المائــم للحالــة الليبيــة، وهــو مــا 

ــة المفروضــة61. ــن الفوقي ــى القواني ــم يحــدث، واقتصــر عل ل

60    مرجع سبق ذكره 

61     راجـع مقدمـة الدليـل التدريبــي: دليـل العدالــة االنتقاليــة يف  ليبيـا مــن إعـداد: د.وحيـد الفرشــيي، مـروة بلقاسـم ومـروان الطشــاين. 

صـادر عــن املعهـد العــريب لحقـوق اإلنســان
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)إذا أردنــا التغيــر يوًمــا فابــد مــن العمــل مــن الجــذور، فالتحــول مــن حالــة إىل حالــة يتطلــب تكاتــف جميــع الجهــود 

ل عــى  ــة والعمـ ــاع البقي ــل للفكــرة إلقن ة أو الفـرد الحام ــن املجموعـ ــر م ــد الكب ــة والجه ان بالفكــرة مــن جه واإلميـ

ــة وسياســية  ــن تحــوالت اجتامعي ــة م ــا العربي ــا تشــهده مجتمعاتن ــدف. يف ظــل م ـة للوصــول إىل اله درجــات مختلف

ــاواة  ــان ومس ــوق اإلنس ــة وألن حق ــورة جنوني ــة بص ــع ومتحول ــة للجمي ــق مخربي ــا مناط ــت منه ــيولوجية جعل وسوس

ــة  ــن أهمي ــة كل الشــعوب، أردُت أن أتحــدث ع ــى األســمى، وهــي غاي ــة تبق ــة االجتامعي ــي والعدال ــوع االجتامع الن

إدماجهــا يف السياســات العامــة للدولــة ولألحــزاب باعتبارهــا الطاقــة املتحولــة إىل كــوادر الدولــة عــن طريــق االنتخــاب. 

إذن البـد مــن العمــل عــى السياســات العامـة التـي هــي الرسـم الهنــديس للدولـة الــذي تُبنــى عليــه بقيــة الربامــج 

مبختلــف مجاالتهــا.(  سـوار بـن رجــب - حـزب التيــار الدميقراطـي
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فــي 2 ديســمبر 2013، أصــدر المؤتمــر الوطنــي العــام قانــون 29 لعــام 2013 بشــأن العدالــة 
ــة وهــو قانــون رقــم 41 لســنة  ــة االنتقالي ــذي ألغــى قانــون الســابق بشــأن العدال ــة، ال االنتقالي
ــح للقانــون رقــم 17 لســنة 2012 بشــأن إرســاء قواعــد المصالحــة الوطنيــة والعدالــة  2012 المُنقِّ
ل المؤتمـر الوطنـي العــام لجنــة مـن أربعـة أشـخاص  االنتقاليــة. وفــي مـارس عـام 2014، شــكَّ
لوضـع قائمــة المرشـحين لمجلــس إدارة تقصـي الحقائـق والمصالحـة.  إال أنـه بسـبب التقلبـات 
السياســية واإلعــان عــن انتخابــات مجلــس النــواب، لــم تســتكمل اللجنــة عملهــا ولــم يتــم بعــد 

تعييـن المجلــس62.

رابعا: السياق المؤسساتي

على مستوى السلطة التنفيذية:

حكومــة الوفــاق الوطنــي: تشــكلت حكومــة الوفــاق الوطنــي فــي فبرايــر 2016، بموجــب . 1
اتفــاق الصخيـرات، واختــار تشــكيلتها المجلــس الرئاســي الليبــي، وهـو مجلــس مُنبثــق عــن 
ا فائــز الســراج،  االتفــاق ذاتــه ويضــم تســعة أعضــاء يمثلــون مناطــق ليبيــة مختلفــة يقودهـ
الــذي ينتمــي لحــزب التحالــف القومــي الوطنــي. ونالــت حكومــة الوفــاق يــوم 23 فبرايــر 2016، 
الثقــة باألغلبيــة، بعــد أن أعلــن مائــة نائــب مــن مجلــس النــواب المنعقــد بطبــرق موافقتهــم 

علـى التشـكيلة الوزاريـة المقترحـة مـن المجلـس الرئاسـي وبرنامـج عملهـا.

ــي العــام الليبــي فــي أغســطس 2014، . 2 حكومــة اإلنقــاذ: انبثقــت عــن المؤتمــر الوطن
ــزاء  ــى أج ــاذ عل ــة اإلنق ــيطرت حكوم ــي. س ــراف دول ــظ باعت ــم تح ــس، ول ــي طرابل ــد ف توج
ــمجلس  ــم تنــف دعمهــا لـ ــة 2016، ول ــة 2014 وبداي ــا نهاي ــوب ليبي واســعة مــن غــرب وجن
شــورى ثـوار بنغـازي أثنــاء عمليــة فجـر ليبيـا. وأعلنــت حكومــة اإلنقــاذ يـوم 5 أبريـل 2016، 
ــن  ــل م ــد أق ــم بع ــلم الحك ــي لتس ــاق الوطن ــة الوف ــال لحكوم ــح المج ــلطة وفس ــادرة الس مغ
أســبوع مـن دخولهــا طرابلــس، غيــر أن أعضــاء مــن المؤتمــر الوطنــي العــام ومــن حكومــة 
اإلنقـاذ سـيطروا يـوم 14 أكتوبـر 2016، علــى مقــار المجلـس األعلــى للدولــة فـي العاصمـة 

ــة المجمــع الرئاســي.  ــف بحماي ــاون مــع جهــاز األمــن الرئاســي المكل ــس بالتع طرابل

حكومــة طبــرق: انبثقــت الحكومــة المؤقتــة عــن برلمــان طبــرق، وتوجــد بمدينــة . 3
البيضــاء شــرقي ليبيــا، كلفــت بتشــكيل حكومــة موازيــة لحكومــة طرابلــس )اإلنقــاذ(، وحظيــت 

62    مقــال ملحمـد عمـران، ترشيعـات املجتمـع املـدين يف ليبيـا: تاريـخ مـن التضييــق، حـارض مرتبـك، ومسـتقبل مجهــول، نُـرشت هـذه املقالـة 

http://daamdth.org/archives/741        21-09-2016 عــى موقـع املفكـرة القانونيـة بتاريــخ
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ــة  ــا الثق ــاق ومنحته ــة الوف ــت حكوم ــا دعَّم ــن أنه ــم م ــر، وبالرغ ــم حفت ــرق بدع ــة طب حكوم
ــي  ــاذ ف ــة اإلنق ــع حكوم ــت م ــا اتفق ــرق، فإنه ــد بطب ــواب المنعق ــس الن ــن مجل ــة م باألغلبي

ــة63. ــدة وطني ــة وح ــكيل حكوم ــى تش ــر 2016 عل أكتوب

على مستوى السلطة التشريعية:

ــى . 1 ــو أعل ــة ه ــس الدول ــإن مجل ــرات ف ــاق الصخي ــب اتف ــة: حس ــى للدول ــس األعل المجل
مجلــس استشــاري للدولــة يقــوم بعملــه باســتقالية وفًقــا لإلعــان الدســتوري المعــدل، ووفًقــا 
التفـاق الصخيـرات التشـريعات الليبيــة النافــذة ويكــون لـه الشــخصية القانونيــة االعتباريــة 

والذمــة الماليــة المسـتقلة.

المؤتمــر الوطنــي العــام فــي ليبيــا: مؤسســة تشــريعية خلفــت المجلــس الوطنــي . 2
االنتقالــي الــذي ســاير الثــورة الليبيــة. يتكــون مــن مائتــي عضــو، ومــن مهامــه الرئيســية منــح 
ــة العامــة64. ــرار الموازن ــى جانــب إق الثقــة للحكومــة، والتعييــن فــي المناصــب الســيادية، إل

مجلــس النــواب الليبــي: هـو الســلطة التشـريعية المنتخبــة فــي ليبيــا بــدأ عملــه فــي . 3
ــا للمؤتمــر الوطنــي العـام. مقــر مجلــس النــواب الليبــي هــو مدينــة  4 أغســطس 2014 خلًف
ــة  ــي أي مدين ــاته ف ــد جلس ــواب عق ــكان الن ــتوري بام ــان الدس ــب اإلع ــه وحس ــازي إال أن بنغ
أخــرى، حيــث توافــق غالبيــة النــواب علــى اختيــار مدينــة طبــرق التــي تنْعَــم بالهــدوء النســبي 
لعقــد جلسـاتهم عوضًــا عـن بنغـازي، أو طرابلــس اللتيـن شـهدتا األسـابيع السـابقة لتســلم 

ــا غيــر مســبوق. ــا أمنيً مجلــس النــواب مهامـه تدهـورًا وانفاتً

ــم  ــث ل ــم تمثيلهــم حي ــن يت ــا ل ــواب المجلــس هــم 200 نائــب بينهــم 12 نائبً عــدد ن
يتمكــن المواطنــون مــن انتخابهــم فــي بعــض المناطــق الليبيــة التــي تشــهد تدهــورًا أمنيــا 
مثــل مدينــة درنــة، وقــد قضــت الدائــرة الدســتورية فــي المحكمــة العليــا فــي مقــر انعقادهــا 
ــر 2014، حكمــا يقضــي بعــدم دســتورية الفقــرة الحاديــة عشــرة  بطرابلــس يــوم 6 نوفمب
مـن التعديــل الدسـتوري الســابع الصــادر فـي مــارس 2014، ومـا ترتــب عليــه مــن آثـار، مــا 
ُفسـر علـى أنـه يحـل مجلــس النــواب علـى خلفيــة “بطــان تعديــل إعــان دســتوري مؤقــت 

 https://goo.gl/mWWtZ4  ،63    الجزيرة: ليبيا.. ثاث حكومات تتصارع عى الرشعية

64     ميكنك االطاع عى املوقع الرسمي للمؤتر الوطني العام 

http://www.lip.gov.ly/portal/page?_pageid=854,2370610&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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انتخــب بموجبـه المجلــس”.

وقــد رفــض مجلــس النــواب الليبــي وتيــارات سياســية ذلــك الحكــم، وشــككت فــي نزاهــة 
ــدان  ــدة بل ــدت ع ــن أك ــي حي ــر، ف ــول المق ــا( ح ــر ليبي ــن )فج ــوات م ــت ق ــث كان ــم حي الحك
ومنظمــات دوليــة اعترافهــا بمجلـس النـواب الليبــي باعتبــاره الجهــة المنتخبــة، مــن جهــة 
أخـرى أعلنـت لجنـة فبرايـر والتـي ًأسـند إليهـا )مقتـرح فبرايـر( مــن قبــل المؤتمــر الوطنـي 
ــرعية  ــس ش ــا ال يم ــة العلي ــتورية بالمحكم ــرة الدس ــم الدائ ــه أن حك ــة واليت ــام المنتهي الع

مجلــس النــواب المنتخــب65.

على مستوى السلطة القضائية 

المجلـس األعلـى للقضــاء: نصـت المــادة )126( مـن قانــون نظـام القضـاء علــى أنــه: 	. 
ــي  ــات الت ــرز الضمان ــة، ومــن أب ــات القضائي ــى للهيئ ــى شــئون القضــاء مجلــس أعل يقــوم عل
ــة إلــى هيئــة مؤلفــة مــن  ا أن إدارة شــئون المحاكـم والنيابــات موكول ارة إليهـ يُمكــن اإلشـ
أعضـاء الهيئـات القضائيــة، وهـي المجلــس األعلـى للهيئــات القضائيــة، ممــا يضمــن عــدم 
تدخــل الســلطة التنفيذيــة فــي شــئون القضــاء بمــا فــي ذلــك وزيــر العــدل، وكذلــك مــن خــال 
األسـلوب المتبـع فـي تعييـن القضـاة ونقلهـم وترقياتهـم وتأديبهــم وعزلهـم الـذي يخضـع 
ــة  ــات القضائي ــى للهيئ ــى ســلطة المجلــس األعل ــون نظــام القضــاء تشــريعًا وإل ألحــكام قان

ــا66. تطبيًق

ا المحاكــم 	.  ــا: هــي جهــة تراقــب وتُشــرف علـى األحـكام التــي تصدرهـ المحكمــة العلي
ــر  ــد آث ــا، وق ــون لديه ــم القان ــد فه ــا، وأن يتوح ــق صحيح ــذا التطبي ــم ه ــي يت ــة لك المختلف
ــا  ــا المحكمــة العلي ــي تُقرره ــادئ الت ــا. إن المب ــي أن يســميها المحكمــة العلي المشــرِّع الليب
فـي أحكامهـا ملزمـة لجميـع المحاكـم والسـلطات فـي الدولـة، وُأنشـئت عقــب إصـدار قانـون 
المحكمـة العليـا االتحاديـة بتاريـخ 10 نوفمبـر 1953، الـذي تـم تعديلـه بالمرسـوم الصـادر 

ــر 1954 67. ــخ 3 نوفمب بتاري

 /http://www.libyan-parliament.org 65    ميكنك االطاع عى املوقع الرسمي ملجلس النواب الليبي  

 http://aladel.gov.ly/home/?p=942 66    ميكنك االطاع عى املوقع الرسمي للمجلس األعى للقضاء  

 https://goo.gl/LnDZ73 67  ميكنك االطاع عى املوقع الرسمي للمحكمة العليا الليبية  
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على مستوى المؤسسات الوطنية 

ــاب 	.  ــي غي ــة وف ــرارات حكومي ــى ق ــتنادًا عل ــي: اس ــع المدن ــة المجتم مفوضي
ــم )649(  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــي صــدر ق تشــريع منظــم لمؤسســات المجتمــع المدن
لسـنة 2013، بتعديــل اسـم مركــز دعــم مؤسسـات المجتمــع المدنــي، إلــى مفوضيــة 
المجتمــع المدنـي، ويكـون لهـا الشـخصية االعتباريـة والذمـة الماليــة المسـتقلة. كمــا 
ــتيا،  ــا ولوجس ــا وتقنيً ــي فنيً ــع المدن ــات المجتم ــم مؤسس ــي دع ــا ف ــى دوره ــص عل ن
فضــًا عــن تنظيـم عمــل المنظمـات الدوليــة التــي ترغــب بالعمــل فـي ليبيـا بالتنســيق 

ــح المعتمــدة68.  ــن واللوائ ــق القواني ــع الجهــات المختصــة وف م

المجلــس الوطنــي للحرّيّــات المدنيــة وحقــوق اإلنســان: رغــم الترحيــب 2. 
بنشــأته بقــرار مــن المجلــس الوطنــي االنتقالــي كأول مجلــس وطنــي للحريــات المدنيــة 
وحقـوق اإلنســان، ُأنشـئ بغـرض حمايـة حقــوق اإلنسـان، والرقـي بهـا، فـإن المجلـس 
ــى  ــأة، وتبق ــث النش ــا حدي ــى مجلسً ــان يبق ــوق اإلنس ــة وحق ــات المدني ــي للحري الوطن
ــي  ــْل المجلــس الوطن ــره موضــوع تقييــم. وتــم تعييــن أعضائــه مــن قِب قراراتــه وتأثي
االنتقالــي، وكلهــم مــن الحقوقييــن المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان، ومــن الشــخصيات 

ــة داخــل مجموعاتهــم69.  المعروف

العليــا 	.  الوطنيــة  المفوضيــة  تأسســت  لانتخابــات:  العليــا  المفوضيــة 
ــس  ــن المجل ــادر ع ــنة 2012، الص ــم )3( لس ــون رق ــكام القان ــب أح ــات بموج لانتخاب
ــية  ــر سياس ــة غي ــة فني ــة وطني ــي هيئ ــر 2012، وه ــخ 18 يناي ــي بتاري ــي االنتقال الوطن
ــس  ــة طرابل ــة المســتقلة، ومقرهــا مدين ــة المالي ــة، والذم ــع بالشــخصية االعتباري تتمت

ــا70.  ــاء ليبي ــع أنح ــى جمي ــة عل ــا موزع ــا انتخابيً ــدد )17( مكتبً ــا ع ولديه

المجالــس المحليــة: قــام مجلــس وزراء الحكومــة الليبيــة المؤقتــة بإصــدار قرار 	. 
بتسـمية البلديـات الليبيـة، لتكـون تابعـة إلــى وزارة الحكـم المحلــي، وفـي 30 نوفمبـر 
ــة المركزيــة النتخابـات  2013، تمــت انتخابــات المجالــس البلديــة تحــت إشــراف اللجن
لة مــن قِبَــْل الحكومــة الليبيــة المؤقتــة، وُكلِّفــت  المجالــس البلديــة، وهــي لجنــة مشــكَّ
بالتحضيــر لانتخابــات البلديــة. وتشــمل مجالــس البلديــات وفًقــا لقــرار الحكومــة ســبعة 

http://kenanaonline.com/files/0075/75575/649.pdf :68    ميكنك االطاع عى القرار عرب الرابط التايل

69    املجموعة الدولية لألزمات، االتفاق السيايس الليبي ورضور إعادة صياغته، نقرير رشق األوسط رقم 170 -4 نوفمرب 2016، سبق ذكره 

   http://hnec.ly/?page id=7554 70    ميكنك االطاع عى املوقع الرسمي للمفوضية العليا لانتخابات  
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أعضــاء مــن بينهــم الرئيــس علــى أن يكــون مــن بيــن هــؤالء الســبعة ممثــًا عــن الثــوار 
السـابقين الذيـن فقـدوا أحـد أطرافهـم خـال ثـورة 2011، إضافـة إلـى مقعـد للمـرأة، 
وتمــارس وحــدات اإلدارة المحليــة فــي حــدود السياســة العامــة، والخطــط العامــة للدولة 
إنشـاء وإدارة جميــع المرافـق العامــة الواقعــة فــي دائرتهــا، واإلشــراف علــى موظفيهــا 

تحـت التوجيــه العـام لــوزارة الحكــم المحلـي71.

هيئــة دعــم وتشــجيع الصحافـة: ُأنشـئت بموجـب القــرار رقــم 5 الصـادر عــن 	. 
المكتــب التنفيــذي التابـع للمجلــس الوطنــي االنتقالـي، ونــص قــرار اإلنشــاء علــى أنــه 
ا فــي المؤسسـة العامــة للصحافــة ســابًقا وجميــع الصحــف العامــة  يتبــع الهيئــة كل مـ
ــة وزارة اإلعــام. تســعى لتحســين الوضــع  ــع هــذه الهيئ ــة، وتتب ــة الليبي التابعــة للدول
الصحفــي فـي ليبيــا، واتخـذت مـن أجــل ذلــك إجــراءات رأت أنهــا ضروريـة لــرد اعتبــار 
ــة مــن تكميــم األفــواه وحجــب لحريــة  ــاة لعقــود طويل الصحفييــن الليبييــن بعــد معان

ــرأي والصحافــة72.  ال

خامسا: حقوق النساء في ليبيا: 

حُرمــت المـرأة الليبيــة لعقــود طويلــة مــن الحـق فــي المســاواة مــع الرجــل، كانــت البيئــة 
افــي مُكِبلــة للمــرأة ومتقلبة ومتناقضــة كما لعبــت التقاليــد االجتماعية  التشــريعية فــي عهــد القذَّ
والثقافيــة الموروثــة دورًا ســلبيًا فــي تطويــر واحتــرام حقــوق النســاء فــي ليبيــا. وعلــى الرغــم من 
افــي فــكان الحضــور النســائي علــى  عــدم تفريــق القانــون مــا بيــن النســاء والرجــال فــي عهــد القذَّ
مسـتوى اللجــان والمؤتمـرات الشـعبية محتشـمًا، فعلـى سـبيل المثــال حضـور الرجـال لجلســات 
ــل  ــا وص ــات ليبي ــعب بلدي ــع ش ــام 2005 ولجمي ــة لع ــدورة المحلي ــي ال ــعبية ف ــرات الش المؤتم
ــا ســجل المــرأة فــي تولــي المناصــب  ــغ فقــط )40,485( أم ــا حضــور النســاء فبل )161,144( أم
والوظائــف السياســية والقياديــة فــكان ضعيًفــا جــدًا، فعلـى ســبيل المثــال 6 نسـاء فقـط توليــن 
مناصـب فــي أمانـة المؤتمـر الشـعبي العـام فـي الفتـرة منـذ 1997 وحتـى 2006، كمــا انحصـر 
دور المـرأة فـي الســلطة التنفيذيـة فـي القطاعـات الخدميـة كالصحـة والتعليـم، وتقليـد النسـاء 

فـي منصـب الوزيـر اقتصــر علــى وزارات التعليـم واإلعـام والثقافـة والشـئون االجتماعيـة.

أمــا فيمــا يتعلــق بالنظــام القضائــي فقــد تــم تشـجيع المــرأة فــي التســعينيات مــن القــرن 

 https://goo.gl/ek196g    2013 71     سكاي نيوز عريب، بدء أول انتخابات للمجالس البلدية يف ليبيا السبت 30 نوفمرب

 http://lpb.ly/ar/about/brief 72     ميكنك االطاع عى املوقع الرسمي لهيئة دعم وتشجيع الصحافة  
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الماضــي علــى المشــاركة فــي النظــام القضائــي، وبموجــب قــرار اللجنــة الشـعبية العامـة رقــم 
)517( لســنة 1989 أصبــح للمــرأة الحــق فــي تقلُّـد الوظائــف القضائيــة إال أنــه حتــى اآلن ال توجــد 
امــرأة مستشــارة فــي المحكمــة العليــا، كمــا يمكــن القــول إن ظاهــرة عــدم اســتقرار وإلغــاء ودمــج 
كثيـر مـن المنظمـات والمؤسسـات التـي تسـعى إلـى تدعيـم وتعزيـز دور المـرأة أدى إلـى تـرك 

فجـوة علـى مسـتوى القاعـدة.

ــمح  ــث يس ــي حي ــريعي الليب ــار التش ــي اإلط ــاواة ف ــدم المس ــز وع ــرة للتميي ــور كثي ــد ص يوج
القانــون الليبــي بتعـدد الزوجـات، كذلـك ال يســمح للمـرأة الليبيـة بنقــل الجنســية الليبيـة إلــى 
أبنائهـا مـن غيـر الليبـي أو لزوجهـا، كمـا يتــم التمييـز ضــد المـرأة فــي قانــون العقوبـات فيمــا 
يتعلـق ببعــض قضايـا الزنــا، فتسـمح بتخفيـف العقوبــات علـى الرجـل الــذي يقـوم بقتـل إحــدى 
قريباتــه مــن الدرجــة األولـى القترافهــا الزنــا، كمـا أن عقوبــة االعتــداء الجســدي علــى المـرأة ال 
تتجــاوز الحبــس لمــدة عاميــن، كمــا أن الضــرب واإلصابــات الخفيفــة ال يُعاقــب عليهــا القانــون73.

ــرة مــن المحافظــة  ــا بدرجــة كبي ــي تقليديً ــز المجتمــع الليب النســاء وانتخابــات 2012: يتمي
فيمــا يتعلــق بــدور النســاء فــي الحيــاة العامــة، ممــا حــد مــن قدرتهــن علــى إجــراء حملــة انتخابيــة 
ــال  ــحون الرج ــا المرش ــي واجهه ــك الت ــن تل ــر م ــز أكث ــحات حواج ــن المرش ــد واجه ــيطة. وق نش
ــى  ــط عل ــم الضغ ــرأة. وت ــي للم ــار السياس ــي االختي ــال ف ــل الرج ــك تدخ ــا كذل ــن بينه ــي م والت
بعضهــن لانســحاب مــن الســاحة السياســية لعــدم تاؤمهــا مــع التقاليــد الدينيــة فقــد تــم الحــد 
مــن قدراتهــن علــى أخــذ الكلمــة أمــام الجمهــور ومــن إجرائهــن لحملــة انتخابيــة ميدانيــة. وقــد 
ــة  ــك المتعلق ــر مــن تل ــة أكب ــة الخاصــة بالنســاء بصف ــات اإلعاني ــق الملصق ــم تســجيل تمزي ت

بالرجـال، وذلــك فـي العديـد مــن أنحـاء البــاد. 

عوَّلـت أغلــب النســاء علــى وســائل التواصـل االجتماعــي، وعلــى شــبكة عاقاتهــن الخاصــة 
المهنيــة، أو الشــخصية، ونشــاطهن فــي منظمــات المجتمــع المدنـي. وقــد اشـتكت النسـاء مــن 
نقـص فـي المعلومـات االنتخابيــة التــي مـن شـأنها توضيـح مزايــا، وآثــار التنافـس كمرشــحات 

أفــراد، أو صلــب األحــزاب. 

لت النســاء %45 أي 1.3 مليــون مــن مجمــوع الناخبيــن المســجلين. تــم تضميــن  وقــد شــكَّ

73    مركـز البحـوث والدراســات جامعـة قاريونــس، أبحـاث مؤتـر السياســات العامـة بنغـازي 14 ديسـمرب 2007، املحـررون، د. محمــد زاهـي 

ــوان: بـوادر اإلصـاح الســيايس  املغــريب، د. نجيــب املحمـود حصـادي، د. أم العـز الفـاريس، ورقــة مقدمــة مـن د. آمــال سـليامن العبيـدي بعن

وأثـره عـى سياسـات تكـني املـرأة.
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إجــراء خــاص فــي القانــون االنتخابــي يُلــزم األحــزاب السياســية علــى إعمــال قاعــدة التنــاوب بيــن 
ــح 545  ــق لترش ــد الطري ــا مهَّ ــة، مم ــم االنتخابي ــل قائمته ــيًا داخ ــا ورأس ــاء أفقي ــال والنس الرج

امـرأة أي بنسـبة %45.2 مقارنـة بـــ662 مرشـحا.

بالنسـبة لقائمــات األحـزاب السياسـية تـم انتخـاب 32 امــرأة، 22 منهـن مـن تحالـف القـوى 
الوطنيــة، و6 مـن حـزب العدالـة والبنـاء، ومـن الرغـم مــن تجديـد نظــام االنتخــاب التّشــجيعي، 

فإنـه لـم يتــمّ اتخـاذ، علـى أساسـه، إال إجـراءات خاصـة محتشــمة 74.

سادسا: السياق المجتمعي

ــق  ــات التطبي ــى آلي ــية عل ــورات السياس ــر التط ــى تأثي ــاء عل ــر وبن ــورة 17 فبراي ــد ث ــا بع م
والممارســة الفعليــة علــى األرض، تراجـع دور القبيلــة سياســيًا وتـم توظيفهــا فــي هـذا اإلطــار 
علــى أضيــق الحــدود، لكــن مازالــت القبيلــة تلعــب دورًا مهمًــا فــي الجانــب االجتماعــي وتســاهم 
فـي التخفيـف العديـد مـن التوتـرات، وهـو مـا يمكــن معـه القـول إنــه يتــم المبالغـة فـي وصـف 

ليبيــا علــى أنهــا مجتمــع قبلــي. 

ــا  ــزان( وتنوعه ــس - ف ــة - طرابل ــة )برق ــة الجغرافي ــن الناحي ــا م ــوع ليبي ــر التن ــاعد عنص س
ــو -  ــغ - تب ــي )أمازي ــة، والتعــدد الثقاف اإلنثروبولوجــي، واالجتماعــي، ووجــود حساســيات منطقي
ــوق  ــة حق ــى حال ــت ترمــي بظالهــا عل ــي مازال ــر مــن اإلشــكاليات الت ــى كثي طــوارق - عــرب( إل
اإلنسـان والتحـول الديمقراطــي، وصنعـت إشــكاليات عـدة علـى الصـراع مـن أجـل إقـرار حقـوق 
تلــك األقليــات أو النســبة التمثيليــة داخــل المؤسســات التشــريعية )المجالــس التشــريعية والهيئة 

التأسيســية لصياغــة الدســتور(.

ــى  ــي، إل ــراع السياس ــي الص ــة ف ــر اإلعامي ــاف المناب ــي، واصطف ــام المهن ــاب اإلع أدى غي
انتشــار خطــاب الكراهيــة والتحريــض علــى العنــف، ضــد المعارضيــن واالتجاهــات األخــرى، كذلــك 
كان النشــطاء الحقوقيــون واألكاديميــون فــي مرمــى تلــك الخطابــات، وهــو مــا جعــل حيــاة العديد 
مــن النشــطاء واإلعامييــن الليبييــن مســتحيلة داخــل ليبيــا، وأدى ذلــك إلــى خروجهــم إلــى كثيــر 

مـن العواصـم العربيـة واألوروبيــة واآلسـيوية. 

مازالــت المؤسســات التعليميــة والنظــام التعليمــي فــي ليبيــا شــبه خالية مــن برامــج المواطنة 
وحقــوق اإلنســان، كذلــك تدخلــت العديــد مــن الجماعــات الدينيــة المتشــددة فــي أعمــال 

74    ليبيا، التقرير النهايئ، انتخاب املؤتر الوطني العام، 7 يوليو 2017، فريق االتحاد االورويب لتقييم االنتخابات، سبق ذكره 
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اء المناهــج علــى أســس دينيــة متشــددة،  ــر أو تنقيــح أو إلغـ المــدارس، والجامعــات ســواء لتغي

أو للفصل بين الذكور والنساء.

كمـا أن الفتـرة التـي انتشـر فيهـا العمـل األهلــي وتعـددت المنظمــات الدوليــة الفاعلـة فـي 
ا، أدت  ليبيــا فـي كل مجــاالت قبــل اشــتداد الحــرب األهليــة وخــروج المجتمــع الدولــي مـن ليبيـ
الــى  أن المجتمــع أصبــح أكثــر قابليــة لانفتــاح علــى ثقافــة المجتمعــات األخــرى واالســتفادة مــن 
تجاربهــا، إال إنـه بالرغـم مــن قابليــة االنفتـاح والتواصــل مـع الثقافـات األخــرى، وبسـبب النـزاع 
المســلح واالنقســام السياســي والمؤشــرات الجهويــة تكونــت حالــة تشــكيك فــي الــدور الخارجــي 

فـي المسـألة الليبيــة وانتشـار نظريـة المؤامـرة75.

75     نتائــج مناقشــات ورشــة عمــل تشــاورية يف إطــار مــرشوع دمــج مبــادئ حقــوق اإلنســان ومســاواة النــوع االجتامعــي يف برامــج وسياســات 

رتة مـن 11 إىل 17 يوليــو  األحـزاب السياسـية يف تونـس وليبيــا وبدعــم مــن املؤسســة األوروبيـة للدميقراطيـة التــي نظمهــا مركـز )دعـم( يف الف

2017، جمــع فيهــا ناشــطني حقوققيــني وسياســيني وإعاميــني وشــباب قياديــني يف املجتمــع املــدين، واألحــزاب السياســية مــن كل مــن تونــس وليبيــا. 

وذلــك إلعــداد دليـل إرشــادي لألحــزاب السياســية لدمــج مبــادئ حقــوق اإلنســان والنــوع االجتامعـي يف برامجهــا وسياســاتها.
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   )نجــد أن كونيــة حقــوق اإلنســان تجعــل منهــا وثيقــة الصلــة بالعديــد مــن املســائل املهمــة، ومبــا أن منظــامت املجتمــع 

ــل بهــا ومزيـد مـن تدعيمهــا للقضـاء عــى  املـدين هــي العمــود الفقــري ألي عمــل حقوقــي، لذلـك أوجـب األمـر التكفُّ

كثــر مــن الظواهــر الســلبية يف املجتمــع. لذلــك اســتوجب األمــر عمــٌل جــدي وفعــال بــني منظــامت املجتمــع املــدين خاصــة 

يف عاقتهـا بـني دولتــني جارتــني ليبيـا وتونـس، لـرورة وجـود جملــة مـن العوامـل الشـرتاك التجربـة الدميقراطيـة بـني 

املجتمــع املـدين يف تونـس وليبيـا مـع أهميـة تدعيـم دور إدمـاج حقـوق اإلنسـان ومسـاواة النـوع االجتامعـي يف برامـج 

وسياســات األحــزاب السياســية مـام يطرحــه مـن رضورة عمــل جـدي مـع األحــزاب للوصــول للســلطة التـي يجــب أن 

يكـون فيهـا ُجملـة مـن الزخــم الثــوري وتطلعـات للمســتقبل األفضـل واملنشـود مـع تأكيـدي عـى رضورة وجـود املزيـد 

مـن تدعيـم العمـل املشــرتك بـني ليبيـا وتونـس.( سـهى الورتـاين - محاميـة
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القسم الثالث

بنـاء القــدرات 
خطوط إرشادية
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بناء القدرات خطوط إرشادية

فــي إطــار إعــداد هــذا الدليــل اإلرشــادي لدمــج حقــوق اإلنسـان ومســاواة النــوع االجتماعــى 
فـي برامـج وسياسـات األحـزاب فـي تونــس وليبيــا، تــم إجــراء مُقابــات ولقــاءات مــع مجموعــة 
مُختــارة ومُتنوعــة مــن أعضــاء وعضــوات أحــزاب سياســية ومنظمــات المجتمــع المدنــي وخبــراء، 
والشــباب الناشــط فــي الحيــاة الحزبيــة ومُؤسســات المجتمــع المدنــي. وكان الهــدف هــو التعــرف 
علــى واقــع حقــوق اإلنســان ومُســاواة النــوع االجتماعــي فــي برامــج وسياســات ومواقــف األحــزاب. 
وتجــدُر اإلشــارة إلــى أن المقابــات واللقــاءات أظهــرت اختافــات واضحــة بيــن الســياقين الليبــي 
ــث  ــن حي ــد م ــي كل بل ــع ف ــة للوض ــل المائم ــاف المداخ ــب استكش ــا تطل ــو م ــي، وه والتونس
منهجيــة العمــل واألطــراف الفاعلــة فــي ظــل وجــود تجربــة حزبيــة متبلــورة لحــد كبيــر )تونــس(، 

أو فــي ظــل أوضـاع غيــر مسـتقرة مــع ضعـف وهشاشــة التجربـة الحزبيـة )ليبيـا(. 

فــي هــذا الســياق، يتضمــن هــذا القســم مــن الدليــل اســتعراضًا لنتائــج المقابــات واللقــاءات 
ليعطــي صــورة عــن موقــع حقــوق اإلنســان ومســاواة النــوع االجتماعــي فــي المجــال الحزبــي فــي 
ــن  ــا م ــا بعينه ــزاب بقضاي ــة األح ــر عاق ــي تؤط ــة الت ــددات العام ــك المح ــا، وكذل ــس وليبي تون
المنظــور الحقوقــي والنوعــي، والتــي يمكــن أن تكــون مرشــدًا للتعــرف علــى الفــرص والتحديــات 
التـي يُمكـن أن تُؤخــذ فــي االعتبــار فــي المبــادرات المعنيــة بدمـج حقــوق اإلنســان ومســاواة 
النــوع االجتماعــي فــي المجــال الحزبــي. وعليـه يتضمــن هــذا القســم كذلــك اقتراحــات يمكــن 
االسـتفادة منهــا فـي تصميــم اســتراتيجيات وخُطـط بنــاء قـدرات للقيـادات الشـابة والوســيطة 
باألحــزاب السياسـية لتفعيــل دورهــم فــي دمـج مبــادئ وقيــم حقــوق اإلنســان ومســاواة النــوع 

االجتماعــي فـي المجـال الحزبــي. 
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حالة تونس

أوًل: حقوق اإلنسان في برامج ومواقف األحزاب

عاشــت تونــس خــال النظــام القديــم فــي ظــل قيود سياســية صارمــة طالــت القوى السياســية 
والمدنيـة علــى حــد ســواء، وكانـت النتيجــة غيــاب حيــاة سياســية وفــق المعاييـر الديمقراطيــة، 
كمــا تعرضـت منظمـات المجتمـع المدنـي، وخاصـة حركـة حقـوق اإلنسـان التونسـية، لتحديـات 
وتهديــدات كبــرى. ولكــن مــع انــدالع ثــورة الياســمين شــهد المجتمــع التونســي انفتاحًــا كبيــرًا 
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــزاب ومنظم ــن األح ــرة م ــداد كبي ــت أع ــل، فتأسس ــن قب ــده م ــم يعه ل
والحــركات الشــبابية، واتســع نطــاق األحــزاب إلــى درجــة أن الكثيــر مــن األحــزاب المســجلة ليــس 

لهـا وجـود علـى أرض الواقـع. 

وإلــى جانــب هــذا التنامــي فــي أعــداد الفاعليــن فــي المجتمعيــن السياســي والمدنــي، 
ــرى  ــوالت الكب ــل التح ــي ظ ــلفية، وف ــة والس ــات الديني ــات ذات التوجه ــوى والجماع ــك الق وكذل
التــي شــهدتها البــاد والمنطقــة، كان لحقــوق اإلنســان حظهــا فــي الوجــود، فقــد أصبحــت اللغــة 
الحقوقيـة حاضــرة فـي معظـم الخطابـات، حتـى تلــك التـي أعتبـرت مــن المنظــور األيدولوجــى 
ــام 2014،  ــي لع ــتور التونس ــب الدس ــان، بموج ــوق اإلنس ــت حق ــد أصبح ــة. وق ــات محافظ خطاب
ــى لغــة ال تتناقــض  ــأن تتبن ــإن األحــزاب مُلزمــة ب ــمْ ف ــز النظــام السياســي ومــن ّث إحــدى ركائ
مــع الحقــوق. وبهــذا المعنــى فــإن مرجعيــة األحــزاب كافــة، مــن الناحيــة النظريــة، ال تتضمــن مــا 

يُخالــف مبــادئ حقــوق اإلنســان، ولكنهــا تتفــاوت فـي درجـة التعبيــر عنهــا. 

وقــد أوضحــت المقابــات عــددًا مــن الجوانــب الكاشــفة لطبيعــة تبنــي المبــادئ الحقوقية من 
قِبَـْل األحـزاب، والشـروط التـي تخلـق فجـوة بيـن االلتـزام النظـري بالحقـوق كواقـع دسـتوري، 
وااللتــزام الفعلــي بهــا مــن خــال البرامــج والممارســات والمواقــف. وفيمــا يلــي اســتعراض ألهــم 

هــذه الجوانــب:

بدايــة ينبغــي اإلشــارة إلــى طبيعــة األحــزاب ككيانــات سياســية تتســم 	
ــح  ــروط المصال ــع لش ــة تخض ــان قضي ــوق اإلنس ــن حق ــل م ــا يجع ــذا م ــة، وه بالبراجماتي
ــود  ــرد وع ــان مج ــوق اإلنس ــض حق ــن بع ــزاب ع ــاب األح ــون خط ــأن يك ــًا ب ــية، مث السياس
ــورة  ــى ص ــر عل ــا يؤث ــاع عنه ــا كان الدف ــوق إذا م ــض الحق ــل بع ــم تجاه ــة، أو يت انتخابي
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ــا  ــي توضــح إم ــف الت ــر مــن المواق ــي الكثي ــرز هــذا ف ــد ب ــة. وق ــادات الحزبي الحــزب أو القي
تحفظــات مــن قبــل بعــض األحــزاب إزاء قضايــا ذات صلــة بالحقــوق والحريــات، وإمــا مواقــف 
متضاربـة، فيتـم مسـاندة حقـوق بعينهـا إذا توفـر المنـاخ الضاغــط لقبولهـا )مثـال قانـون 
مكافحــة العنــف ضــد النســاء(، أو غــض الطــرف عــن حقــوق أساســية إذا مــا كان تيــار أصحــاب 
ــة  ــة االقتصادي ــون المصالح ــال قان ــوى )مث ــو األق ــان ه ــوق اإلنس ــادي لحق ــة المع المصلح

ــدل(.  ــر للج المُثي

ألن معظــم األحــزاب السياســية فــي تونــس تأسســت بعــد عــام 2011، 	
فقــد كان مــن الطبيعــي أن تتبنــى نفـس اللغــة، فجميعهــا تتحــدث عــن نفــس المشــاكل 
والحلــول. وكان للغــة حقــوق اإلنســان حظهــا فــي خطــاب األحــزاب. ولكــن بمــرور الوقــت 
طغــت المحــددات المتعلقــة بالخلفيــات السياســية واأليدولوجيــة لألحــزاب، ومــا يرتبــط بهــا 
ــح وتوازنــات سياســية ســواء داخــل األحــزاب أو فــي عاقتهــا باألطــراف األخــرى  مــن مصال

فــي المجتمــع. 

ومــع ذلــك يــرى البعــض أن التجربــة الحزبيــة فــي تونــس رغــم مــا تشـهده 	
مــن زخــم وانفتــاح غيــر معهوديــن، فإنهــا مازالــت تجربــة وليــدة، وأن األحــزاب فــي 
مُجملهــا، ربمــا فيمــا عــدا حركــة النهضــة، فــي طــور التشــكل. وينطبــق هــذا علــى األحــزاب 
التــي تأسســت بعــد 2011، أو تلــك التــي كانــت موجــودة قبــل ذلــك فــي ظــل قيــود النظــام 
القديـم، ممــا اضطرهــا للعمـل السـري. وبالتالــي فـإن الهاجــس األساسـي لهــذه األحـزاب 

هـو المحافظـة علــى شــروط البقــاء، وخاصــة الكبيــرة منهــا. 

ــا 	 ــة، ووصفه ــة عام ــن لغ ــزاب ضم ــاب األح ــي خط ــان ف ــوق اإلنس ــر حق تظه
ــل ال  ــوم متكام ــان كمفه ــوق اإلنس ــى أن حق ــارة إل ــم اإلش ــد ت ــة. وق ــض بالفضفاض البع
توجــد فــي خطــاب األحــزاب، وإنمــا يتــم ذكــر جوانــب منهــا حســب التوجهــات السياســية 
ــي  ــروزًا ف ــر ب ــت األكث ــاء كان ــوق النس ــإن حق ــك، ف ــع ذل ــزب. وم ــة للح ــات الفكري والمرجعي
خطابـات األحــزاب، ويـرى البعـض أن هـذا الحضـور يجــب النظـر إليـه سياســيًا، فاالهتمــام 
بحقـوق النســاء تزايـد وقــت االنتخابـات لغــراض التصويــت والتعبئــة. ويبــرُز الحديـث عــن 
ــزاب  ــا األح ــرى، أم ــزاب الكب ــاب األح ــي خط ــات ف ــت االنتخاب ــباب وق ــاء والش ــوق النس حق
ــب.  ــى هــذا الجان ــرًا عل ــز كثي ــان فإنهــا ال تُركِّ ــي البرلم ــل ف ــس لهــا تمثي ــي لي ــرة الت الصغي
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وفيمــا يتعلــق بالمواقــف العمليــة، فقــد تعــددت اآلراء بشــأن مــدى التــزام األحــزاب السياســية 
ــا  بمبــادئ حقــوق اإلنســان فــي مواقفهـا تجــاه بعــض القضايــا واألحــداث. وهنـا ناحــظ اختاًف
بيــن آراء المنتميــن والمنتميــات لألحــزاب ومـن ينتمـون للمجتمــع المدنـي، وهــو اختـاف بيـن 
آراء تســعى لتقديــم تبريــر وتوضيــح لمواقــف األحــزاب، وآراء تنتقــد هــذه المواقـف. ففـي حيـن 
اتجــه الحزبيــون/ات إلــى عــرض الشــروط السياســية التــي تؤثــر علــى أداء األحــزاب والتــي تفــرض 
وضــع أولوليــات، فقــد تراوحــت آراء المنتميــن إلــى المجتمــع المدنــي بيــن النقــد الكامــل لمواقــف 
األحـزاب مـن قضايــا وانتهـاكات معينـة، ومحاولــة تفسـير أســباب هـذه المواقــف مــن المنظــور 
ــا  ــم ذكره ــي ت ــف الت ــا والمواق ــم القضاي ــتعراض أله ــي اس ــا يل ــي. وفيم ــي واأليدولوج السياس

لقيـاس مــدى التـزام األحـزاب بمبـادئ حقـوق اإلنسـان:

جــاءت قضيــة مشــاركة النســاء فــي األحــزاب ومســألة التناصــف علــى رأس قائمــة 	
ــدم  ــان وع ــوق اإلنس ــادئ حق ــزاب بمب ــزام األح ــدى الت ــاس م ــا لقي ــت إثارته ــي تم ــا الت القضاي
التمييـز. وقــد أوضحـت المقابــات، بتقديـرات وتبريـرات مختلفـة، أن األحــزاب لـم تلتـزم بمبـدأ 
التناصـف جزئيًـا أو كليًـا. وإذا كان البعـض قـد فسـر ذلـك بالطبيعـة الذكوريـة لألحـزاب وعالـم 
السياســية بشــكل عــام، فقــد كان هنــاك بالمقابــل آراء تُفســر المســألة مــن زوايــا أخــرى منهــا 
أن مسـألة التناصـف لـم تكـن حـًا سـليمًا وموفًقـا لتعزيـز مشـاركة النسـاء، بـل كانـت نتائجهــا 
عكســية بســبب وصــول نســاء ال يملكــن مــا يكفــي مــن الكفــاءات وااللتــزام بحقــوق اإلنســان إلــى 
مواقــع قياديــة، ومــن ناحيــة أخــرى عبــرت آراء عــن رفــض فكــرة التناصــف والتعويــل علــى الكفــاءة 

كمعيــار أساســي. 

تــم التطــرق كذلــك إلــى قضيــة المســاواة فــي اإلرث، وقــد بــدا واضحًــا أن هــذه القضيــة 	
ــات، وإمــا ألســباب  ــا بســبب أنهــا ليســت مــن األولوي ــا مــن مجمــل األحــزاب، إم ــق دعمً ــم تل ل
ــورات  ــإن التط ــك ف ــع ذل ــة. وم ــة والثقافي ــيتها االجتماعي ــا لحساس ــبب تجنبه ــة، أو بس أيدولوجي
ــة،  ــوة إيجابي ــد خط ــي اإلرث تُع ــاواة ف ــأن المس ــي بش ــع التونس ــهدها المجتم ــي ش ــة الت الاحق

ولكنهــا التــزال محــل جــدل.

ــوق الشــخصية والجنســية، 	 ــة الحق ــك قضي ــم التطــرق إليهــا كذل ــي ت ــا الت مــن القضاي
وقــد أظهـرت المقابــات أن هــذه القضايــا، بمــا لهــا مـن حساســيات ثقافيــة واجتماعيــة، كانــت 
كاشــفة للكثيــر مـن المواقـف، ليــس فقــط فيمــا يتعلــق بالمواقــف العامــة لألحــزاب والتـي فــي 
ــا علـى تضــارب المواقــف داخــل  ــا، ولكـن أيضً الغالــب تتجنــب الخــوض فــي مثــل هــذه القضاي
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ــوق،  ــاع عــن هــذه الحق ــة بالدف ــخصيات القيادي ــزام مــن بعــض الش ــة الت الحــزب الواحــد، فثمَّ
ولكــن هــذا االلتــزام ال يتــم ترجمتــه فــي مواقــف حزبيــة عامـة. 

تطرقــت المقابــات كذلــك إلــى قضيــة حُريــة الفكــر واالعتقــاد نظــرًا لبعــض األحــداث 	
ــة شــخصين  ــاة نســمة، ومُعاقب ــم بقن ــاد، ومنهــا الجــدل بشــأن عــرض فيل ــي شــهدتها الب الت
ــي  ــري واأليدولوج ــار الفك ــدا أن اإلط ــياق ب ــذا الس ــي ه ــوري. وف ــم كاريكات ــبب رس ــجن بس بالس
ــر  ــة الفك ــن حري ــاع ع ــو الدف ــل نح ــارية تمي ــة واليس ــزاب الليبرالي ــر، فاألح ــل مؤث ــزب عام للح

ــة.  ــة أو قومي ــا ديني ــون خلفيته ــي تك ــة باألحــزاب الت ــاد، مقارن واالعتق

وأخيــرًا تأتــي مســألة عقوبــة اإلعــدام كأحــد المؤشــرات علــى مــدى التــزام األحــزاب فــي 	
مواقفهـا مـن مبـادئ حقـوق اإلنسـان، وعلـى مـا يبـدو أن هـذه القضيـة لـم تكــن موضـع جـدل 

كبيــر، وخاصــة فــي ظــل األحــداث اإلرهابيــة التــي شــهدتها البــاد. 

وبالتالـي فـإن وجـود مفـردات حقـوق اإلنسـان فـي خطابـات األحـزاب ليســت حالــة سـاكنة، 
ــي  ــا ف ــن تقييمه ــة، ويمك ــددات متنوع ــن مح ــل بي ــا التفاع ــة يخُلقه ــة ديناميكي ــي حال ــا ه وإنم
الممارســات والمواقــف والخطابــات المُعبــرة عنهــا. وتظــل الحقــوق ذات الحساســية الثقافيــة وفي 
مقدمتهــا الحقــوق والحريــات المرتبطـة بالمـرأة، وحريـة الفكـر واالعتقــاد والحقــوق الشــخصية 
ــرة شــهدت،  ــرة األخي ــك ينبغــي ماحظــة أن الفت ــارة للجــدل. ومــع ذل ــر إث والجنســية هــي األكث
ــورات  ــة، تط ــوى المدني ــوية والق ــركات النس ــوط الح ــة بضغ ــرى مرتبط ــية وأخ ــباب سياس ألس
إيجابيـة فـي هــذه المنظومـة الحقوقيـة، ممثلـة فـي قانــون مكافحـة العنـف ضـد المـرأة، وزواج 
التونســيات بغيــر المســلم، فضــًا عــن المســاواة فــي اإلرث، وذلــك مقارنــة  بقضايــا أخــرى تتعلــق 

بمكافحــة الفســاد وإعمــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة. 

ثانيا: الحوكمة والديمقراطية الداخلية 

هنــاك عاقــة وثيقــة بيــن الديمقراطيــة الداخليــة لألحــزاب وحقــوق اإلنســان، انطاًقــا مــن أن 
االلتـزام بالحقــوق ال يعنــي فقـط تبنــي مطالبــات حقوقيـة، ولكــن كذلــك بـأن تكــون األحـزاب 
كيانــات وفضــاءات لممارســة وتعلــم الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان وخاصــة للشــباب. وفــي هــذا 
السـياق فقـد تناولـت المقابـات موضـوع الديمقراطيــة الداخليـة لألحـزاب ومـدى توافقهــا مـع 
ــرات لهــذا األمــر وإن كان  ــا فــي التقدي ــادئ حقــوق اإلنســان. وقــد أظهــرت النقاشــات تفاوتً مب
االتجــاه العـام يُشــير إلـى أن األحــزاب السياسـية مازالـت تفتقــر إلـى وجــود آليـات ديمقراطيــة 
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ــباب  ــام الش ــال أم ــاح المج ــرار، وإفس ــع الق ــات صُن ــي عملي ــاركة ف ــمح بالمش ــة تس ــة فعال داخلي
للمشـاركة بشـكل ملمــوس فــي المواقـع الحزبيــة المختلفــة. ومجــددًا بــرزت مســألة التناصـف 
كأحـد المؤشـرات التـي يمكـن مـن خالهـا قيـاس مـدى ديمقراطيـة األحـزاب داخليًـا. وبشـكل 
عـام فــإن تفـاوت اآلراء يكشــف عــن أن بعـض األحـزاب أفضـل مــن األخــرى نســبيًا، ومــع ذلــك 
فثمــة آراء تــرى أن ثمــة غيــاب تــام للديمقراطيــة الداخليــة فــي األحــزاب وأن المعيــار الحاكــم هــو 

الـوالء وأن الشـباب مجــرد قـوى عاملـة فـي األحــزاب إال عــدد قليـل منهــا. 

ــن  ــب م ــباب بجان ــاء والش ــة بالنس ــة خاص ــر داخلي ــان أو أط ــود لج ــألة وج ــت مس ــد حظي وق
النقـاش، وهـذا أيضًــا أظهـر اختاًفــا فـي اآلراء بيــن مـن يـرى أن هـذه اللجــان يمكـن أن تُعــزز 
مشــاركة النســاء والشــباب، وبيــن مــن يــرى أنهــا أشــكال تقليديــة وليــس لهــا أثــر ملمــوس فــي 

تفعيـل المشـاركة. 

تعــد الديمقراطيــة الداخليــة لألحــزاب السياســية حاســمة لبنــاء وتفعيــل الديمقراطيــة 
المرتكـزة علـى الحقـوق، فوجـود بنيـة مؤسسـاتية ديمقراطيـة شــرط أساسـي لتعزيــز مســارات 
تبنــي خطابــات ومواقــف وسياســات مناصــرة لحقــوق اإلنســان ومســاواة النــوع االجتماعــي. 
وتُعــد نوعيــة مشـاركة الشــباب والنســاء فـي الهيـاكل والمســارات الحزبيــة معيـارًا مهمًـا فــي 
ــة داعمــة لحقــوق  هــذا الصــدد. وإذا كان الهــدف هــو الوصــول إلــى خطابــات وممارســات حزبي
اإلنســان ومســاواة النــوع االجتماعــي، فــإن الشــرط المُســبق للوصــول لهــذا الهــدف هــو العمــل 
ــة وفضــاءات  علــى تفعيــل الديمقراطيــة الداخليــة لألحـزاب، لتكــون مسـاحات للمشــاركة الفعال

ــي. ــي والحقوق ــى السياس ــة بالمعن ــئة اإليجابي للتنش

ثالًثا: العالقة بين األحزاب ومنظمات المجتمع المدني

تُعتبــر العاقــة بيــن األحــزاب السياســية ومنظمــات المجتمــع المدنــي أحــد المؤشــرات 
المهمــة علـى حيويــة المجـال العـام سـواء بالمعنــى السياسـي أو االجتماعــي أو الثقافـي. وكمــا 
هــو معلــوم فــإن العاقــة بيــن الطرفيــن ذات أبعــاد متعــددة تصــل فــي بعــض األحيــان إلــى حــد 
التداخــل، وتصـل فــي أحيــان أخــرى إلــى حــد العــداء. وال شــك أن تحــوالت الربيــع العربــي كان 
لهــا بالـغ األثــر علــى هــذه العاقـة، حيــث زاد التفاعــل بيــن الطرفيــن. وبدايـة تجْـدُر اإلشــارة 
إلـى أن القانـون التونسـي يحظـر علــى األشــخاص الجمــع بيــن موقعيــن قيادييـن فـي األحـزاب 
ــة  ــي ثم ــتوى المؤسس ــى المس ــك، فعل ــع ذل ــت. وم ــي ذات الوق ــي ف ــع المدن ــات المجتم ومنظم

عاقــات ذات أشــكال متعــددة، وهــو مــا يمكــن إجمالــه فيمــا يلــي: 
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1-     عاقــة تعــاون: أشــارت بعــض اآلراء إلــى وجــود أشــكال للتعاون المباشــر أو غير المباشــر، 
ــاء  ــي لبن ــع المدن ــات المجتم ــرها منظم ــي تُباش ــة الت ــطة التكويني ــر األنش ــة مباش ــي كلم وتعن
قـدرات أعضـاء األحـزاب، أو غيـر المباشــر بأشـكال متعـددة سـواء مـن خـال قنـوات برلمانيـة أو 

مـن خـال المناقشـات والحــوارات العامـة بشــأن قضايـا معينـة أو مشـاريع قوانيـن.

ــة  ــا ذات صل     2-      عاقــة تناقــض: وتظهــر فــي المواقــف المتعارضــة حــول أحــداث أو قضاي
بالحقـوق والحريـات، ويرتبــط ذلـك أكثــر بــدور منظمـات المجتمـع الرقابـي والناقــد لممارسـات 
ــاك مواقــف معاديــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي مــن  األحــزاب السياســية. وبالمقابــل فــإن هن

قبــل بعــض األحــزاب أو الشــخصيات الحزبيــة. 

   3-       عاقــة تبعيـة: وفـي هــذا إشــارة إلـى منظمــات المجتمــع المدنــي التـي تأسســت مــن 
قبــل األحــزاب ألغــراض التعبئــة االجتماعيــة، وخاصــة وقــت االنتخابــات، كمــا أن هــذه المنظمــات 
ــزب،  ــكار الح ــج ألف ــا التروي ــن خاله ــم م ــي يت ــزاب والت ــض األح ــة لبع ــذراع المجتمعي ل ال ــكِّ تش

وأحيانـا الهجــوم علــى منظمـات مجتمــع مدنـي أخــرى. 

ــة  ــة مُركب ــي هــي عاق ــي والمجــال المدن ــن المجــال الحزب ــة بي ــإن العاق ــى ف وبهــذا المعن
ــادل.  ــم المتب ــوء الفه ــادل وس ــم المتب ــض، والفه ــم والتناق ــاع، التفاه ــل واالنقط ــا التواص فيه
وليـس مـن المطلــوب أن يحـدث تطابــق بيـن األحـزاب ومنظمـات المجتمـع المدنــي، فكاهمــا 
ــوق  ــى حق ــز عل ــة ترتك ــاء عاق ــإن بن ــك ف ــع ذل ــة أدواره، وم ــه وخصوصي ــق توجهات ــل وف يعم
اإلنســان أمــر ضــروري لخدمــة قضايــا المجتمــع، وتعزيــز مســاحات وفــرص الديمقراطيــة المرتكزة 
ــع  ــؤولية المجتم ــت مس ــن، وإن كان ــى الطرفي ــور عل ــاء الجس ــؤولية بن ــع مس ــوق. وتق ــى الحق عل
المدنـي أكبـر فــي هــذه الحالــة، ألنـه الطـرف المتحـرر مــن البرجماتيـة السياسـية، وهــو الطـرف 
ــوع االجتماعــي فــي خطــاب  ــذي يُمكــن أن يلعــب أدوارًا لدمــج حقــوق اإلنســان ومســاواة الن ال

ــراح.  وممارســات وسياســات األحــزاب مــن خــال نشــر الوعــي والضغــط واالقت
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سأتناول أهمية دور االعام يف نرش ثقافة حقوق االنسان ودعم التجول الدميقراطي يف ليبيا.

 )حسن محمد االمني- اعامي (
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حالة ليبيـــــا

فــي مجمــل الحــوارات التــي تناولــت اســتراتيجية دمــج حقــوق اإلنســان فــي برامــج وسياســات 
األحــزاب فــي ليبيــا، تبيَّــن بشــكل جلــي وواضــح أن األوضــاع فــي ليبيــا مُعقـدة بدرجــة كبيــرة 
بســبب هشاشــة الحيــاة الحزبيــة الوليــدة فــي ظــل صراعـات واســتقطابات وانقســامات عنيفــة. 
وكمــا ورد فــي الجــزء الخــاص بالســياق فــي ليبيــا فــإن األحــزاب السياســية ال تشــغل حيــزًا مهمًـا 
ــع لقــوى أساســية مُتصارعــة ال تضــع ضمــن  فــي المجــال السياســي، ووجودهــا هــو وجــود تاب
ــا حقــوق اإلنســان بقــدر مــا هــي مصــدر انتهــاك لهــذه الحقــوق. ومــن ناحيــة  أولوياتهــا قضاي
ــة  افــي قــد عانــى أقصــى درجــات العُزل أخــرى فــإن المجتمــع الليبــي فــي ظــل ديكتاتوريــة القذَّ
ــة، وكان مــن أهمهــا االتجــاه العالمــي  ــود طويل ــذ عق ــم من ــي شــهدها العال عــن التطــورات الت
لنشــر ثقافــة حقـوق اإلنسـان وتأســيس المجتمعــات المدنيــة. إن سياســة العــزل هـذه لــم تــؤد 
فقــط إلــى إصابـة مؤسسـات المجتمــع األساسـية بالشــلل، بـل لــم تسـمح للمجتمـع الليبــي أن 
يتواصــل مــع التيــارات العالميــة المؤسســة والداعمــة لحقــوق اإلنســان، ويظهــر ذلــك علــى وجــه 
الخصـوص فـي حالـة المجتمـع المدنــي الليبـي والـذي يشـكل حالـة خاصـة، حيـث أن ظهـوره ال 

افـي. يتعـدى السـنوات المعــدودات التــي تلــت ســقوط نظـام معمــر القذَّ

ــا، ظهــرت بعــض  وفــي إطــار الحـوارات التــي جــرت بخصـوص اســتراتيجية العمــل فــي ليبي
األفــكار التـي يمكـن أن تكـون مرشـدة للعمـل الحقوقـي والديمقراطـي فـي هـذا السـياق الــذي 

يتسـم بقـدر كبيـر مـن الصعوبــة ويفــرض الكثيــر مــن التحديـات. 

أواًل: ضعــف الرهـان علـى األحــزاب فـي ليبيـا ال يعـود فقــط إلــى هشاشـة التجربــة الحزبيـة، 
ولكــن أواًل وقبــل كل شــيء لطبيعــة المجتمــع السياســي فــي ليبيــا اآلن، فثمَّة تنظيمات سياســية، 
كمــا ســبق اإلشــارة، علــى تواصــل مــع مجموعــات مســلحة، وهــي بهــذا المعنى أســاس المشــكلة، 
وبالتالــي فــإن قضايــا الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ليســت ضمــن أولوياتهــا. ومــع ذلــك فثمَّــة 
ــريعي  ــار تش ــرار إط ــم إق ــد ت ــه ق ــة أن ــية، خاص ــزاب السياس ــاوز األح ــن تج ــه ال يمك ــرى أن آراء ت
يُنظـم تأسـيس وعمـل األحـزاب السياســية، وبالتالـي فوجودهــا واقـع يصعُـب تجاهلـه. صحيـح 
أن الكثيــر مــن األحــزاب السياســية وجودهــا شــكلي وليــس لهــا تأثيــر، ولكــن يوجــد علــى الســاحة  
ــل التيــار اإلسـامي، و”حـزب تحالـف  حزبـان أساسـيان وهمــا “حــزب العدالــة والبنـاء” الــذي يُمثِّ
ــاك صعوبـات جمــة فــي  ــل باقــي الطيــف السياســي. ال شــك أن هن ــذي يُمثِّ ــة” ال القــوى الوطني
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إدمــاج حقـوق اإلنسـان فـي عمـل األحــزاب، ولكـن وجودهـا يفـرض ضـرورة وضـع اسـتراتيجيات 
مائمــة للتعامـل معهـا.  

ثانيــا: هنــاك إمكانيــة للعمــل مــع دوائــر متعــددة علــى مســتوى مؤسســات الدولــة، والمجتمــع 
المدنــي، واإلعــام، ولكــن لــكل طــرف مــن هــذه األطــراف خصوصيتـه التــي ينبغــي مراعاتهــا، 
وهــو األمــر الــذي يتطلــب جهــدًا تحليليًــا للتعــرف علــى الفــرص والتحديــات ســواء علــى مســتوى 
ــي  ــى تبن ــا عل ــتوى قدراته ــى مس ــات، أو عل ــذه المؤسس ــي ه ــان ف ــوق اإلنس ــادئ حق ــاج مب إدم

وتفعيــل ونشــر مبــادئ حقــوق اإلنسـان. وأهــم هــذه المؤسسـات:

المجلـس األعلــى للقضــاء: ومـن المقتـرح اتخـاذ مسـارات للتفكيـر فـي إدمـاج 	
سياســات لحقـوق اإلنســان ضمـن عمـل هـذه المؤسسـة بمـا لهـا مــن دور وتأثيـر إدارة 
منظومــة العدالــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالحقــوق المدنيــة والسياســية كمنهاضــة 
التعذيـب، والحــق فـي محاكمــات عادلـة. وتواصـًا مـع هـذه الجهـود وإلــى جانبهـا ثمَّـة 
أهميــة إلدراج العمــل مــع نقابـة المحاميــن وتفعيــل دورهــا كإحــدى منظمــات المجتمــع 

ــة. ــة الوثيقــة بمنظومــة العدال ــة ذات الصل المدنــي المُنظِمــة للمهن

المؤسســات مســؤولة عــن 	 أن هــذه  باعتبــار  والتعليــم:  الثقافــة  وزارتــي 
التنشــئة، وبالتالــي بحــث فــرص نشــر مبــادئ حقــوق اإلنســان ضمــن خطابهــا ومناهجهــا، 
ــة حقــوق  ــدور فــي هــذا الســياق مــن خــال مفوضي ــة أن تقــوم ب ــوزارة الثقاف ويمكــن ل

ــان.  اإلنس

وسـائل اإلعــام: تمـت اإلشــارة إلــى األهميـة القصــوى لـدور اإلعــام، ولكـن 	
ــان،  ــوق اإلنس ــا حق ــي إزاء قضاي ــي إيجاب ــه الحال ــي وضع ــام ف ــي أن دور اإلع ــذا ال يعن ه
فكثيــر مــن وســائل اإلعــام بســبب تبعيتهـا السياسـية وخلفياتهــا األيدولوجيــة  تلعــب 
دورًا ســلبيًا وتُعــزز االســتقطاب وتنشُــر خطــاب الكراهيــة. ومــع ذلــك فثمَّــة فرص لنشــر 
ثقافــة حقــوق اإلنســان مــن خــال بعــض وســائل اإلعــام التــي لديهــا مقومــات لعــب دور 
إيجابــي، ومواجهــة مظاهــر وأســباب العنــف واالســتقطاب فــي المجتمــع الليبــي، أو كســب 

تعاطـف إعامييـن مـن داخــل هـذه المؤسســات لدعـم ونشـر قضايـا حقـوق اإلنسـان. 
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مؤسسـات المجتمـع المدنـي: مـن المعـروف أن مؤسســات المجتمــع المدنـي 	
ــة نشــأتها، أو بســبب  ــدة، ســواء بســبب حداث ــدات عدي ــي تواجــه إشــكاالت وتحدي الليب
ــام  ــتقطاب واالنقس ــم باالس ــي تتس ــة الت ــة المحيط ــرط البيئ ــا لش ــر منه ــوع الكثي خض
والنزاعـات. ولكـن ثمـة مشـكلة أخـرى، وهـي أن الكثيـر مـن منظمـات المجتمـع المدنـي 
ــا  ــراض أنه ــب افت ــن الصع ــك فم ــان، ولذل ــوق اإلنس ــة لحق ــة معادي ــن ثقاف ــزء م ــي ج ه
ل قــوًة أو تيــارًا مؤثــرًا لنشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان. ومــع ذلــك، ونتيجــة وجــود  تُشــكِّ
تيــار وشـخصيات داخــل ســياق المجتمـع المدنـي لديهـم وعـي بمبـادئ حقــوق اإلنســان 
وأهميتهــا، فثمَّــة فــرص للتعامــل مــع هــذه االتجاهــات لتعزيــز مشــروعية حقــوق اإلنســان 
ســواء  داخــل أوســاط المجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك العديــد مــن المنظمــات النســائية 

التــي ظهـرت علــى السـاحة للدفــاع عــن حقــوق النســاء.

ــن 	 ــارج، فم ــي الخ ــن ف ــل دور الليبيي ــن تجاه ــارج: ال يُمك ــي الخ ــون ف الليبي
ــات  ــع، وتحدي ــاكل المجتم ــي بمش ــن الوع ــرًا م ــدرًا كبي ــك ق ــذي يمتل ــر ال ــم الكثي بينه
المرحلـة الراهنـة، وعلـى تواصـل مـع مؤسسـات وثقافـات عربيـة ودوليـة معنيـة بحقـوق 
اإلنســان ومســاواة النــوع االجتماعــي. وأهميــة مثــل هــذا التيــار بمــا يضُمــه مــن أشــخاص 
ومجموعـات، أنـه ليــس  فقــط علـى درايــة بحقـوق اإلنسـان، ولكـن علـى درايـة بأوضـاع 
المجتمـع الليبـي سياسـيًا واجتماعيًـا وثقافيًــا. وبالتالـي ففــي مقدورهـم لعـب أدوار قــد 

يصعـب علـى فاعليـن مــن خـارج المجتمــع الليبــي القيــام بهــا.   

ثالًثــا: هنــاك أيضًــا فــرص واحتمــاالت للتعامــل مــع الشــباب. وكمــا هــو معــروف فــإن الرهــان 
ــى الشــباب هــو رهــان عــام بالمعنــى الســلبي وااليجابــي، بمعنــى أن الشــباب مــن الممكــن  عل
أن ينخـرط بفاعليـة فـي دوَّامــات االسـتقطاب والعنــف، كمـا يمكــن انخراطــه فــي مسـارات نحـو 
ــل دور الشــباب  ــة تفعي ــد أشــارت الحــوارات أن إمكاني ــة حقــوق اإلنســان. وق ــاء ثقاف ــر وبن التغيي
ــة  ــطة إبداعي ــم أنش ــال دع ــن خ ــك م ــي، وكذل ــل االجتماع ــائل التواص ــال وس ــن خ ــة م ممكن

وفنيـة وخاصــة فـي مجــال الســينما والدرامــا. 
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مداخل بناء القدرات

ــاج  ــل إدم ــن أج ــدرات م ــاء الق ــتراتيجيات بن ــا أن اس ــي مُجمله ــات ف ــير اآلراء والماحظ تُش
حقـوق اإلنسـان ومسـاواة النــوع االجتماعــي فـي برامــج وسياسـات األحـزاب تختلـف بشــكل فـي 
تونــس عنهــا فــي ليبيــا. إن طبيعــة الســياق الليبــي قــد تتطلــب اتبــاع منهجيــات لخلــق فضــاءات 
لنشــر ثقافـة حقــوق اإلنســان ومســاواة النـوع االجتماعــي فـي أوسـاط ومؤسســات يُمكنهــا أن 
ــإذا  ــرى، ف ــات أخ ــدد. وبكلم ــذا الص ــي ه ــيًا ف ــمَّ سياس ــن ث ــا وم ــا وثقافيً ــب دورًا اجتماعيً تلع
كانــت اسـتراتيجية اإلدمـاج تُائـم السـياق التونسـي، فـإن اسـتراتيجية لبنـاء مشْـروعية حقـوق 
اإلنســان فــي الوعــي العــام هــي األكثــر مُاءمــة للســياق الليبــي علــى األقــل فــي الظــروف الراهنة. 

وســواء تعلَّــق األمــر بالسِّــياق التونســي أو الليبــي، فــإن عمليــات وآليات بنــاء القــدرات اقتضت 
اإلجابــة عــن تســاؤالت محــددة: مــا هــذه القــدرات المطلــوب بناؤهــا؟ ولمــاذا؟ ولمــن؟ وكمــا هــو 
معــروف فــي مجــال التربيــة علــى حقــوق اإلنســان، فــإن عمليــة بنــاء القــدرات تتطلــب العمــل علــى 

ثاثــة محــاور أو مثلــث بنــاء القــدرات والــذي يتضمــن: المعلومــات - القيــم - المهــارات. 

وبالطبــع وفًقــا لتنــوع الســياقات، ليــس فقــط بيــن البلديــن، ولكــن حتــى داخــل البلــد الواحد، 
ــة واألدوات  ــات الفعلي ــم االحتياج ــب فه ــدرات يتطل ــاء الق ــال بن ــي مج ــات ف ــم تدخ ــإن تصمي ف
المائمــة لواقـع مُحــدد، وهــذه مسـألة ينبغـي أن تقـوم بهــا وفــي وقتهــا الجهــات المســؤولة 
عـن بنـاء القــدرات. وبالتالـي فــإن مــا يُمكــن تقديمـه فــي هـذا الصـدد هـو خطــوط إرشـادية 
مــن واقــع المقابــات واللقــاءات التــي شــددت علــى أن هنــاك حاجــة ماسَّــة لوضــع اسـتراتيجيات 
ــادات  ــاء قــدرات أعضــاء وعضــوات األحــزاب السياســية وخاصــة الشــباب والقي ــة لبن ــات فعال وآلي
ــزاب أو  ــع األح ــاون م ــتهدف التع ــي تس ــي الت ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــًا ع ــيطة، فض الوس
ــيع نطــاق  ــب توس ــر يتطل ــإن األم ــي ف ــي الوضــع الليب ــا ف ــي برامجهــا وسياســاتها. أم ــر ف التأثي
ــة  ــر حكومي ــة وغي ــة حكومي ــات متنوع ــمل مؤسس ــي تش ــتفيدة والت ــتهدفة والمس ــات المس الفئ
ــزًا  ــمل حي ــدرات لتش ــاء الق ــات بن ــأن احتياج ــت اآلراء بش ــة. وتنوع ــادات مجتمعي ــة وقي وإعامي

ــر المؤسســي.  ــى مســتوى المعــارف أو المهــارات أو التطوي واســعًا مــن االحتياجــات ســواء عل
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الشــك أن المعلومـات األساسـية التعريفيــة المُتعلقــة بمنظومــة حقـوق اإلنسـان وفلسـفتها 
وتاريخهــا أساســية لكونهــا تأسيســية ونظــرًا ألن الكثيــر مــن أعضــاء األحــزاب والمجتمــع 
السياســي، وخاصــة األجيــال الشــابة، لــم يكــن لديهــم فــرص التعــرف عليهــا مــن خــال 
التدريبــات واللقــاءات الفكريــة، كمــا هــو الحــال بالنســبة ألعضــاء المجتمــع المدنــي. وتأخــذ هــذه 
المعــارف والمعلومــات أهميــة خاصــة فــي األوســاط الليبيــة التــي حُرمــت فــي ظــل الديكتاتوريــة 

ــة.  ــة ذات الصل ــة والحقوقي ــارات الفكري ــع التي ــل م ــن التواص م

وبنفــس القــدر مــن األهميــة فــإن المعــارف ذات الصلــة بالعاقــة بيــن الديمقراطيــة وحقــوق 
ــع  ــى المجتم ــر عل ــياق التأثي ــي س ــة ف ــة خاص ــل أهمي ــي تحت ــوع االجتماع ــاواة الن ــان ومس اإلنس
السياســي المعنــي ببنــاء الديمقراطيــة. ويرتبــط بذلـك قضايـا نوعيــة مثــل حقــوق اإلنســان فــي 
مسـارات العدالــة االنتقاليـة، ومكافحــة الفســاد، ومواجهــة اإلرهــاب، والتعايـش الســلمي ونبــذ 
ــيدة واإلدارة  ــة الرش ــية، والحوكم ــاركة السياس ــة، والمش ــد البرلماني ــف بالتقالي ــف، والتعري العن

الجيـدة للحــزب.

وإلــى جانــب ذلــك ظهــرت خــال المناقشــات ضــرورة النظــر وتطويــر رؤى تربويــة فــي 
مجـاالت نوعيــة عديــدة بحيــث يمكــن رفــع وعــي أعضــاء األحــزاب السياســية بهــا. إن األحـزاب 
تُناقــش قضايـا نوعيــة متعــددة لهــا عاقــة بالسياســات العامــة والتشــريعات والمشــاكل التــي 
يواجههــا المواطنــون علــى المســتوى الوطنــي أو علــى المســتويات المحليــة فــي مجــاالت متنوعــة 
ــر  ــة لتطوي ــاك حاج ــه هن ــك أن ــخ. وال ش ــكن إل ــة والس ــم والبيئ ــة والتعلي ــاد والصح ــي االقتص ف
رؤى تربويـة لرفــع الوعــي بشـأن كيفيـة معالجــة مثــل هــذه القضايــا علــى مسـتوى السياسـات 
ل إضافــة  والتشــريعات مــن منظــور حقــوق اإلنســان ومنظــور النــوع االجتماعــي، وهــو مــا سيُشــكِّ
ودعمًــا لــدور األحــزاب أو األعضــاء ممــن لديهــم أو لديهــن الرغبــة واإلرادة لتبني النهــج الحقوقي 

فـي معالجـة مثـل هــذه القضايـا. 

ونظـرًا لتنـوع الخلفيـات األيدولوجيـة لألحـزاب، فقـد أظهــرت المقابـات واللقـاءات الحاجـة 
إلــى التعــرف علــى العاقــة بيــن األيدولوجيــات المختلفــة والديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، 

ــات.   ــذه العاق ــل ه ــة بمث ــة موضوعي ــا ومعرف ــس فهم ــة ال تؤس ــات العام ــدل والمنازع فالج
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ــات الشــابة، وربمــا بصــورة تفــوق المعلومــات  ــدى الفئ ــة خاصــة ل تحظــى المهــارات بأهمي
والمعــارف النظريــة، فالمهــارات فــي حــد ذاتهــا معرفــة تطبيقيــة عمليــة. وقــد أوضحــت اللقــاءات 
ــز واســع مــن المهــارات  ــم حيِّ ــى تعُل ــدى شــباب األحــزاب والمجتمــع المدنــي عل ــب ل وجــود طل
ســواء  تلـك المتعلقـة بالقـدرة علــى نشـر ثقافــة حقـوق اإلنســان، أو الضغــط مـن أجـل تبنيهــا 

وتطبيقهــا أو غيــر ذلــك مـن مهــارات. ومـن أمثلـة ذلــك مـا يلــى: 

التخطيــط االســتراتيجي وتحليــل الواقــع: فقــد ظهــرت الحاجــة إلــى امتاك هــذه المهارة 	
ليــس فقــط مــن أجــل تنظيــم العمــل الحزبــي داخليًــا، ولكــن مــن أجــل إدارة العاقــة بشــكل 
منهجــي مــع الدوائــر الخارجيــة بدايــة مــن صُنــاع القــرار، وحتــى الجمهــور الــذي يُريــد الحــزب 

الوصــول والتواصــل معــه.  

مهـارات التواصــل والتعامــل مـع اإلعــام: حظـي هـذا الموضــوع بأهميــة خاصـة نظــرًا 	
ــا. وكذلــك أهميــة بنــاء القــدرات فــي  للــدور المحــوري والحســاس الــذي يلعبــه اإلعــام حاليً
مجــال اإلعــام االجتماعــي والــذي يشــهد تطــورات متســارعة وبوصفــه مجــال لإلعــام البديــل. 
وقـد ظهــر بشـكل واضـح أهميـة هـذا الجانـب المهـاري فـي ليبيـا والحاجـة الماسـة لتوظيـف 
طاقـات الشـباب فــي مجــال اإلعـام االجتماعـي باعتبـاره الوســيلة المتاحـة والتـي يُمكـن أن 

تكــون فعالـة فـي نشـر ثقافـة حقـوق اإلنسـان ومسـاواة النـوع االجتماعـي. 

مهــارات العــرض وإدارة الحــوار وإدارة االجتماعــات والتحضيــر لهــا: ظهــرت هــذه 	
ــى مســتوى األحــزاب  ــه مــن لعــب أدوار عل ــل الشــباب وتمكين ــب عــام لتأهي المهــارات كمطل
ــة  ــارات أهمي ــذه المه ــل ه ــإن لمث ــك ف ــع ذل ــرى. وم ــة األخ ــراف المعني ــع األط ــع وم والمجتم
خاصــة فــي ليبيــا، حيـث إن األوضـاع تتطلــب خلـق منصـات حـوار حـول قضايـا حقوقيـة بيــن 

ــوق.   ــط بهــا مــن حق ــا يرتب ــا وم ــة ذاتهــا بشــأن هــذه القضاي ــى األرضي أطــراف ليســوا عل

ــز 	 ــل تعزي ــن أج ــة م ــارات مطلوب ــذه المه ــد: إن ه ــب التأيي ــرة وكس ــارات المناص مه
فــرص تحقيــق مكاسـب فـي قضايـا معينــة، ومــع ذلـك فـإن أهميتهـا فــي هـذا الســياق ذات 
ــد  ــي. فق ــوع االجتماع ــاواة الن ــان ومس ــوق اإلنس ــادئ حق ــزاب لمب ــي األح ــرة بتبن ــة مباش صل
اقتـرح عـدد مـن الشـباب أن امتـاك هــذه المهـارات يسـاعدهم علـى تحقيـق نجاحـات داخــل 
ــظ إزاء  ــا حقــوق اإلنســان، أو التحّف أحزابهــم فــي ظــل وجــود مقاومــات إلدمــاج بعــض قضاي

ــا.  ــا تبــدو حساســة ثقافي قضاي
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مهــارات القيــادة والمشــاركة فــي عمليــات صُنــع القــرار: يعِبــر هــذا المطلــب عــن حاجــة 	
الشــباب إلــى لعــب أدوار فعَّالــة داخــل الهيــاكل الحزبيــة، فــي مواجهــة أشــكال التهميــش التي 
ــد مواقـع مُتقدمــة  ـم الفــرص فــي تقلُّ يتعرضــون لهــا. كمـا أن تعلــم مهـارات القيــادة تُعظِّ

داخــل األحــزاب بمــرور الوقــت. 

التفكيــر النقــدي: ظهــر لــدى الشــباب اهتمــام بتعلــم منهجيــات التفكيــر النقــدي، 	
ــدد اآلراء، وهــو  ــام تع ــاب أم ــح الب ــة، والحــوارات تفت ــددة ومتنوع ــا والتشــابكات متع فالقضاي
ــا محــل  ــي للقضاي ــى فهــم موضوع ــدي للوصــول إل ــر بشــكل نق ــب التفكي ــذي يتطل ــر ال األم

ــاش.  النق

إدارة المعلومــات: فرضــت قضيــة المعلومــات وتداولهــا نفســها علــى النقاشــات، 	
فاألحــزاب ينبغــي أن تعمــل بطريقــة مختلفــة فــي ظــل التطــورات الهائلــة فــي مجــال 
ــاء  ــد بن ــن المُفي ــون م ــد يك ــه ق ــض أن ــد رأى البع ــات، وق ــا المعلوم ــة وتكنولوجي المعلوماتي
قــدرات الفئــات الشـابة داخــل األحــزاب علــى إدارة المعلومــات، خاصــة أن مـن بيــن الشــباب 
فــة علــى  األعضــاء مــن يمتلكـون مهـارات تقنيــة عاليــة فــي هــذا المجــال ولكنهــا غيــر موظَّ

مســتوى المؤسســات. 

بنــاء القـدرات فــي مجـال صياغــة مشــاريع قوانيــن تُكــرِّس مـا جــاء بالدسـتور بشـأن 	
حقــوق اإلنســان: أخيــرًا كان مــن بيــن المقترحــات المهمــة فـي مجـال بنـاء القـدرات تطويـر 
مهــارات صياغــة مشــاريع القوانيــن، فالشــباب الحزبــي يُمكــن أن يســاهم فــي تقديــم 

ــن.  ــرة والمتخصصي ــاون مــع أهــل الخب ــي هــذا الصــدد مــن خــال التع مقترحــات ف
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اصدارات مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان :

الدســتور وحقــوق اإلنســان فــي ِبلــدان الثــورات العربيــة )تونــس، مصــر 	
وليبيــا( نموذجــا.

إدمــاج ثقافــة حقــوق االنســان والنــوع االجتماعــي فــي المجــال السياســي: بيــن 	
خصوصيــة الســياق وأهميــة الرهانــات )ليبيــا(.

إدمــاج ثقافــة حقــوق االنســان والنــوع االجتماعــي فــي المجــال السياســي: بيــن 	
خصوصيــة الســياق وأهميــة الرهانــات )تونــس(.

ــلطة 	 ــع الس ــدام م ــن الص ــي م ــخ ال ينته ــر .. تاري ــي مص ــاء ف ــتقال القض اس
التنفيذيــة.

شرق ليبيا: الدولة المدنية بين مطرقة العسكر وسندان التشدد الديني.	

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق االنسان »دعم«

ــق  ــى خل ــدف إل ــام 2015، ته ــت ع ــتقلة تأسس ــة مس ــر حكومي ــه غي ــبه أقليمي ــة ش مؤسس
منــاخ مائـم للتقــدم بالبنــاء الديمقراطــي المســتند إلــى مبــادئ حقــوق االنســان فــي تكاملهــا 
وشــموليتها. وتســعى إلــى دعــم وتعزيــر مســارات ومؤسســات ديمقراطيــة تشــاركية علــى أســس 
ــدرات ودعــم الجهــود  ــة الق ــك مــن خــال تنمي ــة المســتدامة، وذل ــة والمســاواة والتنمي المدني
ــى  ــة المرتكــزة عل ــادئ الديمقراطي ــة إلــى إصـاح السياســات والتشــريعات بمــا يائــم مب الرامي
ــاج معرفــة حــول واقــع ومســارات التحــول الديمقراطــي فــي  حقــوق اإلنســان واالســهام فــى انت
ــات  ــات وهيئ ــة مــن منظم ــع األطــراف المعني ــاون م ــة. وتعمــل المؤسســة بالتع ــدان المعني البل
المجنمــع المدنــي المحلية،واإلقليميــة، والدوليــة، والجهــات الحكوميــة والقــوى السياســية 

ــي. ــع المدن ــطين المجتم وناش

---------------------------------------------------------------

هــذا العمــل بدعــم مــن الصنــدوق األوروبــي للديمقراطيــة واآلراء الــواردة فــي هــذا المحتــوى 
ال تعبــر بالضــرورة عــن الجهــة الداعمــة.
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