مؤمتر حركة رشاد
الالئحة املعتمدة

متدين الدولة
والتحكم الدميقراطي يف
القوات املسلحة

مقدمة

شهدت الجزائر منذ أكرث من سنة بروز خطاب نابع من أروقة النظام
عن مرشوع متدين الدولة ،وتزامن ذلك مع عدة إجراءات من قبيل
إعادة هيكلة مديرية االستعالمات واألمن ثم إقالة مديرها .ومن املالحظ
كل من
أن معامل مرشوع متدين الدولة مل يُع ّزز بحوار مجتمعي يُرشك ّ
الحكومة واملجلس الشعبي الوطني واألحزاب السياسية واملجتمع املدين.
وتُعترب مسألة الدولة املدنية والتحكم الدميقراطي يف القوات املسلحة،
ويف جهاز املخابرات عىل وجه الخصوص ،من أولويات حركة رشاد منذ
نشأتها .وقد قامت الحركة يف ميثاقها بتشخيص تغ ّول العسكري عىل
مؤسسات الدولة املدنية واملجتمع وباقرتاح تدابري من شأنها أن تعالج
الوضع.
واعتبا ًرا لسوابق النظام يف إفراغ املصطلحات السياسية من محتواها
كام فعل بفكرة الدميقراطية ومفهوم املصالحة الوطنية ،فإن حركة رشاد
تخىش أن يكون تداول خطاب متدين الدولة ليس إال مراوغة لاللتفاف
عىل هذا املطلب الشعبي ،ومحاولة الستدامة حكم العسكر واملخابرات
بثوب جديد ،خاصة وأن إعادة هيكلة مديرية االستعالمات واألمن انتهت إىل
انتقال عدد من أقسامها وصالحياتها إىل قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي.
وإذ تعترب حركة رشاد أن خطاب متدين الدولة هو اعرتاف ضمني بعسكرة الحياة
السياسية يف الجزائر منذ استقاللها ،فإنها ترى رضورة أن تنبثق عملية التمدين عن
رئيس يستمد رشعيته من انتخابات حرة ونزيهة وميارس مهامه تحت رقابة مجلس
فعل وسلطة قضائية مستقلة ونزيهة.
شعبي وطني منتخب ً
وترى حركة رشاد أن أي مرشوع لتمدين الدولة يجب بالرضورة أن يسبقه برنامج إلزالة
الطابع العسكري للدولة ،وبالخصوص حل مديرية االستعالمات واألمن (انظر امللحق الخاص
بإصالح جهاز املخابرات) وكل مالحقها املعنية بالتحكّم يف مؤسسات الدولة ويف املجتمع،
وبفصل الدرك الوطني عن وزارة الدفاع وإلحاقه بوزارة الداخلية ،وبترسيح جميع الهيئات شبه
العسكرية ،مع ضامن إعادة إدماج عنارصها يف املؤسسات العسكرية واملدنية مبا يتوافق مع
حاجيات الدولة.
2

وتعتبر حركة رشاد ّ
أن مشروع تمدين الدولة
يجب أن يشمل اآلتي:

1.1وضع تدابري دستورية وقانونية وتنظيمية وإجرائية دقيقة وقوية
من أجل التحكّم الدميقراطي يف نشاطات الجيش الوطني الشعبي.
وتخص هذه التدابري:
ّ
ألف -ضامن أن القوة املسلحة للجيش الوطني الشعبي ال تو ّجه أب ًدا ضد
الشعب وال متارس بدون موافقته؛
باء -منع اختطاف القوة املسلحة للجيش الوطني الشعبي من طرف قادة
سياسيني لفرض أنفسهم عىل منافسيهم السياسيني أو عىل الشعب؛

2.2وضع تدابري ترشيعية وتنظيمية وإجرائية (التحقيقات وجلسات
االستامع الربملانية والتقارير والشهادات واالستفسارات واألسئلة
واملناقشات واالقرتاحات والقرارات) من أجل الرقابة الربملانية لنشاطات
الجيش الوطني الشعبي من طرف املجلس الشعبي الوطني؛
3.3وضع إجراءات قانونية للتحكّم القضايئ يف نشاطات الجيش
الوطني الشعبي؛
4.4متدين وزارة الدفاع الوطني.
وال ترى حركة رشاد بأ ّن متدين وزارة الدفاع الوطني هو استبدال العسكري
باملدين لنفس الوظيفة ،وإمنا االنتقال التدريجي للجيش إىل مؤسسة مدنية-
عسكرية حقيقية ،تحت قيادة مدنية من أجل تعزيز الدميقراطية والدفاع الوطني.
وترى حركة رشاد أن الدور السيايس لوزارة الدفاع بإدارة مدنية هو ضامن االرتباط بني
الحكومة املنتخبة دميقراطيا وقادة الجيش ،أي التحكم يف الجيش وتطويره مبا يتامىش
مع السياسة الدفاعية للحكومة املدنية ،وتفادي تسييسه أو تحزبّه أو تد ّخله يف العملية
السياسية ،وإيصال احتياجات الجيش املالية والترشيعية وغريها إىل الحكومة وكذا ضامن
يتعي
الشفافية واملساءلة للمؤسسة العسكرية أمام املجلس الشعبي الوطني واملجتمع .كام ّ
عىل وزارة الدفاع الوطني يف إطار الدولة املدنية القيام بدور التسيري واإلدارة الفعالة والشفافة
واملستدمية اقتصاديا لإلنفاق العسكري ،املنسجم مع األولويات االقتصادية الوطنية.
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ملحق خاص بإصالح مصالح االستخبارات
 -1التفويض

يجب تحديد تفويض مصالحا الستخبارات بشكل مق ّيد وواضح يف قانون ُمعلَن
يناقش ويعتمد من طرف املجلس الشعبي الوطني.
عىل التفويض أن يتض ّمن اآليت:
ألف -تعريف دقيق ورصيح (مع قامئة شاملة) للتهديدات ضد األمن
الوطني .فاملجتمع الجزائري ،عرب ممثليه املنتخبني ومنظامته
املجتمعية ،هو من يُع ّرف ما ميثّل تهدي ًدا ،وليس مصالح االستخبارات؛
باء -تقييد دور مصالح االستخبارات يف البحث والتحليل ونرش
املعلومات ملساعدة السلطة التنفيذية وغريها من املؤسسات
الوطنية لحامية األمن والسكان واملمتلكات والحقوق؛
جيم -التأكيد عىل مسؤولية ومساءلة مصالح االستخبارات من ِقبل
الهيئات العمومية للمراقبة والتحكم التي تقوم بانتظام باستعراض
الطريقة التي متارس بها مصالح االستخبارات تفويضها.
 -2األسس القانونية

مراجعة جميع القوانني التي تعمل مبوجبها مصالح االستخبارات الجزائرية،
واالحتفاظ فقط بالقوانني املعلنة التي تتامىش مع الدستور والقانون الدويل لحقوق
اإلنسان.
كل اللوائح التكميلية غري املعلنة وإلغاء جميع تلك التي ال تتفق مع الدستور
مراجعة ّ
واملعايري التي تحددها القوانني املعلنة أو تلك التي قد تكون ضارة بحقوق اإلنسان.ويحدد
القانون الداخيل ملصالح االستخبارات عىل وجه الخصوص :أ ّوال) تدابري البحث عن املعلومات
التي تستخدمها مصالح االستخبارات؛ ثان ًيا) أهداف هذا البحث عندما يكون مسمو ًحا به؛ ثالثًا)
فئات األشخاص واألنشطة التي ميكن أن تستهدفها هذه التدابري؛راب ًعا) مستوى االشتباه املطلوب
التدابري؛سادسا) إجراءات
خامسا) املدة القصوى لتطبيق هذه
الذي ي ّربر اللجوء إىل هذه التدابري؛
ً
ً
الرتخيص والرقابة عىل استخدام هذه التدابري.
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 -3الهيكلة والحجم

ال تزال مديرية االستعالمات واألمن ،وهي مصلحة استخبارات عسكرية تابعة
تتجسس
للجيش ،ت ُبقي عىل التقليد االستعامري للتهدئة الداخلية حينام
ّ
وتقمع الجزائريني املدنيني .ويجب أن تختفي هذه الهيئة ذات التاريخ املخزي،
ليحل محلّها:
ّ
ألف -مصلحة استخبارات عسكرية تقترص عىل البحث عن املعلومات وتحليلها
يخص التهديدات ضد الجيش الوطني الشعبي ،والتي يتم إرسالها إىل
يف ما ّ
قيادة الجيش وإىل السلطة التنفيذية ،وعىل حامية نظم املعلومات واالتصاالت
الحساسة املرتبطة بالدفاع الوطني؛
باء -مصلحة استخبارات مدنية ،تبحث وتحلّل وتنرش املعلومات ملساعدة
السلطة التنفيذية وغريها من املؤسسات الوطنية لحامية األمن والسكان
واملمتلكات والحقوق.

تُ َنع مصلحة االستخبارات العسكرية من جمع املعلومات عن الجزائريني
املدنيني وعن املوضوعات التي ال ترتبط بشكل صارم بالدفاع الوطني.
تدخل للقوات املسلّحة يف الشؤون املدنية ،يف حالة ما إذا شكّل
ولتفادي أي ّ
أفراد أو جامعات من املدنيني الجزائريني تهدي ًدا للجيش الوطني الشعبي،
فإنه يُطلب من مصلحة االستخبارات املدنية جمع املعلومات بخصوصهم.
يجب أال يتجاوز حجم مصلحة االستخبارات العسكرية ومصلحة االستخبارات
املدنية ما يستدعيه حجم ساكنة الجزائر.
 -4الصالحيات

الصالحيات واملسؤوليات املحفوظة ملصالح االستخبارات يجب أن ت ُح ّدد بوضوح ورسد
مستفيض يف القانون الجزائري .ولن يُسمح باستخدام هذه الصالحيات إال إذا كانت األهداف
تتوافق مع األسباب التي من أجلها تم منحها.
أي صالحيات إيقاف أو اعتقال للمدنيني الجزائريني،
لن يكون ملصلحة االستخبارات العسكرية ّ
وينبغي إدراج هذا الحظر بشكل واضح يف الترشيعات الوطنية.
إذا قرر املجلس الشعبي الوطني إعطاء مصلحة االستخبارات املدنية صالحيات اإليقاف واالعتقال–
فضلت الفصل بني النشاط االستخبارايت ووظيفة إنفاذ القانون– ،فيجب أن
مع أن بعض الدميقراطيات ّ
يخص قانونية الحرمان من الحرية
يكون اللجوء إىل هذه الصالحيات خاض ًعا للمراقبة القضائية يف ما ّ
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وتوافقه مع القانون الدويل لحقوق اإلنسان .ويت ّم احتجاز املوقوفني مؤقتا يف
املراكز الرسمية القانونية .ولن يُسمح يف أي حال أن تقوم مصلحة االستخبارات
املدنية بإدارة مراكز االحتجاز الخاصة بها –املعلنة أو الرسية– أو استخدام
أماكن احتجاز غري معرتف بها تديرها أطراف ثالثة.
ّ
التحكم
-5

حرصا عىل الفصل
تخضع مصلحة االستخبارات للتحكّم من طرف ع ّدة هيئاتً ،
بني سلطات التحكّم:
ألف -سلطة تحكّم داخل املصلحة؛
باء -السلطة التنفيذية؛
جيم -هيئة منبثقة عن املجلس الشعبي الوطني؛
دال -هيئة قضائية.

تستعرض هذه الهيئات التي تتمتّع بكافة صالحيات تفتيش مراكز ووثائق
وأنشطة مصلحة االستخبارات ،بانتظام ما إذا كانت مصلحة االستخبارات
تحرتم القوانني الوطنية ،خاصة تلك املتعلّقة بحقوق اإلنسان ،وما إذا كانت
تستعمل بشكل صحيح املوارد املالية العمومية املخصصة ملامرسة تفويضها.
 -6عدم االنحياز

يجب عىل مصلحة االستخبارات املدنية أن تبقى محايدة سياسيا وأال تتحرك لصالح
جامعة سياسية أو ضد أخرى .وباملثل ،فإنها ال تستخدم صالحياتها لدعم أو للتمييز
ضد مصالح مجموعة جهوية أو لغوية أو أيديولوجية أو اقتصادية.
وتشمل التدابري الالزمة لضامن النزاهة اآليت:
ألف -إخضاع تعيني قادة مصلحة االستخبارات للتحكّم من طرف الهيئات غري التنفيذية؛
باء -تحديد مدد عهد املدراء يف مصلحة االستخبارات واإلشارة الرصيحة يف عقود التشغيل
بأ ّن التحيز السيايس أو الجهوي أو اللغوي أو األيديولوجي يُعترب سب ًبا كاف ًيا للفصل؛
جيم -حظر النضال داخل حزب سيايس أو دعمه أو تقايض أموال منه ،ملوظفي مصلحة
االستخبارات ،وحظر اخرتاق أو التد ّخل يف شؤون املنظامت؛
دال -حظر العمل ضد األنشطة السياسية القانونية ،ال سيام جميع أشكال التعبري واالحتجاج
السلمي.
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 -7إدارة البيانات الشخصية

يجب تحديد أنواع البيانات الشخصية التي يُسمح ملصلحة االستخبارات جمعها،
وذلك بشكل مق ّيد وواضح يف قانون ميكن االطالع عليه.كام يح ّدد هذا القانون
الرشوط التي تحكم استخدامها والكشف عنها واالحتفاظ بها وحذفها.
تقوم هيئة رقابة مستقلة مبراجعة دورية لكيفية إدارة مصلحة االستخبارات
للبيانات الشخصية .وباإلضافة إىل صالحيات التحقيق والوصول إىل جميع
الوثائق ،تكون لهذه الهيئة القدرة عىل األمر بالكشف عن املعلومات التي ت ّم
جمعها عن املواطنني املستهدفني ،ورمبا إىل إزالتها.
ميكن للمواطن الوصول إىل البيانات الشخصية التي متتلكها مصلحة
ويتعي عىل هذه املصلحة تربير أي قرار بعدم الكشف
االستخبارات بشأنه.
ّ
عن البيانات الشخصية التي يت ّم جمعها أمام هيئة رقابة مستقلة .كام
ينص
يجب أن تظل حاالت رفض الكشف عن البيانات الشخصية استثنا ًءّ ،
عليه القانون ،وواضحة اللزوم لتفويض مصلحة االستخبارات.
 -8حماية حقوق اإلنسان

يجب أن تت ّم أي تدابري تق ّيد حقوق اإلنسان مبوجب قانون يوافق معايري
القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،ويرسد برصاحة وبدقة هذه التدابري ويحدد
رشوط اللجوء إليها .وتشمل هذه الرشوط مرب ًرا يربهن بوضوح بأ ّن هذه التدابري
وأيضا إجراءات الرتخيص
من شأنها حامية األمن الوطني كام يعرفه القانون الوطنيً ،
املنصوص عليها يف القانون.
مواطن،وكل موظف
ّ
يط ّبق القانون عىل موظفي مصلحة االستخبارات مثلهم مثل أي
يخالف أو يأمر اآلخرين بانتهاك الدستور والقوانني األخرى ،يرتكب بذلك جنحة أو جناية.
عىل موظفي مصلحة االستخبارات رفض االمتثال لألوامر التي تخرق القوانني الوطنية والقانون
الدويل لحقوق اإلنسان .ويجب وضع إجراءات داخلية وهيئة مستقلة مف ّوضة للتمكني من
اإلبالغ عن املخالفات وحامية املوظفني الذين يرفضون االمتثال لألوامر غري القانونية.
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