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الجلسة األولى
من المشاركة الى الشراكة: العملية السياسية االنتقالية



نجاحهاعتمدويالعربيةالدولفياإلنتقاليةالعمليةمسارينطلق

فيجديدةوجوهبروزبعدالمرحلةهذهإدارةكيفيةعلى

.السلطة

منكمحورالمشاركةمفهوماعتماداليومبعديكفياللذلك،

ونحذلكتخطييجببلالمدني،المجتمعمنظماتدعمأجل

والسلطةالمدنيالمجتمعمكوناتبينالشراكةتعزيز

.انالسودجمهوريةسيماالوالعربيةالدولفيالسياسية

.راكةويعتمد نجاح مسار العملية االنتقالية على نجاح هذه الش
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:يليمامنهاالتساؤالتمنالعديداالنتقاليةالمرحلةتطرح

فواالختالالتنوعإلدارةاألنسبالديمقراطيالنظامشكلهوما.1

؟الدولهذهفياإلنسانحقوقوصونوالتنميةالعدالةوتحقيق

الدورهذاألداءالمثُلىالسياسيةواألحزابالقياداتهيمن.2

؟التغييربعدمامرحلةإلدارةالشعبشرعيةستكتسبوالتي

سلميمسارلضمانمعالجتهايجبالتياألولوياتهيما.3

الشعوب؟واستقراروحدةيؤمنالديمقراطية،للعملية

من المشاركة إلى الشراكة
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حملت الثورات العربية شعارات عديدة متعلقة باإلصالح السياسي

.عدديةومكافحة الفساد والتطور االقتصادي ومبادئ الحرية والعدالة والت

:منهالية،اإلنتقاالعمليةمسارفيمتعددةإشكالياتمنتعانيالدولتزالاللكن

(2019المؤقتالدستورإعالن)،الدستوروصياغةاالجتماعيالعقدتطوير✓

ايلولإتفاق)المدنيةالدولةنظاممعاإلسالميوالفقهالشريعةمواءمةعلىالعمل✓

2020)

برلمانية،الواالنتخاباتالدستورصياغةبيناالنتقاليةالعمليةمراحلتحديد✓

السابق،امالنظبقاياوقياداتالحديثةالقياداتبينالسياسيةالسلطةانسجام✓

السياسية،السلطةمعالمدنيالمجتمععالقةتوضيح✓

بعضها،إنشاءوإعادةالعامةالمؤسساتإصالح✓

والقانون،الحقدولةوتثبيتوالعدالةاألمنبينالربطتعزيز✓

وتمويلها،المحليةالحاجاتتحديد✓

.الملحةالحاجاتوتلبيةالسياسيةاألولوياتمعوالتعامل✓

من المشاركة إلى الشراكة

5



:الدستوروصياغةاالجتماعيالعقدتطوير-أوالا 

الدستورياغةصفخفيتقعماغالبا ًالدستور،بمناقشةالعربيةالدولتبدأعندما

بحوارً معالمجتأطيافكافةتشركأنمنبدال ًمحضا ًتقنيا ًعمل ًباعتباره

أعلىيضمنوطنيدستورتبنيبهدفالجديداالجتماعيالعقدحولحقيقي

.تقبلللمساجتماعيعقدإرساءفيأساسيةلبنةويشكلالتوافقمنمستوى

:لتاليةااألسئلةعناإلجابةاالجتماعيالعقدلصياغةالداعيةالجهةعلىويترتب

اشكاليات المرحلة االنتقالية
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الدستور؟حولالتوافقبناءسيتمكيف✓

كيفللنقاش؟قابلةغيربنودهناكأمللحوارمطروحةالبنودجميعهل✓

كافةمشاركةضمانيمكن

الجديد؟االجتماعيالعقدصياغةفيالسياسيةالجهات✓



ا  :المدنيةالدولةنظاممعاإلسالميوالفقهالشريعةمواءمة-ثانيا

حولياسيالسالنقاشبدأحتىالعربيةالدولفيالثوراتانتهتأنتلبثلم

ماتاالنقساعلىذلكوينعكس.االنتقاليةالعمليةمسارفيالديندور

مدنيةابأحزوبينتشددا ،أقلوأخرىمتشددةإسلميةأحزاببينالسياسية

.تشددا ًأقلوأخرىمتشددةعلمانية

:التاليةاألسئلةعناإلجابةيجب

اشكاليات المرحلة االنتقالية
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ما هو النظام األمثل إلدارة االختالف؟ ✓

لدين هل الشريعة مصدر التشريع أو مصدر أساسي للتشريع أم أن ال عالقة ل✓

بالدولة؟ 

بلية في كيف سيتم إدماج األقليات الدينية والمذهبية والعرقية واإلثنية والق✓

النظام؟



ا  ر ترتيب مراحل العملية الديمقراطية بين صياغة الدستو-ثالثا

:واالنتخابات البرلمانية

مساردءبكيفيةإلقرارالسياسيالصراعبدأالعربيةاألنظمةبعضسقوطفور

امالنظاختيارحولأساسيةمعضلةاإلشكاليةهذهتطرح.االنتقاليةالعملية

إلىباإلضافةية،االجتماعوالشرائحالسياسيةالجهاتلكافةتمثيل ًاألكثراالنتخابي

.نزاهتهاوضماناالنتخاباتإدارةكيفية

عمليةالمسارفيأهميةاألكثرالعاملحولجدليةعمقهافياإلشكاليةهذهوتطرح

:االنتقالية

اشكاليات المرحلة االنتقالية
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ا لتأسي✓ ا أساسيا س المرحلة هل يشكل اختيار قيادة سياسية من الشعب شرطا

االنتقالية أم أن صياغة نص دستوري ذي شرعية شعبية هو األساس؟



ا  بقايااتوقيادالحديثةالقياداتبينالسياسيةالسلطةانسجام-رابعا

:السابقالنظام

فيالثوراتإلىوانضمتالنظامعنالسياسيةالقياداتبعضانشقت

هذهوتتوقع.األنظمةانهيارفيأساسيدورلهاوكانالعربيةالدول

لديهاأنخاصةالديمقراطياالنتقالخلللهاسياسيدورإسنادالقيادات

.الحكميفالسابقةتجربتهاخللاكتسبتهالدولةمؤسساتعلىتأثيرا ً

اشكاليات المرحلة االنتقالية
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كم؟الحفيستتشاركوكيفالجديدالحكممعالقياداتهذهستتكيفكيف✓

االنقسام؟تعززاتجاهاتفيالحكموتأخذأخرىعلىفئةستتغلبهل✓

؟وخارجهالنظامداخلمنالرابحةالفئةمعالخاسرةالفئةستتجاوبكيف✓



21شباط،201824ًجانًديبًالحاجً 10

ا  :السياسيةبالسلطةالمدنيالمجتمععالقة-خامسا

اليةاإلنتقالمرحلةفيالسلطةداخلإلىالمدنيالمجتمعقياداتمنعددانتقل

أثرمماعبا ًصأمرا ًالسياسيةوالسلطةالمدنيالمجتمعمنظماتبينالفصلً وأصبح

أنخاصةالسياسية،السلطةومحاسبةمراقبةفيالمدنيالمجتمعأداءعلى

.دولةالمؤسساتلتطويرمطلوبةوفنيةبشريةقدراتيمتلكالمدنيالمجتمع

:التاليةاألسئلةعناإلجابةاالنتقاليةالعمليةمسارسيفرض

اشكاليات المرحلة االنتقالية

كيف سيقوم المجتمع المدني بمساءلة ومحاسبة السلطة خالل المرحلة ✓

االنتقالية؟ 

ما هي آليات التعاون والشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطة ✓

السياسية من دون الخلط في أدوارهما؟ 

ة تطبيق كيف سيحرص المجتمع المدني على أن يتم تبني قضاياه وعلى مراقب✓

اإلصالحات؟



ا  :بنائهاإعادةأوالعامةالمؤسساتإصالح-سادسا

.مقراطيةالديالعمليةمواكبةعلىقادرةعامةمؤسساتإلىالعربيةالدولمعظمتفتقر

تدنيإلىأدىمماوتحديثها،المؤسساتهذهتطويرفيالسابقةاألنظمةفشلتفقد

القيادةعتقلذلك،نتيجة.البشريةالكفاءاتونقصالفسادوتفشيالخدماتنوعية

اَجهتوأنويمكن.بنائهاوإعادةحلهاأوالمؤسساتهذهإصلحخياربينالسياسية

.للتغييربمقاومةاإلصلحعملية

:التاليةالمسائلتحديدالخيارويتطلب

اشكاليات المرحلة االنتقالية
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كيف سيتم التعامل مع الموالين للنظام داخل المؤسسات العامة؟ ✓

كيف سيتم ضمان فعالية المؤسسات العامة خالل المرحلة االنتقالية؟ ✓

اخل ما هي الطرق التي سيتم اعتمادها لضمان الشفافية والمساءلة والمحاسبة د✓

المؤسسات؟



21شباط،201824ًجانًديبًالحاجً 12

ا  :والعدالةاألمنبينالربط-سابعا

أسفرتاناألحيبعضوفيوأمنية،سياسيةفوضىحالةالعربيةالثوراتأنتجت

فيمناأللضبطالعسكريةللمؤسسةأساسيا ًدورا ًتطلبتمسلحةنزاعاتعن

اتالمؤسسإلىالعودةدونالحاكمدورالمؤسساتهذهوتؤدي.االنتقاليةالمرحلة

تعزيزىإليؤديممابالقضاء،المواطنينثقةضعفظلفيخصوصا ًالقضائية

.السلميةغيروالنزاعاتاالنتقامحاالت

:يليماتحديدعلىاالنتقاليةالمرحلةتتركز

اشكاليات المرحلة االنتقالية

ما هي السياسة األمنية التي يجب اتباعها لتحقيق األمن وما هو دور ✓

المؤسسة العسكرية؟ 

ره؟ ما هي السياسة القضائية وكيف سيعيد القضاء ثقة المواطنين بدو✓

مؤسستين؟كيف ستقوم السلطة السياسية بإعادة ترتيب العالقة بين هاتين ال✓
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ا  :الخارجيةاألجنداتوتضاربالتمويلإلىالحاجة-ثامنا

والتنميةحاإلصللعمليةالضروريةالماليةالمواردتوفيراالنتقاليالمساريتطلب

لفترةعانتوالتيثوراتشهدتالتيالدولمعظمفيخصوصا ًالتحتية،البنىوبناء

بعضيفالتمويلتزايدورغم.البشريةالتنميةوضعفوالفقرالفسادمنطويلة

أولوياتهالوضعالدولهذهمؤسساتتجهزلموقتً فييأتيأنهإالالدول،

.وخططهاواستراتيجياتها

:اآلتيغرارعلىأساسيةأسئلةيطرحذلكإن

اشكاليات المرحلة االنتقالية

دره كيف ستتعامل الدول العربية بعد الثورات مع التمويل الخارجي، ومصا✓

وأولوياته؟ 

مكين ما هي األطر الفضلى إلدارة هذا التمويل والتأكد من إنفاقه في سبيل ت✓

مسار العملية االنتقالية وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية؟ 

لخارجي هل ستستطيع هذه الدول تحديد أولوياتها لتنسيق استخدام التمويل ا✓

وتعزيز فعاليته؟



ا  :واالقتصاديةإإلجتماعيةوالحاجاتالسياسيةاألولويات-تاسعا

والاليةاالنتقالعمليةمسارخللالمعالجةإلىتحتاجالتيالقضايامنالعديدهناك

فيمقراطيةالديوتعزيزاالستقرارضمانيمكنالولكن.منهاالسياسيةالقضاياسيما

ميةالتنقضايااالنتقالية،المرحلةخللالحكومات،تضعلمإذاالعربيةالدول

.السياسيةالقضاياجانبإلىأولوياتها،سلمفيواالقتصاديةاالجتماعية

:التاليةاألسئلةاالقتصاديالنظامتطويرإن

اشكاليات المرحلة االنتقالية

ي بغية ما هي األولويات االقتصادية التي يجب معالجتها بالتزامن مع اإلصالح السياس✓

التصدي لتراجع النمو االقتصادي وحماية المواطنين؟ 

ا كيف يمكن توفير الموارد الالزمة لمعالجة القضايا السياسية واالقتصادية ف✓ ي آن معا

في ظّل شّح الموارد المالية وتكاثر التحديات خالل المرحلة االنتقالية؟ 

لة ما هي المبادئ التي يجب اعتمادها لتطوير نظام اقتصادي يهدف إلى إرساء العدا✓

ا في الثورات العربية؟ ا أساسيا االجتماعية التي شكلت مطلبا
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!شكراا لكم


