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مقّدمة

أسســت املنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري يف العــام 2013 بجهــد تطوعــي 
مــن مجموعــة مــن خبــراء القانــون واحملامــن   والقضــاة   واألكادمييــن 
ــون الدســتوري  ــة للقان ــون الدســتوري. تســعى املنظمــة العربي ــن بالقان املعني
لنشــر الثقافــة الدســتورية يف كافــة األقطــار العربيــة واإلســهام   الفعــال يف 
النشــاط الدســتوري واســع املــدى الــذي تشــهده املنطقــة العربيــة منــذ 2011 

وذلــك مــن خــال اخلبــراء الدســتورين اعضــاء املنظمــة

انعقــدت أعمــال الــدورة الرابعــة ألكادمييــة القانــون الدســتوري يف الســادس 
والعشــرين مــن شــهر نوفمبــر مــن الســنة اجلاريــة بتونــس.   وذلــك بالشــراكة 
مــع كا مــن جامعــة تونــس املنــار، كشــريك محلــي، واملؤسســة   الدوليــة 

ــي. ــة كشــريك دول ــة واملســاعدات االنتخابي للدميوقراطي

وضــع  الســائدة يف  االجتاهــات  علــى  للتعــّرف  األكادمييــة  تســعى  عمومــا 
الدســاتير يف ســائر الــدول العربيــة، وترّكــز علــى أحــدث عمليــات اإلصــاح 
التــي بــدأت منــذ عــام 2011. متثــل األكادمييــة جــزءاً مــن جهــد يهــدف إلــى 
الــدول العربيــة علــى احلــوار والعمــل مــع  تشــجيع الباحثــن الشــباب يف 
بعضهــم البعــض حــول عــدد مختــار مــن املوضوعــات الدســتورية   بهــدف 
ــي  ــى الت ــدورة األول ــد ال ــات املشــتركة. فبع ــرات ودراســة التحدي ــادل اخلب تب
تناولــت   موضــوع »الدســاتير والقضــاء« والــدورة الثانيــة التــي بحثــت يف 
»الدســاتير واالمــن« والــدورة الثالثــة التــي دارت حــول »احلقــوق االقتصاديــة 
احلــركات  »دور  عنــوان  حتــت  الرابعــة  الــدورة  انعقــدت  واالجتماعيــة« 

االجتماعيــة يف صناعــة الدســاتير«. 
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خــال دورة هــذا العــام، شــارك عشــرة باحثــن مــن ســبع دول عربيــة يف 
محاضــرات وجلســات نقــاش حتــت إشــراف ســتة خبــراء يف مجــال القانــون 
الدســتوري؛ أربعــة خبــراء مــن تونــس واثنــان مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
ومصــر. عمــل اخلبــراء علــى مســاعدة الباحثــن لتطويــر افكارهــم البحثيــة 
مــن اجــل انتــاج اوراق سياســات علميــة   وذات   مســتوى علمــي رفيــع. وفقــا 

ألهــداف االكادمييــة 

اردنــا   مــن خــال   هــذا الكتيــب   مشــاركتكم الورقــات التــي اســفرت عنهــا 
الــدورة الرابعــة دعمــا منــا املنشــورات العلميــة مســاهمة ايف إنتــاج املعرفــة يف 

املنطقــة العربيــة.

نتمنى لكم قراءة رائقة.
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دور احلركات االجتماعية االحتجاجية في بلورة 

الدستور املغربي لسنة 2011:  

-حركة 20 فبراير منوذجا- 

احلافظ النويني

ملخص تنفيذي: 
تســعى هــذه الورقــة إلــى حتليــل كيــف ســاهمت احلركــة االحتجاجيــة 20 
فبرايــر يف تغييــر الدســتور املغربــي لســنة 2011، خاصــة يف جانــب حقــوق 
اإلنســان. وذلــك مــن خــال التطــرق ألســباب هــذا احلــراك االحتجاجــي 
املغربــي اخلارجيــة والداخليــة، ثــم كيــف دفعــت هــذه الديناميــة االحتجاجيــة 
النظــام احلاكــم إلــى تغييــر دســتور البــاد، وكذلــك كيــف اســتجاب هــذه 
الوثيقــة الدســتورية اجلديــدة ملطالــب حركــة 20 فبرايــر االحتجاجيــة يف 
جانــب احلقــوق واحلريــات، كمــا عاجلــت ورقــة السياســات هــذه مشــاكل 
تفعيــل هــذه احلقــوق املدســترة، واقترحــت حلــول لتجــاوز هــذا اإلشــكال.

انطلــق التحليــل مــن شــرح مفصــل لألســباب اخلارجيــة والداخليــة التــي أدت 
ــي كان  ــر االحتجاجيــة، وكيــف أن النظــام املغرب ــى نشــأة حركــة 20 فبراي إل
أمــام خياريــن إمــا أن يعانــد احلــراك االحتجاجــي واهلل أعلــم إلــى أيــن كانــت 
ســتؤول األمــور، أو ينحنــي أمــام موجتــه ويســتبق مطالبــه وميتــص غضــب 

الشــارع باملبــادرة إلــى إصــاح شــامل.

لتخلص الورقة أن الدســتور املغربي لســنة 2011 تأثر باحلركات االحتجاجية 
ــوق اإلنســان، وتضمــن عــددا  ــر يف مجــال حق ــة 20 فبراي ــا حرك ــي قادته الت
مهمــا مــن احلقــوق واحلريــات األساســية. لكــن كانــت هنــاك إشــكالية يف 
التطبيــق والتفعيــل، مــا جعــل ورقــة السياســات تقتــرح عــدد مــن التوصيــات 

مــن أجــل تفعيــل هــذه احلقــوق واحلريــات وجتــاوز هــذا اإلشــكال.
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تقدمي : 
يتميــز النظــام السياســي املغربــي بقدرتــه الكبيــرة علــى مســايرة التطــورات 
ــة يف  ــد مــن العوامــل املتمثل ــة، بفعــل العدي ــم مــع احلــركات االحتجاجي والتأقل
جتــذره التاريخــي، ورغبتــه القويــة يف االســتمرار، وكــذا بســبب مكانــة املؤسســة 
مشــروعيتها  بفعــل  اســتمراره  لــه  يحفــظ  الــذي  النظــام،  هــذا  يف  امللكيــة 
التاريخيــة والرمزيــة والدســتورية.   وتفاعــا مــع احلــراك العربــي الــذي انطلــق 
نهايــة 2010 ويســتمر حلــد الســاعة بعــدد مــن الــدول العربيــة، انطلقــت يف 
املغــرب بدايــة 2011 شــرارة احتجاجــات اجتاحــت كل التــراب املغربــي، وســميت 
ــر، وكانــت غايتهــا األساســية حتريــك املسلســل  باحتجاجــات حركــة 20 فبراي
اإلصاحــي باملغــرب، واملطالبــة بتعديــل الدســتور حتــت ظــل امللكيــة البرملانيــة1، 
حيــث ميكــن اعتبــار الفعــل االحتجاجــي دافــع أساســي نتــج عنــه دســتور جديــد 
ســنة 2011، الــذي يعــد مــن مخرجــات حركــة 20 فبرايــر، والتــي ســاهمت 
يف دفــع النظــام السياســي املغربــي علــى إصــداره، بغــض النظــر عــن النقــاش 
ــر،  ــه، ليكــون الشــعب طالــب ألول مــرة بالتغيي الســائد حــول مــدى دميقراطيت
بعدمــا كان هــذا املطلــب حكــرا علــى النخبــة يف التاريــخ السياســي املغربــي2.

ــرا عــن عــدم الرضــى عــن السياســات  ــي تعبي واالحتجاجــات يف املغــرب تأت
ــن الشــعب، وعــدم الرضــى عــن  ــات عريضــة م ــة لفئ ــر املنصف ــة غي العمومي
مؤسســات الوســاطة االجتماعيــة، وكــذا اإلحســاس بعــدم متثيــل املؤسســات 
التمثيليــة لهــم وبعــدم االهتمــام بهمومهــم، مــا يجعلهــم يخرجــون للتظاهــر 

ــول أخــرى. ــة بحل واملطالب

مــن جانــب آخــر، تعبــر هــذه التظاهــرات واالحتجاجــات الشــعبية عــن أزمــة 
ــة والنظــام السياســي مــن  ــن املجتمــع مــن جه ــة املجــاالت ب شــرعية يف كاف

جهــة ثانيــة3.
1 Khadija Mohsen-finan : « changement de cap et transition politique au Maroc et en Tuni-
sie », Pouvoirs, n°145 (2013), p 108.
2 Vincent Geisser : « les protestations populaires à l’assaut des régimes autoritaires : une 
révolution pour les sciences sociales ? », l’Année du Maghreb, VII (2012), p 24.
3  Adil Moustaoui Srhir : « le Mouvement 20 février au Maroc entre l’autolégitimation et 
la délégitimation de l’Etat : une Analyse Critique de Discours », Pragmalinguistica, N° 22 
(2014), p 112.



7 6

ويطــرح مشــكل االنتقــال الدميقراطــي يف الــدول العربيــة دائمــا، حيــث ميكــن 
أن يتحقــق مــن خــال طريقتــن4: إمــا بالتــدرج5، أو عــن طريــق وســائل أخــرى 
تعتمــد اإلجبــار والضغــط كاحلــراك الشــعبي واالحتجاجــات والتظاهــرات...، 
وكان علــى أغلــب احلــكام العــرب أن يخضعــوا للطريقــة الثانيــة، أي االنتقــال 
إلــى الدميقراطيــة باســتعمال الضغــط الشــعبي واالحتجــاج اجلماهيــري. إال 
أن املغــرب كان اســتثناء يف هــذا األمــر، فقــد اختــارت الســلطة احلاكمــة 
الطريقــة األولــى، واالنتقــال إلــى الدميقراطيــة باختيــار احلاكــم وهــو امللــك 
يف هــذه احلالــة، والــذي قــاد املســار اإلصاحــي بنفســه مــن خــال خطابــه 

حــول ضــرورة اإلصــاح الدســتوري.

ــة، فبعــد  ــة االحتجاجي ــب احلرك ــى مطال ــي بســرعة عل ــف النظــام املغرب والت
ثــاث أســابيع مــن انطــاق حركــة 20 فبرايــر قــام العاهــل امللكــي باإلعــان 
خــال خطابــه بتاريــخ 9 مــارس 2011، عــن تعديــل للدســتور، مت حتديــد 
معاملــه الكبــرى خــال اخلطــاب امللكــي، عبــر جلنــة عينهــا شــخصيا تتكــون من 
خبــراء وفقهــاء يف القانــون الدســتوري، ســميت »اللجنــة االستشــارية ملراجعــة 
الدســتور«. وهــذا مــا يجعــل املســألة الدســتورية أساســية يف احتجاجــات 20 

فبرايــر. 

وقامــت امللكيــة يف املغــرب بخطــوة اســتراتيجية دفاعيــة مــن خــال اإلعــان 
عــن اإلصــاح الدســتوري، لســحب البســاط مــن حتــت الشــباب احملتــج، 
وإعــادة التحكــم بزمــام األمــور مــن خــال كســب املشــروعية بطــرح دســتور 
2011 لاســتفتاء الشــعبي، يف مقابــل تراجــع شــعبية املطالــب املتظاهريــن 
ــى  ــه النظــام السياســي املغربــي عل بالشــوارع املغربيــة6، وهــذا أمــر تفــوق في
باقــي األنظمــة العربيــة التــي عرفــت حــركات احتجاجيــة، والتــي لــم تســتجب 

بســرعة ملطالــب الشــارع مــا عجــل بســقوطها وانهيارهــا.
4 محمــد عابــد اجلابــري: »الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان«، كنــاب يف جريــدة، أصدرتــه منظمــة اليونســكو ســنة 1996، 

عــدد 95، 05 يوليــوز 2006، ص 5.
5 يقصــد بــه أن يتولــى احلــكام أنفســهم القيــام بعمليــة االنتقــال الدميقراطــي، ويف هــذه احلالــة عليهــم أن يتنازلــوا عــن 
امتيــازات النفــوذ والثــروة بكامــل إرادتهــم، والعمــل علــى فســح املجــال للقــوى الدميقراطيــة يف املجتمــع لتنمــو وتنتشــر 

وتنقــل الدولــة إلــى دولــة قانــون ومؤسســات.
6 Michel Grozier and Erhard Fridberg : l’acteur et le système, les contraintes de l’action 
collective, Paris (seuil 1977), p 79.
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وبنــاء علــى هــذا التقــدمي، ســتحاول ورقــة السياســات هــذه، معاجلــة إشــكالية 
ــد التفعيــل يف اجلانــب  ــواه عن ــق بإفــراغ دســتور 2011 مــن محت رئيســية تتعل

املتعلــق باحلقــوق واحلريــات وكيــف الســبيل لتجــاوز ذلــك؟ 

كمــا ســنطرح األســئلة الفرعيــة التاليــة: مــا هــو الســياق العــام الــذي أدى إلــى 
ظهــور احتجاجــات كبــرى مثــل احتجاجــات 20 فبرايــر؟ ثــم هــل أثــرت علــى 
اإلصاحــات التــي عرفهــا املغــرب؟ وإذا كان نعــم، فكيــف ذلــك؟ وهــل وجــدت 
ــة مدرجــة داخــل دســتور 2011 مــن  ــة مطالبهــا احلقوقي احلركــة االحتجاجي
حيــث التضمــن والتفعيــل؟ ومــا هــي الســبل الكفيلــة بتجــاوز إشــكال التفعيــل؟

وستتم كتابة الورقة من خال احملاور املنهجية التالية:  

1 - السياق العام الذي ظهرت فيه احتجاجات 20 فبراير.
2 - دور احلركــة االحتجاجيــة )20 فبرايــر( يف بلــورة الدســتور املغربــي لســنة 

.2011
3 - استجابة الدستور املغربي لكل املطالب احلقوقية للحركات االحتجاجية 

على مســتوى التنصيص الدســتوري وإشكال التفعيل.
احلقوقيــة  املطالــب  تفعيــل  إشــكالية  لتجــاوز  وتوصيــات  مقترحــات   -  4

دســتوريا. عليهــا  املنصــوص 

1- السياق العام لظهور احتجاجات 20 فبراير.

لقــد أصبــح االحتجــاج جــزء مــن املشــهد العــام باملغــرب خــال الســنوات 
األخيــرة، كمــا أصبحــت سياســة اللجــوء إلــى الشــارع اســتراتيجية عــدد مــن 
ديناميــات احلــركات االحتجاجيــة خاصــة احلقوقيــة منهــا7، الشــيء الــذي 
جعــل ســلوك االحتجــاج ثقافــة مكتســبة تتفاعــل فيهــا وقائــع املاضــي مــع 
تواصــل  االحتجاجيــة  احلــركات  مــن  يجعــل  بشــكل  واملســتقبل،  احلاضــر 

ــن: »دســتور 2011 بــن  ــي حامــي الدي ــد العال ــف مشــترك مــع عب ــر«، مؤل ــد 20 فبراي ــا بع ــة م 7 حســن طــارق: »مرحل
الســلطوية والدميقراطية...قــراءات متقاطعــة«، منشــورات سلســلة احلــوار العمومــي، عــدد 2 )الربــاط 2012(، ص 50.
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املطالــب  مــن  تدريجــي  بشــكل  باالنتقــال  مطالبهــا  مــن  وتطــور  تراكمهــا 
السياســية.  ثــم  احلقوقيــة  إلــى  االجتماعيــة 

وجــاءت احتجاجــات 20 فبرايــر يف إطــار هــذا التراكــم، إال أنــه ســاهم يف 
بلورتهــا أيضــا أســباب خارجيــة وداخليــة، فكمــا قــال العالــم املســتقبلي الراحل 
املهــدي املنجــرة: »نحــن جــزء مــن الــكل والتحليــل الشــمولي ضــروري، فاملغــرب 
جــزء مــن إفريقيــا ومــن العالــم العربي...ولســنا جــزء مــن اســكندنافيا«8، وهذا 
األمــر أكدتــه األســباب اخلارجيــة إضافــة إلــى أســباب داخليــة التــي ســاهمت 

يف خــروج الشــعب لاحتجــاج يف الشــوارع يــوم 20 مــن فبرايــر.

فكمــا هــو معلــوم، ال ميكــن احلديــث عــن حــراك احتجاجــي دون أن تكــون لــه 
بيئــة حاضنــة تشــكل احلجــر األســاس الــذي تنبنــي عليــه احلــركات، وتكــون 
مخرجاتــه إنتــاج مظاهــرات وديناميــات احتجاجيــة جديــدة ومتطــورة عــن 

التــي ســبقتها. 

1.1 األسباب اخلارجية: 

ســاهمت كل األوضــاع السياســية والتأثيــرات االحتجاجيــة التــي عرفتهــا 
املنطقــة العربيــة، ومــا ترتــب عنهــا مــن إســقاط لنظامــي زيــن العابديــن بــن 
ــور ونشــأة  ــي، يف ظه ــى التوال ــارك يف مصــر عل ــس وحســني مب ــي يف تون عل
احلــراك االحتجاجــي املغربــي الــذي قادتــه حركــة 20 فبرايــر9، والتــي دفعــت 
النظــام إلــى اإلقــدام علــى مجموعــة مــن اإلصاحــات كان أبرزهــا اإلصــاح 

الدســتوري. 

وســارت عــدد مــن الدراســات يف اجتــاه أن واقعــة إحــراق الشــاب التونســي 
محمــد البوعزيــزي لنفســه يــوم اجلمعــة 17 دجنبــر 2010، كانــت الســبب 
املباشــر الــذي أدى لتفاقــم الغضــب لــدى كل التونســين، مــا جعــل احلــراك 
8 املهــدي املنجــرة: اإلهانــة يف عهــد امليغــا إمبرياليــة«، املركــز الثقــايف العربــي، الطبعــة اخلامســة )الــدار البيضــاء، 

.8 2007(، ص 
9 محمــد شــقير: »حركــة 20 فبرايــر بــن مواجهــة االســتبداد وإســقاط الفســاد«، مجلــة وجهــة نظــر، عــدد 51، )شــتاء 

2012(، ص 33.
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الشــعبي ينتشــر يف كل أرجــاء تونــس. وقــام هــذا الشــاب بإضــرام النــار بنفســه 
احتجاجــا علــى مصــادرة شــرطة ســيدي بوزيــد لبضاعتــه وعربتــه بشــكل 
تعســفي، وهــذا األمــر حفــز املواطنــن علــى اخلــروج يف تظاهــرات مــن أجــل 

التغييــر واالحتجــاج ضــد أوضــاع البلــد10.

ــات  ــا يف نشــر املعلوم ــل دورا محوري ــد والبدي ــت وســائل اإلعــام اجلدي ولعب
بــن مختلــف املــدن التونســية، كمــا ســاعدت مواقــع التواصــل االجتماعــي 
كل احملتجــن مــن التواصــل والتنســيق فيمــا بينهــم بعيــدا عــن أجهــزة رقابــة 
النظــام التونســي، وكان لهــذا األمــر األثــر الواضــح يف انتشــار االحتجــاج يف 

ــم11. ــل بســقوط النظــام السياســي القائ ــراب التونســي ويف التعجي كل الت

وبعــد أربعــة أســابيع مــن االحتجاجــات املســتمرة، اســتطاع الشــعب التونســي 
إســقاط نظــام زيــن العابديــن بــن علــي يف 14 يناير 2011، وانتقلت الســلطة إلى 
حكومــة مؤقتــة لقيــادة الفتــرة االنتقاليــة، ليكــون بذلــك احلــراك التونســي أول 

حــراك احتجاجــي يف موجــة االحتجاجــات التــي عرفتهــا املنطقــة العربيــة12.  

وأثــر جنــاح احلــراك الشــعبي االحتجاجــي التونســي بشــكل واضــح علــى 
الشــعوب العربيــة األخــرى الراغبــة يف االنتفــاض ضــد أنظمتهــا السياســية، 
 2011 ينايــر   25 يــوم  خــرج  الــذي  املصــري  الشــعب  املتأثريــن  أول  وكان 
لاحتجــاج والتظاهــر ضــد األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة املزريــة يف كل 
احلواضــر املصريــة الكبــرى، للتعبيــر عــن رفضــه للنظــام السياســي القائــم13. 

وكانــت حالــة الشــاب املصــري ›خالــد ســعيد‹ مشــابهة لبوعزيــزي تونــس، فهــو 
اآلخر تويف بســبب اعتداء الشــرطة املصرية عليه14، وبعد انتشــار خبر وفاته 

10 جنيب بودربالة: »الثورة التونسية«، مجلة وجهة نظر، عدد 49، )صيف 2011(، ص 49.
11 عبد العالي حامي الدين وحسن طارق: مرجع سابق، ص 09.

12 نفس املرجع السابق، ص 11.
13 الشــادلي عبد العزيز: »التعديات الدســتورية لســنة 2011: دراســة يف الســياق املســطرة واملضمون«، رســالة ماســتر، 

كليــة العلــوم القانونيــة واالقتصادية واالجتماعية السويســي-الرباط، 2014/2013، ص 21.
14 كان خالــد ســعيد ميــارس أنشــطته العاديــة مبقهــى إلــى أن وقــع علــى مقطــع فيديــو يوثــق لعمليــة تقســيم حملجــوزات 
مــن املخــدرات بــن العاملــن يف أحــد أقســام الشــرطة، مــا يــدل علــى فســادهم، ليقــوم املتورطــون يف هــذا الفيديــو بحجــز 
حاســوبه واالعتــداء عليــه حتــى الوفــاة. للمزيــد انظــر: عبــد القــادر زاوي: »الربيــع العربــي ثــورات ملغومــة«، مطبعــة دار 

النشــر املغربيــة، الطبعــة األولــى، )2014(، ص 7.
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بهــذه الطريقــة، أجــج ذلــك مشــاعر الشــعب املصــري واالحســاس بالظلــم 
ــوة االحتجاجــات. ــة، وهــذا ســاهم يف ق ــة القائم ــر مــن طــرف األنظم والقه

وكانــت أول مظاهــرة مليونيــة يف مصــر يــوم فــاحت فبرايــر 2011، رافعــة شــعار 
»حريــة، كرامــة، عدالــة اجتماعيــة«، وتنامــت االحتجاجــات بعــد ذلــك، لتوصــل 
رســالة إلــى العالــم أن الشــعب املصــري هــو اآلخــر يريــد إســقاط النظــام 
القائــم، وبالفعــل أجبــرت التظاهــرات حســني مبــارك علــى التنحــي مــن 
منصبــه بتاريــخ 11 فبرايــر مــن نفــس الســنة، وانتقلــت الســلطة بعــد ذلــك إلــى 

املجلــس العســكري للقــوات املســلحة لتدبيــر املرحلــة االنتقاليــة15. 

وكان أول مــا قــام بــه املجلــس العســكري آنــذاك يف اجلانــب التأسيســي هــو 
إلغــاء الدســتور القــدمي، وتنظيــم اســتفتاء حــول إعــان دســتوري مكــون من 63 
مــادة بتاريــخ 19 مــارس 2011، لتدبيــر شــؤون البــاد إلــى حــن كتابــة دســتور 
جديــد، بعــد إجــراء االنتخابــات التشــريعية وبعدهــا االنتخابــات الرئاســية16. 
وهنــا يؤكــد املجلــس العســكري للقــوات املســلحة أن مصر يف حلظة دســتورية، 
ومــن املفــروض تغييــر الدســتور القــدمي وكتابــة دســتور جديــد لتدبيــر املرحلــة 
اجلديــدة للبــاد، وهــذا األمــر شــائع يف تاريــخ الثــورات يف العالــم، فجــل 

الدســاتير ال تكتــب يف أوضــاع عاديــة وهادئــة. 

1.2 األسباب الداخلية: 

ســاعدت األســباب اخلارجيــة عوامــل أخــرى داخليــة، لوالها ملا اســتطاعت موجة 
احلــركات االحتجاجيــة يف تونــس ومصــر أن جتــد أرضيــة خصبــة لتنتقــل إلــى 
املغــرب، حيــث أن الصــراع بــن القــوى التقدميــة والدميقراطيــة وكل الديناميــات 
الداعيــة للتغييــر وبــن الســلطة مــن جهــة ثانيــة، لــم يهــدأ منــذ اســتقال اململكــة 

املغربيــة، وعرفــت شــد ورد طيلــة التاريــخ السياســي املغربــي احلديــث.
15 »تنحيــة مبارك..إنقــاذ النظــام العســكري باســم تلبيــة مطالــب الثــورة«، مقــال منشــور باملوقــع االخبــاري العربــي 
 https://bit.ly/2WjXm9X ،)13:13 اجلديد، بتاريخ 11 فبراير 2017، )متت زيارته يوم 26 دجنبر 2018، على الساعة
ــال منشــور  ــام«، مق ــة الع ــل نهاي ــات الرئاســة قب ــوم تنشــر اإلعــان الدســتوري وانتخاب ــان: »املصــري الي ــا عثم 16 دالي
باملوقــع االخبــاري املصــري اليــوم، بتاريــخ 30 مــارس 2011، )متــت الزيــارة يــوم 26 دجنبــر 2018، علــى الســاعة 13:13(، 

https://bit.ly/2Vs7ey6
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منــذ أن أعلــن املغــرب اســتقاله، نشــأ صــراع بــن األحــزاب القادمــة مــن 
احلركــة الوطنيــة وبــن القصــر الــذي رفــض مشــاركة األحــزاب الوطنيــة لــه 
يف الســلطة، وجســد ذلــك عنــد وضعــه لدســتور 171962، الــذي نظــم للحيــاة 
السياســية بعــد ذلــك ورســم مامحهــا الكبــرى، ونــص علــى التعدديــة وتنظيــم 
سلســلة مــن االنتخابــات وغيرهــا مــن مؤشــرات الدميقراطيــة، لكــن ذلــك دون 
ــى كل  ــة مســيطرة عل ــت املؤسســة امللكي ــة، بحيــث ظل أن تتحقــق الدميقراطي
احلقــل السياســي مــن خــال عدة أســاليب أهمها الشــرعية الدســتورية18 التي 
ــص الدســتوري ال يحســم بشــكل  ــل الن ــات وجتع ــك كل الصاحي تخــول للمل

واضــح يف العاقــة بــن الســلط مــا يــؤدي للفســاد واالســتبداد السياســي.

بــدأت مامــح  حيــث  التســعينات،  فتــرة  غايــة  إلــى  األمــر  هــذا  واســتمر 
ــى مجموعــة  االنفــراج السياســي تظهــر يف البــاد مــن خــال التنصيــص عل
مــن احلقــوق واحلريــات األساســية، وكــذا إطــاق ســراح معتقلــن معارضــن 
وإطــاق جتربــة العدالــة االنتقاليــة كمحاولــة للتصالــح مــع املاضــي، واألهــم 
هــو جتربــة التنــاوب التوافقــي19 التــي مكنــت حــزب يســاري مــن تشــكيل 

احلكومــة ســنة 1998 20. 

ولكــن رغــم كل هــذه اإلجنــازات واإلجــراءات التــي توحــي إلــى رغبــة القصــر 
يف  املمارســة  حقيقــة  أظهــرت  فقــد  البــاد،  دمقرطــة  إلــى  االنتقــال  يف 
مختلــف السياســات العموميــة أن كل هــذا كان فقــط مــن أجــل التأســيس 
للحقبــة اجلديــدة مــن حكــم املؤسســة امللكيــة، وضمــان انتقــال الســلطة مــن 
احلســن الثانــي إلــى محمــد الســادس يف أجــواء بعيــدة عــن الضوضــاء حســب 
وضــف عــدد مــن الباحثــن، والدليــل أنــه يف ســنة 2002 مت تعيــن حكومــة 
17 عبــد العزيــز لــوزي: »املســألة الدســتورية واملســار الدميقراطــي يف املغــرب«، منشــورات املجلــة املغربيــة لــإدارة 

احملليــة والتنميــة، سلســلة مواضيــع الســاعة، عــدد 5، )1996(، ص 48.
إلــى غايــة دســتور 2011، هنــاك فصــل أو فصلــن يعطيــان كل  18 يف كل الدســاتير املغربيــة منــذ دســتور 1962 
الصاحيــات للملــك، ويعتبرهــم الفقهــاء الدســتورين أهــم الفصــل بــل ويوصفــون بقلــب الدســتور أو دســتور الدســتور 

ــا. ــوا به ــذي يتمتع ــوة الدســتورية ال نظــرا للق
19 هــي جتربــة سياســية عرفــت توافــق بــن القصــر وحــزب يســاري معــارض )االحتــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية( 
بتوليــه الســلطة وتشــكيل احلكومــة ألول مــرة يف تاريــخ املغــرب آنــذاك، ودامــت التجربــة أربــع ســنوات مــن 1998-2002 

حيــث متــت إقالتهــا وتعيــن تقنوقــراط لتشــكيل حكومــة ثانيــة. 
20 »التنــاوب التوافقي..عندمــا تــرأس اليســار احلكومــة املغربيــة«، مقــال منشــور علــى املوقــع االخبــاري اجلزيــرة، )متــت 

 https://bit.ly/2TrnhKO ،)21:10 الزيــارة يــوم 26/12/2018 مــع الســاعة
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جديــدة برئاســة شــخص غيــر منتمــي سياســيا وهــذا خــروج عــن األعــراف 
الفائــز يف  للحــزب  تــؤول  رئاســة احلكومــة  إن  تقــول  التــي  الدميقراطيــة 

االنتخابــات21.

وعرفــت بعــد ذلــك احليــاة السياســية تراجعــات أخــرى خاصــة يف املجــال 
ســنة  البيضــاء  الــدار  مدينــة  علــى  اإلرهابيــة  الهجمــات  بعــد  احلقوقــي، 
2003 22، والتــي صــدر بعدهــا قانــون اإلرهــاب الذي مينــح صاحيات مطلقة 
للضابطــة القضائيــة. كمــا أن األحــزاب السياســية ضعفــت وانصاعــت أمــام 
رغبــات الســلطة وصــارت متماهيــة مــع أطروحــة املخــزن23 وتنــادي مبطالبــه 
غيــر آبهــة بالشــعب وبدورهــا احلقيقــي، مــا جعــل املغاربــة يفقــدون الثقــة يف 
املؤسســات احلزبيــة، وأكــدت انتخابــات 2007 هــذا األمــر، حيــث ســجلت 
أضعــف نســبة مشــاركة يف تاريــخ االنتخابــات التشــريعية باملغــرب24. ومت 
إنشــاء حــزب جديــد مــن طــرف صديــق امللــك املقــرب وأحــد مستشــاريه ســنة 
2008 ليتصــدر املشــهد االنتخابــي خــال االنتخابــات اجلماعيــة لســنة 2009 
متقدمــا علــى أحــزاب أكثــر عراقــة، وهــذا ســبب امتعــاض كبيــر بــن صفــوف 
القــوى السياســية لهــذا األســلوب املضــر باملمارســة السياســية باملغــرب، وكل 
هــذه املظاهــر أدت إلــى مزيــد مــن انتشــار الفســاد السياســي واإلداري اللــذان 

انعكســا علــى الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي للبــاد25.
21 احمد حضراني: القانون الدستوري واملؤسسات السياسية، مطبعة سجلماسة، )مكناس 2006(، ص 92-93.

22 »15 ســنة علــى تفجيــرات الــدار البيضاء...الضربــات االســتباقية مســتمرة«، مقــال منشــور باملوقــع اإلخبــاري احلــرة، 
  https://arbne.ws/2CA9RGT ،)21:36 بتاريــخ 16 مــاي 2018، )متــت الزيــارة يــوم 26/12/2018 مــع الســاعة

23 يســتخدم مفهــوم املخــزن يف املغــرب للتعبيــر عــن املؤسســة امللكيــة احلاكمــة وكل الدوائــر احمليطــة بهــا مــن بعيــد او 
قريــب، حيــث تبقــى مامحــه غامضــة، فحتــى احلكومــة املغربيــة ال تنــدرج ضمــن إطــار املخــزن والــذي يدخــل ضمنــه 
فقــط املقربــون مــن مركــز القــرار والســلطة، وعــرف تاريخيــا بعداوتــه مــع الديناميــات التقدميــة والداعيــة للدميقراطيــة، 

لكونهــا تعتبــره أول عائــق يف طريــق الدميقراطيــة، كمــا تعتبــره فئــة أخــرى صمــام أمــان وضمــان اســتقرار املغــرب. 
ويعتبــر أيضــا دولــة موازيــة داخــل الدولــة، بحيــث أنــه املتحكــم يف كل النســق واحملــدد لــكل أدوار باقــي الفاعلــن خاصــة 
يف املجــال السياســي، وانتفــى خــال املغــرب احلديــث كل ممارســة محزنيــة مــع الشــرعية واملشــروعية القانونيــة، 
وأصبحــت املمارســة املخزنيــة تنتفــي واملمارســة الدميقراطيــة، كمــا أصبــح مفهــوم املخــزن يحيــل بشــكل مباشــر علــى كل 

األفعــال الســلطوية والديكتاتوريــة والتــي الغايــة منهــا إخضــاع اجلميــع إلــى حاكــم واحــد. 
ــف  ــة نظــر، عــدد 38، )خري ــة وجه ــث«، مجل ــرب احلدي ــة يف املغ ــدادات املخزني ــاس بوغــامن: »االمت ــد أنظــر: عب للمزي

.28 2008(، ص 
24 عمــرو حمــزاوي: »االنتخابــات التشــريعية املغربيــة لعــام 2007 نتائــج ومضامــن«، مقــال منشــور باملوقــع االلكترونــي 

 https://bit.ly/2UWvHM9 ،ملعهــد كارنيجــي
العربيــة  اجلماعــة  منشــورات  العربيــة،  الــدول  يف  الدميقراطيــة  التحــركات  محصلــة  منــار:  باســك  محمــد   25

.4 ص  للدميقراطيــن، 
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فالسياســة االقتصاديــة أصيحــت رهينــة هاجــس احلفــاظ علــى اســتقرار 
نســبة  وارتفــاع  بالعجــز  أساســا  املتعلقــة  الكبــرى  االقتصاديــة  املؤشــرات 
املديونيــة، الشــيء الــذي انعكــس ســلبا علــى املواطــن البســيط وعلــى الســوق 
الداخلــي، ليصبــح املغــرب معتمــدا بشــكل أساســي علــى قطــاع الفاحــة، 

والــذي ال ميكــن التحكــم فيــه الرتباطــه باملنــاخ26. 

وجــاءت األزمــة املاليــة الدوليــة لســنة 2008، التــي تأثــر املغــرب منهــا خاصــة 
وحتويــات  اخلارجــي  واالســتثمار  والســياحة  التصديــر  مســتويات  علــى 
ــى 38  ــت نســبة العجــز التجــاري إل ــث ارتفع ــة املقيمــن باخلــارج، حي املغارب
فاملائــة يف نفــس الســنة مقابــل نســبة 17 فاملائــة تقريبــا يف ســنة 2007، وذلــك 
بســبب ارتفــاع قيمــة الــواردات وخاصــة النفــط وضعــف قيمــة الصــادرات.27

وعــرف املغــرب ســنة 2010 تراجعــا ملحوظــا لنشــاطه االقتصــادي بســبب 
املديونيــة  وارتفــاع  املســتوردة  األوليــة  املــوارد  تكاليــف  وتزايــد  اجلفــاف 
العموميــة، وكــذا اســتمرار آثــار األزمــة املاليــة العامليــة لتنخفــض نســبة النمــو 
ــل  ــاع املداخي ــن ارتف ــة ســنة 2009، وبالرغــم م ــام 5 فاملائ ــة أم ــى 4 فاملائ إل
الضريبيــة ومداخيــل الفوســفاط لكــن العجــز يف امليــزان التجــاري مســتمر 
الرتفــاع نفقــات التســيير وارتفــاع تكاليــف صنــدوق املقاصــة28 والــذي ال 
تســتفيد منــه إال الشــركات الكبــرى، وعرفــت ســنة 2010 أيضــا عــودة املغــرب 
إلــى االقتــراض اخلارجــي باقتراضــه ملليــار أورو مــا جعــل املديونيــة اخلارجيــة 

ــة29. ــى 15 فاملائ ــي اخلــام إل ــاجت الداخل ــة بالن ترتفــع مقارن

ــي،  ــى الوضــع االجتماعــي املغرب ــرت عل ــة أث ــات االقتصادي كل هــذه التراجع
وأدت إلــى تفاقــم املعانــاة االجتماعيــة لــدى فئــات عريضــة مــن املجتمــع. 
ــن اســتمرار عقــم النمــو االقتصــادي وتنامــي اإلكراهــات  ــة لســنة 2004 ب ــة االقتصادي 26 حيمــود محمــد: »احلصيل

ــدة، )2005(، ص 230. ــة النجــاح اجلدي ــة نظــر، مطبع ــة وجه ــة«، مجل ــة واالجتماعي املالي
27 محمد باسك منار: مرجع سابق، ص 5.

28 هــو مؤسســة حكوميــة قائمــة علــى نظــام للدعــم االجتماعــي باملغــرب، يعنــى بدعــم الســلع واملــواد األوليــة مثــل الغــاز 
والســكر لفائــدة املواطنــن البســطاء يف املجتمــع املغربــي، لكــن أثبــت العديــد مــن الدراســات أن الشــركات الكبــرى هــي 
املســتفيد األكبــر مــن هــذا الصنــدوق، مــا جعــل اصــاح نظــام املقاصــة املغربــي مــن أكبــر التحديــات التــي تواجــه النظــام 
املغربــي الرتباطــه بالتوازنــات املاكرو-اقتصاديــة وتوصيــات املؤسســات املاليــة الدوليــة واالســتقرار االجتماعــي املغربــي.
29 التقريــر االســتراتيجي املغربــي 2006-2010: منشــورات مركــز الدراســات واألبحــاث يف العلــوم االجتماعيــة، 

مطبعــة النجــاح اجلديــدة، ص 475.
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الوضــع  يخــص  فيمــا  أنــه  أظهــرت  امليدانيــة  الدراســات  أحــد  فحســب 
وفئــة  فاملائــة،   42,71 بنســبة  العاملــن  تهيمــن شــريحة  السوســيو-مهني، 
الطلبــة 26,28 فاملائــة30، وتفيــد هــذه األرقــام إلــى فهــم العناصــر اجلوهريــة 
التــي أنتجــت وال زالــت تنتــج فكــرا احتجاجيــا، يتجــدد ويتطــور باختــاف 

األوضــاع العامــة. 

وبــدأت تظهــر مامــح هــذا الفكــر االحتجاجــي يف أول املوجــات االحتجاجيــة 
علــى الوضــع االجتماعــي املتــردي، بســبب ارتفــاع األســعار وغــاء املعيشــة، 
وكانــت املــدن الصغــرى والبعيــدة عــن املركــز أول املبادريــن، مثــل مدينــة 
بوعرفــة ســنة 2007، ومدينــة صفــرة 2007، ومدينــة ســيدي إفنــي ســنة 
2008، وكذلــك مدينــة أزيــال ســنة 2010 احتجاجــا علــى االنقطــاع املتكــرر 
ــن  ــم ال ننســى مظاهــرات املعطل ــاء وأيضــا ضــد التهميــش، ث للمــاء والكهرب

ــة31. ــررة ضــدا يف السياســة التشــغيلية للدول املتك

كل هــذه األوضــاع التــي عرفهــا النظــام السياســي املغربــي، مــن تفشــي للفســاد 
السياســي واإلداري بــكل متظهراتــه والــذي انعكــس علــى اجلانــب االقتصــادي 
واصابــه بعلــة الفســاد والريــع، أثــر بشــكل واضــح علــى الوضعيــة االجتماعيــة 
لفئــة عريضــة مــن الشــعب املغربــي والتــي كانــت مســتعدة للتأثــر بتجــارب 
احلــراك يف مصــر وتونــس، ونقلهــا إلــى املغــرب علــى شــاكلة حركــة 20 
فبرايــر االحتجاجيــة. وهــذا يجعنــا نؤكــد علــى أن اختــزال بــروز احتجاجــات 
20 فبرايــر يف األســباب السياســية فقــط، مبعــزل علــى األســباب االقتصاديــة 
ــه  ــة، ألن ــول غيــر مكتمل ــا نقــوم بتحاليــل وتقييمــات وحل ــة، يجعلن واالجتماعي
يف ظــل هــذه الوضعيــة املعقــدة، تنامــى وعــي املغاربــة كمــا الشــعوب العربيــة 
بثقافــة االحتجــاج والتظاهــر، وأصبحــت تتطلــب لفهمها ودراســتها اســتحضار 

كل املعطيــات واجلوانــب.

30 بــن احمــد حــوكا: »التحــوالت الثقافيــة ونشــأة احلــركات االحتجاجيــة: دراســة حــول دور القيــم يف إذكاء الســلوك 
ــة أبحــاث، عــدد 62-61، )2015(، ص 41. ــر«، مجل ــة 20 فبراي ــد ناشــطي حرك االحتجاجــي عن

31 أنظــر التقريــر الســنوي حــول وضعيــة حقــوق اإلنســان ســنة 2010: منشــورات اجلمعيــة املغربيــة حلقــوق اإلنســان، 
)2011(، ص 84.
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2 - دور احلركة االحتجاجية )20 فبراير( يف تغيير الدستور املغربي.
لقــد شــكل ظهــور حركــة 20 فبرايــر يف املغــرب حدثــا بــارزا، لتبطــل نظريــة 
عــدم اهتمــام الشــباب باحلقــل السياســي، ولتظهــر أنهــم ميارســونها بصيغــة 
أخــرى وينخرطــون فيهــا بتقنيــات ومقاربــات أخــرى32. كمــا اعتبــرت امتــداد 
ــة والتــي أســقطت أنظمــة  للديناميــات الشــبابية يف مختلــف األوطــان العربي
يف بعــض الــدول )تونــس، مصــر(، ويف املغــرب اعتمــدت بشــكل رئيســي علــى 
الفضــاء االفتراضــي كمجــال للتعبئــة والنقــاش، كمــا تبنــت شــعارات ومطالــب 
تصــب كلهــا يف خانــة اإلصــاح اإلجمالــي والشــمولي للنظــام املغربــي، وكانــت 
نقطــة جيــدة يف أن تفلــح ديناميــة احتجاجيــة يف توحيــد املطالــب ذات طبيعــة 

دســتورية باألســاس ثــم سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة. 

2.1 هوية حركة 20 فبراير:
بــدأ كل شــيء علــى شــبكات موقــع التواصــل االجتماعــي »فايســبوك«، حيــث 
شــكل هــذا الفضــاء االفتراضــي مقــرا جلمــع والتقــاء أفــكار شــباب حركــة 20 
فبرايــر قبــل االنتقــال إلــى الفضــاء الواقعــي العــام وخروجهــا يف أول مســيرة 
صبيحــة يــوم األحــد 20 فبرايــر، كمــا كان هــذا الفضــاء االفتراضــي منصــة 

هــذه الديناميــة الشــبابية لطــرح وثيقتهــا التأسيســية وإعــان ميادهــا. 

ويف الورقــة التنظيميــة الصــادرة عنهــا، قدمــت احلركــة نفســها باعتبارهــا 
ديناميــة شــبابية مغربيــة مســتقلة عــن كل التنظيمــات واألحــزاب السياســية، 
الســبب يف خروجهــا لاحتجــاج  الوطــن، وهمــا  لهــذا  حتمــل حبــا وهمــا 

واملطالبــة بالتغييــر مــن أجــل احلريــة والكرامــة والعدالــة االجتماعيــة33.

ومتيــزت ديناميــة 20 فبرايــر بنجاحهــا التنظيمــي خــال بداياتهــا، بفعــل 
تنســيقياتها احملليــة وانتشــارها يف جــل التــراب املغربــي، وتركيبتهــا التعدديــة 

32 هبــد الرحيــم العطــري: احلــركات االحتجاجيــة يف املغــرب: مــن زمــن االنتفاضــات إلــى حــركات 20 شــباط/فبراير، 
منشــورات مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، مجلــة املســتقبل العربــي، عــدد 63، )بيــروت، 2011(، ص 298.

33 محمــد ضريــف: التحــول الدميقراطــي يف املغــرب: مســار بنــاء امللكيــة اإلصاحيــة )االنتفاضــة واإلصــاح والثــورة(، 
منتــدى املعــارف، )بيــروت، 2013(، ص 191.
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إلــى حــد التناقــض اإليديولوجــي والسياســي بــن بعــض مكوناتهــا، ويبقــى 
األهــم هــو ذلــك التميــز الــذي حققتــه احلركــة علــى مســتوى تركيبتهــا متعــددة 
احلساســيات34، حيــث جمعــت بــن اليســاري واإلســامي واألمازيغــي، وكــذا 
تيــارات سياســية مختلفــة مــن الذيــن يؤمنــون باخليــار الثــوري إلــى الذيــن 

يتبنــون طــرح اإلصــاح.  

وكانــت احلركــة تنظيميــا تراهــن عــن الفيدراليــة بعيــدا عــن الهويــات اخلاصــة 
لــكل طيــف فيهــا، وتفــادي أي هيمنــة سياســية عليهــا، وكــذا إفشــال كل 
احملــاوالت يف االســتئثار بالزعامــة الشــخصية أو اجلماعيــة لهــذه الديناميــة 
االحتجاجيــة، وكانــت هــذه أهــم حتديــات النضــال املشــترك وجنــاح احلركــة35. 

إن رصــد حركــة 20 فبرايــر مــن حيــث هــي فاعــل غيــر مســبوق يف اإلصــاح 
هــذه  دور  دراســة  يســتدعي  باملغــرب،  احلقوقــي  اجلانــب  يف  الدســتوري 
الديناميــة االحتجاجيــة يف دســتور 2011 خاصــة يف اجلانــب احلقوقــي. فكمــا 
نعلــم جميعــا أهــم مــا ميكــن أن ينســب لهــذه احلركــة هــو كونهــا شــكلت عامــا 
أساســية ومباشــرا يف إنهــاء حالــة االنتظــار ملراجعــة دســتورية شــاملة، تأخرت 
بشــكل كبيــر ولــم تكــن حتظــى بأولويــة لــدى املؤسســة امللكيــة، مــا جعــل كل 
شــيء يتغيــر بعــد أول خــروج للحركــة، وإعطــاء أولويــة قصــوى لإصــاح 

الدســتوري يف كل جوانبــه مبــا فيهــا احلقــوق واحلريــات األساســية. 

ــاف  ــد مــن األطي ــة أن تضــم العدي ــث اســتطاعت احلرك ــر الفــت جــدا، بحي ــر هــو أم ــة 20 فبراي ــات حرك 34 إن مكون
السياســية واحلقوقيــة واالقتصاديــة واجلمعويــة، رغــم اختافاتهــم املرجعيــة واأليديولوجيــة وتبايــن مطالبهــم. ومــا إن 
متــت الدعــوة لاحتجــاج حتــى انضمــت للديناميــة احلركــة احلقوقيــة بــكل فاعليهــا األساســين مثــل اجلمعيــة املغربيــة 
حلقــوق اإلنســان واملنتــدى املغربــي للحقيقــة واالنصــاف وجمعيــة عدالــة واملنظمــة املغربيــة حلقــوق اإلنســان والعصبــة 
املغربيــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان واملرصــد املغربــي للحريــات العامــة ومنتــدى الكرامــة حلقــوق االنســان ومنظمــة 
العفــو الدولية-املغــرب وجمعيــات املعطلــن...، إلــى جانــب ذلــك انضــم للديناميــة أيضــا بعــض األحــزاب السياســية التــي 
انخرطــت بشــكل كامــل كحــزب الطليعــة واحلــزب االشــتراكي املوحــد وحــزب النهــج الدميقراطــي وكل تيــارات اليســار 
الراديكالــي، باإلضافــة جلماعــة العــدل واإلحســان والبديــل احلضــري، ثــم هنــاك أحــزاب تبنــت خطــاب ومطالــب حركــة 
20 فبرايــر دون ان تنخــرط بشــكل رســمي مثــل حــزب االحتــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية وحــزب التقــدم واالشــتراكية 
وحــزب العدالــة والتنميــة، غيــر أن شــبيبات هــؤالء األحــزاب انضمــوا للديناميــة وشــاركوا يف االحتجاجــات واملظاهــرات.
ــى  ــادة عل ــة، زي ــر مشــاركة شــخصيات مســتقلة عــن األحــزاب السياســية وأوجــه معروف ــة 20 فبراي ــت حرك ــا عرف كم
دعــم عــدد مــن املقاولــن والفاعلــن االقتصاديــن كان أبرزهــم ميلــود الشــعبي وكــرمي التــازي واللذيــن أعلنــا دعمهمــا 

ــي. ــة بشــكل علن للدينامي
35 Mounia Bennani Chraibi and Mohamed Jeghllaly: La Dynamique protestataire du mou-
vement 20 février à Casablanca, Revue Français de Science Politique, no 62, Vol 5, (2012), p 
873 et après.
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2.2 دور دينامية 20 فبراير يف دستور 2011:
كان يــوم األحــد 20 فبرايــر 2011 يومــا حاســما يف مــدى جنــاح احلــراك 
ــر  ــزول أكث ــذي تشــكل أساســا يف الفضــاء االفتراضــي، وعــرف ن ــي ال املغرب
مــن ربــع مليــون مغربــي إلــى شــوارع الربــاط ذاك اليــوم36. جــاءت مطالبهــم 
املكونــة  املجموعــات  مختلــف  عنهــا  عبــرت  التــي  املطالــب  لــكل  كتجميــع 
للحــراك، خصوصــا اليســار الراديكالــي وحركــة العدل واإلحســان واجلمعيات 
احلقوقيــة، وقــد جمعــت بــن مطالــب سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة تتمثــل 
أساســا يف حقــوق منصــوص عليهــا يف العهديــن الدوليــن للحقــوق املدنيــة 

والسياســية واحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة. 

وكان مطلــب امللكيــة البرملانيــة وتغييــر الدســتور أول وأبــرز مطالــب حركــة 
20 فبرايــر، ويف هــذا اإلطــار متــت املطالبــة بتهيئــة الظــروف النتخــاب 
الدســتور  إعــداد  مبهمــة  تتكلــف  الشــعب،  طــرف  مــن  تأسيســية  هيئــة 
وعرضــه لاســتفتاء، علــى أســاس تكــون فيــه امللكيــة تســود وال حتكــم، 
وتبقــى لهــا ســلطة اعتباريــة فقــط دون أي صاحيــات تنفيذيــة أو تشــريعية 

أو قضائيــة37.   

وجتلــت مطالــب يف عــدد مــن الشــعارات، مــن قبيــل محاســبة رمــوز الفســاد؛ 
وضــرورة حــل البرملــان وإســقاط احلكومــة؛ الشــعب يريــد إســقاط الفســاد، 
لكــن كان أكثــر الشــعارات قــوة هــو »حريــة، كرامــة، عدالــة اجتماعيــة«، وهــو 
نابــع مــن اقتنــاع الديناميــة االحتجاجيــة أن بنشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان 
وبضمــان ممارســتها بالدســتور، ســتكون أول خطــوة يف طريــق اإلصــاح 
والســير نحــو الدميقراطيــة، فاملشــاركون يف احتجاجــات 20 فبرايــر طالبــوا 
بــكل أنــواع احلقــوق مــن حقــوق مدنيــة وسياســية مــن خــال إطــاق ســراح 
معتقلــي الــرأي وضمــان حريــة الــرأي والتعبيــر، وأيضــا احلقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والتــي جتلــت يف مطالــب، إحــداث صنــدوق للرعايــة االجتماعيــة 
لألســر الفقيــرة؛ إحــداث صنــدوق للتعويــض عــن البطالــة؛ مصــادرة األراضــي 

36 عبد العالي حامي الدين وحسن طارق، مرجع سابق، ص 41.
37 أنظــر األرضيــة التأسيســية للحركــة 20 فبرايــر مــن أجــل الكرامــة -االنتفاضــة هــي احلــل، وهــذا مــا جــاء يف هــذه 

الوثيقــة التــي كان أولهــا تغييــر منــط احلكــم مــن ملكيــة دســتورية إلــى ملكيــة برملانيــة.
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الفاحيــة وإعــادة توزيعهــا بالتســاوي علــى الفاحــن الصغــار؛ الرفــع مــن 
األجــور؛ والرفــع مــن قيمــة املنحــة للطلبــة اجلامعيــن38.

وهكــذا جــاء اخلطــاب امللكــي بتاريــخ 9 مــارس معلنــا عــن إصــاح دســتوري 
شــامل، كخطــوة امللــك ألخــذ زمــام األمــور وســحب البســاط مــن حتــت أقــدام 
الفاعــل اجلديــد املتمثــل يف حركــة 20 فبرايــر39، وإعــادة إضفــاء املشــروعية 
ــة  ــك الدينامي ــي. لتكــون بذل ــا بالنظــام املغرب ــة ومكانته ــى املؤسســة امللكي عل
ــد مــن القــوى  ــا للعدي ــة قــد أفــرزت إصــاح دســتوري ظــل مطلب االحتجاجي
ــم تعــرف اســتجابة  ــب ل ــذ عشــر ســنوات40، إال أن هــذه املطال السياســية من
إال بعــد الظرفيــة االحتجاجيــة اإلقليميــة التــي أدت إلــى إســقاط عــدد مــن 
األنظمــة السياســية واملظاهــرات الوطنيــة التــي غيــرت املعاملــة التقليديــة يف 
احلكــم. ليكــون بذلــك القصــر قــد فطــن أن املغــرب أمــام »حلظــة دســتورية« 
ومــا كان منــه إال الســبق واملبــادرة لاســتفادة مــن هــذه اللحظــة لصاحلــه 

لكيــا تنقلــب عليــه.

وحــدد اخلطــاب امللكــي مــا أســماه بالثوابــت واملرتكــزات التــي يجــب أن 
يؤســس عليهــا اإلصــاح الدســتوري، وجــاءت هــذه التوجهــات الكبــرى بشــكل 
فــاق تصــور النخــب التقليديــة التــي لــم تتوقــع يف يــوم أن تقــوم املؤسســة امللكية 
مبثــل هــذا اإلصــاح، وجــاءت اخلطــوط العريضــة يف ســبع نقــط رئيســية هــي 

كاآلتي41:

	 ــة ــة املوحــدة الغني ــة املغربي ــع التعهــدي للهوي التكريــس الدســتوري للطاب
ــة؛ ــع املغرب ــد جلمي ــة كرصي ــا األمازيغي ــوع روافدهــا، ويف صلبه بتن

	 الفرديــة وتوســيع مجــال احلريــات  واملؤسســات  احلــق  دولــة  ترســيخ 
ــكل  ــز منظومــة حقــوق اإلنســان ب ــة وضمــان ممارســتها وتعزي واجلماعي
38 أنظــر بيــان حركــة 20 فبرايــر، خــال نــدوة صحفيــة بتاريــخ 17 فبرايــر 2011 مبقــر اجلمعيــة املغربيــة حلقــوق 

اإلنســان، الربــاط.
39 Mounia Bennani Chraibi and Mohamed Jeghllaly, op cit, p 883.
40 محمــد الساســي: »األحــزاب السياســية ومسلســل املراجعــة الدســتورية لســنة 2011«، املجلــة املغربيــة للعلــوم 

السياســية واالجتماعيــة، عــدد 3، جــزء 5، )يونيــو 2012(، ص 17.
ــة، سلســلة  ــة والتنمي ــإدارة احمللي ــة ل ــة املغربي ــارس 2011: منشــور باملجل ــخ 9 م ــص اخلطــاب امللكــي بتاري 41 أنظــر ن

نصــوص ووثائــق، عــدد 246، )الربــاط، 2011(، ص 17.
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والثقافيــة  والتنمويــة  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية  أبعادهــا 
اإلنصــاف  لهيــأة  الوجيهــة  التوصيــات  بدســترة  والســيما  والبيئيــة، 

للمغــرب؛ الدوليــة  وااللتزامــات  واملصاحلــة 
	 إلــى ســلطة مســتقلة وتعزيــز صاحيــات املجلــس االرتقــاء بالقضــاء 

الدســتور؛ لســمو  توطيــدا  الدســتوري 
	 وحتديــث دمقرطــة  وتعميــق  وتوازنهــا  الســلط  فصــل  مبــدأ  توطيــد 

املؤسســات وعقلنتهــا مــن خــال برملــان نابــع مــن انتخابــات حــرة ونزيهــة، 
لانتخابــات  املتصــدر  السياســي  احلــزب  مــن  األول  الوزيــر  وتعيــن 

التنفيذيــة...؛ للســلطة  كرئيــس  التشــريعية 
	 األحــزاب دور  بتقويــة  املواطنــن  لتأطيــر  الدســتورية  اآلليــات  تعزيــز 

املدنــي؛ واملجتمــع  السياســية 
	تقوية آليات تخليق احلياة العامة وربط ممارسة املسؤولية باحملاسبة؛
	دسترة هيئات احلكامة اجليدة وحقوق اإلنسان وحماية احلريات؛

يف  استشــارية  هيئــة  إلــى  اجلديــد  مشــروع  إعــداد  أمــر  امللــك  وأوكل 
اليــوم املوالــي للخطــاب )10 مــارس 2011(، وتكونــت هــذه اآلليــة مــن 19 
شــخصية42يف غالبهــم غيــر محســوبن علــى املخــزن، بإشــراف مستشــار 
امللــك محمــد معتصــم. وكانــت هنــاك عــدة آراء وردود أفعــال حــول هــذا 
التعيــن، بحيــث اعتبــره البعــض أنــه »يجعلنــا أمــام دســتور ممنــوح«، وأن كتابــة 
ــة تأسيســية يعهــد إليهــا  الدســاتير بشــكل دميقراطــي تقتضــي انتخــاب هيئ
إعــداد وكتابــة الوثيقــة الدســتورية43. ويف املقابــل هنــاك مــن يعتبــر أن ال 
ــن ودســتورين  ــراء قانوني ــن هــم خب ــن، مبــا أن املعين ــن هــذا التعي ــع م مان

وحقوقيــن. 
ــة  ــد اللطيــف املنونــي مــن: عبــد اهلل ســاعف؛ محمــد البــردوزي؛ أمين ــة باإلضافــة لرئيســها عب 42 تكونــت هــذه الهيئ
املســعودي؛ زينــب الطالــب؛ محمــد ســعيد بنانــي؛ جنيــب باحمــد؛ ادرس اليزمــي؛ محمــد الطــوزي؛ رجــاء ناجــي مــكاوي؛ 
ــم الســماي.  ــاري؛ ابرهي ــز املغ ــد العزي ــك؛ حلــس أوحلــاج؛ عب ــد الرحمــان ليبي ــر ساســون؛ عب ــة البرنوصــي؛ ألبي نادي
ومتيــز هــؤالء األعضــاء بــأن أغلبيتهــم مــن األكادمييــن واجلامعيــن، مــع اســتحضار مقاربــة النــوع واحلقوقيــن والقضــاة 

وعلــم االجتمــاع.
43 عبــد الرحمــن عــال: »دســتور 2011...تأمــات وإشــكاالت« مجلــة مســالك يف الفكــر والسياســة واالقتصــاد، عــدد 

مــزدوج 20-19، مطبعــة النجــاح اجلديــدة، )الــدار البيضــاء، 2012(، ص 36-37.
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واعتمــد اللجنــة االستشــارية علــى مقاربــة تشــاركية إلــى حــد بحيــث حاولــت 
االســتماع إلــى كل أطيــاف املجتمــع املغربــي، حيــث تلقــت »185 مذكــرة، منهــا 
33 مذكــرة لألحــزاب السياســية و5 ملنظمــات مدنيــة ونقابيــة، ومراســات 
ــخ إعــداد  ــرة يف تاري ــه ألول م ــا يســجل أن ــدة«44، وهن ــة عدي ــات مدني جلمعي
الدســاتير املغربيــة يتــم كتابتــه مــن طــرف خبــراء مغاربــة، فــكل الدســاتير 
ــل ميشــيل  الســابقة كانــت تصــاغ مــن طــرف فقهــاء دســتورين فرنســين مث

ــة احلســن الثانــي45. روســو وموريــس دوفيرجيــه وجــون دوبــوي حتــت رقاب

ولــن نغــوص أكثــر يف تفاصيــل إخــراج هــذا الدســتور إلــى حيــز الوجــود وإلــى 
ــي كانــت خــال وبعــد خروجــه بشــكل رســمي46،  كميــة النقــاش واللغــط الت
لكيــا نحيــد عــن إشــكالية ورقــة السياســات هــذه، حيــث ســنرى املنتــوج 

النهائــي يف اجلانــب احلقوقــي منــه. 

وخرجــت الوثيقــة الدســتورية يف اجلريــدة الرســمية بتاريــخ 29 يوليــوز 2011، 
لتعتمــد رســميا كدســتور جديــد للنظــام املغربــي. وتضمنــت مجموعــة مــن 
املقتضيــات اجلديــدة واملتطــورة مقارنــة مــع باقــي الدســاتير الســابقة، حيــث 
ــات الوثيقــة الدســتورية لســنة 2011«، منشــورات  ــي: »ســؤال االنتقــال الدميقراطــي يف أفــق مقتضي ــم التوزان 44 حكي

ــوق، سلســلة األعــداد اخلاصــة 5، )2012(، ص 156, ــة احلق مجل
45 محمــد زيــن الديــن: »الســلطة ونظــام احلكــم يف دســتور 2011«، مجلــة مســالك يف الفكــر والسياســية واالقتصــاد، 

مرجــع ســابق، ص 24.
ــث  ــدة الرســمية، حي ــي خرجــت يف اجلري ــك والت ــي قدمــت للمل ــة النســخة الدســتورية الت ــر جــدل حــول حقيق 46 أثي
ــول  ــح يق ــة بإعــداد الدســتور خــرج بتصري ــة االستشــارية املكلف ــة أن أحــد أعضــاء اللجن ــع اإلخباري صــرح أحــد املواق
فيــه أن »النســخة التــي مت رفعهــا للملــك ليســت هــي التــي طرحــت الســتفتاء الشــعب املغربــي، وأن النســخة التــي 
خرجــت يف اجلريــدة الرســمية ليســت هــي أيضــا املطروحــة أول مــرة« كمــا »أن النســخة الفرنســية ليســت مثــل النســخة 
العربيــة«، وهــذا األمــر أســال الكثيــر مــن احلبــر مــا جعــل األمــن العــام للحكومــة باخلــروج عــن صمتــه وانتقــال هــذا 
https:// ،التصريــح. للمزيــد أنظــر مقــال اخبــاري بعنــوان »العبــث الدســتوري« منشــور باملوقــع اإلخبــاري فبرايــر كــوم

.bit.ly/2JvguAc

وأيضــا أعربــت كل األطيــاف املشــاركة يف احتجاجــات 20 فبرايــر عــن رفضهــا لدســتور 2011، واعتبــرت أنــه ليــس يف 
مســتوى تطلعــات احملتجــن ورغبتهــم احلقيقيــة يف التغييــر، واســتمروا باالحتجــاج ضــد هــذا الدســتور، إال أن النظــام 
املغربــي عــرف كيــف يضعــف هــذه احلركــة عــن طريــق اســتعمال التفكيــك واالســتقطاب والقمــع، ليضعفهــا بشــكل 
نهائــي ويجعلهــا تعيــش مــا يســمى يف األدبيــات بالفرصــة الضائعــة، أي أنهــم أضاعــوا فرصــة احلــراك املغربــي يف إطــار 
احلــراك العربــي لتحقيــق تغييــر حقيقــي، حســب وصفهــم. كمــا اعتبــرت أيضــا أن مقاربــة املخــزن هــي عمليــة معيبــة 
بنيويــا وجوهريــا، مــا دفــع احلركــة إلــى تســميته بـ«الدســتور املمنــوح«. وليــس مصادفــة أن احلركــة رفضــت الدعــوة إلــى 
تقــدمي مقترحــات إلــى اللجنــة االستشــارية؛ فالعديــد مــن الناشــطن خلصــوا إلــى أن اللجنــة تفتقــر إلــى الشــرعية وال 
حتتــرم مبــدأ ســيادة الشــعب. ودعــت إلــى مقاطعــة االســتفتاء لكــون اإلصاحــات شــكلية وال تطــال النظــام السياســي 
الــذي بقــي دكتاتوريــا بتركيبتــه، وأظهــرت احلركــة بوضــوح يف عــدد مــن البيانــات علــى موقــع الفايســبوك وغيــره مــن 

املواقــع االلكترونيــة رفضهــا القاطــع ملــا أســمته »لعبــة سياســية« يتحكــم بهــا النظــام امللكــي علــى الــدوام.
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قــام يف مجــال احلقــوق واحلريــات بالتأكيــد وضمانــة احلقــوق التــي ســبق 
وذكــرت خــال الدســاتير الســابقة، باإلضافــة إلــى تنصيصــه علــى حقــوق 

جديــدة لــم تكــن موجــودة ودســترتها كمــا هــو متعــارف عليهــا دوليــا. 

ومت إقــرار الدســتور اجلديــد خــال اســتفتاء شــعبي يــوم فــاحت يوليــوز 2011، 
كمحاولــة لإجابــة عــن مطالــب اإلصــاح الدســتوري والسياســي، التــي بــرزت 
خــال احلــراك االحتجاجــي حلركــة 20 فبرايــر، والتــي كان مــن بينهــا ضرورة 
نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان واالعتــراف بهــا كمــا هــي دوليــا، ودســترتها لتكون 

مضمونــة بقوة الدســتور.

وقــد أدى هــذا الوضــع إلــى تســريع وتيــرة اإلصــاح الدســتوري باملغــرب، 
حيــث تضمــن دســتور 2011 العديــد مــن احلقــوق واحلريــات واملبــادئ اجلديدة 
املرتبطــة بضمانــة ممارســة تلــك احلقــوق، وتوزعــت املقتضيــات املتعلقــة 
بحقــوق املواطنــن علــى مختلــف النصــوص الدســتورية، بــدء بالديباجــة التــي 
ــاب األول املخصــص لألحــكام  أصبحــت جــزءا ال يتجــزأ مــن الدســتور، والب
العامــة، إلــى باقــي الفصــول يف األبــواب األخــرى التــي لهــا عاقــة غيــر 
مباشــرة بحقــوق وحريــات املواطنــن )الفصــل 133 مثــا(، باإلضافــة إلــى 
تخصيــص بــاب محــدد حلقــوق اإلنســان )البــاب الثانــي(، عنــون ب »احلريــات 
ــة  ــح مكان ــة، يكــون دســتور 2011 من واحلقــوق األساســية«47. ويف هــذه احلال
جــد مهمــة حلقــوق وحريــات املواطنــن، إلــى درجــة وصفــه البعــض بدســتور 

ــات.  ــوق واحلري احلق

وبهــذا تكــون مطالــب احلركــة االحتجاجيــة 20 فبرايــر يف اجلانــب احلقوقــي، 
ــا يف دســتور 2011، ومت  ســاهمت يف اإلصــاح الدســتوري، ووجــدت طريقه

االعتــراف بهــا وضمــان العمــل بهــا دســتوريا.

47  أنظر دستور 29 يوليوز 2011 املغربي.
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3 - استجابة الدستور املغربي لكل املطالب احلقوقية للحركات االحتجاجية 
على مستوى التنصيص الدستوري وإشكال التفعيل.

الشــارع  لــكل مطالــب  االســتجابة  فيــه  حــاول  بشــكل   2011 دســتور  جــاء 
واحلــركات االحتجاجيــة، مــن أجــل امتصــاص غضبهــم وتفــادي تفاقــم األزمــة 
السياســية واملجتمعيــة، فقــام بتبنــي عــدد مــن مطالــب هــؤالء احملتجــن، 
وعلــى رأســها املطالــب احلقوقيــة واالنفتــاح علــى ثقافــة حقــوق اإلنســان.

واســتجاب دســتور 29 يوليــوز 2011 بشــكل واضــح جلــل احلقــوق واحلريــات 
أن  علــى  والسياســية  املدنيــة  احلقــوق  نــص يف جانــب  األساســية، حيــث 
تؤســس األحــزاب السياســية ومتــارس أنشــطتها بحريــة يف نطــاق القانــون 
وأحــكام الدســتور، وال يجــوز تأسيســها علــى أســاس دينــي أو عرقــي أو 
لغــوي أو جهــوي، وبشــكل عــام علــى أي أســاس مــن التمييــز أو التعــارض 
مــع حقــوق اإلنســان. كمــا ال يجــوز أن يكــون الهــدف مــن تأسيســها املــس 
بالديــن اإلســامي او النظــام امللكــي، أو املبــادئ الدســتورية والدميقراطيــة، 
أو الوحــدة الوطنيــة والترابيــة للمملكــة، وحتــدد القواعــد التــي حتكــم نظــام 

األحــزاب السياســية بقانــون تنظيمــي )الفصــل 7(.

ــون  ــم تأســيس املنظمــات النقابيــة وممارســتها ألنشــطتها يف نطــاق القان ويت
واحتــرام الدســتور، كمــا يجــب أن تكــون هياكلها وتســييرها مطابقة للتوجهات 
الكبــرى للدميقراطيــة، ويحــدد القانــون بصفــة خاصــة، القواعــد املتعلقــة 

بتأســيس املنظمــات النقابيــة وكيفيــة قيامهــا بأنشــطتها... )الفصــل 8(.

وكذلــك دعــم أدوار املعارضــة البرملانيــة مــن خــال ضمــان حقوقهــا، كحريــة 
التعبيــر والــرأي واالجتمــاع، وتوفــر حيــز زمنــي يف وســائل اإلعــام العموميــة 
ــل العمومي...)الفصــل 10(.  ــن التموي ــا، واالســتفادة م ــع متثيليته يتناســب م
وضمــان املمارســة الكاملــة للحريــات واحلقوق املرتبطة باحلمــات االنتخابية 

وبالتصويــت، مــن أجــل انتخابــات حــرة ونزيهــة )الفصــل 11(.

أمــا تأســيس اجلمعيــات فقــد تناولــه الفصــل 12 إلــى جانــب املنظمــات غيــر 
احلكوميــة ونــص علــى حريــة تأسيســها وممارســتها ألنشــطتها، يف نطــاق 
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ــا وتســييرها يجــب أن  ــد أن تنظيمه ــون وأحــكام الدســتور، وأك ــرام القان احت
ــة. ــا ألحــكام الدميقراطي يكــون مطابق

وتضمــن الدســتور أيضــا النــص علــى عــدم إمكانيــة حــل أو توقيــف كل مــن 
األحــزاب السياســية واملنظمــات النقابيــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي، إال 
مبقتضــى مقــرر قضائــي ويف هــذا شــرط الحتــرام مبــدأ حريــة تأســيس هــذه 

التنظيمــات املدنيــة والسياســية والنقابيــة48.   

والتأكيــد علــى متتــع املغاربــة املقيمــن باخلــارج علــى حقــوق مواطنــة كاملــة، 
كحــق التصويــت والترشــيح يف االنتخابــات )الفصــل 17(، ومشــاركتهم كذلــك 
يف املؤسســات االستشــارية وهيئــات احلكامــة اجليــدة التــي يحدثهــا الدســتور 

أو القانــون )الفصــل 18(.

 مــن جهــة أخــرى، فقــد جعــل دســتور 2011 البــاب الثانــي بابا خاصــا باحلقوق 
والسياســية،  املدنيــة  احلقــوق  مختلــف  متضمنــا  األساســية،  واحلريــات 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والبيئيــة49. فتحــدث أول فصــل يف 
هــذا البــاب عــن املســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف مختلــف احلقــوق والواجبــات 
الــواردة يف هــذا الدســتور ويف كل االتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا 

املغــرب )الفصــل 19(.

وأكــد يف الفصــل 20 علــى احلــق يف احليــاة وكونــه مكفــول بالقانــون، وأن 
وأن  وحمايــة ممتلكاتــه،  وأقربائــه  شــخصه  ســامة  يف  احلــق  فــرد  لــكل 
الســلطات تضمــن ســامة املواطنــن، وســامة التــراب الوطنــي، يف إطــار 
احتــرام احلقــوق واحلريــات املكفولــة للجميــع )الفصــل 21(، كمــا ال يجــوز 
املــس بالســامة اجلســدية أو املعنويــة ألي شــخص، ويف أي ظــرف، ومــن قبــل 

أي جهــة كانــت خاصــة أو عامــة )الفصــل 22(.

48 أحمــد مفيــد: احلقــوق واحلريــات األساســية يف الدســاتير املغربيــة، مقــال وارد يف كتــاب: خمســون ســنة مــن احليــاة 
الدســتورية املغربيــة أيــة حصيلــة، منشــورات اجلمعيــة املغربيــة للعلــوم السياســية، مطبعــة املعــارف اجلديــدة، الربــاط، 

2013، ص 53.
49 عبــد القــادر مســاعد/مليكة النعيمــي: الناصــر يف حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية، مطبعــة ســليكي اخــوان، 

طنجــة، الطبعــة السادســة، مــارس 2016، ص 195.
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واعتبــر الدســتور أن االعتقــال التعســفي أو الســري واالختفــاء القســري50 مــن 
أخطــر اجلرائــم وتعــرض مقترفيهــا ألخطــر العقوبــات، ويحظــر كل حتريــض 
علــى العنصريــة أو الكراهيــة أو العنــف، كمــا أن القانــون يعاقــب علــى جرميــة 
اإلبــادة وغيرهــا مــن جرائــم اإلنســانية، وجرائــم احلــرب، وكافــة االنتهــاكات 

اجلســيمة أو املمنهجــة حلقــوق اإلنســان )الفصــل 23(.

ــه اخلاصــة، وأن ســرية االتصــاالت ال  ــة حيات ــكل شــخص احلــق يف حماي ول
تنتهــك، وال ميكــن الترخيــص باالطــاع عليهــا أو مبضمونهــا أو نشــرها، كا 
أو بعضــا، أو باســتعمالها ضــد أي كان إال بأمــر قضائــي، ووفــق الشــروط 
والكيفيــات التــي يحددهــا القانــون.  وضمــن الدســتور حــق التجــول لــكل 
املواطنــن يف كل التــراب الوطنــي، واخلــروج والعــودة إليــه )الفصــل 24(. 
وأضــاف دســتور 2011 حريــة اإلبــداع والنشــر والعــرض يف مجــاالت اإلبــداع 
األدبــي والفنــي والبحــث العلمــي والتقنــي )الفصــل 25( إلــى جانــب حريــة 
الفكــر والــرأي والتعبيــر التــي ســبق وأن كفلتهــا الدســاتير الســابقة. وأقــر 
اإلدارة  حــوزة  يف  املوجــودة  املعلومــات،  علــى  احلصــول  يف  احلــق  أيضــا 
العموميــة، واملؤسســات املنتخبــة، والهيئــات املكلفــة مبهــام املرفــق العــام، 
وال ميكــن تقييــد هــذا احلــق إال مبقتضــى القانــون، بهــدف حمايــة كل مــا 
يتعلــق بالدفــاع الوطنــي، وحمايــة أمــن الدولــة الداخلــي واخلارجــي واحليــاة 
اخلاصــة لألفــراد، وكــذا الوقايــة مــن املــس باحلريــات واحلقــوق األساســية 
املنصــوص عليهــا يف الدســتور، وحمايــة مصــادر املعلومــات واملجــاالت التــي 

يحددهــا القانــون بدقــة )الفصــل 27(51. 

وضمــن حريــة الصحافــة التــي ال ميكــن تقييدهــا بــأي شــكل مــن أشــكال 
الرقابــة القبليــة، وللجميــع احلــق يف التعبيــر، ونشــر األفــكار واآلراء بكل حرية 
ومــن غيــر قيــد، عــدا مــا ينــص عليــه القانــون صراحــة، وتشــجع الســلطات 
العموميــة علــى تنظيــم هــذا القطــاع ووضــع قواعــد أخاقيــة متعلقــة بــه 

50 - يشــار أن املغــرب صــادق علــى االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة األشــخاص مــن االختفــاء القســري يــوم 2 غشــت 2012، 
وصــدرت باجلريــدة الرســمية عــدد 6078 الصــادرة يف 30 غشــت 2012.

والسياســية  الفكــر  مســالك يف  مجلــة   ،2011 دســتور  األساســية يف  واحلريــات  احلقــوق  تيشــيت:  الشــريف   -  51
.52 2016، ص  البيضــاء،  الــدار  اجلديــدة،  النجــاح  مطبعــة   ،39-40 عــدد  واالقتصــاد، 
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وبشــكل دميقراطــي ومســتقل )الفصــل 28(. حريــات االجتمــاع والتجمهــر 
والتظاهــر الســلمي، وتأســيس اجلمعيــات، واالنتمــاء النقابــي والسياســي 

مضمونــة، وحتــدد شــروط ممارســتها بقانــون )الفصــل 29(.

ومــن أهــم مقتضيــات دســتور 2011، دســترته حلقــوق األجانــب، حيــث أصبــح 
األجانــب يتمتعــون بنفــس احلقــوق األساســية التــي يتمتــع بهــا املواطنــون 
30(، وتعتبــر هــذه ســابقة يف الدســاتير  القانــون )الفصــل  املغاربــة وفــق 
ــا  ــي مــن بينه ــي، والت ــي نفــس حقــوق املغرب ــة، حيــث ســيصبح لألجنب املغربي
املشــاركة يف االنتخابــات احملليــة وذلــك مبقتضــى قانــون أو اتفاقيــة دوليــة أو 

ــل..52 ــل باملث ممارســات العم

كمــا تلتــزم الدولــة واملؤسســات العموميــة واجلماعــات احملليــة وفــق الوســائل 
املتاحــة لهــا، علــى توفيــر بشــكل متســاو احلــق يف: العــاج والعنايــة الصحيــة، 
ــى تعليــم عصــري  واحلمايــة االجتماعيــة والتغطيــة الصحيــة، واحلصــول عل
وذي جــودة، والســكن الائــق، والشــغل والدعــم مــن طرف الســلطات العمومية 
يف البحــث عــن منصــب شــغل، واحلصــول علــى املاء والبيئة الســليمة، والتنمية 
املســتدامة... )الفصــل 31(. باإلضافــة أن الدولــة تضمــن احلمايــة احلقوقيــة 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة لألســرة، وتوفيــر التعليــم األساســي لألطفــال 
بشــكل متســاو بصــرف النظــر عــن وضعيتهــم العائليــة )الفصــل 32(، لكــون 

التعليــم حــق أساســي للطفــل وواجــب علــى األســرة وعلــى الدولــة53. 

وأورد دســتور 2011 أيضــا بعضــا مــن حقــوق الشــباب54، حــن حتــدث يف 
فصله 33 على توســيع مشــاركة الشــباب يف التنمية االجتماعية واالقتصادية 
والسياســية والثقافيــة للبــاد، وعلــى تيســير ولوجهــم )الشــباب( للثقافــة 
وتســهر  الترفيهيــة...،  واألنشــطة  والرياضــة  والفــن  والتكنولوجيــا  والعلــم 

ــة، عــدد 101،  ــة والتنمي ــإدارة احمللي ــة ل ــة املغربي ــب، املجل ــات األجان ــوس: دســترة حقــوق وحري ــم الفل ــد املنع 52 - عب
نونبر-ديســمبر 2011، ص 53.

53 - أحمد مفيد، مرجع سابق، ص 55.
ــرة  ــى املســتوى الدولــي، ويف الســنوات األخي 54 - ولإشــارة فموضــوع حقــوق الشــباب ال زال حديــث العهــد حتــى عل
فقــط بــدأ احلديــث عنــه، وقــد طالــب مجلــس األمــن يف قــراره رقــم 2250 بالتأكيــد علــى دور الشــباب يف نبــذ العنــف 
والكراهيــة ونشــر الســلم والتســامح، مقتطــف مــن مداخلــة احلافــظ النوينــي: خــال نــدوة »وســائل التواصــل االجتماعــي 

ومتكــن الشــباب: الواقــع وســبل التفعيــل« مبدينــة العيــون بتاريــخ 28 مــاي 2017، غيــر منشــور.
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الدولــة أيضــا علــى تفعيــل سياســات موجهــة لفائــدة األشــخاص والفئــات مــن 
ذوي االحتياجــات اخلاصــة، وتيســير متتعهــم باحلقــوق والواجبــات األساســية 
خصوصــا  تســهر  الغــرض  ولهــذا   ،)34 )الفصــل  للجميــع  بهــا  املعتــرف 
ــال  ــات، ولألطف ــن النســاء واألمه ــات م ــى : معاجلــة األوضــاع الهشــة لفئ عل
واألشــخاص املســنن والوقايــة منهــا، وكــذا إعــادة تأهيــل األشــخاص الذيــن 
يعانــون مــن إعاقــة جســدية أو حســية أو حركيــة أو عقليــة وإدماجهــم يف 

احليــاة االجتماعيــة واملدنيــة.

وذهب الدســتور من خال الفصلن 35 و36 يف اجتاه تكريس مبادئ القانون 
الدســتوري االقتصــادي، فإلــى جانــب احلــق يف امللكيــة وحريــة املبــادرة مت 
التنصيــص علــى حريــة املقاولــة والتنافــس احلــر55، مــن أجــل تشــجيع وجلــب 

املســتثمرين األجانــب مــع ضمانــة دســتورية حلقوقهــم االقتصاديــة.

وملمارســة هــذه احلقــوق واحلريــات األساســية املنصــوص عليهــا يف الدســتور، 
علــى املواطنــن احتــرام الدســتور والقانــون، والتمتــع بهــا )احلقــوق واحلريات( 

مبســؤولية ومواطنــة، تســتلزم القيــام بالواجبــات أيضــا )الفصــل 37(.

باإلضافــة إلــى أن دســتور 2011، أقــر حقوقــا جديــدة ألول مــرة، حيــث أصبــح 
مــن حــق املواطنــن واملواطنــات تقــدمي اقتراحــات يف مجــال التشــريع، وكذلــك 
احلــق يف تقــدمي عرائــض إلــى الســلطات العموميــة )الفصلــن 14 و15 علــى 
التوالــي(56، وينظــم شــروط وكيفيــات ممارســة هــذه احلقــوق قانــون تنظيمــي 

يصدر يف هذا الشأن57.
ــك مــن منطــق أن  ــادرة، وذل ــة املب ــة مــن حري ــا قيمــة دســتورية متأصل ــة املنافســة له ــأن حري ــر ب ــاك مــن اعتب 55 - هن
ــات واحلقــوق التــي تضمنهــا  ــرد ضمــن احلري ــم ت ــات، بالرغــم مــن أنهــا ل الدســتور هــو املقــام الطبيعــي إلقــرار احلري
البــاب األول مــن دســتور 1996، كمــا أن املشــرع ســبق وأن وضعهــا يف مقــام احلريــات مــن خــال القانــون 99/06 املتعلــق 

بحريــة األســعار واملنافســة.
ــي  ــة الت ــادرة التشــريعية، وعــن اجله ــى درجــة املب ــا، هــل هــذه املقترحــات ســتصل إل ــرت عــدة إشــكاالت هن 56 - أثي
ســتوجه إليهــا املقترحــات ومــا هــو دور البرملانيــن يف هاتــه العمليــة، ثــم هــل مضمــون مجــال التشــريع يتضمــن املجــاالت 
املنصــوص عليهــا يف الفصــل 71 مــن الدســتور أم يتجاوزهــا إلــى مجــاالت أخــرى، وهــل تقدميهــا بشــكل فــردي أو 
جماعــي، ثــم مــا هــي شــروط ممارســتها. انظــر، كلمــة رئيــس مجلــس املستشــارين خــال اليــوم الدراســي املنظــم مبجلــس 
املستشــارين مــن قبــل فريــق الوحــدة والدميقراطيــة، حــول موضــوع »املبــادرة التشــريعية للمواطنــن وكيفيــة إعــداد 

ــوم 28 مــارس 2012. ــاط، ي ــة«، بالرب ــر يف السياســات العمومي العرائــض والتأثي
57 - لإشــارة هنــاك مشــروعن لقانونيــن تنظيميــن رقــم 44.14 ورقــم 64.14 املتعلقــن علــى التوالــي بتحديــد شــروط 
وكيفيــات ممارســة احلــق يف تقــدمي العرائــض إلــى الســلطات العموميــة، وبتحديــد شــروط وكيفيــات ممارســة احلــق يف 

تقــدمي امللتمســات يف مجــال التشــريع، لــم يتــم اعتمادهــم بشــكل رســمي حلــد الســاعة.
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كمــا نــص هــذا الدســتور، علــى قرينــة البــراءة واحلــق يف محاكمــة عادلــة 
لألفــراد )الفصــل 23(، واعتبــار املتهــم بريئــا حتــى تثبــت إدانتــه مبقــرر 
قضائــي )الفصــل 119(.  وأيضــا ضمــان حقــوق الدفــاع يف جميــع احملاكــم 
)120(، وألول مــرة أيضــا تتــم دســترة احلــق يف التعويــض املــادي يف حالــة 

الضــرر مــن اخلطــأ القضائــي )الفصــل 122(.

املتعلقــة  واملصاحلــة  اإلنصــاف  توصيــات هيئــة  مــن  عــدد  ومتــت دســترة 
باحلقــوق واحلريــات األساســية، ليكــون بذلــك دســتور 2011 قــد تضمــن أهــم 
مقتضيــات ومضامــن حقــوق اإلنســان وضماناتهــا مقارنــة مــع الدســاتير 
الســابقة، الشــيء الــذي جعــل عــدد مــن الباحثــن يصفونــه بدســتور »احلقــوق 
واحلريــات«58، وإلــى جانــب تنصيــص املشــرع الدســتوري علــى عــدد مــن 
احلقــوق والواجبــات59، فقــد نــص أيضــا علــى مجموعــة مــن الضمانــات 

الازمــة حلمايتهــا.

إال أن غالبيــة هــذه احلقــوق واحلريــات، هــي مجــرد عبــارات شــكلية دون 
أي فاعليــة ضمنيــة، لكــون ممارســتها مرتبطــة يف الغالــب بقانــون عــادي 
أو تنظيمــي، يســمح للمشــرع املغربــي مبوجبــه أن يفرغهــا مــن محتواهــا 

ويجردهــا مــن قيمتهــا اإللزاميــة بالقانــون. 

فعنــد القيــام بدراســة حتليليــة ملضمــون الدســتور خاصــة يف اجلانــب املتعلــق 
باحلقــوق واحلريــات، جتــد عــددا مــن النقــط التــي لــم حتســم بعــد، فــا 
أحــد ينكــر مأسســة الدســتور املغربــي إلشــكالية ســمو املواثيــق الدوليــة 
البــاد،  يف  الثقافيــة  بالتعدديــة  واعترافــه  الداخليــة،  التشــريعات  علــى 
ودســترة املســاواة يف احلقــوق السياســية واملدنيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة 

والثقافيــة60. لكــن تبقــى هنــاك إشــكاالت عالقــة. 

58 - ميمــون خــراط: حقــوق اإلنســان يف الدســتور املغربــي بــن الســمو الكونــي واخلصوصيــة الوطنيــة، يف دســتور 2011 
باملغــرب: مقاربــات متعــددة، منشــورات مجلــة احلقــوق، سلســلة األعــداد اخلاصــة، عــدد 5، 2012، ص 207.

59 - يشــار أن الئحــة احلقــوق واحلريــات املنصــوص عليهــا يف دســتور 29 يوليــوز 2011 غيــر حصريــة بالنظــر إلحالــة 
املشــرع الدســتوري علــى مقتضيــات القانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني، وبالنظــر إلــى العاقــة 

التــي تربــط التشــريعات الدوليــة بالقوانــن الوطنيــة.
60 Benrabé Lopez Garcia: Le Maroc et le printemps arabe dans un monde en plein change-
ment, 11PapersIEMed ,Institut Européen de la Méditerranée, March 2012, p 14.
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ــوق  ــن احلق ــم م ــى عــدد مه ــه عل ــن إعان ــر أن الدســتور بالرغــم م إذن يظه
واحلريــات األساســية، فإنــه لــم يرافقهــا بوســائل من شــأنها ضمان ممارســتها 
علــى أرض الواقــع، أو أنــه نــص علــى قيــود حتــد مــن فعاليــة هــذه الضمانــات. 
فعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر، لــم يحســم يف ســمو االتفاقيــات الدوليــة 
حلقــوق اإلنســان وجعلهــا مشــروطة بالهويــة الوطنيــة والديــن اإلســامي 
وثوابــت اململكــة، ونفــس األمــر تأكــد يف املــادة 19 عندمــا حتــدث املشــرع 
الدســتوري عــن املســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف احلقــوق املدنيــة والسياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة كمــا نصــت عليهــا املعاهــدات الدوليــة، حيــث 
مت تقييدهــا باحتــرام ثوابــت اململكــة وقوانينهــا، مــا ســيؤدي إلــى االحتفــاظ 
بالقوانــن احلاليــة أو تعديلهــا بشــكل طفيــف لــن يصــل للجوهــر ويحقــق 

ــا61. املســاواة كمــا هــي دولي

احلقوقيــة  املطالــب  تفعيــل  إشــكالية  لتجــاوز  وتوصيــات  مقترحــات   -  4
دســتوريا. عليهــا  املنصــوص 

كمــا ســبق ورأينــا بالتفصيــل والتحليــل لــم يكــن ينــوي النظــام السياســي 
املغربــي أن يقــوم بــأي إصاحــات أو محــاوالت للتغييــر، لكــن احلــراك العربــي 
واملغربــي خاصــة املتمثــل يف احلركــة االجتماعيــة 20 فبرايــر فرضــت عليــه 
االختيــار الطوعــي لتبنــي اإلصاحــات السياســية والدســتورية، واملطالــب 
احلقوقيــة لهــذه الديناميــة االحتجاجيــة جعلتــه يــدرج جــل احلقــوق واحلريــات 
األساســية يف دســتور 2011 كاعتــراف بضــرورة احتــرام واالنفتــاح علــى حقــوق 

اإلنســان كمــا هــو متعــارف عليهــا دوليــا. 

ــة 20 فبرايــر كل  وبالتالــي ميكــن القــول إن للحركــة االجتماعيــة االحتجاجي
الفضــل واألثــر املباشــر يف اإلصاحــات السياســية والدســتورية املغربيــة، ويف 
دســترة مجموعــة مــن احلقــوق األساســية يف دســتور 2011 وتخصيــص بــاب 
كامــل لهــا مــع اإلشــارة إليهــا يف فصــول أخــرى غيــر البــاب املخصــص لهــا، 

ــى،  ــة االول ــدة، الطبع ــة النجــاح اجلدي ــة نظــر، مطبع ــر وجه ــر، دفات ــد ووهــم التغيي ــدورو: الدســتور اجلدي 61  عمــر بن
2011، ص 6.
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يف محاولــة مــن النظــام املغربــي لتجســيد املطالــب احلقوقيــة لهــذه الديناميــة 
االحتجاجيــة، ومحاولــة امتصــاص غضبهــا واالســتجابة ملطالبهــا احلقوقيــة. 

إال أن املمارســة الفعلية لهذه احلقوق، لم تســر وفق ما هو مفترض فيها وما 
هــو معمــول بــه دوليــا حلــد الســاعة علــى األقــل، وعرفــت غمــوض وخلل خال 
التفعيــل والتنزيــل، بحيــث أن جتربــة املغــرب يف احتــرام احلقــوق واحلريــات 
مؤسســاته،  مبختلــف  املدنــي  املجتمــع  علــى  واالنفتــاح  القانــون،  وســيادة 
تعتبــر جتربــة متأخــرة ولــم تــرق بعــد إلــى مســتوى املعاييــر  املعتمــدة دوليــا، 
حســب تقاريــر منظمــات دوليــة مختصــة، حيــث حصــل املغــرب يف تقريــر 
ملعهــد فريــزر العاملــي لســنة 2015، علــى تنقيــط دون املعــدل الدولــي للمؤشــر 
املعتمــد لقيــاس ممارســة احلريــات، وقــد حــل املغــرب علــى مســتوى ممارســة 
»احلريــة الشــخصية« مثــا، يف ترتيــب ســيء بالرغــم مــن تقدمــه علــى بلــدان 
ــل  ــى العم ــة إل ــة املغربي ــى دعــوة احلكوم ــر إل ــص التقري ــة أخــرى، ليخل عربي

لتحســن حقــوق وحريــات املواطنــن املغاربــة62.

ويف هــذا الشــأن، ميكننــا تقــدمي عــدد مــن املقترحــات والتوصيــات التــي 
ــي مــن املمكــن أن تســاهم  ــذ، والت ــة للتنفي ــة والقابلي ــة العلمي ــز بالصاب تتمي
يف جتويــد املنتــوج الدســتوري -الــذي كان احتجــاج الشــارع ســبب فيــه- ويف 

ــه فيمــا يخــدم مصلحــة هــذا الشــعب والوطــن.  ــه والعمــل ب تســهيل تنزيل

وتتمثل هذه التوصيات واملقترحات فيما يلي: 
· ــا أن كل 	 ــم جميع ــا نعل ــل بعــض النصــوص الدســتورية: كم ــة تعدي إمكاني

الــدول العربيــة ومبــا فيهــا املغــرب غيــر مســتعدة خــال هــذه الفتــرة 
ــة الدســاتير يف  ــه كمــا نعــرف ال ميكــن كتاب ــدة، ألن ــة دســاتير جدي لكتاب
األوضــاع العاديــة بــل تكتــب يف أزمــة، وكل الشــعوب ليــس لهــا أي جهــد 
ألداء تكلفتهــا )األزمــة( السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة. إال أنــه 
ميكــن دائمــا القيــام بتعديــات لبعــض املــواد الدســتورية حســب األولويــة 
والســياق، فمثــا فيمــا يخــص دســتور 2011 املغربــي، ويف املــواد ذات 
62  محمــد األخصاصــي: االصاحــات يف املغــرب: احلصيلــة واملســتقبل، مجلــة املســتقبل العربــي، عــدد 444، فبرايــر 

2016، ص 63.
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ــن للمشــرع الدســتوري أن يحســم بشــكل  ــوق اإلنســان، ميك ــة بحق الصل
قاطــع يف اجلــدل القائــم حــول ســمو االتفاقيــات الدوليــة حلقوق اإلنســان 
املصــادق عليهــا، إذا قــام بحــذف اجلملــة املتضمنــة لشــروط هــذا الســمو 
)يف نطــاق أحــكام الدســتور وقوانــن اململكــة وهويتهــا الوطنيــة( مــن 
التصديــر ومــن الفصــل 19. ألن هــذا األمــر يطــرح لبــس يف مســألة ســمو 
االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان، ويطــرح تســاؤل حــول 
الرغبــة احلقيقيــة للدولــة املغربيــة يف االنفتــاح علــى املنظومــة احلقوقيــة 

ــة. ــا يف سياســاتها العمومي وإدراجه

· اإلنســان: 	 التشــريعية يف مجــال حقــوق  املاءمــة  علــى  اجلــاد  العمــل 
صحيــح أن دســتور 2011 جــاء بعــدد مــن احلقــوق واحلريــات األساســية، 
إال أنــه ربطهــا بنصــوص تنظيميــة وعاديــة تنظــم كيفيــة ممارســتها وهــذا 
األمــر أفــرغ احلقــوق مــن محتواهــا، وجعلنــا أمــام مــا يوصــف يف الفقــه 
الدولــي بـ«املخلــب املعقــوف Clawback«63، أي أن النــص الدســتوري 
مينــح حقوقــا يف الظاهــر ويجعلهــا مشــروطة يف اجلوهــر. لكــن ميكننــا 
أن نســتفيد مــن هــذا األمــر كحــل لهــذا اإلشــكال، بقيــام املشــرع املغربــي 
ــة  ــرب الدولي ــات املغ بصياغــة هــذه النصــوص بشــكل يســتجيب اللتزام
ــوارد يف  يف مجــال حقــوق اإلنســان، وبشــكل يشــرح فيــه كل الغمــوض ال
ــد النظــر  ــح، كمــا ميكــن للمشــرع أن يعي الدســتور بشــكل واضــح وصري
ــون  ــل القان ــه، مث ــا ل ــا وفق ــى الدســتور وتعديله ــن الســابقة عل يف القوان
اجلنائــي الــذي ينــص علــى عقوبــة اإلعــدام )بالرغــم مــن أنــه مت التوقــف 
عــن تنفيذهــا، لكنهــا ال زالــت حاضــرة يف القانــون( فهــذا مناقــض وغيــر 
دســتوري ملــا هــو منصــوص عليــه يف الدســتور، الــذي يقــر بشــكل واضــح 
يف الفصــل 20 علــى احلــق يف احليــاة، وبالتالــي يجــب عــدم اإلبقــاء علــى 

63 ظهــر مفهــوم »املخالــب املعقوفــة« أول مــرة يف املجــال االقتصــادي وخاصــة املالــي والتأمينــات، حيــث تكــون هنــاك 
قوانــن تســمح لصاحــب العمــل اســترداد التعويضــات واملكافــآت التــي مت صرفهــا بالفعــل، علــى أســاس أخطــاء أو غــش، 

وتكــون هــذه األحــكام يف عقــود املوظفــن. 
ومت نقــل هــذا املفهــوم للمجــال السياســي والدســتوري، فأصبحــت عــدد مــن االتفاقيــات الدوليــة تصــاغ بهــذه الطريقــة 
لضمــان انضمــام أكبــر عــدد مــن الــدول، وكــذا بعــض الدســاتير الوطنيــة لتبــدوا مبظهــر املقبولــة واملســتجيبة حلاجيــات 

مواطنــي الــدول، مــن خــال عبــارات براقــة وفضفاضــة وغامضــة. 
 https://bit.ly/2HCpbXyو   https://bit.ly/2GLTVBR :للمزيد أنظر
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ــن  ــي، كمــا يجــب ماءمــة كل القوان ــون اجلنائ ــة اإلعــدام يف القان عقوب
الداخليــة لتكــون ماءمــة لاتفاقيــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان املصــادق 

عليهــا ولدســتور 2011.

· تعزيــز اســتقالية مؤسســة القضــاء: أصبــح القضــاء املغربــي كســلطة 	
مســتقلة مبوجــب دســتور 2011، يلعــب دورا محوريــا يف تفســير وجتــاوز 
يف  يتواجــد  الــذي  قصــد(  غيــر  أو  قصــد  والتقصير)عــن  الغمــوض 
النصــوص الدســتورية والقوانــن الداخليــة، مــن خــال املواجهــة الصعبــة 
للعدالــة كعنصــر مــن عناصــر التنميــة وبنــاء دولــة احلــق والقانــون، ومــا 
تفرضــه املواثيــق الدوليــة واملعاهــدات مــن التزامــات علــى بادنــا، وأصبح 
مــن واجــب االجتهــاد القضائــي بلــورة تــوازن دقيــق بــن ســيادة القانــون 
واحتــرام احلقــوق واحلريــات األساســية، وتطبيــق مبــادئ العــدل املتمثلــة 
أساســا يف إصــدار األحــكام والقــرارات داخــل أجــل معقــول، وبشــكل 
يتحقــق فيــه التأويــل الســليم للقاعــدة القانونيــة ويف التطبيــق األمثــل 
اململكــة،  طــرف  مــن  عليهــا  املصــادق  الدوليــة  واالتفاقيــات  للقوانــن 

ــد. ــات البل ــي ومواطن ــا مواطن ــدة دائم ولفائ

 كان القضــاء املغربــي بــكل أنواعــه العــادي واملختــص، والزال مســاهما بشــكل 
لــكل  املغربيــة مســتجيبة  القوانــن  االنخــراط احلقوقــي، بجعــل  كبيــر يف 
ــا  ــة يف مجــال اإلنســان، فرغــم أن املشــرع أضحــى ملتزم ــات الدولي االلتزام
ــة، إال أن  ــادئ والقواعــد الدوليــة احلقوقي ــي مــع املب ــه الداخل مباءمــة قانون
االجتهــاد القضائــي هــو اآلخــر لــه بــاع يف هــذا الــورش، حيــث ال ينبغــي 
االقتصــار علــى معرفــة املقتضيــات التشــريعية وحدهــا، باعتبــار أن مــن 
القانــون ال يتجســد فقــط يف التشــريع بــل يف كل املكونــات مبــا فيهــا القضــاء.

ــاإلداري  ــة مــن القضــاء الدســتوري مــرورا ب ــي فيمكــن للقضــاء )بداي وبالتال
ووصــوال إلــى القضــاء العــادي( إذا منــح اســتقالية حقيقيــة، أن يغطــي ويكــون 
حــا لإشــكاالت والغمــوض الــذي تعرفــه بعــض نصــوص دســتور 2011، 

خاصــة يف مجــال حقــوق اإلنســان.
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· املؤسســات املســتقلة حلقــوق اإلنســان: مت إنشــاء مبوجــب دســتور 2011 	
عــدد مــن املؤسســات املكلفــة مبجــال احلقــوق واحلريــات، مثــل املجلــس 
الوطنــي حلقــوق اإلنســان؛ مؤسســة الوســيط؛ مجلــس اجلاليــة املغربيــة 
التمييــز،  أشــكال  كل  ومحاربــة  باملناصفــة  املكلفــة  والهيــأة  باخلــارج، 
وتختــص هــذه املؤسســات بحمايــة والنهــوض بحقــوق اإلنســان. وبالتالــي 
إذا منحــت اســتقالية فعليــة تســتطيع أن تقــوم هــي األخــرى باملســاهمة 
يف التفعيــل احلقيقــي ملــا مت التنصيــص عليــه مــن حقوق وحريات رئيســية 
يف الدســتور، كمــا ميكنهــا أن تســاهم يف شــرح بعــض مقاصــد الدســتور 

يف اجلانــب احلقوقــي.

· ــل احلــراك 	 ــي بفع ــع املدن ــح املجتم ــي: أصب ــع املدن ــم املجتم ــة وتقيي رقاب
االحتجاجــي ذو قــوة وفعاليــة مهمتــن، تأكــدت عنــد االعتــراف بهــذا 
ــى دور املجتمــع املدنــي  الــدور مــن طــرف دســتور 2011 عندمــا نــص عل
ــب  ــه يلع ــث أن ــاد. بحي ــة يف الب ــم السياســات العمومي ــة وتقيي يف مراقب
دورا مهمــا يف التأثيــر والضغــط علــى الدولــة وعلــى سياســتها العموميــة 
يف مجــال حقــوق اإلنســان، والتــي مــن بينهــا الترافــع مــن أجــل املمارســة 
االتفاقيــة يف مجــال حقــوق اإلنســان بشــكل كامــل وفعلــي، ورفــع كل 
الــدول األطــراف علــى أحــكام ومقتضيــات  التــي تبديهــا  التحفظــات 

االتفاقيــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان.

وتعمــل جمعيــات املجتمــع املدنــي، علــى أن تائــم الــدول تشــريعاتها مــع 
انخراطهــا يف  وتعزيــز  اإلنســان،  الدوليــة حلقــوق  االتفاقيــات  مقتضيــات 
املنظومــة احلقوقيــة الدوليــة، وذلــك بتنظيــم حمــات ونــدوات ومذكــرات 
وملتقيــات وغيرهــا مــن التظاهــرات، مــن أجــل رفــع التحفظــات عــن اتفاقيــات 

حقــوق اإلنســان. 

حلقــوق  األمميــة  املنظومــة  مــع  التفاعــل  املدنــي  املجتمــع  يســتطيع  كمــا 
اإلنســان، مــن خــال تقاريــره املوازيــة املقدمــة لكافــة الهيــآت التعاقديــة 
وغيــر التعاقديــة، وتعتبــر هــذه الوســيلة مــن أهــم وســائل ضغطــه ومراقبتــه 
لتفعيــل احلقــوق املنصــوص عليهــا دســتوريا وعــدم الهــروب مــن االلتــزام بهــا. 
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ــة وقــد ســجلنا مــدى مســاهمته  ــه أن يخــرج يف حــركات احتجاجي كمــا ميكن
يف مختلــف احلــركات االحتجاجيــة علــى املســتوى العربــي ومســاهمته يف 
الديناميــة االحتجاجيــة 20 فبرايــر، وبالتالــي فهــو قــادر علــى لعــب دور مهــم 

يف هــذا الشــأن ويجــب االهتمــام بــه ومواكبتــه وتثمــن مجهوداتــه. 

· السياســات 	 مختلــف  يف  عرضانــي  بشــكل  احلقوقــي  البعــد  إدراج 
العموميــة: يجــب إدراج بعــد حقــوق اإلنســان بشــكل عرضانــي أي حاضــر 
يف كل السياســات العموميــة وكل املجــاالت، لكونــه أحــد روافــد نحــاج أي 

سياســة عموميــة، والطريــق نحــو حتقيــق التنميــة والدميقراطيــة. 

· ملبــدأ 	 احلقيقــي  التفعيــل  ضــرورة  التشــاركية:  الدميقراطيــة  تفعيــل 
الدميقراطيــة بعيــدا عــن الواقــع الشــكلي، لكونهــا متكــن املواطنــن مــن 
السياســات  وتنفيــذ  وتدبيــر  إعــداد  الفعالــة يف كل مراحــل  املشــاركة 
العموميــة يف املجــال احلقوقــي، مبــا يترتــب عــن ذلــك مــن نقاش ومســاءلة 
وتــداول عمومــي حــول االختيــارات واملرجعيــات املتحكمــة يف القــرارات 

السياســية املتعلقــة بذلــك.

· ومعاقبــة 	 الفســاد  محاربــة  خــال  مــن  باحملاســبة:  املســؤولية  ربــط 
يف  شــطط  حصــول  عنــد  باحلســاب  مســؤول  كل  وربــط  املفســدين، 
اســتعمال منصــب املســؤولية، مــن خــال مراقبــة داخليــة وتفعيــل حقيــق 
ملســطرة الشــكايات ومتابعــة كل مســؤول مذنــب، وبالتالــي البــد مــن العمل 

مببــدأ ربــط املســؤولية باحملاســبة الــذي نــص عليــه دســتور 2011.
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خامتـــــــــــــــــــــــــة:
طيلــة الفتــرة مــا قبــل 2011، كانــت جــل الــدول العربيــة تعيــش علــى دســاتير 
قدميــة، لــم تكــن تســتجب يف مجملهــا للتطــورات احلاصلــة يف العالــم، وكانــت 
تســاعد الســلط احلاكمــة يف االبتعــاد عــن شــعوبهم، باإلضافــة لظــروف أخرى 
كلهمــا مجتمعــة أدت إلــى خلــق أزمــات سياســية واقتصاديــة ومجتمعية، دفعت 
بشــعوب هــذه البلــدان للخــروج علــى شــكل حــركات اجتماعيــة احتجاجيــة يف 
مظاهــرات تطالــب بالتغييــر، وكانــت تونــس ومصــر أول دولتــن عاشــتا ريــاح 
احلــراك العربــي، ليأتــي بعــد ذلــك الــدور علــى اململكــة املغربيــة والتــي عرفــت 

هــي األخــرى احتجاجــات حركــة 20 فبرايــر. 

خرجــت ديناميــة 20 فبرايــر لاحتجــاج يــوم 20 فبرايــر، لعــدة أســباب منهــا 
مــا هــو خارجــي متمثــل يف موجــة احلــراك العربــي، ومــا هــو داخلــي متجســد 
يف األوضــاع املزريــة اقتصاديــا واجتماعيــا التــي كان يعرفهــا الشــعب آنــذاك. 
وكانــت هــذه الديناميــة االحتجاجيــة تطالــب بعــدة أمــور أهمهــا تغييــر دســتور 
1996، لوعيهــا أنــه أســمى قانــون يف البــاد، لذلــك كان أول مطالبهــا هــو 
إصاحــات دســتورية وانفتــاح حقوقــي، وبالفعــل مــا كان مــن اجلهــة احلاكمــة 
يف املغــرب إال أن اســتجابت ملطالــب حركــة 20 فبرايــر بالقيــام بإصــاح 
دســتوري شــامل، مت اإلعــان عنــه خــال اخلطــاب امللكــي يــوم 9 مــارس 
2011. حــدد هــذا اخلطــاب اخلطــوط العريضــة لإصــاح الدســتوري، والتــي 
جــاءت جريئــة حســب وصــف بعــض النخــب التقليديــة، وكانــت كمحاولــة 

لتلبيــة مطالــب احملتجــن وتضمــن كل شــعاراتهم فيــه.

ورصــدت ورقــة السياســات هــذه أن دســتور 2011، اســتجاب لكافــة املطالــب 
احلقوقيــة حلركــة 20 فبرايــر االحتجاجيــة واعتــرف بجــل احلقــوق واحلريات 
األساســية، لدرجــة وصفــه بعــض الباحثــن بدســتور احلقــوق واحلريــات، لكنه 
عــرف مشــاكل يف تفعيــل وممارســة هــذه احلقــوق )بشــكل مقصــود أو غيــر 

مقصود(. 

وقدمــت الورقــة عــددا مــن التوصيــات واملقترحــات مــن أجــل جتــاوز إشــكال 
التنزيــل والتفعيــل الــذي يعرفــه دســتور 2011 يف جانــب حقــوق اإلنســان، 
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لكــون اململكــة املغربيــة غيــر مســتعدة إلعــداد دســتور آخــر، ألن الظرفيــة 
ال تســمح وال تســاعد أبــدا بذلــك، ومــن االقتراحــات املطروحــة هــو: تعديــل 
بعــض املــواد الدســتورية؛ ماءمــة التشــريعات الداخليــة مــع املواثيــق الدوليــة 
حلقــوق اإلنســان؛ تقويــة مؤسســة القضــاء؛ الســماح للمجتمــع املدنــي بلعــب 

دور أكبــر... 
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ورقة سياسات 

دور االحتاد العام التونسي للشغل في بناء الدستور 

التونسي لسنة 2014 بني النجاعة احملدودة والبحث 

عن فعالية منشودة

نزار املناعي

أعقــب مخــاض الثــورة التونســية والدة دســتور جديــد يف 27 جانفــي 2014. 
وقــد متيــزت عمليــة بنــاء هــذا الدســتور مبشــاركة واســعة للنقابــات يف فعــل 
البنــاء، وكان لنقابــة االحتــاد العــام التونســي للشــغل نصيــب األســد يف وضــع 

اللبنــات األساســية لذلــك البنــاء.

وعمومــا تعــرف النقابــة بكونهــا جمعيــة مهنيــة تتكون1مــن أشــخاص »يتعاطــون 
نفــس املهنــة أو حرفــا مشــابهة أو مهنــا مرتبطــة بعضهــا ببعــض تســاعد علــى 
ــع بالشــخصية  ــة احلــرة«2، وهــي تتمت ــة أو نفــس املهن ــن منتوجــات معين تكوي
االقتصاديــة  منخرطيهــا  مصالــح  درس  يف  مهمتهــا  وتتمثــل  املدنيــة3، 

واالجتماعيــة والدفــاع عنهــا4.

ويف تونــس كان العمــل النقابــي ســابقا لاعتــراف باحلــق يف تكويــن النقابــات، 
إذ ظهــرت احلركــة النقابيــة للعمــال بدايــة مــن القــرن العشــرين وخاصــة منــذ 
تكويــن جامعــة عمــوم العملــة التونســين التــي أسســت علــى يــد محمــد علــي 
ــن  ــات م ــد اإلضراب ــا بعدي ــة وقته احلامــي ســنة 1924. وقامــت هــذه احلرك
أهمهــا إضــراب عملــة الشــحن والرصيــف مبينائي تونــس وبنزرت يف 1924 5، 
لكــن الســلطة االســتعمارية متكنــت مــن القضــاء علــى هــذه التحــركات. هــذا 

1 أقر دستور 2014 حرية تكوينها صلب الفصل 35.
2 الفصل 242 من مجلة الشغل.
3  الفصل 244 من مجلة الشغل.
4 الفصل 243 من مجلة الشغل.

5 الطاهر احلداد، العمال التونسيون وظهور احلركة النقابية، الدار التونسية للنشر، 1972، ص 32.
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وقــد وقــع تكريــس احلــق النقابــي ألول مــرة مبقتضى األمــر العلي املؤرخ يف 16 
نوفمبــر 1932 6. وعلــى اثــر ذلــك وقــع تكويــن نقابــة علــى يــد الزعيــم  فرحــات 
حشــاد يف 20 جانفــي 1946 ســميت باالحتــاد العــام التونســي للشــغل7. وقــد 
وقــع تعريــف هــذه املنظمــة بأنهــا منظمــة نقابيــة وطنيــة دميقراطيــة مســتقلة 
عــن كل التنظيمــات السياســية، تســتمد شــرعيتها وقوتهــا وقراراتهــا مــن 
القواعــد العماليــة8، وتتمثــل أهدافهــا يف توحيــد وتنظيــم جميــع الشــغالن 
بالفكــر والســاعد واملتقاعديــن منهــم علــى النطــاق الوطنــي، النهــوض بأوضــاع 
هــؤالء االقتصاديــة واالجتماعيــة واالرتقــاء بوعيهــم والدفــاع عــن مصاحلهــم 
املعنويــة واملاديــة، العمــل مــن أجــل إنشــاء اقتصــاد وطنــي اشــتراكي مســتقل 
ــة مبــا يضمــن  ــروات الوطني ــع عــادل للث ــق توزي ــة وحتقي متحــرر مــن كل تبعي
طموحــات جميــع الشــغالن والفئــات الشــعبية، الدفــاع عــن احلريــات العامــة 
والفرديــة وترســيخ الدميقراطيــة واحتــرام حقــوق اإلنســان ودعــم العمــل 

النقابــي علــى الصعيــد اإلقليمــي أو الدولــي.9
ــه الوثيقــة التــي تضعهــا ســلطة خاصــة تســمى  وميكــن تعريــف الدســتور بأن
الســلطة التأسيســية طبــق إجــراءات معينــة، وتتمتــع بالعلويــة علــى ســائر 
القواعــد القانونيــة األخــرى مهمــا كان مصدرهــا. وتتضمــن هــذه الوثيقــة 
واحلريــات  احلقــوق  وتكــرس  السياســية  الســلطة  تنظــم  قانونيــة  قواعــد 

وحتــدد منظومــة ســن القواعــد القانونيــة10. 
ونعنــي ببنــاء الدســتور العمليــة الدســتورية مــن جهــة، وحتديــد مضمــون 
الوثيقــة الدســتورية مــن جهــة أخــرى. وتشــير العمليــة إلــى اخلطــوات املتبعــة 
ــاوض  ــن تف ــع م ــي املتب ــي تغطــي النظــام اإلجرائ ــاء الدســتور والت يف دورة بن
ــك مــن  ــى مــا يســبق ذل ــة أيضــا إل وصياغــة وســن وتنفيذ.كمــا تشــير العملي
فكــرة ســن الدســتور يف حــد ذاتهــا واخليــارات اإلجرائيــة املتبعــة )عــن طريــق 
6 ســامية العيشــاوية، ممارســة احلــق النقابــي داخــل املؤسســة، مذكــرة ماجســتير يف القانــون اإلجتماعــي، كليــة احلقــوق 

بصفاقــس، 2013/2014، ص 5.
7 Farouk Mechri, Le droit du travail en Tunisie, Sud Editions, Tunis, 2009, p. 200 suiv.

8 الفصل األول من القانون األساسي لاحتاد العام التونسي للشغل.
9 الفصل 2 من القانون األساسي لاحتاد العام التونسي للشغل.

ــة،  ــون الدســتوري واألنظمــة السياســية، مركــز النشــر اجلامعــي، الطبعــة الثالث ــاد، القان 10 انظــر حمــد رضــا بــن حّم
2016، ص 23.
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ــق املنحــة...(. وميكــن يف  ــس تأسيســي أو عــن طري ــة أو مجل انتخــاب جمعي
تصــور واســع أن ندمــج ضمــن عمليــة بنــاء الدســتور كل عمليــة تخــص تعديلــه 
ومراجعــة نصــه. أمــا املقصــود باملضمــون فهــو األحــكام التــي وقــع التنصيــص 

عليهــا صلــب الدســتور.11

واحلديــث عــن دور االحتــاد العــام التونســي للشــغل يف بنــاء الدســتور التونســي 
لســنة 2014 لــه أهميــة علــى عــدة مســتويات:

ــة، إذ أن دســتور  ــة بالغ أوال- الســياق التاريخــي يعطــي لهــذا املوضــوع أهمي
2014 مــن جهــة هــو نــص فتــي جــاء نتاجا لثورة 2011 وهو يؤســس للجمهورية 

التونســية الثانيــة. ومــن الوجاهــة مبــكان أن يحظــى هــذا النــص بالدراســة.

ثانيــا- شــاركت عديــد النقابــات يف بنــاء دســتور 2014 لكــن الدقــة تقتضــي أن 
نســتبعد النقابــات التــي كان لهــا دور ثانــوي وأحيانــا هامشــي، ونخــص بالذكــر 
هيئــة احملامــن وبدرجــة أقــل احتــاد الصناعــة والتجــارة )نقابــة األعــراف(، 
وأن نركــز علــى النقابــة التــي لعبــت دورا مركزيــا ومحوريــا يف صناعــة دســتور 
اجلمهوريــة الثانيــة أال وهــي االحتــاد العــام التونســي للشــغل. وهــذا مــا يعطــي 
ــة مــع  ــة الدســتورية التونســية باملقارن ــرد للتجرب ــة نوعــا مــن التف يف احلقيق
الــدول العربيــة األخــرى، خاصــة أنــه يصعــب أن جنــد يف هــذه البلــدان منظمــة 

نقابيــة لهــا الثقــل السياســي كالــذي يتمتــع بــه احتــاد الشــغل يف تونــس.

ويســتمد هــذا االخيــر ثقلــه مــن كونــه أحــد أهــم احلــركات املجتمعيــة يف 
ــة  ــى اإلطــاق، فهــو يحتكــم مــن حيــث التمثيلي ــم يكــن أهمهــا عل تونــس إن ل
ألكبــر قاعــدة جماهيريــة ومجتمعيــة وصلــت حلــدود 600.000 منخــرط 
ــي  ــن دوره الوطن ــك م ــل كذل ــا يســتمد هــذا الثق ــرة.12 كم يف الســنوات االخي
الــذي لعبــه تاريخيــا ســواء يف النضــال ضــد االســتعمار أو يف بنــاء دولــة 
االســتقال. ولعلــه مــن املهــم أن نشــير إلــى أن االحتــاد كان ممثــا يف املجلــس 
القومــي التأسيســي الــذي صــاغ دســتور تونــس لســنة 1959 بعــدد مــن النــواب 

11 أنــدرو الدلــي، بنــاء الدســتور يف مراحــل مــا بعــد الصــراع : الدعــم اخلارجــي لعمليــة ســيادية، مرجــع مذكــور ســابقا، 
ص 14.

12 حامت مراد، احلوار الوطني يف تونس، نيرفانا، تونس ،2015، ص 41.
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النقابيــن، وشــارك يف احلكومــة ومؤسســات الدولــة بعــدد كبيــر مــن اإلطارات 
ــى لاســتقال.13 ــة يف الســنوات األول النقابي

وهــذا الــدور بالــذات جعــل احتــاد الشــغل ال يقتصــر علــى الدفــاع عــن املصالح 
ــة  ــق األمــر مبســائل مصيري ــه عندمــا يتعل ــة ملنظوري ــة واالجتماعي االقتصادي
ذات بعــد وطنــي، بــل يتعداهــا للدفــاع عــن املصلحــة الوطنيــة أينمــا وجــدت 
كدفاعــه عــن مكتســبات الثــورة، عــن تركيــز نظــام دميقراطــي وإرســاء دولــة 
ــك  ــر ذل ــي وغي ــا الكون ــات يف مفهومه ــوق واحلري ــس احلق ــة وعــن تكري مدني

مــن املســائل14.

ــاء  ــدور ناجــع يف بن وتســعى هــذه الدراســة للبحــث يف مــدى لعــب االحتــاد ل
الدســتور التونســي لســنة 2014 ؟ واملقصــود بالنجاعــة يف هــذا املضمــار هــو 
مــدى جنــاح االحتــاد يف االنتصــار ملصالــح منظوريــه وملطالــب عمــوم الشــعب 
وقدرتــه علــى حتقيــق أهــداف ثــورة احلريــة والكرامــة عنــد تأديتــه لذلــك 

ــاء الدســتور.  ــدور، إن كان قــد لعــب بالفعــل دورا يف بن ال

ســيقع اإلجابــة عــن هــذا االشــكال يف جزأيــن : جــزء يخصص لبيــان محدودية 
النجاعــة يف الــدور الــذي لعبــه االحتــاد يف بنــاء الدســتور، وجــزء اخــر يتعلــق  

بالبحــث عــن دور اكثــر فعاليــة لاحتــاد يف البنــاء الدســتوري.

محدودية النجاعة يف الدور الذي لعبه االحتاد يف بناء الدستور

بالنســبة لهــذا اجلــزء فإننــا ســنتعرض حملدوديــة النجاعــة علــى مســتوى دور 
االحتــاد يف رســم مســار بنــاء الدســتور اوال،وعلــى مســتوى دورهفــي رســم 

ــا. ــاء الدســتوري ثاني مضمــون البن

13 الطيــب البكــوش ،تطــور العاقــة بــن الســلطة السياســية واحلركــة النقابيــة يف تونــس ،اشــغال نــدوة النقابــة واملجتمــع 
،تونــس مــن 1 الــي 7 ديســمبر 1987،سلســة علــم االجتمــاع ،عــدد 15،تونــس 1989،املطبعــة العصريــة ،تونــس ص 12.؛ 
ــد اهلل، ط.2،  ــن عب ــادي ب ــد اله ــس حملم ــان االجتماعــي يف تون ــون الشــغل والضم ــدمي مرجــع قان ــد الناصــر، تق محم

جــوان 2009، ص. 5.
14 انظر مثا مشروع الدستور الذي قدمه االحتاد للمجلس الوطني التأسيسي ;

Voir aussi , Héla Yousfi, L’UGTT, une passion tunisienne. Enquête sur les syndicalistes en 
révolution (2011-2014), IRMC – KARTHALA, 2015, p. 98 suiv.
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+جناعة محدودة على مستوى دور االحتاد يف رسم مسار بناء الدستور.

بنــاء  إعــادة  خليــار  االحتــاد  تبنــي  عنــد  احملــدودة  النجاعــة  هــذه  تبــرز 
ــاء الدســتوري مــن  الدســتورمن ناحيــة،  وعنــد تبنيــه للحــوار الســتكمال البن

اخــرى. ناحيــة 

*عند تبني االحتاد خليار إعادة بناء الدستور.

وغيــاب  بالضبابيــة  متســمة   2011 جانفــي   14 ل  الاحقــة  الفتــرة  كانــت 
الوضــوح يف الرؤيــة فيمــا يتعلــق باملســار الدســتوري، ولــم تتبلور فكــرة واضحة 
حــول بنــاء دســتور جديــد للجمهوريــة التونســية عبــر انتخــاب مجلــس وطنــي 
تأسيســي يســهر بصــورة أساســية15 علــى إعــداد دســتور اجلمهوريــة الثانيــة 
إال إبــان اعتصــام القصبــة 216، الــذي كانــت تقــوده قواعــد شــبابية مبســاندة 
مــن القــوى املجتمعيــة. وقــد كانــت نقابــة االحتــاد أهــم األطــراف احلاضنــة 
لفكــرة انتخــاب مجلــس وطنــي تأسيســي يعكــف علــى صياغــة دســتور جديــد.

وميكننــا اســتنتاج أن ضعــف القيــادة السياســية آنــذاك جعــل نقابــة االحتــاد 
أن عــدم اضطــاع  التأســيس. مبعنــى  إعــادة  يتبنــى مطلــب  أهــم طــرف 
املطلبيــة  والدفــاع عــن  تلقــي  األحــزاب والسياســين عمومــا بدورهــم يف 
الشــعبية املتمثلــة يف هــذا املضمــار يف إعــادة بنــاء الدســتور يــؤدي إلــى ظهــور 
حركــة أو حــركات مجتمعيــة قويــة تقــوم بهــذا الــدور، ونتحــدث هنــا عــن 
االحتــاد. فكلمــا كانــت األحــزاب ضعيفــة وغائبــة يف مراحــل التأســيس كلمــا 

كان حضــور احلــركات املجتمعيــة الفتــا.

غيــر أن تدخــل النقابــة إبــان اعتصــام القصبــة 2 لتبنــي خيــار إعــادة بنــاء 
الدســتور قــد يبــدو منتقــدا ألنــه جــاء متأخــرا نوعــا مــا، إذ أن غيــاب الطابــع 

15 ألن لــه مهامــا أخــرى كممارســة الســلطة التشــريعية ومراقبــة اعمــال احلكومــة عمــا بالقانــون التأسيســي املــؤرخ يف 
16 ديســمبر 2011 واملتعلــق بالتنظيــم املؤقــت للســلط العموميــة، علمــا وان انتخابــات املجلــس الوطنــي التأسيســي قــد 

متــت يف 23 اكتوبــر 2011.
16 مت هذا االعتصام يف فيفري 2011 وقد نادى كذلك بإسقاط حكومة محمد الغنوشي .
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األيديولوجــي والتنظيــم الثــوري املركــزي17 للثــورة التونســية أعطــى ريادة الحتاد 
الشــغل يف حتديــد املســار الثــوري، وذلــك جعــل مــن املنتظــر أن تكــون املبــادرة 
بطــرح فكــرة إعــادة بنــاء الدســتور نابعــة منــه. فهــذه الدعــوة كان مــن املفــروض 
أن تأتــي اســتكماال للمســار الثــوري ويف انســجام تــام مــع تطلعــات الشــعب 
وطموحــه وتوقــه لرســم مســار تأسيســي جديــد، إذ ميكــن اســتجاء أن الثــورة 
لــم ترتبــط فقــط بإزاحــة أشــخاص فاســدين مــن احلكــم بــل إن حلظــة التغييــر 
الثــوري بــدأت منــذ األيــام األولــى الندالعهــا واقترنــت بدعــوة شــاملة للقطــع مــع 
منظومــة كاملــة، وبالرغبــة يف إعــادة بنــاء وهيكلــة املؤسســات والســلطات علــى 
ــذاك أن اللحظــة  ــت مائمــة للقــول آن ــة. فــكل الظــروف كان أســس دميقراطي
الدســتورية آتيــة ال محالــة، إذ كّنــا أمــام أزمــة دســتورية حقيقيــة صاحبتهــا 

رغبــة محمومــة يف مراجعــة املبــادئ األساســية املنظمــة للمجتمــع.

ــا  ــول أن الوضــع كان مائم ــن الق ــن الشــرطن األساســين ميك ــر هذي وبتوف
ــرة  ــر بطــرح فك ــب الشــعب يف التغيي بالنســبة الحتــاد الشــغل لترجمــة مطال
ــة مواقــف املنظمــة  ــد، لكــن مبراجع إعــادة التأســيس وصياغــة دســتور جدي
الشــغيلة إبــان 14 جانفــي 2011 جنــد أنهــا ذهبــت يف البدايــة يف خيــار إصــاح 
وتعديــل دســتور 1959 مــع اإلبقــاء عليــه إذ دعــا يف بيانهاملــؤرخ يف 15 جانفــي 
2011 الــى عــدة اصاحــات مــن بينهــا تشــكيل جلنــة مســتقلة تتولــى مراجعــة 

الدســتور.18

ولــم يكــن بالتالــي تبنــي خيــار إعــادة بنــاء الدســتور إال الحقــا للتحــركات التــي 
قــام بهــا الشــارع فيمــا يعــرف باعتصــام القصبــة.19

ــي  ــز العرب ــس ومصــر، املرك ــرب وتون ــراءات يف جتــارب املغ ــد انفجــارات 2011، ق ــا بع 17 حســن طــارق، دســتورانية م
لابحــاث ودراســة السياســات ،بيــروت، 2016، ص 9 .

18 www.turess.com/echaab/16169
19 وهــذا مــا يجعلنــا نقــول رمبــا أن موقــف القيــادة يف االحتــاد لــم يكــن دائمــا يف حجــم تطلعــات منظوريــه. وهــذا نفســه 
ــادات نفســها مدفوعــة دفعــا لانخــراط يف التحــركات  ــن وجــدت القي ــورة أي ــى النــدالع الث ــام األول مــا شــهدناه يف األي
الشــعبية حتــت هديــر جماهيــر النقابــة واملواطنــن عمومــا الذيــن كانــوا يتوجهــون ملقــرات االحتــاد خاصــة ســاحة 
محمــد علــي بتونــس العاصمــة احملاذيــة ملقــر االحتــاد، وذلــك عنــد القيــام باملســيرات واملظاهــرات بحثــا عــن املســاندة.  
انظــر منعــم برهومــي، املؤسســات السياســية يف املرحلــة االنتقاليــة التونســية، مجمــع االطــرش للكتــاب املختــص، ص 
208 ;عزمــي بشــارة، الثــورة التونســية املجيــدة، بنيــة ثــورة وصيرورتهــا مــن خــال يومياتهــا، املركــز العربــي لألبحــاث 
ودراســة السياســات، 2012، ص 146. يقــول الكاتــب « ادت قواعــد االحتــاد …دورا اساســيا يف الثــورة امــا قيــادة االحتــاد 

فقــد تأخــر انضمامهــا الــى الثــورة حتــى بلغــت مرحلتهــا بــل ايامهــا االخيــرة ».
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*عند تبني االحتاد للحوار الستكمال بناء الدستور.

تأثــر بنــاء الدســتور التونســي لســنة 2014 بعديــد األزمــات السياســية التــي 
عصفــت بالوضــع العــام بالبــاد ممــا أدى لتعطــل املســار الدســتوري أحيانــا 
وتوقفــه أحيانــا أخــرى. وكان احلــوار الوطنــي الــذي جــاء برعايــة وقيــادة 

ــام التونســي للشــغل املنقــذ للمســار التأسيســي. االحتــاد الع

و قــد أطلــق االحتــاد فكــرة مجلــس للحــوار بــادئ ذي بــدء يف 18 جــوان 2012، 
ومــن بــن امللفــات التــي كانــت مطروحــة ليقــع التحــاور حولهــا هــو ملــف 
الدســتور . وقــد انطلقــت نــدوة للحــوار الوطنــي يف 16 أكتوبــر 2012 وشــاركت 
فيــه عديــد األحــزاب واملنظمــات، لكــن أغلــب األحــزاب املمثلــة لائتــاف 

احلاكــم آنــذاك لــم تشــارك20. 

بعــد حصــول  2013 وذلــك  16 مــاي  للحــوار انطلقــت يف  الثانيــة  اجلولــة 
اغتيــال سياســي للشــهيد شــكري بلعيــد يف 6 فيفــري 2013 . وقــد شــهدت 
ــي  ــك الت ــى تل ــي واألحــزاب حت ــة مشــاركة واســعة للمجتمــع املدن هــذه اجلول
لــم تشــارك يف اجلولــة األولــى احلــوار . ومــن بــن النقــاط التــي تضمنهــا 
جــدول األعمــال هــو إمتــام كتابــة الدســتور وحتديــد موعــد لعرضــه للنقــاش 

واملصادقــة عليــه. 21

وقــد كان االنطــاق الرســمي للحــوار الوطنــي عقب تــأزم الوضع إبان االغتيال 
السياســي الثانــي للشــهيد محمــد البراهمــي يف 25 جويليــة 2013. وحصــل 
ــر إعــان املعارضــة  ــأزم نتيجــة توقــف املســار التأسيســي  متامــا إث هــذا الت
انســحابها رســميا مــن املجلــس الوطنــي التأسيســي22مما اجنــر عنــه اتخــاذ 
قــرار مــن قبــل رئيــس املجلــس يف تعليــق أعمــال هــذا األخيــر. وتكونــت تبعــا 
لذلــك جبهــة إنقــاذ23 متســكت بحــل املجلــس التأسيســي ألنــه فقــد شــرعيته 
باعتبــار أن الشــعب قــد انتخبــه إلنهــاء أعمالــه يف أجــل ســنة مــن ذلــك التاريــخ 
20 الترويــكا لــم يشــارك منهــا اال حــزب التكتــل ولــم يشــارك حــزب حركــة النهضــة وال حــزب املؤمتــر مــن أجــل 

اجلمهوريــة  انظــر حــامت مــراد، احلــوار الوطنــي يف تونــس، مرجــع مذكــور ســابقا، ص 24 ومــا يليهــا.
21 حامت مراد، احلوار الوطني يف تونس، مرجع مذكور سابقا، ص 33.

www.arab-reform.net/ar/node/1350 22 انسحب 60 نائبا من جملة 217. انظر
23 حامت مراد، احلوار الوطني يف تونس، مرجع مذكور سابقا، ص 37.
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وبتجــاوز ذلــك الســقف الزمنــي تســقط كل شــرعية لــه24، بــل إن هنــاك مــن 
نــادى حتــى بتدخــل اجليــش علــى غــرار مــا حــدث يف مصــر.25و شــاركت عديد 
األحــزاب املعارضــة واملجتمــع املدنــي آنــذاك فيمــا يســمى باعتصــام الرحيــل 
أمــام املجلــس التأسيســي، يف حــن كانــت االحــزاب احلاكمــة واألغلبيــة صلــب 

املجلــس التأسيســي متمســكة بشــرعيتها )أحــزاب الترويــكا(.

ومــن هنــا جــاء احلــوار الوطنــي حتــى يدفــع كل طــرف لتقــدمي بعــض التنازالت 
ومت فعــا االتفــاق حــول خارطــة طريــق كانــت أحــد أهــم نقاطهــا متمثلــة يف 
اســتئناف املجلــس الوطنــي التأسيســي ألعمالــه مــع حتديــد روزنامــة للتوافــق 

حــول النقــاط اخلافيــة واملصادقــة علــى الدســتور.26

علــى  املصادقــة  متــت  النهايــة  التأسيســي و يف  املســار  فعــا  وقــد جنــح 
الدســتور يف 27 جانفــي 2014. ويعــود الفضــل أساســا خليــار احلــوار الــذي 
اتبعــه وفرضــه الرباعــي الراعــي للحــوار الوطنــي املتحصــل علــى جائــزة نوبــل 
للســام لســنة 2015 27، وذلــك بزعامــة االحتــاد العــام التونســي للشــغل28 ممــا 

مكــن مــن الوصــول للتوافــق السياســي.

و ميكــن اخلــروج مــن كل هــذا باســتنتاج فحــواه أن التوافــق29 هــو عصــب 
عمليــة بنــاء الدســاتير الدميقراطيــة يف املراحــل االنتقاليــة التــي تأتــي بعــد 
تتميــز  الفتــرات  هــذه  الثــورة، ألن  أو  اســتثنائي كاحلــرب  حصــول حــدث 
ــرى  ــة الكب ــع األزم ــس، وم ــي تون ــذب وعــدم االســتقرار السياســي. فف بالتذب
التــي ســبقت أو تزامنــت مــع جلســات احلــوار الوطنــي، كان مــن املمكــن رمبــا 
24 انظــر ناجــي البكــوش، التقريــر االفتتاحــي، قــراءات يف دســتور اجلمهوريــة الثانيــة، اعمــال ملتقــى حــول الدســتور 
اجلديــد للجمهوريــة التونســية ايــام 8 – 9 و10 مــارس 2014، منشــورات مدرســة الدكتــوراه بكليــة احلقــوق بصفاقــس، 

مجمــع االطــرش لنشــر وتوزيــع الكتــاب املختــص، 2017 ص 10.
25 حامت مراد، احلوار الوطني يف تونس، مرجع مذكور سابقا، ص 51 .

26 لــم يشــارك حــرب املؤمتــر مــن أجــل اجلمهوريــة يف احلــوار. حــامت مــراد، احلــوار الوطنــي يف تونــس، مرجــع مذكــور 
ســابقا، ص 61 .

27  انظــر التقريــر الصــادر حتــت عنوان »مــن هــو رباعــي احلــوار التونســي الــذي تــوج بجائــزة نوبــل للســام« بتاريــخ 
www.france24.com 09 – 10 – 2015  علــى موقــع

ــب الرباعــي مؤثــرة يف جنــاح املســار التفاوضــي.  28 كانــت زعامــة حســن العباســي األمــن العــام الحتــاد الشــغل صل
انظــر حــامت مــراد، احلــوار الوطنــي يف تونــس، مرجــع مذكــور ســابقا، ص 92. 

29 أنــدرو الدلــي، بنــاء الدســتور يف مراحــل مــا بعــد الصــراع : الدعــم اخلارجــي لعمليــة ســيادية، مرجــع مذكــور ســابقا، 
ص 8 .
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أن تدخــل البــاد يف فوضــى حقيقيــة قــد تصــل حلــرب أهليــة لــو ال احلــوار 
الــذي أنتــج توافقــا سياســيا بــن الفرقــاء السياســين، والــذي لعــب فيــه 
املجتمــع املدنــي علــى رأســه نقابــة االحتــاد دورا رئيســيا، فدعمــت املشــروعية 
التوافقيةبالتالــي الشــرعية االنتخابيــة، وتعــززت األولــى بتزعــزع الثانيــة نظــرا 
لتعالــي بعــض األصــوات املناديــة بفقــدان املجلــس التأسيســي لــكل شــرعية.

يبقــى أن الــدور الــذي أمنــه االحتــاد ال يخلــو مــن ســلبيات وانتقــادات، إذ 
أن هــذا الــدور لــم يكــن يف اســتقالية تامــة عــن أطــراف أجنبيــة دفعــت 
إلجناحــه، فقــد كانــت عديــد الــدول األجنبيــة واملنظمــات الدوليــة مــن قبيــل 
صنــدوق األمم املتحــدة اإلمنائــي واالحتــاد األوروبــي ومعهــد حتليــات الدفــاع 
متابعــة ملســار احلــوار الوطنــي وتدخلــت يف ســيره، بــل كانــت تــؤدي زيــارات 

ــه احلــوار30.  متكــررة للرباعــي الراعــي للحــوار يف املقــر الــذي يجــري ب

ــام يف عاقــة باألطــراف للسياســية  ــاد ت ــم يكــن دور االحتــاد يف حي ــك ل كذل
املدعــوة للتحــاور. ولعلــه مــن املفيــد اإلشــارة إلــى أن هنــاك مــن جهــة عاقــة 
تقــارب فكــري وفعلــي بــن االحتــاد وأحــزاب اليســار لتواجــد الشــق اليســاري 
بكثافــة داخــل املنظمــة الشــغيلة. ويكفــي التذكيــر بــأن حمــة الهمامــي الناطــق 
بــان حســن  نــدوة صحفيــة  الشــعبية صــرح يف  اجلبهــة  باســم  الرســمي 
العباســي األمــن العــام الحتــاد الشــغل رجــل املرحلــة لقيــادة احلكومــة وذلــك 
خــال احلــوار الوطنــي عندمــا كانــت املفاوضــات جاريــة بخصــوص اختيــار 

رئيــس حكومــة آنــذاك31. 

مــن جهــة أخــرى فــإن عاقــة االحتــاد بحــزب حركــة النهضــة، احلــزب ذو 
املرجعيــة اإلســامية، كانــت إبــان الثــورة عاقــة تنافــر. وظهــر هــذا التنافــر 
تعالــي عديــد  عــن طريــق  مباشــرة  الثــورة  تلــت  التــي  الفتــرة  خاصــة يف 
األصــوات التــي تلقــي بالائمــة علــى االحتــاد لكثــرة اإلضرابــات التــي أثــرت 
ســلبا علــى االقتصــاد، يف حــن أن االحتــاد كان يــرى أن أهــداف احلــزب 
املذكــور هــو تغييــر النمــط املجتمعــي التونســي وعليــه أن يقــف لــه باملرصــاد، 

30 حامت مراد، احلوار الوطني يف تونس، مرجع مذكور سابقا، ص 46 وما يليها. 
www.babnet.net/rttdetail-74122.asp 31 انظر
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ــة32. وهــذه  ــة الدول ــى مدني ــاظ عل ــررة باحلف ــه املتك ــم مطالبت ــا نفه ــن هن وم
العاقــة املتوتــرة وصلــت أوجهــا عنــد مهاجمــة مقــر احتــاد الشــغل يف 4 
ديســمبر 2012 واالعتــداء علــى النقابيــن مــن طــرف روابــط حمايــة الثــورة، 

ــك.33 ــوع يف ذل ــة النهضــة بالضل ــد النقابيــن صراحــة حرك ــم عدي ــد اته وق

ــن ماحظــة أن احتــاد الشــغل ســعى خــال احلــوار  ــن هــذا ميك ــا م انطاق
الوطنــي أحيانــا إلــى محاولــة تركيــع حــزب حركــة النهضــة وإجبــاره علــى 
القبــول بخارطــة الطريــق، إذ أن فشــل املفاوضــات يف فتــرة مــا دفــع االحتــاد 
لإعــان عــن هــذا الفشــل واســتتبعه قــرار الهيئــة اإلداريــة يف 22 ســبتمبر 
علــى  احلكومــة  الجبــار  واعتصامــات  احتجاجــات  يف  بالدخــول   2013
االســتقالة، واتهــم االحتــاد صراحــة حركــة النهضــة باملماطلــة يف القبــول 
بخارطــة الطريــق، وهــذه األخيــرة اتهمــت مــن جهتهــا االحتــاد باالنحيــاز 

للمعارضــة علــى خلفيــة تهديداتــه بتحريــك الشــارع.34

وغيــاب احليــاد يف بعــض األحيــان يتجلــى يف كــون االحتــاد لــم يكــن يديــر 
حــوارا بــن السياســين فقــط بــل كان يضغــط ويتوعــد ويهــدد هــؤالء، إذ جــاء 
يف إحــدى تصريحــات األمــن العــام لاحتــاد حســن العباســي أن األحــزاب إن 

عجــزت علــى الوصــول للتوافــق فإنــه ســيخرج لإعــام لكشــف أالعيبهــم.35

نــص  هــذا   http://www.leaders.com.tn/uploads/FCK_files/Motion%20UGTT.pdf  32
ــة اخــر نســخة  ــا هــو مراجع ــي قدمه ــن املقترحــات الت ــة 2013 ومــن ب ــا االحتــاد يف 29 جويلي ــدم به ــي تق ــادرة الت املب
قدمــت مــن مشــروع الدســتور مــن اجــل تخليصــه مــن الشــوائب التــي تنــال من مدنيــة الدولــة مــع العلــم ان االحتــاد يف 
املبــادرة التــي قدمهــا يف 18 جــوان 2012 كان قــد ســبق ان دعــا السياســين للتحــاور ومــن اول النقــاط التــي طرحهــا 
ــة انظــر حــامت مــراد، احلــوار الوطنــي يف تونــس، مرجــع مذكــور ســابقا، ص 24. ــي للدول ــع املدن هــو التمســك بالطاب

33 انظر بيان حركة النهضة بتاريخ 10 أفريل 2013 الذي تستنكر فيه تلك التصريحات. 
http://allayafathia.blogspot.com/2013/11/blog-post_17.html34 انظر

35 حامت مراد، احلوار الوطني يف تونس، مرجع مذكور سابقا، ص 92 و93 .
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البنــاء  مضمــون  رســم  يف  االحتــاد  دور  مســتوى  علــى  محــدودة  +جناعــة 
الدســتوري.

أثــر االحتــاد يف رســم مضمــون االحــكام املتعلقــة باحلــق النقابــي كمــا االحــكام 
التــي ال عاقــة لهــا بهــذا احلق36،لكــن هــذا التأثيــر لم يكــن بالنجاعة املطلوبة.

باحلــق  املتعلقــة  األحــكام  صياغــة  يف  االحتــاد  لتأثيــر  منقوصــة  *جناعــة 
النقابــي.

أثــرت نقابــة االحتــاد يف تكريــس وصياغــة األحــكام املتعلقــة باحلــق النقابــي 
يف دســتور 2014، إذ ياحــظ أن الفصــل 27 مــن مشــروع الدســتور الــذي 
اقترحــه االحتــاد قــد أخــذ تقريبــا بحذافيــره عنــد صياغــة الفصــل 36 مــن 
الدســتور التونســي احلالــي. وينــص الفصــل 27 مــن مشــروع الدســتور املذكــور 
أنــه »احلــق النقابــي مضمــون مبــا يف ذلــك حــق اإلضــراب«، وهــو تقريبــا مــا 
جــاءت بــه الفقــرة األولــى مــن الفصــل 36 املشــار إليــه مــن أن »احلــق النقابــي 

مبــا يف ذلــك حــق اإلضــراب مضمــون.«

ــا يف مســودة  ــإ إليه ــرة املوم ــص الفق ــر يف هــذا اإلطــار أن ن ويتوجــب التذكي
مشــروع الدســتور التونســي األولــى لــم يكــن مطابقــا ملضمونهــا احلالــي، 
ذلــك أنهــا كانــت تنــص علــى أن »احلــق النقابــي مضمــون مبــا يف ذلــك حــق 
اإلضــراب مــا لــم يعــرض حيــاة النــاس أو صحتهــم أو أمنهــم للخطــر«. وقــد 
شــهدت هــذه الصياغــة معارضــة كبيــرة مــن احتــاد الشــغل الــذي طالــب 
املجلــس التأسيســي آنــذاك بإلغــاء مــا تضمنتــه تلــك الفقــرة مــن مــن تقييــد 
حلريــة اإلضــراب باعتبارهــا قــد تكــون مدخــا لضــرب هــذه احلريــة37، كمــا 
هــدد بالقيــام بتحــركات نقابيــة يف حــال عــدم االســتجابة ملطلبــه. فانتهــى 
36 هــذا نستشــفه مــن النقاشــات صلــب اللجــان التأسيســية والتصريحــات التــي قامــت بهــا النقابــة وخاصــة مــن 
مشــروع الدســتور الــذي قدمــه االحتــاد، والــذي كان مــن أكثــر املشــاريع التــي عمــل عليهــا املؤسســون. وبالرغــم مــن كــون 
املؤسســن قــرروا يف البدايــة االنطــاق مــن الورقــة البيضــاء فقــد انفتحــوا فيمــا بعــد علــى عــدة مشــاريع دســاتير خاصــة 
مشــروع دســتور االحتــاد وهــذا املوقــف عبــر عنــه االســتاذ شــفيق صرصــار يف مداخلتــه حــول دور احلــركات املجتمعيــة 
يف اقتــراح مضامــن الدســتور، الــدورة الرابعــة لاكادمييــة العربيــة للقانــون الدســتوري، 26 نوفمبــر – 8 ديســمبر 2018، 

تونــس، مداخلــة غيــر منشــورة.
37 http://elaph.mobi/Web/news/2013/4/803559.html
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األمــر بــأن اســتجاب املجلــس التأسيســي ملطلــب النقابــة يف عــدم تقييــد حريــة 
اإلضــراب يف الفصــل 36 مــن دســتور 2014. 

ومــا ميكــن اســتنتاجه مــن ذلــك هــو أن عمليــة صياغــة كتابــة أو صياغــة 
الدســتور التونســي اجلديــد كانــت مفتوحــة علــى املجتمــع املدنــي وأصحــاب 
ــه الهامــة 38، فنحــن إذن أمــام مســار  ــار االحتــاد أحــد مكونات ــح باعتب املصال
تأسيســي مفتــوح وســلطة تأسيســية منفتحــة علــى املجتمــع املدنــي. وهــذا نابع 
ممــا ال شــك فيــه مــن محدوديــة الدميقراطيــة النيابيــة التــي أدت لقطيعــة بــن 
املجتمــع والطبقــة السياســية، لذلــك فقــد ظهــرت آليــات جديــدة ومســتحدثة 
ــرار  ــع الق ــة يف صن ــذي يخــول تشــريك احلــركات املجتمعي ــاح ال وهــي االنفت
وصياغــة النــص الدســتوري.غير أن هــذا االنفتــاح لــم تســتغله نقابــة االحتــاد 
كمــا يجــب أحيانــا عندمــا يتعلــق األمــر بأحــد أوجــه ممارســة احلــق النقابــي 
األخــرى وهــو التفــاوض اجلماعــي أو بصــورة أعم وأشــمل احلوار االجتماعي، 
مــع العلــم أن اإلضــراب واحلــوار االجتماعــي يشــكان الركيزتــن األساســيتن 
ملمارســة احلــق النقابــي مــن طــرف النقابــة، وهــذا األخيــر ال يقــل أهميــة عــن 
احلــق يف اإلضــراب. واحلقيقــة أن االحتــاد يف مشــروع الدســتور الــذي أعــده 
أولــى احلــوار االجتماعــي األهميــة التــي يســتحقها إذ ينــص الفصــل 26 مــن 
هــذا املشــروع علــى أن»  تلتــزم الدولــة باتخــاذ التدابيــر الضروريــة لتكريــس 
احلــوار االجتماعــي علــى الصعيــد الوطنــي واجلهــوي ويف مســتوى قطــاع 

النشــاط واملؤسســة يف إطــار عقــد اجتماعــي متفــق عليــه.

العمــال وأصحــاب العمــل أو املنظمــات األكثــر متثيــا لهــم حــق التفــاوض 
وإبــرام االتفاقــات اجلماعيــة.«   

وال يخفــى علــى كل ذي نظــر حصيــف أن احلــوار االجتماعــي هــو أحــد الســبل 
التــي متكــن مــن احملافظــة علــى الســلم االجتماعــي، لكــن رغــم ذلــك فاالحتــاد 
لــم يدفــع باجتــاه تكريــس هــذا احلــق يف دســتور 2014 الــذي أبقــاه طــي 
الكتمــان. ورمبــا لــو كانــت النقابــة مارســت نوعــا مــن الضغــط علــى املجلــس 
التأسيســي باجتــاه تكريســه مثلمــا حصــل األمــر بالنســبة لتنقيــح الفصــل 

38 االحتاد يعتبر صاحب مصلحة عندما يتعلق االمر بنص يهم احلق النقابي.
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املتعلــق باحلــق يف اإلضــراب لــكان الدســتور احلالــي ضامنــا للحــق يف احلــوار 
االجتماعي. زيــادة علــى ذلــك فاالحتــاد لــم يتعــرض صلــب مشــروع الدســتور 
الــذي وضعــه بــن يــدي املؤسســن إلــى حريــة تكويــن النقابــات، وهــي حريــة 

ُكرســت بالفصــل 35 مــن دســتور 2014.

مــن هــذا املنطلــق ميكــن القــول أن الــدور الــذي لعبــه االحتــاد يف تكريس احلقوق 
واحلريــات التــي لهــا عاقــة بنشــاطه هــام لكنــه منقوص ومحــدود النجاعة.

*جناعة منقوصة لتأثير االحتاديف صياغة األحكام غير املتعلقة باحلق النقابي.

كان الحتــاد الشــغل تأثيــر يف اعتمــاد وصياغــة وكتابــة األحــكام التــي ليــس لهــا 
عاقــة مباشــرة باحلريــة واحلــق النقابــي. وهــذا التأثيــر كان نتيجــة الســتلهام 
املؤسســن عديــد األحــكام مــن مشــروع دســتور االحتــاد الــذي قدمــه للمجلــس 
ــم  ــاره ل ــذي انتهجــه االحتــاد باعتب ــط ال ــك للضغ التأسيســي39، ونتيجــة كذل
يكــن راضيــا عــن النســخة األولــى ملســودة مشــروع الدســتور40 التــي اعتبرهــا 
مخيبــة آلمــال الشــغالن والتونســين عمومــا ألنهــا ال حتقــق انتظاراتهــم علــى 
املســتوى االقتصــادي واالجتماعــي وحتــى السياســي بعــد الثــورة وطالــب 

مبراجعــة هــذه النســخة41.

وقــد كان التمشــي الــذي اعتمــده االحتــاد يهــدف لرســم مامــح نظام سياســي 
واقتصــادي واجتماعــي ضامــن لتأســيس جمهوريــة دميقراطيــة اجتماعيــة 

أساســها ســيادة الشــعب وجوهرهــا احلريــة والعدالــة االجتماعيــة42. 

39 عديــد اللجــان باملجلــس ضمنــت يف تقاريرهــا أن دســتور االحتــاد كان مــن بــن املصــادر املعتمــدة الــى جانــب 
ــة احلقــوق  ــق بلجن ــراء مــن االحتــاد خاصــة فيمــا يتعل ــآراء خب ــا ب مشــاريع دســاتير اخــرى كمــا وقــع االســتئناس احيان
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/ واحلريــات وجلنــة التوطئــة واملبــادئ العامــة وتعديــل الدســتور . انظــر

archive_anc.jsp
40 انظــر حــول هــذه النســخة قــراءة يف مســودة مشــروع الدســتور، تقييــم واقتراحــات، اليــوم الدراســي عبــد الفتــاح عمــر 

15 جانفــي 2013، املكتبــة الوطنيــة، تونــس 17 مــارس 2013.
41 http://www.tunisiefocus.com/politique/la-centrale-syndicale-ugtt-juge-decevant-le-projet-de-
constitution-35310/
42 انظــر البيــان الــذي اصــدره االحتــاد مبناســبة عــرض النســخة التــي أعدهــا مــن مشــروع الدســتور والــذي جــاء فيــه 
علــى ســبيل املثــال مــا يلــي  « ان مســاهمة االحتــاد العــام التونســي للشــغل يف هــذا املســار االنتقالــي ويف عمليــة البنــاء 
الدميقراطــي تعتبــر حاجــة ماســة وعامــا اساســيا يف جناحهــا وارســاء اســس صلبــة للجمهوريــة الدميقراطيــة اجلديــدة 
مــن خــال املســاهمة يف تصــور دســتور يؤســس لنظــام سياســي يجمــع بــن احلريــة السياســية والعدالــة االجتماعيــة» .
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وتبــدو بصمــة مشــروع دســتور االحتــاد واضحــة يف دســتور 2014 علــى عــدة 
مســتويات وذلــك بدرجــات متفاوتــة. ففــي التوطئــة ارتكــز املشــروع علــى 
جدليــة القطيعــة والتواصــل : قطيعــة مــع النظــام السياســي االســتبدادي 
واحليــف االجتماعــي، وتواصــل مــع مكتســبات الشــعب قبــل وبعــد الثــورة 
وهويتــه العربيــة اإلســامية، فتضمنــت بذلــك تلــك التوطئــة أسســا وقيمــا 

ومنطلقــات مــن جهــة وأهدافــا مــن جهــة أخــرى.43
ــن املنطلقــات واألهــداف  ــة )قطيعة/تواصــل(، كمــا العاقــة ب ــك اجلدلي وتل
جندهــا حاضــرة يف توطئــة دســتور 2014. هــذا عــاوة علــى عديــد األفــكار 
والعبــارات التــي تأثــر بهــا املؤسســون فتــم نقلهــا مــن ديباجــة مشــروع دســتور 
ــم واحليــف،  ــة والكرامــة، القطــع مــع االســتبداد والظل ــورة احلري االحتــاد )ث
كونيــة حقــوق االنســان، الهويــة اإلســامية والعربيــة للشــعب التونســي، الفصل 

بــن الســلطات والتعدديــة احلزبيــة..(
إضافــة لذلــك اقتــرح مشــروع دســتور االحتــاد تغييــر شــعار البــاد مــن »نظــام، 
حريــة، عدالــة«44 إلــى »عدالــة، حريــة، كرامــة«، وهــو مــا وقــع األخــذ بــه جزئيــا 
إذ نــص الفصــل 4 مــن دســتور 2014 علــى أن شــعار اجلمهوريــة التونســية هــو 

»حريــة، كرامــة، عدالــة، نظام«45.
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  باحلقــوق  محمــا   2014 دســتور  جــاء  كذلــك 
والثقافيــة متماهيــا مــع مشــروع دســتور االحتــاد )مــن بــن هــذه احلقــوق 

43 جــاء بتوطئــة دســتور االحتــاد مــا يلــي  «نحــن ممثلــو الشــعب التونســي املنتخبــون يف أول انتخابــات حــرة، دميقراطيــة 
ونزيهة.

جتسيما ملبادئ ثورة الكرامة واحلرية التي قطعت مع منظومة االستبداد والفساد واحليف االجتماعي،
ووفــاء لــكل الشــهداء ولنضــاالت شــعبنا مــن أجــل التحــرر واالنعتــاق وتأكيــدا علــى مكاســب الشــعب التونســي منــذ 

االســتقال يف بنــاء الدولــة الوطنيــة املســتقلة احلــرة،
واعتبارا أن الكرامة اإلنسانية والدميقراطية أساس النظام السياسي والسلم االجتماعي،

ووفــاء للتــراث احلضــاري للشــعب التونســي الــذي يعتبــر نتاجــا لتاريــخ عريــق ميتــد إلــى آالف الســنن وللحضــارة العربيــة 
اإلســامية كمقــوم أساســي لهويته.

وإميانا بالقيم اإلنسانية وباملبادئ الكونية، ومساندة لتطلعات الشعوب يف مقاومة االستبداد والتخلص من الهيمنة،
وسعيا إلرساء مشروعية أساسها سيادة الشعب وجوهرها احلرية والعدالة االجتماعية واملواطنة،

ومتسكا بجمهورية قائمة على الفصل بن السلطات والتعددية والتداول السلمي على السلطة،
وانطاقــا مــن إرادة الشــعب التونســي يف انتخــاب مجلــس وطنــي تأسيســي يتولــى وضــع دســتور جديــد للبــاد، نضــع 

دســتورنا» ..
44 انظر الفصل 3 من مشروع الدستور.

45انظر الفصل 4 من دستور 2014.
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احلــق يف العمــل46، احلــق يف التغطيــة االجتماعيــة، احلــق يف الصحــة47، احلــق 
يف التعليــم والثقافــة48 ...(49

إلــى جانــب هــذا اجتــه مشــروع دســتور االحتــاد لتكريــس نظــام شــبه رئاســي 
البرملانــي50،  النظــام  ومميــزات  الرئاســي  النظــام  خصائــص  بــن  يجمــع 
وتكريــس قضــاء دســتوري عبــر اقتــراح إنشــاء محكمــة دســتورية متــارس 
رقابــة علــى دســتورية مشــاريع القوانــن والقوانــن51، وتبنــى تصــورا جديــدا 
للتنظيــم االداري للبــاد التونســية قائمــا علــى الامركزيــة والدميقراطيــة 
احملليــة52. ومجمــل هــذه املقترحــات وقــع فعــا تضمينهــا بالدســتور اجلديــد.
وصفــوة القــول فــإن الدســتور التونســي كتــب يف إطــار دميقراطــي تشــاركي 
خــول لاحتــاد املشــاركة يف اقتــراح عديــد األحــكام الدســتورية التــي تعلقــت 
حتــى بالنظــام السياســي.  و هــذه املقاربــة التشــاركية التــي فعلهــا املؤسســون 
يف تونــس هــي التــي جتعــل مــن دســتور 2014 فعــا دســتورا دميقراطيــا 
وضامنــا لاســتقرار الدســتوري واملجتمعــي، ألنــه نابــع مــن إرادة املجتمــع 

ــه53. ــه ســاهم فعــا يف كتابت الــذي يشــعر أن
لكــن يبــدو أن الــدور الــذي لعبــه االحتــاد تعتريــه ســلبيات ولــم يكــن بالنجاعــة 

املطلوبــة علــى عــدة مســتويات:
أوال- هنــاك حقــوق ذات صبغــة اقتصاديــة لــم يتضمنهــا مشــروع دســتور 
االحتــاد ولــم يقــع املطالبــة بتكريســها مــن طرفــه يف دســتور 2014 علــى 
ــة الصناعــة والتجــارة التــي تدخــل  الرغــم مــن أهميتهــا. ونتحــدث عــن حري

46 انظر الفصل 25 من مشروع دستور االحتاد والفصل 40 من دستور 2014.
47 انظر الفصل 24 من مشروع دستور االحتاد والفصل 38 من دستور 2014.

48 انظر الفصل 29 من مشروع دستور االحتاد والفصان 39 و42 من دستور 2014.
49 انظــر النــوري مزيــد، الدســتور واحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، قــراءات يف دســتور اجلمهوريــة الثانيــة، اعمــال 
ملتقــى حــول الدســتور اجلديــد للجمهوريــة التونســية ايــام 8 – 9 و10 مــارس 2014، منشــورات مدرســة الدكتــوراه بكليــة 

احلقــوق بصفاقــس، مجمــع االطــرش لنشــر وتوزيــع الكتــاب املختــص، 2017، ص 67 ومــا يليهــا.
50 انظر الفصل 31 وما يليه من مشروع دستور االحتاد.
51 انظر الفصل 88 وما يليه من مشروع دستور االحتاد.

االمركزيــة  بعنــوان  جــاء  الــذي  التاســع  البــاب  االحتــاد موضــوع  مــن مشــروع دســتور  يليــه  ومــا   110 الفصــل   52
احملليــة. والدميقراطيــة 

53 ميشــيل برانــدت، جيــل كوتريــل، يــاش غــاي وانطونــي ريغــان، وضــع الدســتور واالصــاح الدســتوري، خيــارات عمليــة، 
انتربيــس، لبنــان، 2012، ص 25 ومــا يليهــا.
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ضمــن مفهــوم أوســع وهــو حريــة ممارســة النشــاط املهنــي. هــذا إلــى جانــب 
ســكوته عــن مبــدإ آخــر لــه ارتبــاط وثيــق بحريــة النشــاط املهنــي وهــو املبــدأ 
املتعلــق مبنــع العمــل القســري أو اإللزامــي. وهــذا املبدأ يشــكل إحــدى احلقوق 
األساســية يف ميــدان العمــل وقــد أفردتــه املنظمــة الدوليــة للعمــل باتفاقيتــن 
صادقــت عليهمــا تونــس منــذ الســنوات األولــى لاســتقال، وهمــا االتفاقيــة 
ــع  ــد تطــرح بحــدة يف الواق ــم 105. وهــذه املســألة ق ــة رق ــم 29 واالتفاقي رق
إذ ثــار النقــاش ســابقا عــن مشــروع قانــون يفــرض العمــل اإللزامــي ألطبــاء 
االختصــاص يف املناطــق املهمشــة، ووقــع جتميــد هــذا النــص فيمــا بعــد. تبعــا 
لذلــك فإنــه كان مــن املفتــرض أن يقــع دســترة املبــدإ املومــإ إليــه حتــى يقــع 

تفــادي إصــدار نصــوص قانونيــة تتصــادم معــه54. 
ثانيــا- لــم يقتــرح االحتــاد الضمانــات الكافيــة لتفعيــل أحــكام الدســتور علــى 
أرض الواقــع فاحملكمــة الدســتوريةالتي اقتــرح االحتــاد التنصيــص عليهــا يف 
الدســتور لــم يقــع تركيزهــا منــذ صــدور الدســتور يف 2014 إلــى اآلن. وعديــد 
احلقــوق ذات الصبغــة االقتصاديــة واالجتماعيــة بقيــت مجــرد حبــر علــى 

ورق55 كاحلــق يف العمــل أو الصحــة أو التنميــة.56
ثالثــا - رمبــا أن بعــض مقترحــات االحتــاد لــم تأخــذ بعــن االعتبــار الواقــع 
احلالــي واملشــهد السياســي واخلارطــة احلزبيــة املوجــودة بتونــس، فالنظــام 
السياســي املقتــرح بالرغــم مــن كونــه انطلــق مــن فرضيــة البحــث عــن احلــد 
ــة  ــا ناحــظ أن أزمــة غيــر معلن ــة إال أنن مــن ســلطة اجلهــاز التنفيــذي للدول
ورئيــس  اجلمهوريــة  رئيــس  وهمــا  التنفيذيــة  الســلطة  رأســي  بــن  تلــوح 
ــن اختصاصــات كل  ــذي يظهــر ب ــى التداخــل ال احلكومــة57. هــذا عــاوة عل

54 النوري مزيد، الدستور واحلقوق االقتصادية واالجتماعية، مقال مذكور سابقا، ص 74.
55 انظــر  احمــد مفيــد، دراســة مقارنــة حــول االحــكام الدســتورية املعنيــة بحمايــة احلقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة 
االساســية يف املنطقــة العربيــة، الكتــاب الســنوي للمنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري 2015 – 2016، 2017، ص 215.
56 ارتفــاع نســب البطالــة، لــم تشــهد املراكــز الصحيــة واملستشــفيات تطــورا ال مــن حيــث العــدد وال اخلدمــات بــل 
األكثــر مــن ذلــك يجــد تشــهد تونــس حاليــا أزمــة يف األدويــة ويجــد املرضــى مشــاكل يف احلصــول عديــد أنــواع األدويــة، 
كذلــك مــازال التفــاوت اجلهــوي موجــودا وعديــد املناطــق الداخليــة تعانــي مــن التهميــش. انظــر تقريــر املنتــدى التونســي 
ــة  ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــوان  »حــول احلق ــذي جــاء حتــت عن ــة لســنة 2017 ال ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي للحق

والثقافيــة، ســبع ســنوات بعــد الثــورة«.
57 www.jeuneafrique.com/mag/602760/politique/tunisie-bce-beji-caid-essebsi-youssef-chahed-
la-guerre-froide/ http://www.bbc.com/arabic/interactivity-44862948
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منهمــا، واملســألة تتعقــد بغيــاب احملكمــة الدســتورية التــي لهــا اختصــاص 
فــض تنــازع االختصــاص بينهمــا58. 

تأسيســا علــى ذلــك قــد يطــرح التســاؤل حــول مــا إذا كان النظــام السياســي 
احلالــي هــو النظــام األمثــل بالنســبة للجمهوريــة التونســية يف الوقــت الراهــن، 
خاصــة أن عديــد األصــوات مــا انفكــت تنــادي بتعديــل الفصــول الدســتورية 

املتعلقــة بهــذا النظــام.

رابعــا- االحتــاد لــم يكــن باحلــرص الــكايف علــى جــودة النــص الدســتوري 
خاصــة فيمــا يتعلــق بالتوطئــة،  إذ أن أســلوب كتابتهــا مثلمــا جــاء يف مشــروع 
دســتور االحتــاد ومثلمــا وقــع اعتمــاده مــن قبــل املجلــس التأسيســي يبــدو 
مســتهجنا مــن منطلــق أن كل الفقــرات املضمنــة بالتوطئــة انبنــت علــى صيغــة 
املفعــول ألجلــه، وهــي صيغــة ال تخــدم وظيفــة التوطئــة باعتبارهــا اعانــا 
عــن املبــادئ وإقــراراً جلملــة مــن االلتزامــات التــي يتأســس عليهــا العقــد 
االجتماعــي وتنبنــي عليهــا جملــة احلقــوق واحلريــات وهــو مــا جعلهــا أقــرب 
ألســلوب شــرح األســباب )اعتــزازا، تعبيــرا عــن، بنــاء علــى..(، وذلــك خافــا 
ملــا جنــده يف عديــد الدســاتير املقارنــة التــي تســتعمل اجلمــل التوكيديــة 
كدســتور املغــرب )إن اململكــة املغربيــة، تواصــل إقــرار..( أو تســتعمل أفعــاال 
يف املضــارع كدســتور تركيــا )يلتــزم، يعتــرف..( أو جنــوب إفريقيــا )يعتــرف، 

ــن...(.59 ــرم، يؤم يحت

زيــادة علــى ذلــك لــم يســتغل االحتــاد كمــا يجــب فرصــة تشــريكه يف املســار 
التأسيســي ولــم يبــد موقفــه أو يقــدم ماحظاتــه بخصــوص تلــك التوطئة التي 
بهــا عديــد الهنــات وتثيــر عديــد املشــاكل فيمــا يتعلــق بتأويلهــا وتطبيقهــا60. 
فرغم أن املؤسســن اســتلهموا جانبا منها من ديباجة مشــروع دســتور االحتاد 
فإنــه علــى خــاف هــذه الديباجــة جــاءت توطئــة دســتور 2014 طويلــة جــدا 

58 انظر الفصل 101 من الدستور.
59 وفــاء زعفــران األندلســي، قــراءة يف توطئــة دســتور 27 جانفــي 2014، الدســاتير العربيــة اجلديدة:تونــس ،املغــرب، 
ــي، احملاكــم  ــون الدول ــي منظــم يف 28 فيفــري و1 مــارس 2014 بتونــس مــن وحــدة البحــث يف القان مصــر، ملتقــى دول

الدوليــة والقانــون الدســتوري املقــارن، 2015، ص 37 ومــا يليهــا.
60 ناجي البكوش، التقرير االفتتاحي، قراءات يف دستور اجلمهورية الثانية، مقال مذكور سابقا، ص 24.
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وذات صياغــة انشــائية أكثــر منهــا قانونيــة وغلبــت عليهــا التعابيــر الفضفاضة 
واجلوفــاء يف عديــد األقســام واملواضــع )انتصــارا للمظلومــن يف كل مــكان، 
الكســب احلضــاري اإلنســاني العــام، ســاعيا إلــى الريــادة...(. هــذا مــع غيــاب 
التسلســل الواضــح لألفــكار أحيانــا )جنــوح للتكــرار وعــودة مســتمرة لبعــض 
األفــكار وغيــاب للروابــط القانونيــة بــن هــذه األفــكار، مــن ذلــك االنتقــال مــن 
احلديــث عــن حــق الشــعوب يف تقريــر مصيرهــا وعــن حــركات التحــرر إلــى 
احلديــث عــن البيئــة ومــن ثمــة حديــث عــن إرادة الشــعب يف أن يكــون صانعــا 
لتاريخــه(.61 كل ذلــك مــع العلــم أن الدســتور يعتبــر التوطئــة جــزءا ال يتجــزأ 

منــه62 وينــص علــى أن أحكامــه تــؤول كوحــدة منســجمة63.

ثــم إن احلديــث عــن متســك الشــعب بالقيــم اإلنســانية ومبادئ حقوق االنســان 
الكونيــة الســامية صلــب التوطئــة توحــي بــأن هنــاك ترتيبــا تفاضليــا حلقــوق 
االنســان فمنهــا ماهــو ســام ومنهــا ماهــو ليــس ِبســام، وهــذا مــا يتعــارض مــا 
تنــص عليــه املواثيــق الدوليــة مــن أن كل حقــوق االنســان كونيــة وغيــر قابلــة 

للتجزئــة ومتكاملــة ومترابطــة.64

خامســا- إن التوافــق السياســي الــذي دعــا إليــه االحتــاد وحــرص علــى 
الوصــول اليــه عبــر احلــوار الوطنــي65 كان لــه أحيانــا منحــى ســلبي علــى نــص 
الدســتور وأفــرز ازدواجيــة صلباحكامــه مبــا يطــرح حتديــا فعليــا يف عاقــة 
بإشــكاالت تأويــل وتطبيــق النــص التــي قــد تعتــرض القاضــي أو املشــرع 66.

وقــد احتــدم النقــاش مثــا عنــد صياغــة الدســتور حــول كيفيــة إيجــاد تــوازن 
بــن الهويــة العربيــة اإلســامية لغالبيــة الشــعب التونســي والطابــع العلمانــي 

61 وفاء زعفران األندلسي، قراءة يف توطئة دستور 27 جانفي 2014، مقال مذكور سابقا، ص 36 وما يليها.
62 الفصل 145.
63 الفصل 146.

64 عملية صياغة الدستور يف تونس، التقرير النهائي، 2011 – 2014، مركز كارتر، ص 97 .
65 وقــع تشــكيل جلنــة توافقــات صلــب املجلــس التأسيســي بعــد بعــد نشــر النســخة األولــى ملســودة مشــروع الدســتور 
والتــي لقيــت معارضــة مجتمعيــة كبيــرة. ووقــع يف إطــار احلــوار الوطنــي تشــكيل جلنــة للربــط والتنســيق بــن احلــوار 
الوطنــي واملجلــس التأسيســي. وهــذه اللجنــة كانــت تتولــى دراســة النقــاط اخلافيــة املطروحــة علــى جلنــة التوافقــات 
بــن الكتــل النيابيــة لإســراع يف حتقيــق التوافــق حــول الدســتور . انظــر حــامت مــراد، احلــوار الوطنــي يف تونــس، مرجــع 

مذكــور ســابقا، ص 37 .
66 وفاء زعفران األندلسي، قراءة يف توطئة دستور 27 جانفي 2014، مقال مذكور سابقا، ص 38 .
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املنشــود للدولــة، وأفــرز التوافــق تنصيصــا يف الفصــل األول علــى أن اإلســام 
هــو ديــن الدولــة ويف الفصــل 2 تأكيــدا علــى مدنيــة الدولــة، بــل ووقــع منــع 
تعديــل هذيــن الفصلــن. وقــد رأى عديــد ممثلــي املجتمــع املدنــي يف تعريــف 
الدولــة كمدنيــة واعتبارهــا مســلمة يف نفــس الوقــت تناقضــا واعتبــروا أن منــع 
تعديــل هذيــن الفصلــن قــد يخلــق صراعــا بــن شــقن يف املســتقبل67. وهــذا 
اإلشــكال يحيلنــا ملعضلــة أخــرى حــول مــا إذا كان اإلســام مصــدرا للتشــريع 
ــة؟  ــة املدني ــوم الدول ــع مفه ــون التونســي ؟ وهــل أن هــذا يتماشــى م يف القان
ثــم مــا املقصــود بهــذا املفهــوم األخيــر الــذي يســتعمل عــادة كمفهــوم معاكــس 
أو مضــاد ملفهــوم الدولــة العســكرية؟ فهــل يقصــد بــه الدولــة العلمانيــة التــي 
هــي نقيــض الدولــة الدينيــة أم أن هــذا املفهــوم لــه مدلــول خــاص يف الدســتور 

التونســي؟ 68

الفصــل 6 مــن الدســتوركان أيضــا محــل توافــق وهــو ينــص علــى أن » الدولــة 
راعيــة للديــن، كافلــة حلريــة املعتقــد والضميــر وممارســة الشــعائر الدينيــة، 

ضامنــة حليــاد املســاجد ودور العبــادة عــن التوظيــف احلزبــي.

تلتــزم الدولــة بنشــر قيــم االعتــدال والتســامح  وبحمايــة املقدســات ومنــع 
النيــل منهاكمــا تلتــزم مبنــع دعــوات التكفيــر والتحريــض علــى الكراهيــة 
والعنــف وبالتصــدي لهــا« . وهذاالنــص قــد ينتــج عــن تطبيقــه رمبــا تضــارب 
يف املســتقبل باعتبــار أن الدولــة تكفــل حريــة الضميــر مــن جهــة، لكــن غمــوض 
عبــارة حمايــة املقدســات مــن جهــة أخــرى قــد يبيــح أو يــؤدي إلــى احلــد مــن 
هــذه احلريــة إذا مــا اقترنــت بحريــة تعبيــر حتــت مســمى حمايــة املقدســات.69

انطاقــا مــن هــذا اجلــزء الــذي تعرضنــا فيــه للنجاعــة احملدودةللــدور الــذي 
لعبتــه نقابــة االحتــاد يف بنــاء الدســتورميكننا املــرور للجــزء الثانــي املتعلــق 
بالتوصيــات التــي ســيقع توجيههــا للجمهــور املســتهدف وهــو النقابــة املشــار 

إليهــا.

67 عملية صياغة الدستور يف تونس، مرجع مذكور سابقا ص 98.
68 وفاء زعفران األندلسي، قراءة يف توطئة دستور 27 جانفي 2014، مقال مذكور سابقا، ص 37 

69 عملية صياغة الدستور يف تونس، مرجع مذكور سابقا ص 98.
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نحو البحث عن دور اكثر فعالية لالحتاد يف البناء الدستوري

أي دور فعــال ميكــن أن يلعبــه االحتــاد العــام التونســي للشــغل يف املســار 
الدســتوري حاليــا دون الوقــوع يف العثــرات التــي ســقط فيهــا ســابقا؟

ــدور االحتــاد يف الدفــع  ــه بالتعــرض اوال ل ــة عن  هــذا الســؤال ســيقع االجاب
نحــو مســار دســتوري ناجــز، وبتســليط الضــوء ثانيــا عليــدور االحتــاد يف 

الدفــع نحــو إصــاح دســتوري ناجــع.

+ دور االحتاد يف الدفع نحو مسار دستوري ناجز.

مــن الواضــح أناملســار الدســتوري يف الوقــت الراهــن هــو مســار غيــر مكتمــل 
لذلــك يتوجــب احلــرص علــى اســتكماله. وليتــم ذلــك البــد مــن ايجــاد توافــق 

سياســي قــد ميكــن الوصــول اليــه يف الغالــب عبــر العــودة للحــوار الوطنــي.

* ضرورة إعطاء األولوية الستكمال املسار.

يف احلقيقــة ال ميكــن احلديــث عــن مســار دســتوري ناجــز مبجــرد املصادقــة 
ــن بوثيقــة  ــاء تضّم ــى الدســتور، فاملســار الدســتوري ليســت أحكامــا جوف عل
الدســتور ثــم توضــع بالرفــوف، فالعبــرة إذا بإعمــال تلــك األحــكام ووضعهــا 

علــى محــك الواقــع.

ومــن األفضــل يف هــذا املجــال أن يلعــب االحتــاد دورا أساســيا يف ذلــك عبــر 
املنقــوص. إضافــة  الدســتوري  الكافيــة الســتكمال املســار  العنايــة  إيائــه 
لذلــك فتماهيــا مــع إرث االحتــاد يف النضــال لبنــاء دســتور جديــد يكــون يف 
حجــم تطلعــات الشــعب مــن املهــم أن تتخلــى املنظمــة النقابيــة عــن ســلبيتها 
وصمتهــا املطبــق يف عاقــة بتنزيــل البنــاء الدســتوري علــى أرض الواقــع، 
وأن تكــون ســباقة قبــل كل شــيء يف التنبيــه إلــى أنــه ال مجــال للحديــث عــن 
انتقــال دميقراطــي وحتقيــق ألهــداف الثــورة طاملــا أن عديــد أحــكام الدســتور 
بقيــت حبــرا علــى ورق، ثــم أن يكــون لــه دور الريــادة يف املطالبــة بتفعيــل تلــك 
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األحــكام ســندها يف ذلــك أنهــا شــريكة يف البنــاء مــن جهــة، وأن الدســتور 
مــن جهــة أخــرى يؤســس »لنظــام جمهــوري دميقراطــي تشــاركي«70 وهــو مــا 

يعطيهــا حتــى الشــرعية الدســتورية للعــب مثــل هــذا الــدور.

ولتحقيــق النجاعــة يف القيــام بهــذه املهمــة مــن االجــدر ان يقــوم االحتــاد 
التاليــة:  باخلطــوات 

أوال- مــن املهــم تشــخيص الوضــع الراهــن عــن طريــق االســتعانة بخبــراء 
دســتورين مــن داخــل وخــارج االحتــاد ليقــع تســليط الضــوء علــى مــا لــم يتــم 
تفعيلــه مــن أحــكام الدســتور وحتديــد املعوقــات التــي حتــول دون ذلــك وإيجــاد 

احللــول املمكنــة لهــذه املعضلــة.

باتخــاذ  تتعلــق  املفعلــة يف فلــك أحــكام  الدســتورية غيــر  وتــدور األحــكام 
نصــوص قانونيــة تكــون متماهيــة مــع نــص الدســتور، أحــكام تتعلــق بالتفعيــل 
الواقعــي والفعلــي ملنظومــة احلقــوق واحلريــات التــي مازالــت يف جانــب كبيــر 
منهــا منقوصــة خاصــة تلــك التــي لهــا طبيعــة اقتصادية أو اجتماعيــة، وأحكام 
تتعلــق بتركيــز هيــاكل دســتورية منهــا ماهــو قضائــي وهــي أساســا احملكمــة 
الدســتورية التــي لــم تركــز بعــد طبــق مــا ينــص عليــه الفصــل 118 من الدســتور 
)القضــاء املالــي أيضــا يســتوجب تدخــا ألن الدســتور يتحــدث يف فصلــه 
117 عــن محكمــة محاســبات والهيــكل املوجــود حاليــا هــو دائــرة احملاســبات، 
بالنســبة للقضــاء االداري كذلــك لــم يقــع تركيــز محاكــم اداريــة ابتدائيــة 
ــر  ــل اضافــة لوجــود دوائ ــك الفصــل 116 ب ــى ذل واســتئنافية مثلمــا ينــص عل
ــة  ــر جهوي ــات دوائ ــع فقــط وضــع لبن ــة وق ــى مســتوى العاصم اســتئنافية عل
ابتدائيــة للمحكمــة اإلداريــة(، ومنهــا مــا لــه طبيعــة هيئــات دســتورية مســتقلة 
موضــوع البــاب الســادس مــن الدســتور وهــي هيئــة التنميــة املســتدامة وحقــوق 
األجيــال القادمــة التــي لــم تركــز بعــد، وهيئــة احلوكمــة الرشــيدة ومكافحــة 
الفســاد وهيئــة االتصــال الســمعي البصــري اللتــان لــم تركــزا تركيــزاً نهائيــا 
ــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد  ــان )الهيئ ألن الهيئتــن املوجودتــن حاليــا مؤقتت

والهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي البصــري(.
70 توطئة دستور 2014.
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ثانيــا- مــن األجــدر إصــدار بيــان وطنــي يعــرض فيــه االحتــاد بدقــة مخرجــات 
ــم يفعــل مــن أحــكام دســتورية، ويتوجــه  ــة بخصــوص مــا ل الدراســة احلاصل
فيــه ألصحــاب القــرار بضــرورة التســريع يف اســتكمال املســار الدســتوري 

ويحملهــم املســؤولية يف ذلــك.

ثالثــا- مــن األفضــل أن يقــع تفعيــل الهيــاكل القاعديــة للمنظمــة الشــغيلة 
مــن نقابــات جهويــة وأساســية للقيــام بعمليــات التحســيس ملنظوريهــا بأهميــة 
اســتكمال املســار التأسيســي ملــا يف ذلــك مــن تأثيــر علــى مراكزهــم القانونيــة 

وحقوقهــم، وتهيئتهــم للدفــاع عــن ذلــك إن اقتضــى األمــر.

رابعــا- مــن الناجــع عقــد نــدوات صحفيــة والعمــل على التواجــد يف الفضاءات 
ــة واملســكوت  ــر املفعل ــام عــن األحــكام الدســتورية غي ــة إلماطــة اللث اإلعامي
باملســار  احملدقــة  باملخاطــر  توعيتــه  عبــر  العــام  الــرأي  واســتمالة  عنهــا 

ــم يقــع اســتكماله. الدســتوري إن ل

املدنــي  املجتمــع  مكونــات  مختلــف  مــع  التنســيق  األفضــل  مــن  خامســا- 
واألحــزاب السياســية والقــوى احليــة لتحديــد الســبل الكفيلــة بالضغــط علــى 
أصحــاب القــرار جلعــل مســألة اســتكمال املســار الدســتوري أولويتهــم املؤكدة.

ويف النهايــة إن حصــل هــذا األمــر ســيكون مــن الناجــع املــرور يف مســتوى ثــان 
إلــى البحــث عــن التوافــق عبــر العــودة للحــوار.

* ضرورة إيجاد التوافق بالعودة للحوار.

مثلمــا جنحــت جتربــة احلــوار الوطنــي التــي أطلقهــا االحتــاد يف إخــراج 
ــق حــول  ــى الوصــول للتواف ــق الزجاجــة مبســاعدتهم عل ــن عن السياســين م
الوثيقــة الدســتورية، ميكــن أن يكــون احلــوار الوطنــي أيضــا قاطــرة للتوافــق 
حــول اســتكمال املســار التأسيســي خاصــة وقــد بينــت التجــارب أن املراحــل 
ــة عندمــا تســاس باحلــوار71. ــا مــا تنجــح وتثمــر الدميقراطي ــة غالب االنتقالي
71 وقــع اللجــوء الليــة احلــوار مثــا يف كينيــا يف 2008 او الســودان يف 2014 او الســينيغال يف 2009 او اليمــن يف 
2014  او ليبيــا يف 2013 و2014 و2015. انظــر حــامت مــراد، احلــوار الوطنــي يف تونــس، مرجــع مذكــور ســابقا، ص 13 .
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وفعليــا فــإن تونــس لــم تتخــط بعــد هــذه املرحلــة االنتقاليــة طاملــا لــم يقع اســتكمال 
املنظومــة الدســتورية برمتهــا باعتبــار أن بعــض األحــكام االنتقاليــة التــي نــص 
عليهــا الدســتور مازالــت حتكمنــا لعــل أهمهــا تلــك املتعلقــة بالقضــاء الدســتوري72. 

وهــذه الفكــرة ميكــن أن تكــون منطلقــا كــي يتمكــن احتــاد الشــغل مــن إقنــاع 
شــركائه التقليديــن وهــم الهيئــة الوطنيــة للمحامــن والرابطــة التونســية 
للدفــاع عــن حقــوق االنســان واحتــاد الصناعــة والتجــارة بالعــودة ملربــع احلــوار 
الوطنــي. وميكنــه تبعــا لذلــك أن يطلــق مجــددا مبــادرة للحــوار الوطنــي يكــون 
مرماهــا جمــع الفرقــاء السياســين للتوافــق حــول الســبل الكفيلــة باســتكمال 

املســار التأسيســي.

ومــن املهــم أن توفــر النقابــة باعتبارهــا الطــرف األساســي املشــرف علــى 
احلــوار الشــروط املائمــة إلجنــاح هــذا احلــوار والتــي تتمثــل رمبــا يف هــذه 

ــاط: النق

- األفضــل عــدم وضــع شــروط مســبقة مــع احلــرص علــى التوســيع مــن 
قاعــدة األحــزاب واملنظمــات املشــاركة يف احلــوار خاصــة أن الفرصــة ســانحة 
اآلن النضمــام أكبــر عــدد ممكــن مــن األحــزاب ألننــا يف ســنة انتخابيــة، ومــن 
مصلحــة األحــزاب أن تظهــر أمــام الــرأي العــام مبظهــر األطــراف املســؤولة 

واحلريصــة علــى اســتكمال املســار التأسيســي. 

- مــن اجليــد أن تبقــى املنظــم الشــغيلة علــى نفــس املســافة مــن مختلــف 
واحلزبيــة. السياســية  األطــراف 

- مــن املهــم أن تتحلــى القيــادات النقابيــة املشــرفة علــى احلــوار باالتــزان 
واملرونــة وتتفــادى ردود األفعــال املتشــنجة واالنفعاليــة التــي تؤثــر ســلبا علــى 
مســار احلــوار والتوافــق، حتــى وإن تعثــر املســار أحيانــا أو أظهــرت بعــض 

ــا. ــا أو جديته األحــزاب عــدم التزامه
72 ينــص الدســتور يف بــاب االحــكام االنتقاليــة علــى ان البــاب املتعلــق باحملكمــة الدســتورية يدخــل حيــز النفــاذ عنــد 
اســتكمال تعيــن اعضــاء اول تركيبــة للمحكمــة الدســتورية وهــو مــا لــم يحصــل بعــد كمــا وقــع التنصيــص بهــذه االحــكام 
علــى انــه حتــدث هيئــة وقيــة تختــص مبراقبــة دســتورية مشــاريع القوانــن الــى حــن ارســاء احملكمــة الدســتورية واملعلــوم 

ان هــذه الهيئــة مازالــت موجــودة.
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- مــن املهــم أن يلعــب االحتــاد دور الراعــي للحــوار، ويســعى فقــط لتقريــب 
ــاده. ــى حي وجهــات النظــر دون ضغــط أو تهديــد حفاظــا عل

- مــن املهــم أن يكــون احملــرك للحــوار هــو املصلحــة الوطنيــة وتفــادي أي تأثــر 
بأطــراف خارجيــة أو أجنبيــة ألن ذلــك قــد يكــون مدعــاة للتشــكيك يف نزاهــة 

احلوار.

- مــن احملبــذ أن يقــع منــذ اجللســات األولــى للحــوار االتفــاق بــن السياســين 
علــى جــدول أولويــات يتــم فيــه حتديــد ماهــو عاجــل وماهــو آجــل. وقــد يكــون 
ماهــو عاجــل متعلقــا بتركيــز احملكمــة الدســتورية73 والهيئــات الدســتورية 
املســتقلة بصفــة نهائيــة، وتكــون املواضيــع املتعلقــة باســتكمال النصــوص 
القانونيــة التــي تأتــي تطبيقــا للدســتور وتفعيــل ما بقي مــن احلقوق واحلريات 
التــي جــاء بهــا دســتور 2014 مواضيــع مؤجلــة تطبــق بصفــة تدريجيــة ألنهــا 
تســتوجب وقتــا لتحقيقهــا مــع حتديــد ســقف زمنــي لذلــك. ومــن املهــم أن يقــع 
تضمــن كل هــذه املســائل يف خارطــة طريــق متضــي عليهــا األحــزاب املشــاركة 
يف احلــوار، ويتعهــد االحتــاد مبتابعــة االلتــزام بهــا ألنــه مــن املرجــح أن يبقــى 

تفعيــل بعــض بنــود االتفــاق مؤجــا إلــى مــا بعــد انتخابــات 2019.

هــذا وإن وقــع التوافــق حــول تنزيــل أحــكام الدســتور علــى أرض الواقــع ميكــن 
ــاء الدســتوري، وهــو  ــه عاقــة بالبن ــف آخــر ل بعــد ذلــك لاحتــاد أن ميــر ملل

مراجعــة هــذا البنــاء وإصاحــه.

+ دور االحتاد يف الدفع نحو تعديل دستوري ناجع.

إذا كان مــن املمكــن أن يلعــب االحتــاد دورا فعــاال يف الدفــع نحــو تعديــل 
دســتوري مســتقبا فاألنســب أن ميــر هــذا التعديــل مبرحلتــن : مرحلــة أولــى 
يقــع فيهــا حشــد رأي عــام مســاند للتعديــل، ومرحلــة ثانيــة يقــع فيهــا البحــث 

عــن اليــات تكفــل حتقيقالتعديــل املشــار اليــه.

73 انظــر  عمــر العطعــوط، احملاكــم الدســتورية بعــد الثــورات العربيــة، الصفــة واملصلحــة والواليــة القضائيــة، دراســة 
مقارنــة، الكتــاب الســنوي للمنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري 2015 – 2016، 2017، ص 67.
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*حشد رأي عام مساند للتعديل.

مــن اجليــد التذكيــر بــأن االحتــاد قــدم إبــان إعــداد دســتور 2014 مقترحــات 
للمجلــس التأسيســي كاملقتــرح املتعلــق بدســترة احلــوار االجتماعــي، ولــم يلــق 
مقترحــه االهتمــام مــن املؤسســين آنــذاك ولــم يســع هــو ذاتــه إلــى البحــث عن 
الصيــغ املمكنــة كــي يقــع تبنــي ذلــك املقتــرح  ولــم يســلط الضــوء علــى أهميــة 
إدراجــه بالدســتور. لذلــك فاألفضــل إلجنــاح أي تعديــل دســتوري مرتقــب أن 
يتــم البــدء بحشــد رأي عــام مســاند للتعديــل. وهــذه املســألة مهمــة للغايــة يف 
مســار تعديــل الدســتور ألنهــا متكــن مــن إقنــاع أصحــاب القــرار بدرجــة أولــى، 
ومنظــوري النقابــة وعمــوم الشــعب بدرجــة ثانيــة، بجــدوى التعديــل كــي يكــون 

املقتــرح ناجعــا ويلقــى رواجــا لــدى اجلميــع.

ومــن األنســب يف هــذا االطــار أن تقــدم النقابــة شــرح أســباب حتــدد فيــه 
مبــررات اللجــوء القتــراح تعديــل دســتوري.

مــن املهــم أيضــا أن يكــون للنقابــة اســتراتيجية معينــة يف شــرح األســباب تتمثل 
يف التركيــز علــى املســائل اجلوهريــة ال غيــر  والتــي لهــا ارتبــاط بالواقــع 
الراهــن دون إثــارة املســائل التــي ال فائــدة منهــا رغــم أنهــا تطــرح مشــكا علــى 
ــة  مســتوى النــص. )مثــل املســائل التوافقيــة كاملســألة املتعلقــة مبدنيــة الدول
وبدينهــا الــذي هــو اإلســام، وإثــارة هــذه املســألة بالــذات قــد يثيــر تشــنجات 

حزبيــة تنتقــل فيمــا بعــد إلــى املجتمــع برمتــه.(

وبأكثــر دقــة قــد يكــون مــن األنســب التركيــز علــى األزمــة التــي تعيشــها البــاد 
علــى جميــع املســتويات، ســواء منهــا السياســي أو االقتصــادي واالجتماعــي، 

واحللــول الدســتورية املمكنــة لتجاوزهــا.

بالنســبة لتشــخيص األزمــة الراهنــة مــن املهــم أوال بيــان أن هنــاك أزمــة 
الــذي كرســه دســتور 2014 وهــو النظــام  سياســية ســببها نظــام احلكــم 
البرملانــي املعــدل الــذي نتــج عنــه تشــتت يف الســلطات وغيــاب لاســتقرار 
السياســي تبعــا لتعاقــب التحويــرات احلكوميــة يف ظــرف وجيــز، بــل والحــت 
بســبب هــذا النظــام أزمــة بــن رأســي الســلطة التنفيذيــة باعتبــار أن هندســة 
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النظــام السياســي خلقــت إلــى جانــب الســلطة التشــريعية ســلطة تنفيذيــة 
برأســن همــا رئيــس اجلمهوريــة ورئيــس احلكومــة وأعطــت لــكل واحــد منهمــا 
صاحيــات فلــم تكــن رئاســة اجلمهورية رئاســة شــرفية مثلما هــي القاعدة يف 
النظــام البرملانــي. واإلشــكال األبــرز يتمثــل يف أنــه لــم يتــم توزيــع الصاحيــات 

بــن هذيــن األخيريــن ال بشــكل متــوازن وال بشــكل واضــح كفايــة74. 
مــن املجــدي بالنســبة لاحتــاد ثانيــا أن يبــن تأثيــر هــذه األزمــة السياســية 
علــى األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة باعتبــار أنهــا زادت يف تعميــق األزمة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تــرزح حتتهــا البــاد منــذ الثــورة، وأصبحنــا 
بالتالــي أمــام أزمــة ثانيــة ذات طبيعــة اقتصاديــة واجتماعيــة، وهــذه األزمــة 
إن لــم يكــن لهــا ســبب مباشــر موجــود يف النــص الدســتوري إال أنهــا عطلــت 

حتصيــل جــل احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة املكرســة يف الدســتور.
ويف كل احلــاالت كيــف ميكــن للتعديــل الدســتوري أن يســاهم يف حــل هاتــن 

األزمتــن؟
مــن املهــم أن تؤكــد النقابــة أن احلــل األجنــع لتجــاوز هاتــن األزمتــن هــو احلل 
الدســتوري. وهــذا احلــل يتمثــل مــن جهــة يف تعديــل النظــام السياســي يف 
اجتــاه تكريــس نظــام رئاســي صــرف لســبب بســيط هــو أن النظــام البرملانــي 
ــة  ــات العريقــة ال يتماشــى مطلقــا مــع دميقراطي ــه يف الدميقراطي املعمــول ب

فتيــة مثــل املوجــودة يف تونــس وال مــع املشــهد احلزبــي التونســي.
ومــن املهــم أن تعــرج النقابــة علــى أنــه وقــع التفكيــر يف تكريــس النظــام 
البرملانــي املعــدل يف تونــس يف دســتور 2014 ألن رئيــس اجلمهوريــة كان 
مهيمنــا بصــورة كبيــرة علــى املشــهد السياســي قبــل الثــورة ممــا أدى لتســلطه، 
وهنــاك مــن يتحــدث علــى أن النظــام السياســي الــذي كان موجــودا زمــن 
ــز كل  ــة كان هــو مرك ــس اجلمهوري ــة هــو نظــام رئاســوي ألن رئي الديكتاتوري
ــى التقليــص مــن  ــك إل ــا لذل ــا75، فذهــب االجتــاه تبع الســلطات ومتحكمــا به
74 أمــن محفــوظ، مســاهمة يف دراســة االنتقــال الدميقراطــي يف تونــس، مطبعــة التســفير الفنــي، صفاقــس - تونــس، 

2016، ص 83.
75 Mouna Kraiem Dridi, Le chef de l’Etat dans la nouvelle constitution tunisienne,in Les nou-
velles constitutions arabes : Tunisie, Maroc , Egypte, Colloque international organisé les 28 février 
et 1er mars 2014 a tunis, Simpact, 2015,  p.97.
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مــن  بالــذات  الدســتور اجلديــد. وهنــا  صاحيــات رئيــس اجلمهوريــة يف 
ــع  ــم يكــن ينب ــة أن املشــكل يف ظــل النظــام الســابق ل ــن النقاب املجــدي أن تب
مــن طبيعــة النظــام الرئاســي مثلمــا نــص عليــه دســتور 1959 يف نســخته 
األولــى، بــل مــن االنحــراف بهــذا النظــام لنظــام رئاســوي يفتــح البــاب أمــام 
ــدة للدســتور  ــة نتيجــة للتنقيحــات الدســتورية العدي تســلط رئيــس اجلمهوري
املذكــور.76 ويكــون مــن املمكــن بالتالــي تكريــس النظــام الرئاســي يف الدســتور 
احلالــي وإقــرار ضمانــات كافيــة لدمقرطــة ممارســة الســلطة مــن قبــل رئيــس 
اجلمهوريــة، خاصــة عبــر إقــرار رقابــة علــى ممارســة تلــك الســلطة وإقــرار 

ــا. مســؤوليته يف صــورة االنحــراف به

ــي  ــة أخــرى يف إنشــاء مؤسســة حــوار وطن ــل احلــل الدســتوري مــن جه يتمث
اقتصــادي واجتماعــي صلــب الدســتور تكــون مفتوحــة علــى عديــد مكونــات 

ــات الدســتورية77. ــا ضمــن الهيئ ــي وإقحامه ــع املدن املجتم

ومــن املهــم أن تبــن النقابــة أن هــذه املؤسســة ميكــن أن تكــون إطــارا لفتح حوار 
جــدي حــول املشــاكل االقتصاديــة واالجتماعيــة وايجــاد احللــول لهــا، وميكــن 
أن تؤمــن بصفــة عامــة مســارا تشــاركيا لتصــور ووضــع السياســات العامــة يف 

املجالــن االقتصــادي واالجتماعــي وحتــى الســهر علــى مراقبــة إجنازهــا.

ومــن األفضــل أن تشــير النقابــة إلــى أن فكــرة مأسســة احلــوار الوطنــي 
طرحــت ســابقا علــى املجلــس التأسيســي وقــد لقيــت قبــوال واســعا لــدى 
عديــد األطــراف السياســية رغــم أنــه يتــم العمــل بهــا، وهــو مــا ميكــن أن 

يســهل متريــر فكــرة مأسســة حــوار اقتصــادي واجتماعــي78. 

وعمومــا بخصــوص الــرد علــى مــن يدعــون أن التوقيــت غيــر مناســب لتعديــل 
ــا، مــن  ــه دســتور مــازال فتي ــم تفعــل بعــد وألن الدســتور ألن بعــض أحكامــه ل
ــز املؤسســات  ــن يحصــل إال بعــد تركي ــل ل ــة أن التعدي املهــم أن توضــح النقاب
ــور  ــس ومصــر، مرجــع مذك ــرب وتون ــراءات يف جتــارب املغ ــد انفجــارات 2011، ق ــا بع 76 حســن طــارق، دســتورانية م

ســابقا، ص 231.
77 هنــاك مجلــس وطنــي للحــوار االجتماعــي أنشــئ مبقتضــى قانــون 24 جويليــة 2017 لكــن دوره محــدود باملقارنــة مــع 

الــدور الــذي ميكــن أن تضطلــع بــه مؤسســة احلــوار االقتصــادي واالجتماعــي إن وجــدت.
78 حامت مراد، احلوار الوطني يف تونس، مرجع مذكور سابقا، ص 100 .
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الدســتورية خاصــة احملكمــة الدســتورية. ثــم إن التجــارب املقارنــة بينــت أن 
العبــرة يف التعديــل ليــس بعمــر الدســتور بــل مبــدى لــزوم التعديــل مــن عدمــه، 
وميكــن اإلشــارة إلــى أن الدســتور األمريكــي لســنة 1781 عــرف 27 تعديــا 10 

منهــا وقــع اعتمادهــا بعــد ســنتن مــن دخولــه حيــز النفــاذ 79. 

ــل الدســتوري مــن  ــرة التعدي ــا مت حشــد رأي عــام مســاند لفك ــا إذا م وختام
ــل. ــق هــذا التعدي ــات تضمــن حتقي ــة إليجــاد الي األفضــل أن تســعى النقاب

*االليات الكفيلة بتحقيق التعديل.

أوال -  مــن املهــم أن تعكــف النقابــة علــى صياغــة نــص دســتوري جيــد وعلــى 
قــدر كبيــر مــن احلرفيــة كــي يســهل متريــره. والنــص الدســتوري اجليــد هــو 
ــه  ــر مشــاكل وتناقضــات مســتقبا يف عاقت ــذي ال يثي ــص املتماســك وال الن

بالنــص الــذي يحتويــه ويكــون متماهيــا مــع فلســفته وعباراتــه.

ــراء  ــرة موســعة مــن اخلب وســيكون مــن األجنــع أن يلجــأ احتــاد الشــغل لدائ
التونســين يف القانــون الدســتوري والعلــوم السياســية وخبــراء يف امليــدان 
ــب  ــراء أجان ــم االســتعانة بخب االقتصــادي واالجتماعــي، وميكــن أيضــا أن يت
لاطــاع علــى التجــارب املقارنــة يف هــذا امليــدان. ويقــوم هــؤالء بدراســة 
التعديــل مــن كل جوانبــه وبصياغــة نــص يكــون يف مســتوى الرهان الدســتوري. 
وكلمــا مت التوســيع يف هــذه الدائــرة كلمــا كان ذلــك أفضــل يف عاقــة بجــودة 

النــص الدســتوري.

ثانيــا - مــن املهــم أن حتــاول النقابــة احلصــول علــى ضمانــات بخصــوص 
تبنــي التعديــل املقتــرح مــن قبــل أصحــاب القــرار، ومــن ضمانــات أيضــا فيمــا 

يتعلــق بعرضــه فيمــا بعــد علــى مجلــس نــواب الشــعب80و املصادقــة عليــه.

tunisie-tele- 79 انظــر مقــاال بعنــوان  « خبــراء يؤكــدون نظــام احلكــم يف تونــس هجــن »  املنشــور علــى موقــع
graph.com بتاريــخ  15 – 03 – 2017 وهــو حــوار اجــري مــع االســتاذ امــن محفوظــو االســتاذة سلســبيل قليبــي.

80 الفصل 143 وما بعده من الدستور.
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ومــن األفضــل أن يتــم العمــل علــى هــذا املوضــوع مــن طــرف النقابــة يف 
ــرح  ــام ملســاندة املقت ــرأي الع ــع حشــد ال ــد ان يق ــة بع ــة القادم األشــهر القليل
ــة هــذه الســنة،  ــات تشــريعية ورئاســية نهاي ــواب انتخاب ــى أب ــا عل ــك ألنن وذل
وميكــن أن تكــون هــذه املســألة ورقــة انتخابيــة هامــة، خاصــة أن التعديــل 
ال ميكــن أن يتــم منطقيــا وواقعيــا إال بعــد حصــول هــذه االنتخابات.هــذا 
ــة باألطــراف  ــاده يف عاق ــى حي ــم أن االحتــاد يجــب ان يحافــظ عل ــع العل م
السياســية املتواجــدة علــى الســاحة مــع حرصــه علــى الوصــول التفــاق معهــا 

بخصــوص مســار اإلصــاح الدســتوري.

ومــن املهــم أن يقــع صياغــة هــذا االتفــاق كتابيــا81 مــع إلــزام تلــك االطــراف 
بإعمالــه. لكــن رمبــا يطــرح اإلشــكال يف هــذا املضمــار حــول القيمــة القانونيــة 
لهــذا اإلتفــاق، ثــم إن الشــركاء السياســين بعــد حشــد دعــم الشــعب قــد 

يتراجعــون فيمــا بعــد عــن التزامهــم باعتمــاد اإلصــاح الدســتوري. 

مــن املهــم اإلشــارة هنــا أن هــذا االتفــاق يبقــى اتفاقــا ذي قيمــة معنويــة 
وال قيمــة لــه علــى املســتوى القانونــي، ورمبــا قــد يتراجــع شــركاء االحتــاد 
املســتقبلين عــن االتفــاق املذكــور بعــد الصعــود للســلطة، لكــن يبــدو أن ذلــك 
ســيكون صعبــا ألن التراجــع لــن يصــب يف مصلحــة هــؤالء باعتبــار أن احتــاد 
الشــغل لــه مــن القــوة التــي تخــول لــه الدفــاع عــن فحــوى ذلــك االتفــاق بطريقة 

قــد تربــك أصحــاب القــرار وتعطــل الســير العــادي لدواليــب الدولــة.

81 انظــر ميشــيل برانــدت، جيــل كوتريــل، يــاش غــاي وانطونــي ريغــان، وضــع الدســتور واالصــاح الدســتوري، خيــارات 
عمليــة ،مرجــع مذكــور ســابقا، ص 24 ومــا يليهــا.
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اخلامتة

لئــن كان الــدور الــذي لعبــه االحتــاد العــام التونســي للشــغل يف بنــاء الدســتور 
ــا  ــة، فذلــك ال يحجــب عن التونســي لســنة 2014 مشــوبا بالنقــص واحملدودي
ــي ســاهمت يف صياغــة  ــة الت أن االحتــاد كان أحــد أهــم احلــركات املجتمعي
دســتور يضمــن املقومــات األساســية لدولــة دميقراطيــة رغــم مــا يعتــري هــذا 
الدســتور مــن هنــات. ومــن املأمــول أن يتجــاوز االحتــاد عثــرات التجربــة 
األولــى ليكــون لــه دور فعــال وناجــع يف اســتكمال املســار التأسيســي ويف 

ــة. ــة الدســتورية احلالي إصــاح املنظوم
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دور احلركات املجتمعية في صياغة

مشروع دستور اليمن االحتادي

روضة العريقي1

املقدمة

ــات،  ــد مــن التحدي ــة، العدي تعتــرض صياغــة الدســاتير يف املراحــل االنتقالي
التــي قــد ترجــع إلــى غمــوض الواقــع السياســي يف هــذه املرحلــة وعــدم 
تبلــور االجتاهــات السياســية بوضــوح، واخلشــية مــن فشــا لتســويات اآلنيــة 
املرتبطــة مبصالــح األطــراف املتنازعــة2، وهــو مــا مــرت بــه التجربــة اليمنيــة 

يف صياغــة مشــروع الدســتور االحتــادي.

متتــد معركــة اليمنيــن مــن أجــل الدســتور منــذ أربعينيــات القــرن املاضــي، 
إال أن الســمة الغالبــة لصياغــة تلــك الدســاتير واإلعانــات الدســتورية، عــدم 
خضوعــه اللمشــاركة املجتمعيــة واقتصارهــا علــى القــوى والنخــب السياســية 

والســلطوية.3

1 - باحث دكتوراه يف القانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية بتونس.
التحــوالت  الدســاتير يف  الدســاتير، صياغــة  األساســية يف صياغــة  الضمانــات احلقوقيــة  ســليمان،  2 - عصــام 
الدميقراطيــة- اخلبــرات العربيــة والدوليــة مــن منظــور مقــارن، وقائــع النــدوة التــي عقدتهــا املؤسســة اللبنانيــة للســلم 
ــروت، 14-13 ديســمبر 2013، اشــراف انطــوان مســره  ــرو، بي ــدق مون ــاور يف فن ــراد ادين ــم ومؤسســة كون ــي الدائ األهل

وربيــع قيــس، منشــورات املؤسســة اللبنانيــة للســلم األهلــي الدائــم، املكتبــة الشــرقية- بيــروت، 2014، ص11.
3 - بدايــة الســتينيات شــهدت شــمال اليمــن ثــورة ال 26 مــن ســبتمبر يف شــمال اليمــن، والتــي صــدر فيهــا اإلعــان 
دســتوري 1962م، وتــاه ثاثــة دســاتير مؤقتــة: )1963م/ 1965م/ 1967م(، وســتة قــرارات دســتورية: )1968م/ 1970م( 
ــة واحــدة، تأخــر صــدور أول  ــل االندمــاج يف دول ــوب ســابًقا، قب ــة اجلن ودســتورين دائمــن: )1964م/ 1970م( ويف دول
دســتور جلمهوريــة اليمــن الدميقراطيــة الشــعبية حتــى العــام 1970م، وذلــك بعــد ثــاث ســنوات مــن تاريــخ االســتقال؛ 
جــرى تعديلــه عــام 1978م. بأســلوب اجلمعيةالتأسيســية مجــازاً، أعــد املجلــس الوطنــي يف شــمال اليمــن دســتور عــام 
1970م، كمــا أعــد مجلــس الشــعب األعلــى يف دولــة جنــوب اليمــن دســتور عــام 1978م ثــم أقــره مجلــس الشــعب األعلــى، 
انظــر قائــد محمــد طربــوش، الدولــة االحتاديــة والدولــة البســيطة والتجربــة الدســتورية يف اليمــن، بحــث مقــدم إلــى 

نــدوة ينظمهــا منتــدى احلــوار وتنميــة احلريــات 24/2/2013م، صنعــاء.
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بتاريخ 22 مايو 1990م، توحد شــمال اليمن )اجلمهورية العربية اليمنية( مع 
جنوبــه )جمهوريــة اليمــن الدميقراطيــة الشــعبية( يف ميــن واحــد )اجلمهوريــة 
اليمنيــة(، جــرى صياغــة دســتور دولــة الوحــدة، وفــق رؤية توافقيــة بن نظامي 
الشــطرين، وصــودق عليــه مــن ِقبــل مجلســي الشــورى يف الشــمال ومجلــس 
الشــعب األعلــى يف اجلنــوب، ثــم عــرض لاســتفتاء الشــعبي،4 الــذي كان محــل 
إجمــاع غالبيــة اليمنيــن، خاصــة احلزبــن احلاكمــن يف الشــطرين )املؤمتــر 
الشــعبي واحلــزب االشــتراكي(، اللذيــن توليــا اإلعــداد والصياغــة،5 مــا عــدى 

بعــض األحــزاب املعارضــة،6 التــي رفضــت صياغتــه ومحتــواه منــذ البدايــة.7

يف ســبتمبر 2000م شــكلت جلنــة حلمايــة الدســتور، تضــم سياســين حزبيــن 
تطالــب  أخــرى،  وشــخصيات  ومثقفــن  ومحامــن  وأكادمييــن  ومســتقلن 
بإصــاح دســتوري شــامل وجــذري عــن طريــق صياغــة دســتور جديــد، تشــارك 
يف وضعــه مختلــف الفئــات االجتماعيــة، وجتــري مناقشــته وإقــراره مــن قبــل 
كافــة أبنــاء الشــعب يف اســتفتاء عــام، الن التعديــات الدســتورية التــي متــت 
ســابقاً، كانــت جتــرى لصالــح الســلطة املهيمنــة، األمــر الــذي يجعلهــا ال تعبــر 
عــن ارادة املجتمــع وقــواه السياســية واالجتماعيــة، وال جتعــل الدســتور عقــداً 
اجتماعيــاً حقيقيــاً، بــل دســتور قائــم علــى الغلبــة وقانــون القــوة وبذلــك تقــل 
كل  علــى  واحــدة  نخبــة سياســية  وهيمنــة  القــوى  تــوازن  شــعبيته،الختال 

مؤسســات الدولــة.8

عقــد حــوار بــن األحــزاب السياســية، ألجــل االتفــاق حــول االصاحــات 
الدســتورية، الســيما بعــد توتــر الوضــع السياســي، كمــا هــو مبــن يف وثيقــة 
4- ُقــّدم لاســتفتاء الشــعبي العــام يف 30 نوفمبــر 1990م، إال أن املعارضــة التــي واجهــة مســودة الدســتور أّخــر االســتفتاء 
َســنًَة كاملــة، ويف تاريــخ 15/5/1991م مت التصويــت علــى الدســتور وحصــل علــى نســبة %96.37 مــن إجمالــي عــدد الذيــن 
شــاركوا يف االســتفتاء، والذيــن بلغــت نســبتهم %73.61 مــن عــدد املســجلن يف كشــوفات القيــد، والذيــن بلغــت نســبتهم 
%30 مــن عــدد مــن يحــق لهــم التصويــت، والذيــن ميّثلــون %44.21 مــن إجمالــي عــدد املواطنــن. رشــيد احلــداد، خمســون 

.http://www.alwasat-ye.net/?ac=3&no=41392 ،عامــاً مــن الصــراع .مراحــل معركــة الدســتور، 12/1/2015م
5 - حزب املؤمتر الشعبي العام يف الشمال، واحلزب االشتراكي اليمني يف اجلنوب.

6 - التي كان أبرزها حزب التجمع اليمني لإصاح.
7 - بلقيس أحمد منصور، االحزاب السياسية والتحول الدميقراطي، مكتبة مدبولي، القاهرة 2004م، ص 48.

ــل الدســتور عــام  ــاة، كمــا مت تعدي ــد، 9/10/2000م صحيفــة احلي ــة الدســتور« تطالــب بدســتور جدي ــة حماي 8 - جلن
2001م لتوســيع صاحيــات رئيــس الدولــة، ومتديــد فتــرة احلكــم إلــى ســبع ســنوات، ومتديــد فتــرة عمــل مجلــس النــواب 

إلــى ســت ســنوات
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قضايــا وضوابــط احلــوار املوقعــة بــن االحــزاب املشــاركة يف البرملــان بتاريــخ 
16/6/2007م، والتــي كان غرضهــا اصــاح النظــام االنتخابــي والقوانــن 
األحــزاب  عمــوم  أمنــاء  لقــاء  مت  واحلريــات. مبوجبــه  باحلقــوق  اخلاصــة 
ومســاعديهم، يف مدينــة عــدن بتاريــخ 2/11/2007م، ملــدة أســبوع خلــص 
إلــى تعديــل قانــون االنتخابــات، ووقــع كنتــاج لهــذا اللقــاء، محضــر مشــاورات 

عــدن.9

بدئــت الثــورة الشــبابية يف فبرايــر 2011م، تلتهــا أحــداث كثيــرة، تغيــرت معهــا 
العديــد مــن املوازيــن، لــم يعــد معهــا إعــداد الدســتور مســألة مــن اختصــاص 
القــادة السياســّين أو حــزب الســلطة فحســب، فقــد ُفــرض علــى اجلميع تقبل 
الواقــع املعاصــر، بتطبيــق الدميقراطيــة الفعليــة، والتــي تعتــرف بحــق الشــعب 
يف املشــاركة بصنــع القــرار، ورســم خارطــة طريــق املســتقبل، بصياغــة دســتور 
يضمــن فيــه حقوقــه، وعــدم قصــر اتخــاذ القــرار علــى األحــزاب والســلطة، 
لفشــلهما امللمــوس يف ذلــك مــن خــال العديــد مــن التجــارب الســابقة علــى 
ــم  ــد مــن األقطار،فل ــى مســتوى العدي ــة عل مســتوى اليمــن والتجــارب احلالي
تعــد مســألة مشــاركة الشــعب يف الصياغــة قابلــة لاختــاف، واصبــح النقاش 

حــول طــرق ضمــان هــذه املشــاركة وآليــات تنظيمهــا.

ألن احلــق يف املشــاركة، حــق أصيــل وثابــت، منصــوص عليــه يف العديــد مــن 
املواثيــق الدولّيــة، كاحلقفــي املشــاركة يف الشــؤون العاّمــة )املــادة 25 مــن 
العهــد الدولــّي اخلــاّص باحلقــوق املدنّيــة والسياســّية(، وحــق األقلّّيــات يف 
التمّتــع باحلكــم الذاتــي )إعانــات األمم املّتحــدة املتعلّقــة باألقلّّيــات والشــعوب 
األصلّيــة(، وحــق تقريــر املصيــر )ميثــاق األمم املّتحدة، والعهــد الدولّيا خلاّص 
باحلقــوق املدنّيــة والسياســّية، والعهــد الدولــّي اخلــاّص باحلقــوق االقتصادّيــة 

واالجتماعّيــة والثقافّيــة(.

كان املجتمــٍع اليمنــي، يعانــي مــن حــدة االنقســام، بعــد ثــورة فبرايــر2011، 
ومســالة وضــع الدســتور ليــس مجــّرد قواعــد تنّظــم هيــكا حلكومــة، وامنــا 
والِقَيــم،  بالهّوّيــة  مشــترك  وشــعور  إجمــاٍع  لبنــاء  وفرصــة  فريــدة  حلظــٌة 

9 احلوار اليمني )2011-2007(، املوسوعة احلرة ويكيبيديا.
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وفرصــة حلــل اخلافــات الرئيســّية، ومللمــة اجلــراح املتراكمــة، ولتحقيــق هــذه 
النتائــج يتطلــب مشــاركة أصحــاب القــرار بوضــع الدســتور إلجــراِء عملّيــة 

ــاس وآراءهــم. ــا الن ــم بقضاي ــة والشــفافية، تهت ــع باملصداقّي تتمّت

ــا تونــس ومصــر، مــن حيــث  وتختلــف ثــورة اليمــن عــن بقيــة الثــورات ومنه
الدخــول يف تســوية سياســية بــن النظــام الســابق وأنصــار الثورة،بعــد صــدور 
قــرار مجلــس االمــن رقــم 2014، ونقــل الســلطة برعايــة مجلــس التعــاون 
اخلليجــي، ومنظمــة االمم املتحــدة وباألخــص الــدول اخلمــس دائمــة العضوية 
يف مجلــس االمــن الدولــي، والتــي تراضــى عليهــا طــريف الصــراع )املؤمتــر 
الشــعبي العــام وهــو احلــزب الســابق املهيمــن، واملعارضــة املجتمعــة خلــف مــا 
يســمى باللقــاء املشــترك الــذي يتكــون مــن حــزب التجمــع اليمنــي لإصــاح 
اإلســامي واحلــزب االشــتراكي اليمنــي وبعــض األحــزاب املعارضــة(، تتولــى 
فيهــا االمم املتحــدة بدعــم مــن دول مجلــس األمــن اخلمــس، مهمــة تنفيــذ 

املبــادرة اخلليجيــة، املتضمنــة نوعــن مــن احللــول:

نائبــه، 	  إلــى  الرئيــس  مــن  الرئاســة  بنقــل  يتمثــل  االســتعجالي،  احلــل 
كفــاءات. حكومــة  وتشــكيل 

احلــل طويــل األمــد، الــذي يتمثــل يف التحضيــر للحــل النهائــي عــن طريــق 	 
احلــوار الوطنــي بــن املجموعــات املعنيــة يف املشــاركة يف اتخــاذ القــرار، 
لوضــع رؤيــة واضحــة ملســتقبل البــاد وصياغــة دســتور جديــد، يلبــي 

طمــوح وتطلعــات الشــعب ويلــم جــروح البــاد بعــد مجريــات الثــورة10.

هــذا احلــل طويــل األمــد يبــدأ بتنظيــم جلســات احلــوار الوطنــي وعقــد 
مناقشــات بــن جميــع املكونــات املجتمعيــة، لتبــادل األفــكار بغــرض الوصــول 
10 - منــح الرئيــس الســابق/ علــي صالــح، احلصانــة مــن أي تتبعــات لــه وملــن عملــوا معــه، ليقــدم اســتقالته إلــى مجلــس 
النــواب ويصبــح نائبــه/ عبــد ربــه منصــور هــادي الرئيــس الشــرعي باإلنابــة، مــع تشــكيل حكومــة وفــاق وطنــي بنســبة 
50 يف املائــة لــكل طــرف. تعمــل علــى توفيــر األجــواء املناســبة لتحقيــق الوفــاق الوطنــي وإزالــة عناصــر التوتــر سياســيا 
وأمنيــا..، كمــا يدعــو الرئيــس اجلديــد إلــى انتخابــات رئاســية يف غضــون ســتن يومــاً، مــع تنظيــم مؤمتــر حــوار وطنــي 
تشــارك فيــه كل القــوى والفعاليــات السياســية يف البلــد، وبعــد ســتة أشــهر مــن »احلــوار الوطنــي« ينــص االتفــاق علــى 
تشــكيل جلنــة صياغــة الدســتور علــى أن تقــدم خــال ثاثــة أشــهر مقترحــا لنــص دســتوري يحتــرم املبــادئ التــي اقرهــا 
مؤمتــر احلــوار الوطنــي، ويطــرح هــذا املشــروع للشــعب اليمنــي لاســتفتاء عليــه، بعدهــا يوضــع جــدول زمنــي النتخابــات 
برملانيــة جديــدة مبوجــب أحــكام الدســتور اجلديــد. تشــكل احلكومــة بطلــب مــن رئيــس احلــزب الفائــز بأكبــر عــدد مــن 

األصــوات بتشــكيلها .
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إلــى التوافــق، ليكشــف كل طــرف مــا خفــى عــن الطــرف األخــر.11 علــى اعتبــار 
أن األنظمــة الراشــدة هــي التــي جتعــل مــن التحــاور والتواصــل مــع احلــركات 
املجتمعيــة نهــج وسياســة، ليثمــر ازدهــار واســتقرار، لتــايف تكــرار مــا حصــل 
مــع األنظمــة املســتبدة، التــي لــم ينتج عنها ســوى القمع والصراعــات الداخلية 

والفوضــى واالضطرابــات، ممــا أثــر ســلبا علــى األمــن واالســتقرار.12

ــل طبيعــة دور  حتــاول هــذه الورقــة، مــن خــال منهــج مختلــط، يصــف ويحل
احلــركات املجتمعيــة وكيفيــة مشــاركتهايف محاولــة وضــع األســس الدســتورية 
لليمــن بعــد ثــورة 2011، ابتــداء مــن مؤمتــر احلــوار الوطنــي وصــوال إلــى 
صياغــة مســودة الدســتور االحتــادي، مــن خــال حتليــل نصــوص القــرارات 
املنظمــة لعمليــة التحــاور وصياغــة الدســتور، وربطــه بالواقــع مــن خــال 
مجريــات االحــداث علــى ضــوء حتليــل املقــاالت املنشــورة بالصحــف واملواقــع، 
نتيجــة عــدم وجــود الكتابــات القانونيــة املتخصصــة حــول املوضــوع - التيتعــد 
مــن أبــرز صعوبــات البحــث - مــع األخــذ باملشــاركات العامــة التــي متــت عبــر 
ــا يظهــر مــن نقائــص  ــي، بالتعقيــب والنقــد مل املوقــع الرســمي للحــوار الوطن
لعمليــة املشــاركة، إن كان متثيلهــا حقيقيــاً لكافــة فئــات املجتمــع، أم أنــه كان 
مجــرد متثيــل صــوري، اســتغلته بعــض القــوى النافــذة لتحقيــق أجندتهــا 
اخلاصــة، وكــذا مناقشــة اجلوانــب االيجابيــة ومكامــن القصــور ومــا ميكــن أن 

يؤخــذ علــى هــذه التجربــة.

علــى أمــل أن تشــكل هــذه الورقــة رســالة إلــى كل املهتمــن، والقائمــن علــى 
موضــوع اشــراك احلــركات املجتمعيــة يف صياغــة الدســاتير، أصحاب القرار، 
السياســين، منظمــات املجتمــع املدنــي والباحثــن يف التعديــل والتصويــب إن 
ــزال مشــكلة الورقــة يف التســاؤل  وجــدوا يف محتواهــا ضالتهــم، وميكــن اخت

عــن: 

11 - محمد ابو خليف، تعريف احلوار،8/6/2017م.
12 - ابراهيم العبيدي: مفهوم احلوار الوطني، 8/11/2016. ـ.
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كيــف كان دور احلــركات املجتمعيــة فيصياغــة الدســتور؟ وكيــف الســبيل إلــى 
أنتكــون مســاهمتها أكثــر فعاليــة؟

اتيــح  الــذي  الــدور  مــن خــال عــرض  مــا ســنحاول اإلجابــة عنــه،  وهــو 
للحــركات املجتمعيــة يف احلــل السياســي مــن خــال عمليــة اتخــاذ القــرارات 
ــة احلــوار  ــاح لهــا، ســواء مــن خــال املشــاركة فيمرحل ــدور املأمــول أن يت وال
الوطنــي التــي اتســعت فيهــا املشــاركة املجتمعيــة، بدخــول واســع ألطيــاف 
احلــركات املجتمعيــة يف احلــوار الوطنــي، الــذي خــرج بوثيقــة شــملت احللــول 
ــا التــي مت التحــاور حولهــا ســميت ب »وثيقــة احلــوار الوطنــي«  لــكل القضاي
)احملــور االول(. أو مــن خــال املشــاركة يف مرحلــة صياغــة الدســتور التــي 
ــة  ــا - بحســب احلاجــة املطلوب ــة - نوعــا م ــا املشــاركة املجتمعي ــت فيه ضاق
ــة يف  ــرة معين مــن حيــث العــدد الــذي يفــي بالغــرض، ممــن تكــون لديهــم خب
الصياغــة. ليتــم االســتناد علــى هــذه الوثيقــة، وحتــت رقابــة الهيئــة الوطنيــة 
لتنفيــذ مخرجــات احلــوار الوطنــي، حتــى يكــون اليمــن علــى موعــد مــع مرحلــة 
جديــدة، عنوانهــا تطبيــق مخرجــات احلــوار وصياغــة دســتور جديــد، ليكــون 

ــراره عبراســتفتاء شــعبي )احملــور الثانــي( ــة يف إق ــة النهاي للشــعب الكلم
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احملور األول

املشاركة باحلوار

صــدر قــرار جمهــوري مــن رئيــس اجلمهوريــة بتشــكيل اللجنــة الفنيــة لإعــداد 
والتحضيــر ملؤمتــر احلــوار، تكونــت اللجنــة الفنيــة مــن 25 عضــواً، مت زيــادة 
عددهــم إلــى 31 عضــو، بغــرض اإلعــداد النعقــاد مؤمتــر احلــوار الوطنــي 
وحتديــد مــكان انعقــاده، ووضــع جــدول أعمــال املؤمتــر وموضوعاتــه ونظامــه 

الداخلــي، واختيــار املكونــات املقــرر مشــاركتها يف احلــوار.13

انعقــد احلــوار الوطنــي يف 18 مــارس 2013م يف أمانــة العاصمــة صنعــاء، 
األطــراف  بــن  الثقــة  بنــاء  بهــدف  الرئيســية  املشــاورات  مرحلــة  وهــي 
املتحــاورة، ملناقشــة القضايــا ذات األهميــة الوطنيــة، للخــروج برؤيــة مشــتركة 
ــد  ــات األحــداث يف البل ــا، مــع األخــذ يف احلســبان مَجَري ــول له ووضــع احلل
ــى يتعــزز الشــعور  ــا املجتمــع، حت ــي يعــرب عنه ــات الت واالحتياجــات والتطلّع
لــدى اجلميــع بااللتــزام واالرتبــاط مبــا مت التوصــل اليــه، وهــي املرحلــة األولــى 
لــدور احلــركات املجتمعيــة مبشــاركة االحــزاب والقــوى السياســية يف وضــع 
احللــول والتــي ســتكون مضمنــة يف مســودة الدســتور، ومتتــاز هــذه املشــاورات 
بــأن عقــد االجتماعــاٍت كانــت وجًهــا لوجه،حيــث تناقــش القائمــون حــول كافــة 

املســائل الوطنيــة، مــع اســتطاع آراء النــاس فيهــا.

وقــد اســتمر احلــوار فتــرة تزيــد عــن عشــرة أشــهر، حتــى انتهــى بتاريــخ 25 
ينايــر 2014م، وتّوجــب توقيــع مايعــرف بـــ »وثيقــة احلــوار الوطنــي« و»ورقــة 
ــواردة يف الوثيقــة، فمــا هــي الفئــات املجتمعيــة  ــود ال ــذ البن ــات« لتنفي ضمان
بــه  قامــت  الــذي  الــدور  هــو  ومــا  األول(  )العنصــر  احلــوار  يف  شــاركت  التــي 

الثانــي( )العنصــر 

13 ـ قــرار رئيــس اجلمهوريــة رقــم )30( لســنة 2012م، بإنشــاء اللجنــة الفنيــة لإعــداد والتحضيــر ملؤمتــر احلــوار 
الوطنــي الشــامل، وحتديــد مهامهــا واختصاصاتهــا.
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العنصر األول

الفئات املشاركة

إن الشــعب صاحــب احلــق يف حكــم نفســه بنفســه، هــو املعنــى احلقيقــي 
بالدميقراطيــة التشــاركية بــدال عــن الدميقراطيــة التمثيليــة، نظــراً الســتحالة 
وجــود كل فــرد مــن أفــراد الشــعب خــال مرحلــة صنــع القــرار، ممــا يســتعاض 
ــي تتخــذ  ــات الت ــا الكيان ــي يقصــد به ــة، الت ــل احلــركات املجتمعي ــه بتمثي عن
شــكل منّظــم إلــى حــد مــا، فيــه ياكألوبنــًى رســمّية، مثــا ألحــزاب السياســّية 
أو املجموعــات أو املنّظمــات أو املجتمعــات أو احلــركات، مختلفــة التوجهــات، 
احلكومــة.14  لســيطرة  خضوعهــا  متيزهــا، عــدم  التــي   الرئيســّية  الســمة 
يكــون لــدى هــذه الكيانــات املدنيــة إدراك بضــرورة العمــل املشــترك وخاصــة 
هشــة  وضعيــة  يف  وجودهــا  أو  احلقيقيــة،  الدميقراطيــة  غيــاب  ظــل  يف 
ويائســة15، لتعبــر عــن فئــات الشــعب حســب نوعهــا، إن كانــت حقوقيــة أو 
ثقافيــة أو تنمويــة أو تربويــة أو غيــره، تلــك احلــركات املجتمعيــة ال تنــدرج 
حتــت قيــادة واحــدة، لــذا كا لــه وجــه نظــر فرديــة، حــول القضايــا التــي تهــم 
البلــد، بخــاف االطــراف احلزبيــة التــي تتفــق يف وجهــة نظرهــا الفرديــة أو 
ــذا ال بــد  ــة. ل ــة مــع غيرهــا مــن االحــزاب يف اطــار تنســيقات معين اجلماعي
ــك  ــون ذل ــاة السياســية ك ــي يف احلي ــع املدن ــي للمجتم ــن االشــراك احلقيق م
أمــر ضــروري، ألن افــكاره أقــرب لعامــة املجتمــع وأكثــر اســتهدافاً للمصلحــة 
العامــة، باتخــاذ أســاليب ووســائل أكثــر جناعــة مثــل النــدوات واالجتماعــات 
واملظاهــرات واالحتجاجــات وغيرهــا مــن الوســائل لضمــان وصــول مطالــب 
املجتمــع وتدوينهــا يف الدســتور16، وال يســتطيع احــد انــكار دورهــا امللمــوس، 
ملــا لهــا مــن قــوة ضغــط علــى األطــراف السياســية، الســتقاليتها عــن الســلطة 

14 - ميشيل براندت، وضع الدستور، مرجع سابق، ص358.
15 ـ تشــارلز تلــى، ترجمــة وتقــدمي ربيــع وهبــة، احلــركات املجتمعيــة، املجلــس األعلــى للثقافــة، القاهــرة، الطبعــة األولــى، 

2005م، ص14.
ــن مســعود، دورالهيئاتالوطنيةفيصناعةالدستور،ورقةبالدورةالرابعةحوملشاركةاملجتمعاملدنيفيبناءالدســتور،  16 ـ كمــال ب

27/11/2018مــص7.
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ومناصبهــا، ممــا يعــزز ثقــة النــاس فيهــا لدورهــا املســتقل واملراقــب ألعمــال 
الســلطة، الســيما املنظمــات الدوليــة القائمــة علــى قيــم إنســانية والهادفــة إلى 
تطبيــق الدميقراطيــة أو الراعيــة حلقــوق االنســان، والتــي تهتــم باملســاعدة يف 
تكويــن الدســتور دون االقتصــار علــى تقــدمي االقتراحــات، حيــث تكــون أكثــر 
اســتقالية بطــرح الــرؤى واألفــكار دون قيــود وارتباطــات سياســية، يغلــب 

فيهــا حتقيــق املصلحــة العامــة لشــمولها فئــات متعــددة مــن الشــعب.

اتخــاذ  يف  ضــرورة  املجتمعيــة  احلــركات  اشــراك  يجعــل  الــذي  األمــر 
القرار،ليــؤّدي إلــى غــرس اإلحســاس باملســؤولّية لــدى الفاعلــن يف عملّيــة 
إعــادة البنــاء واملصاحلــة، وقــد بّينــت التجــار بــأن اســتبعاد فاعلــن معّينينــأ 
وتهميشــهم يوّلــد االســتياء، ويــزرع بذورالعنــف املتجــّدد. ويعــد وضــع الدســتور 
أهــم القــرارات ومــن اللحظــات احلاســمة للدولــة، فمتيتــّم فيــه اســتبعاد 
الفاعلــن الرئيســّين، فســيكون الســام أكثــر عرُّضــة لانهيــار، يف حــن 

اشــراكهم مينــح الدســتور درجــٍة عاليــٍة م نالشــرعّية الشــعبّية.17

وهــو مــا يجــري عليــه العمــل، لــدى العديــد مــن التجــارب الدوليــة التــي 
تؤمــن بتطبيــق الدميقراطيــة، بحيــث يوضــع الدســتور مبشــاركة اجلمهــور، 
ــة  ــة، واملجموعــات احمللّّي مبــا فيهــم األحــزاب السياســّية، واجلماعــات الدينّي
والنســاء،  التجارّيــة،  والنقابــات  األعمــال،  واملهنّيــن، ومنّظمــات  العرقّيــة، 
واملعوقــن، واملغتربــن، والشــباب، ملعرفــة توّقعــات النــاس العادّيــن ورغباتهــم 
ــن  ــج، م ــك النه ــررت اتخــاذ ذل ــا ق ــن الدســتور.فما هــو حــال اليمــن حينم م
أشــركت مــن تلــك الفئــات واحلــركات املجتمعيــة باحلــوار )أواًل( ومــا آليــة 

اختيــار أعضائهــا )ثانيــًا(

أواًل: مكوناتها:
ــة بصــورة  ــة مــن ســمات وضــع الدســاتير احلديث أصبحــت املشــاورات العاّم
أكثــر منــذي قبــل، فالدســتور الــذي يتــّم التوصــل إليــه مــن خــال عملّيــة  
ــه مــّدة  ــا، مــع احتمــال اســتمرار العمــل ب تشــاركية موســعة يكــون أكثــر توازن
ــل، يــاش غــاي، انطونــي ريغــان، وضــع الدســتور واالصــاح الدســتوري، انتربيــس،  17 - ميشــيل برانــدت، جيــل كوتري

ــو 2012م، املقدمــة. ــان، يولي لبن
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أطــول؛ فهــو ميّثــل توافــق آراء واســعة النطــاق، يســتجيب ملطالــب الشــعب،مما 
يقلــل املطالبــة بإعــادة التفــاوض حوله يف املســتقبل، كما أن املشــاركة الشــعبّية 
ــه،  ــى شــعور الشــعب مبلكّيت ــؤّدي إل ــرة، ت ــى الدســتور شــرعّية كبي تضفــي عل

ممــا يحميــه مــن النقــد والتعطيــل.18

كان احلــوار الوطنــي مــن الضــرورات التــي اســتوجبتها املرحلــة، بعــد الثــورة 
الشــبابية علــى احلكــم الــذي اســتمر لثاثــة وثاثــن ســنة، ألجــل وقــف 
االســتبداد وإعــادة األمــل ألصحــاب املظالــم واحلقــوق، ووقــف احلمــات 
العســكرية واالعتقــاالت، وتهيئــة املنــاخ السياســي، وتوطيــد العاقــة بــن 
أطــراف الصــراع والسياســين، ووضــع دســتور يكفــل احلقــوق واحلريــات 
ويحقــق االمــن واالســتقرار، مــن خــال اشــراك فئــات الشــعب عبــر املكونــات 
واحلــركات املجتمعيــة، وهــذه كانــت مــن أبــرز مهــام اللجنــة الفنيــة لإعــداد 
والتحضيــر ملؤمتــر احلــوار الوطنــي، لتمكــن أفــراد املجتمــع اليمنــي مــن 
تقريــر مســتقبلهم، بالشــكل الذييفيبــت طلعاتهــم.19 املتمثلــة فيبنــاء دولــة 
جديــدة قائمــة علــى املواطنــة املتســاوية، وســيادة القانــون والتــداول الســلمي 
للســلطة، وإرســاء هــذه املبــادئ مبســودة دســتور اليمــن اجلديــد كخطــوة 
فاعلــة، لتجســيد ملكيــة الشــعب للســلطة والثــروة، وتعزيــز مشــاركته الفّعالــة 

يف احلكــم، وإدارة شــؤونه مبختلــف املجــاالت.

ــخ  ــة20، يف تاري ــة الكرام ــة ملجــزرة جمع ــرى الثاني ــون الذك ــرر أن تك ــك تق لذل
18/3/2013م، موعــد للبــدء بانعقــاد املؤمتــر اجلامــع للقــوى املجتمعيــة يف 
ــة، اخلطــوط  ــادرة اخلليجي ــد 18 مــن املب ــذي حــدد البن ــي، وال احلــوار الوطن
ــات  ــوى والفعالي ــكل الق ــرر مشــاركتها يف احلــوار، ل ــات املق الرئيســية للمكون

18 - املرجع السابق، ص87.
19 - حســب الفقــرة االولــى مــن املــادة 2 مــن قــرار رئيــس اجلمهوريــة رقــم )30( لســنة 2012م، بإنشــاء اللجنــة الفنيــة 
لإعــداد والتحضيــر ملؤمتــر احلــوار الوطنــي الشــامل، وحتديــد مهامهــا واختصاصاتهــا، ومهــام هــذه اللجنــة تتمثــل يف 

اتخــاذ كل اخلطــوات التحضيريــة الضروريــة النعقــاد مؤمتــر احلــوار.
20 - نّظــم عشــرات اآلالف مــن املتظاهريــن، يف يــوم اجلمعــة املوافــق 18 مــارس 2011، مظاهــرة أطلقــوا عليهــا اســم 
»جمعــة الكرامــة«. كانــت مــن أكبــر املســيرات التــي شــهدتها ســاحات االعتصــام يف العاصمــة صنعــاء. ومــع انتهــاء 
املتظاهريــن مــن صــاة اجلمعــة، قــام العشــرات مــن الرجــال يف ثيــاب مدنيــة، مســلحن بأســلحة آليــة عســكرية بالتجمــع 
حــول االعتصــام مــن اجتــاه اجلنــوب ثــم فتحــوا النــار علــى املتظاهريــن، نتــج عنــه مقتــل مــا ال يقــل عــن 50 متظاهــراً 

واصابــة 200 آخريــن. .
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وســائر  واحلوثيــون،  اجلنوبــي،  واحلــراك  الشــباب  فيهــا  مبــا  السياســية 
االحــزاب، وممثلــون عــن املجتمــع املدنــي، والنســاء، لضمــان احتــرام اجلميــع 
وحريــة  األساســية،  وحرياتــه  االنســان  حقــوق  وحمايــة  العدالــة  وحتقيــق 
التعبيــر عــن الــرأي بإبــداء اآلراء واألفــكار، وارســائها بنصــوص دســتورية.

لــذا وتأكيــدا ملــا ورد باملبــادرة اخلليجيــة التــي اكتســبت قوتهــا بصــدور قــرار 
مجلــس االمــن رقــم 2014 لعــام 2011م، الــذي دعــا األطــراف للتوقيــع عليهــا، 
وقــد حــدد قــرار تشــكيل اللجنــة نوعيــة املكونــات املجتمعيــة املشــاركة، علــى 
أن يتــم حتديدهــا بشــكل حقيقــي وشــفاف، اســتنادا لقدراتهــم احلقيقيــة 
علــى متثيــل قطــاع عريــض مــن آراء مجموعاتهــم املشــاركة، واتخــاذ القــرارات 
ــة، وضمــان حقــوق اإلنســان  ــة التعددي الهامــة وإرســاء الســام والدميقراطي
واحلكــم الرشــيد، علــى ضــوء ذلــك حــددت الهيئــة الفنيــة لإعــداد والتحضيــر 

ملؤمتــر احلــوار األطــراف املشــاركة باحلــوار وهــم كالتالــي21:

االئتاف الوطني )املؤمترالشعبي العام وحلفاؤه(. -1
املجلس الوطني )أحزاب اللقاء املشترك وشركاؤه(. -2
األحزاب السياسية واألطراف السياسية الفاعلة االخرى. -3
احلركات الشبابية. -4
احلراك اجلنوبي. -5
احلوثيون. -6
منظمات املجتمع املدني -7
القطاع النسائي. -8

للمــرة األولــى تشــارك الفئــات التــي اســتبعدت مــن العمليــة السياســية علــى 
مــر التاريــخ، مشــاركة كاملــة يف عمليــة صنــع القــرار، علــى ســبيل املثــال 50% 
ــوب، و%50 مــن  ــي عــدد املشــاركن يف مؤمتــر احلــوار مــن اجلن مــن إجمال
21 - حــددت األطــراف املشــاركة مــن اللجنــة الفنيــة لإعــداد والتحضيــر ملؤمتــر احلــوار وفــق نــص املــادة 1 مــن قــرار 

إنشــاء الهيئــة.
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الشــمال، ومــن إجمالــي عــدد األعضــاء متثــل النســاء نســبة %30، والشــباب 
االجتماعــي  الطيــف  املؤمتــر  يف  املشــاركون  عكــس  حيــث   ،20% بنســبة 
والسياســي الواســع يف املجتمــع، باإلضافــة إلــى النســاء والشــباب املســتقلن 
واألحــزاب السياســية، يشــارك يف املؤمتــر ممثلــون عــن احلــراك اجلنوبــي 
ومنظمــات املجتمــع املدنــي واحلوثيــن، إضافــة إلــى قائمــة رئيــس اجلمهوريــة 
والنازحــن  كاملهمشــن22،  واســعة  اجتماعيــة  فئــات  علــى  اشــتملت  التــي 

ــن وغيرهــم.23 واملغترب

عدديــاً بلــغ مجمــوع األعضــاء مــن كل الفئــات املشــار اليهــا )565( خمســمائة 
وخمســة وســتون مشــارك، قســمت علــى النحــو التالــي: 

احلــزب أ-  112 عضــواً،24،  وحلفــاؤه  الشــعبي  املؤمتــر  حــزب  األحــزاب: 
 50 اإلصــاح  30 عضــواً،  الناصــري  احلــزب  االشــتراكي37 عضــواً، 
عضــواً، حــزب الرشــاد 7 أعضــاء، حــزب العدالــة والبنــاء 7 أعضــاء، 
وقســم 20 عضــواً، بالتســاوي بــن خمســة أحــزاب لــكل مــن )حــزب 
البعــث والتجمــع الوحــدوي واحتــاد القــوى الشــعبية وحــزب املجلــس 

الوطنــي وحــزب احلــق(.
 فئــات سياســية غيــر األحــزاب وهــم احلــراك اجلنوبــي كان نصيبــه 85 ب- 

عضــواً، واحلوثيــن 35 عضــواً.25
ــه للنســاء 40 عضــوًة، ج-  ــة: الشــباب 40 عضــواً، ومثل  احلــركات املجتمعي

ــي 40 عضــواً. املجتمــع املدن
ــة مايــن شــخص، مخالفــاً  ــة املهمشــن ثاث 22 - يقــدر األمــن العــام املســاعد الحتــاد املهمشــن أن عــدد أفــراد فئ
رأى آخــرون يقــدرون عددهــم ب”800” ألــف ونســبة األميــة فيهــم بــن النســاء “99 %” وبــن الشــباب “ 85 %”، انظــر 
. http://www.ndc.ye/ar-news.aspx?id=3473.2014 مقــال املهمشــون ومخرجــات احلــوار. اجلمهوريــة نــت، 14 يونيــو

. /http://www.ndc.ye ،23 - موقع مؤمتر احلوار الوطني الشامل
24 - حلفــاء املؤمتــر يضمــون : احلــزب الناصــري الدميقراطــي- اجلبهــة الوطنيــة الدميقراطيــة – التنظيــم الســبتمبري 
الدميقراطــي - حــزب جبهــة التحريــر – حــزب الرابطــة اليمنيــة – احلــزب القومــي االجتماعــي – حــزب التحرير الشــعبي 
الوحــدوي – حــزب الوحــدة الشــعبية اليمنيــة – حــزب الشــعب الدميقراطي)حشــد( – حــزب اخلضــر االجتماعــي – 
االحتــاد الدميقراطــي للقــوى الشــعبية – حــزب البعــث العربــي االشــتراكي القومــي – حــزب االحتــاد اجلمهــوري للقــوى 

الشــعبية.
ــه حــراك شــعبي يف جنــوب اليمــن بــدأ بكيــان جمعيــة املتقاعديــن  25 - احلــراك اجلنوبــي ليــس حــزب سياســي ولكن
العســكرين واألمنيــن املســرحن مــن عملهــم، وطالــب النظــام احلاكــم باملســاوة وإعــادة املســرحن العســكرين واملدنيــن، 

ومنــذ 7 يوليــو 2007 طالــب باســتقال جنــوب اليمــن.
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عــن فخامــة رئيــس اجلمهوريــة العــدد املتبقــي 62 عضــواً. علــى أن تتقيد د- 
كل الفئات بالنســب احملددة للنســاء %30، وللشــباب نســبة 20%.

وزع األعضــاء إلــى جلــان وفــرق عمــل،26 حســب القضايــا الوطنيــة واملســائل 
التــي ينبغــي مناقشــتها وبلورتهــا بقواعــد تضمــن أن تــدون بالدســتور القــادم 

وهــي:

فريق عمل: القضية اجلنوبية. -1
فريق عمل: قضية صعدة. -2
فريــق عمــل: قضايــا ذات بعــد وطنــي واملصاحلــة الوطنيــة والعدالــة  -3

االنتقاليــة.
فريق عمل: بناء الدولة )الدستور: مبادئه وأسسه(. -4
فريق عمل: احلكم الرشيد. -5
فريق عمل: أسس بناء اجليش واألمن ودورهما. -6
فريــق عمــل: اســتقالية الهيئــات ذات اخلصوصيــة وقضايــا اجتماعيــة  -7

وبيئيــة خاصــة.
فريق عمل: احلقوق واحلريات. -8
فريق عمل: التنمية )الشاملة واملتكاملة واملستدامة(. -9

كل الفئــات املجتمعيــة ســالفة الذكــر شــاركت يف احلــوار ضمــن فــرق العمــل 
املختلفــة، إال أن هــذه املشــاركة كان يغلــب عليهــا الطابــع الشــكلي، فهــي 
مقســمة ظاهريــاً بــن مختلــف املكونــات السياســية واملجتمعيــة والنوعيــة مبــا 
فيهــا النســاء والشــباب واملســتقلن ...الــخ. إال أنهــا يف الواقــع كانــت تخضــع 
للمحاصصــة املفرطــة بــن الفرقــاء أحــزاب الســلطة واحــزاب املعارضــة 
وقائمــة رئيــس اجلمهوريــة، لــم يتــح معــه لغيرهــم مــن القــوى املســتقلة أو 
الكيانــات املجتمعيــة التــي ال حتســب علــى تلــك القــوى مــن إمكانيــة املشــاركة 

26 - كمــا نصــت مــادة )11( مــن قــرار رئيــس اجلمهوريــة رقــم » 10« لســنة 2013م بشــأن النظــام الداخلــي ملؤمتــر 
احلــوار.
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يف جلنــة احلوار.وهــو مــا يدعــو إلــى التســاؤل عــن جناعــة املعاييــر التــي مت 
ــار.  اعتمادهــا يف هــذا االختي

ثانيًا: آلية اختيارها : 
 كان مــن مهامــا للجنــة التحضيريــة ملؤمتــر احلــوار الوطنــي، حتديــد األفــراد 
املتعــن دخولهــم يف مرحلــة املفاوضــة واحلــوار، ولكنهــا كانــت مقيــدة عنــد 
اختيارهــم مبعاييرأهليتهــم، وإن لــم يحــدد قــرار تشــكيل اللجنــة مــا هــو 
ــن  ــرك للمجموعــات حــق ترشــيح املمثل ــا أن تت ــة، وله ــك األهلي املقصــود بتل

ــا.27 عنه

وقــد حــددت اللجنــة عــدد املقاعــد احملــددة لــكل حــزب، وتركــت لهــم حريــة 
ــار االشــخاص الذيــن ميثلونهــم، مــع التقيــد بالنســب احملــددة للجنــوب  اختي
وللمــرأة والشــباب، باعتبــار أن تلــك املجموعــة معروفــة سياســيا، وإن كانــت 
أهدافهــم سياســية بحتــة، ولكــن محــاوالت تقليــص نفوذهــم نــادًرا مــا تكلــل 
ــا يتســنى وضــع دســتوٍر دون مشــاركتهم مشــاركة  ــادًرا م ــا ن بالنجــاح، وعملًيّ
وضــع  عملّيــة  مؤّسســات  وعلــى  الدولــة  علــى  يســيطرون  ألّنهــم  ًكاملــة، 
الدســتور،28ويعتبروا أهــّم الفاعلــن ومــع ذلــك لــم تشــارك كل األحــزاب فقــد 

ــن املشــاركة باحلــوار.29 ــات سياســية م اســتبعدت ســبعة مكون

وبالنســبة ألليــة اختيــار مرشــحي فئــات النســاء والشــباب واملجتمــع املدنــي، 
شــكلت اللجنــة مــن بــن أعضاءهــا جلنتــن، تعنــى باختيــار تلــك الفئــات، 
الشــمالية، واألخــرى يف احملافظــات اجلنوبيــة،  احداهمــا يف احملافظــات 
ونشــرت إعــان لتقــدي مطلبــات املشــاركة، خــال عشــرة أيام،علــى أن يكونــوا 
منغيــر املنتميــن لألحــزاب، يُشــهد لهــم بالكفــاءة وباملســاهمة يف القضايــا 
ومــن  ســنة،  الـــ40  دون  مــا  الشــباب  ويكــون  املعنيــة،  بالفئــة  الصلــة  ذات 
الفاعلــن يف الســاحات الثوريــة، وبالنســبة ملنظمــات املجتمــع املدنــي فقــد 
رشــحت اللجنــة املنظمــات األكثــر فاعليــة يف املجــاالت املختلفــة، مــع إعطــاء 
27 - كمــا نصــت املــادة 4 مــن قــرار رئيــس اجلمهوريــة رقــم )30( لســنة 2012م، بإنشــاء اللجنــة الفنيــة لإعــداد 

والتحضيــر ملؤمتــر احلــوار الوطنــي.
28 - منشيل، وضع الدستور، مرجع سابق، ص85.

29 - خريطة الطريق نحو احلوار الوطني، مركز كارنيغي للشرق األوسط، بيروت، 30/5/2014م .
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ــى مســتوى  ــة عل ــة، العامل ــات املهني ــات واجلمعي ــة لاحتــادات والنقاب األولوي
اجلمهوريــة، باإلضافــة للمنظمــات النوعيــة وذات العاقــة مبواضيــع احلــوار، 
ــة والسياســية  ــات االجتماعي ــة، وبالنســبة للفئ ــي يعــود للجن ــار النهائ واالختي
ــات أخــرى بعــض  ــة وجه ــواردة يف قائمــة رئيســاجلمهورية فقــد رفعتاللجن ال

ــس.30 ــي للرئي ــرار النهائ املرشــحن والق

وكانــت مشــاركة املــرأة نابعــة مــن قــرارات األمم املتحــدة رقــم 2014 و2015 
اللذيــن نصــا علــى املشــاركة احلقيقيــة للمــرأة، علــى قــدم املســاواة يف صنــع 
القــرار، وقــد فرضــت اللجنــة التحضيريــة علــى القــوى السياســية، بــأن ال 
ــد األعضــاء املشــاركن، وإن كان  ــد حتدي تقــل مشــاركة املــرأة عــن %30 عن
ــل  ــا31، وكانت نســبة متث ــزم بالنســبة احملــددة يف قوائمه ــم تلت بعــض القــوى ل
 )399( مقابــل  النســاء  مــن  )166( عضــوا  بواقــع   29.4% فعليــا  النســاء 
عضــوا مــن الرجــال، إال أنهــن يف واقــع األمــر غيــن مــن هيئــة رئاســة املؤمتــر 
باســتثناء امــرأة تبــوأت منصــب نائبــة للمقــرر، وقــد مثلــت يف املكونــات الثاثــة 
املســتقلة )النســاء، الشــباب، املجتمــع املدنــي( ومــع ذلــك كان دورهــا متميــز 
وجــاد وفاعــل، مــن خــال حرصهــا علــى حضــور جلســات احلــوار واملشــاركة 
والنقــاش،32 ومت اقــرار مبــدأ املواطنــة املتســاوية دون متييــز، ووقــع جميــع 
املشــاركن بالقبــول باملبــدأ، عــدا حــزب الرشــاد حتفــظ علــى التمييــز بشــأن 

املعتقــد واجلنــس.33

ــب بفــّك االرتبــاط بــن الشــمال  التيــار الرئيســي فياحلــراك اجلنوبــي املُطاِل
واجلنــوب )الــذي يتزعمــه نائــب الرئيــس اليمنــي الســابق علــي ســالم البيــض( 
رفــض املشــاركة بشــكل مطلــق، وهــو موقــف اتخذتــه أبــرز الوجــوه احملســوبة 
علــى التيــار املنــادي بالفدراليــة كحــل للقضيــة اجلنوبيــة، ألنهــا كانــت تعتقــد 

.http://www.ndc.ye ،30 - موقع مؤمتر احلوار الوطني
31 - نهــال العولقــي، دور النســاء يف التحــول السياســي يف اجلمهوريــة اليمنيــة، التحديــات واملنجــزات، ورقــة عمــل 
ــة الشــرق  ــاع التشــاوري حــول النســاء يف السياســة يف منطق ــى نظــرة للدراســات النســوية يف اطــار االجتم ــة إل مقدم

األوســط وشــمال أفريقيــا، يف الفتــرة 23 – 25 يوليو/متــوز 2015 بيــروت.
32  - لكــن بعــض املخرجــات لــم تصــل ملــا هــو مطلــوب لضعــف التنســيق بــن النســاء املنظمــات لألحــزاب مــع غيرهــن 

املســتقات كمــا أن البعــض ينصــاع لتوجيــه قيــادات االحــزاب
33 - النساء والتمكن السياسي الصعب، مقال نشر ب MEO، 14/11/2018م 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/gender%20and%20governance/Arabic_PolitPar�
ties_full_Web.pdf
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أن التهيئــة التــي رافقــت اإلعــداد للحــوار غيــر ســليمة، وستنســحب علــى 
أعمالــه ومخرجاتــه، وهــو مــا ثبــت صحتــه الحقــاً، ومــع انســحاب ممثــل 
احلــراك محمــد علــي أحمــد ومجموعتــه، جلــأ الرئيــس هــادي إلــى اإلبقــاء 
علــى وجــوه جنوبيــة متثــل احلــراك، وكانــت مخرجــات القضيــة اجلنوبيــة 

ــة.34 ــة مبعاجلــة القضي ــات كفيل ــة الضمان وورق

وممــا يؤخــذ علــى آليــة اختياراألعضــاء أن غالبيتهم ميثلون الطبقة السياســّية 
والنخبــة املثقفــة يف البــاد، والتــي قــد ال تعبــر عــن أغلبّيــة الســّكان، فقــد مت 
االكتفــاء باشــراك األطــراف الفاعلــة والوجاهــات ذات الدور يف معاجلة بعض 
القضايــا واملؤثــرة يف اتخــاذ القــرار، مــع اشــراك بعــض املنظمــات التــي يقــف 
خلفهــا إمــا أحــزاب أو جهــات نافــذة، مــع إشــراك شــكلي لبعــض املنظمــات 
التــي تدافــع عــن حقــوق ومصالــح العامــة، والتــي لديهــا رؤيــة واضحة ملســتقبل 

األجيــال، ســواء مــن األحــزاب أو منظمــات املجتمــع املدنــي.35

كمــا أن اجــراءات وطريــق االختيــار ســواء يف القوائــم احلزبيــة أو املســتقلة، 
قــد اتســمت بالغمــوض، حيــث متــت دون التشــاور املســبق يف ســاحات علنيــة 
ومحليــة أوســع، حتــى ميكــن القــول بإضفــاء الشــرعية بتمثيــل الشــعب، ال احد 
يعلــم كيــف مت التوصــل إلــى العــدد املذكــور 565، وال كيــف مت اختيــار اغلبيــة 
األعضــاء. والظاهــر ســيادة األهــواء السياســية احلزبيــة واالجتماعيــة، لــذا 
ظهــرت األهــواء التحيزيــة واحلزبيــة التقليديــة، ولــم تامــس واقــع البــاد 
كليــا36، حيــث يذهــب البعــض للقــول، أن الفئــات املتضــررة مثــا مــن جماعــات 
احلوثيــن، والتــي تســكن بنفــس محافظــة صعــدة وهــم دمــاج مثــا لــم تشــارك 
باحلــوار، وكمــا انتقــد البعــض أنــه رغــم كثــرة ممثلــي الشــباب لــم ميثــل أحــد 
جرحــى الثــورة وذوي الشــهداء، كمــا أن القــوة ظلــت هــي املنطلــق إلثبــات 
الوجــود السياســي، حتــى يف طــرح الــرأي والتمســك فيــه. لــذا مت االنقــاب 

34 - انتهاء احلوار الوطني يف اليمن... بداية احلروب، صحيفة بدايات، العدد السابع - شتاء 2014م.
35 - بعــض األحــزاب رفضــت املشــاركة يف عمليــة احلــوار الوطنــي منــه احلــراك اجلنوبــي، ألنــه اعتبرهــا قضيــة شــمالية 
تهمــل مطالــب اجلنــوب، ومــع ذلــك عــن مشــاركن اخريــن ممــن ميثــل عــن تلــك الفئــة، انظــر تقريــر الشــرق االوســط 

125، ص21، مجموعــة االزمــات الدوليــة، يوليــو 2012م
36 - أبــو أصبــع، ملخــص صانــع القــرار، مقــال ملــاذا فشــل احلــوار الوطنــي اليمنــي الشــامل عــام 2013م يف منــع 
https://www.kpsrl.org/publica�.04/01/2019 علــى الرابــط التالــيRadboud University  الصــراع، منشــور يف موقــع

.tion/lmadha-fshl-alhwar-alwtny-alymny-alshaml-2013-fy-mn-alsra
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عــن مخرجــات احلــوار رغــم وضــع الدســتور، كمــا أن مراكــز القــوى التقليديــة 
ضمنــت مصاحلهــا املســتقبلية، خاصــة مــع ضعــف دور الشــباب املشــارك.37

ورغــم محاصصــة القــوى احلزبيــة ألعضــاء جلنــة احلــوار، لــم يكــن لــدي 
هــذه القويأيــة معاييــر شــفافة وعادلــة الختيــار القوائــم املخصصــة لهــا ضمــن 
منتســبيها، بــل ســادت عمليــة االختيــار احملســوبية والقرابــة فــكان الشــخص 
النافــذ يف حــزب أو جماعــة مــا، يختــار نفســه وزوجتــه وابنائــه واقربائــه 
واصدقائــه لعضويــة جلنــة احلــوار، حيــث لــم يعطيهــا البعــض حقهــا، كمؤمتــر 
يترتــب علــى اعمالــه ومــا ســينتج عنــه انقــاذ بلــد مــن شــفير احلــرب والدمــار، 
بــل ومــع األســف اعتبرهــا البعــض مجــرد مكســب للحصــول علــى املســتحقات 
املاليــة املجزيــة التــي كانــت مرصــودة لهــم، خاصــة وأن أعضــاء املؤمتــر يتلقــون 
مكافــآت يوميــة تدفعهــا األمم املتحــدة،38 ممــا أثــر علــى ســير وبطــئ العمــل، 
وإن كانــوا يحتاجــون إلــى التنقــل والعيــش الكــرمي خــال فتــرة مهمتهــم، أال إن 
انتظــام املكافــأة بشــكل يومــي لــم يكــن مناســبا، الن كل يــوم »حــوار« اضــايف 

أصبــح مربحــا، واإلغــراء كبيــر للبعــض يف أن يجعــل النقاشــات تطــول.39

ــق  ــن أن نطل ــي ميك ــم الت ــك القوائ ــأن بعــض هــؤالء األعضــاء يف تل ــك ف كذل
عليهــا القوائــم الســوداء -ضمانــاً لعــدم تكــرار التجربة الحقــاً- كان حضورهم 
والعــدم ســواء بســواء، لــم يكــن لهــم أي مشــاركة تذكــر يف فعاليــات ومجريــات 
احلــوار ولــم يقدمــوا أي اضافــة، نظــراً لوجــود قصــور يف قــدرات ومهنيــة 
وخبــرة الكثيــر منهــم وذلــك نتيجــة طبيعيــة لســوء االختيــار ففاقــد الشــيء ال 

يعطيــه.

كان يفتــرض اختيــار املشــاركن بحســب معاييــر واضحــة وشــفافة، مــن النخب 
املثقفــة والعلميــة والكفــاءات والقــادات السياســية واالجتماعيــة احملايــدة يف 

37 - املرجع السابق.
38 - انتقــد نيلســون منديــا هــذا االجــراء يف حالةبورونــدي حيــث قــال يف احــد االيــام: يكمــن خطــر املفاوضــات التــي 
تتلقــى مســاعدات يف املكافــآت وعــدد اخلبــراء الكبيــر. انظــر فرنســوا فريزونــروش ومحمــد احلســن لبــات: اليمــن 

والفــرص الضائعــة.
39 - فرنســوا فريزونــروش ومحمــد احلســن لبــات: اليمــن والفــرص الضائعــة، املرجــع الســابق. يحصــل األعضــاء مــن 
منطقــة العاصمــة علــى 100 دوالر يف اليــوم بينمــا يحصــل االعضــاء القادمــون مــن املناطــق االخــرى علــى 180 دوالر، 
وإن قيــل إن هــذه املكافــآت حتولــت إلــي وســيلة ل »متييــع احلــوار« والتمكــن مــن توجيهــه نحــو حلــول تفضلهــا أطــراف 

خارجيــة.
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املســتويات احملليــة، ومــن العمــق احمللــي، واشــراك الفاعلــن اقتصاديــا مثلمــا 
مت يف التجربــة التونســية، مــع زيــادة متثيــل املهمشــن مــن نســائهم وشــبابهم 
أيضــاً، الن ممثــل واحــد ال يكفــي وهــو يعبــر عــن مــا يقــارب ثاثــة مليــون40، 
كمــا أن اإلعــان لتلقــي الطلبــات لــم يتــم نشــره بكافــة وســائل االعــام، 
ليعــرف جميــع فئــات الشــعب، وتكــون الفرصــة متاحــة أمــام اجلميــع، الن 
حصــر االعــان مبواقــع محــددة ومحصــورة غــاب عــن غالبيــة النــاس املعرفــة 
بــه، ممــا ميكــن القــول بعــدم وجــود معاييــر موضوعيــة مضبوطــة باختيــار 
ــره. هــذا بالنســبة  ــس أو غي املشــاركن ســواء مــن املنظمــات أو قائمــة الرئي

ملعاييــر االختيــار فمــا هــي املعاييــر التــي مت اعتمادهــا يف املشــاركة؟

العنصر الثاني

معايير املشاركة

املذكــورة  اللجــان  التســع،عبر  القضايــا  نقــاش  املتحــاورة  األطــراف  تولــت 
ســابقا، كالقضيــة اجلنوبيــة والتــي تصاعــد مطلبهــم إلــى فــك ارتبــاط اجلنوب 
ــل الوحــدة يف 1990م.  ــه الوضــع قب ــا كان علي ــى م ــودة إل عــن الشــمال، والع
وقضيــة صعــدة املقــر األصلــي جلماعــة احلوثيــن، وقضايــا ذات بعــد وطنــي 
كاملصاحلــة الوطنيــة والعدالــة االنتقاليــة، ومســألة بنــاء الدولــة، وكــذا احلكــم 
الرشــيد، ومناقشــة أُســس بنــاء اجليــش واألمــن، والتحــاور حــول اســتقالية 
واحلريــات،  احلقــوق  تنــاول  إلــى  باإلضافــة  اخلصوصيــة،  ذات  الهيئــات 
ــة واملســتدامة، وكان احلــوار يتــم بالنقــاش  ــراً التنميــة الشــاملة املتكامل وأخي
واملداولــة والتفــاوض حــول تلــك القضايــا املوزعــة بــن اللجــان، وذلــك بتقــدمي 
ــا، للوصــول  ــم مناقشــتها والتفــاوض حوله ــي يت ــول الت ــه للحل كل طــرف رؤيت
إلــى قــرار توافقــي، وهــو مــا مت بغالــب القضايــا، وبحالــة عــدم التوافــق كمــا 
حــدث يف اخلــاف حــول شــكل الدولــة واألخــذ بالشــكل االحتــادي الفيدرالــي 

40ـ  كمــا قــال ممثــل فئــة املهمشــن يف اجللســة االولــى مــن املؤمتــر، إنهــي مثــل أكثــر مــن 3 مليــون مواطــن مــن املهمشــن، 
وهاجــم اللجنــة الفنيــة للحــوار، بأنهــا حرمتهــم مــن التمثيــل كمــا حرمتهــم األحــزاب السياســية واملنظمــات املدنيــة وكان 
يفتــرض ادمــاج منهــم ضمــن النســاء والشــباب وبقيــة املكونــات مــن تلــك الفئــة، انظــر احلــوار الوطنــي الشــامل املوســوعة 

احلــرة ويكيبيديا.
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حلــل قضيــة اجلنــوب وصعــدة، فقــد مت تأجيــل حســمها ملــا بعــد احلــوار، 
بتشــكيل جلنــة لدراســة احللــول مثــل اللجنــة املكلفــة بدراســة مســالة األقاليــم 

وحتديدهــا.41

لكــن النقــاش والتحــاور حــول تلــك القضايــا كان لــه معاييــر، مــن خــال 
اشــراك أوســع للحــركات املجتمعيــة باالنفتــاح علــى الغيــر )أواًل( وفقــا ملبــدأ 

)ثانيــًا( الشــفافية 

أوالً: االنفتاح على الغير :
تنوعــت املشــاركة مــا بــن تنــوع املتحاوريــن كمــا ســلف، باإلضافــة إلــى ســماع 
غيرهــم -ولــو بشــكل محــدود ورمــزي- ممــن لــم يحالفــه احلــظ يف احلــوار، 
وذلــك بالنــزول امليدانــي لســماع املدخــات مــن عامــة النــاس، وهــذا مــا وســع 

نســبياً مــن نطــاق املشــاركة العاّمــة.

ــات  ــة، لاســتماع آلراء فئ ــارات امليداني ــام بالزي فمــن مهــام فــرق العمــل القي
ــا لبرنامــج  ــا يخــص مواضيــع النقــاش، وفق ــا فيم املجتمــع، واالســتفادة منه
خبــراء  واســتضافة  املؤمتــر،  رئاســة  مــع  بالتنســيق  مقــر،  زمنــي  وجــدول 

وميســرين عنــد احلاجــة بالتنســيق مــع األمانــة العامــة.42

ومــن مهــام هــذه الفــرق أيضــا التشــاور بشــكل أوســع مــع املنظمــات التــي 
تولــت النــزول امليدانــي، كمــا نصــت مــادة )8( مــن قــرار اللجنــة الفنيــة، بــأن 
يتــم تشــجيع مبــادرات منظمــات املجتمــع املدنــي واملواطنن،علــى ترتيــب 
وإجــراء مشــاوراتها اخلاصــة، أو اجتماعاتهــا التحضيريــة، يف كل محافظــات 
ــاش، ويكــون مؤمتــر احلــوار مســتعد  ــا محــل النق ــة، حــول القضاي اجلمهوري
41 - نصــت م/ 34، 41 مــن النظــام الداخلــي ملؤمتــر احلــوار الوطنــي » تتخــذ قــرارات اجللســة العامــة بالتوافــق الــذي 
يتحقــق مبوافقــة %90 مــن احلضــور علــى األقــل، علــى أال يكــون جملــة املعترضــن مــن مكــون واحــد، وعنــد تعــذر التوافــق 
يرفــع القــرار إلــى جلنــة التوفيــق لتقريــب وجهــات النظــر املختلفــة، عبــر التواصــل مــع تلــك املكونــات، ويف حــال تعــذر 
التوافــق ثانيــة يصــوت علــى القــرار، ويعتبــر نافــذ بأغلبيــة ثاثــة اربــاع احلضــور، فــإن تعــذر يعــاد األمــر للجنــة التوفيــق 
لبــذل كافــة اجلهــود لتقريــب وجهــات النظــر وإلــزام الفعاليــات بالتوافــق، وعنــد تعــذر ذلــك ترفــع القــرارات املختلــف 
عليهــا يف اجللســة العامــة إلــى رئيــس املؤمتــر، الــذي يقــوم بالعمــل علــى حتقيــق التوافــق حولهــا، ويبــذل مزيــد مــن اجلهــد 
والتشــاور مــع املكونــات، ولــه ان يقــدم مشــاريع قــرارات بعــد التشــاور حلســم هــذه اخلافــات، بلقــاء يضــم رؤســاء كل 

املكونــات والفعاليــات املشــاركة يف احلــوار شــريطة ان يكونــوا مفوضــن مــن مكوناتهــم وفعاليتهــم تفويضــاً مكتوبــاً«.
42 - وفــق نــص املــادة/ 19 مــن قــرار رئيــس اجلمهوريــة رقــم » 10« لســنة 2013م بشــأن النظــام الداخلــي ملؤمتــر احلــوار 

الوطني الشــامل ».
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القبــول مــا يقــدم لــه مــن نتائــج هــذه املشــاورات والنظــر فيهــا. مــع حــق كل 
مواطــن يف املشــاركة مــن خــال اللقــاءات املجتمعيــة واملنتديــات العامــة، 
والزيــارات امليدانيــة وجلســات االســتماع التــي يقــوم بهــا أعضــاء احلــوار، 
عــاوة علــى اللقــاءات التــي تقيمهــا منظمــات املجتمــع املدنــي احملليــة يف كل 
احملافظــات، أو املشــاركة يف خيــم احلــوار املنتشــرة يف عواصــم احملافظــات، 
ــى إجنــاح  ــا واحلــرص عل ــات، والتفاعــل معه ــة بــن عــدد مــن املديري واملتنقل
مهامــا، كمــا يوفــر موقــع مؤمتــر احلــوار الوطنــي )www.ndc.ye( وغيــره 
مــن وســائل االتصــال احلديثــة، كالبريــد اإللكترونــي ومنصــات التواصــل 
االجتماعــي، فــرص مشــاركة لــكل اليمنيــن، مبــن فيهــم املغتربــون خــارج 
البــاد، وذلــك بطــرح رؤاهــم يف بنــاء ميــن جديد، قائم على العدالة واملســاواة، 
ومــن خــال إرســال أوراق العمــل والدراســات واملقترحــات والتصــورات حــول 
قضايــا املؤمتــر، عبــر العنــوان البريــدي وصنــدوق بريــد األمانــة العامــة، 

ــات املتاحــة بشــكل مســتمر.43 ــام التلفون وأرق
فقــد مت إنشــاء وحــدة املشــاركة املجتمعيــة ضمــن األمانــة العامــة ملؤمتــر 
احلوار،وذلــك لتحقيــق مبــدأ املشــاركة املجتمعيــة يف احلــوار لــكل مواطــن، 
ودعــم ومناصــرة قضايــا املواطنــن، وحتســن الفرصــة لفئــات املجتمــع التــي 
لــم تتــح لهــا الفرصــة يف عضويــة مؤمتــر احلوار،حتــى تكــون مخرجــات احلوار 
لهــا قبــول مجتمعــي، ممــا يســاهم يف حتقيــق مســتوى اســتقرار أفضــل للوضــع 

السياســي واالقتصــادي.
ــا  ــي يف اســتقصاء آراء اجلمهــور حــول قضاي شــاركت منظمــات املجتمــع املدن
املؤمتــر، مــن خــال تنفيــذ نــدوات وورش عمــل وأبحــاث اســتطاعية، علــى 
تلخــص  عمــل  أوراق  أو  بتقاريــر  واخلــروج  احملليــة،  املجتمعــات  مســتوى 
مخرجــات هــذه الفعاليــات، ومــن خــال إنشــاء املنظمــات للخيــام، بغــرض لقــاء 
املواطنــن، ملشــاهدة فعاليــات مؤمتــر احلــوار عبــر شاشــات عــرض، ومناقشــة 
ــة  ــة العام ــن عــن األمان ــام أن تســتقبل ممثل ــذه اخلي ــن له ــا ميك ــه، كم تفاصيل
للحــوار، لإجابــة عــن تســاؤالت النــاس حــول املؤمتــر ومواضيعــه44، وخــال 

. www.ndc.ye/ar-page.aspx?show 43 - االسئلة الشائعة، موقع مؤمتر احلوار الوطني
44 - انظــر موقــع مؤمتــر احلــوار الوطني،فيــه وثائــق واســتمارات املشــاركة املجتمعيــة، ســواء اســتمارة مشــروع رصــد أو 
http://www.ndc.ye/ar-page.aspx?show=72#اســتمارة مشــاركة مجتمعيــة أو اســتمارةمراقبي منظمات املجتمــع املدنــي
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ــى تســع  ــي إل ــزول امليدان ــو 2013م مت الن ــى 16 ماي ــو وحت ــرة مــا بــن 11 ماي فت
محافظــات، باإلضافــة إلــى النــزول لزيــارة الــوزارات واملؤسســات. ومــع كل هــذه 
االجــراءات املتخــذة فهــل متكــن مؤمتــر احلــوار مــن حتقيــق الشــفافية املرجــوة؟

ثانيًا: الشفافية : 

تعنــي الشــفافية أن تكــون كل وثائــق مــداوالت مؤمتــر احلــوار الوطنــي علنيــة 
ومتاحــة للجميــع، تتوفــر فــور صدورهــا، وأن يتــم تشــجيع وتيســير املشــاركة 
العامــة جلميــع الفئــات طــوال عمليــة احلــوار45. وهــو مــا ذهــب إليــه والــزم بــه 
النظــام الداخلــي ملؤمتــر احلــوار، بــأن يتــم توثيــق أعمــال املؤمتــر علــى النحــو 

اآلتــي:

التسجيل املرئي لوقائع اجللسات العامة كاملة مبا فيها حفل االفتتاح. -1
تدوين محاضر وقائع أعمال كل هيئات املؤمتر. -2
واملســموعة  -3 واملرئيــة  املكتوبــة  املؤمتــر  وثائــق  كل  وأرشــفة  جمــع 

46 واإللكترونيــة.

مــع وجــوب إعــام الشــعب بأعمــال املؤمتــر ومســتوى التقــدم يف أعمالــه، عــدا 
القضايــا املتفــق عليهــا مســبقاً بعــدم نشــرها.47

ــح  ــة، اتي ــر املشــاركة املجتمعي ــر قــدر مــن الشــفافية حــول تقاري ــر أكب ولتوفي
ــث  ــه الفــرق العمــل املتخصصــة، حي ــع مشــارك اتهمــو وصول للمشــاركن تتب
تتولــى األمانــة إيصــال املقترحــات والــردود منفــرق العمــل عليها، ورفــع بيانات 
املشــاركن بشــكل دور يفــي موقــع االمانــة العامــة، لكــن املشــكلة كانت تكمن يف 
تفاعــل العامــة مــن النــاس مــع هــذه الوســائط، فمــن خــال حصــر املشــاركات 
مــن املوقــع جندهــا ال تتجــاوز الــف ومائــة مشــاركة فقــط، ســواء املرســلة عبــر 

45 - بنــص الفقــرة ج مــن املــادة /3 مــن قــرار رئيــس اجلمهوريــة رقــم )30( لســنة 2012م، بإنشــاء اللجنــة الفنيــة 
لإعــداد للمؤمتــر.

46 - كما نصت عليه مادة )47( من النظام الداخلي ملؤمتر احلوار الوطني.
ــة ـ بعــدم نشــره، كمــا نصــت مــادة 48 مــن  ــات املؤمتــر املختلف ــه اطــار هيئ ــا تتفــق علي ــم االعــام والنشــر مل 47 - اليت
ــان أوجــه  ــي ليــس مــن املصلحــة العامــة بي ــة الت ــي، قــد تكــون املســائل اخلافي ــي ملؤمتــر احلــوار الوطن النظــام الداخل

ــة. ــك املرحل ــا يف تل اخلــاف حوله
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ــا رســائل  ــوك، ومنه ــس ب ــر الفي ــا رســائل عب ــر، وبعضه ــد وتوتي ــع البري مواق
عبــر الهاتــف احملــدد للمشــاركة، وغالبهــا موجهــة مــن مؤسســات ومنظمــات 

ال يســتبعد أن تكــون موجهــة للتأثيــر يف خيــارات محــددة.48

ــى  ــم تتوفــر عل ــراد الشــعب ل ــة، ألف ــة والفعلي ــر أن املشــاركة الفعال ممــا يظه
أرض الواقــع بالشــكل املطلــوب واملتوقــع، نتيجــة لعــزوف النــاس عــن املشــاركة 
أو لفقدانهــم الثقــة يف الفعاليــات السياســية التــي احتكــرت املشــهد وبالغــت 
يف اســتغال نتائجــه وتوظيفــه ملصاحلهــا، أو قــد يكــون نتيجــة لقلــة وعــي 
املواطــن مبتابعــة أنشــطة مؤمتــر احلــوار عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي 
ــة عــن  ــاك فقــرات توعوي ــت هن ــر، وإن كان وغيرهــا مــن املواقــع ســالفة الذك
املؤمتــر عبــر وســائل اإلعــام، ولكنهــا لــم تســهم يف تعزيــز ثقافــة احلــوار علــى 
ــى  ــة عل ــك التوعي ــة، نتيجــة اقتصــار تل ــة املطلوب ــاً للغاي ــي وفق املســتوى احملل
فقــرات واعانــات مقتطفــة، غيــر كافيــة لدعــم إشــراك املواطنــن باحلــوار.

ومــع ذلــك كانــت صياغــة املكونــات السياســية واملجتمــع املدنــي لوثيقــة احلــوار 
الوطنــي مبثابــة املرتكــز األساســي لدســتور اليمــن اجلديــد، فهــي الوثيقــة 
ــي مت نقاشــها ضمــن جــدول أعمــال  ــا الت ــول للقضاي ــي جمعــت بــن احلل الت
املؤمتــر، والتــي مت صياغــة بنودهــا علــى شــكل مــواد دســتورية، وعلــى ضــوء 

محدداتهــا مت صياغــة مشــروع دســتور اليمــن االحتــادي.

احملور الثاني

املشاركة بالصياغة

وثيقــة احلــوار الوطنــي التــي خــرج بهــا املشــاركن، بالرغــم مــن أهميتهــا 
كمصــدر أساســي لصياغــة الدســتور، لكنهــا تبقــى وثيقــة منقوصــة، ال ترقــى 
إلــى املســتوى املطلــوب يف صياغــة الدســاتير، لــذا يتعــن علــى القائمــن علــى 
صياغــة الدســتور توجيــه مزيــداً مــن اجلهــود لتحليــل وإعــادة دراســة الوثيقــة 
واخضاعهــا للمزيــد مــن النقــاش واحملــاورة بــن كافــة الفعاليــات املجتمعيــة، 

./http://www.ndc.ye 48 - انظر قاعدة بيانات املشاركة املجتمعية، موقع مؤمتر احلوار الوطني احملدد سابقا
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للبــت يف املســائل الدســتورية األساســية، مــن خــال تكويــن الرؤيــة القانونيــة 
يف املســائل التــي مت مناقشــتها يف احلــوار، وكتابــة تلــك املطالــب بالصيغــة 
القانونيــة املناســبة لوضــع أي دســتور، فمــا هــي املكونــات التــي تولــت صياغــة 
هــذه املســودة )العنصــر األول( ومــا هــي املراحــل األوليــة إلعدادهــا )العنصــر 

الثانــي(

العنصر األول

مكونات الصياغة

األفــكار  بوضــع  مختصــن  خبــراء  العــادة،  يف  الدســتور  صياغــة  يتولــى 
يتســنى  وواضحــة،  ودقيقــة  محــّددة  قانونّيــة  بلغــة  الدســتورّية،  والقواعــد 
للذيــن يســتخدمونه، مبــا فيذلــك املشــرع والقاضــي واألشــخاص الطبيعيــن 
واالعتباريــن تفســيرها، حيــث توضــع األفــكار فيشــكل وثيقــة مهيكلــة، تســمى 
يف الكثيــر مــن األحيــان مبشــروع الدســتور،49 فكيــف مت اختيــار املكلفــن 
بصياغة مســودة الدســتور االحتادي )أواًل( وما هي معايير اختيارهم )ثانيًا(

أواًل:ـ تشكيل جلنة الصياغة:

ــد تشــكيل اللجــان  ــدول عن ــي تأخــذ بهــا ال ــارات الت ــد مــن اخلي ــاك العدي هن
املختصــة بوضــع مســودة الدســتور، يأتــي علــى رأس هــذه اخليارات،اخليــار 
الدميقراطــي املتمثــل يف انتخــاب جلنــة صياغــة دســتورّية،متثل جميــع أطياف 
الشــعب، تتأّلــف مــن خبــراء متخصصــن ومســتقلن50، وأن كان االنتخــاب 
ُمكلــف ويحتــاج وقــت طويــل وطريقــة متيَــز األحـــزاب السياســية، ولكنــه ميتــاز 

بوعــي الشــعب باملشــاكل املطروحــة، والشــعور باملواطنــة لــدى اجلميــع51.

49 - ميشيل، وضع الدستور، مرجع سابق، ص356.
https://www.alawan.االوان 16/11/2017م،  الدميقراطــي،  والتحــول  الدســاتير  صياغــة  مبــروك،  ممــدوح   -  50

/org/2017/11/16
فاللجنــة الدســتورية الغيــر منتخبــة، ال حتظــى بالشــرعية التمثيليــة، انظــر نرجــس طاهــر ودينــا رمضــان، صياغــة 
مشــروع الدســتور، يونيــو 2013م، املؤسســة الدوليــة للدميقراطيــة واالنتخابــات، اعــدت الورقــة يف برنامــج دعــم البنــاء 

الدميقراطــي يف ليبيــا، ص 13.
51 ـ اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية، املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، نوفمبر 2012م، ص7.
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ــم تأخــذ بهــذا  إال أن تشــكيل جلنــة صياغــة الدســتور االحتــادي يف اليمــن ل
اخليــار الدميقراطــي، الــذي نســتطيع القــول أنــه لــم يكــن متــاح، لطبيعــة 
الفتــرة االســتثنائية واالنتقاليــة التــي كانــت تعيشــها اليمــن. ومــا هــو حاصــل 
أن أعضــاء جلنــة صياغــة مشــروع دســتور اليمــن االحتــادي، مت تعيينهــم 
بقــرار جمهــوري، مــن ضمــن األعضــاء الذيــن شــاركوا يف عمليــة احلــوار 
الوطنــي، وقــد شــمل فئــات مختلفــة مــن احلــركات املجتمعيــة مبــا فيهــم 

النســاء والشــباب.52

وبشــأن عــدد أعضــاء جلنــة الصياغــة، فقــد حــدد فريــق بنــاء الدولــة يف 
مؤمتــر احلوار،بــأن تشــّك للجنــة لصياغــة الدســتور مــن ثاثــن عضــواً وفقــاً 
ملعاييــر اخلبــرة واالختصــاص،إال إن جلنــة التوفيــق يف مؤمتــر احلــوار قلصــت 
العــدد إلــى النصــف أي عــدد ســبعة عشــر عضــواً، وهــو مــا مت األخــذ بــه عنــد 

صــدور القــرار اجلمهــوري بتشــكيل جلنــة الصياغــة53.

وقــد حــدد برنامــج عمــل جلنــة الصياغة،بــأن تنطلــق اللجنــة يف صياغــة 
مســودة الدســتور االحتــادي مــن قــرارات وتوصيــات مؤمتــر احلــوار الوطنــي، 
واألخــذ بوجهــات نظــر القــوى واملكونــات السياســية الوطنيــة، كمــا تقــرر 
أن تعمــل حتــت اإلشــراف املباشــر للهيئــة الوطنيــة املكلفــة مبتابعــة تنفيــذ 
مخرجــات مؤمتــر احلــوار الوطنــي، وبشــكل مســتقل عــن الســلطات التنفيذيــة 

دون خضوعهــا ألي شــخص أو حــزب أو أيــة جهــة أخــرى54.

ــادل الســلطة مــن  ــخ 23/11/2011م، حيــث كان مــن خطــوات تب ــة بتاري ــادرة اخلليجي ــد 22 مــن املب 52 - كمــا نــص البن
الرئيــس املخلــوع لنائبــه تشــكيل جلنــة دســتورية فــور انتهــاء مؤمتــر احلــوار الوطنــي يف مــدة أقصاهــا ســتة أشــهر، وتكــون 
مهمتهــا صياغــة مشــروع دســتور جديــد خــال ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ أنشــائها، وتقــوم اللجنــة باقتــراح اخلطــوات 
الضروريــة ملناقشــة مشــروع الدســتور، واالســتفتاء عليــه لضمــان مشــاركة شــعبية واســعة وشــفافة، كمــا تضمنــت املبــادرة 

اخلليجيــة.
53- قــرار رئيــس اجلمهوريــة رقــم )27( لســنة 2014م بتشــكيل جلنــة صياغــة الدســتور، بتاريــخ 8/3/2014م. مــادة )1( 
تشــكيل جلنــة صياغــة الدســتور مــن التاليــة أســماؤهم :ـ اســماعيل احمــد الوزيــر ـ د/جعفــر عبــداهلل شــوطح ـ د/لفــت 
محمــد عبــد الولــي الدبعــي ـ د. احمــد زبــن عطيــة ـ د. عبــد الرشــيد عبــد احلافــظ عبــد الواســع ـ القاضــي/ جنيــب 
عبــد الرحمــن شــميري ـ د. عبــاس محمــد زيــد ـ د. عبــد الرحمــن احمــد حســن املختــار ـ د/محمــد موســى العامــري ـ 
مــروان عبــداهلل عبــد الوهــاب نعمــانـ  احمــد عمــر بامطــرفـ  د. انطــاق محمــد عبــد امللــك املتــوكلـ  د. نهــال ناجــي علــي 
العولقــي ـ د. معــن عبــد امللــك ســعيد ـ جعفــر ســعيد ســالم باصالــح ـ د. ســعيد بريــك مبــارك الســكوتى ـ رنــدا محمــد 

ســالم علــي عبــده، وتــاه بــذات التاريــخ القــرار الرئاســي املوضــح آليــة عمــا للجنــة، بالقــرار رقــم 26 لســنة 2014م.
https://www.albawaba.com/ar ،54 قرار رئاسي بتشكيل جلنة صياغة الدستور، صفحة البوابة، 9/3/2014م



91 90

وكان مــن أبــرز االنتقــادات أن اللجنــة التــي تقــوم بصياغــة الدســتور غيــر منتخبــة 
مــن الشــعب، فالرئيــس شــّكلها عــن طريــق املنحــة55، علــى الرغــم أن املبــادرة 
اخلليجيــة القائــم عليهــا نقــل الســلطة حــددت أن احلكومــة هــي مــن تشــكل 
اللجنــة الدســتورية لصياغــة مشــروع دســتور جديــد واالســتفتاء عليه،مــع ضمــان 
مشــاركة شــعبية واســعة وشــفافة، وهــو مــا لــم يحــدث بــل كان قــرار تســمية 
أعضــاء اللجنــة مــن قبــل الرئيــس دون أي تدخــل مــن احلكومــة، ومــن أوجــه 
النقــد أنهــا تأمتــر بأوامــر رئيــس اجلمهوريــة بحســب النصــوص التاليــة لقــرار 
التعيــن، كمــا تأخــذ مباحظــات هيئــة الرقابــة والتــي مت تعيينهــا أيضــاَ منــه. 56

مــا دام قــد مت تعيــن أعضــاء جلنــة صياغــة مســودة الدســتور االحتــادي، 
خافــاً للمعاييــر الدميقراطيــة املثلــى، بعلــة طبيعــة الظــروف االنتقاليــة التــي 

متــر بهــا البلــد، فمــا هــي املعاييــر التــي قــام عليهــا هــذا االختيــار؟ 

ثانيًا: معايير جلنة الصياغة:

ان مهّمــة صياغــة الدســتور، قــد تكــون غيــر مناســبة ألن تضــم يف هيئتهــا 
عــدد كبيــر مــن األشــخاص العاديــن مــن غيــر الكفــاءات العمليــة والعلميــة، 
ومــن املهــّم اختيــار صائغــن لديهــم اخلبــرة املهنيــة يف صياغــة النصــوص 
ــواردة  ــرارات ال ــرام الق ــاة واحت ــع مراع ــة، م ــة بســيطة ودقيق الدســتورّية بلغ
بوثيقــة احلــوار، ومنحهــم مجــال حلريــة تعديــل مــا قــد يتنافــى مــع الِقيَــم 

الدســتورّية األساســّية.

وقــد حــدد القــرار اجلمهــوري،57 معاييــر اختيــار أعضــاء اللجنــة، مبراعــاة 
ــه املجتمــع اليمنــي، مــع متثيــل اجلنــوب واملــرأة،58 وأن  ــع ب ــوع الــذي يتمت التن

55 ـ اشــرف الفاحــي، ـ قانونيــون يقللــون مــن جــدوى صياغــة دســتور جديــد لليمــن، اخبــار الســاعة، التاريــخ : -27-10
https://arabi21.com ،2014/، فالتعيــن جلميــع اعضــاء اللجنــة يتنافــى مــع الدميقراطيــة، وإن وجــدت بعــض الدســاتير 
مثــل افغانســتان متنــح الرئيــس حقــا لتعيــن يف اعضــاء الهيئــة التأسيســية ولكــن بعــدد بســيط، ـ 25 عضــو منبــن 500 

عضــو، انظــر اختيــار أعضــاء الهيئــة التأسيســية، مرجــع ســابق، ص 7.
http://adengad.net/news الغــد،  عــدن  األســوأ،  نحــو  يتغيــر  جديــد  ميــن  الدســتور،  صياغــة  جلنــة   -  56

/96982/#ixzz5ZQBoFGL6k
57 - صــدر قــرار رئيــس اجلمهوريــة رقــم 26 لســنة 2014م بتاريــخ 8/3/ 2014م بشــأن حتديــد آليــة عمــل جلنــة صياغــة 

الدستور.
58 - حــدد القــرار، معاييــر اختيــار اعضــاء اللجنــة باملــادة 3 الفقــرة أـ«تشــكل جلنــة صياغــة الدســتور اجلديــد مــن )17( 

عضــواً يصــدر بتســميتهم قــرار مــن رئيــس اجلمهوريــة«.
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يكــون العضــو مينــي اجلنســية، حاصــًا علــى مؤهــل جامعــي كحــد أدنــى مــن 
جامعــة معتــرف بهــا، مــع خبــرة عمليــة التقــل عــن عشــر ســنوات، يف أي مــن 
املجــاالت التخصصيــة، ويكــون مــن املشــهود لهــم باألمانــة والنزاهــة، غيــر 
محكــوم عليــه بعقوبــة عــن جرميــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة، مالــم يكــن قــد 

رد إليــه اعتبــاره.59

ثــم صــدر قــرار رئيــس اجلمهوريــة رقــم )27( لســنة 2014م، بتشــكيل جلنــة 
صياغــة الدســتور، مــن 17 عضــو، وألول مــرة يف تاريخ اليمن احلديث تشــارك 
املــرأة اليمنيــة يف إعــداد دســتور البــاد، وصلــت نســبة متثيــل املــرأة يف جلنــة 
صياغــة الدســتور مــا يقــارب %24 مــن قــوام اللجنــة60، امرأتــن مــن قائمــة 

النســاء املســتقات، وامرأتــن مــن نســاء األحــزاب والتنظيمــات السياســية.61

معاييــر  مراعــاة  الصياغة،عــدم  جلنــة  تشــكيل  طبيعــة  علــى  يؤخــذ  مــا 
العامــة  املاليــة  يف  املتخصصــن  مــن  خلــت  فقــد  واخلبــرة،  االختصــاص 
واالقتصــاد والعلــوم اإلداريــة والسياســية، وإن كانــت مشــبعة بالقانونيــن بعدد 
12 عضــوا مــن أصــل 17 عضــو،62 كمــا أن بعــض األعضــاء غيــر متخصصــن، 
فالتشــكيل راعــى احملاصصــة السياســية، وقــدم الطابــع احلزبــي علــى الطابــع 
التخصصــي، وكان يفتــرض أن تضــم مختصــن قانونيــن وأســاتذة جامعيــن، 
دون أن مينــع مــن تطعيمهــا بأعضــاء مــن أحــزاب سياســية، وهــو األمــر الــذي 
أكــده أحمــد زبــن عطيــه، وهــو أحــد أعضــاء اللجنــة حيــث قــال »أن القــرار 
راعــى مختلــف اجلوانــب السياســية والفنيــة، الســيما وأن اليمــن محكومــة 
بالتوافــق السياســي وال ميكــن اغفــال هــذا البعــد يف اختيــار أعضــاء اللجنــة 
مهمــا كانــت طبيعتهــا«.63 وإن كانــت احملاصصــة السياســة أمــر واقــع ال مفــر 

59 - كمــا حــدد القــرار، الشــروط الواجــب توافرهــا يف اعضــاء اللجنــة باملــادة 3 الفقــرة ب »يشــترط يف مــن يعــن عضــواً 
يف جلنــة صياغــة الدســتور مــا يلــي: -1 أن يكــون مينــي اجلنســية وذا أهليــة كاملــة. -2 أن يكــون حاصــًا علــى مؤهــل 
جامعــي كحــد أدنــى مــن جامعــة معتــرف بهــا، مــع خبــرة عمليــة ال تقــل عــن عشــر ســنوات يف أي مــن املجــاالت التخصصيــة 
.3 ــــ أن يكــون مــن املشــهود لهــم باألمانــة والنزاهــة غيــر محكــوم عليــه بعقوبــة عــن جرميــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة مــا 

لــم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره«.
60 - صدر قرار تعين جلنة الصياغة بتاريخ 7 / جماد اول / 1435 ه، املوافق 8/3/2014م.

61 - نهال العولقي، دور النساء يف التحول السياسي يف اجلمهورية اليمنية، 6/9/2015مـ.
62 - عبده عايش، انتقاد باليمن لتشكيل جلنة صياغة الدستور، صفحة اجلزيرة، 16/3/2014.

63  - أحمد الصباحي، حتديات جلنة صياغة الدستور اليمني، مجلة البيان، 16/3/2014م،
http://www.albayan.co.uk/print.aspx?id=3534ـ
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منــه، وال مجــال معــه للكفــاءات املســتقلة، فــإن املطلــوب كحــد أدنــى أن تأتــي 
املكونــات السياســية بأفضــل كفاءاتهــا املتخصصــة، بعيــداً عــن منطــق احملابــاة 

والوجاهــات يف إطــار املكونــات السياســية ذاتهــا.

كمــا ابــدت قــوى وأحــزاب مينيــة اعتراضهــا علــى مــا أســمته »اإلقصــاء 
والتهميــش » مــن متثيلهــا يف جلنــة صياغــة الدســتور، وتركــز اعتراضهــم 
علــى عــدم التمثيــل املتــوازن ملكونــات مؤمتــر احلــوار الوطنــي، وإقصــاء ممثلــي 
اجلانبــن  بــن  جمعــت  سياســية، فاللجنة  أحــزاب  وحتــى  الثــورة،  شــباب 
احلزبــي واملهنــي، إال إّن انتمائهــم يثيــر املخــاوف مــن أن يظــل األعضــاء أوليــاء 
لألحــزاب التــي ميّثلوهــا، حيــث تصــدر حزبــا املؤمتــر الشــعبي العــام والتجمــع 
اليمنــي لإصــاح قائمــة األكثــر متثيــًا داخــل اللجنــة، مقارنــة باألحــزاب 
األخــرى. إذ يُعتبــر احلــزب االشــتراكي املمثــل بعضــو واحــد ومعــه احلــراك 
اجلنوبــي64، ممــا يظهــر معــه أنــه قــدمت محاصصــة اللجنــة سياســياً ومناطقيــاً 
)متثيــل اجلنــوب( ونوعــا اجتماعــي )متثيــل املــرأة(. األمــر الــذي انعكــس 

ــى آليــات صياغــة مســودة الدســتور االحتــادي. ــه عل والقــى بظل

العنصر الثاني 

آلية الصياغة

ينبغــي أن تتــم صياغــة الدســتور واالســتفتاء عليــه خــال فتــرة زمنيــة ال 
تتجــاوز العــام الواحــد مــن تاريــخ تســمية أعضــاء اللجنــة)م6(، والتــي تتولــى 
صياغــة مســودة الدســتور باالســتناد إلــى وثيقــة احلــوار الوطنــي )أواًل( تكــون 
تلــك املســودة قابلــة للتعديــل أو احلــذف أو االضافــة بعــد دراســة اللجنــة 
لتقريــر الهيئــة الوطنيــة للرقابــة علــى تنفيــذ مخرجــات احلــوار الوطنــي 

وجمــع ماحظــات املواطنــن قبــل عرضــه لاســتفتاء )ثانيــًا(

ــة صياغــة الدســتور يف  ــعّزز جلن ــة صياغــة الدســتور،0 2/5/2014مـ 64 - اشــرف الفاحــي جــدل حــول تشــكيل جلن
ــي. ــى النظــام الفدرال ــى الرغــم مــن أّنهــا قائمــة عل اليمــن الســيطرة الرئاســية عل
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أواًل:ـ صياغة املسودة: 

أن الواجــب الــذي كان ملقــي علــى جلنــة صياغــة الدســتور، العمــل ملصلحــة 
الشــعب اليمنــي وتطلعاتــه، باســتقال عــن الســلطات التنفيذيــة، فــا يجــوز 
لــه متلقــي أي تعليمــات مــن أي جهــة أو شــخص )م5(، ووفقــا آلليــة عملهــم 
لصياغــة مســودة الدســتور فــأن قراراتهــم تتخــذ باإلجمــاع، فــإن لــم يتحقــق 
يتخــذ القــرار بالتصويــت بغالبيــة مــا ال يقــل عــن ثاثــة أربــاع أعضــاء اللجنــة 
)م15(. فــإن تعــذر وجــب إحالــة األمــر إلــى الهيئــة الوطنيــة للرقابــة علــى 
تنفيــذ مخرجــات مؤمتــر احلــوار )م16( التــي متتلــك ســلطة حســم أي خــاف 

)م16(.
ومبوجــب النصــوص احملــددة لعمــل جلنــة الصياغــة - ســالفة الذكــر- بــدأت 
ــي، وشــكلت ثــاث مجموعــات للبــدء  ــة بفــرز مخرجــات احلــوار الوطن اللجن
بعمليــة الصياغــة األوليــة للدســتور، تقــوم كل مجموعــة بعمليــة املراجعــة 
العامــل جلنــة  االجتمــاع  علــى  عرضهــا  ثــم  املوضــوع،  لنفــس  والصياغــة 
الصياغــة  وإقــرار  مبناقشــة  اللجنــة  األولي.65بــدأت  واإلقــرار  للمناقشــة 
واالقتصاديــة  السياســية  باألســس  اخلاصــة  الدســتورية  للمــواد  األوليــة 
والثقافيــة واالجتماعيــة، واحلقــوق واحلريــات، والهيئــات املســتقلة، واجليــش 
ــم  ــواد اخلاصــة بقوائ ــم مناقشــة وإقــرار امل ــرات العامــة، ث والشــرطة واملخاب
االختصاصــات االحتاديــة واإلقليميــة علــى مســتوى الواليــات وعلــى املســتوى 

احمللــي.66
بعــد مضــي عشــرة أشــهر علــى تشــكيل جلنــة الصياغــة، انتهــت مــن إعــداد 
مســودة الدســتور اجلديد،والتــي تضــم 446 مــادة، موزعــة علــى 10 أبواب و13 
فصــًا، تضّمنــت املبــادئ العامــة التــي حددهــا مؤمتــر احلوار،وحــق املشــاركة 
السياســية مســتقبًا، وفــق مــا تقتضيــه الدميقراطيــة التمثيليــة والتشــاركية 

65 - جلنة صياغة الدستور تشكل 3 مجموعات للبدء بالصياغة األولية للدستور، مين نيوز، 23/4/2014م،
/https://www.newsyemen.net

66 - جلنة صياغة الدستور اليمني تبدأ املناقشة، صحيفة املغرب، 18/9/2014م، 
https://www.almaghribtoday.net/، كمــا انتقــد البعــض ســفر أعضــاء اللجنــة املتكــرر خــارج البلــد، ألنــه مــع عصــر ثــورة 
االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، ميكــن االطــاع علــى التجربــة الفيدراليــة دون حاجــة أو ضــرورة للســفر، خصوصــاً 
وأنهــا جلنــة صياغــة، وليســت جلنــة إعــداد، وقــد يكــون للخــارج اإلقليمــي ووكائــه، حصــة مــن صناعــة القــرار السياســي، 

مبــا يف ذلــك صناعــة الدســتور وفــق مقاســاتهم، انظــر أشــرف الفاحــي، مرجــع ســابق.
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والتداوليــة )م8(. أبــرز مــا ورد يف املســودة، حتويــل اليمــن إلــى دولــة احتاديــة 
مــن ســتة أقاليــم، أربعــة يف الشــمال واثنــان يف اجلنــوب، وهو مــا ترفضــه قــوى 
سياســية بينهــا احلــزب االشــتراكي واحلــراك اجلنوبــي وجماعــة احلوثــي.67 
ســلمت النســخة للهيئــة الوطنيــة للرقابــة علــى تنفيــذ مخرجــات مؤمتــر 

احلــوار الوطنــي بتاريــخ 17/1/2015م.68

ان جلنــة الصياغــة ليســت املخولــة قانونــاً باتخــاذ القــرار النهائــّي لوضــع 
صياغــة الدســتور، حتــى ال تذهــب مشــاركة احلــركات املجتمعيــة يف احلــوار 
ــة للتعديــل أو احلــذف واالضافــة مــن قبــل  ســدى، حيــث تكــون املســودة قابل
الهيئــة الوطنيــة للرقابــة علــى تنفيــذ مخرجــات احلــوار الوطنــي، كمــا نصــت 
مــادة )28( مــن قــرار حتديــد آليــة عمــل جلنــة صياغــة الدســتور، عنــد إكمــال 
مســودة الدســتور علــى رئيــس اللجنــة أن يرفــع نســخة معتمــدة منهــا إلــى 
رئيــس اجلمهوريــة لاطــاع عليهــا، ونســخة إلــى الهيئــة الوطنيــة للرقابــة 
علــى تنفيــذ مخرجــات مؤمتــر احلــوار، للنظــر فيهــا ولتقــدمي تقريــر بشــأنها، 
كمــا تعــرض املســودة علــى اجلمهــور للتعليــق عليهــا مــع مقدمــة قصيــرة 

وشــروحات للمســودة )م28(.

احلســبان  يف  باألخــذ  اللجنــة  تُلــزم  املجتمعيــة،  التشــاركية  ولتجســيد 
باملاحظــات املرفوعــة منــا ملواطنــن أثنــاء فتــرة املشــاورات العامــة، أو الــواردة 
ــم  ــرة يت ــى املســودة يف فت ــات املناســبة عل ــة، إلجــراء التعدي ــر الهيئ يف تقري

حتديدهــا مــن قبــل جلنــة الصياغــة بعــد التشــاور مــع الهيئــة الوطنيــة.69
ــاران  ــه خي ــي«، ُطــرح في ــة لإنقــاذ الوطن ــى وثيقــة »مشــروع رؤي 67 - توصــل اللقــاء املشــترك وشــركاؤه عــام 2009، إل
لتحقيــق الامركزيــة، همــا: األخــُذ بشــكل الدولــة الفيدراليــة، أو البقــاء فــى إطــار الدولــة البســيطة مــع العمــل علــى إقامــة 
حكــم محلــى كامــل الصاحيــات يقــوم علــى أســاس أقاليــم كبيــرة. وجــه اخلــاف عــدد األقاليــم وحدودهــا، مــع توافــق 
األطــراف السياســية واالجتماعيــة علــى إقامــة الدولــة الفيدراليــة، ملزيــد مــن التفصيــل أنظــر محمــد املخافــى، اخليــار 
http://www.shorouknews.com/columns/The-wor� 19/9/2018م  الفيدرالــي يف اليمــن: طريــق إلــى ســام دائــم،
16/3/2014https://www. ،وأنظــر عبــده عيــاش، انتقــاد باليمــن لتشــكيل جلنــة صياغــة الدســتور،اجلزيرة .ld-thinks

aljazeera.net/news/reportsandinterviews
68 - الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات احلوار تتسلم مسودة الدستور، 17/1/2015م،

http://www.ndc.ye/ar-Default.aspx
مت توقيــع مســودة الدســتور مــن كافــة أعضــاء جلنــة الصياغــة، باســتثناء عضــو واحــد هــو د. عبــد الرحمــن أحمــد املختــار، 

ممثــل جماعــة احلوثيــن يف اللجنة.
69 - جلنة إعداد الدستور اليمنى تنتهى من مسودة الدستور، 01 يناير 2015

https://www.masrawy.com/?Nav-logo، وكمــا نصــت املــادة 2 مــن قــرار رئيــس اجلمهوريــة رقــم 26 لســنة 2014م 
بشــأن حتديــد آليــة عمــل جلنــة صياغــة الدســتور
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وقــد ذكــر أحــد أعضــاء اللجنــة، بغيــاب القناعــة التامــة لــدى معظــم األعضــاء 
بحــق املــرأة يف املكاســب التــي حققتهــا يف مؤمتــر احلــوار، خاصــة فيمــا يتعلــق 
باملشــاركة السياســية، ونســبة الكوتــا، وجتــرمي زواج القاصــرات، واملســاواة 
ــي تأخــر النقــاش  ــر ذلــك مــن حقــوق، والت ــة بينهــا وبــن الرجــل، وغي الكامل
حولهــا للبحــث عــن الصيــغ الدســتورية املائمــة لترجمــة تلــك احلقــوق، 
مــن  اللجنــة  انتمــاء معظــم أعضــاء  بســبب  الكوتــا،  وخاصــة يف موضــوع 
الرجــال ملــدارس فكريــة دينيــة وتقليديــة، وعــدم الثقــة باملــرأة وقدرتهــا علــى 
ــداع وخاصــة يف املجــال السياســي، واســتهزاء بعــض األعضــاء  ــل واإلب العم

ــي.70 ــايف ثقافــة املجتمــع اليمن ــزي ين ــاره إجــراء متيي ــا املــرأة، واعتب بكوت
كل هــذه النقائــص أســهمت بشــكل كبيــر يف انحســار املناصــرة يف إطــار جلنــة 
الصياغــة، للعديــد مــن القضايــا امللحــة وأضعفهــا، وخاصــة قضايــا املــرأة 
واألقليــات وبعــض القضايــا احلقوقيــة، وهــو مــا فــرض نفســه علــى الصياغــة 

النهائيــة ملســودة الدســتور االحتــادي.

ثانيًا: الصياغة النهائية:
مازالــت مســودة الدســتور لــم تقــر بصياغتهــا النهائيــة، ومــن املقــرر أن يتــم 
عرضهــا علــى الهيئــة الوطنيــة للرقابــة علــى تنفيــذ ُمخَرجــات احلــوار لتقــدمي 

تقريــر حولهــا)م31(.
ومــن ثــم تطلــق حملــة مشــاورات عامــة للمواطنــن للتعليــق عليهــا، ليتــم 
اســتيعاب املاحظــات املقدمــة، ومــن ثــم إعــداد املســودة النهائيــة للدســتور، 
َوفقــا لنتائــج املشــاورات وتقريــر الهيئــة)م32(، ثم حتال إلــى رئيس اجلمهورية 
ليتخــذ اإلجــراءات القانونيــة الازمــة يف حالــة االختــاف)م34(، أو يف حالــة 
االتفــاق لاســتفتاء علــى الدســتور)م33(، وهــي فتــرة تســمح باســتمرار احلوار 
املجتمعــي، لبيــان ايجابيــات وســلبيات املســودة، قبــل عرضهــا لاســتفتاء.71مع 
اإلســهام  علــى  املدنــي  املجتمــع  منظمــات  وإمكانيــة  قــدرة  علــى  التعويــل 

http://www.nazra.org/node/424 ،70 - نهال العولقي، النساء والتحول الدميقراطي يف اليمن،6/9/2015م
71 ـ فتــرة ممتــازة لتجــاوز عيــوب بعــض التجــارب مثــل مصــر التيكانــت فتــرة مــا بــن فتــرة الصياغــة واالســتفتاء غيــر 
كافيــة للتعــرف علــى مميــزات وســلبيات ملســودة، انظــر محمــد طهعلــي وهــو اخــرون، جــدال لدســتور واملرحلــة االنتقاليــة 

يف مصر، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بيروت لطبعة االولى، نوفمبر 2014
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يف صياغــة وثيقــة الدســتور، مــن خــال تقــدمي اآلراء واملقترحــات للجنــة 
الصياغــة، أو مــن خــال تثقيــف املواطنــن وتوعيتهــم لألخــذ مبقترحاتهــم.72 
مــن خــال اللقــاءات ومتابعــة األنشــطة والــرؤى73 والدراســات التــي تقــوم بهــا 

الكيانــات املجتمعيــة.74
لألســف الشــديد، كل هــذه املراحــل التــي ســبق ايرادهــا، توقفــت بســبب 
احلــرب، ومــع ذلــك ســنعرض مــا كان مقــرر أن يتــم، وفقــاً ملــا مت التحضيــر 
لــه، الســيما وأن هيئــة الرقابــة علــى تنفيــذ مخرجــات احلــوار الوطنــي كانــت 

قــد بــدأت عملهــا.
حيــث شــكلت الهيئــة الوطنيــة للرقابــة علــى تنفيــذ مخرجــات احلــوار الوطنــي، 
مــن 82 عضــو، مبراعــاة متثيــل املكونــات والفعاليــات السياســية واالجتماعيــة 
املشــاركة يف مؤمتــر احلــوار الوطنــي وبالنســب احملــددة ســابقاً، اجلنوب 50%، 
واملــرأة %30، والشــباب %75.20 فقــد مثلــت األحــزاب ومنظمــات املجتمــع 
ــي كان نصيبهــا 23 مقعــد، للرفــع مــن مســتوى املشــاركة  والشــباب واملــرأة الت
املجتمعيــة واملســاهمة يف الرقابــة علــى تنفيــذ ضمانــات مخرجــات احلــوار.76 
ــز  ــا مرك ــة نقاشــية نظمه ــة يف صياغةالدســتور، حلق ــى االســهام بجدي ــادر عل ــي ق ــع املدن 72 ـ بشــرى العامــري، املجتم
املعلومــات، 10/7/2014م،https://www.alayyam.info/news/5TBYD35N-1779CJ، وكان قــد نفــذ مركــز املعلومــات 
والتأهيــل حلقــوق اإلنســان لقــاء امتعــال ناشــطينو املهتمــن ومنظمــات املجتمــع املدني والنســاء والشــباب يف مؤمتراحلوار، 
لطــرح فكــرة اإلصاحــات الدســتورية، باإلضافــة إلــى جمــع مخرجــا تورؤيــة املجتمــع املدنــي حــول اإلصاحات الدســتورية 

وإصدارهــا يف كتابــك وثيقــة، وتقدميــه للجنــة صياغــة الدســتور الســتيعابها يف صياغــة الدســتور القــادم.
73 - تولــى مركــز املعلومــات والتأهيــل حلقــوق االنســان متابعــة أنشــطة املجتمــع املدنــي، خــال الســنتن املاضيتــن 
وجتميعهــا، وإعــادة صياغتهــا كرؤيــة للمجتمــع املدنــي للدســتور، باإلضافــة إلــى قيامــه بإصــدار كتــاب وقــد مهــل ألمانــة 
العامــة للحــوار الوطنــي، ميثــل خاصــة احللقــات النقاشــية التــي اســتهدفت املجتمــع املدنــي واإلعــام واملــرأة والشــباب 
واألكادمييــن واملكونــات املشــاركة يف مؤمتراحلــوار الوطنــي.. )عبــد اهلل غالــب، حلقــة نقاشــية حــول دور املجتمــع املدنــي 

https://www.yemeress.com/algomhoriah/2204271،يف صياغــة الدســتور، 7/12/2014م
للمخرجــات  ـ  قانونيــة  دراســة  الدســتور  واالنتخابــات جلنــة صياغــة  للدميقراطيــة  اليمنيــة  الشــبكة  74 - ســلمت 
الدســتورية ملؤمتــر احلــوار، شــملت ماحظــات قانونيــة حــول املخرجــات الدســتورية التــي تتعــارض مــع بعضهــا البعــض، 
واملعاجلةالقانونيــة لهــا، مــع معاجلــة بعــض املبــادئ التــي يجــب ان يتضمنهــا الدســتور وملتتضمنهــا مخرجــات احلــوار، مــع 
بيانــا وجهــا لقصــور املوجــود فيبعــض نصــوص املخرجــات والتوصيــات التــي يجبــان تتضمنهــا، كماعقــدت الشــبكة حلقاتــن 
قاشــية حــول الدراســة القانونيــة يف عــدة محافظــات لتفعيــل دور الرقابــة املجتمعيــة، مــع تضمــن توصيــات وماحظــات 
املشــاركن وتســليمها لألمانــة العامــة )أنظــر مقــال تســلم جلنــة صياغــة الدســتور دراســة قانونيــة للمخرجــات الدســتورية، 

http://www.csfyemen.org/news.php?id=122،ــي،21/8/2014م ــدى املجتمــع املدن منت
75 - قــرار رئيــس اجلمهوريــة رقــم )30( لســنة 2014م بإنشــاء الهيئــة الوطنيــة للرقابــة علــى تنفيــذ مخرجــات مؤمتــر 
ــى اإلشــراف  ــي، لتتول ــذ مخرجــات احلــوار الوطن ــى تنفي ــة عل ــة للرقاب ــة الوطني ــي الشــامل، شــكلت الهيئ احلــوار الوطن

ــة )82( عضــوا ــذ مخرجــات احلــوار، برئاســته وعضوي ــى تنفي واملتابعــة عل
76 - اختلفــت القــوى السياســية حــول عــدد أعضــاء الهيئــة، بــن مــن يــرى أن يكــون نصــف عــدد املشــاركن باحلــوار البالــغ 
عددهــم 565 عضــواً، وبــن فريــق آخــر يــرى أقــل مــن ذلــك، حتــى صــدر القــرار بتشــكيلها مــن 82 عضــواً، أنظــر مقــال 

24l4l2014، https://ar.haberler.comتشــكيل هيئــة وطنيــة للرقابــة
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العضويــة،  بشــروط  يلتــزم  لــم  ألنــه  التشــكيل  ذلــك  البعــض  انتقــد  وقــد 
املنصــوص عليهــا بوثيقــة الضمانــات، ويف مقدمتهــا مراعــاة عــدم متثيــل 
أعضــاء مجلــس النــواب والــوزراء والشــورى، يف عضويــة الهيئــة الوطنيــة،77، 
حيثــي شــغل بعــض أعضائهــا منصــب حكومــي إلــى جانــب عضويــة الهيئــة.78

وكان يتوجــب علــى الهيئــة اطــاق حملــة مشــاورات عامــة لشــرح مســودة 
الدســتور وجلمــع املاحظــات عليهــا مــن املواطنــن)م29(، مــع تقــدمي تقريــر 
الصياغــة  لتتولــى جلنــة  الصياغــة79،  إلــى جلنــة  الدســتور  حــول مســودة 
ــك املاحظــات الناجتــة عــن املشــاورات  ــق تل ــة مســودة الدســتور، وف مراجع
العامــة، ومبوجــب تقريــر الهيئة،ثــم تســلمه مــرة اخــرى إلــى الهيئــة)م32(، 
فــإن كانــت تنســجم مــع مخرجــات احلــوار ُســلمت لرئيــس اجلمهوريــة، التخــاذ 
ــع  ــر م ــق بشــكل كبي ــت ال تتواف ــا إذا كان ــة، أم االجــراءات الدســتورية الازم
ــة  ــاج مــن اللجن ــا التــي حتت ــى الهيئــة حتديــد القضاي مخرجــات احلــوار، فعل
ــزم بتســليم النســخة التــي مت مراجعتها،لترفــع إلــى  مراجعــة اضافيــة، ثــم تل

رئيــس اجلمهوريــة التخــاذ االجــراءات الدســتورية الازمــة.

ويف حــال عــدم اتفــاق أعضــاء الهيئــة حــول مســودة الدســتور، أو املســودة 
النهائيــة للدســتور أو حــول أي جــزء منهــا، ولــم يتــم التوصــل إلــى اتفاق،يحــال 
إلــى رئيــس اجلمهوريــة ليتولــى البــت فيــه واتخــاذ قــرار نهائــي ملــزم )م34(، 
وهــو مــا كان محــل انتقــاد، ألن كافــة القــرارات والقضايــا ونقــاط االختــاف 
حتــال إلــى رئيــس اجلمهوريــة، وهــذا فيــه جتــاوز ملبــدأ الدميقراطيــة يف 

ــت.80 التصوي

http://،ــة، ميــن بــرس،15/1/2015م ــة للرقاب ــة الوطني ــة للهيئ 77 - رفــض التجــاوزات واالختــاالت يف الئحــة الداخلي
www.yemenipress.net

. https://www.alwatanvoice.com/arabic/index.html ،78 - ـاألمل والتشكيك، دنيا الوطن، 29/8/2014م
79 - حملــة املشــاورات العامــة لتوعيــة اجلمهــور حــول مســودة الدســتور، عبــر وســائل اإلعــام والفعاليــات اجلماهيريــة، 
جلميــع ماحظاتهــم وترتيبهــا وعرضهــا علــى اللجنــة بهــدف املراجعــة احملتملــة، بخــاف تنظيــم حمــات التوعيــة الحقــا 
باملســودة النهائيــة للدســتور لعرضهــا للشــعب لاســتفتاء عليــه، وفــق نصــوص املــواد)29، 30، 31( مــن قــرار رئيــس 
ــة املشــاورات  ــق حمل ــث تطل ــة صياغــة الدســتور، حي ــة عمــل جلن ــد آلي ــم 26 لســنة 2014م بشــأن حتدي ــة رق اجلمهوري
خــال فتــرة حتددهــا اللجنــة والهيئــة وبتواجــد أعضائهمــا لتقــدمي املســاعدة يف شــرح محتويــات مســودة الدســتور 
للمواطنــن عبــر وســائل اإلعــام ومــن خــال املشــاركة يف الفعاليــات اجلماهيريــة يف مختلــف أنحــاء البلــد، كمــا تقــدم 

الهيئــة تقريرهــا خــال موعــد حتــدده جلنــة الصياغــة بعــد التشــاور معهــا.
https://www.alwatanvoice.com/arabic/index.html ،80 - األمل والتشكيك، دنيا الوطن، 29/8/2014م
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بتاريــخ 11/8/2014 مســمى رئيــس اجلمهوريــة نفســه رئيســاً للهيئــة، دون 
الرجــوع لألعضــاء ودون ســند قانونــي. ولــم تباشــر الهيئــة مهامهــا عــدا 
اجتماعــن فقــط؛كان االجتمــاع األول بتاريــخ 13/8/2014م، وفيــه شــكلت 
ثــاث جلــان؛ األولــى إلعــداد الئحــة عمــا لهيئــة، والثانيــة ملتابعــة إجنــاز 
عملهــا، والثالثــة إلعــداد مشــروع االصطفــاف الوطنــي وميثــاق الشــرف81. 
كــرس الســتعراض  والــذي  2/12/2014م،  بتاريــخ  الثانــي  االجتمــاع  وكان 
مــا مت إجنــازه مــن فريــق عمــل االصطفــاف الوطنــي وفريــق عمــل الائحــة 
الداخليــة، إضافــة إلــى برنامــج عمــل الهيئــة للفتــرة القادمــة.82 لكــن احلــرب 
أعاقــت املســار الدميقراطــي، وتوقفــت كل اخلطــوات القانونيــة واملراحــل التي 

ــرار مســودة الدســتور. ــى اق ــن اتخاذهــا للوصــول إل كان يتع

اخلامتة

ــاف املجتمــع  ــد مــن أطي ــة ملشــاركة العدي ــي فرصــة جامع كان احلــوار الوطن
بوضــع أســس الدســتور،بخاف العهــود الســابقة التــي أتســمت باســتبداد 
الســلطة السياســية واحتكارهــا لعمليــة صياغــة الدســتور، ومــع أنــه قــد 
شــاب جتربــة احلــوار الوطنــي العديــد مــن الهنــات وجوانــب القصــور، التــي 
ــد، مــن  ــه البل ــت متــر ب ــذي كان ــد ال ــى الظــرف الصعــب واملعق ــد ترجــع ال ق
جهــة وعــدم تفاعــل األطــراف السياســة مــع هــذا الظــرف بالقــدر الــكايف 
مــن املســؤولية مــن جهــة اخــرى، بــل محاولــة حتقيــق أكبــر قــدر مــن املكاســب 
ــأن  ــل ب ــك كان كفي ــا الوطــن االساســية، كل ذل ــى حســاب قضاي اخلاصــة عل
تكــون النتائــج قاســية دفــع اجلميــع ثمنهــا، ومــا زال الشــعب هــو اخلاســر 
األكبــر يف املجمــل واألعــم. متثلــت هــذه النقائــص بــدأً مــن طريقــة التعيينــات 
ألعضــاء مؤمتــر احلــوار بقــرارات جمهوريــة، وطريقــة اختيــار األعضــاء دون 
اشــراك فعلــي لــكل طبقــات املجتمــع علــى املســتوى احمللى،بجميــع األطيــاف 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2d0217b4-264e-4acf-8f9c-،ــب اكســيد املوقــف 81 ـ عــادل االحمــدي، االرت
3e14d513a01e وقــد تســلمت مســودة الدســتور بوقــت الحــق مــن جلنــة الصياغــة بتاريــخ 17/1/2015م، يف حــن تشــكلت 

http://www.ndc.ye/ar-news.aspx?id=4031 24 /04 /2014، انظــر
http://www.sahafah24.net/show5816.html 82 ـ انظر اخلبر املنشور بالصحافة نت



100

السياســي واالجتماعــي واملؤسســي واملهنــي والنوعــي واجلغــرايف والثقــايف 
واملجتمعيــة. أضافــة  واملدنيــة  البشــرية  التنوعــات  مــن  وغيرهــا  والدينــي 
الــى غيــاب قواعــد الشــفافية وعــدم وضــع قواعــد واضحــة لاختيــار تتعلــق 
باملؤهــل واخلبــرة واملهــارات، كمــا كانــت طريقــة الترشــح بالنســبة للمســتقلن 
محــدودة النشــر واإلعــان ومقتصــرة علــى الوجاهــات والتكتــات السياســية 
النافــذة، واحملابــاة واملجامات.باإلضافــة إلــى تشــعبا لقضايــا محــل التشــاور، 
وكان األفضــل مناقشــة القضايــا الوطنيــة الهامــة بقاعــات مغلقــة، بعــد بنــاء 
الثقــة بــن املتحاوريــن وســحب الســاح مــن القــوى املتحــاورة، مــع تقليــل عــدد 

ــادة العــدد يتزايــد االختــاف بينهــم يف املفاوضــات. ــه بزي املتحاوريــن ألن

ــة احلــوار  وتكمــن اجلــدوى مــن ذكــر التوصيــات املســتخلصة مــن نقــد عملي
الوطنــي وعمليــة صياغــة مســودة الدســتور االحتــادي، لضمــان عــدم تكرارهــا 
الحقــا يف أيــة عمليــة حــوار مســتقبلية أو أيــة عمليــة صياغــة أوليــة ملســودة 
فهــي  طالــت  وان  فاحلــرب  محالــة  ال  ووارد  حتمــي  أمــر  وهــو  الدســتور، 
االســتثناء واالســتقرار هــو االصــل. ومــن املهــم تنــاول مــا يتعلــق باملراحــل 
الهامــة التــي توقفــت عندهــا العمليــة السياســية، والتــي كانــت مشــارفة علــى 
االنتهــاء لينجــو معهــا اليمــن مــن الوقــوع يف براثــن احلــرب الظاملــة التــي 

ســقط فيهــا.

ــة، كان  ــه النهائي ــراره بصياغت ــة تســليم مســودة الدســتور دون إق فبعــد عملي
مــن املتوقــع أن يكــون هنــاك دورا محوريــاً وهــام،ألن أصــل املشــاركة املجتمعيــة 
تأتــي بهــذه املرحلــة بســماع أراء املواطنــن، وهــو الــدور الــذي  نأمــألن يتــم 
خطــوات  بقيــة  احلرب،الســتكمال  وانتهــاء  والتعايــش  الســلم  عــودة  بعــد 
صياغــة ونفــاذ الدســتور، األمــر الــذي يتطلــب العديــد مــن اجلهــود التــي تقــع 

علــى العديــد مــن األطــراف:

بالنســبة للجهــات الرســمية يفتــرض عليهــا احتــرام القانــون واللوائــح  -1
احملابــاة  عــن  بعيــد  ونزاهــة،  شــفافية  بــكل  بهمــا  والتقيــد  النافــذة 
واملجامــات والعاقــات الشــخصية ألي كان. فوحــده القانــون قــادر علــى 
أن يشــكل املخــرج الوحيــد لبنــاء دولــة العدالــة وســيادة وانفــاذ القانــون، 
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وإعــادة الثقــة لعامــة الشــعب بــه، حتــى يتســنى احلديــث عــن دور حقيقــي 
ــة. ــة احلــركات املجتمعي ــة مــع كاف وشــراكة واقعي

بالنســبة للقــوى السياســية التــي يدفــع الشــعب ثمــن تصفيــة حســاباتها  -2
الضيقــة، فــأن األولــى بهــم احتــرام القانــون والشــفافية علــى مســتوى 
احزابهــم، لتكــون هــذه االحــزاب قــادرة علــى التأقلــم والتعايــش مــع الواقع 
الــذي أثبــت أن االســتبداد علــى مســتوى الســلطة أو اتخــاذ القــرار، ســواء 
علــى مســتوى الســلطة احلاكمــة أو علــى مســتوى األحــزاب، ال يــؤدى إال 

للمزيــد مــن الفوضــى والتزييــف للمفاهيــم الدميقراطيــة والتشــاركية.
بالنســبة لوســائل االعــام ومنظمــات املجتمــع املدنــي يقــع علــى عاتقهــا،  -3

ــة للمواطنــن مبســودة الدســتور، بكافــة الطــرق  توســيع حمــات التوعي
واللقــاءات  واحملاضــرات  والنــدوات  املؤمتــرات  وتنظيــم  اإلعاميــة 
اجلماهيريــة علــى النطــاق احمللــي، وحتليــل املســودة وشــرحها مبنشــورات 
ومطويــات بشــكل مفهــوم للعامــة، لرفــع الوعــى املجتمعــي بعمليــة وضــع 
وفهــم  والوعــي مبضمونــه  باملســئولية،  االحســاس  وتعزيــز  الدســتور، 
مبــادئ الدميقراطيــة وحقــوق االنســان، وضمــان مشــاركته الفعليــة عبــر 

ــه. ــة االســتفتاء علي ــل مرحل ــة، قب ــي ســتقدم للجن ــه الت ماحظات
الناشــطن  -4 امتــع  لقــاء  عقــد  املدنــي،  املجتمــع  منظمــات  تتولــى  أن 

واملهتمــن، لطــرح اآلراء حــول مســودة الدســتور،لرفد جلنــة صياغــة 
ــد  ــة. وكذلــك مــواالة عقــد املزي ــة الرقاب الدســتور باملقترحــات عبــر هيئ
مــن جلســات املشــاورات اخلاصــة بكافــة القــوى السياســية واملدنيــة 
للمزيــد مــن التعمــق يف مناقشــة نصــوص مســودة الدســتور وتقــدمي 
االقتراحــات والبدائــل الازمــة مبــا يتناســب مــع الوقائــع املســتجدة علــى 

السياســية. الســاحة 
علــى جلنــة صياغــة الدســتور أن تســتكمل بقيــة املراحــل بشــفافية أكثــر،  -5

مــن خــال تســجيل جلســات تشــاور ودراســة املاحظــات الناجتــة عــن 
املشــاورات العامــة، أو بحالــة تشــاور اللجنــة مــع هيئــة الرقابــة علــى 
تنفيــذ مخرجــات احلــوار الوطنــي.وأن تفتــح جلســات للتشــاور والتحــاور 



102

نصــوص  حــول  املقترحــات  إلــى  لاســتماع  واملهتمــن  املنظمــات  مــع 
مســودة الدســتور التــي لــم يقــع االتفــاق عليــه اوال تتفــق مــع وثيقــة احلــوار 
الوطنــي، ليكــون احلــل مــن واقــع تشــاركي،ومن ثــم كحــل أخيــر تــرك 
القــرار النهائــي لرئيــس اجلمهوريــة للبــت فيهــا يف حالــة غيــاب هيئــة 

تأسيســية جامعــة.
بــكل مكوناتــه االجتماعيــة علــى أهميــة املشــاركة يف  -6 توعيــة الشــعب 

الفعاليــات أو االســتفتاء الشــعبي علــى املســود النهائيــة للدســتور،مع 
ــاءة عالية.لتجــاوز محــاور اخلــاف خاصــة  ــم بنزاهــة وكف ــان أن يت ضم
نقطــة األقاليــم، وحــل القضيــة اجلنوبيــة، مما يتوجب عرضها لاســتفتاء 
إلشــراك مواطنــي اجلنــوب بــكل أطيافــه لتقريــر املصيــر حــول تلــك 
القضيــة دون تركهــا لتحكــم فئــة واحــدة، ومنعــاً الحتمــال بقــاء االحتقــان 

السياســي املهــدد للمســتقبل. 

مت بحمد اهلل
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املجتمع املدني في اجلزائر ومواجهة حتديات 

السلطة: الواقع والتحديات

مبروك ساحلي

املقدمة: 
ــد االنتفاضــة  ــر اســتعمالها بع ــي كث ــم الت ــي احــد املفاهي ــد املجتمــع  املدن يع
العماليــة لنقابــة تضامــن يف بولنــدا ســنة 1980 مبعيــة احلركــة الكنســية والتي 
أحدثــت تدريجيــا حــراكا اجتماعيــا افــرز موجــات مــن التغيــرات السياســية 

التــي أنهــت التوافــق االيديولوجــي االشــتراكي للكتلــة الشــرقية.  

وقــد اهتــم العديــد مــن الباحثــن باملجتمــع املدنــي يف اجلزائــر منــذ أحــداث 
أكتوبــر 1988 برصــد وحتليــل هــذه الظاهــرة مــن حيــث أســبابها وآلياتهــا 
وتقــومي مخرجاتهــا، وبــدأ يف خضــم ذلــك احلديث عن أهميــة مفهوم “املجتمع 
املدنــي” يف اجلزائــر؛ كمؤشــر مهــم يف عمليــة التحــول الدميقراطــي الناجــح، 
فضـــا عــن ذلــك، فــإن وجــود هــذا املجتمــع املدنــي أعتبــر ضمانــا أساســيا 
الســتمرار ومتاســك الدميقراطيــة وترقيــة ممارســتها نظــرا للوظائــف التــي 
يؤديهــا يف ممارســة الضغــوط وبلــورة قواعــد عامــة مســاعدة للحكومــة يف 
خدمــة املواطنــن وحتقيــق املصلحــة العامــة يف مختلــف املياديــن االقتصاديــة 

واالجتماعيــة والسياســية.

أهــداف ورقــة السياســات: تهــدف هــذه الورقــة إلــى التأثيــر علــى صنــاع القــرار 
واملشــرع مــن خــال:

رصد وحتليل هيكلة املجتمع املدني يف اجلزائر؛	 
حتديــد املـــكانة القانونيــة التــي يحتلهــا املجتمــع املدنــي يف القوانــن 	 

اجلـــزائرية. والتشــريعات 
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حتليــل أهــم حتديــات )القانونيــة والسياســية واالقتصاديــة والثقافيــة 	 
يف  املدنــي  املجتمــع  وحركيــة  فعاليــة  مــن  حتــد  التــي  واالجتماعيــة( 

اجلزائــر؛
تقدمي توصيات فيما يخص آليات تفعيل املجتمع املدني يف اجلزائر.	 

التطــورات  ضــوء  ويف  ســبق  مــا  علــى  بـــناءا  السياســات:   ورقــة  إشــكالية 
ــة والسياســية التــي شــهدها املجتمــع اجلزائــري يف  االجتماعيــة واالقتصادي
الســنوات األخيــرة، فــإن الســـؤال الــذي تســعى ورقــة السياســات لإجابــة 
ــمية تتمثــل حــول واقــع املجتمــع املدنــي يف  عنــه علــى درجــة عاليــة مــن األهـ

اجلزائــر، وأهــم التحديــات التــي حتــد مــن فعاليــة.

اإلطــار املنهجــي: وقــد اعتمــدت الدراســة علــى املنهــج التحليلــي ومنهج دراســة 
ــى دراســة املؤسســة مــن عــدة  ــراب املؤسســاتي الــذي يركــز عل ــة، واالقت حال
زوايــا منهــا الغــرض مــن تكويــن املؤسســة وأبنيــة املؤسســة، وعاقــة املؤسســة 
بغيرهــا مــن املؤسســات واختصاصــات املؤسســة. واملقتــرب البنائــي الوظيفــي 

لقبريــال أملونــد الــذي يــرى أن لــكل بنــاء وظيفــة يؤديهــا.

خطة الدراسة: لإجابة عن اإلشكالية ارتأينا اخلطة التالية:

املبحث األول: حتليل هيكلة املجتمع املدني يف اجلزائر

املبحث الثاني: عوائق متكن املجتمع املدني يف اجلزائر 

املبحث الثالث: سبل حترير املجتمع املدني يف اجلزائر

خامتة
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املبحث األول: حتليل هيكلة املجتمع املدني يف اجلزائر

حيــث  خاصــة،  دســتورية  مبكانــة  اجلزائــر  يف  املدنــي  املجتمــع  حظــي 
بــه  معتــرف  السياســية  األحــزاب  إنشــاء  "حــق   : علــى   2016 دســتور  نــص 
ــوق  ــن حق ــو حــق م ــات، فه ــن اجلمعي ــر حــق تكوي ــك أق ومضمــون..."1. وكذل
ــى أن “حــق إنشــاء اجلمعيــات مضمــون،  ــادة 54 عل ــث نصــت امل املواطــن، حي
تشــجع الدولــة بازدهــار احلركــة اجلمعويــة ويحــدد القانــون العضــوي شــروط 

اجلمعيــات”2. إنشــاء  وكيفيــات 

كاملــة  مــواد  أربعــة  فقــد مت تخصيــص  والتعبيــر  الــرأي  بالنســبة حلريــة 
لاعتــراف وضمــان وحمايــة هــذا احلــق، بحيــث نهــى قطعــا أن تكــون هنــاك 
ســلوكات ومؤسســات وقوانــن يف الدولــة متــس أو تهــدد هــذا احلــق مــن 
خــال املــواد التاليــة: املــادة 32، املــادة 42 منــه “ ال مســاس بحرمــة حريــة 

املعتقــد وحرمــة حريــة الــرأي”، واملــادة 53 واملــادة 3.114

كمــا أن دســتور 2016 لــم يكتفــي بإنشــاء احلركــة اجلمعويــة فقــط، وإمنــا 
أكثــر مــن ذلــك نــص علــى عضويــة املجتمــع املدنــي يف الهيئــات االستشــارية 

ــا: ــر منه الدســتورية، نذك

- املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي: الذي يتألــف املجلــس مــن مائتــي )200( 
عضــو موزعــن علــى النحــو اآلتي4:

– ثمانون )80( عضوا بعنوان القطاعن االقتصادي واالجتماعي،
– خمسون )50( عضوا بعنوان املجتمع املدني،

ــار  ــم تعيينهــا العتب ــة يت ــوان الشــخصيات املؤهل –  أربعــون )40( عضــوا بعن
شــخصي،

– ثاثون )30( عضوا بعنوان إدارات ومؤسسات الدولة.

1 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، دستور 2016.
2 املرجع نفسه.
3 املرجع نفسه.

http://www.cnes.dz/ar/?page_id=1541 ،4 املجلس االقتصادي واالجتماعي، تشكيلة املجلس



106

يعن األعضاء لعهدة مدتها ثاث )3( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يجــب أن حتتــوي تشــكيلة الفئــات املماثلــة املذكــورة أعــاه الثلــث )1/3( مــن 
النســاء، علــى األقــل.

أمــا مــن حيــث توزيــع ممثلــو املجتمــع املدنــي، فإنهــم يتوزعــون حســب مجــاالت 
اهتماماتهــم، كاآلتــي: 

8 – ممثلن عن جمعيات األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة،
6 – ممثلن عن اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي واإلنساني،

5 – ممثلن عن اجلمعيات ذات الطابع االقتصادي،
5 – ممثلــن عــن اجلمعيــات التــي تنشــط يف مجــال احلفــاظ علــى البيئــة 

والتنميــة املســتدامة،
5 – ممثلن عن اجلمعيات النسوية،

5 – ممثلن عن جمعيات الشباب،
4 – ممثلن عن اجلمعيات الطابية،

4 – ممثلن عن اجلمعيات ذات الطابع العلمي والثقايف،
4- ممثلن عن اجلمعيات الرياضية،

4 – ممثلن عن جمعيات رعاية الطفولة واألسرة.

- املجلــس األعلــى للشــباب: ويتشــكل املجلــس مــن 172 عضــو موزعــن بـــ 96 
ــة بالتســاوي رجــل وامــرأة،  ــان )2( عــن كل والي ــون الشــباب، اثن عضــوا ميثل
و24 عضــوا بعنــوان ممثلــي جمعيــات ومنظمــات الشــباب ذات الطابــع الوطني 

منهــم 30 باملائــة مــن النســاء5.

- املجلس الوطني حلقوق اإلنســان: يتشــكل املجلس الوطني حلقوق اإلنســان 
مــن 38 عضــوا يختارهــم رئيــس اجلمهوريــة ورئيســا غرفتــي البرملــان وأعضاء 

5 مرســوم رئاســي رقــم 142-17 مــؤرخ يف 21 رجــب عــام 1438 املوافــق 18 أبريــل 2017، يحــدد تشــكيلة املجلــس األعلــى 
للشــباب وتنظيمــه وســيره.
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يختــارون مــن اجلمعيــات الناشــطة يف مجــال حقــوق اإلنســان والنقابــات 
واملنظمــات املهنيــة وغيرهــا6.

وميكن تقسيم هيكلة تنظيمات املجتمع املدني يف اجلزائر إلى:

1- النقابــات العماليــة: تشــكل يف اجلزائــر التنظيمــات النقابيــة أحــد أهــم 
مكونــات املجتمــع املدنــي، فقــد ضمنــت جميــع الدســاتير اجلزائريــة الصــادرة 
ــوق  ــه حــق مــن حق ــار أن ــى اعتب ــي، عل ــذ االســتقال ممارســة احلــق النقاب من
اإلنســان األساســية، ويوجــد يف اجلزائــر رســميا حوالــي 65 تنظيمــا نقابيــا 
بحســب تصريحــات وزيــر العمــل والتشــغيل اجلزائــري، مبــا فيهــا االحتــاد العــام 
للعمــال اجلزائريــن )وهــو التنظيــم النقابــي املوالــي للســلطة( إضافــة إلــى 
باقــي التنظيمــات التــي تعتبــر نفســها نقابــات مســتقلة عــن الســلطة، وظهــرت 
ــة(. ــم )16 نقاب ــة والتعلي ــدى موظفــن كالتربي ــا يف قطــاع اخلدمــات ل أغلبيته

بعدمــا نــص دســتور 23 فيفــري 1989 يف مادتــه 53 علــى أن: الـــحق النقابــي 
معتــرف بــه لـــجميع الـــمواطنن7،  وبعــد إصــدار القانــون رقــم 90-14 مــؤرخ 
يف 2 يونيــو 1990 املتعلــق بكيفيــات ممارســة احلــق النقابــي، حيــث تنــص 
املــادة الثانيــة منــه: يحــق للعمــال األجــراء الذيــن ينتمــون إلــى املهنــة الواحــدة 
أو قطــاع النشــاط الواحــد، أن يكونــوا تنظيمــات نقابيــة للدفــاع عن مصاحلهم 

املاديــة واملعنويــة.8

كمــا نصــت املــادة الثالثــة مــن نفــس القانــون علــى أنــه: يحــق للعمــال األجــراء، 
الغــرض،  لهــذا  يكونــوا،  أن  أخــرى،  جهــة  مــن  واملســتخدمن  جهــة،  مــن 
ــة  ــات نقابي ــا يف تنظيم ــة أو ينخرطــوا انخراطــا حــرا وإرادي ــات نقابي تنظيم
موجــودة شــريطة أن ميتثلــوا للتشــريع املعمــول بــه والقوانــن األساســية لهــذه 

التنظيمــات النقابيــة.9

6 مرســوم الرئاســي رقــم 76-17 مــؤرخ يف 15 جمــادى األولــى عــام 1438 املوافــق 12 فبرايــر ســنة 2017، يحــدد تشــكيلة 
املجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان

7 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، دستور 23 فيفري 1989
8 اجلمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية، اجلريــدة الرســمية الصــادرة، قانــون رقــم 14-90 مــؤرخ يف 9 ذي القعــدة 

عــام 1410 املوافــق 2 يونيــو ســنة 1990 يتعلــق بكيفيــات ممارســة احلــق النقابــي، العــدد23، ص 765.
9 املرجع نفسه.
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وبهــدف ضمــان االنتقــال مــن تســيير الدولــة لقــوى العمــل إلــى تســيير تعاقــدي 
وتنافســي، ارتكــز القانــون علــى مجموعــة مــن املبــادئ هــي عــدم تدخــل الدولة 
وضمان حرية املســتخدمن واألجراء يف التعبير والســماح باملرونة يف تســيير 
قــوى العمــل. ويشــمل دور النقابــة أيضــا املشــاركة يف احلــوار االجتماعــي 
واالتفاقيــات اجلماعيــة للمؤسســة وتأطيــر وتســيير اإلضــراب مــن خــال 
عقــد وتنظيــم اجتماعــات للعمــال وكتابــة وإرســال إشــعارات باإلضــراب، 

وتنظيــم العمــال يف احلــركات االحتجاجيــة.10

إال أن النقابــات العماليــة يف اجلزائــر تعانــي مــن العديــد مــن املعوقــات التــي 
حتــول دون أداء الــدور املنــوط بهــا نذكــر منهــا:11

-  ضعــف التماســك الداخلــي وغيــاب التنســيق واالنســجام بــن الهيــاكل 
احملليــة، نظــرا للتوتــرات والصراعــات الداخليــة الناجمــة عــن اختــاف رؤى 

ومطامــح الفئــات والهيئــات املختلفــة. 

- املجافــاة وغيــاب العاقــات وانعــدام االتصــاالت املســتمرة بــن الهيئــات 
النقابيــة، إذ أن تقويــة النزعــة نحــو مركزيــة للتنظيــم والصرامــة يف احتــرام 
التسلســل الهرمــي لــدى إنتقــال املعلومــات أضحــى ســمة مميــزة التنظيــم، 
حتــى أنــه يف احلــاالت التــي وجــد فيهــا االتصــال، فإنــه لــم يكــن كافيــا، ولــم 
يكــن دوره بالنســبة للفئــات العماليــة البســيطة التــي ال تعــرف إال القليــل ممــا 
يــدور يف كواليــس النقابــة واملنشــأة بســبب عــدم فعاليــة قنــوات االتصــال. 
إضافــة إلــى تخــوف القيــادات يف املســتويات العليــا عاقــات مــن الوجــه لوجــه 

مــع القاعــدة العماليــة، ممــا جعــل الفــرع يبــدو هيــكا دون روح.

ــاة العمــال واملنظمــة  ــة القــرار حيــث أن القــرارات احلاســمة يف حي - مركزي
تؤخــذ يف أعلــى الهــرم التنظيمــي للهيــاكل احملليــة دون فتح املجال للمســتويات 

الدنيا.

10 زبيــري حســن، احلركــة العماليــة والنقابيــة والبحــث عــن العدالــة االجتماعيــة يف اجلزائــر، معهــد السياســات 
2017، ص14. فيفــري  بيــروت،  االمريكيــة،  باجلامعــة 

https://journals.openedition. ،11 ليلــى بوطمــن، ســيرورة التحــول البيروقراطــي يف التنظيــم النقابــي، مجلــة إنســانيات
org/insaniyat/8888#text
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- عــدم متثيليــة القيــادات النقابيــة للقاعــدة العماليــة ويعــود ذلــك لعــدة 
عوامــل منهــا: 

· انتمــاء القيــادات ملجــاالت ومســارات مهنيــة ومســتويات مهاريــة مختلفــة 	
عــن القاعــدة. 

· وصــول القيــادات إلــى املناصــب القياديــة مــن خــال عمليــات إنتخابيــة 	
ــا جتــاوز القواعــد الرســمية واللجــوء  ــم خاله ــة يت شــكلية ال دميقراطي
إلــى منظومــة العاقــات غيــر الرســمية، حيــث تلعــب مقاييــس : اجلهويــة، 
احملابــاة، رأس املــال العائقــي، احملســوبية،… دورا كبيــرا وجتعــل مــن 
القيــادات فئــة متميــزة، وتقــود يف ذات الوقــت إلــى تكويــن بيرقراطيــة 

نقابيــة.

- عــدم توفــر املهــارات الازمــة لــدى غالبيــة القيــادات احملليــة لتمثيــل العمــال 
وتســيير التنظيــم بفعاليــة، بســبب غيــاب التكويــن وامللتقيــات التــي متكــن 
الـــقيادات واملمثلــن النقابيــن مــن اكتســاب اخلبــرة واملهــارة الازمتــن لتمثيل 
القاعــدة العريضــة واحملافظــة علــى مصاحلهــا، وهــو مــا أدى إلــى اللجــوء 
ــة.  ــر رســمية يف التعامــل مــع األجهــزة واألطــراف اخلارجي ــى أســاليب غي إل
وكــذا يف تســيير الـمـــفاوضات ومتثيــل العمــال، الشــيء الــذي فتــح املجــال 
واســعا أمــام منــط التســيير البيروقراطــي، كمــا يقــود إلــى تكويــن فئــة أو أقليــة 
متميــزة مــن اإلطــارات النقابيــة بفعــل إمتاكهــا رأســماال عائقيــا. وهــو مــا 
يــؤدي إلــى تقويــة حظــوظ إغتــراب القيــادات النقابيــة بفعــل قبولهــا للمنظومــة 
القيميــة التــي تشــكل قاعــدة ملثــل تلــك املمارســات والعـــاقات ويترتــب عــن 

ذلــك نتائــج عديــدة منهــا:

· االندمــاج داخــل النظــام املؤسســاتي القائــم وتبنــى نفــس املمارســات 	
اخلارجيــة. لألطــراف  البيروقراطيــة 

· االستجابة ملعايير محددة من قبل نفس األطراف التي يتعامل معها.	
· ــه 	 ــة. خاصــة وأن ــاكل النقابي ــة التســيير الدميقراطــي للهي إقصــاء إمكاني

التــي تشــكل ظاهــرة أساســية يف  النزاعــات  ظهــر جليــا أن تأســيس 
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عاقــات العمــل يدخــل ضمــن إســتراتيجية بقرطــة الفعــل النقابــي، الــذي 
تعنــي حتويــل اإلطــارات النقابيــة إلى مجموعة مــن املوظفن املتخصصن 
يف مهــام ووظائــف محــددة واحتــال مراكــز ومكانــات مســتقرة ودائمــة 
يف هــرم التنظيــم. هكــذا يتــم جتــاوز اللوائــح والقواعــد التنظيميــة التــي 
ــر رســمية حتــدد  توحــي املظاهــر باحترامهــا، وتظهــر بقــوة أســاليب غي

العاقــات والتفاعــات داخــل الفئــات املختلفــة املشــكلة للتنظيــم.

للنقابــات  تســمح  التــي  القانونيــة  النصــوص  مــن  العديــد  وجــود  رغــم   -
العماليــة املشــاركة يف احلــوار االجتماعــي، إال علــى أن الســاحة االقتصاديــة 
ــة فاعليــن أساســين يســيرون احلــوار االجتماعــي هــم :  ــة ثاث واالجتماعي
ــن )احملســوب  ــال اجلزائري ــام للعم ــل، واالحتــاد الع ــاب العم ــة، وأرب احلكوم
علــى النظــام( يظهــر االحتــكار النقابــي لهــذا التنظيــم األخيــر علــى الرغــم مــن 

ــع القطاعــات.12  ــة يف جمي ــد مــن املنظمــات النقابي وجــود العدي

 - اجلمعيــات: إن بدايــة ظهــور اجلمعيــات يف اجلزائــر، حســب املفهــوم2
ــون الفرنســي لســنة 1901 ــر صــدور القان ــذه التنظيمــات كان إث ــث له  احلدي
 والــذي يحــدد كيفيــة إنشــاء وتســيير وحــل اجلمعيــات، بعــد االســتقال بقيــت
 اجلمعيــات تســير وفــق القانــون الســابق إلــى غايــة 1970، حيــث مت إصــدار

أول تشــريع جزائــري يف هــذا املوضــوع، ثــم تــاه قانــون 13.1987

 ومــع تدهــور األوضــاع السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة للبــاد يف بدايــة
 النصــف الثانــي للثمانينيــات، وانــدالع أحــداث أكتوبــر 1988، جعــل صانــع
 القــرار يعيــد النظــر يف منــوذج تســيير املجتمــع مــن خــال إعــداد دســتور

ــذي نــص يف: ــد ســنة 1989 ال  جدي

مضمونــة  واالجتـــماع،  الـــجمعيات،  وإنشــاء  التعبيــر،  حريــات   :39 الـــمادة 
للـــمواطن. 

الـمادة 40: حق إنشاء الـجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به.
12 زبيري حسن، املرجع السابق، ص14

13 محمــود بوســنة، احلركــة اجلمعويــة يف اجلزائــر: نشــأتها وطبيعــة تطورهــا ومــدى مســاهمتها يف حتقيــق األمــن 
والتنميــة، عــدد 17، جــوان 2002، ص134.
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ــم -90 ــون رق ــا القان ــي، منه ــع املدن ــة تنظــم املجتم وصــدور نصــوص قانوني
 31 مــؤرخ يف 17 جمــادى األول عــام 1411 املوافــق 4 ديســمبر ســنة 1990،
 حيــث نصــت املــادة األولــى منــه علــى أنــه: يحــدد هــذا القانــون كيفيــات تكويــن
 اجلمعيــات وتنظيمهــا وعملهــا، كمــا عرفــت املــادة الثانيــة منــه اجلمعيــات
 بأنهــا: إتفاقيــة تخضــع للقوانــن املعمــول بهــا ويجتمــع يف إطارهــا أشــخاص
كمــا مربــح.  غيــر  ولغــرض  تعاقــدي  أســاس  علــى  معنويــون  أو   طبيعيــون 
 يشــتركون يف تســخير معارفهــم ووســائلهم ملــدة محــددة أو غيــر محــددة مــن
 أجــل ترقيــة األنشــطة ذات الطابــع املهنــي واالجتماعــي والعلمــي والدينــي
 والتربــوي والثقــايف والرياضــي علــى اخلصــوص. ويجــب أن يحــدد هــدف

ــه. ــة ل ــون تســميتها مطابق ــة وان تك ــة بدق اجلمعي

 لقــد أدخــل هــذا القانــون عــدة تعديــات جذريــة علــى التشــريع اخلــاص
باجلمعيــات. وفيمــا يلــي أهــم مميــزات هــذا القانــون حيــث:14

احلياتيــة املياديــن  مختلــف  يف  اجلمعيــات  إنشــاء  يف  احلــق  كــرس   - 
الترفيهيــة...( املهنيــة،  االقتصاديــة،  الثقافيــة،  )االجتماعيــة، 

 - رفــع مختلــف العراقيــل واملعيقــات اإلداريــة، حيــث لــم يبــق إال علــى بعــض
االلتزامــات البســيطة التــي يجــب إحترامهــا.

 - بســط إجــراءات التأســيس وحــدد املــدة القانونيــة لدراســة امللــف مــن
املعنيــة. الســلطات  الطــرف 

 - حــدد القواعــد القانونيــة حلمايــة مبــدأ إنشــاء اجلمعيــات )مثــل احلــق يف
ــة وليــس ــات الســلطة القضائي ــح مــن صاحي ــات أصب  الطعــن وحــل اجلمعي

  االداري(

مــن خــال هــذا التعريــف أيضــا ميكننــا أن نــدرج ضمــن اجلمعيــات املدنيــة 
مــا يلــي: 

14 املرجع نفسه، ص134-135
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1-2- جمعيــات حقــوق اإلنســان: منــذ ظهــور احلركــة اجلمعويــة يف اجلزائــر، 
ــد  ــال املعوقــن، املســتهلكن...( ق ــرأة، األطف ــة )امل ــات مختلف ــوق فئ ــإن حق ف
حتققــت عمليــا ولــو بنســب متفاوتــة، كمــا أن حقــوق اإلنســان مســت كل 
مجــاالت احليــاة العامــة واخلاصــة. هــذه احلقيقــة تأكــدت بتعــدد املؤسســات 
الوطنيــة غيــر احلكوميــة املهتمــة مبســائل حقــوق اإلنســان وأهمهــا تلــك التــي 
ظهــرت أمــا أوضــاع مترديــة، واتخــذت مــن الدفــاع علــى حقــوق اإلنســان 

ســاحا لهــا15، وأهمهــا:

- الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان

- الرابطة اجلزائرية حلقوق اإلنسان

- جمعية ترقية املواطنة وحقوق اإلنسان

- جمعية النور حلقوق اإلنسان

- مرصد اإلقصاء والتفاوت

- جلنة املفقودين يف اجلزائر

- الرابطة القومية ألسر املفقودين

اإلنســان يف  بحقــوق  تعنــى  التــي  املدنــي  املجتمــع  تنظيمــات  وجــود  رغــم 
الرتباطهــا  نظــرا  ضعيفــا  يبقــى  عامــة  بصفــة  أداؤهــا  فــإن  اجلزائــر، 
الشــديد بالدولــة وانحرافهــا عــن أهدافهــا التــي أنشــأت مــن أجلهــا وطغيــان 
االنقســامات عليهــا، واألطمــاع املاديــة واملاليــة ألعضائهــا ممــا جعلهــا تفقــد 
وظيفــة الهيمنــة حســب تعبيــر أنطونيــو غرامشــي. وأصبحــت الدولــة بــدال مــن 
ذلــك متــارس وظيفــة الهيمنــة والســيطرة معــا ولــم يعــد هنــاك تقاســم لــألدوار 

كمــا هــو مفتــرض.16

15 ناديــة خليفــة، آليــات حمايــة حقــوق اإلنســان يف املنظومــة القانونيــة اجلزائريــة: دراســة حالــة بعــض احلقــوق 
ــة، 2010-2009، ص59. ــة، جامعــة باتن ــوم القانوني ــوم يف العل ــوراه العل السياســية، أطروحــة مقدمــة لنيــل درجــة الدكت
16 غضبــان مبــروك، خلفــة ناديــة، املجتمــع املدنــي ودوره يف ترقيــة وحمايــة حقــوق االنســان مــع التطبيــق علــى اجلزائــر، 

مجلــة الباحــث للدراســات األكادمييــة، العــدد 5، مــارس 2015. ص29.
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2-2- اجلمعيــات التطوعيــة: قــدر عــدد اجلمعيــات يف اجلزائــر بـــ 108940 
حســب تقرير الذي أعدته وزارة الداخلية اجلزائرية17. كما شــهدت الســنوات 
األخيــرة ظهــور عــدد مــن اجلمعيــات التطوعيــة املســتقلة عــن الســلطة يف 
مظهرهــا والتابعــة لهــا شــكا ومنهــا منظمــة أبنــاء املجاهديــن واملنظمــة 
أبنــاء الشــهداء ويتــرأس هــذه اجلمعيــات  الوطنيــة للمجاهديــن ومنظمــة 
ــة  ــة كاملنظم ــف حكومي ــة شــغلت أو تشــغل وظائ شــخصيات سياســية معروف
الوطنيــة للمجاهديــن التــي تأسســت بعــد االســتقال مباشــرة والتــي كان 
ــى عــام 18.1996 ــة األســبق حت ــس اجلمهوري ــي كايف«رئي يرأســها الســيد »عل

وملــا كانــت قيــم التســامح وقبــول التنــوع واالختــاف ومــا يســتتبعها مــن إدارة 
ســلمية للخافــات واالنقســامات هــي جوهــر الثقافــة املدنيــة وأحــد الركائــز 
ــات  ــل هــذه التنظيم ــإن مث ــي، ف ــع املدن ــا املجتم ــي عليه ــي ينبن األساســية الت
ــس أدل  ــر، ولي ــى هــذه املعايي ــد إل ــري تفتق ــي اجلزائ ــة للمجتمــع املدن املنتمي
ــات ممــا يشــكل  ــي حتــدث يف هــذه التنظيم ــات الت ــك االنقاب ــك تل ــى ذل عل
عائقــا أمــام منوهــا وتطورهــا مــن جهــة وعــدم قدرتهــا عــن العمــل بعيــدا عــن 
وصايــة الدولــة، وتظهــر هــذه التبعيــة خصوصــا يف مجــال التمويــل والدعــم 

اإلعامــي.19

ــر  ــخ احلــركات النســوية يف اجلزائ 3-2- احلــركات النســوية: مبجــرد ذكــر تاري
للنســوية  التاريخيــة  الســيرورة  يف  أساســية  مراحــل  ثــاث  أمامنــا  تتجلــى 
اجلزائريــة. أولــى هــذه املراحــل هــي التــي تلــت مباشــرة حــرب التحريــر والتــي 
اســتمرت إلــى غايــة بدايــة الثمانينيــات، أمــا املرحلــة الثانيــة فهــي التــي أعقبــت 
مباشــرة القطيعــة السياســية التــي أحدثتهــا مظاهــرات أكتوبر 1988 واســتمرت 
هــذه املرحلــة إلــى غايــة بدايــة التســعينيات وميكــن القــول يف هــذه املرحلــة 
اكتســبت جتربــة ال بــأس بهــا يف النضــال النســوي مــن منطلــق أن املرحلــة كانــت 
تتميــز بنقــاش مســتمر حــول القضيــة ســواء مــن الراديكاليــن أو احملافظــن.

17 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية، وزارة الداخلية واجلماعات احمللية، عدد اجلمعيات يف اجلزائر
http://www.interieur.gov.dz/images/pdf/listeassossaciation-ar.pdf 

18 هشــام عبــد الكــرمي، املجتمــع املدنــي ودوره يف التنميــة السياســية باجلزائــر 1999-1989، مذكــرة مقدمــة لنيــل شــهادة 
املاجســتير يف العلــوم السياســية، جامعــة اجلزائــر، 2006، ص138.

19 املرجع نفسه.
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أمــا املرحلــة الثالثــة مــن تاريــخ احلركــة النســوية هــي تلــك التــي أعقبــت 
املرحلــة ســمحت  وهــذه  املعاصــر،  اجلزائــري  للتاريــخ  الســوداء  العشــرية 
للمــرأة بانتــزاع بعــض املطالــب منهــا: حــق الســكن يف حالــة طــاق، وكــذا عــدم 
ــة تعــدد الزوجــات بــدون املوافقــة الزوجــة االســبقة، ورغــم إســتجابة  إمكاني
ــق مرســوم  ــون األســرة عــن طري ــا قان ــي عرفه الســلطة لبعــض تعديــات الت

رئاســي إال الشــريعة اإلســامية بقيــت كمصــدر أساســي للتشــريع20.  
كمــا حتصــي وزارة الداخليــة أكثــر مــن 300 جمعيــة نســائية معتمــدة ووتركــت 
بعــض  املنظمــات النســوية بصماتهــا يف تعديــل الدســتوري لعــام 2008، حيــث 
تنــص املــادة 31 مكــرر علــى أن: »تعمــل الدولــة علــى ترقيــة احلقــوق السياســية 
للمــرأة بتوســيع حظــوظ متثيلهــا يف املجالــس املنتخبــة. يحــدد قانــون عضــوي 
كيفيــات تطبيــق هــذه املــادة«، وجــاءت خطــوات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة 
خــال مصادقــة  مــن  السياســية،  لترقيــة حقوقهــا  املنتخبــة  املجالــس  يف 
علــى القانــون العضــوي رقــم 03-12 املــؤرخ يف 18 صفــر1433 املوافــق لـــ 12 
جانفــي2012، الــذي يحــدد كيفيــات توســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس 

املنتخبــة وفقــا ملايلــي :
- ال يجــب أن يقــل عــدد النســاء يف كل قائمــة ترشــيحات حــرة أو مقدمــة مــن 
حــزب أو عــدة أحــزاب سياســية، عــن النســب احملــددة أدنــاه، بحســب عــدد 

املقاعــد املتنافــس عليهــا:

- يجــب أن تــوزع املقاعــد بــن القوائــم بحســب عــدد األصــوات التــي حتصلــت 
عليهــا كل قائمــة، وتُخصــص النســب احملــددة وجوبــا للمترشــحات حســب 
ترتيــب أســمائهن يف القوائــم الفائــزة، وترفــض كل قائمــة مخالفــة لذلــك، 
وقــد أقــر القانــون حتفيــزات لألحــزاب علــى شــكل مســاعدة ماليــة خاصــة 
الشــعبية  املجالــس  املنتخبــات يف  عــدد مرشــحاتها  بحســب  الدولــة،  مــن 

البلديــة والوالئيــة ويف البرملــان.

هــذا القانــون ال يهــدف إلــى مجرد تســجيل املــرأة يف القوائم االنتخابية - وهو 
مــا ال يشــكل يف حــد ذاتــه ضمانــا كافيــا لتمثيلهــا الفعلــي يف املجالــس املنتخبــة 

20 كويحل فاروق، احلركات النسوية يف اجلزائر بعد االستقال، مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية، العدد2، ص15.
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- وإمنــا إلــى إلزاميــة إدراج عــدد مــن النســاء ضمــن القوائــم االنتخابيــة 
لألحــرار وتلــك املقدمــة مــن حــزب أو تآلــف أحــزاب سياســية، وهــي ال تســمح 
بتوســيع حظــوظ متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، بالنظــر إلــى منــط 
االقتــراع الــذي اعتمــده املشــرع، إال إذا كان ترتيبهــا يف هــذه القوائــم مائمــا. 
ــات التشــريعية  ــرأة يف اإلنتخاب ــوز 146 إم ــت نتيجــة هــذه اإلجــراءات ف وكان
ليــوم 10 مــاي 2012، األثــر الكبيــر يف الرفــع مــن نســبة متثيــل املــرأة يف 
املجلــس الشــعبي الوطنــي إلــى نســبة 31 %، حيــث يبلــغ عــدد النائبــات بعــد 
انتخابــات 10 مــاي 2012، 146 امــرأة مبــا يجعــل اجلزائــر حتتــل املرتبــة 
األولــى عربيــا والثمانيــة والعشــرين عامليــا.21 واهــم التنظيمــات النســوية نذكــر 
علــى ســبيل املثــال ال احلصــر: االحتــاد الوطني للنســاء اجلزائريــات، اجلمعية 
الوطنيــة لترقيــة وحمايــة املرأة، رئيســة جمعيــة املــرأة، جمعيــة نســاء، املرصــد 

اجلزائــري للمــرأة.

وبالرغــم مــن املجهــودات التــي بذلتهــا الدولــة وكذلــك منظمــات املجتمــع 
املدنــي يف حتســن وضعيــة املــرأة يف اجلزائــر، إال أن هنــاك العديــد مــن 
ــي  ــة الت ــة واالقتصادي ــة، واالجتماعي ــة، والقانوني ــة، والتقليدي ــود الثقافي القي

حتــول دون التمكــن احلقيقــي املــرأة يف اجلزائــر.

4-2- منتــدى أربــاب العمــل )FCE(: هــو جمعيــة اقتصاديــة أنشــأها قــادة 
األعمــال يف أكتوبــر 2000 للمســاعدة يف بنــاء روح املبــادرة يف االقتصــاد 
الوطنــي وتعزيــز مصالــح الشــركات اجلزائريــة. كمــا ان منتــدى أربــاب العمــل 
مفتــوح أمــام الشــركات اخلاصــة اجلزائريــة والشــركات األجنبيــة اخلاضعــة 

ــة. ــري والشــركات العام ــون اجلزائ للقان

ويــرأس املنتــدى الســيد علــي حــداد و4000 مــن كبــار رجــال األعمــال ميثلــون 
ــي  ــع الشــركات األعضــاء يف FCE دوران عامل ــن 7000 شــركة  وجتم ــر م أكث

ألكثــر مــن 4000 مليــار دينــار وتوظــف أكثــر مــن 400،000 موظــف.

21 بلقاســم بــن زنــن، املــرأة اجلزائريــة والتغييــر: دراســة حــول دور وأداء السياســات العموميــة، مجلــة إنســانيات، 
https://journals.openedition.org/insaniyat/13678
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العديــد مــن الشــركات األعضــاء هــم قــادة يف صناعتهــم. وتشــمل القطاعــات 
الوطنــي(  التصنيــف  املدرجــة يف   22 مــن أصــل   18( املشــمولة  الرئيســية 
الكهربائيــة  والصناعــات  البنــاء،  ومــواد  الزراعيــة،  الغذائيــة  الصناعــات 
والــورق  الدوائيــة،  والصناعــات  امليكانيكيــة،  والصناعــات  واإللكترونيــة، 

العامــة.22 والتعبئــة، خشــب، واألشــغال 

وتتمتــع منتــدى أربــاب العمــل يف اجلزائــر مبكانــة كبيــرة لــدى صانــع القــرار، 
الــوزراء  رئيــس  اقتــراب  أن  يف اجلزائر علــى  املراقبــن  أغلــب  ويجمــع 
مبصالــح  ومساســه  احلمــراء«  »املنطقــة  تبون مــن  املجيــد  املقال عبــد 
أصحــاب املــال واألعمــال هــو ما تســبب يف إقالتــه ســريعا رغــم أنــه لــم يقــض 
ــى  ــاب العمــل عل ــدى أرب ــه. كمــا ضغــط منت ــن يومــا يف منصب ــر من ثمان أكث
الســلطة التشــريعية مــن أجــل عــدم إقــرار مــادة تنــص علــى فــرض ضريبــة 

علــى الثــروة يف قانــون املاليــة 2018 كمــا كان مقــرر مــن قبــل.

املبحث الثاني : حتديات متكن املجتمع املدني يف اجلزائر

مــن بــن التحديــات التــي تعتــرض تنظيمــات املجتمــع املدنــي يف اجلزائــر تبــرز 
طبيعــة املؤسســات القائمــة واألفــكار اجلاريــة يف التشــكيلة اإليديولوجيــة 
الســائدة، وكــذا الثقافــة السياســية املنتشــرة، وكلهــا تشــكل جاذبيــات مؤثــرة 
بشــكل حاســم. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ناحــظ أن املامــح العامــة 
ــة بتحركاتهــا الفعليــة تســاهم  للحيــاة السياســية ونزعــات األشــخاص الفاعل

يف عمليــة جلــم فعاليــة املجتمــع املدنــي وتعطيلهــا. 

وإذا أردنــا أن ندقــق أكثــر يف املســتويات العامــة لهــذه العوائــق فإننــا نســتطيع 
أن نوجزهــا يف ثــاث أبعــاد ال تــزال مغيبــة وهــي: البعــد السياســي، والبعــد 

القانونــي، والبعــد الثقايف-االجتماعــي.

أوال- البعــد السياســي: ناحــظ أن الكثيــر مــن تنظيمــات املجتمــع املدنــي ال 
تثــق باملؤسســات احلكوميــة، األمــر الــذي يــؤدي إلــى طــرح أســئلة بشــأن مــا إذا 
22 Le Forum des chefs d’entreprise (FCE), Présentation,  http://www.fce.dz/presentation/
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ــر  ــة تنافــس ممــا يثي ــا أم أنهمــا يف حال ــن لبعضهم كان هــذان املجــاالن مكمل
ــا مت  ــق الشــمول بصــورة أفضــل إذا م ــم ضمــان حتقي ــل يت ــا أخــرى، فه قضاي
ــات  ــة للمشــاركة يف عملي ــي النابضــة باحليوي ــار تنظيمــات املجتمــع املدن اختي
أجهــزة احلكــم ؟ أو أن املشــاركة تعنــي ببســاطة أن تنظيمــات املجتمــع املدنــي 
وقادتهــا ســيتعّرضون للمضايقــات ؟ هــل يطبــق الشــمول علــى أفضــل وجــه مــن 
قبــل مجموعــات الضغــط املعارضــة يف تنظيمــات املجتمــع املدنــي والتــي ال 
تقــع علــى عاتقهــا مســؤولية التنفيــذ فيمكنهــا بالتالــي محاســبة أجهــزة احلكــم 
ــى هــذه األســئلة فليســت مباشــرة. فمــن  ــردود عل ــز؟ أمــا ال دون وجــل أو حتّي
املؤكــد فعــًا أن مجموعــات تنظيمــات املجتمــع املدنــي ضروريــة للقيــام بــأدوار 
مــن قبيــل دور »كلــب احلراســة« وذلــك للتدقيــق فيمــا تقــوم بــه أجهــزة احلكــم 
مــن أعمــال وملمارســة الضغــط عليهــا. وبــا ريــب أن هــذا ينطبــق علــى وســائل 
اإلعــام، فــإذا كانــت جميــع تنظيمــات املجتمــع املدنــي معارضــة بشــكل ثابــت، 
ســيكون مــن املتعــذر أن يتــم إدراج املنظــورات التــي تعتمدهــا تنظيمــات املجتمــع 
املدنــي يف أجهــزة احلكــم بــأي طريقــة مــن الطــرق البنــاءة. إن طبيعــة مشــاركة 
تنظيمــات املجتمــع املدنــي تتوقــف علــى األرجــح، علــى مدى الصدق الــذي تلتزم 

بــه أجهــزة احلكــم يف إبــداء اهتمامهــا لــدى االســتجابة آلراء التنظيمــات.23

كمــا أن الدولــة تســيطر علــى عمــوم النســيج االجتماعــي وتخضعــه مــن خــال 
حتكــم إداري كلــي يجــري مبوازاتــه منــع أيــة محاولــة مــن قوى خارجهــا لتجنيد 
املجتمــع، فتمنــع تشــكل أبنيــة مســتقلة للتعبئــة العموديــة والتــي ميكنهــا أن 
تخــرج عــن نطــاق مراقبــة الدولــة. تلــك احلالــة التــي يعبــر عنهــا بدولنــة 
ــة  ــوة ذاتي ــن اعتبارهــا نتاجــا لق ــص ال ميك ــك اخلصائ ــع. تل Statism املجتم
يف الدولــة، بــل العكــس، فرمبــا يكــون مردهــا ضعــف الدولــة لهــذا يصبــح 
التدخــل إلبــداء صــورة قــوة غيــر حقيقيــة. األمــر الــذي يجعــل تنظيمــات 
ــه  ــة هــي مــن متول ــا. والدول ــة، أو تســير خلفه ــب الدول ــي تتجن املجتمــع املدن

ــه وظائفــه24. ــا وتخطــط ل مالي

23 األمم املتحــدة، إشــراك املجتمــع املدنــي يف حتســن أســلوب اإلدارة احملليــة، مجلــس إدارة برنامــج األمم املتحــدة 
للمســتوطنات البشــرية، الــدورة العشــرون، نيروبــي، 4 – 8 نيســان/أبريل، 2005، ص11.

24 للمزيــد مــن املعلومــات يرجــى االطــاع: غســان ســامة وجياكومــو لوشــياني، وآخــرون، األمــة والدولــة واالندمــاج يف 
الوطــن العربــي، ج1، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ومعهــد الشــؤون الدوليــة، ايطاليــا، 1989.
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أمــا مــن الناحيــة االقتصاديــة فــإن الدولــة متــارس مــن التدخــل االقتصــادي 
تبلــور  إمكانيــة  مــن  قــد قلصــت  العربــي،  العالــم  الدولــة يف  مــا متارســه 
تنظيمــات املجتمــع املدنــي املســتقلة عــن الدولــة سياســيا وماليــا وإداريــا. 
ــم يكــن يســمح بنمــو  ــة ل ــة القطري ــذي شــيدته الدول فالنظــام االقتصــادي ال
ــت  ــي كان ــة، الت ــدا عــن الدول ــي بعي فاعــل وحقيقــي ملؤسســات املجتمــع املدن
ــات  ــاء تنظيم ــة بن ــل يف عملي ــرة يف االقتصــاد، ب ــرة وكبي تتدخــل يف كل صغي
املجتمــع املدنــي نفســها الــذي تفتــرض املعطيــات النظريــة أن ال تتدخــل 
الدولــة يف عمليــة نشــوئه. وجنــد الدولــة هنــا حاولــت االلتفــاف علــى املفهــوم، 
بالتزامــن مــع ســحب نفســها مــن النشــاطات االقتصاديــة لصالــح شــخصيات 
اقتصاديــة مرتبطــة بقــدر مــا بالدولــة، ســمح لهــا باســتخدام مؤسســات 

الدولــة ألغراضهــم اخلاصــة25. 

األفــراد  متنــح  التشــريعات  معظــم  كانــت  وإذا   : القانونــي  ثانيا-البعــد 
واجلماعــات حقوقــا متســاوية أو مــا يشــبه ذلــك، فــإن مــن الواجــب أن نعــرف 
أن التطبيــق الفعلــي للقوانــن واألنظمــة التشــريعية وموجبــات هــذا التطبيــق 
ــرم هــذه الدســاتير  تعطــل مفعــول هــذه الدســاتير، فالســلطة نفســها ال حتت
مــن خــال ممارســاتها وجتاوزهــا لهــا، كمــا أن تنظيمــات املجتمــع املدنــي ال 
ــرا  ــت هــذه الدســاتير حب ــرا وال تناضــل مــن أجــل ذلــك، فلقــد ظل تصــر كثي
ــب26.  ــب أو شــبه غائ ــر غائ ــم يف التعبي ــراد أو حقه ــة األف ــى ورق، فحري عل

بعبــارة أخــرى، عندمــا نعالــج مســألة تنظيمــات املجتمــع املدنــي إنطاقــا 
مــن الفكــر القانونــي وموقعــه يف إطــار املجتمــع يف كليتــه، تنكشــف إذ ذاك 
العوائــق التــي تعرقــل بــروز تنظيمــات املجتمــع املدنــي، ويتمثــل ذلــك يف عــدة 
ــا لديهــا شــبكة واســعة مــن القوانــن  ــة يف مجتمعن مؤشــرات منهــا: أن الدول
جتعلهــا مســؤولة عــن نشــاط الفــرد يف مجــاالت العمــل واملشــاركة السياســية 
واالحتــادات املهنيــة واجلمعيــات بأنواعهــا، وتــكاد الدولــة ال تتــرك للفــرد 
25 فــواز طاربلســي، تعقيــب يف: الوطــن العربــي ومشــروعات التكامــل البديلــة. أعمــال املؤمتــر العلمــي الثالــث للجمعيــة 

العربيــة للبحــوث االقتصادية،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 1997، ص.105.
26 فهيمــة شــرف الديــن، الواقــع العربــي وعوائــق تكويــن املجتمــع املدنــي، املســتقبل العربــي، العــدد 278، أفريــل 2002، 

وحتميلــه مــن موقــع احلــوار املتمــدن علــى الرابــط التالــي:
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=30028&r=0
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مجــاال مــن مجــاالت نشــاطاته إال تدخلــت فيــه حتــت شــعارات مختلفــة، كمــا 
أن النظــام السياســي لــم يصــل بعــد إلــى مفهــوم الدولــة القانونيــة املعاصــرة 
وإلــى الفلســفة الدميقراطيــة كأســلوب لســلطة احلكــم يف قيــادة الدولــة 
واملجتمــع، كذلــك يشــكل ضعــف املؤسســات القضائيــة أحســن تعبيــر عــن  

ــر.27 ــي يف اجلزائ ــع املدن ــات املجتم ــة تنظيم وضعي

كمــا اعتبــر القانــون رقــم 12-06 الصــادر يف 12 يناير/كانــون الثانــي املتعلــق 
باجلمعيــات انعــكاس لهيمنــة الدولــة علــى منظمــات املجتمــع املدنــي، وميكــن 

توضيــح ذلــك مــن خــال حتليــل املــواد التاليــة:28

1 - وفقــا لهــذا القانــون لــم تعــد موافقــة مســبقة مــن الســلطات كافيــة 
لتأســيس اجلمعيــات. ولــم يعــد تأســيس اجلمعيــات خاضعــا إذن للنظــام 
اإلشــهاري الــذي يتمثــل يف إشــعار بســيط بتأســيس اجلمعيــة لكنهــا باتــت 
مشــروطة مبوافقــة مســبقة مــن الســلطات التــي يفتــرض »أن تســلم اجلمعيــة 
إيصــاال بالتســجيل يعتبــر مبثابــة موافقــة« أو »تأخــذ قــرارا برفــض التســجيل« 
ــا يف  ــول به ــد يقــن ممارســة معم ــادة 8(. وإذا كان هــذا التشــريع اجلدي )امل
اإلدارات علــى نطــاق واســع فهــو يعــزز ســلطة الســلطات اإلداريــة ولــن يســمح 

ــات. ــه للجمعي ــم مســتقل ونزي بضمــان تنظي

وعــاوة علــى ذلــك، فاملــادة 45 املثيــرة للجــدل مــن القانــون 90-31 والتــي 
تنــص علــى عقوبــة الســجن »لــكل مــن يــرأس جمعيــة غيــر مرخــص لهــا«، 
متثــل تهديــدا علــى الناشــطن يف اجلمعيــات التــي لــم تتمكــن مــن احلصــول 
علــى اإليصــال القانونــي مــن الســلطات. كمــا أنــه يف املــادة 46 مــن القانــون 
اجلديــد، ال تنطبــق العقوبــات فقــط علــى ممثلــي اجلمعيــات »غيــر القانونيــة« 
ولكــن أيضــا علــى اجلمعيــات »التــي لــم تســجل بعــد أو التي مت تعليق أنشــطتها 

أو تلــك التــي مت حلهــا«. 

27 هشام عبد الكرمي، املرجع السابق، ص226.
28 حــول االورومتوســطية للحقــوق، مذكــرة – حتليــل القانــون 12-06 الصــادر يف 12 يناير/كانــون الثانــي املتعلــق 

https://euromedrights.org/ar/publication،باجلمعيــات
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2 - كمــا أن القانــون رقــم 12-06 ينــص علــى أنــه: »مينــع علــى أيــة جمعيــة 
احلصــول علــى أمــوال تــرد إليهــا مــن تنظيمــات أجنبيــة ومنظمــات غيــر 
حكوميــة أجنبيــة، ماعــدا تلــك الناجتــة عــن عاقــات التعــاون املؤسســة قانونا. 
ويخضــع هــذا التمويــل إلــى املوافقــة املســبقة للســلطة املختصــة«. )املــادة 30(
بالتالــي ســيحرم إذن هــذا التشــريع اجلديــد اجلمعيــات مــن مصــادر التمويــل 
احليويــة الســتمرارها يف العمــل. فضــا عــن أنــه بفــرض إطــار االتفاقــات أو 
ــدة لفــرض  ــى وســيلة جدي مــا يســمى »بالشــراكات« ســتحصل الســلطات عل
رقابــة إضافيــة علــى مــوارد اجلمعيــات وعلــى أنشــطتها وشــركائها وبالتالــي 

التدخــل يف شــؤونها الداخليــة وتوجيــه عملهــا.
وقــد مت اســتهداف متويــل اجلمعيــات األجنبيــة أيضــا. حيــث ينــص القانــون 

علــى أن مبالــغ التمويــل ميكــن »أن تخضــع لســقف محــدد« )املــادة 67(.
أن متنحهــا اجلمعيــات  ينبغــي  التــي  لالتزامــات   19 املــادة  كمــا تطرقــت 
ــا وتقاريرهــا  ــن محاضــر اجتماعاته ــة م ــة كل جلســة عام للســلطات يف نهاي
األدبيــة واملاليــة الســنوية إلــى الســلطة العموميــة املختصــة. الشــيء الــذي 
يفــرض مزيــدا مــن الســيطرة علــى أنشــطة اجلمعيــة. ويتــم احلكــم علــى 
اجلمعيــات بغرامــة ماليــة مبجــرد رفضهــا تقــدمي هــذه املعلومــات كمــا نصــت 

عليــه املــادة 20.
اإلجــراءات  عــززت  فقــد  اجلمعيــات،  حــل  أو  بتعليــق  يتعلــق  وفيمــا   -3
اجلديــدة مــن الرقابــة علــى احلقــل اجلمعــوي حيــث ميكــن أن يتــم تعليــق 
أو  للدولــة  الداخليــة  الشــؤون  يف  التدخــل  حالــة  »يف  اجلمعيــة  أنشــطة 
املســاس بالســيادة الوطنيــة« )املــادة 39(. إن هــذا القانــون الغامــض ســيحرم 
اجلمعيــات مــن القيــام بدورهــا يف التحليــل واالنتقــاد وتقــدمي الدعــم للدولــة 
يف تســيير سياســتها العامــة والــذي يعــد شــرطا أساســيا لعمــل أي دميقراطيــة 
يف العالم. وتنــص املــادة 43 علــى أنــه ميكــن حــل اجلمعيــة إذا حصلــت علــى 
متويــل مــن جهــات أجنبيــة أو مارســت أنشــطة غيــر تلــك احملــددة يف قانونهــا 
األساســي. ويُخشــى أيضــا أن تقــوم الســلطات اإلداريــة بتأويــل تعســفي لهــذا 

ــى.  ــون الواســع املعن القان
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واألســوأ مــن ذلــك، أن نفــس املــادة تنــص علــى أن حــل اجلمعيــة ميكــن 
أن تطالــب بــه جهــات تتضــارب مصاحلهــا مــع اجلمعيــة، ممــا يوحــي بــأن 
اجلمعيــات التــي تدعمهــا أو تؤسســها الدولــة ميكنهــا اللجــوء للعدالــة لتمنــع 

اجلمعيــات املســتقلة مــن مزاولــة أنشــطتها.

وفيمــا يتعلــق بإجــراءات تعليــق أنشــطة اجلمعيــات، يتخلــى القانــون اجلديــد عــن 
مكســب قانونــي يف غايــة األهميــة. فبينمــا كان تدخــل القاضــي منــذ ســنة 1990 
ضروريــا لتعليــق أنشــطة اجلمعيــات، تخلــى القانــون 12-06 عــن هــذا املكســب 
حيــث بــات قــرار إداري كافيــا لتعليــق أنشــطة اجلمعيــات التــي قــد تكــون ال متتثــل 

للقوانــن، دون أن يتــم حتديــد هــذه القوانــن كمــا نصــت عليــه املــادة )41(.

للحــركات  الدارســن  معظــم  يتفــق   : - االجتماعــي  الثقــايف  البعــد  ثالثــا- 
املجتمعيــة يف اجلزائــر علــى أن املتغيــر الثقــايف الســائد هــو الســبب الرئيســي 
مــن األســباب املعيقــة للحــركات املجتمعيــة، ولعــل أهــم مــا مييــز هــذا اجلانــب 
ــي  ــر الت ــم واملعايي ــال احلــادث يف ســلم القي ــة هــو االخت مــن األزمــة الثقافي
حتكــم وجــود املجتمــع وتنظيمــه وســيره مبــا هــو مجموعــة عاقــات ذات طابــع 
مؤسســي، تخضــع لقواعــد حتظــى باالتفــاق النســبي لألفــراد واجلماعــات. 
ويتجلــى ذلــك االختــال القيمــي بحــدة يف غيــاب إطــار مرجعــي ميثــل قاعــدة 
مقبولــة لبلــورة منــاذج الفعــل وأمنــاط الســلوك والعاقــات، ويف الوقــت ذاتــه 
معيــارا لتقــومي تلــك النمــاذج واألمنــاط الفعليــة مقابــل منــوذج قيمــي مثالــي. 
ــم  ــمارسة يف«تدهــور قي ــال املـ ــن خـ ــبر م ــا بوضــوح أكـ ــدو هــذه القضاي وتب
العمــل، واألداء، والفاعليــة، والكفــاءة ..الــخ«29، وهــي عناصــر قيميــة أساســية 

لقيــام مجتمــع مدنــي فعــال.  

البــد مــن تأكيــد أهميــة اجلانــب االجتماعــي- الثقــايف الــذي يرتبــط يف 
ــة  ــة تقليدي ــق االنتقــال مــن وضعي ــه بعجــز املجتمــع عــن حتقي ــر من جــزء كبي
29 العياشــي عنصــر، سوســـيولوجيا األزمــة الراهنــة يف اجلزائــر، نشــر هــذا النــص ألول مــرة يف مجلــة املســتقبل العربــي، 
العــدد 191 جانفــي 1995، ص ص 94-83. ثــم نشــر الحقــا كفصــل يف كتــاب: سوســيولوجية الدميقراطيــة والتمــرد 

باجلزائــر، دار االمــن للنشــر والتوزيــع، القاهــرة 1999، ومت حتميــل هــذا املقــال مــن املوقــع التالــي:  
http://www.academia.edu/8966140/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%
AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A9_%D8%
A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%80%D9%80%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%

A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%80%D9%80%D8%B1
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متميــزة بســيطرة بنــى اجتماعيــة قائمــة علــى روابــط االنتمــاءات األوليــة 
يف عزلــة عــن التفاعــل مــع احمليــط ومواجهــة التحديــات والضغــوط التــي 
يفرضهــا وســط ثقــايف متنــوع ومتجــدد يف تكوينــه. وتعابيــره ودالالتــه القيمــة 
واملرجعيــة، ذلــك أن املجتمــع العصــري يقــوم علــى التنــوع  والتعــدد املســتند 
ــة،  ــة، مهارتي ــة وسياســية )مهني ــص مكتســبة باألســاس اقتصادي ــى خصائ إل
تعليميــة وعقائديــة( مرتبطــة بــدور األفــراد واملجموعــات ومكانتهــم يف البنيــة 
االقتصاديــة، وموقعهــم يف الفضــاءات السياســية، واالجتماعيــة والثقافيــة.30

كمــا يتجســد لنــا فشــل املؤسســات االجتماعيــة وعجزهــا عــن أداء دورهــا 
التكويــن  ومنظومــة  واملدرســة  األســرة  ذلــك  يف  مبــا  بفعاليــة،  ووظيفتهــا 
والتعليــم عمومــا. فضــا عــن تنظيمــات املجتمــع املدنــي التــي عرفــت حالــة 
اضطــراب واختــال قصــوى نظــرا إلــى عمــق التحــوالت التــي يعرفهــا املجتمــع 
وتســارعها، وكذلــك بفعــل إخضاعهــا ألولويــات املناورة السياســية واســتعمالها 

بطريقــة ميكيافيليــة مــن قبــل السلـــطة.31 

ومادامــت تلــك املؤسســات تســاهم بقــدر كبيــر يف إنتــاج نســق القيــم واحلفــاظ 
ــوازن  ــرت بعمــق يف ت ــا قــد أث ــي منه ــي تعان ــة االضطــراب الت ــه فــإن حال علي
املجتمــع، مؤديــة إلــى فقــدان األطــر املرجعيــة التــي تعمــل علــى بلــورة منــاذج 

الفعــل وأمنــاط العاقــات الضابطــة إياهــا32. 

وتبــرز أهــم اإلشــكاليات اخلاصــة بــدور تنظيمــات املجتمــع املدنــي هــي ضعــف 
البنــاء الدميقراطــي يف العديــد مــن منظمــات ومؤسســات املجتمــع املدنــي 
اجلزائــري، التــي تشــهد تراجعــا يف بنائهــا الدميقراطــي، وعدم إجــراء العملية 
الدميقراطيــة يف أجهزتهــا العاملــة لديهــا33، كمــا تشــهد هــذه املؤسســات 
صراعــات داخليــة تصــل إلــى حالــة اجلمــود وبعــض األحيــان إلــى احلــل، عــدم 

وجــود الشــفافية داخلهــا وافتقارهــا إلــى خصائــص احلكــم الراشــد.

30 العياشي عنصر، املرجع نفسه
31 املرجع نفسه.
32 املرجع نفسه.

33 نضــال جايطــة، ثائــر أبــو عــون، رامــي الشــرايف، دور مؤسســات املجتمــع املدنــي يف تعزيــز املشــاركة السياســية 
للشــباب الفلســطيني، املركــز الفلســطيني ألبحــاث السياســات والدراســات اإلســتراتيجية، فلســطن، 2018، ص8.
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املبحث الثالث: سبل حترير املجتمع املدني يف اجلزائر

املؤسســات  مختلــف  شــأن  شــأنها  املدنــي  املجتمــع  مؤسســات  وجــود  إن 
تخضــع لقواعــد وآليــات خاصــة بهــا مــن جهــة، ولتكــون ناجعــة وفعالــة حتتــاج 
ــد مــن توفرهــا مــن جهــة أخــرى، وأهــم هــذه  ــات أو شــروط ال ب ــى متطلب إل

ــا: ــر منه ــات نذك املتطلب

ــي – السياســي  ــن اإلطــار القانون أوال- اإلطــار القانونــي – السياســي : يتضم
مبــادئ وقواعــد قانونيــة وسياســية تســمح بتفعيــل املجتمــع املدنــي وإعطائــه 

الضمانــات الازمــة حلركتــه ونشــاطاته، وهــي كمــا يلــي: 

- تعديــل الدســتور مبــا يضمــن تكريــس مبــدأ الفصــل بــن الســلطات واعتمــاد 
إحــدى النظامــن )إمــا النظــام الرئاســي وفــق النمــوذج األمريكــي؛ أو النظــام 

البرملانــي وفــق النمــوذج البريطانــي(، وتوضيــح احلــدود بــن الســلطات. 

ــة مــن خــال  ــة عــن الســلطة التنفيذي - تأكيــد اســتقالية الســلطة القضائي
تعديــل املــادة 92 مــن دســتور 2016 الفقــرة الرابعــة التــي تنــص أن الرئيــس 
رئيــس  يــرأس  أن  علــى  تنــص  التــي   173 واملــادة  العليــا.  للمحكمــة  األول 

اجلمهوريــة املجلــس األعلــى للقضــاء.

- تعديــل النصــوص الدســتورية مبــا يضمــن عــدم انتهــاك احلريــات أو حــل 
والقوانــن  الطــوارئ  إعــان  أو  الدســتور،  أو جتميــد  التشــريعية  الســلطة 
االســتثنائية أو التهديــد بــه. وخاصــة املــواد التاليــة مــن دســتور 2016: املــادة 

96، املــادة 142، املــادة 143، املــادة 144، املــادة 147. 

تعديــل القواعــد القانونيــة التــي حتكــم وتنظــم تكويــن مؤسســات املجتمــع - 
املدنــي، ونذكــر منهــا املــواد التاليــة مــن قانــون رقــم 12-06: املــادة 08، املــادة 
19، املــادة 20، املــادة 29، املــادة 30، املــادة 39، املــادة 41، املــادة 43، املــادة 

46، املــادة 47، املــادة 67.  

ثانيا-اإلطــار الثقــايف: إن املجتمــع املدنــي ال ينشــط فقــط لوجــود هيــاكل 
تنظيميــة تســتقل رســميا عــن الســلطات العامــة، فــا قيمــة لهــذه الهيــاكل يف 
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حــد ذاتهــا، مــا لــم تعززهــا بــل تســبقها ثقافــة مواكبــة تشــدد علــى ضــرورة 
تقيــد الســلطات بحــدود معينــة يف تعاملهــا مــع املواطنــن مــع احتــرام حقهــم 
يف التنظيــم واالجتمــاع والتفكيــر والتغييــر، وأن ال يقتصــر األمــر علــى مجــرد 
املعرفــة مبثــل هــذه احلقــوق، وإمنــا تقتــرن املعرفــة بالتمســك بقيــم أخاقيــة 
وبأمنــاط مــن الســلوك منســقة معهــا. وتشــير بعــض الكتابــات إلــى كل هــذه 

العناصــر حتــت اســم الثقافــة املدنيــة.34

ــن دون إطــار  ــة م ــون فاعل ــة أن تك ــن للحــركات املجتمعي ــى آخــر ال ميك مبعن
ثقــايف يســاعد يف ترســيخ قيــم املمارســة الدميقراطيــة ومبادئهــا.

فوجــود املجتمــع املدنــي هــو أوال وقبــل كل شــيء ثقافــة أي أبنيــة ترتبــط 
الشــخصية  واحلريــة  الفرديــة  االســتقالية  قيــم  والســيما  القيــم  بنظــام 
ومنــط العاقــات اإلنســانية. مــن جهــة ثانيــة يوجــد ترابــط وثيــق الصلــة بــن 
املؤسســات مــن جهــة، والعقليــة الســائدة يف املجتمــع مــن جهــة ثانيــة، ألن 
ــوم  ــن أن تق ــن، وال ميك املؤسســات تنشــأ يف وســط اجتماعــي وحضــاري مع
بوظائفهــا علــى الوجــه األمت، إال إذا تاءمــت مــع عقليــة األفــراد واجلماعــات 
الذيــن يعيشــون يف هــذا الوســط. أو بعبــارة أخــرى فــإن املجتمعــات التــي توجــد 
فيهــا قطاعــات متفاوتــة مــن ناحيــة التطــور، بوســع املؤسســة أن متثــل القطــاع 
األكثــر تطــورا يف املجتمــع  وأن تؤثــر يف القـــطاعات األخــرى األقــل تطـــورا.35

ثالثــا- اإلطــار االقتصــادي واالجتماعــي : يقصــد بــه حتقيــق درجــة معقولــة مــن 
التطــور االقتصــادي واالجتماعــي كأســاس البــد منــه لتوليــد تنظيمــات املجتمــع 
املدنــي، فحتــى اآلن : ينســب املجتمــع املدنــي إلــى بلــدان الرأســمالية الغربيــة 
ــى هــذا األســاس ليــس مــن الصعــب أن ياحــظ  املصنعــة بشــكل متقــدم، وعل
املراقــب السياســي أن نظــم الدميقراطيــة املتعــارف عليهــا قــد نشــأت يف تلــك 
األقطــار التــي جنحــت قبــل غيرهــا يف الســيطرة علــى العمليــة احلضاريــة 

والتقنيــة والعلميــة واإلنتاجيــة، أو بكلمــة مختصــرة علــى احلداثــة 36.

34 أحمــد شــكر الصبيحــي، مســتقبل املجتمــع املدنــي يف الوطــن العربــي، الطبعــة األولــى، مركــز دراســات الوحــدة 
2000. ص ص 223-224. أكتوبــر  بيــروت،  العربيــة، 

35 املرجع نفسه، ص224.
36 املرجع نفسه، ص 229.
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إن وجــود مســتوى مــن احلريــة للقطــاع اخلــاص يتيــح لنا مجتمــع مدني متطور 
ومســتقل، حيــث جتــد املؤسســات والتنظيمــات السياســية والنقابيــة واملهنيــة 
نفســها قــادرة علــى أن تعمــل بأكثــر اســتقالية وفعاليــة. ولــذا فــإن فهــم 
األشــكال املشــوهة للحــركات املجتمعيــة يكــون مــن خــال إدراك هــذا املنطــق 
ــز  ــن املدخــل أو املرتك ــدء م ــح هــو الب ــر يف ســياقه الصحي ــى األم والنظــر إل
االقتصــادي – االجتماعــي، مبعنــى أن التطــور االقتصــادي – االجتماعــي 

احملتجــز ال ميكــن إال أن يولــد مجتمعــا مدنيــا محتجــز االكتمــال.
واملطلــوب هــو االســتناد إلــى نظــام اقتصــادي يرتكــز علــى دور أكبــر للقطــاع 
اخلــاص الوطنــي واملبــادرات الفرديــة، يســمح لألفــراد بإشــباع حاجاتهــم 
األساســية بعيــدا عــن الدولــة، التــي يجــب أن يقتصــر تدخلهــا يف املجــال 
ــام  ــة لألنشــطة اخلاصــة،  والقي ــى بعــض القواعــد التنظيمي االقتصــادي عل
ببعــض املشــروعات والصناعــات التــي يعجــز القطــاع اخلــاص عــن القيــام بها، 
وذلــك ألن تدخــل الدولــة يف مختلــف أوجــه النشــاط االقتصــادي واالجتماعــي 

يقلــص مــن إمكانيــة تبلــور مجتمــع مدنــي مســتقل عــن الدولــة37.
وتتوقــف هــذه العمليــات علــى عمــق التغييــرات التــي حتــدث يف أســاليب 
التنظيــم والتســيير، خصوصــا يف هيــاكل اإلدارة العموميــة واملؤسســات املاليــة 
وأجهــزة الدولــة التــي لهــا صلــة بعمليــة النمــو االقتصــادي،  ســواء يف مرحلــة 
اإلنتــاج أو التوزيــع أو التســويق. فالضــرورة امللحــة اليــوم تتمثــل يف إنهــاء 
ــن  ــن االقتصادي ــادرة للمتعامل أســلوب التســيير البيروقراطــي، وإعطــاء املب
للقيــام بالــدور املنــوط بهــم يف إطــار سياســة عامــة محــددة تعتمــد باألســاس 
علــى مقاييــس الكفــاءة والفعاليــة التــي تفرضهــا املنافســة يف الســوق الدوليــة، 
وتســتند إلــى قواعــد ضبــط واضحــة ودقيقــة حتــدد مكانــة كل واحــد ودوره: 
الدولــة، املؤسســات االقتصاديــة ســواء العموميــة أو اخلاصــة، وكــذا تنظيمــات 

العمــال وأصحــاب العمــل38.
عــاوة علــي ذلــك فــإن التنميــة االقتصاديــة تتيــح فرصــا كبيــرة لقيــام العديــد 
مــن الهيئــات االجتماعيــة التطوعيــة املســتقلة والتــي ال تكتفــي فقــط يف بعــض 

37 املرجع نفسه، ص 231.
38 العياشي عنصر، املرجع السابق.
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األحيــان مبمارســة دور رقابــي غيــر رســمي علــي أداء احلكومــة ، بــل تشــجع 
ــع  ــي إيجــاد رأي عــام يتمت ــام مشــاركة سياســية، وتعمــل جاهــدة عل ــي قي عل
بدرجــة مناســبة مــن الوعــي واملهــارات السياســية الازمــة لقيــام نظــام حكــم 
دميقراطــي .  وقــد أعطــي هنتجنتــون هــذا التصــور بعــدا امبريقيــا يف كتابــه 
املوجــة الثالثــة للدميقراطيــة،  حيــث قــال إن متابعــة التحــوالت الدميقراطيــة 
التــي  املناطــق  أن  أظهــرت  إلــي 1990   مــن 1974   الفتــرة  خــال  العالــم  يف 
شــهدت مثــل هــذه التحــوالت قــد حققــت معــدالت تنميــة اقتصاديــة فــوق 
املتوســط ، وخلــص إلــي نتيجــة مفادهــا أن الفقــر ميثــل عقبــة أمــام التطــور 
الدميقراطــي وأن تعزيــز الدميقراطيــة يعتمــد علــي حتســن مســتوي التنميــة 
االقتصاديــة، وأن العقبــات التــي تقــف يف وجــه التنميــة ، تقــف أيضــا يف 
طريــق الدميقراطيــة .  وإذا كانــت جتــارب التحــول يف دول جنــوب شــرق آســيا 
مثــل كوريــا اجلنوبيــة وتايــوان تشــير إلــي أن التحــرر االقتصــادي يســبق 
ــا  ــار نظمه ــا الشــرقية بعــد انهي ــاح السياســي،  فــإن جتــارب دول أوروب االنفت
ــث يف  ــم الثال ــرة العال ــا .  كمــا أن خب ــان مع الشــيوعية يبــن أن االثنــن ميضي
حتولــه التدريجــي نحــو الدميقراطيــة تبرهــن علــي أنــه ليســت هنــاك شــروط 
مســبقة لهــذا التحــول،  ومــن ثــم ال ينهــض البحــث عــن األســباب التــي تقــود 
إلــي الدميقراطيــة، ســواء كانــت اقتصاديــة أم اجتماعيــة وثقافيــة ونفســية أو 

ــاء قانــون عــام للتحــول الدميقراطــي39. ترتبــط بعوامــل خارجيــة ، ببن

خامتــة: لقــد حاولــت هــذه الدراســة حتليــل هيكلــة تنظيمــات املجتمــع املدنــي 
يف اجلزائــر، وحتديــد أهــم العوائــق والتحديــات التــي حتــد مــن فعاليتهــا 
وكفاءتهــا، كمــا حاولــت الدراســة تقــدمي توصيــات فيمــا يخــص آليــات تفعيــل 
ومتكــن تنظيمــات املجتمــع املدنــي. واســتنادا إلــى مــا تقــدم، وترتيبــا عليــه، 

ميكــن تلخيــص نتائــج الدراســة كمــا يلــي: 

- تضــم تنظيمــات املجتمــع املدنــي يف اجلزائــر مجموعــة مؤسســات تتصــف 
بـــ »اجلمــود املؤسســي« ؛ أي عجزهــا يف مواجهــة مشــاكل التحديــث وأزماتــه.

39 عمار علي حسن ،الدميقراطية والتنمية ..تبادل منافع ال ارتباط حتمي
http://www.ahram.org.eg/Archive/2003/7/12/FILE9.HTM
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-  إفتقــاد الكثيــر مــن منظمــات املجتمــع املدنــي إلــى الدميقراطيــة الداخليــة، 
ســواء علــى صعيــد شــغل املناصــب والوظائف أو على صعيد إتخــاذ القرارات، 

مــا يفســح املجال لانشــقاقات والصراعــات الداخلية. 

- هيمنــة الســلطة علــى حتــركات ونشــاطات منظمــات املجتمــع املدنــي، مــن 
الســلطة  كتدخــل  واإلداريــة.  والسياســية  القانونيــة  القيــود  فــرض  خــال 
بأســاليب قانونيــة وإداريــة يف شــؤون النقابــات املهنيــة بهدف فرض ســيطرتها 
عليهــا. وأيضــا مــا تعلــق ببعــض القيــود احلكوميــة املفروضــة علــى اجلمعيــات، 
ســواء مــا تعلــق  بشــروط تشــكيلها أو حتديــد مجــاالت عملهــا أو ممارســتها 
ألنشــطتها أو متويليهــا. إضافــة إلــى إختــاف درجــات التعــاون بــن الســلطة 
ــن  ــزداد ب ــاون ي ــوالء، فالتع ــاف درجــات ال ــي باخت ومنظمــات املجتمــع املدن
ــر  ــي تســهم يف مســاندتها، بينمــا ترتفــع حــدة التوت احلكومــة واملنظمــات الت

بــن احلكومــة واملنظمــات التــي تعارضهــا. 

-  الكثيــر مــن املؤشــرات تشــهد علــى بــطء نضــج املجتمــع املدنــي بســبب 
الوضــع االقتصــادي الــذي ال يفــرز مــن خــال آلياتــه الذاتيــة مــا يكفــي مــن 
البنــى واملؤسســات التــي تعطــي املجتمــع الطابــع املدنــي، وجتعــل الدميقراطيــة 
ــاس  ــات الن ــارا يفــرض نفســه، وليــس فقــط مــن خــال رغب السياســية اختي
ونضاالتهــم، بــل أيضــا بضغــط قــوة األشــياء ذاتهــا ) قــوة الواقــع املؤسســاتي 

املتنامــي (.

- لقــد ســـاهمت تنظيمــات املجتمــع املدنــي بشــكل الفــت يف عمليــة اإلصـــاح 
الدســتوري – القـــانوني ؛ خاصــة التنظيمــات احلقوقيــة التــي كانــت لهــا 

ــى هــذا املســتوى.  ــارزة عل ــا الب تأثيراته
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دور اللجان الكردية في صياغة وتعديل الدستور 

العراقي لسنة 2005، هل قلل حدة التوتر بني 

حكومة اإلقليم  واملركز؟ دراسة مقارنة مع 

إقليم الكيباك في كندا.

مرمي جعفر

مقـــدمــة

إن ظهــور إقليــم  كردســتان-العراق كواقــع دســتوري يف دســتور عــام 2005 مــع 
وجــود ثغــرات وصياغــات مفتوحــة يف الدســتور، أســفر عــن بــروز مشــكلة عدم 
التوافــق علــى كثيــر مــن القاضايــا املتعقلــة بالفيدراليــة1 وأخــرى تتعلــق بتوزيــع 
والثــروات وتضــارب املصالــح وتقاطــع يف الصاحيــات والســلطات  امليــاه 
ــاء السياســن  ــة كردســتان. حــاول الفرق ــة وحكوم ــة االحتادي ــن احلكوم ماب
إبقــاء الواقــع علــى مــا هــو عليــه ألنــه نتــاج توافــق سياســي ســابق، إال إن 
حــدة الصــراع بــدأت تــزاد وتنعكــس علــى الواقــع االجتماعــي  واالقتصــادي 
ــي رئيــس  ــذروة عــام 2017. إذ  قــاد مســعود برزان ــغ ال ــى أن بل يف العــراق إل
اإلقليــم  الســابق يف 25 مــن أيلــول 2017 اســتفتاء شــعبيا يف اإلقليــم  لتحديــد 
مصيــر أكــراد  العــراق يف االنفصــال وتأســيس دولــة مســتقلة حتقيقــا للحلــم 
الكــردي. وبعيــدا عــن رأي القانــون الدولــي يف نشــوء هــذه الدولــة، قوبــل 
االســتفتاء برفــض واســع مــن قبــل احلكومــة املركزيــة والــدول املجــاورة علــى 
رأســهم تركيــا وإيــران وســوريا حيــث تتواجــد األقليــات الكرديــة أيضــا  خوفــا 

مــن امتــداد التأثيــر الكــردي. 

رغــم إن هــذا االســتفتاء لــم يكــن األول مــن نوعــه ولكنــه األول الــذي اجــري 
مــن قبــل الســلطة يف اإلقليــم  ومت تصديقــة مــن قبــل برملــان اإلقليــم. إذ اجــري 
دراســة  كردســتان  األداريةألقليــم  احلــدود  املفرجــي،  محســن  حســن،  هــادي  م.  الكنانــي،  محســن  مليــاء  د.م   1

359 ص  تأريخيــة)1921-2012( 
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عــام 2005 اســتفتاء مــن قبــل بعــض احلــركات االجتماعيــة واللجــان الشــعبية 
ولــم يعــرى لــه اهتمــام حقيقــي. لكــن االســتفتاء األخيــر أدى إلــى جتــدد 
الصــراع بــن احلكومــة املركزيــة وحكومــة اإلقليــم  تبعــه فــرض عقوبــات مــن 
ــق  قبــل احلكومــة االحتاديــة علــى اإلقليــم  امتــدت إلــى تعليــق الطيــران وغل
ــة أشــهر نتيجــة خلــرق  ــات أخــرى اســتمرت ثاث احلــدود إضافــة إلــى عقوب
الدســتور. باإلضافــة  إلــى مواقــف حــادة اتخــذت مــن قبــل بعــض دول اجلــوار 
خوفــا مــن امتــدا احللــم الكــردي يف تأســيس دولــة كرديــة إلــى أراضيهــا.
تصاعــدت وتيــرة الصــراع بــن الفرقــاء السياســين الذيــن اتفقــوا يف البدايــة 
علــى الشــروط الكرديــة إلمتــام العمليــة الدســتورية يف عــام 2005، وحتــول 
التوحــد بــن الكتلتــن الشــيعية والكرديــة يف فتــرة كتابــة الدســتور عــام 2005 
إلــى مواجهــة بســبب االســتفتاء األخيــر يف اإلقليــم، مفترضــن ان اإلقليــم  قــد 
خــرق وحــدة وحرمــة األراضــي  العراقيــة بإجــراء االســتفتاء، الــذي عــد خــرق 

للدســتور مــن قبــل احملكمــة الدســتورية.

منهجية البحث

تهــدف هــذه الورقــة إلــى تقييــم دور األكــراد  يف عمليــة كتابــة الدســتور النافــذ 
لعام 2005 كشــرط لدخول العملية السياســية واللجنة التي وكل إليها  تقدمي 
تعديــات دســتورية إلــى البرملــان العراقــي. كمــا وحتــاول تســليط الضــوء علــى 
ــة  مــدى جناعــة دور اللجــان يف الضغــط إلجــراء تعديــات دســتورية تدريجي
لاســتجابة ملتطلبــات املرحلــة االنتقاليــة لتدعيــم دور القانــون، الفيدراليــة، 
إقليــم   مــع  باملقارنــة  واحلريــات  احلقــوق  علــى  واحلفــاظ  الثــروات  توزيــع 
ــر إذ  ــر املصي ــق بحــق تقري ــا يتعل ــا يف اســبانيا فيم ــدا وكتولوني ــك يف كن الكيب
اجــري اســتفتاء للحصــول علــى االنفصــال يف كا مــن إقليــم الكيبــك يف كنــدا 
وكتالونيــا يف اســبانيا، الــذي بــدوره خلــق ازمــة دســتورية أيضــا واضــر احملكمــة 
الدســتورية العليــا بالتدخــل. خــال ذلــك ســيتم تنــاول املــواد الدســتورية التــي 
تعيــق اي عميلــة تعديــل باإلضافــة  إلــى تقييــم املــواد األخــرى املتعلقــة باإلقليــم  

والفيدراليــة للوقــوف علــى اإلشــكاليات وإمكانيــات عاجهــا.
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ســتقدم هــذه الورقــة توصيــات بديلــة عــن التعديــات الدســتورية كحــل لألزمة 
العراقيــة احلاليــة ليــس بــن حكومــة املركــز واإلقليــم  فقــط بــل علــى املســتوى 
الوطنــي مــن خــال اقتــراح احلــوار الوطنــي واالتفاقــات الوطنيــة كبديــل 
ــة مســتقبلية  ــة اعتمادهــا كتعديــات تدريجي للتعديــات الدســتورية وإمكاني

يف حــال جناحهــا.

ســيتناول اجلــزء األول مــن الورقــة اللجــان الدســتورية التــي كتبــت الدســتور 
العراقــي، اإلشــكاليات والتحليــات القانونيــة، أمــا اجلــزء الثانــي ســيكون 
دراســة مقارنــة مــع دولتــن تطالــب فيهــا  األقليــات باالنفصــال واجلــزء 
األخيــر ســيقدم احللــول والتوصيــات للفئــة املســتهدفة مــن أحــزاب سياســية 
ومنظمــات دوليــة لهــا عاقــة مباشــرة بالشــأن العراقــي كبعثــة األمم املتحــدة 

ملســاندة العراقــي يونامــي.

جلنة صياغة الدستور واملكتسبات الدستورية لألكراد 

تنقســم اللجان املعنية بكتابة الدســتور إلى نوعن رئيســية الســلطة الرئيســية 
التــي تنــاط بهــا مهمــة كتابــة الدســتور لدولــة جديــدة او بــدال مــن دســتورها 
القــدمي، وهــذه الســلطة ال تكــون مختــارة مــن قبــل الدســتور نفســه وهــي هيئــة 
حــرة بإتبــاع األيدلوجيــة أو الفلســفة السياســية لكتابــة الدســتور، قــد تكــون 
الســلطة التأسيســية فــردا أو مجموعــة أفــراد منتخبــة مــن قبــل الشــعب أو 
الشــعب نفســه.2 إمــا الســلطة املشــتقة فتكــون مختــارة مــن قبــل الدســتور 
نفســه3 وعلــى هــذا األســاس تكــون مقيــدة مــن قبــل الدســتور نفســه مــن حيــث 

تكوينهــا وعملهــا.

أنهــا جتربــة محاطــة بالكثيــر مــن  2005 رغــم  لعــام  العــراق يف جتربتــه 
اللجنــة  كانــت  وسياســيا.  امنيــا  مســتقرة  الغيــر  والظــروف  التحديــات 
املعنيــة بكتابــة الدســتور ســلطة رئيســية تأسيســية منتخبــة نظــرا لتغيــر 
2 Awras legal forum, ending and reforming constitution, 25th Nov 2009, http://sciencesjuri-
diques.ahlamontada.net/t550-topic accessed on 6th Jan 2019.
3 Awras legal forum, ending and reforming constitution, 25th Nov 2009, http://sciencesjuri-
diques.ahlamontada.net/t550-topic accessed on 6th Jan 2019.
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ــه وتغيــر األســس الدســتورية والقانونيــة التــي أقــام  النظــام السياســي بأكمل
عليهــا، انتخبــت جلنــة كتابــة الدســتور اجلديــد للدولــة وبضغــوط  فرضتهــا 
ــة  ــى الســلطة املدني ــي السيســتاني عل ــة بالســيد عل ــة املتمثل املؤسســة الديني
ــار الشــعب العراقــي  ــان يخت ــة بالواليــات املتحــدة، إذ  طالــب ب آنــذاك املتمثل
اللجنــة تأسيســية التــي متثلــه عبــر األنتخــاب املباشــر4. ضمــت اللجنــة جميــع 
مكونــات الشــعب العراقــي مبــا ميثــل نســب الســكان املفترضــة يف تلــك الفتــرة 

بالتحالفــات أدنــاه.

28 عضوا من قائمة االئتاف العراقي املوحد 
15 عضوا من التحالف الكردستاني 
8 أعضاء ميثلون القائمة العراقية 

1 احلزي الشيوعي 
1 عن اجلبهة التركمانية 

1 قائمة الرافدين 
15 العرب السنة 5

إن املــدة التــي كتــب فيهــا الدســتور العراقــي تعتبــر قصيــرة نســبيا نظــرا 
للواقــع السياســي والطائفــي يف العــراق ولكــن نــزوال عنــد رغبــة الســلطة 
املدنيــة املتمثلــة بالواليــات املتحــدة األمريكيــة باإلســراع يف عمليــة تســليم 
الســلطة إلــى احلكومــة العراقيــة التــي يجــب أن تشــكل وفــق دســتور مكتــوب 
يحــدد شــكل تلــك احلكومــة وســلطاتها ووظائفهــا إضافــة إلــى حتديــد احلقوق 
والواجبــات، مت كتابــة الدســتور يف ضــل توافقــات سياســية رمبــا لــم تنجــح يف 

ــى املصلحــة الوطنيــة ووحــدة األراضــي العراقيــة.  تســليط الضــوء عل

4 الكوثــر، مــا ال تعرفــه عــن دور املرجعيــة يف العراقــزز دســتور العــراق منوذجــا، د. الشــيخ احمــد علــي عبــود اخلفاجــي، 
18/1/2018

5 The condition of writing the Iraqi constitution, MohammedAbdulatihttps://www.aljazee-
ra.net/specialfiles/pages/dfcb101d-1cf5-45e3-8175-970d5b7434ce accessed on 13 Jan 2019.
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خــال تلــك الفتــرة ركــزت الكتلتــن الشــيعية والكرديــة علــى إحيــاء ارث 
املظلوميــة وتبنــت فكــرة عــراق مــا بعــد صــدام حســن حــول توزيــع الســلطات 
والثــروات بــن األقاليــم يف شــكل فيدرالــي وعــدم متركزهــا بيــد حكومــة 
مركزيــة لتجنــب إعــادة املاضــي واالســتبداد، يف حــن إن الســنة أرادوا حكومــة 
مركزيــة واحــدة تتبــع أســلوب الامركزيــة وذلــك خشــية مــن تقســيم البــاد 
بنــاءا علــى املفهــوم الكــردي الشــيعي الــذي قــد يــؤدي إلــى نشــوب حــرب أهليــة 
بــن األقاليــم6. ظــل موضــوع الفيدراليــة واألقاليــم موضــع خــاف كبير  واســع 
ــة الدســتور نفســه  ــة كتاب ــى عملي ــن األطــراف السياســية ممــا انعكــس عل ب
ومنحــت اللجنــة مــدة إضافيــة قدرهــا ثاثــة أيــام لاتفــاق حــول القضايــا 
العالقــة الــذي اخــرج مســودة الدســتور بــا توافــق بــن اجلميــع7. رغــم انتهــاء 
املوعــد القانونــي إال أن األمكانيــة ألضافــة تعديــات لــم تكــن مســتحيلة حيــث 
الدســتور  التصويــت علــى  قبــل  األخيــرة  اللحظــات  تعديــات يف  أجريــت 
ــق  ــا جــرت تعديــات أخــرى تتعل ــة  كم ــة العراقي ــق بالهوي ــا يتعل خاصــة فيم

بامليــاه ومبنصــب رئيــس الــوزراء8. 

كان الدســتور معرضــا للســقوط لــوال التوافــق الوطنيــة الــذي حققتــه اجلمعيــة 
الوطنيــة بتشــكيل جلنــة مــن 55 عضــوا لصياغــة مســودة الدســتور وإشــراك 
27 عضــوا )أصيــا استشــاريا( مــن القــوى املقاطعــة لانتخابــات، ومت االتفاق 
علــى أن تكــون عمليــة كتابــة الدســتور توافقيــة ممــا جعــل هنــاك قبــول وإســناد 
ــة الدســتورية  ــل الســنة يف بعــض احملافظــات جلعــل العملي للدســتور مــن قب
ــي املوحــد  ــاف العراق ــوى السياســية يف االئت ــت الق ــول9. توصل ســارية املفع
والتحالــف الكردســتاني وجبهــة التوافــق العراقــي الســني بقيــادة احلــزب 
اإلســامي العراقــي إلــى اتفــاق يســمح للبرملــان العراقــي بإدخــال تعديــات 
علــى الدســتور بعــد أربعــة أشــهر مــن إجــراء األنتخابــات البرملانيــة يف كانــون 
6 The condition of writing the Iraqi constitution, MohammedAbdulatihttps://www.aljazee-
ra.net/specialfiles/pages/dfcb101d-1cf5-45e3-8175-970d5b7434ce accessed on 13 Jan 2019.
7 The condition of writing the Iraqi constitution, MohammedAbdulatihttps://www.aljazee-
ra.net/specialfiles/pages/dfcb101d-1cf5-45e3-8175-970d5b7434ce accessed on 13 Jan 2019.
8 The condition of writing the Iraqi constitution, MohammedAbdulatihttps://www.aljazee-
ra.net/specialfiles/pages/dfcb101d-1cf5-45e3-8175-970d5b7434ce accessed on 13 Jan 2019.
ــل الدســتور دراســة يف ضــوء الدســتور العراقــي لســنة  ــة، تعدي ــرة األعامي ــواب الدائ ــس الن ــة العــراق، مجل 9 جمهوري

ــداد2010، ص 85 ــة الوليبغ ــود، الطبع ــد محم ــد احم ــب محم ــذ، النائ 2005 الناف
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مطالبهــم  ولتلبيــة  الدســتور  حــول  الســني  الغضــب  لتهدئــة   2005 األول 
للحــدث علــى مســاندة الدســتور والتصويــت بنعــم وألن الفــوز مبســاندة الســنة 

للدســتور أمــر مهــم10.
ومــن جانــب أخــر كان يجــب أن يتــم النــزل عنــد مطالــب األكــراد لتحقيــق 
تــوازن سياســية وضمــان بقائهــم يف العمليــة السياســية. ويف مقابلــة مــع 
مســعود البرزانــي للجزيــرة يف4/8/2003 أكــد أن أمــام األكــراد  حتــدي بنــاء 
الدولــة العراقيــة وان األكــراد  لــم يعــودوا يقاتلــون يف جبــال كردســتان بــل 
جــزءا مــن العمليــة السياســية، ثــم أضــاف إلــى أن بنــاء العــراق اجلديــد يجــب 
أن يكــون علــى األســاس االحتــاد بــن القوميتــن الرئيســيتن واألكــراد  بشــكل 
ــون أســاس هــذه  ــى أســاس أن تك ــان املنتخــب عل ــاري مــن خــال البرمل اختي
العاقــة مبنــي علــى أســاس الفيدراليــة 11. ومــن هــذا املنطلــق اشــترك األكــراد 

بصــورة فعالــة يف كتابــة الدســتور وتشــكيل احلكومــات العراقيــة املتعاقبــة.
فعلــى صعيــد االجنــازات الكرديــة فقــد جنحــوا يف احلصــول علــى ضمانــات 
يف  والقانونــي  السياســي  االقتصــادي،  الثقــايف،  املســتوى  علــى  دســتورية 
ــات  الدســتور العراقــي. إذ  رغــم أن األكــراد يشــكلون نســبة %15 مــن مكون
ــادة الرابعــة اوأل مــن الدســتور  ــة يف امل الشــعب العراقــي عــدت اللغــة الكردي
ــادة  ــدأ املســاواة يف حــن أن امل ــا مب ــة، ويحتمه ــة للدول ــة الرســمية الثاني اللغ
الرابعــة الفقــرة الرابعــة عــدت اللغــة التركمانيــة وغيرهــا مــن اللغــات رســمية 
ــرد مــن  ــم ي ــا ل ــة ســكانية وهن ــا كثاف ــي تشــكل فيه ــة الت يف الوحــدات اإلداري
يفســر مفهــوم الكثافــة الســكانية. كذلــك احلصــول علــى مكاســب للميلشــيات 
الشــيعية والكرديــة مــن منطلــق املــادة التاســعة ب هــو إبقــاء منظمــة بــدر 
والبيشــمركة ضمــن تشــكيات القــوات املســلحة وخاصــة أن الشــرطة واألمــن 
وحــرس اإلقليــم  مــن صاحيــات األقاليــم وهــذا خطــر يــؤدي إلــى الامركزيــة 
ســلطوية غيــر محــدودة وهــو مــا أكــدت عليــه املــادة 121 مــن الدســتور العراقي 
ــه12.  ــم قــوى األمــن اخلاصــة ب ــم  لــه صاحيــات تشــكيل وتنظي إذ  أن اإلقلي
10 جمهوريــة العــراق، مجلــس النــواب الدائــرة األعاميــة، تعديــل الدســتور دراســة يف ضــوء الدســتور العراقــي لســنة 

2005 النافــذ، النائــب محمــد احمــد محمــود، الطبعــة الوليبغــداد2010، ص 86
11 اجلزيرة، لقاء اليوم، معسود برزاني واليات اعداد الدستور العراقي 

12 الدستور العراقي النافذ لعام 2005
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ــادة 117 هــذا  ــم  كردســتان إذ  عــدت امل ــة إلقلي إن الدســتور أعطــى اعتباري
الدســتور مقــرا يف حــال نفــاذ ه يف إقليــم  كردســتان،أما املــادة  120 يقــوم 
إقليــم  كردســتان بوضــع دســتور لــه يحدد هيكل ســلطات اإلقليــم  وصاحياته 
واليــات ممارســة هــذه الصاحيــات وأعطــت املــادة 121 علويــة لقانــون اإلقليــم  
ــون  ــون األحتــادي وقان ــة اخلــاف بــن القان ــون األحتــادي يف حال ــى القان عل
اإلقليــم  إذ ا لــم يدخــل يف األختصاصــات احلصريــة للســلطة األحتاديــة. 
يليهــا املــواد 112-111 التــي ضمنــت احلقــوق االقتصاديــة واالختصاصــات 
املشــتركة بــن احلكومــة االحتاديــة وحكومــة إقليــم  كردســتان واملــادة 115 

التــي تناولــت احلقــوق القانونيــة 

وقــد صــار عرفــا أن يكــون رئيــس اجلمهوريــة كــردي وعلــى الرغــم مــن دوره 
التنفيــذي الضعيــف أال أن دوره الســيادي واملعنــوي كبيــر فهــو يــؤدي واجبــات 
مهمــة حســب املــادة 67 مــن الدســتور. ومــارس اإلقليــم  سياســية فــرض األمــر 
الواقــع إذ  ســيطرت قــوات البيشــمركة وحــزب العمــال علــى أراضــي وضمتهــا 
إلــى اإلقليــم  أثنــاء خــوض القــوات العراقيــة والبيشــمركة وحــزب العمــال 
معــارك ضــد داعــش يف املوصــل، إال أن القــوات العراقيــة اســتعادت تلــك 

األراضــي  بعــد األســتفتاء أيلــول 201713.

لذلــك كانــت االنتخابــات التشــريعية كانــون األول 2005 نقطــة مفصليــة يف 
املشــهد السياســي العراقــي، إذ  كان واضحــا فيهــا املشــاركة الواســعة مــن قبــل 
األكــراد  والشــيعية التــي انعكســت علــى الســلطتن التشــريعية والتنفيذيــة 
املشــاركة  فيهــا  واضحــا  كان  حــن  املقاعــد. يف  غالبيــة  علــى  حصولهمــا 
اجلزئيــة للعــرب الســنة وتبعاتهــا التــي أصبحــت واضحــة علــى كتابــة الدســتور 
العراقــي لعــام 14.2005 يف تلــك األثنــاء كان هنــاك جتــاذب بــن الكتلتــن 
الشــيعية والكرديــة وتوافــق علــى مــواد دســتورية التــي تعتبــر حاليــا معــوق 
ــات الواســعة  ــق بالصاحي ــا يتعل ــل للدســتور ال ســيما فيم ــة تعدي ألي محاول
املعطــات لألقاليــم. إذ  أد إلــى أن يكــون الدســتور العراقــي جامــد وهــو مــا ال 
غالبيرث)اجلــزء  بيتــر  مذكــرات  يف  العــراق  نهايــة  العــراق،  وتفكيــك  الدســتور  كتابــة  النبااملعلوماتيــه،  شــبكة   13

<https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/12991<)الثانــي
14 The condition of writing the Iraqi constitution, MohammedAbdulatihttps://www.aljazee-
ra.net/specialfiles/pages/dfcb101d-1cf5-45e3-8175-970d5b7434ce accessed on 13 Jan 2019.
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يتناســب مــع دول حديثــة الدميقراطيــة ال تــزال فتيــة. ال ســينما وان والتحــول 
الدميقراطــي جــاء مصاحبــا لتغيــرات كبيــرة يف الهيكليــة السياســية واملطالــب 
باحلقــوق واحلريــات فــان التوجيــه إلــى تعديــل تدريجــي للدســتور يقلــل مــن 
ــى الشــارع العراقــي الــذي  ــد إل ــي قــد متت مخاطــر املواجهــات السياســية الت

يعتبــر بيئــة مؤاتيــة بعــض األحيــان لاســتجابة إلــى أي عنــف طائفــي. 

ومــن التبعــات املأخــوذة أيضــا علــى اللجنــة الدســتورية املنبثقــة عــن اللجنــة 
الوطنيــة العراقيــة لصياغــة الدســتور أنهــا أدخلــت تعديــات عديــدة ضمــن 
فقــرات مســودة الدســتور العراقــي قبــل يــوم واحــد من االســتفتاء عليه يف 15/
تشــرين األول/15.2005 لذلــك كان التحــدي األكبــر لعمليــة كتابــة الدســتور يف 
العــراق هــو ضعــف العقليــة التأسيســية للطبقــة السياســية اجلديــدة، وهيمنــة 
مبــدأ العقليــة الثاريــة عليهــا، فلمكــون الكــردي والشــيعي كانــوا يحاولــون تقليل 
الهيمنــة املركزيــة خوفــا مــن الدكتاتوريــة واألســتئثار بالســلطة وإعــادة ويــات 
املاضــي، باإلضافــة  إلــى عــدم امتاكهــا مشــروع وطنــي أو سياســي ناضــج 
ملرحلــة مــا بعــد األحتــال ممــا زاد مــن صعوبــة مهمــة كتابــة الدســتور16.
كمــا لوحــظ علــى جلــان كتابــة الدســتور هيمنــة العقليــة السياســية غيــر 
التخصصيــة علــى رئاســة اللجــان، إذ  أنهــم لــم يكونــوا مــن ذوي األختصــاص 
ودينيــة ال متلــك خبــرة  بــل شــخصيات سياســية  الدســتوري  القانــون  يف 
يف املجــال الدســتوري لــذا اتســمت النصــوص الدســتورية بابتعادهــا عــن 
الصياغــة القانونيــة واقترابهــا مــن النصــوص العاطفيــة والفئويــة17. يف حــن 
أن األكــراد  كانــوا علــى خبــره سياســية أكثــر فهــي كانــت واضحــة يف النصوص 
الدســتورية مــن غلــو ومراعــاة للمصالــح الكرديــة مبعــزل عــن احملافظــات 
ــكار السياســية  ــرد لوضــوح األف ــه للك ــر هــذا اجنــاز بحــد ذات األخــرى ويعتب
واملشــروع السياســي مــا بعــد 2003. إذ  أن الكــرد اســتطاعوا أعطــاء أولويــة 

15 Collage of Law University of Babylon, The Constitutional Law, Reform the Iraqi Consti-
tution of 2005, lecture No 37 http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?-
fid=7&lcid=7879 accessed on 5th of Jan 2019.
2005بــن  للعــام  النافــذ  العراقــي  الدســتور  وافــكار، د. بشــرى حســن صالــح،  اراء  املعلوماتيــة،  النبــأ  16 شــبكة 
https://annabaa.org/arabic/( امنوذجــا )التحديــات وفــرص التعديــل ) البــاب الثالــث الفصــل األول والثانــي

 )studies/16216
17 شــبكة النبــأ املعلوماتيــة، اراء وافــكار، د. بشــرى حســن صالــح، الدســتور العراقــي النافــذ للعــام 2005بــن التحديــات 

وفــرص التعديــل) البــاب الثالــث الفصــل األول والثانــي( امنوذجــا
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وعلويــة لســلطة إقليــم  كردســتان علــى حســاب الســلطات االحتاديــة إذ ا أن 
األحتــاد بــن املركــز وإقليــم  كردســتان شــبه كونفيدرالــي وليــس فيدرالــي وهــو 
التفــاف علــى الفيدراليــة بحــد ذاتهــا، أمــا فيمــا يتعلــق باملناطــق املتنــازع عليهــا 
والتــي اصبحــت عبــارة مــن الدســتور فقــد اسســت بحــد ذاتهــا نــزة انفصاليــة 

حلســاب اإلقليــم 18.  

هــذا الوضــع السياســي والدســتوري الهــش مــن ناحيــة إضافــة إلــى الوضــع 
ــر  ــى املجتمــع العراقــي بشــكل كبي ــدوره عل ــر مســتقر، انعكــس ب ــي الغي األمن
ــة السياســية ومؤسســاتها باكملهــا. وصــار واضحــا  بفقــدان الثقــة يف العملي
جــدا يف عــام 2014 مــع بدايــة ازمــة داعــش ومــا صاحبــه مــن تراجــع لعزميــة 
للجيــش العراقــي واالنســحاب مــن املواقــع العســكرية، ممــا ادى إلــى احــال 
اجــزاء كبيــرة وحيويــة داخــل العــراق مــن قبــل داعــش. ولتــدارك األنهيــار 
الكفائــي يف  العــراق واعلنــت اجلهــاد  الدينيــة يف  األمنيتدخلــت املرجعيــة 
الوطــن  امــن  العســكرية واحلفــاظ علــى  القــوات  العــراق مــن اجــل دعــم 
ومقدســاته. إذ  ان حتــى إقليــم  كردســتان مبــا حققــة مــن اجنــازات علــى 
املســتوى الدســتوري واالســتحقاقات السياســية لــم يكــن قــادرا علــى مواجهــة 
خطــر داعــش مبفــرده دون مســاندة قــوى داخليــة وخارجيــة.  مــن جهــة اخــرى 
تدخلــت جهــات خارجيــة ســواء كانــت بنــاءا علــى طلــب مــن احلكومــة العراقيــة 
او ال لدعــم اجلهــود العراقيــة ملكافحــة اإلرهــاب وامتــداد داعــش يف العــراق. 
وبنــاءا علــى حمايــة أمنهــا القومــي الــذي قــد يتأثــر بامتــداد اإلرهــاب داخــل 

أراضيهــا.

جلنة تعديل الدستور: 

ملواكبــة  سياســية  وضــرورة  قانونيــة  ضــرورة  الدســتورية  التعديــات  ان 
التغيــرات اإلجتماعيــة واالقتصاديــة التــي متــر بهــا الدولــة. خاصــة يف وجــود 
ــات  ــد مــن املطالب ــة إضافــة إلــى مزي ــرات دســتورية وحتــوالت دميقراطي تغي

18 شــبكة النبــأ املعلوماتيــة، اراء وافــكار، د. بشــرى حســن صالــح، الدســتور العراقــي النافــذ للعــام 2005 بــن التحديات 
وفــرص التعديــل )البــاب الثالــث الفصــل األول والثانــي( امنوذجا
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ــا  ــي تنــص عليه ــة الت ــة واالقتصادي ــة، السياســية، االجتماعي باحلقــوق املدني
مواثيــق واتفاقيــات حقــوق اإلنســان الدوليــة. لذلــك ال ميكــن جتميــد الدســتور 

ــا. جتميــدا ابدي

أن االعتراضــات علــى الدســتور ومــا رافقــه اتفاقــات سياســية علــى ان يتــم 
تعديــل الدســتور بعــد مــرور 4 أشــهر مــن انتخابــات كانــون األول 2005 جــاء 
ألجــل إجــراء االنتخابــات وتشــكيل البرملــان وفــق املــادة )142/اوأل(19 وهــو مــا 

ينــدرج حتــت التعديــل االســتثنائي. 

أما آليات تعديل الدستور وفقا للمادة 142 من من الدستور فقد نصت على 
مايلي: 

اوالً – يشــكل مجلــس النــواب يف بدايــة عملــه جلنــة مــن أعضائــه تكــون ممثلــة 
للمكونــات الرئيســية يف املجتمــع العراقــي , مهمتهــا تقــدمي تقريــر إلــى مجلس 
النــواب , خــال مــدة التتجــاوز أربعــه اشــهر , يتضمــن توصيــة بالتعديــات 
الضروريــة التــي ميكــن إجراؤهــا علــى الدســتور , وحتــل اللجنــة بعــد البــت 
يف املقترحــات وللبرملــان احلــق يف قبولهــا او قبــول بعضهــا او إدخــال تعديــل 
علــى هــذه االقتراحــات وهنــا يتولــى مجلــس النــواب جلســة للتوصيــات علــى 
هــذه املقترحــات ومبوافقــة األغلبيــة )1+50( ثــم االســتفتاء علــى التعديــات 
بعــد موافقــة مجلــس النواب20.انعقــدت اجللســة األولــى ملجلــس النــواب يف 16 
مــارس 2006 وشــكلت اول جلنــة للنظــر يف النظــام الداخلــي للمجلــس ومــن 
شــكلت جلنــة مؤقتــة طبقــا للدســتور لتقــدمي تقريــر للمجلــس يتضمــن توصيــة 
بالتعديــات الضروريــة التــي ميكــن إجراؤهــا ويكــون التقريــر مقدمــا خــال 

فتــرة ال تتجــاوز أربعــة اشــهر وبتوفــر الشــروط التاليــة:

 - يجب أن تعرض التعديات على مجلس النواب دفعه واحدة للتصويت عليها.
- ال تقــر هــذه التعديــات إال مبوافقــه أغلبيــة مطلقــة لعــدد أعضــاء املجلــس 

أي أن ينــال التعديــل مــا اليقــل عــن 138 صوتــا.

19 الدستور العراقي النافذ لعام 2005، املادرة 142 اوأل
20 املادة 142 من الدستور العراقي النافذ لسمة 2005
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- طــرح املــواد املعدلــة لاســتفتاء الشــعبي خــال شــهرين مــن مــن تاريــخ 
ــواب.  ــل يف مجلــس الن ــرار التعدي إق

- أن ينجــح االســتفتاء علــى املــواد املعدلــة مبوافقــة أغلبيــة املصوتــن وإذ الــم 
يرفضــه ثلثــا املصوتــن يف 3 محافظــات أو أكثــر.

وبعــد االنتهــاء مــن تفعيــل أحــكام املــادة املذكــورة يصــار إلــى تطبيــق احلالــة 
االعتياديــة وهــي تعديــل الدســتور بالطريــق املرســوم يف الدســتور. إال أن 

هنــاك إشــكاليات عديــدة تظهــر يف هــذا املجــال هــي مــا يلــي : 

ماحلكــم إذ امــرت فتــرة 4 اشــهر ولــم تشــكل جلنــة تعديــل الدســتور ؟ فهــل 
يصــار إلــى تعديــل املــادة ســالفة الذكــر ومتــدد الفتــرة إلــى فتــرة زمنيــة جديــدة 
أم أن الفتــرة تســقط وبالتالــي متضــي وال يصــار إلــى تعديــل الدســتور ؟ ألن 
تشــكيل اللجنــة املؤقتــة ينتظــر اقــرار النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب أوال، 
إذ انهــا جلنــة ال ميكــن تشــكيلها يف بدايــة عمــل املجلســإن عمليــة متديــد مــدة 
تعديــل وان تعديــل الدســتور ينبغــي ان يكــون بطلــب مــن مجلــس الرئاســة 
ــد مــن  ــك الب ــواب, كذل ــس الن ــا أو خمــس أعضــاء مجل ــوزراء مع ــس ال ومجل
موافقــة مجلــس النــواب علــى تعديــل مــدة عمــل جلنــة التعديــل وهــو يحتــاج 
إلــى موافقــة ثلثــي عــدد أعضــاء مجلــس النــواب بينمــا يحتــاج تعديــل جلنــة 
التعديــل إلــى أغلبيــة مطلقــة, فضــا عــن موافقــة الشــعب يف اســتفتاء عــام 

ومصادقــة مجلــس الرئاســة خــال 7 أيــام.

ورغــم هــذه التســاؤالت اال انــه مت تاخيــر تنفيــذ هــذه  املــادة بعــد االنتخابــات 
وجــاء هــذا مــن كافــة األطــراف السياســية التــي رأت ان اي تعديــل قــد يثيــر 
الكثيــر مــن احلساســيات واجلــداالت السياســية لــن يكــون يف مصلحــة العملية 
السياســية. بالنظــر إلــى ان البرملــان شــكل هــذه اللجنــة للنظــر بالدســتور 
العراقــي وكان اليــة العمــل يف هــذه اللجنــة تقتضــي التوافــق بــن الكتــل 
السياســية علــى التعديــات املقترحــة قبــل تقدميهــا إلــى مجلــس النــواب، 
فــأن األطــراف النافــذة عرقلــة الوصــول إلــى اتفــاق حــول املــواد املــراد تعديلهــا 
مــن دســتور عــام 2005 وبقيــت اخلافــات ولــم تســتطع اللجنــة تقــدمي مســودة 
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اقتراحــات إلــى البرملــان يف موعدهــا النهائــي يف 15 ايــار 2007 فاجلــت إلــى 
23 ايــار 2007 ثــم رفعــت اللجنــة يف 22 ايــار 2007 اي قبــل املوعــد املذكــور 
تقريــرا إلــى مجلــس النوبــا وصرحــت فيــه ان الوصــول إلــى حــل للنقــاط 
اخلافيــة ال يــزال بعيــدا وطلبــت تاجيــل مهمتهــا إلــى موعــد اخــر21. رغــم ان 
رجــوع اللجنــة ميثــل رجــوع األطــراف السياســية التــي اتفقــت يف عــام 2005 
ــان  ــادة إلرضــاء وضم ــت الدســتور هــذه امل ــل االســتثنائي وضمن ــى التعدي عل
املشــاركة الســنية اال ان اجلميــع انســحب وعبــر ان ان الوقــت غيــر مائــم 
وصعوبــة الوصــول إلــى وفــاق سياســية يوضــح ان العمليــة الدســتورية يجــب 

ان تكــون مرنــة وتســتجيب لتغيــرات الواقــع السياســي الســائد وحتدياتــه.

امــا التعديــل العــادي فقــد اوضــح الدســتور العراقــي الطريــق األعتياديــة 
لتعديلــه والــذي اشــترط الدســتور العراقــي ان يتــم تعديــل علــى الدســتور 
بعــد دورتــن انتخابيتــن حســب املــادة 126 مــن الدســتور العراقــي وهــي 
ــة الســهلة نظــرا لــن الدســتور العراقــي يعتبــر مــن الدســاتير  ليســت بالعملي
التــي تســمى يف الفقــه الدســتوري بالدســاتير اجلامــدة بســبب صعوبــة آليــة 

ــي: ــه يل ــل22. فقــد جــاء في التعدي

اوالً :ـ لرئيــس اجلمهوريــة ) مجلــس الرئاســة ( ومجلــس الــوزراء مجتمعــن، 
أو خُلمــس )1/5( أعضــاء مجلــس النــواب، اقتــراح تعديــل الدســتور. وقــد 

ــا ورابعــا علــى شــروط التعديــل.  ــا وثالث نصــت الفقــرات ثاني

ثانيــا ال يجــوز تعديــل املبــادئ األساســية الــواردة يف البــاب االول، واحلقــوق 
واحلريــات الــواردة يف البــاب الثانــي مــن الدســتور، اال بعــد دورتــن انتخابيتن 
متعاقبتــن، وبنــاءاً علــى موافقــة ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب عليــه، وموافقــة 
الشــعب باالســتفتاء العــام، ومصادقــة رئيــس اجلمهوريــة )مجلــس الرئاســة(، 

خــال ســبعة ايــام.

21 شــبكة النبــأ املعلوماتيــة، اراء وافــكار، د. بشــرى حســن صالــح، الدســتور العراقــي النافــذ للعــام 2005 بــن التحديات 
وفــرص التعديــل )البــاب الثالــث الفصــل األول والثانــي( امنوذجا

22 الدستور العراقي النافذ لعام 2005، املادة 126
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 ثالثــا ال يجــوز تعديــل املــواد االخــرى غيــر املنصــوص عليهــا يف البنــد »ثانيــاً« 
مــن هــذه املــادة، إال بعــد موافقــة ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب عليــه، وموافقــة 
الشــعب باالســتفتاء العــام، ومصادقــة رئيــس اجلمهوريــة )مجلــس الرئاســة (، 

خــال ســبعة أيــام.

رابعــاً ال يجــوز إجــراء أي تعديــل علــى مــواد الدســتور، مــن شــأنه أن ينتقــص 
االختصاصــات  ضمــن  داخلــًة  تكــون  ال  التــي  األقاليــم  صاحيــات  مــن 
احلصريــة للســلطات االحتاديــة، إال مبوافقــة الســلطة التشــريعية يف اإلقليــم  
املعنــي، وموافقــة أغلبيــة ســكانه باســتفتاٍء عام.والبــد مــن االشــارة إلــى عمليــة 
املصادقــة علــى الدســتور حيــث يُعــُد التعديــل مصادقــاً عليــه مــن قبــل رئيــس 
اجلمهوريــة )مجلــس الرئاســة( بعــد انتهــاء املــدة املنصــوص عليهــا يف البنــد 
ــان  ــك ف ــه. ومــع ذل ــة عــدم تصديق ــادة، يف حال ــاً« مــن هــذه امل ــاً« و«ثالث »ثاني
العمــل بهــذه الطريقــة االعتياديــة يف تعديــل الدســتور هــي األســاس , ومــن ثــم 
يعــاد العمــل مبوجبهــا بعــد البــت يف التوصيــة بالتعديــات التــي جتــري وفقــا 

ألعمــال اللجنــة املؤقتــه.

كمــا ناحــظ وجــود مفهــوم النقــض )فيتــو( يف تعديــل الدســتور العراقــي 
اجلديــد:

10 قــرار األغلبيــة للجنــة التعديــل : أن أي مقتــرح إذ ا لــم يحصــل علــى قبــول 
أغلبيــة أعضــاء اللجنــة غيــر مقبولــة مــن ضمــت التوصيــات واملقترحــات إلــى 
مجلــس النــواب واألغلبيــة مــن 28 عضــو 10 % مــن الكتــل الكبيــرة وكل عضــو 

مــن الكيانــات أو الكتــل النيابيــة يف مجلــس النــواب.

13 عضو = %10× االئتاف العراقي املوحد 130
5 عضو = %10× التحالف الكردستاني 53

4 عضو = %10× جبهة التوافق العراقي 44
2 عضو = %10× العراقية 25

1 عضو = %10× جبهة احلوار 11
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االحتاد اإلسامي ككيان برملان = 1 عضو

اآلشورين ككيان برملان = 1 عضو

التركمان منهم ضمن أعضاء االئتاف

أي توصيــة أو اقتــراح إذ ا لــم يحصــل علــى األقلعلــى أغلبيــة أصــوات اللجنــة 
األصليــن يقبــل ضمــن املقترحــات والتوصيــات بحزمــة واحــدة علــى مجلــس 
النــواب23. وينبغــي ان تعــرض التوصيــات علــى البرملــان حزمــة واحــدة ويجــب 
ان حتــص علــى 138 صــوت مــن مجمــوع اعضــاء البرملــان، ثــم يعــرض علــى 
الناخبــن للتصويــت علــى شــرط ان ال يتــم رفضــه مــن قبــل ثلــث الناخبــن يف 

ثاثــة محافظــات24.

العبــادي  حكومــة  اختصاصــات  مــن  كان  فقــد  الدســتورية  املــدة  وحســب 
واالســاس التــي قامــت عليــه هــي ان تقــوم بتعديــات دســتوريه حســب املــدة 
الدســتوريه املنصــوص عليهــا وهيــه بعــد دروتــن انتخابيتــن اي عــام 2015. 
لكــن التحــدي الــذي جابــه هــذه اللجنــة هــو الصــراع السياســي وازمــة داعــش. 
ممــا فــرض علــى احلكومــة العراقيــه اولويــات اخــرى وهيــه حتريــر األراضــي  
العراقيــة كامــا حيــث ان اي تعديــل دتســوريفترض موافقــة ثلثــي البرملــان 
ثــم يعــرض علــى الشــعب لاســتفتاء عليــه. وإذ  ان التعديــات الدســتوريه 
تتضمــن األقاليــم وصاحيــات األقاليــم فــان اي تعديــل دســتوري ال تتواجــد 

ــه املقومــات االسياســيه للتعديــات الدســتوريه فهــو ال ميثــل الشــعب. ب

ــراق  ــة االمم املتحــده ملســاندة الع ــا بعث ــى تبنيه ــي ســعت إل أن احملــاوالت الت
مــع  تتوافــق  كانــت  عــام 2015  يف  الدســتور  تعديــل  عمليــة  »يونامي«لبــدأ 
التواقيت الدســتورية اال انها بائت بالفشــل.ألن اســتثناء التواقيت الدســتورية 
لــم يكــن محتمــا فقــط وامنــا واجــب لعــدم توافر العناصــر الوطنيــة، القانونية 
والهيكليــة اإلداريــة إلقامــة اي التعديــل دســتوري. بســبب ســيطرة داعــش علــى 
أجــزاء واســعة مــن األراضــي  العراقيــة وفــرض نظامهــا عليهــا ممــا عــرض 
23 جمهوريــة العــراق، مجلــس النــواب الدائــرة األعاميــة، تعديــل الدســتور دراســة يف ضــوء الدســتور العراقــي لســنة 
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ســيادة الدولــة العراقيــة للخطــر. ان داعــش كانــت تســيطر علــى حوالــي عشــر 
ــل دســتور ســتكون  ــة تعدي ــان اي عملي ــراق، ف ــن مواطــن يف ســوريا والع ماي
لصالــح مكــون علــى حســاب مكــون اخــر. وخاصــة ان الدولــة لــم تســتطع 

فــرض ســيطرتها علــى جميــع املناطــق حتــى نهايــة عــام 2017.

مســاعي بعثــة االمم املتحــدة ملســاندة العــراق يونامــي كانــت نوعــا مــن اهــدار 
الوقــت واملــواردالن اي محاولــة لتعديــل الدســتور لــم تكــن لتحضــى بــأي قبــول 
سياســي وشــعبي، بعدمــا تزعزعــت الثقــة بــن املواطــن العراقــي واحلكومــة 
العراقيــة يف اهليتهــا للحفــاظ علــى وحــدة الوطــن وشــعبه وســيادة اراضيــه.
أضافــة إلــى التركيــز دور اللجــان الشــعبية ودعمهــا يف قتــال داعــش وحتريــر 
األراضــي  ألجــل اســتقرار الوضــع االمنــي الــذي كان هشــا جــدا مــع تصاعــد 
هجمــات داعــش واحتــداد القتــال يف املناطــق املســيطرة عليهــا مــن قبل داعش 

باإلضافــة  إلــى الهجمــات علــى املناطــق التــي كانــت خــارج ســيطرة داعــش.

ان هشاشــة التوافــق الوطنــي والوضــع األمنــي يف عــام 2015 كان ميكــن ان 
يــؤدي مــع مبــادرة يونامــي إلــى خلــق صــراع سياســي جديــد، إضافــة إلــى 
احلــرب ضــد داعــش ممــا سيشــتت القــادة السياســين وينعكــس ســلبا علــى 
ســاحة القتــال. كان ينبغــي علــى بعثــة يونامــي كمنظــة دوليــة ملســاندة العــراق 
ــي  ــي والوطن ــم للواقــع السياســي، األمن ــة ان تقــوم بتقيي ــة االنتقالي يف املرحل
مــن قبــل املستشــارين خلبرتهــم يف كتابــة وصناعــة الدســاتير قبــل البدأبهكــذا 
مشــروع، الــذي بــدوره قــد قلــل الثقــة بحنكــة ودور بعثــة األمم املتحــدة ملســاندة 

العــراق.

عراقيل التعديالت الدستورية 
كانــت هنــاك معارضــة علــى املســتوى السياســي، إذ ا ان االئتــاف العراقــي 
املوحــد واملتكــون مــن )7( احــزاب شــيعية رفــض اي تعديــل حــول الفيدراليــة 
ــة الشــعب العراقــي25.  ــم كأغلبي ــارض حقوقه ــروات واي شــيء يع ــع الث وتوزي
25 جمهوريــة العــراق، مجلــس النــواب الدائــرة األعاميــة، تعديــل الدســتور دراســة يف ضــوء الدســتور العراقــي لســنة 
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امــا موقــف التحالــف الكردســتاني فموقفــه واضــح مــن اي تعديــل دســتوري 
دائمــي او مؤقــت ينتقــص مــن حقــوق الشــعب الكردســتاني فهــو لــن ميــر 
ــادة  ــق امل ــة وتطبي ــت كالفيدرالي ــي متــس الثواب ــك الت ــان وخاصــة تل يف البرمل
140 يف تطبيــع األوضــاع يف كركــوك واعــادة املناطــق املســتقطعة مــن حــدود 
كردســتان وســلطات القليــم وتوزيــع الثــروات، املــوق فمــن قــوات البيشــمركة 
وتســلم املناصــب الســيادية26. امــا علــى مســتوى جبهــة التوافــق العراقــي التــي 
متثــل اكثريــة اهــل الســنة واملكونــة مــن ثــاث احــزاب كان موقفهــم اصــا 
يف عــدم اعطــاء الثقــه لهــذا الدســتور لــوال إضافــة املــادة 142 التــي تســمح 
بإجــراء  تعديــات دســتورية بعــد دورتــن انتخابيتــن الن الدســتور ال يخــدم 
ــر  ــة الصياغــة الكثي ــرات والنواقــص وردائ ــه مــن الثغ ــة وفي املصلحــة الوطني
ممــا يســتدعي النظــر الكامــل بالدســتور لتلبيــة متطلبــات جميــع العراقيــن 
ــا القاطــع لهــذا الدســتور  يف حــن ان قــوى ســنية اخــرى عبــرت عــن رفضه
ــوى السياســية  ــرؤى الق ــق هــو خــروج عــن ال ــة التواف ــرت موقــف جبه واعتب

ــة السياســية27.  ــا للعملي الســنية بانضمامه

تناولــت املــادة 142 التعديــل االســتثنائي يف حــن خصــت املــادة 126 التعديــل 
االعتيــادي يف الدســتور العراقــي والتــي تعبــر فيهــا عــن التعديــات الشــكلية 
واملوضوعيــة. وبغــض النظــر عــن املخالفــة الدســتورية التــي كانــت تقــع علــى 
عاتــق جلنــة تعديــل الدســتور حســب املــادة 142 وهــو ان تقــوم بتقــدمي مقتــرح 
تعديــل دســتوري خــال مــدة ال تتجــاوز االربعــة اشــهر إلــى مجلــس النــواب وان 
تقاريــر هــذه اللجنــة جــاءت متاخــرة عــن الواقــع العراقــي ومطالبــة بتاجيــل 
التعديــل الدســتوري. فــان املــادة 126 الفقــرة الرابعــة متنــع اي تعديل دســتوري 
ال يتــاءم مــع صاحيــات األقاليــم الغيــر مرتبطــة بالســلطة االحتاديــة مــا 
يخلــق ازمــة جديــدة مــع إقليــم  كردســتان، وان اي تعديــل يجــب ان يوافــق 
عليــه الســلطة التشــريعية داخــل اإلقليــم  باإلضافــة  إلــى اغلبيــة املصوتــن. 

26 جمهوريــة العــراق، مجلــس النــواب الدائــرة األعاميــة، تعديــل الدســتور دراســة يف ضــوء الدســتور العراقــي لســنة 
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امــا الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 126 والتــي تناولــت احلضــر الزمنــي مبــا معنــى 
ان املــواد املتعلقــه باحلقــوق واحلريــات الميكــن املســاس بهــا يف حــال التعديــل 
اال بعــد دورتــن انتخابيتــن وهــذا االســاس الــذي كان يجــب اتباعــه يف عمليــة 
تعديــل الدســتور واللجنــة الواجــب عليهــا عمــل ذلــك رغــم ان بعــض احلــراك 
يف عــام 2015 لتعديــل الدســتور كان يواكــب الفتــرة الزمنيــة املنصــوص عليهــا 
يف الدســتور العراقــي اال ان ازمــة داعــش وســيطرة التنظيــم علــى مســاحات 
واســعة مــن الوطــن باإلضافــة  إلــى الفتــوى الدينيــة يف اجلهــاد الكفائــي جعــل 
احــدى الركائــز األساســية لتعديــل الدســتور وهــو التوافق الوطني واالســتعداد 
ــود الســتعادة الســيطرة  ــد اجله ــا توحي ــب هن ــود. ممــا تطل ــري مفق اجلماهي
علــى كامــل األراضــي  العراقيــة وحتريرهــا. وإذ ا كان داعــش يعتبــر تنظيــم 
ارهابــي فهــو قــد احتــال اجــزاء مــن العــراق وكان علــى احلكومــة ان تقــوم 
بتحريــر كافــة األراضــي  قبــل االتيــان علــى عمليــة تعديــل دســتورية تتطلــب 
اســتفتاء جماهيــري علــى قاضايــا حساســه وقــد تتعلــق باحلقــوق واحلريــات. 
لذلــك فــان الواقــع السياســي احلالــي ال يســمح بإجــراء تعديــات دســتورية 

وامنــا حــوارات وطنيــة قابلــة للتحقيــق علــى ارض الواقــع.

واحملكمــة  كتالونيــا  انفصــال  علــى  اســبانيا  يف  الدســتورية  احملكمــة  قــرار 
الدســتورية يف كنــدا حــول اســتقالل إقليــم  الكيبــك ومــدى تشــابه احلالــة مــع 

إقليــم  كردســتان 

ــا يف اســبانيا، رغــم  ــم  كاتولوني ــم  كردســتان هــو إقلي ــة إلقلي ــة مماثل يف حال
أن كتالونيــا لهــا متثيــل سياســي وبرملــان خــاص بهــا االن أن  اســبانيا شــهدت 
ازمــة سياســية ودســتورية حــادة يف اكتوبــر 2017 عقــب اجــراء االســتفتاء 
قبــل  مــن  واحــد،  جانــب  مــن  اســبانيا  عــن  واالنفصــال  االســتقال  علــى 
البرملــان الكتالونــي يف اســبانيا. فقــد مــرر البرملــان الكتالونــي يف 7/9/2017 
قانونن،احدهمــا يتعلــق باالنفصــال وتقريــر املصيــر عــن اســبانيا والثانــي 
يتنــاول القانــون االنتقالــي بعــد االنفصــال إلــى جمهوريــة كتالونيــا اجلديــدة. 
يف املقابــل كان رد احلكومــة األســبانية رد حاســم ،يف ان وضعــت القــادة الذيــن 
روجــوا وايــدوا لانفصــال يف احلبــس االحتياطــي  باإلضافــة  إلــى اتهامــات 
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جنائيــة بالتمــرد والتحريــض كمــا فــر اخــرون إلــى خــارج البــاد، وقدمــت 
اســبانيا طلــب لاحتــاد االوربــي حــول مذكــرة التوقيــف التــي رفضــت يف اول 

األمــر واعيــد تقدميهــا مــرة اخــرى ورفضــت جزئيــا28.

ــة الدســتورية األســبانية،إذ  قامــت بوقــف  ــا نشــهد دور واضــح للمحكم وهن
قانــون األســتفتاء علــى تقريــر مصيــر كتالونيــا وايقــاف مرســوم احلكومــة 
اإلقليــم يــة الكتالونيــة التــي دعــت مبوجبــه إلــى هــذا االســتفتاء29. وطبقــت 
ــم   ــى إقلي ــادة 155 مــن الدســتور األســباني بشــدة عل ــة األســبانية امل احلكوم
ــى  ــة عل ــى فــرض احلكــم املباشــر للحكومــة املركزي ــا والتــي تنــص عل كتالوني
إقليــم  كتالونيــا وتعليــق احلكــم الذاتــي لإقليــم 30. أضافــة إلــى ذلــك مت 
اقالــة رئيــس حكومــة كتالونيــا وحــل البرملــان الكتالونــي الــذي تبنــى قــرار 
مشــابه  حالــة  البرملانية31.وهــذه  لانتخابــات  موعــد  وحتديــد  االســتقال 
إلقليــم  كردســتان فقــد دعــا الكاتلونيــن إلــى االنفصــال للمطالبــة بتضمــن 
احلقــوق والهويــة الكتالونيــة، ويف محاولــة لتجنــب االنقســام وازديــاد الصــراع 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/ev(28 اجلزيــرة، محطــات األزمــة األســبانية بعــد اســتفتاء كتالونيــا
ents/2017/10/29/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2
%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%83

 )%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.(  7/9/2017 أنفصالكتالونيــا،  اســتفتاء  توقــف  الدســتورية  احملكمــة  اجلزيــرة،   29
net/news/international/2017/9/7/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%
D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%

 )D9%86%D9%8A%D8%A7
https://arabic.(  31/10/2017 مؤقتــا  أعانأســتقالكاتلونيا  تعلــق  األســبانية  الدســتورية  احملكمــة  عربــي،   30
sputniknews.com/world/201710311027109091-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85
%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%
D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%B9%D9%84%D
9%82%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%
A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A4

/%D9%82%D8%AA%D8%A7
https://arabic.( 31/10/2017 31 عربــي، احملكمــة الدســتورية األســبانية تعلــق أعــان أســتقال كاتلونيــا مؤقتــا
sputniknews.com/world/201710311027109091-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85
%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%
D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%B9%D9%84%D
9%82%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%
A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A4

/%D9%82%D8%AA%D8%A7
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اعتبــرت الفيدراليــة احلــل األمثــل مــع التوجــه إلــى تعديات دســتورية لتحقيق 
املطالــب علــى الصعيــد األخر32. 

أن ازديــاد األســتياء بــن الكتالونيــن هــو مــا اجــج املظاهــرات ضــد الوضــع 
الــذي كان ســائدا، إذ  طالبــوا بفيدراليــة كحــل ألرضاءالكتالونــن ومطالبهــم 
للحكــم الذاتــي اضافــة إلــى تعديــات دســتورية تضمــن الهويــة الكتالونيــة33.  
ومــن هنــا جــاءت بعــض األراء اال ان القائمــن علــى االســتفتاء يجــب ان 
يتحملــوا املســؤولية القانونيــة وهــذه املســؤولية هيــه املترتبــة علــى اي نشــاط 
دميقراطــي،  بلــد  اي  يف  ضمانــات  بــدون  قانونــي  غيــر  اســتفتاء  بإجــراء 
كمــا اكــد الكثيــر مــن اخلبــراء يف القانــون الدولــي ان كتالونيــا ال تســتويف 
الشــروط للمطالبــة بحــق تقريــر املصيــر بحســب القانــون الدولــي34. ان األزمة 
السياســية الدســتورية يف كتالونيــا مشــابهة لألزمــة السياســية يف كردســتان 
فــكا الطرفــن يتمتعــون بتمثيــل سياســي قانونــي، اقتصــادي وثقــايف مــع هــذا 
جــاء اســتفتاء احــادي ومطالبــة باالنفصــال احــادي اجلانــب ممــا خلــق ازمــة 
دســتورية يف كا البلديــن. اضافــة إلــى ان احملكمــة الدســتورية األســبانية 
قــررت ايقــاف كل مــن القانــون األنتقاليلكتلونياباإلضافــة  إلــى تعليــق نتائــج 
ــه كمــا حــل  ــه ومنفذي األســتفتاء واتخــإذ  اإلجــراء ات القانونيــة بحــق مؤيدي
البرملــان ومت الدعــوة إلــى اجــراء انتخابــات مبكــرة وهــو اجــراء يعتبــر اشــد من 

ذلــك الــذي اتخذتــه احملكمــة الدســتورية يف العــراق. 
امــا فيمــا يتعلــق باحملكمــة الدســتورية يف كنــدا وناحــظ هنــا ان دور ســيادة 
القانــون مترســخ اضافــة إلــى ترســخ مفاهيــم الدميقراطيــة. فقــد نظــرت 
احملكمــة إلــى ان إقليــم  الكيبــك قــد اســتوفى احلقــوق والتمثيــل داخــل الدولــة 
وان مفهــوم االنفصــال ياخــذ بنظــر األعتبــار يف حــال وقــوع متييــز عنصــري 
مســتمر وال يوجــد هنــاك امــل للخــاص منــه، او ان إقليــم  الكيبــك يقــع حتــت 
االحتــال وهــي شــروط لــم تســتوفى يف إقليــم  الكيبــك فــان كافــة احلقــوق 
32 David Moya, Spanish: election in Catalonia 2015 and the debate on independence, 
Constitutional Law, P.L162, Jan 2016, E.C.L, P 163
33 Victoria FerrersComella, the Spanish Constitution court Confronts Catalonia’s Right to 
Decide(Comment on the Judgment 42/2014) constitutional Law, 2016, E.C.L Westlaw.
34 IACL-AIDC Blog, One Year After the(Symbolic) Unilateral Declaration of Independence in 
Catalonia: Some Facts and Figures, ArgeliaQueralt, University of Barcelona, 30 Nov 2018
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واحلريــات إضافــة إلــى احلقــوق الثقافيــة متواجــدة وان إقليــم  الكيبــك هــو 
جــزء مــن كنــدا وليــس حتــت نظــام احتــال. باإلضافــة  إلى ذلــك رات احملكمة 
ان االنفصــال قــد يعــرض مبــادة الدميقراطيــة ،املشــاركة وســيادة القانــون 
ــى املشــاركة حتــت النظــام  ــا عل ــة اتفقــت األطــراف فيه ــى اخلطــر يف دول إل
ــوم  ــة ال تق ــم الدميقراطي ــان مفاهي ــي، ولكــن يف نفــس الوقــت ف الكونفيدرال
علــى جتاهــل قــرار الشــعب يف إقليــم  الكيبــك ولكــن ســيتم التفــاوض بشــان 
مــن هــم لهــم احلــق يف التفــاوض بإجــراء  تعديــات دســتورية مســتقبلية، امــا 
فيمــا يتعلــق باألنفصــال األحــادي مــن جانــب إقليــم  الكيبــك فــان هــذا غيــر 

دســتوري حســب الدســتور الكنــدي35. 
وقــد اتــى رد احملكمتــن الدســتوريتن يف اســبانيا وكنــدا مشــابهة لقــرار 
احملكمــة االحتاديــة يف العــراق بعــدم شــرعية االنفصــال يف كردســتان.كما 
ان الدســتور األســباني قــد ذهــب إلــى ان اســبانية امــة واحــدة ال تتجــزأ فقــد 
اكــد الدســتور العراقــي علــى وحــدة العــراق ارضــا وشــعبا يف املــادة 1مــن 
الدســتور وقــد فســرت احملكمــة االحتاديــة هــذه املــادة يف 6/11/2017 علــى 
ان الدســتور العراقــي اليجيــز االنفصــال ألي مكــون مــن مكونــات نظامــه 
ــا يف  ــة العلي االحتــادي املذكــور يف املــادة 116. وقــد اكــدت احملكمــة األحتادي
العــراق ان االســتفتاء هــو خــروج عــن املــادة 116 مــن الدســتور واكــدت بعــدم 

ــار والنتائــج املترتبــة عليــه كافــة36. دســتوريته وإلغــاء كافــة اآلث
ممــا ســبق نــرى ان النجــاح الــذي حققــه األكــراد  للقضيــة الكرديــة قــد ســبب 
ازمــات مســتمرة مــع حكومــة املركــز ويعتبــر يف بعــض األحيــان قنبلــة موقوتــه 
قابلــة لانفجــار يف اي حلظــة خاصــة عنــد حــدوث اي زمــة بــن حكومــة 
اإلقليــم  واملركــز فــان النزعــة االنفصاليــة غالبــا مــا تظهــر إلــى الســطح عنــد 
اي ازمــة سياســية، والــذي بــدوره يعــرض ســيادة القانــون ودســتورية القوانــن 
للخطــر ويدخــل البــاد يف صــراع جديديــن وخصوصــا ان الشــارع العراقــي 

غالبــا مــا يؤجــج بســرعة.
35 Judgement of the supreme Court of Canada, Reference re-secession Quebec, 20/8/1998, case 
number 25506, Constitutional Law court, Report (1998) 2 SCR217. 
بتاريــخ  اجلــاري  األســتفتاء  دســتورية  بعــدم  الطعــن   2017، أحتاديــة  العليــا،89،91،92،93  األحتاديــة  36 احملكمــة 

2-3 ص  كردســتان  أقليــم  25/9/2017يف 
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التــوصيات

احللول البديلة للتعديات الدستورية 
ــة  ــم للبيئ ــة الدســتور تســتغرق يف العــادة ســنوات ليكــون مائ ــة كتاب ان عملي
التــي ســيطبق عليهــا، لكــن فيمــا يتعلــق بالوضــع العراقــي فقــد نصــت املــادة 
61 مــن قانــون ادارة الدولــة للمرحلــة النتقاليــة لســنة 2004 ان يتــم كتابــة 
الدســتور يف مــدة اقصاهــا 15/اب/372005. وذلــك كان نتيجــة سياســية 
األحتــال األمريكــي والفوضــى التــي عمــت البــاد نتيجــة اســقاط الدولــة 
العراقيــة مــن خــال اســقاط مؤسســاتها الرســمية ال ســيما العســكرية. فنتــج 
دســتور جامــد مــع واقــع سياســي متشــنج وقابــل للتاجيــج الطائفــي والقومــي.

ــا  ــراق حالي ــي يف الع ــر الدميقراطــي الفت ان افضــل حــل للتجــاوب مــع التغي
ليــس التعديــات الدســتورية برمتهــا بــل يتلخــص يف حلــن احدهمــا اللجــوء 
إلــى احلــوار الوطنــي إلجــراء  تعديــات دســتورية تدريجيــة اســتجابة للواقــع 
ــد  ــة وحتدي ــون الفيدرالي ــل قان ــا، تفعي ــة وثاني ــات الدميقراطي ــر وملتطلب املتغي
وتاطيــر اختصاصــات االقاليــم االحتاديــة مبــا يكفــل املســاواة بــن العراقــن 
مبــا يتناســب مــع احلقــوق يف الدســتور. كمــا ان احلــوار الوطنــي ميثــل حــا 
ــم يقــف  ــة، ث ــة فيدرالي للخــروج مــن تعريــف الدســتور العراقــي للعــراق كدول
صامتــا حــول شــكل هــذه الفيدراليــة. رغــم ان هــذا الصمــت يعطــي مســاحة 
لتنظيمهــا بقوانــن حســب متطلبــات الواقــع لكــن ضعــف التوافــق الوطنــي 

جعــل منهــا ازمــة اخــرى، تضــاف إلــى سلســلة األزمــات.

ان الــدول العراقيــة منــذ تاسيســها هيــه دولــة بســيطة وفــرض خيــار الدولــة 
التحاديــة املركبــة علــى حســاب الدولــة البســيطة دون حتديــد نــوع األحتــاد من 
خــال املــادة الولــى مــن الدســتور النافــذ نــزوال عنــد رغبــة األكــراد  للقبــول يف 
الدخــول يف العمليــة السياســية دون اتفــاق مــن جانــب جميــع املكونــات اخلــرى 
العربيــة جعــل الفيدراليــة محــل صــراع ونــزاع حلــد يومنــا هــذا38. هــذا الوضــع 
37 شــبكة النبــأ املعلوماتيــة، اراء وافــكار، د. بشــرى حســن صالــح، الدســتور العراقــي النافــذ للعــام 2005 بــن 

الثالــث الفصــل األول والثانــي( امنوذجــا التحديــات وفــرص التعديــل )البــاب 
38 شــبكة النبــأ املعلوماتيــة، اراء وافــكار، د. بشــرى حســن صالــح، الدســتور العراقــي النافــذ للعــام 2005 بــن التحديات 

وفــرص التعديــل )البــاب الثالــث الفصــل األول والثاني( امنوذجا
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أيضــا  ســاهم يف تفاقــم األزمــة وحتــول مفهــوم الفيدراليــة إلــى انفصــال ليــس 
علــى الصعيــد الكــردي الــذي يلــوح قادتــه باألنفصــال عنــد كل ازمــة سياســية 
او يف حــال عــدم حصولهــم علــى املكتســبات التــي يريدوهــا بــل ان املوضــوع 
امتــد حيــث خرجــت صيحــات ألنفاصــال ثــاث محافظــات جنوبيــة وتشــكيل 
إقليــم يف حــال لــم يتــم األســتجابة إلــى مطالبهــم وهــذا يشــير إلــى عــدم وجــود 

وعــي ثقــايف، اداري وقانونــي ملفهــوم الفيدراليــة وتشــكيلها39.

ان االرادة يف حتقيــق التعديــات الدســتورية بحاجــة إلــى االرادة السياســية، 
وقبــل الوصــول إلــى ذهــا التعديــل، ينبغــي ان تكــون هنــاك ارادة سياســية 
واتفــاق الوطنــي بــن املكونــات السياســية للوصــول إلــى حــوار وطنــي شــامل، 
ومــن هنــا تاتــي احلاجــة إلــى دعــم إقليــم ي ودولــي الجنــاز مشــروع احلــوار 
الوطنــي باشــراك كافــة االطــراف العراقيــة للجلــوس علــى طاولــة احلــوار مــن 
اجــل الوصــول إلــى حلــول لازمــات العالقــة والتعديــات الواجــب حتقيقهــا 
بعــد 15 عامــا مــن تغييــر النظــام السياســي اســتجابتا للواقــع السياســي 
واإلجتماعــي  واالقتصــادي للبلــد وحتقيقــا للحقــوق والواجبــاب املرافقــة 

ــر الدميقراطــي. للتغي

لذلــك فــان مــا يحتاجــه العــراق اليــوم هــو تدريــب كــوادر قــادرة علــى التعامــل 
بســيطةوالتحول  دولــة  نشــؤه  منــذ  العــراق  ان  إذ   الفيدرالــي  النظــام  مــع 
الواقــع  مــع  للتعامــل  اداريــة  وانظمــة  قانونيــة  قواعــد  يتطلــب  الفيدرالــي 
الفيدرالــي حلداثتــه40. امــا علــى الصعيــد النجــاح اجلزئــي الذيــي حققــه 
إقليــم  كردســتان فــكان بعــد الدخــول يف حــرب اهليــة طويلــة ومــن ثــم شــبه 
األســتقال عــن احلكومــة املركزيــة يف التســعينيات ادى إلــى تبلــور مفهــوم 
الفيدراليــة او مبعنــى الهيئــات االداريــة داخليــا بشــكل افضلباإلضافــة  إلــى 
دعــم الواليــات املتحــدة خللــق خــط امــن لألكــراد  يف التســعينيات. ان الدولــة 
املركبــة كبديــل للدولــة البســيطة لــم تثبــت جناعتهــا حتــى يف إقليــم كردســتان، 
ان ان الفيدراليــة التــي عــول عليهــا  قنابــل موقتــه تنفجــر بــن احلــن واألخــر، 
39 جمهوريــة العــراق، مجلــس النــواب الدائــرة األعاميــة، تعديــل الدســتور دراســة يف ضــوء الدســتور العراقــي لســنة 

2005 النافــذ، النائــب محمــد احمــد محمــود، الطبعــة الوليبغــداد 2010، ص 86
40 جمهوريــة العــراق، مجلــس النــواب الدائــرة األعاميــة، تعديــل الدســتور دراســة يف ضــوء الدســتور العراقــي لســنة 

2005 النافــذ، النائــب محمــد احمــد محمــود، الطبعــة الوليبغــداد 2010، ص 88
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إذ  انهــا غيــر مســتقرة بســبب املشــاكل التــي حتــدث بــن اإلقليــم  واحلكومــة 
ــة مــن جهــة وعــدم رضــا الشــعب الكــردي ورفضــه لسياســة حكومــة  املركزي

اإلقليــم  مــن جهــة اخــرى41.

هناك عدة خيارات مكن اللجوء إليها  فيما يتعلق بالفيدرالية 

ان تكــون هنــاك جلــان وحــوارات وطنيــة حتــدد اختصاصــات الســلطات 	 
األحتاديــة، رغــم ان هــذا اخليــار قــد يفــرز مســائل اخــرى علــى صعيــة 
املســتقبل وهذا يجب ان يدخل يف ضمن ان التعديات تواكب التطورات 
األقتصاديــة واإلجتماعيــة للدولــة وانهــا اتفاقيــات التكــون جامــدة مــدى 

احليــاة بــل قابلــه للبحــث والتطويــر.

الواليــات أيضــا  ممــا يقلــل 	  يتــم حتديــد ســلطات واختصاصــات  ان 
ــة  ــدات التفســيرات القانوني مــن التداخــل الوظيفــي او الدخــول يف تعقي

والدســتورية بــن اإلقليــم  واحلكومــة األحتاديــة.

او احلكمومــة 	  الســلطة األحتاديــة  مــن  لــكل  الصاحيــات  ان حتديــد 
املركزيــة والدويــات يقلــل مــن مخاطــر الدكتاتوريــة وخاصــة ان كل مــن 

األكــراد  والشــيعية يحملــون هاجــس الدكتاتوريــة مــن املاضــي.

امــا فيمــا يتعلــق بتوزيــع املــوارد الطبيعيــة فهــي ليســت ملــك اإلقليــم  وتقــوم 
احلكومــة األداريةبادارتهاالنهــا ملــك للشــعب العراقــي واألجيــال القادمــة وان 
الثــروات الطبيعيــة ليســت محضــورة بالنفــط والغــاز، بــل ينبغــي النظــر إلــى 
الصناعــات واملــوارد األخــرى. ان احــدى اهــم مبــادئ الدســتور هــو رســم 
املســتقبل للدولــة يف حــن ان الدســتور العراقــي مامــح رســمه للمســتقبل 
احلــوارات  يناقــش ضمــن  ان  يجــب  الغمــوض  هــذا  كل  ولذلــك  مجهولــة 
ــة. ــة األنتقالي ــر املرحل ــوم وتغيي ــب تطــور الي ــي تواك ــة الت ــات الوطني واألتفاق

امــا فيمــا يتعلــق باحلضــر املوضوعــي والزمنــي يف الدســتور العراقــي والــذي 
نصــت عليــه املــادة 126 مــن الدســتور العراقــي لعــام 2005 

41 شــبكة النبــأ املعلوماتيــة، اراء وافــكار، د. بشــرى حســن صالــح، الدســتور العراقــي النافــذ للعــام 2005 بــن التحديات 
وفــرص التعديــل )البــاب الثالــث الفصــل األول والثانــي( امنوذجا
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ال يجــوز تعديــل املبــادئ االسياســية الــواردة يف البــاب األول واحلقــوق 	 
دورتــن  بعــد  اال  الدســتور  مــن  الثانــي  البــاب  الــواردة يف  واحلريــات 
انتخابيتــن متعاقبتــن ) اي بعــد مــرور ثمانيــة اعوام على نفإذ  الدســتور( 

ــر مــن 8 اعــوام. واألن قــد انتهــى وجــود خــذا الشــرط ملــرور اكث
ال يجــوز اجــراء اي تعديــل علــى مــواد الدســتورية مــن شــئنه ان ينقــص 	 

مــن صاحيــات االقاليــم التــي ال تكــون داخلــة ضمــن األختصاصــات 
احلصريــة للســلطات األحتادريــة اال مبوافقــة الســلطة التشــريعية يف 
اإلقليــم  املعنــي وموافقــة أغلبيــة ســكانه باســتفتاء عــام42. ان هــذه الفقــرة 
جتعــل مــن التعديــل الدســتوري شــبه مســتحيل واشــبه باحلظــر الدائــم 
لصعوبــة موافقــة الســلطة التشــريعية داخــل اإلقليــم  باالغلبيــة املطلقــة 

علــى االنتقــاص مــن صاحيــات اإلقليــم 43. 
لذلــك فــان تفعيــل املجلــس األحتــاد الــذي نصــت عليــه املــادة 48 واملــادة 
65 44. ان احملكمــة الدســتورية قــد حضــت علــى ضرورة اســتكمال املؤسســات 
التشــريعية يف القــرار 72 احتاديــة بنــاءا علــى طلــب البرملــان بتفســير املــادة 
65 و137. ان تاكيــد احملكمــة الدســتورية ان هاتــن املادتــن مكلتــن لبعضهمــا 
باصــدار قانــون ينظــم مجلــس األحتادوينظــم تكوينــه وشــروط العضويــة فيــه 
ــة األعــداد لهــذا املجلــس تكــون عــن طريــق  واختصاصاتــه45، كمــا وان مرحل
ــاح  ــه يشــكل اجلن ــة لتنظيمــة، إذ  ان ــل املعني احلــوارات واملناقشــات بــن الكت
ــة إلــى ان  املكمــل ملجلــس البرملــان، وهــذا مــا اكــدت عليــه احملكمــة األحتادي

مجلــس األحتــاد يجــب ان تســبقه مرحلــة اعــداد وحتضيــر46.
أن ضمــان التــداول الســلمي للســلطة السياســية  واحلفــاظ علــى ســيادة 
الســلطات.أضافة  بــن  والتــوازن  القضــاء  اســتقال  خــال  مــن  القانــون 
إليأيضــا ح مفهــوم ان الدســتور وجــد لتعميــق العاقــة بــن املواطــن والدولــة 
42 العراقيــة، املجــات األكادمييــة العمليــة، اميــان قاســم تعديــل الدســتور يف ظــل الدســتور العراقــي لعــام 2005، العــدد 

31/2012 صفحة 17
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=74215> 43>العراقيــة، املجــات األكادمييــة العمليــة، 

اميــان قاســم تعديــل الدســتور يف ظــل الدســتور العراقــي لعــام 2005، العــدد 31/2012 صفحــة 17
44 كتاب، أياس الساموك، مجلس األحتادجرح يف النظام الدستوري العراقي، 26/8/2016
45 املراقب العراقي، احملكمة التحادية تدعوا البرملان لتشكيل مجلس األحتاد، 17/1/2018

46 جمهورية العراق، احملكمة األحتادية العليا، العدد 72 أحتادية 2012
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وليــس لظلــم املواطــن بــل املواطنــة األســاس يف العاقــة بــن الدولــة والفــرد 
ممــا يــؤدي إلــى احلفــاظ علــى ســيادة القانــون وحقــوق األنســان. اعتمــاد 
احلــوارات الوطنيــة التــي يشــارك بهــا كل اشــكال واطيــاف املكونــات العراقيــة 
وحــن تثبــت جناحهــا ميكــن ان تكــون تعديــات دســتورية مســتقبلية. كمــا انــه 
ينبغــي الرقابــة علــى دســتورية القوانــن وهــذه الراقبــه ينبغــي ان تكــون رقابــة 

ــة. ــة موضوعي مهني

ان احللــول الســلمية مــن خــال اللجــوء إلــى الوســائل السياســية مــن خــال 
ــر للخــروج  ــات السياســية هــو احلــل األخي األستشــارات واحلــوار بــن املكون
مــن الزمــة السياســية احلاليــة وبالنظــر إلــى نتائــج األنتخابــات نــرى ان 
ــان وان احلكومــة  ــا قــوى داخــل البرمل ــة تضمــن له ــم حتحــق اغلبي ــة ل اي كتل
ــى ان احلــوار السياســي هــو  ــى توافــق سياســي ممــا يــدل عل ــاءا عل كانــت بن
ــى  ــة بالنظــر إل ــة الكردي ــة واألزم ــة مشــكلة الفيدرالي ــار األنســب ملعاجل اخلي
كل مــا حقــق خــال الفتــرة املاضيــة رغــم مافيــه مــن اخطــاء قابلــه للتعديــل 

والتصحيــح يف املســتقبل. 
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املجتمع املدني املصري كأحد صانعي دساتير 

التحول الدميوقراطي اللحظة الدستورية هي اآلن

إميان محمد رشوان

مقـــدمــة
ليــس للمجتمــع املدنــي تعريــف موحــد يف الفقــه السياســي املقــارن، فقــد 
تطــور مفهومــه وتغيــر مبــرور الزمــن وتغيــر األيديولوجيــات، إال أن أحــد 
التعريفــات املعاصــرة اجلامعــة لــه، والذيتتبنــاه هــذه الورقــة هــو أنــه يعبــر عــن 
منظمــات مدنيــة غيــر حكوميــة وال عســكرية وال دينيــة، تضطلــع مبجموعــة 
مــن النشــاطات املختلفــة لتحقيــق أهــداف محــددة، وذلــك بشــكل تطوعــي 

ومســتقل1.

القيــام  مــا  فيهــا مجتمــع  يقــرر  التــي  الدســتورية  اللحظــة  عندمــا حتــن 
بتغييــر دســتوري يعقــب ثــورة علــى حكــم ديكتاتــوري بهــدف حتقيــق التحــول 
الدميوقراطــي فإنــه ميكــن تصــور عــدة أطــراف كصانعــن لهــذا »الدســتور« 
اجلديــد2. وميكــن تقســيم هــؤالء األطــراف إلــى ثــاث مجموعــات أساســية: 
املجموعــة األولــى متثــل الهيئــات والاعبــن املباشــرين املنــوط بهــم صناعــة 
الدســتور، املجموعــة الثانيــة متثــل املصــدر األصيــل لســلطة صناعــة الدســتور 
وهــو الشــعب أو األفــراد، واملجموعــة الثالثــة هــي املشــاركون اخلارجيــون 
عــن الهيئــات األولــى الســابق ذكرهــا يف صناعــة الدســتور ومنهــم منظمــات 
املجتمــع املدنــي. ومــن املفتــرض أن تقــوم هــذه املجموعــة األخيــرة بــدور حلقــة 
الوصــل مــن جهــة بــن املجموعتــن األولــى والثانيــة أثنــاء عمليــة صناعــة 
ــي  ــز العرب ــى مصــر “2016-2011”’ )املرك ــى ف ــع املدن ــة مؤسســات املجتم ــد, ‘فاعلي ــل، محمــد ســيد عبداحلمي 1 خلي
https://democraticac.< )2017 ,الدميوقراطــي - الدراســات البحثيــة - البرامــج واملنظومــات الدميوقراطيــة

.>de/?p=51285#_ftn2
2 براندت ميشيل and others, وضع الدستور واإلصاح الدستوري: خيارات عملية )إنتربيس 2012( 78–79.
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الدســتور، ومــن جهــة أخــرى بــن املشــارب املختلفــة التــي حتويهــا كل مجموعــة 
منهمــا علــى حــدة، بحيــث يقــوم هــذا الــدور بجبــر النقائــص االعتياديــة التــي 
تؤخــذ علــى الدميوقراطيــة النيابيــة بشــكل عــام مــن حيــث متثيــل النــواب 
ــا مــن الثقــل الســكاني واالجتماعــي مــا يخــول  ــي له ــف الت ــن للطوائ املنتخب
ــة أو  ــر ممثل ــات غي ــا تظــل أصــوات األقلي ــرة، بينم ــق أصــوات مؤث ــا حتقي له
مهمشــة3، وذلــك كلــه للوصــول للغايــة األخيــرة وهــي صناعــة دســتور توافقــي 
شــامل لكافــة أطيــاف املجتمــع مبــا يضمــن اســتدامته وارتفــاع ترجيحيــة 
ــق أهــداف التحــول الدميوقراطــي. ــؤدي لتحقي تطبيقــه يف املســتقبل، مبــا ي

ــدور هــي أن نظــام احلكــم  ــل هــذا ال ــي تواجــه حتقيــق مث ــة الت إال أن املعضل
الديكتاتــوري عــادة يقــوم بتقييــد العديــد مــن احلريــات الفرديــة واالجتماعيــة 
والتــي تشــمل حريــة التعبيــر وحريــة التجمــع واحلريــات النقابيــة وكذلــك أي 
نشــاط مــن شــأنه تهديــد انفــراد جهــة واحــدة باحلكــم مثــل منظمــات املجتمــع 
ــن التنظيمــات  ــن وممارســة األحــزاب السياســية وغيرهــا م ــي، أو تكوي املدن
العامــة. ولذلــك فإنــه غالبــاً مــا يكــون املجتمــع املدنــي يف مثــل هــذا الظــرف يف 
حالــة مــن الضعــف والتفــكك ال تســمح لــه بــأداء الــدور املنتظــر منــه4. فكيــف 

ميكــن إذاً للمجتمــع املدنــي أن يتخطــى هــذه املعضلــة؟

تقــوم ورقــة السياســات هــذه بطــرح احلالــة املصريــة كمثــال فيمــا يخــص 
دور املجتمــع املدنــي يف صناعــة التغييــر الدســتوري ضمــن نطــاق التحــول 
الدميوقراطــي املنشــود عقــب ثــورة 25 ينايــر 2011. إذ تتنــاول الورقــة وضــع 
املجتمــع املدنــي عقــب، أثنــاء، وبعــد أحــداث الثــورة، وحتليــل الــدور الــذي 
اضطلعــت بــه هــذه املجتمعــات والسياســات التــي اتبعتهــا إزاء التحــوالت 
ــدمي النتائــج املســتخلصة مــن هــذا التحليــل بحيــث يتــم  الدســتورية، ثــم تق
تأطيــر أهــم نقــاط اخللــل يف تلــك السياســات املتبعــة، ثــم عــرض مجموعة من 
3 ســمير داوود ســلمان, مــدى متثيــل النائــب للناخبــن يف ظــل النظــام النيابــي )الطبعــة األولــى, املركــز القومــي 

. انظــر:  2015(للمزيــد  القانونيــة  لإصــدارات 
ــي  ــدة واحلــدة الت ــن امل ــة مــن احلكــم األوتوقراطــي، وتباي ــة كيــف ميكــن للنمــاذج املختلف ــر الدراســات التطبيقي 4 تُظه
تتعــرض إليهــا املجتمعــات املختلفــة حتــت أنظمــة احلكــم تلــك، أن تــؤدي إلــى درجــات متباينــة مــن انحســار تأثيــر املجتمــع 
 Michael Bernhard :املدنــي وضعــف اضطاعــه بــدوره يف إحــداث التحــول الدميوقراطــي املنظــور. للمزيــد انظــر
 and Ekrem Karakoc, ‘Civil Society and the Legacies of Dictatorship’ )2007( 59 World P
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السياســات املقترحــة للتعاطــي مــع املعضلــة املطروحــة، واملوجهــة إلــى املجتمــع 
املدنــي ذاتــه. إذ يتبــن لنــا أن العوامــل اخلارجيــة املؤثــرة علــى عمــل املجتمــع 
املدنــي يف مصــر مثــل اإلطــار القانونــي والسياســي املضيــق قبــل وبعــد الثــورة 
ال متثــل العائــق األساســي يف املعضلــة املطروحــة، وإمنــا مجموعــة السياســات 
املتبعــة داخليــاً مــن منظمــات املجتمــع املدنــي ذاتهــا هــي مــا أثــرت والزالــت 
تؤثــر علــى مــدى الــدور الــذي تقــوم بــه تلــك املنظمــات، ولذلــك فإننــا نقــوم 
بتقــدمي مجموعــة مــن التوصيــات املوجهــة إلــى املجتمــع املدنــي املصــري ذاتــه 
علهــا توضــع يف االعتبــار أثنــاء تعاطيــه مــع التغييــرات الدســتورية احلاليــة، 

املرتقبــة، واملســتقبلية.

تتبــع الورقــة يف ذلــك أســلوباً نوعيــاً للدراســات العمليــة وهــو أســلوب دراســة 
Ratio-“ ــار العقانــي أو املنطقــي ــة االختي ــة، وذلــك باســتخدام منهجي  احلال
ــول مقترحــة، وكذلــك  nal Choice”5 لتحليــل أســباب املشــكلة والوصــول حلل
باســتخدام احلجــج الواقعيــة املســتخلصة مــن احلالــة محل الدراســة واحلاالت 
املشــابهة لهــا. ونبــدأ أوالً بإعطــاء خلفيــة عــن وضــع املجتمــع املدنــي املصــري 
وتعاطيــه مــع الواقــع الدســتوري قبــل وبعــد الثــورة، ثــم نقــوم بعرض السياســات 
ــا  ــرة املشــار إليهــا والسياســات التــي اقترحهــا غيرن املتبعــة منــه يف تلــك الفت

مــن الباحثــن عرضــاً نقديــاً، وأخيــراً نقــوم بعــرض التوصيــات.

اخللفية:

أواًل: نظرة على املجتمع املدني املصري قبل، أثناء، وبعد ثورة 2011:

وفقــاً للتعريــف الســابق بيانــه للمجتمــع املدنــي، فــإن هــذا املفهــوم يف مصــر 
يشــتمل علــى اجلمعيــات األهليــة، النقابــات العماليــة واملهنيــة، نــادي القضــاة، 
جمعيــات رجــال األعمــال، الغــرف التجاريــة والصناعيــة، اجلمعيــات اخليريــة 
والتنمويــة، منظمــات حقــوق اإلنســان، وأيــة منظمــة ليســت حزبيــة، تتمتــع 

باالســتقال، ال تهــدف إلــى الربــح، وليســت لهــا صبغــة دينيــة أو عســكرية.
 Dennis C:5 للمزيــد حــول نظريــة االختيــار العقاني/املنطقــي وتطبيقاتهــا علــى العلــوم الدســتورية والسياســية انظــر

.)Mueller, Public Choice III )Cambridge University Press 2003
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وميتــد تاريــخ املجتمــع املدنــي املصــري إلــى إنشــاء الدولــة احلديثــة يف عهــد 
ــة متنوعــة مــن  ــة مدني ــت نخب ــرن التاســع عشــر إذ تكون ــي يف الق محمــد عل
املصريــن واألجانــب مــا لبثــت أن انبثقــت عــن كيانــات أهليــة مثــل اجلمعيــة 
ــة  ــة يف مصــر عــام 1821، نقاب ــات األهلي ــى اجلمعي ــي تعــد أول ــة والت اليوناني
احملامــن التــي تشــكلت أمــام احملاكــم املختلطــة والتــي تشــكلت أمــام احملاكــم 
األهليــة، بعــض اجلمعيــات اخليريــة، وكذلــك أول نقابــة عماليــة والتي تشــكلت 
لعمــال التبــغ عــام 1899، وبعــض احلــركات النســوية. وبتغيــر أنظمــة احلكــم 
ــم النظــام  ــال، ث ــة واالحت ــة يف ظــل امللكي ــا السياســية واالقتصادي وتوجهاته
االشــتراكي، ثــم التحــول لنظــام الســوق احلــر مــع تبايــن القيــود املوجــودة علــى 
املمارســات الدميوقراطيــة، تغيــرت أدوار هيئــات املجتمــع املدنــي ومداهــا بــن 
املســاهمة يف النضــال الوطنــي ضــد االســتعمار، التبشــير حلــركات دينيــة، 
القيــام بأنشــطة خيريــة، أو املطالبــة باحلقــوق واحلريــات لطائفــة بعينهــا أو 

للمواطنــن بشــكل عــام يف ظــل نظــم حكــم قمعيــة6.

منــذ الثمانينــات، ونتيجــة لغيــاب الدولــة عــن كثيــر مــن أدوارهــا، شــهد املجتمــع 
املصــري اضطــراداً يف تواجــد منظمــات املجتمــع املدنــي، إال أن معظــم هــذه 
الرعايــة  األنشــطة اخليريــة ومجــاالت  تركيــز علــى  كانــت ذات  املنظمــات 
نتيجــة  األعمــال  رجــال  منظمــات  ازدهــرت  كمــا  واالجتماعيــة،  الصحيــة 
للتحــوالت االقتصاديــة ذات التوجــه االنفتاحــي والتحــول لنظــام الســوق احلــر، 
ــة  ــة بحقــوق اإلنســان يف التوســع إال مــع نهاي ــدأ املنظمــات املعني ــم تب بينمــا ل
التســعينات، كمــا أن التوزيــع اجلغــرايف لهــذه املنظمــات لــم يكــن متناســباً مــع 
ــع دخــول  ــة. وم ــة البشــرية املوضــح الحتياجــات املناطــق املختلف ــل التنمي دلي
األلفيــة الثالثــة، بــدأت قضايــا خروقــات حقــوق اإلنســان، املشــاركة السياســية، 
املطالبــات بانتخابــات حــرة نزيهــة، مكافحــة الفقــر، وكذلــك االحتجاجــات 
العماليــة يف أخــذ مســاحة أكبــر مــن حيــز نشــاط منظمــات املجتمــع املدنــي، 
وظهــرت حــركات مثــل كفايــة عــام 2004، التــي مــن رحمهــا خرجــت احلــركات 
األخــرى مثــل حركــة شــباب 6 إبريــل، اجلمعيــة الوطنيــة للتغييــر، و«كلنــا خالــد 

6 قنديــل، أمانــي, املجتمــع املدنــى والدولــة فــى مصــر مــن القــرن ال19 إلــى عــام 2005 )الطبعــة األولــى, مركــز 
.)2006 احملروســة 
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ســعيد«، وغيرهــا مــن احلــركات التــي انصــب اهتمامهــا علــى احلياة السياســية 
واحلزبيــة يف مصــر وتقــدمي الدعــم القانونــي لانتهــاكات التــي يرتكبهــا النظام 
وتوثيــق تلــك االنتهــاكات ورصدهــا7. شــاركت هــذه احلــركات يف تهيئــة األجــواء 
ودفعهــا نحــو نقطــة الثــورة يف اخلامــس والعشــرين مــن ينايــر 20118. وتنبــيء 
األســاليب اإللكترونيــة التــي اتبعتهــا هــذه احلــركات، خاصــًة يف الدعــوة إلــى 
تظاهــرات ينايــر ذاتهــا، مبــدى األثــر الــذي لعبتــه ثــورة اإلنترنــت يف مصــر يف 

إحــداث نقلــة نوعيــة يف نشــاط منظمــات املجتمــع املدنــي9.

أثنــاء الثــورة واملرحلــة االنتقاليــة التــي تلتهــا، تركــزت أنشــطة منظمــات املجتمــع 
املدنــي املصــري علــى احلــركات االحتجاجيــة واإلغاثــة القانونيــة واالقتصاديــة 
حتــو  تركــزاً  أكثــر  األجنبيــة  املنظمــات  توجهــات  كانــت  بينمــا  للضحايــا، 
النشــاط احلقوقــي، إقامــة املنتديــات التوعويــة واالنتقاديــة للمســار الدســتوري 
والسياســي، وتأســيس عــدد مــن مراكــز األبحــاث حــول القضايــا املتعلقــة 
بالتحــول الدميوقراطــي10. ومبــرور املرحلــة االنتقاليــة وتعديــل قانــون العقوبــات 
ثــم إصــدار قانــون الكيانــات اإلرهابيــة اللذيــن تليــا ثــورة ال30 مــن يونيو 2014، 
ــد املنظــم لعمــل  ــون اجلدي ــذي شــهد إصــدار القان ــى عــام 2016 ال وصــوالً إل
اجلمعيــات واملؤسســات األهليــة يف مصــر، اشــتد اخلنــاق علــى عمــل منظمــات 

املجتمــع املدنــي يف املطلــق، واملنظمــات األجنبيــة بصفــة خاصــة11.

ثانيًا: دور منظمات املجتمع املدني املصري يف التحوالت الدستورية:

ــاول بشــكل منهجــي منتظــم  ــب، ال توجــد مراجــع تتن ــى حــد معرفــة الكات عل
دور منظمــات املجتمــع املدنــي يف إحــداث التغييــرات الدســتورية يف مصــر 
قبــل ثــورة 2011، مبــا يعنــي املــرور بكافــة الدســاتير والتعديــات الدســتورية 

http://arab-< 56–43 )2014( ’7 الدســوقي، ســحر إبراهيــم, ‘مســتقبل املجتمــع املدنــي بعــد ثــورة 25 ينايــر
.>unity.net/up/uploads/files/unity-471651f856.pdf

8 املرجع السابق 55–56.
9 للمزيــد احــول هــذه املوضــوع انظــر: اجلموســي، جوهــر, االفتراضــي والثــورة: مكانــة اإلنترنــت يف نشــأة مجتمــع مدنــي 

عربــي )الطبعــة األولــى, املركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات 2016(.
.n 7( 56–69( 10 إبراهيم

.)n 1( 11 للمزيد حول تطور اإلطار القانوني احلاكم للعمل األهلي يف مصر انظر: عبداحلميد
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التعديــات  امللكيــة12 وحتــى  1923 يف عهــد  مــن دســتور  ابتــداًء  املصريــة 
الدســتورية األخيــرة علــى دســتور 1971 عــام 2007. ولعــل الســبب يف ذلــك 
هــو مــا ســبق أن أشــرنا إليــه يف العنــوان الســابق من محدوديــة تداخل املجتمع 
املدنــي املصــري مــع الشــأن السياســي العــام يف البــاد قبــل ثــورة 2011. 
ــك العصــور  ــي املصــري مــع الشــأن الدســتوري يف تل فتشــابك املجتمــع املدن
قــد اقتصــر علــى بعــض منظمــات حقــوق اإلنســان واملنظمــات النســوية التــي 
تعــرب عــن احتجاجهــا ومطالبهــا املتعلقــة بإحــداث أو تفعيــل بعــض احلقــوق 
واحلريــات الفرديــة والسياســية علــى شــاكلة إلغــاء حالــة الطــوارئ، كفالــة 
نزاهــة االنتخابــات، اســتقال الســلطة القضائيــة، تعيــن الســيدات بالهيئــات 
القضائيــة، وغيرهــا، وذلــك باســتخدام البيانــات أو عقــد املؤمتــرات الصحفية 
والنــدوات كلمــا أمكــن ذلــك وحســب احلــدود املتاحــة تبعــاً لألنظمة السياســية 
املتعاقبــة، والتعاطــي مــع ذلــك قلمــا اتصــل باحلديــث عــن الدســتور ذاتــه ولكــن 

عــادة مــا يتصــل بالقانــون واإلجــراءات املطبقــة لــه13.

أمــا يف الفتــرة مــن 2011 وحتــى التاريــخ الــذي تكتــب فيــه هــذه الورقــة، فــإن 
ــن  ــع التحــوالت الدســتورية ميك ــي املصــري م ــع املدن مظاهــر تداخــل املجتم

ســردها كالتالــي:

تعديالت 19 مارس 2011:	 

كان إســقاط دســتور 1971 أحــد مطالــب احملتجــن أثنــاء أحــداث الثــورة 
تســجل  ال  برحيلــه.  يهتفــون  الــذي  السياســي  النظــام  ركنــاً يف  باعتبــاره 
ــب، إال  ــي بشــأن هــذا املطل ــاً خاصــاً ملنظمــات املجتمــع املدن املصــادر موقف
أنهــا تســجل موقفهــا مــن التعديــات الدســتورية التــي طرحهــا املجلــس 
مبــارك  الرئيــس  تنحــي  بعــد  البلــد  إدارة شــئون  تولــى  الــذي  العســكري 
وأصــدر يف عقــب ذلــك إعانــاً دســتورياً منفــرداً يف فبرايــر 2011 ينــص 
12 ميكــن العــودة ملــا هــو قبــل ذلــك، إذ يعــد األمــر الســلطاني الصــادر يف 27 نوفمبــر 1824 أول قانــون أساســي تشــهده 
مصــر احلديثــة لينظــم السياســة العامــة للدولــة. انظــر: ’تاريــخ الدســتور املصــري‘ )الهيئــة العامــة لاســتعامات( 

.>http://www.sis.gov.eg/section/70/2128?lang=ar<
 Negad El-Borai, ‘Civil Society and Human Rights in Egypt انظــر:  ذلــك  عــن  للمزيــد   13
Egyptian-Style Waltz 2004-2009’ )United for Law, 2013( 36 <http://www.ug-law.com/

.>downloads/Civil Society and Human Rights in Egypt-eg.pdf
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يف إحــدى مــواده علــى تعليــق العمــل بدســتور 1971 وعــزم املجلــس علــى 
تشــكيل جلنــة لتعديــل بعــض مــواده وإصــدار إعــان دســتوري لاســتفتاء 
قــرار  صــدر  ذلــك  علــى  وبنــاًء  االنتقاليــة14.  املرحلــة  يحكــم  لكــي  عليــه 
املجلــس األعلــى للقــوات املســلحة بتشــكيل هــذه اللجنــة والتــي تكونــت مــن 
خبــراء قانونيــن فنيــن فلــم يكــن ضمــن أعضاءهــا أي ممثلــن ملنظمــات 
واملــزادة  املعدلــة  املــواد  مــن  بعــدد  اللجنــة  وخرجــت  املدنــي15.  املجتمــع 
ــى االســتفتاء الشــعبي فيمــا بعــد  ــى الدســتور القــدمي والتــي طرحــت عل عل
وصــدر بهــا إعــان دســتوري بعــد إضافــة مــواد أخــرى لهــا16. اختلفــت يف 
ذاك الوقــت التوجهــات حــول املوقــف مــن هــذه التعديــات الدســتورية، 
ورغــم عــدم مشــاركة املجتمــع املدنــي يف صياغتهــا، إال أن تفاعلــه معهــا 
قــد اتخــذ منحيــن. األول: هــو اضطاعــه بحــركات توعويــة غرضهــا حــث 
اجلماهيــر علــى املشــاركة والتصويــت وتفســير التعديــات والقيــام بحمــات 
للترويــج لهــا أو مناهضتهــا17. والثانــي: هــو يف تســجيل موقــف االعتراضــأو 
ــاط املعترضــن  ــت أهــم نق ــات املطروحــة .ومتثل ــى التعدي ــد ذاك عل التأيي
يف رفــض شــرعية دســتور 1971 جملــًة واحــدة، عــدم متثيــل اللجنــة املعينــة 
ألطيــاف الشــعب املصــري املختلفــة وعــدم وجــود مــدة كافيــة للمجتمــع 
املصــري للتشــاور حــول املرحلــة االنتقاليــة والتغييــرات الدســتورية املرتقبــة، 
واالعتــراض علــى خارطــة الطريــق املطروحــة للمرحلــة االنتقاليــة والتــي 
تعجــل باالنتخابــات البرملانيــة قبــل تبنــي دســتور جديــد يضمــن حتديــد 
الســلطات ويعطــي الفرصــة لألطــراف السياســية لكــي تســتعد لانتخابــات 
املرتقبــة، بينمــا كانــت أهــم حجــج املؤيديــن هــي يف تعجيــل املســار االنتقالــي 
وتســليم الســلطة جلهــة مدنيــة يف أســرع وقــت لكــي يعــود اجليــش إلــى 

>http://www.marefa.org/index.php/اإلعــان_  ‘2011 الدســتوري يف مصــر  ‘اإلعــان  املعرفــة,   14
الدســتوري_يف_مصر_2011<.

15 عادل الدرجلي نشــوى احلويف منير أديب هاني الوزيري, ‘»البشــري« رئيســاً للجنة تعديل الدســتور واختيار إخواني 
.>https://www.almasryalyoum.com/news/details/113986< )2011( بن األعضاء’ املصري اليوم

.)n 14( 16 املعرفة
17 محمــود حســن, ‘قبــل ســاعات مــن بدايــة االســتفتاء علــى التعديــات الدســتورية.. اشــتعال حــرب البيانــات ورســائل 
SMS والفتــات فــى الشــوارع بــن “نعــم” و«ال«.. وحمــات توعيــة تدعــو املواطنــن للمشــاركة والتصويــت’ اليــوم الســابع 
>https://www.youm7.com/story/2011/3/19/قبل-ساعات-من-بداية-االســتفتاء-على-  )2011(

التعديات-الدستورية-اشــتعال-حرب/372396<.
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ثكناتــه وتنتظــم احليــاة السياســية18. كمــا تركــزت جهــود منظمــات املجتمــع 
ــت19. ــة التصوي ــى ســامة عملي ــة عل ــرة يف الرقاب ــك الفت ــي يف تل املدن

اإلعالنات الدستورية املتعاقبة:	 

ــة  ــة ومكمل ــات دســتورية معدل ــع إعان ــت اإلعــان الدســتوري الســابق أرب تل
لــم تشــترك أي مــن منظمــات املجتمــع املدنــي يف صناعتهــا ولــم تعــرض علــى 
اســتفتاء شــعبي. أول هــذه اإلعانــات هــو اإلعــان الصــادر يف 25 ســبتمبر 
2011 مــن املجلــس األعلــى للقــوات املســلحة لتعديــل نســبة الفــردي إلــى 
القوائــم يف نظــام االنتخابــات احلاكــم لانتخابــات البرملانيــة املزمعــة إذ ذاك 
بعــد احتجــاج معظــم القــوى السياســية علــى قانــون االنتخابــات الــذي ســبق 
وأن أقــر املناصفــة بــن النظــام الفــردي ونظــام القوائــم. ثانيهــا هــو اإلعــان 
ــر  ــى للقــوات املســلحة أيضــاً يف ال19 مــن نوفمب ــس األعل الصــادر مــن املجل
2011 لتنظيــم بعــض القواعــد احلاكمــة لتصويــت املصريــن يف اخلــارج. 
ثالثهــا هــو اإلعــان الدســتوري املكمــل الــذي أصــدره املجلــس األعلــى للقــوات 
املســلحة يف ال17 مــن يونيــو 2012 قبيــل إجــراء االنتخابــات الرئاســية وكان 
يحــاول احلفــاظ علــى مزيــد مــن القــوى واالختصاصــات للمجلــس يف مواجهــة 
رئيــس اجلمهوريــة اجلديــد، وكذلــك مواجهــة آثــار حــل البرملــان املنتخــب 
ــذاك. آخرهــم  ــا آن مبقتضــى احلكــم الصــادر مــن احملكمــة الدســتورية العلي
هــو القــرار الصــادر مــن الرئيــس األســبق محمــد مرســي بإلغــاء اإلعــان 
الدســتوري املكمــل وتوســيع بعــض الســلطات املمنوحــة لرئيــس اجلمهوريــة20. 
ــد  ــة ق ــك املرحل ــي املصــري يف تل ــع املدن ــإن دور املجتم ــان ف ــا ســبق البي وكم
اقتصــر علــى الشــجب واالحتجــاج وإصــدار البيانــات، أو املوافقــة والتبريــك، 
بحســب اختــاف ميــول مكونــات ذلــك املجتمــع21. ولعــب نــادي القضــاة الــدور 
 Swissinfo.ch,( واملتحفظــن’  والرافضــن  املؤيديــن  بــن  مبصــر  الدســتورية  ‘التعديــات  ســرحان,  همــام   18
https://www.swissinfo.ch/ara> )2011/التعديات-الدســتورية-مبصر-بن-املؤيدين-والرافضن-

واملتحفظــن/29744746<.
.)n 1( 19 عبد احلميد

.)n 14( 20 املعرفة
21 أحمــد حســن, ‘رابطــة مصابــى الثــورة تعلــن مشــاركتها فــى مليونيــة رفــض اإلعــان الدســتورى’ اليــوم الســابع 
>https://www.youm7.com/story/2012/6/19/رابطة-مصابى-الثورة-تعلن-مشــاركتها-فى-  )2012(
مليونية-رفض-اإلعان-الدســتورى/710343<; عبداحلميــد )n 1(; ’الدســتور املصــري يف الفتــرة االنتقاليــة‘ )مركــز 

القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان( >https://cihrs.org/الدســتور-املصري-يف-الفترة-االنتقالية/<.
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األكبــر يف مناهضــة ذلــك اإلعــان نظــراً الشــتباكه بشــكل مباشــر مــع الســلطة 
القضائية22.

دستور 2012:
قامــت اللجنــة التأسيســية لدســتور 2012 بدعــوة عــدد مــن منظمــات املجتمــع 
اجتماعــات  لعقــد  اخلصــوص  وجــه  علــى  احلقوقيــة  واملنظمــات  املدنــي 
وجلســات اســتماع معهــا بخصــوص صياغــة الدســتور اجلديــد، وذلــك يف 
ــس األســبق محمــد مرســي  ــي الرئي ــرة مــن تول ــد مــدة قصي ــو 2012 بع يولي
للحكــم يف يونيــو201223. وتنوعــت مواقــف هــذه املنظمــات مــن املشــاركة 

كاآلتــي:

* بعــض املنظمــات قــررت رفــض الدعــوة ومقاطعــة اللجنــة لعــدم اعترافهــا 
بشــرعيتها مــن األســاس، إذ أن هــذه الشــرعية قــد ســقطت ببطــان وحــل 
املجلــس النيابــي الــذي شــكلها، وكذلــك بإخــاف الرئيــس اجلديــد آنــذاك 
محمــد مرســي وعــوده االنتخابيــة بإعــادة تشــكيلها بحيــث متثــل كافــة القــوى 

ــة. ــاف املصري واألطي

* لبت منظمات أخرى الدعوة، إال أنها خرجت لتشــكك يف جدوى نوايا هذه 
الدعــوات واالجتماعــات، نظــراً ألن مــن يجريهــا كان جلنــة العاقــات العامــة 
للجمعيــة التأسيســية، مــع عــدم وضــوح للــدور املترقــب مــن هــذه املنظمــات 
ومجــال املــواد واملوضوعــات محــل النقــاش، كمــا أنــه كان هنــاك توجــه لوجــود 

مــواد جاهــزة بالفعــل للدســتور وال ينقــص إال عرضهــا لاســتفتاء24.

جديــدة  مســودات  تســربت  وكلمــا  الدســتور  كتابــة  عمليــة  خضــم  يف   *
وتعديــات جديــدة للنــص املقتــرح للدســتور، ثــم بعــد صــدور املســودة النهائيــة 
للدســتور والدعــوة لاســتفتاء عليهــا، خرجــت عــدة بيانــات مــن منظمــات 
http://< )2013 ,22 ’مخاضــات ثــورة يونيــو اجلــزء الثانــى: القضــاء فــى عهــد مرســى‘ )معهــد العربيــة للدراســات

studies.alarabiya.net/القضاء-يف-عهد-مرســي-كيف-انهارت-دولة-القانون-اجلزء-الثاني<.
23 ’بعــد حضــور ممثليهــا جللســة اســتماع اجلمعيــة التأسيســية للدســتور: منظمــات حقوقيــة تبــدي تخوفهــا مــن مــدى 
https://< )2012 ,جديــة احلــوار املجتمعــي حــول دســتور مــا بعــد الثــورة‘ )مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان

cihrs.org/منظمات-حقوقية-تبدي-تخوفها-من-مدى-جدية-ا/<.
24 املرجع السابق.
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املجتمــع املدنــي تســتنكر فيهــا كًا مــن الطريقــة التــي مت بهــا إعــداد الدســتور 
لعــدم متثيلهــا لكافــة القــوى املصريــة، وحملتــوى املســودة ذاتــه كذلــك25. كمــا 
ــد لكــي تســاعد  حاولــت بعــض املنظمــات تقــدمي شــروحات للدســتور اجلدي

ــه26. ــد موقفهــم من ــى حتدي املســتفتن عل

ال يوجــد مصــدر واحــد يجمــع املســودات املختلفــة التــي صــدرت عــن اجلمعيــة 
التأسيســية لدســتور 2012، كمــا أن عــدد التعديــات الــواردة علــى املســودة 
املبدئيــة وصــوالً إلــى املســودة النهائيــة، وتضاربهــا وغمــوض احملركــن ورائهــا، 
وصــدور تعديــات يف اللحظــة األخيــرة دون تداولهــا بــن أعضــاء اجلمعيــة، 
مــع كــم كبيــر مــن االنســحابات واملقاطعــات، بــل وتســريب مســودات مغلوطــة 
يف بعــض األحــوال، جعــل مــن تتبعهــا ملقارنتهــا أمــر شــديد الصعوبــة. لذلــك 
ــا ســنحاول عــرض مقارنــات بــن النســخ املختلفــة لهــذه املســودات ومــا  فإنن
تأثــر منهــا بتوجهــات املجتمــع املدنــي وتفاعلــه معتمديــن علــى القــدر املتوافــر 

مــن املصــادر يف هــذا الشــأن. وذلــك كالتالــي:

أواًل: املوضوعــات التــي قدمــت بشــأنها منظمــات املجتمــع املدنــي مقترحــات يف 
بدايــة عمــل اجلمعيــة التأسيســية:

* كانــت إحــدى أهــم املقترحــات تتضمــن التأكيد على كفالة الدســتور اجلديد 
ــداول املعلومــات وعــدم تقويضهــا بصياغــات  ــة الصحافــة واإلعــام وت حلري
فضفاضــة تتــرك للمشــرع احلجــر علــى هــذه احلريــات دون ضمانــات مثــل 
»النظــام العــام« ورفــع الرقابــة اإلداريــة عنهــا27. وجــاءت املــادة املنظمــة لهــذا 
الشــأن يف البدايــة يف املســودات املتتاليــة كالتالــي »حريــة الصحافــة والطباعــة 
والنشــر وســائر وســائل اإلعــام مكفولــة، والرقابــة علــى مــا تنشــره محظــورة، 
ويجــوز اســتثناًء يف حالــة إعــان احلــرب أن تفــرض عليهــا رقابــة محــددة«. 
وقــد اعترضــت نقابــة الصحفيــن علــى هــذه الصياغــة واجتمعــت جمعيتهــا 
25 محمــد حجــاج، هانــي عثمــان, ‘القــوى املدنيــة ترفــض مســودة الدســتور وتشــكيل التأسيســية وحــوار مرســى’ 
اليــوم الســابع )https://www.youm7.com/story/2012/10/23< )2012/القوى-املدنية-ترفض-مســودة-

الدستور-وتشكيل-التأسيسية-وحوار-مرســى/826025<.
.)n 1( 26 عبداحلميد

27 ’بعــد حضــور ممثليهــا جللســة اســتماع اجلمعيــة التأسيســية للدســتور: منظمــات حقوقيــة تبــدي تخوفهــا مــن مــدى 
.)n 23( ‘جديــة احلــوار املجتمعــي حــول دســتور مــا بعــد الثــورة
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العموميــة وقامــت بســحب ممثلهــا مــن اجلمعيــة التأسيســية28 وإعــان رفضها 
لهــذه الصياغــة نظــراً ألنهــا ال تــويف مبقترحــات النقابــة والتــي شــددت علــى 
عــدة نقــاط مــن بينهــا: حظــر الرقابــة مطلقــاً علــى الصحــف ووســائل اإلعام، 
أال يوجــه االتهــام يف جرائــم النشــر إال عــن الطريــق االدعــاء املباشــر وأن تلغــى 
ــم، اســتقال الصحــف ووســائل  ــة يف هــذه اجلرائ ــات الســالبة للحري العقوب
اإلعــام التــي متلكهــا الدولــة عــن كافــة الســلطات واألحــزاب السياســية وأن 
ــس الشــورى29، إال أن النــص  تخــرج مــن حتــت ســلطان وزارة اإلعــام ومجل
النهائــي قــد خــرج بصياغــة تشــتمل علــى جملــة مــن األلفــاظ املطاطــة والنــص 
الصريــح علــى جــواز وقــف الصحــف وإلغائهــا وصادرتهــا بحكــم قضائــي وهــو 
مــا لــم يكــن موجــوداً يف دســتور 1971، إذ نصــت املــادة 48 علــى “حريــة 
وتــؤدى  مكفولــة.  اإلعــام  وســائل  وســائر  والنشــر  والطباعــة  الصحافــة 
رســالتهابحرية واســتقال خلدمــة املجتمــع والتعبيــر عــن اجتاهــات الــرأي 
العــام واإلســهام يف تكوينــه وتوجيهــه يفإطــار املقومــات األساســية للدولــة 
واحتــرام  العامــة،  والواجبــات  احلقوقواحلريــات  علــى  واحلفــاظ  واملجتمــع 
ويحظــر  القومــي؛  ومقتضياتاألمــن  للمواطنــن  اخلاصــة  احليــاة  حرمــة 
وقفهــا أو غلقهــا أو مصادرتهــا إال بحكــم قضائي.والرقابــة علــى مــا تنشــره 
وســائل اإلعــام محظــورة، ويجــوز اســتثناء أن تفرضعليهــا رقابــة محــددة يف 
ــادة  ــاء امل ــا انتقــدت هــذه املنظمــات إلغ ــة العامة.”كم زمــن احلــرب أو التعبئ
12 والتــي كانــت موجــودة يف مســودة ســابقة للمســودة النهائيــة، إذ كانــت 
متنــع العقوبــات الســالبة للحريــة يف جرائــم النشــر وال جتيــز توجيــه االتهــام 
ــواً  فيهــا إال عــن طريــق االدعــاء املباشــر، إال أن املســودة النهائيــة جــاءت خل
مــن هــذه املــادة بعــد أن أعلــن املتحــدث الرســمي جلماعــة اإلخــوان املســلمن 
وعضــو اجلمعيــة التأسيســية عــن رفضــه لذلــك النــص30. كمــا انتقــدت بعــض 
28 خالــف عضــو مــن النقابــة هــذا القــرار مبــا ترتــب عليــه مجازاتــه تأديبيــاً فيمــا بعــد. انظــر: غالــي، مينــا, ‘حيثيــات 
 )2016( اليــوم  املصــري  اإلخــوان’  دســتور  تأسيســية  بحضــور  »الصحفيــن«  قــرار  خالــف  الولــي:  وقــف ممــدوح 

.>https://www.almasryalyoum.com/news/details/877385<
29 عمــرو حســن، محمــد اجلوهــري، ‘“بوابــة األهــرام” تنشــر قــرارات اجلمعيــة العموميــة الطارئــة لنقابــة الصحفيــن 
http://gate.ahram.org.eg/<  )2012( األهــرام  بوابــة  الدســتور’  ومســودة  مرســي  لقــرارات  الرافضــة 

.>News/276600.aspx
30 ’دســترة الدولــة الدينيــة يف مصــر الدســتور اجلديــد يقيــد احلريــات العامــة وحقــوق اإلنســان واملجتمــع املدنــي 
مطلــوب دســتور يحمــي احلريــة، ال املرعوبــن مــن احلريــة!‘ )مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان, 2012( 

>https://cihrs.org/دسترة-الدولة-الدينية-يف-مصر-الدســتور-ال/<.
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منظمــات املجتمــع املدنــي إحالــة النــص األخيــر للدســتور إلــى القانــون لتنظيــم 
وســائل اإلعــام مبــا فيهــا اإلعــام الرقمــي وذلــك يف املــادة 49 منــه مــع كفالــة 
حــق إنشــائها مبجــرد اإلخطــار، إذ كانــت اإلحالــة إلــى القانــون يف صلــب 
النــص الدســتوري فيمــا يخــص املــواد املنظمــة للحقــوق واحلريــات إحــدى 
التحفظــات التــي أثارتهــا منظمــات املجتمــع املدنــي حــن مناقشــة األمــر مــع 
اجلمعيــة التأسيســية31، ألن ذلــك كان دأب دســتور 1971 مبــا كان يــؤدي إلــى 

تفريــغ احلــق الدســتوري مــن مضمونــه الحقــا32ً.

* تكــررت مســألة اإلحالــة إلــى التنظيــم القانونــي يف املــواد املتعلقــة بالتظاهــر 
الســلمي )مــادة 50(، وبنــاء دور العبــادة )43(. ممــا أثــار اســتهجان تلــك 

املنظمــات كذلــك33.

* أحــد املبــاديء محــل اخلــاف واالختــاف بــن مــا اقتــرح ومــا خــرج أيضــاً 
هــي املــواد املنظمــة حلريــة التجمــع والتنظيــم واحلريــات النقابيــة، فرغــم 
تشــديد تلــك املنظمــات علــى ضــرورة احترامهــا أثنــاء مرحلــة الصياغــة34، إال 
أن بعــض املنظمــات احلقوقيــة وجهــت لهــا انتقــادات الذعــة دون توضيــح مــا 
تعتــرض عليــه بالتحديــد، وجــل مــا حاججــت بــه أن املــواد يف صيغتهــا تلــك 
اســتدعاء لــروح أمــن الدولــة وفــرض لقيــود مســبقة علــى العمــل األهلــي لــم 
يجــرؤ عليهــا نظــام مبــارك ذاتــه35. إال أنــه بالرجــوع للمــواد 51 و52 و53 و54 
املنظمــة لتلــك املســائل ال نســتطيع اســتبيان حتفــظ مســبق لتلــك املنظمــات 
إال فيمــا يخــص اإلحالــة للقانــون يف بعــض نواحــي تنظيمهــا، وذلــك باســتثناء: 
أوالً: اقتــراح تقــدم بــه أحــد أعضــاء حركــة 6 إبريــل بإضافــة »اجلماعــات 
واحلــركات السياســية غيــر احلزبيــة« إلــى نــص املــادة املقترحــة يف املســودة 
املبكــرة التــي طرحــت يف أغســطس 2012 والتــي حملــت رقــم مــادة 18 ونصــت 
31 ’بعــد حضــور ممثليهــا جللســة اســتماع اجلمعيــة التأسيســية للدســتور: منظمــات حقوقيــة تبــدي تخوفهــا مــن مــدى 

.)n 23( ‘جديــة احلــوار املجتمعــي حــول دســتور مــا بعــد الثــورة
32 ’دســترة الدولــة الدينيــة يف مصــر الدســتور اجلديــد يقيــد احلريــات العامــة وحقــوق اإلنســان واملجتمــع املدنــي 

.)n 30( ‘!مطلــوب دســتور يحمــي احلريــة، ال املرعوبــن مــن احلريــة
33 املرجع السابق.

34 ’بعــد حضــور ممثليهــا جللســة اســتماع اجلمعيــة التأسيســية للدســتور: منظمــات حقوقيــة تبــدي تخوفهــا مــن مــدى 
.)n 23( ‘جديــة احلــوار املجتمعــي حــول دســتور مــا بعــد الثــورة

35 ’دســترة الدولــة الدينيــة يف مصــر الدســتور اجلديــد يقيــد احلريــات العامــة وحقــوق اإلنســان واملجتمــع املدنــي 
.)n 30( ‘!مطلــوب دســتور يحمــي احلريــة، ال املرعوبــن مــن احلريــة
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علــى » للمواطنــن حــق تكويــن اجلمعيــات واألحــزاب مبجــرد اإلخطــار الــذي 
يبينــه القانــون ومبــا ال يقيــد مــن حريــة تكوينهــا أو االنتمــاء إليهــا أو يحــد مــن 
نشــاطها، أو ينتقــص مــن اســتقالها، وتكــون لهــا الشــخصية االعتباريــة وال 
يجــوز حلهــا أو حــل مجالــس إدارتهــا إال بحكم قضائــي« وذلك لتوفير الضمان 
القانونــي لتشــكيل احلــركات السياســية التــي ال ترغــب يف النشــاط احلزبــي 
والتــي كان ال يعتــرف بهــا القانــون املصــري وقتــذاك36. وقــد صــدرت النســخة 
النهائيــة مــن الدســتور يف هــذا الشــأن متضمنــًة للمــادة 50 والتــي تنــص علــى 
»للمواطنــن حــق تكويــن اجلمعيــات واملؤسســات األهليــة واألحــزاب مبجــرد 
اإلخطــار، ومتــارس نشــاطها بحريــة، وتكــون لهــا الشــخصية االعتباريــة...«، 
مبــا ميكننــا مــن القــول بــأن هــذا االقتــراح قــد مت أخــذه يف االعتبــار نوعــاً مــا. 
وثانيــاً: مــا طالبــت بــه نقابــة الصحفيــن مــن حظــر حــل النقابــات يف املطلــق 
ــه صــدى يف النــص النهائــي  ــم يجــد ل ــى اســتقالها37، وهــو مــا ل والنــص عل

الــوارد يف املــادة 52.

* طالبــت منظمــات املجتمــع املدنــي كفالــة املســاواة بــن املــرأة والرجــل 
واحتــرام مصــر ملــا انضمــت إليــه مــن معاهــدات دوليــة يف ذلــك الشــأن 
وأن يضمــن ذلــك يف نــص الدســتور صراحــة38. إال أن إحــدى املســودات 
املبكــرة الصــادرة يف أغســطس 2012 يف مادتهــا ال36 نصــت علــى »تلتــزم 
الدولــة باتخــاذ كافــة التدابيــر التشــريعية والتنفيذيــة لترســيخ مبــدأ مســاواة 
املــرأة مــع الرجــل يف مجــاالت احليــاة السياســية والثقافيــة واالقتصاديــة 
الشــريعة  بأحــكام  يخــل  ال  مبــا  األخــرى  املجــاالت  وســائر  واالجتماعيــة 
اإلســامية، وتوفــر الدولــة خدمــات األمومــة والطفولــة باملجــان وتكفــل للمــرأة 
احلمايــة والرعايــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والصحيــة وحــق اإلرث وتضمــن 
التوفيــق بــن واجباتهــا نحــو األســرة وعملهــا يف املجتمــع«. وقــد نالــت هــذه 
املــادة انتقــاداً الذعــاً مــن عــدة أحــزاب ومنظمــات للمجتمــع املدنــي وجبهــات 
سياســية، وبالــذات املنظمــات النســوية، ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى 
ــة العقيــدة دون تعديــل’ الوطــن  ــى مــادة حري ــات: اإلبقــاء عل 36 أحمــد العميــد, ‘مقترحــات أحمــد ماهــر لبــاب احلري

.>https://www.elwatannews.com/news/details/44005<  )2012(
.)n 29( 37 اجلوهري

38 ’بعــد حضــور ممثليهــا جللســة اســتماع اجلمعيــة التأسيســية للدســتور: منظمــات حقوقيــة تبــدي تخوفهــا مــن مــدى 
.)n 23( ‘جديــة احلــوار املجتمعــي حــول دســتور مــا بعــد الثــورة
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ــة  ــات منافي ــيء بتوجه ــي رأوهــا تنب ــارة »أحــكام الشــريعة اإلســامية« الت عب
ملبــاديء املســاواة، ذلــك أنــه بينمــا حتتــوي املــادة الثانيــة مــن الدســتور املصــري 
علــى الــدوام علــى النــص علــى »مبــاديء« الشــريعة اإلســامية ك«مصــدر« أو 
ــى  ــا عل »املصــدر« الرئيســي للتشــريع، وقــد دأبــت احملكمــة الدســتورية العلي
تولــي التفســير والرقابــة يف هــذا الشــأن، فــإن هــذه املــادة تكــرس مصطلــح 
مختلــف وهــو »األحــكام«، وهــذه األحــكام تنطــوي علــى حــدود شاســعة تضــم 
ميراثــاً طويــًا مــن االجتهــادات الفقهيــة يف املذاهــب املختلفــة، ممــا يجعلهــا 
صياغــة مســببة للمشــاكل، ومقلقــة خصوصــاً فيمــا يتصــل بقضيــة املســاواة 
بــن الرجــل واملــرأة39. وقــد اختفــت هــذه العبــارة يف النــص النهائــي للدســتور 
ــى وجــه  ــرأة عل ــن الرجــل وامل ــة باملســاواة ب ــادة املتعلق ــا امل ــا اختفــت معه كم

اخلصــوص.

* بــل إن املســودات الســابقة للمســودة النهائيــة والصــادرة يف 14 أكتوبــر، و24 
ــدى  ــون ل ــى »املواطن ــر كانــت قــد تضمنــت مــادة تنــص عل ــر، و11 نوفمب أكتوب
القانــون ســواء، وهــم متســاوون يف احلقــوق والواجبــات العامــة، ال متييــز 
بينهــم يف ذلــك بســبب اجلنــس أو األصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة 
أو الــرأي أو الوضــع االجتماعــي أو اإلعاقــة«، فجــاءت املــادة يف املشــروع 
النهائــي حتــت رقــم 33 مبتســرة وتنــص علــى »املواطنــون لــدى القانــون ســواء، 
وهــم متســاوون يف احلقــوق والواجبــات العامــة، ال متييــز بينهــم يف ذلــك«40. 
مبــا يثيــر التســاؤل والتحفــظ علــى ســر هــذا التغييــر األخيــر والــذي ال شــك 
ينقــص مــن مقــدار املســاواة وال يزيدهــا، ليــس فقــط بــن اجلنســن، ولكــن يف 
املطلــق. مبــا يتعــارض كذلــك مــع وجــود فكــرة املســاواة علــى رأس أولويــات 

املنظمــات احلقوقيــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي املشــاركة.

* كمــا طالبــت تلــك املنظمــات باشــتمال الدســتور اجلديــد علــى مــا يضمــن 
اســتقال الســلطة القضائيــة عــن التنفيذيــة، وعلــى وجــه اخلصــوص احملكمــة 
Change,org, 2012( <https://www.( ‘39 ’بيــان القــوى السياســية مــن املــادة 36 مــن بــاب احلقــوق واحلريــات
change.org/p/بيان-القوى-السياسية-رفض-املادة-36-اخلاصة-باملســاواة-من-باب-احلقوق-واحلريات-بيان-

.)n 36( القوى-السياسية-من-املادة-36-من-باب-احلقوق-واحلريات<.العميد
ــر يف نصــوص مشــروع الدســتور’  ــدل ومــن غي ــع دســتور مصــر” مــن ب ــي تصن ــة الت ــدي اخلفي ــر نصــار, ‘“األي 40 جاب

جريــدة الوطــن )2012(.
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الدســتورية العليــا، وذلــك بــأال تتدخــل يف تشــكيلها، كمــا حتظــر صاحيــات 
ــى41. إال أن املســودات  ــس القضــاء األعل ــى مجل ــا عل ــى أعضائه التفتيــش عل
رئيــس  تخــول  اشــتملت علــى نصــوص  قــد  أكتوبــر  و24   14 الصــادرة يف 
ــه  ــار في ــه يخت ــة ســلطة تعيــن أعضــاء ورئيــس احملكمــة بقــرار من اجلمهوري
بــن عــدد مــن املرشــحن دون اشــتراط موافقــة أو حتــى أخــذ رأي أعضــاء 
اجلمعيــة العموميــة للمحكمــة، وقــد أثــار ذلــك اعتراضــاً كبيــراً مــن املدافعــن 
عــن اســتقال احملكمــة، وظهــرت مســودة 11 نوفمبــر بــا نــص علــى الســلطة 
القضائيــة، ثــم ظهــرت النســخة النهائيــة للمشــروع حتــت املــادة 176 وكذلــك 
املــادة 233 يف بــاب األحــكام االنتقاليــة، فنصــت األولــى علــى حتديــد طريقــة 
ــات املرشــحة ســوى  ــة وال للجه ــذه الطريق ــد له ــون دون حتدي ــن بالقان التعي
أن يصــدر قــرار التعيــن رئيــس اجلمهوريــة، ونصــت الثانيــة علــى تقليــص 
عــدد أعضــاء احملكمــة دون ذريعــة واضحــة ســوى االنتقــام مــن األعضــاء 
املوجوديــن آنــذاك، إذ كانــت احملكمــة ســبباً يف حــل البرملــان الســابق كمــا 

ســبق التوضيــح42.

* مت التأكيــد كذلــك على:حــق املواطــن يف احملاكمــة أمــام قاضيــه الطبيعــي43، 
وقــد كفلتــه املــادة 75 مــن الدســتور بالفعــل. أيضــاً حظر احملاكمات العســكرية 
للمدنيــن44، وهــو مــا لــم يضمنــه الدســتور إذ نصــت املــادة 198 منــه علــى »...
وال يجــوز محاكمــة مدنــى أمــام القضــاء العســكري إال يف اجلرائــم التــي 
تضــر بالقــوات املســلحة؛ ويحــدد القانــون تلــك اجلرائــم، ويبــن اختصاصــات 
ــاب مــرة أخــرى للمحاكمــات  ــح الب القضــاء العســكري األخــرى...«، مبــا يفت
القوانــن دون ضمانــات  للمدنيــن ألســباب مجهولــة حتددهــا  العســكرية 
دســتورية صارمة.كذلــك احلــق يف التعويــض عــن أخطــاء العدالــة45، ولــم 
يظهــر ذلــك إال يف عبــارة مقتضبــة وعامــة واردة يف املــادة 35 تنــص علــى 
41 ’بعــد حضــور ممثليهــا جللســة اســتماع اجلمعيــة التأسيســية للدســتور: منظمــات حقوقيــة تبــدي تخوفهــا مــن مــدى 

.)n 23( ‘جديــة احلــوار املجتمعــي حــول دســتور مــا بعــد الثــورة
42 جابــر نصــار, ‘احملكمــة الدســتورية العليــا يف مشــروع الدســتور بــن عــداء غيــر مبــرر وإنتقــام غيــر مســبوق’ جريــدة 

الوطــن )2012(.
43 ’بعــد حضــور ممثليهــا جللســة اســتماع اجلمعيــة التأسيســية للدســتور: منظمــات حقوقيــة تبــدي تخوفهــا مــن مــدى 

.)n 23( ‘جديــة احلــوار املجتمعــي حــول دســتور مــا بعــد الثــورة
44 املرجع السابق.
45 املرجع السابق.
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»...وينظــم القانــون أحــكام احلبــس االحتياطــي ومدتــه وأســبابه، وحــاالت 
اســتحقاقا لتعويــض وأدائــه عــن احلبــس االحتياطــي، أو عــن تنفيــذ عقوبــة 
صــدر حكــم بــات بإلغــاء احلكــم املنفــذة مبوجبــه...«. وأخيــراً وضــع القيــود 
علــى إعــان حالــة الطــوارئ وســلطات الســلطة التنفيذيــة أثناءهــا واحلــد مــن 
مبــررات فــرض الســلطة النيابيــة لهــا46، إال أن املــادة 148 منحــت لرئيــس 
وذلــك  الطــوارئ ومتديدهــا  إعــان حالــة  مــن حيــث  متســعاً  اجلمهوريــة 
باشــتراط موافقــة »األغلبيــة« مــن البرملــان عليهــا وهــو لفــظ غامــض ال يحــدد 
نــوع األغلبيــة وإن كان يغلــب تفســيره علــى األغلبيــة املطلقــة “50٪+1” بــدالً 
مــن أغلبيــة الثلثــن املفترضــة يف شــأن خطيــر كهــذا، كمــا أحالــت تنظيــم هــذه 

احلالــة إلــى القانــون.

* التركيــز علــى احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي مثلــت صلــب مطالــب 
ــي  ــك احلقــوق املســتحدثة واحلقــوق الت ــر، وخصوصــاً تل ــورة ال25 مــن يناي ث
أغفلها دســتور 1971 مثل احلق يف الســكن واملياه واألرض والســيادة الغذائية، 
وضمــان حقــوق األقليــات واملــرأة وذوي االحتياجــات اخلاصــة. وأن يكــون ذلــك 
بإســهاب لتمكــن املواطنــن املطالبــة بحقوقهــم تلــك يف مواجهــة الدولــة47.
وبالفعــل مت تخصيــص الفصــل الثالــث مــن البــاب الثانــي مــن الدســتور للحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة، واشــتملت الكثيــر مــن مــواده علــى لفــظ »تلتــزم«، 
وإن جــاءت بعــض املــواد عامــة أو واســعة وال حتمــل معنــى اإللــزام التفصيلــي 
مثــل املــادة 68 املنظمــة للحــق يف املســكن والتــي نصــت علــى »املســكن املائــم 
واملــاء النظيــف والغــذاء الصحــي حقــوق مكفولة.وتتبنــى الدولــة خطــة وطنيــة 
الذاتيــة  املبــادرات  وتشــجيع  االجتماعيــة،  العدالــة  علــى  تقــوم  لإســكان؛ 
والتعاونيــات اإلســكانية، وتنظيــم اســتخدام أراضــي الدولــة ألغــراض العمران؛ 

مبــا يحقــق الصالــح العــام، ويحافــظ علــى حقــوق األجيــال.«

عــن  الدينيــة  املؤسســات  باســتقال  كذلــك  املنظمــات  تلــك  طالبــت   *
ســبتمبر  يف  الصــادرة  املســودات  إحــدى  أن  السياســية48.إال  املؤسســات 

46 املرجع السابق.

47 املرجع السابق.

48 املرجع السابق.
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2012 أعطــت لألزهــر يف بــاب املقومــات األساســية للدولــة دوراً جديــداً 
اإلســامية  الشــريعة  مبــاديء  لتفســير  النهائيــة  املرجعيــة  يكــون  أن  وهــو 
مبــا يرســخ دور سياســي لألزهــر كمــا يجعلــه يعلــو البرملــان وهــو الســلطة 
ــك الشــأن يف  ــد مت الوصــول حلــل وســط يف ذل ــا49ً. وق ــة دميوقراطي املنتخب
املســودة النهائيــة للدســتور، إذ اشــتملت املــادة 4 منهــا علــى عبــارة »...ويؤخــذ 
رأي هيئــة كبــار العلمــاء باألزهــر الشــريف يف الشــئون املتعلقــة بالشــريعة 
اإلســامية...«، وإن كان ذلــك يجعــل رأي األزهــر غيــر إلزامــي، إال أنــه يبقــي 

ــه. ــدور السياســي والتشــريعي ل ــى ال عل

ثانيــًا: بعــض التحفظــات األخــرى التــي ال تتعلــق مبقترحــات ســبق ملنظمــات 
املجتمــع املدنــي شــملت:

الــذي أولتــه  * اعتــرض عــدد مــن احلقوقيــن علــى االهتمــام الضعيــف 
اجلمعيــة التأسيســية حلقــوق العمــال والفاحــن، وقــد بلــغ ذلــك االعتــراض 
أوجــه عندمــا انســحب نقيــب الفاحــن مــن أعمــال اجلمعيــة التأسيســية 
مــع املنســحبن. ولــم ينعكــس أثــر هــذه االحتجاجــات علــى املشــروع النهائــي 
للدســتور إذ جــاءت عبــارات املــواد 15 و16 و64 و67 منــه عامــة وفضفاضــة 
وال ترتــب التزامــات مباشــرة علــى الدولــة جتــاه هاتــن الطائفتــن وال تخاطــب 
ــل  ــن نســبة متثي ــادة 27 م ــزد امل ــم ت ــا ل ــا50، كم ــان منه ــي تعاني املشــكات الت
العمــال املنتخبــن يف مجالــس إدارة قطــاع األعمــال والتــي ســبق أن لــم متثــل 

احلمايــة الكافيــة لهــذه الطائفــة يف ظــل نظــام مبــارك51.

* كمــا مت االعتــراض علــى املــواد اخلاصــة بســلطات رئيــس اجلمهوريــة 
رأوا  إذ   ،522012 نوفمبــر  املطروحــة يف  الدســتور  التــي وردت يف مســودة 
فيهــا متديــداً لســلطات الرئيــس لــم يشــهده حتــى دســتور 1971، وتغــوالً 

49 ’دســترة الدولــة الدينيــة يف مصــر الدســتور اجلديــد يقيــد احلريــات العامــة وحقــوق اإلنســان واملجتمــع املدنــي 
.)n 30( ‘!مطلــوب دســتور يحمــي احلريــة، ال املرعوبــن مــن احلريــة

50 جابــر نصــار, ‘الوضــع البائــس واملهــن للعمــال والفاحــن يف مشــروع الدســتور’ جريــدة الوطــن )2012(; ’يف 
ــة التأسيســية فقــدت شــرعيتها‘ )2012(  ــر األجــل، واللجن ــادم قصي ــز القاهــرة: الدســتور الق ــن رشــد مبرك ــون ب صال

>https://cihrs.org/يف-صالون-بن-رشد-مبركز-القاهرةالدســتور-ا/<.
.)n 50( ’51 نصار, ‘الوضع البائس واملهن للعمال والفاحن يف مشروع الدستور

.)n 25( 52 عثمان
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علــى ســلطات احلكومــة والبرملــان والقضــاء، وتهديــداً الســتقال الهيئــات 
الرقابيــة53. إال أن هــذه املــواد انتقلــت للمشــروع النهائــي الــذي صــدر يف 30 

.201254 نوفمبــر 

* كذلــك اعترضــت بعــض املنظمــات عليتقييــد حريــة ممارســة الشــعائر 
الدينيــة بشــكل يقتصــر فقــط علــى األديــان الســماوية الثاثةوذلــك يف املــادة 8 
مــن إحــدى املســودات الصــادرة يف أغســطس 2012 والتــي كانــت تنــص علــى 
»حريــة االعتقــاد وممارســة الشــعائر مصونــة وتكفــل الدولــة حريــة إقامــة دور 
ــه القانــون  ــى النحــو الــذى يبين ــادة ملمارســة شــعائراألديان الســماوية عل العب
مبــا ال يخالــف النظــام العــام«55، إال أن املــادة 43 ظهــرت حتتــوي علــى نفــس 

املضمون تقريباً باستثناء حذف عبارة »مبا ال يخالف النظام العام«.

ــاه  ــًة إي ــة للدســتور متهم ــات أيضــاً املســودات املتتالي ــك املنظم ــدت تل * انتق
بتبنــي صبغــة دينيــة طائفيــة، ومــن ذلــك نــص املــادة 220 من مســودة الدســتور 
املنشــورة علــى املوقــع الرســمي للجنــة التأسيســية لصياغــة الدســتور املصــري 
علــى »مبادئ الشــريعة اإلسامية تشمل أدلتهــا الكليــة وقواعدها األصوليــة 
والفقهيــة ومصادرها املعتبــرة يفمذاهب أهل الســنة واجلماعــة«، والتــي تعقــد 
مــن مســألة تطبيــق الشــريعة وتثيــر مخــاوف األقليــات غيــر املســلمة والقــوى 
ــة للدســتور  ــادة ظهــرت يف املســودة النهائي ــة56. إال أن امل ــة والعلماني الليبرالي

حتت رقم 119.

* وأخيــراً انتقــدت تلــك املنظمــات عــدم الشــفافية وعــدم التعاطــي جديــاً مــع 
مقترحــات منظمــات املجتمــع املدني،وعــدم تــوازن التمثيــل يف اجلمعيــة بــن 

 n( ‘53 ’يف صالــون بــن رشــد مبركــز القاهــرة: الدســتور القــادم قصيــر األجــل، واللجنــة التأسيســية فقــدت شــرعيتها
.)50

54 جابر نصار, ‘تقليص اختصاصات الرئيس يف مشروع الدستور الكذبة الكبرى‘ جريدة الوطن )2012(.
.)n 36( 55 العميد

56 ’دســترة الدولــة الدينيــة يف مصــر الدســتور اجلديــد يقيــد احلريــات العامــة وحقــوق اإلنســان واملجتمــع املدنــي 
ــاج االســتبداد السياســي  ــة!‘ )n 30(; ’ال لدســتور إعــادة إنت ــة، ال املرعوبــن مــن احلري ــوب دســتور يحمــي احلري مطل
ــوق اإلنســان, 2012(. ــز القاهــرة لدراســات حق ــوق اإلنســان ترفــض مســودة الدســتور‘ )مرك ــات حق ــي منظم والدين
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طوائــف املجتمــع وخلوهــا مــن اخلبــراء املختصــن57، مبــا يعكــس يف املطلــق 
تقييــم منظمــات املجتمــع املدنــي ذاتهــا ملشــاركتها يف صنــع ذلــك الدســتور.

الدستور املؤقت 2013:	 

ــل الرئيــس محمــد مرســي  ــادت برحي ــي ن ــو والت عقــب تظاهــرات ال30 يوني
وتعديــل دســتور 2012 واشــتركت فيهــا العديــد مــن القــوى املدنيــة، اســتجابت 
القــوات املســلحة ملطالــب املتظاهريــن، وبالفعــل مت عــزل الرئيــس األســبق 
محمــد مرســي وتعيــن رئيــس احملكمــة الدســتورية العليــا آنــذاك عدلــي 
عــن خارطــة  واإلعــان   ،2012 دســتور  وتعطيــل  مؤقــت  كرئيــس  منصــور 
املؤقــت  الرئيــس  وبعدهــا أصــدر  االنتقاليــة اجلديــدة58.  للمرحلــة  طريــق 
تعــرض  أنــه  إال  املرحلــة،  تلــك  ينظــم  دســتورياً  إعانــاً  منصــور  عدلــي 
وتيــارات سياســية نظــراً  املدنــي  للمجتمــع  قــوى مختلفــة  مــن  النتقــادات 
لبعــض  كفالتــه  لعــدم  وكذلــك  صياغتــه،  يف  القــوى  تلــك  مشــاورة  لعــدم 
 احلقــوق واملطالــب التــي مثلــت جانبــاً مــن االعتــراض علــى دســتور 201259.

دستور 201460:	 

نصت املادتان 28 و29 من اإلعان الدستوري الصادر يف 8 يوليو 2013 على: 
»تشــكل بقــرار مــن رئيــس اجلمهوريــة خــال مــدة ال جتــاوز خمســة عشــر يوما 
57 ’دســترة الدولــة الدينيــة يف مصــر الدســتور اجلديــد يقيــد احلريــات العامــة وحقــوق اإلنســان واملجتمــع املدنــي 

.)n 30( ‘!مطلــوب دســتور يحمــي احلريــة، ال املرعوبــن مــن احلريــة
https://www.< )2013 ,(; ’اجليــش املصــري يعــزل مرســي ويعطــل الدســتور‘ )اجلزيرة.نــتn 1( 58 عبــد احلميــد

aljazeera.net/news/arabic/2013/7/3/اجليش-املصري-يعزل-مرسي-ويعطل-الدستور<.
/DW, 2013( <https://www.dw.com/ar( ‘59 ’مصــر: حركــة “متــرد” ترفــض اإلعــان الدســتوري اجلديــد
مصر-حركة-مترد-ترفض-اإلعان-الدســتوري-اجلديد/a-16939043<; ’جبهــة اإلنقــاذ يف مصــر ترفــض اإلعــان 
REUTERS, 2013( <https://ara.reuters.com/article/topNews/( املؤقــت‘  للرئيــس  الدســتوري 

.>idARACAE9B244R20130709
60 للرجــوع إلــى نصــوص محاضــر عمــل جلنــة العشــرة ثــم جلنــة اخلمســن واملســودات الصــادرة عنهمــا والتــي كانــت 
https://manshurat.org/taxonomy/< )مرجعــاً لهــذا القســم انظــر: ’وثائــق دســتورية‘ )منشــورات قانونيــة

term/1<.مــن
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مــن تاريــخ صــدور هــذا اإلعــان جلنــة خبــراء تضــم اثنن من أعضــاء احملكمة 
أعضــاء احملكمــة الدســتورية العليــا وهيئــة املفوضــن بهــا، واثنــن مــن قضــاة 
القضــاء العــادي، واثنــن مــن قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أســاتذة القانون 
الدســتوري باجلامعــات املصريــة، وتختــار املجالــس العليــا للهيئــات واجلهــات 
القضائيــة ممثليهــا، ويختــار املجلــس األعلــى للجامعــات أســاتذة القانــون 
الدســتوري. وتختــص اللجنــة باقتــراح التعديــات علــى دســتور 2012 املعطــل، 
علــى أن تنتهــى مــن عملهــا خــال ثاثــن يومــا مــن تاريــخ تشــكيلها. ويحــدد 
 القــرار الصــادر بتشــكيل اللجنــة مــكان انعقادهــا وقواعــد تنظيــم العمــل بهــا.                                                      
التعديــات  مقتــرح  الســابقة  املــادة  يف  عليهــا  املنصــوص  اللجنــة  تعــرض 
الدســتورية علــى جلنــة تضــم خمســن عضــوا، ميثلــون كافــة فئــات املجتمــع 
ــى األخــص األحــزاب واملثقفــن والعمــال  ــه الســكانية، وعل وطوائفــه وتنوعات
والفاحــن وأعضــاء النقابــات املهنيــة واالحتــادات النوعيــة واملجالس القومية 
واألزهــر والكنائــس املصريــة والقــوات املســلحة والشــرطة والشــخصيات 
العامــة، علــى أن يكــون مــن بينهــم عشــرة مــن الشــباب والنســاء علــى األقــل، 
وترشــح كل جهــة ممثليهــا، ويرشــح مجلــس الــوزراء الشــخصيات العامــة. 
ويتعــن أن تنتهــى اللجنــة مــن إعــداد املشــروع النهائــي للتعديــات الدســتورية 
خــال ســتن يوًمــا علــى األكثــر مــن ورود املقتــرح إليهــا، تلتــزم خالهــا بطرحــه 
الازمــة  القــرارات  اجلمهوريــة  رئيــس  ويصــدر  املجتمعــي.  احلــوار  علــى 
لتشــكيل اللجنــة وحتديــد مــكان انعقادهــا، وحتــدد اللجنــة القواعــد املنظمــة 
ــة بضمــان احلــوار املجتمعــي حــول التعديــات.« ــا واإلجــراءات الكفيل لعمله

ــة صياغــة دســتور  ــه فقــد مت ضمــان مشــاركة املجتمــع املدنــي يف عملي وعلي
2014 منذ البداية بحكم مواد هذا اإلعان.وبعد أن تقدمت اجلهات املشــار 
إليهــا بترشــيحاتها وفقــاً للمعاييــر التــي أعلنتهــا رئاســة اجلمهوريــة61، صــدر 
قــرار رئيــس اجلمهوريــة لســنة 570 لســنة 2013 بتشــكيل جلنــة اخلمســن، 
والتــي احتــوت علــى 50 عضــو أصلــي و49 عضو احتياطي شــملوا ممثلن عن 
حركــة متــرد، ائتــاف شــباب الثــورة جبهــة 30 يونيــو، احتــاد الكتــاب املصــري، 

الوطــن )2015(  »أبــو القمصــان« عــن الدســتور: بعــض أعضــاء »اخلمســن« بحثــوا عــن مصاحلهــم‘  61 ’شــهادة 
.>https://www.elwatannews.com/news/details/804358<
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احتــاد النقابــات الفنيــة، قطــاع الفنــون التشــكيلية والتطبيقيــة، احتــاد نقابــات 
العمــل مبختلــف تشــكياتها، احتــاد نقابــات الفاحــن مبختلــف تشــكياتها، 
نقابــة احملامــن، نقابــة األطبــاء، نقابــة املهندســن، نقابــة الصحفيــن، الغــرف 
الســياحية، احتــاد الغــرف الصناعيــة، احتــاد الغــرف التجاريــة، احتــاد طــاب 

مصــر، االحتــاد العــام للجمعيــات واملؤسســات األهليــة.
ولكــي نرصــد مــدى تأثيــر ممثلــو املجتمــع املدنــي داخــل وخــارج اللجنــة علــى 
عمليــة صياغــة الدســتور، فإننــا نتتبــع أثــر املقترحــات والتحفظــات التــي 
قدموهــا قبيــل وأثنــاء اجللســات األولــى لعملهــا علــى الصيغــة النهائيــة التــي 
خــرج بهــا مشــروع الدســتور الــذي مت االســتفتاء عليــه، وذلــك وفقــاً للجــدول 

التالــي، أخــذاً باملاحظــات التالــي ذكرهــا:
كامــل  خــال  الدائــرة  النقاشــات  أثــر  بتتبــع  نقــم  لــم   .1
أســباب: لعــدة  وذلــك  اخلمســن  للجنــة  عمــل  جلســة   ال63 
أوالً: فمن خال تفُقد محاضر تلك اجللسات تبن لنا أن ممثلي تلك الهيئات 
والطوائــف قــد قامــوا مبناقشــة مــا لديهــم باســتخدام نفــس الســبل املتاحــة 
لغيرهــم مــن أعضــاء اللجنــة كأحــد صائغــي الدســتور وليــس كأحــد الاعبــن 
اخلارجيــن عــن تلــك اللجنــة كمــا كان احلــال مــع وضــع الدســتور الــذي ســبقه 
)2012(62. وبانتهــاء أعمــال اللجنــة يف جلســتها األخيــرة كان قــد مت التوافــق 
بــن أولئــك األعضــاء والتصويــت علــى ما مت صياغتــه دون إعان حتفظات أو 
انســحابات بحيــث خــرج النــص النهائــي باســم اللجنة جميعهــا، وبإعان بعض 
 األعضــاء تنازلهــم عــن تفضياتهــم الشــخصية لصالــح تفضيــات اجلمهــور.
2. أهــم الصراعــات التــي دارت داخــل اللجنــة وشــهدت تهديــدات باالنســحاب 
ــي  ــس ممثل ــة ولي ــات الديني ــف واألحــزاب واجله ــي الطوائ ــت متــس ممثل كان

املجتمــع املدنــي63.
https://< )2013 ,ــل الدســتور’ )مصــراوي ــة اخلمســن لتعدي ــا جلن ــي واجهته ــرز األزمــات الت ــي, ‘أب 62 عمــرو وال
www.masrawy.com/news/news_reports/details/2013/11/28/140352/أبرز-األزمات-التــي-

واجهتها-جلنة-اخلمسن-لتعديل-الدســتور<.
63 حمــدي دبــش, ‘»النــور«: نــدرس االنســحاب مــن »جلنــة الـــ50« إذا اعتــدي علــى مــواد الشــريعة’ املصــري اليــوم )17 
مصطفــى   ;>September 2013( <https://www.almasryalyoum.com/news/details/319693
ســليمان, ’البياضــي ينفــي انســحاب الكنائــس مــن جلنــة الـــ50 للدســتور، أنبــاء عــن انســحاب ممثلــي الكنائــس احتجاجــاً 
November 2013( <https://www. 6 ,علــى متريــر مــادة تفســير الشــريعة اإلســامية‘ العربيــة )القاهــرة
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3. أمــا عــن االعتراضــات أو البيانــات املنشــورة يف وســائل اإلعــام، فلــم 
يســفر بحثنــا عــن شــيء مــن ذلــك قــد صــدر مــن منظمــات املجتمــع املدنــي 
ــدء  ــل ب ــات قبي ــة، وإن مت طــرح بعــض التحفظــات واملطالب ــاء عمــل اللجن أثن
عملهــا64، وســوف يتــم دمــج هــذه التحفظــات واملطالبــات يف اجلــدول اآلتــي 

بيانه.

املبدئــي علــى  التحفــظ  أو  املقتــرح  إلــى  تقســيم اجلــدول  يتــم  4. ســوف 
جانــب، ثــم مــدى تطبيقــه علــى جانــب ثانــي، ويتــم التعبيــر عــن هــذا املــدى 
ب”0/1/.5” مقترنــاً برقــم املــادة يف الصياغــة النهائيــة إن وجــد، بحيــث يعبــر 
“0” عــن عــدم األخــذ باملقتــرح أو التحفــظ، “1” عــن تبنيــه، و”.5” عــن 

تبنيــه مــع التعديــل.

ــات كانــت خاضعــة لاختــاف  ــار أن بعــض هــذه املطالب 5. يؤخــذ يف االعتب
بــن ممثلــي املجتمــع املدنــي ذاتهــم. فعلــى ســبيل املثــال وليــس احلصــر، يف 
النقطــة اخلاصــة مبــا إذا كانــت مــواد الدســتور يجــب أن تكــون موجــزة أم 
ــى ضــرورة  ــل االحتــاد القومــي للعمــال إل ــري ممث ــة، ذهــب أحمــد خي مفصل
الغــرف  الفيومــي ممثــل  عطيــة  محمــد  الدكتــور  ذهــب  بينمــا  التفصيــل، 
التجاريــة إلــى حتبيــذ اإليجــاز، وذهــب عمــرو صــاح ممثــل ائتــاف شــباب 
الثــورة جبهــة 30 يونيــو إلــى موقــف احليــاد مــن ذلــك أو ذاك إال فيمــا يخــص 
مــواد العدالــة االجتماعيــة التــي يجــب أن تكــون مفصلــة لكــي حتكــم القبضــة 
علــى املشــرع فــا يســتطيع التفريــط فيمــا ضمنــه الدســتور، بينمــا عبــر بعــض 
األعضــاء عــن حيرتهــم بــن هــذا أو ذاك نظــراً لوجــود مميــزات وعيــوب يف 
ــة.  ــذ البداي ــار من ــج املخت ــد النه ــوا بضــرورة حتدي ــن ولكــن طالب كا اخلياري
فذلــك املثــال البســيط يبــن للقــاريء مــا نعنيــه مــن تأثيــر هــذا اخلتــاف 
alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2013/11/06/البياضي-ينفي-انســحاب-الكنائس-من-

.>html.جلنة-الـ-50للدستور
July 2013( <https:// 30( 64 ’»تعديــل الدســتور« تنتظــر معاييــر اختيــار »جلنــة اخلمســن«’ املصــري اليــوم
www.almasryalyoum.com/news/details/242997<; ’قبــل ســاعات مــن إعــان أســماء أعضــاء جلنــة 
اخلمســن لتعديــل الدســتور.. “الببــاوى”: ســنعد دســتوراً يعبــر عــن الشــعب بكاملــه.. شــباباإلنقاذ: وجــود مــادة لســحب 
August 2013( <https:// 27( الثقــة مــن الرئيــس مطلــب ثــورى.. ونقيــب الزبالــن يطالــب بالتمثيــل‘ اليــوم الســابع
www.youm7.com/story/2013/8/27/قبل-ساعات-من-إعان-أسماء-أعضاء-جلنة-اخلمســن-لتعديل-

الدستور/1223007<.
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ومــا يســببه منتشــويش عمليــة قيــاس أثــر مشــاركة املجتمــع املدنــي علــى بنــاء 
الدســتور، ومــع ذلــك فإنــه تطبيقــاً للشــفافية يف التوصيــف ســوف يتــم ذكــر 
كافــة املطالبــات والنتيجــة التــي أفضــت إليهــا يف الصيغــة النهائيــة، ويتــرك 

ــاره. للقــاريء أن يأخــذ هــذا التضــارب يف اعتب

ــي  ــا بعــض ممثل ــادرات أطلقه ــى مب ــرة عل 6. اشــتمل محضــر اجللســة األخي
املجتمــع املدنــي لشــرح الدســتور املتفــق عليــه للجمهــور وتوعيــة املنتخبــن 
مبحتــواه، إال أنــه لــم تتوافــر مصــادر حــول مــا إذا كان ذلــك مت بالفعــل أم ال.

مدى تطبيقهاملطلب
.5/ الديباجةالنص على مدنية الدولة

1/ مادة 11،53النص على املساواة بن الرجل واملرأة
.5/ مادة 11.180وضع كوتة للمرأة يف املجلس النيابي

تشكيل جلان إقليمية تنزل إلى الشعب 
ال توجد مصادرلاستماع

1/ مادة 8،27،38،78،177،الديباجةالعدالة االجتماعية

1/ الفرع الثالث من الفصل الثاني يف الامركزية
الباب اخلامس

1/ مادة 5، الباب اخلامس )نظام احلكم(التوازن بن السلطات
رفع احلصانة املوضوعية واإلجرائية عن 

1/ مادة 159رئيس اجلمهورية

االلتزام باملعايير الدولية يف حقوق 
.5/ الديباجةاإلنسان

.5/ )مت االلتزام بذلك يف بعض املواد صيغة إلزامية ملواد الدستور
دون غيرها(

نسبة للعمال والفاحن يف املجلس 
.5/ مادة 180،243النيابي

1/مادة 74استبعاد األساس الديني للعمل السياسي
تعديل تشكيل جلنة اخلمسن ليشمل 

0القضاة كأعضاء أصلين
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1/ مادة 54كفالة حق الدفاع بألفاظ محددة
1عدم التحدد بأعمال جلنة العشرة

تعريف الفاح )من يفلح األرض ويزرعها 
وليس له مصدر رزق غير ذلك وموطنه 

االنتخابي يف القرية التابع لها(
0

1/ مادة 263االهتمام بقطاع الصعيد
0جلنة لصيانة الدستور

1/ مادة 216حترير السلطات الرقابية
اخلروج بالتمثيل يف االنتخابات من 

.5/ مادة 102النطاق اجلغرايف

.5 )بعض املواد دون غيرها(إيجاز املواد
اعتماد اختيار الوزراء على الكفاءة وليس 

.5/ مادة 146على احملاصصة االنتخابية

إضافة محو األمية إلى واجبات اخلدمة 
0العسكرية

0وجود مجلس للشورى
.5/ الباب اخلامس )نظام احلكم(تبني النظام الرئاسي
.5 )بعض املواد دون غيرها(تفصيل مواد الدستور

النص على ثوابت الهوية املصرية 
اإلفريقية والعربية واإلسامية 

واملتوسطية
.5/ مادة 47

0وضع أهداف محددة للدولة
خضوع املدنين لقاضيهم الطبيعي دون 

.5/ مادة 204استثناءات

اجلمع بن اإليجاز والتفصيل مع ضرورة 
1/ مادة 8،27،38،78،177اإلسهاب يف مواد العدالة االجتماعية

1/ مادة 48اإلشارة إلى احلق يف الثقافة
1/ الديباجةاإلشارة إلى ثورة 1952

تبني تفسير وثيقة األزهر ملا يقصد 
ب«مباديء الشريعة« وهو ما يحيل على 

تفسير احملكمة الدستورية العليا
1/ الديباجة
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0إنشاء آلية ملتابعة تطبيق الدستور
حتديد نظام اقتصادي عصري يضمن 

تكافؤ الفرص دون تكافؤ النتيجة
1/ مادة 9، الفصل الثاني من الباب 

الثاني
التركيز على العمل األهلي واملبادرات 

.5/ مادة 75الشعبية

1/مادة 44اإلشارة إلى نهر النيل وحمايته
إطاق احلريات يف الدستور وما يترك 

1/ مادة 92للقانون هو فقط التنظيم

النص على جرمية التعذيب وعدم 
1/ مادة 55،52سقوطها بالتقادم

إنشاء آلية حملاسبة الرئيس وسحب الثقة 
1/ مادة 161منه

حظر األحزاب على أساس عرقي أو 
1/ مادة 74ديني

عدم وجود مواد تسمح باحلظر أو 
1اإلقصاء

1/ مادة 88مراعاة حقوق املصرين يف اخلارج
1/ مادة 241النص على العدالة االنتقالية

اإلبقاء على املادة 2 من دستور 1971 
1/ مادة 2وإلغاء املادة 219 من دستور 2012

1/ مادة 245رفض وجود مجلس الشورى
رفض نسبة ال50٪ للعمال والفاحن يف 

.5/ مادة 243،180املجلس النيابي

.5/ مادة 102رفض النظام الفردي يف االنتخابات
0متثيل نقابة الزبالن يف جلنة اخلمسن

1/ مادة 76كفالة حرية العمل النقابي
1/ مادة 93احترام املواثيق واملعاهدات الدولية

دستور جديد ال االلتزام بتعديل القدمي
.5/ مادة 246،)الشكل الرسمي ينطوي 
على تعديل واملضمون ينطوي على بناء 

دستور جديد(
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اجلدل الدستوري القائم:

يف خــال الســنوات القليلــة الســابقة وحتــى اللحظــات التــي تكتــب فيهــا 
هــذه الســطور، تــرددت دعــاوى تعديــل الدســتور، وعلــى رأســهااملواد املتعلقــة 
مبــدد واليــة رئيــس اجلمهوريــة، مبــا يفتــح عــدد مــرات جتديــد مــدة رئاســة 
ــاح السيســي  ــد الفت ــي عب ــة ويســمح بإعــادة ترشــح الرئيــس احلال اجلمهوري
لفتــرة رئاســية ثالثــة. كمــا تعلقــت بعــض تلــك الدعــاوى باملــواد االنتقاليــة، مــا 
ــة االنتقاليــة، وغيرهــا مــن املــواد التــي متهــل  ــق منهــا بالتصالــح والعدال يتعل
الدولــة فتــرات محــددة للقيــام ببعــض التغييــرات أو تعديــل األوضــاع املتعلقــة 
ببعــض الطوائــف مثــل متضــرري النوبــة، وغيرهــا65. يف ظــل ذلــك تظهــر 
أهميــة دور املجتمــع املدنــي مــن جديــد يف حمايــة الدســتور واملشــاركة يف 
تعزيــزه نحــو حتقيــق التحــول الدميوقراطــي ال إجهاضه.وقــد قامــت بالفعــل 
بعــض منظمــات املجتمــع املدنــي بالتفاعــل مــع هــذه الدعــاوى وانتقادها بشــدة 

نظــراً لتعديهــا علــى مبــاديء مــن املفتــرض أن الدســتور ذاتــه يحصنهــا66. 

إال أن احملــاوالت احلاليــة ال تــزال ضعيفــة وتتبــع ذات األخطــاء واملثالــب 
ــات الشــجب  ــى بيان ــي انتهجتهــا قــوى املجتمــع املدنــي مــن اقتصارهــا عل الت
واالســتنكار املبعثــرة يف أغلــب األحيــان عوضــاً عــن العمــل املنظــم كمــا اتضــح 

 Eman Muhammad Rashwan, ‘Egypt: THE STATE OF LIBERAL DEMOCRACY’ in  65
 Richard Albert and others )eds(, 2017 Global Review of Constitutional Law )2018(
ــرة الرئاســة جــدل يتجــدد يف  www.bc.edu/cloughcenter<<; فتحيــة الدخاخنــي, ‘تعديــل الدســتور مبــّد فت
ــورة‘ الشــرق األوســط  ــواد »ملغومــة«... ومعارضــون يرفضــون املســاس مبكتســبات الث ــون عــن م مصــر، مؤيدونيتحدث
)القاهــرة, https://aawsat.com/home/article/1370781< )2018/تعديل-الدستور-مبّد-فترة-الرئاســة-

جدل-يتجدد-يف-مصــر<.
Facebook Page, 2019( <https:// املصــري )املوقــف  الدســتور؟‘  تعديــل  هيــا ســنة  ’هــل ســنة ٢٠١٩   66
www.facebook.com/almawkef.almasry/posts/-هل-سنة-٢٠١٩-هيا-سنة-تعديل-الدســتور-
يطالــب  اســحق  ‘جــورج  وإحنا-بنستقبل-السنة-اجلديدة-ياســر-رزق-رئيس-مجل/1652700778163146/<; 
 Facebook ــة ــة الدميوقراطي ــه‘ )احلركــة املدني ــح املجــال العــام وتطبيــق الدســتور بــدال مــن احلديــث عــن تعديل بفت
Page, 2019( <https://www.facebook.com/civil.democratic.movement2018/
posts/2324954024457637?__tn__=K-R<; محمــد نصــار, ‘بعــد إشــهارها رســمًيا هــل تنجــح مؤسســة 
http://www.masralarabia.< العربيــة, 2016(  تعديلــه؟‘ )مصــر  التصــدي ملطالــب  الدســتور” يف  “حمايــة 
com/احلياة-السياسية/-1055855هل-تنجح-مؤسسة-حماية-الدســتور-يف-التصدي-ملطالب-تعديله؟<; ‘مصــر | 
علــى رئيــس اجلمهوريــة عــدم املســاس بالدســتور واالمتثــال ألحكامــه، نــداء مــن املنظمــات احلقوقيــة املصريــة املســتقلة‘ 
)مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان, https://cihrs.org< )2019/على-رئيس-اجلمهورية-عدم-املســاس-

بالدســتو/<.
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مــن عــرض خارطــة املشــاركة الدســتورية الســابق بيانهــا يف هــذا القســم مــن 
البحــث. لذلــك فإننــا ننتقــل اآلن إلــى اســتقراء السياســات الســابقة واحلاليــة 
ــى التحــوالت الدســتورية  ــر عل ــه التأثي ــي املصــري يف محاولت ــع املدن للمجتم
تلــك  يف  والثمــن  الغــث  موضحــن  الدميوقراطــي،  االنتقــال  مرحلــة  يف 
السياســات، ومــا تســببت فيــه مــن نتائــج، ثــم ننتقــل بعــد ذلــك إلــى طــرح 

السياســات البديلــة.

السياسات احلالية للمجتمع املدني املصري يف عملية التحول الدستوري:

يتضــح لنــا مــن العــرض الســابق أن املجتمــع املدنــي املصــري علــى اختــاف 
أطيافــه قــد اتبــع مجموعــة مــن السياســات يف تفاعلــه مــع عمليــات التغييــر 
ــع شــهدنا بعــض  ــة. بالطب الدســتوري كجــزء مــن التحــول نحــو الدميوقراطي
التغييــرات بتغييــر النظــام السياســي القائــم واإلطــار القانونــي املتــاح، إال 
ــا يف هــذا  ــي ســوف نطرحه ــة الت ــه ميكــن اخلــروج ببعــض الســمات العام أن
ــرض  ــوم بع ــم نق ــا، ث ــوارد فيه ــل ال ــل ألثرهــا واخلل ــا بتحلي القســم، ونصحبه
بعــض السياســات التــي مت طرحهــا مــن باحثــن آخريــن، مبــا ميهــد للقســم 
األخيــر وهــو التوصيــات التــي يقدمهــا الباحــث للمجتمــع املدنــي املصــري 

كصانــع لدســاتير التحــول الدميوقراطــي.

أواًل: السياسات املتبعة بالفعل:

احلــل الصدامــي واملتمثــل يف التظاهــرات واالحتجاجــات: وهــذا احلــل ال 	 
يبــدو مجديــاً يف ظــل القيــود القانونيــة احلاليــة. مــن املمكــن القــول بــأن 
هــذه السياســات الصداميــة واحلــركات االحتجاجيــة قــد أتــت ثمارها من 
قبــل ألنهــا كانــت جــزءاً مــن االحتجــاج الــذي أدى إلــى ثــورة 25 ينايــر مبــا 
تبعهــا مــن حتــول دســتوري أو إســقاط دســتور 2012 كذلــك فيمــا بعــد، 
إال أن الســيكولوجية واألولويــات لــدى الشــعب املصــري ذاتهــا وكذلــك 
الظــروف السياســية احمليطــة بالــدول األخــرى قــد غيــرت إمكانيــة تكــرار 

ذلــك يف ظــل الظــرف الراهــن.
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مكروهــاً 	  وال  مطلقــاً  فعــاالً  ســاحاً  ليســتا  واالمتناع:وهمــا  املقاطعــة 
تلــك املنظمــات للرقابــة علــى  مطلقــاً. فعلــى ســبيل املثــال، مقاطعــة 
االنتخابــات يف عهــد الرئيــس مبــارك لعــدم توافــر احلــد األدنــى مــن 
ضمانــات نزاهتهــا ســحبت املزيــد مــن شــرعية تلــك االنتخابــات املهلهلــة 
بالفعــل، مبــا زاد يف التمهيــد حلــدوث الثــورة بعــد ذلــك، إال أن ذلــك 
ــون  ــه يك ــة، فإن ــول بديل ــرن بطــرح حل ــم يقت ــاع عــن املشــاركة إذا ل االمتن
مجــرد انســحاب مــن الواقــع السياســي يولــد فراغــاً يف الــدور الــذي يجــب 
أن تلعبــه تلــك املنظمــات، كمــا يجعــل رصيدهــا مــن خبــرة العمــل العــام 

ــة للبحــث. ــة األصلي ــدم مبــا يصــب يف املعضل شــبه منع
التمركــز داخــل العاصمة:التوزيــع اجلغــرايف ملنظمــات املجتمــع املدنــي 	 

يف مصــر اليــزال يعانــي هــو اآلخــر مــن املركزيــة واالنحصــار داخــل 
ــى  ــة البشــرية67، وحت ــر احتياجــاً للتنمي العاصمــة وإهمــال املناطــق األكث
ــادرات ضعيفــة  ــادرات التــي حاولــت اخلــروج إلــى األقاليــم كانــت مب املب
وال حتتــوي التركيــز الــازم، وهــو مــا يحصــر تأثيــر تلــك املجتمعــات 
وانعزالهــا عــن أغلبيــة املصريــن الذيــن ميلكــون القــرار احلقيقــي يف 

الدســتورية. حلظــة االســتحقاقات 
اســتخدام الوســائل اإللكترونيــة. مبــرور الوقــت، ازدادت فطنــة عــدد مــن 	 

ــدور  ــى ال ــذات حــركات الشــباب، إل ــة، وبال ــة املدني احلــركات االجتماعي
الفعــال الــذي ميكــن أن يقدمــه اإلنترنــت وخصوصــاً ال«سوشــيال ميديــا« 
ففــي ممارســة أنشــطتها. فإلــى جانــب االنتشــار الواســع لــه يف الســنوات 
األخيــرة، فــإن هــذه الوســيلة مييزهــا انخفــاض تكلفتها، وســهولة وصولها 
وتواصلها مع املجتمع اخلارجي والدولي. إال أن اســتخدام هذه الوســيلة 
اليــزال محــدوداً ولــم يتــم اســتغاله االســتغال األقصــى مــن قبــل تلــك 
املنظمــات. فقــد الحظنــا يف أثنــاء بحثنــا احملدوديــة الشــديدة للمراجــع 
اإللكترونيــة التــي ترصــد أنشــطة تلــك املنظمــات ودورهــا يف عمليــات 
التحــول الدســتوري، بحيــث يعتمــد األمــر يف معظــم األحــوال علــى مجــرد 
تصريحــات إعاميــة متناثــرة هنــا وهنــاك دون ترتيــب أو توضيــح. مبــا 

.n 7( 46( 67 إبراهيم
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يفقــد العمــل املدنــي تنظيمــه وتأريخــه وســهولة تتبعــه وحتقيــق انتشــاره 
ومصداقيتــه يف الوقــت ذاتــه.

شــخصنة الصــراع: الكثيــر مــن املواقــف الصــادرة عــن املجتمــع املدنــي يف 	 
مصــر اتســمت بقصــور شــديد يف عــدة نــواٍح ومــن أهمهــا عــدم وضــوح 
املوقــف وتفصيلــه أو عــدم موضوعيتــه. فكمــا اتضــح من العرض الســابق، 
أشــخاص  أو  املواقــف ألحــزاب  تلــك  األحيــان حتيــزت  مــن  كثيــر  يف 
بعينهــم، أو احتملــت بياناتهــم طابــع شــخصي بحــت، أو كانــت انتقاداتهــم 

أو اقتراحاتهــم عامــة وعاطفيــة وغيــر محــددة.
املطالبــات الادســتورية: يف ســياق متصــل، فــإن بعــض منظمــات املجتمــع 	 

املدنــي، وبالــذات النقابــات، كانــت مطالبهــا تتســم بطابــع غيــر دســتوري 
أو غيــر قانونــي، أو غيــر ممكــن حتقيقــه، أو يعتــدي علــى حقــوق طوائــف 
نقابــة  مــن مطالبــة  مــا ســبق توضيحــه  املثــال،  أخــرى. علــى ســبيل 
الصحفيــن للجنــة التأسيســية لدســتور 2012 منحظــر الرقابــة مطلقــاً 
علــى وســائل اإلعــام أو حظــر العقوبــات الســالبة للحريــة بتاتــاً يف 
جرائــم النشــر، بينمــا ميكــن تصــور أن تعتــدي تلــك الوســائل علــى حرمــة 
احليــاه اخلاصــة للمواطنــن، أو أن تــروج الكراهيــة أو حتــرض حتريضــاً 
مباشــراً علــى اجلرميــة. فمثــل تلــك املواقــف تزيــد مــن حــدة األزمــة 
السياســية حــول بنــاء الدســتور، كمــا تفقــد تلــك املنظمــات تعاطــف كثيــر 

مــن الطوائــف معهــا.
الثرثرة الدســتورية: إن مدى تفصيل الوثيقة الدســتورية أو اقتضابها هو 	 

أمــر متنــازع عليــه فقهيــاً وعمليــاً. إال أنــه امليــل إلــى مــا يســمى ب«الثرثــرة 
الدســتورية« هــو أمــر شــائع يف املجتمعــات التــي تفتقــد إلــى الثقــة بــن 
أعضائهــا، إذ تعمــل الوثيقــة الدســتورية حينهــا يف نظرهــم ك«جهــاز 
إلزامــي« يتمكنــون بــه مــن ضمــان حقوقهــم التــي ال يثقــون يف احلصــول 
عليهــا دون ضمــان واضــح68.  وبطبيعــة احلــال فــإن مجتمــع عانــى لعقــود 
طويلــة مــن غيــاب ســيادة القانــون والشــفافية، كمــا لــم يشــهد حيــاة 
68 Christian Bjørnskov and Stefan Voigt, ‘Constitutional Verbosity and Social Trust’ )2014( 161 
Public Choice 91.
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سياســية تعدديــة تســمح ملختلــف أطرافــه بالتعــرف والتفاعــل وتكويــن 
ميــراث مــن اخلبــرات التــي تعطيهــم الثقــة يف بعضهــم أو يف النظــام 
الدميوقراطــي، مــن املتوقــع أن يعانــي مــن أزمــة الثقــة تلــك وبالتالــي مييــل 

إلــى حتبيــذ التفصيــل يف وثيقتــه الدســتورية.

ثانيًا: السياسات البديلة املطروحة:

التمكــن االقتصــادي واالجتماعــي: ســبق أن أشــار بعــض الباحثــن إلــى 	 
املدنــي  املجتمــع  ملنظمــات  واالجتماعيــة  الصحيــة  الرعايــة  أنأنشــطة 
املصــري تتركــز علــى األنشــطة اخليريــة الصرفــة، وحتــى املنظمــات 
التــي تتبنــى أنشــطة تنمويــة يصعــب حصرهــا وتبيانهــا بســبب اختــاط 
نشــاطها التنمــوي باخليــري69. بينمــا يجــب أن يكــون ملنظمــات املجتمــع 
املدنــي توجهــات تنمويــة واضحــة تهــدف لتمكــن األفــراد اقتصاديــاً 
واجتماعيــاً، ألن هــذه هــي ضمانــة التحــول الدميوقراطــي احلقيقيــة70.

الباحــث 	  أثارهــا  أن  ســبق  التــي  الفكــرة  كوســيط:  الدســتورية  احملاكــم 
األميركــي دوجــاس نيجيــم يف بحثــه حــول العاقــة الثاثيــة بــن احلــركات 
االجتماعيــة، احملاكــم، والتغييــر الدســتوري هــي فكــرة جيــدة جــداً ولــم تــَر 
النــور بعــد بشــكل حقيقــي يف الواقــع املصــري. وهــي ترتكــز علــى فكــرة 
ــد مــن  ــى مزي ــاع إل ــون واالجتم ــي علمــي القان ــن باحث أن يتحــول احلــوار ب
التداخليــة مبــا يســمح بإحــداث التغييــر الدســتوري عــن طريــق أحــكام 
احملاكــم التــي تتأثــر بــاآلراء القانونيــة املنفتحــة علــى فكر أصحــاب احلركات 
االجتماعيــة، كمــا تؤثــر يف منظــري احلــركات االجتماعيــة ذاتهــم بجــذب 
انتباههــم إلــى اجلانــب القانونــي والقضائــي مــن أطروحاتهــم71. فلــو أن 
حتــاور وتفاعــل املجتمــع املدنــي مــع النخــب القضائيــة والقانونيــة املصريــة 
اتخــذ منحــًى آخــر أكثــر تداخــًا وبرجماتيــة، لكانــت كثيــر مــن مســارات 

.n 7( 46( 69 إبراهيم
70 املرجع السابق 79.

71 Douglas Nejaime, ‘Constitutional Change, Courts, and Social Movements’ (2013) 111 Michigan 
Law Review 877.



185 184

ــف كان  ــا كي ــد رأين ــت لألفضــل، وق التحــول الدميوقراطــي يف مصــر اجته
للقضــاء املصــري دور محــوري يف احملطــات املختلفــة لذلــك التحــول.

البحــث عــن هويــة: كذلــك فــإن منظمــات املجتمــع املدنــي املصريــة الزالت 	 
تفتقــر إلــى عاملــن أساســين ينخــران يف فاعليتهــا: األول هــو التخطيــط 
االســتراتيجي وحتديــد األدوار، والثانــي هــو صنــع شــبكة تواصليــة بينهــا 

وبــن بعضهــا وبينهــا بــن ســائر أطــراف املجتمــع املصــري72.

كامــل يف موســوعتها حــول 	  بإفــراد قســم  »انتربيــس«  قامــت منظمــة 
اخليــارات العمليــة يف بنــاء الدســاتير لــدور املجتمــع املدنــي يف ذلــك 
ــى خبــرات دول ســابقة، وتتســم  وتقــدمي بعــض الترشــيحات القائمــة عل
ــق وليــس للمجتمــع  ــي بشــكل مطل ــى املجتمــع املدن ــا إل ــة توجيهه بعمومي
ــى وجــه اخلصــوص، إال أنهــا تتقاطــع مــع كثيــر مــن  املدنــي املصــري عل
التوصيــات التــي ســيلي ذكرهــا يف القســم القــادم مــن توصيــات الباحــث، 
خاصــًة مــا يتصــل منهــا بالتربيــة املدنيــة وإجراء البحوث حــول املقترحات 

الدســتورية73.

التوصيات املتعلقة بالسياسات:

املدنيــة يف صناعــة دســاتير  الرئيســية هــي أن دور املجتمعــات  التوصيــة 
التحــول الدميوقراطــي هــو دور طويــل املــدى، وهــذا هــو مــا كنــا نقصــده يف 
العنــوان بــأن “اللحظــة الدســتورية هــي اآلن”. فاملجتمــع املدنــي الضعيــف 
ال يســتطيع أن يفــرض اقتراحاتــه علــى أيــة جمعيــة تأسيســية، واجلمهــور 
الغيــر مســتعد ملمارســة حقوقــه السياســية ال ميكــن ألي مجتمــع مدنــي مهمــا 
كان قويــاً أن يقــوم بــدوره كحلقــة وصــل بينــه وبــن األطــراف التأسيســية. 
اللحظــة الدســتورية القادمــة ملصــر تبــدأ اآلن، والوقــت الــذي يجلــس فيــه 
صنــاع الدســتور القادمــون إلعــادة النظــر فيــه وتغييــره لــن تكــون إال تتويجــاً 
72 Taha Kassem, ‘CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN POST REVOLUTION EGYPT: SEARCH FOR 
IDENTITY’ (2017) 7 International Journal of Political Science, Law and International Relations 
(IJPSLIR) 1.

.and others )n 2( 306–320 73 ميشيل
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لهــذه اللحظــة.. حــل املعضلــة يكمــن فيهــا. ولتحقيــق ذلــك احلــل، يوصــى 
ــة: ــاع السياســات اآلتي باتب

ــاء أي 	  النشــاط التوعــوي هــو الطريق:الــدور األهــم للمجتمــع املدنــي أثن
ــات  ــة املعلوم ــل مــن تكلف ــة، مبــا يقل ــة املدني ــة هــو التوعي ــة انتقالي مرحل
العاليــة ومخاطــر اتخــاذ القــراريف ظــل التشــكك74، الناجمــن عــن جهــل 
كل األطــراف ببعضهــا وغيــاب الثقــة، وهــي ســمات شــائعة للعاقــة بــن 
ــك  ــور يف تل ــن السياســين واجلمه ــن السياســين املختلفــن، وب الاعب
املراحل.والدليــل علــى أن التوعيــة هــي احلل،وعلــى محدوديــة إعاقــة 
القوانن املقيدة آلثارها، هو أن كثير من املشــاركن يف الثورة واحلمات 
املدنيــة والتوعويــة بعدهــا لــم يكونــوا أعضــاء منظمــات مجتمــع مدنــي، 
ــورة أصــًا، ورغــم عــدم  ــة الث ــم تكــن هــذه املنظمــات هــي صاحب ــل ول ب
وجــود تعــداد النتمــاءات املشــاركن يف الثــورة واحلمــات التــي تلتهــا، 
إال أن مقارنــة بســيطة بــن عــدد اجلماهيــر املشــاركة ومحدوديــة أعــداد 
منظمــات املجتمــع املدنــي املشــتغلة يف الشــئون السياســية تنبــيء بصحــة 
هــذا االســتدالل، بينمــا كانــت أكثــر التنظيمــات مشــاركة مــن شــباب 
جامعــات وخريجــن ممــن هــم أصحــاب مشــاركات يف منظمــات تنمويــة 

وأنشــطة طابيــة اعتياديــة إال أنهــا تهتــم بالوعــي.
إلــى 	  املصــري  املدنــي  املجتمــع  منظمــات  حتتــاج  اإللكترونــي:  العمــل 

التركيــز علــى العمــل اإللكترونــي بشــكل أوســع وأكثــر تنظيمــاً، فعــن 
طريــق ذلــك العمــل ميكنهــا نشــر أفكارهــا ومســاهمتها، والتواصــل مــع 
ــات وأبحــاث  ــة، وإصــدار بيان ــة وتوعوي اجلمهــور، وتقــدمي دورات تعليمي
ــن يف  ــن اآلخري ــا ومواقــف الاعب وموســوعات تتضمــن أرشــفة مواقفه
عمليــة البنــاء الدســتوري كمــا تؤطــر مســاهماتها يف العمــل املدنــي، وكل 
ــي هــو  ــت والعمــل اإللكترون ــر ضخمــة. اإلنترن ــة غي ــك بتكاليــف مادي ذل
كنــز افتتحتــه ثــورة ال25 مــن ينايــر ويجــب علــى منظمــات املجتمــع املدنــي 

أن تســتمر يف إعــادة اكتشــافه.
 Francesco Parisi, The Language of Law & Economics; A Dictionary (Cambridgeانظــر للمزيــد   74

”University Press 2013).  “Information Costs
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األســاس العلمــي: يجــب أن تكــون املســاهمة الدســتورية مبنيــة علــى 	 
أســس علميــة واضحــة. فاملواقــف والتصريحــات والبيانــات واملقترحــات 
املوضوعــي،  بالطابــع  متســمة  جميعــاً  تكــون  أن  يجــب  واالنتقــادات، 
ومراجعــة تقنيــاً مــن قبــل املختصــن، ومحــددة وموجهــة مباشــرة للهــدف 
وليســت مموهــة املعالــم أو عاطفيــة؛ ألن ذلــك هــو مــا ينمــي من مصداقية 
العمــل املدنــي لــدى كل مــن الشــارع ومــن السياســين، مبــا يــؤدي لفاعليــة 

دوره يف أن يكــون حلقــة الوصــل بينهمــا.

االنضبــاط القانونــي: كمــا يجــب أن تكــون تلــك املســاهمات مراجعــة 	 
جيــداً قانونيــاً وأن حتصــل منظمــات املجتمــع املدنــي علــى تأهيــل قانونــي 
ــم يعــاِن منــه أعضــاء  جيــد، فاالفتقــار إلــى اخلبــرة القانونيــة الازمــة ل
اللجــان التأسيســية فقــط، بــل املتفاعلــون معهــم مــن منظمــات املجتمــع 

املدنــي كذلــك.

االنفتــاح الداخلــي: علــى أعضــاء منظمــات املجتمــع املدنــي أن يكونــوا 	 
أكثــر انفتاحــاً علــى بعضهــم البعــض وأن يتجنبــوا التحــزب واالســتقطاب 
داخــل نطــاق املجتمــع املدنــي ذاتــه، فالعمــل بشــكل جماعــي ومتداخــل علــى 
مســتوى احلــركات االجتماعيــة ذاتهــا ســوف ينعكــس حتمــاً علــى اســتخدام 
نفــس أســلوب العمــل مــع اجلهــات احلكوميــة أو احلزبيــة أو الشــارع. يف 
تعبيــٍر آخــر، ال ميكــن للمجتمــع املدنــي أن يعطــي مــا يفتقــده هــو بالفعــل.

الصياغــة الشــمولية املرنــة: بالرغــم ممــا وضحنــاه مــن تفســير ميــل 	 
ــل مطالبهــم يف دســاتير االنتقــال، إال  ــى تفصي الاعبــن الدســتورين إل
أنــه مــن املفضــل للمجتمــع املدنــي أن يكــون الطــرف األكثــر تنــوراً واألكثــر 
ــر  ــك األكث ــه، وكذل ــوط ب ــدور املن توســطاً بــن هــؤالء الاعبــن بحكــم ال
شــمولية للتعبيــر عــن التيــارات الشــعبية املختلفــة، وبالتالــي أن يكــون أكثر 
ــي  ــواد الت ــا يخــص امل ــة فيم ــة ومرون ــر عمومي ــارات األكث ــى العب ــًا إل مي
حتــوي مقومــات الدولــة وهوياتهــا وتوجهاتهــا. فالتفاصيــل األقــل تعنــي 
نزاعــات أقــل وشــمولية أكثر،تعنــي أال يوجــد طــرف بعينــه مهــدد ألن 
النــص ميكــن أن يحتــوي اجلميــع دون أن يحتــوي االســتبداد، ثــم ميكــن 
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ــك  ــل تل ــى تفصي ــد أن تتصــارع عل ــا بع ــارات السياســية فيم ــع التي جلمي
العموميــات يف مــواد القانــون يف البرملــان. مثــال علــى ذلــك العبــارات 
اخلاصــة بالهويــة الدينيــة للدولــة، فنــص دســتور 2014 ميكــن أن يشــمل 
كا التياريــن املدنــي والدينــي، علــى عكــس نــص دســتور 2012. وقــد 
أثبتــت التجربــة أن الدســاتير األكثــر شــمولية ومرونــة – دون تفريــط 
ــى مــن االســتدامة والتطبيــق75. ــد األلفــاظ - حتقــق قــدراً أعل  يف حتدي
فاختيــار اإلطــار الواســع الــذي يســمح للجميــع بالعمــل يف املســتقبل 
»حجــاب  القــرار حتــت  اتخــاذ  ظــل  كفــاءًة يف  احللــول  أفضــل  ميثــل 
بعيــدة  اختيــارات  هــي  الدســتورية  فاالختيــارات  التأكــد«76.  عــدم 
ــم الاعبــون احلاليــون مبراكزهــم يف ظــل اللحظــة  املــدى، وحتــى لــو عل
احلاليــة أو القريبــة وبالتالــي حاولــوا تقويــة هــذه املراكــز وفقــاً لهــذه 
البعيــد  املســتقبل  يف  مبراكزهــم  اجلــزم  ميكــن  ال  فإنــه  املعطيــات، 
التــي يجــب أن يحموهــا أيضــاً، وخصوصــاً أن األغلبيــة املكتســبة بعــد 
تغيــر  بدليــل  أغلبيــة حقيقيــة،  بالضــرورة عــن  تعبــر  قــد ال  الثــورات 
ــي يف غضــون ســنوات  ــدوق االنتخاب موقــف الشــارع املصــري مــن الصن
ــم  ــاب التنظي ــة ناجتــة عــن غي ــون أغلبي ــن أن تك ــن املمك ــة، وإمنــا م قليل
لــدى طــرف مــا، أو رد فعــل مــن املتطــرف باجتــاه التيــار املضــاد للتيــار 
 الــذي متــرد عليــه، أو اختيــار لضــرورات اقتصاديــة أو أمنيــة معينــة.
تتبــدى أهميــة هــذا األمــر كذلــك إذا الحظنــا أن الزيــادات الكاميــة 
يف النــص الدســتوري جــد مهمــة، حتــى العبــارات املطاطــة التــي قــد ال 
ــرك  ــا تت ــي قــوي ومباشــر هــي مهمــة، ليــس ألنه ــر قانون ــا تأثي يكــون له
مســاحة حركــة للحكومــة أو البرملــان ليقيــد احلريــات، فتلــك احلجــة 
– رغــم وجاهتهــا - ميكــن الــرد عليهــا بــأن القضــاء الدســتوري يراقــب 
علــى تنظيــم القانــون لتلــك احلريــات الدســتورية ومــا إذا كان املشــرع قــد 
جتــاوز الغايــة الدســتورية أم ال، ولكــن ألن تلــك العبــارات تقــوم ببعــث 
75 Zachary Elkins, Tom Ginsburg and James Melton, ‘What Makes Constitutions Endure?’, The En-
durance of National Constitutions (Cambridge University Press 1997) <https://www.cambridge.
org/core/product/identifier/CBO9780511817595A011/type/book_part>.

 James M Buchanan :انظــر ”veil of uncertainty« 76 للمزيــد حــول اتخــاذ القــرار حتــت »حجــاب عــدم التأكــد« أو
 and Gordon Tullock, The Calculus of Consent, Logical Foundations of Constitutional Democracy,

 .)vol 3 (Liberty Fund, Inc 1999
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signa- ــدول األخــرى  ــى لل »إشــارات للشــعب وللســلطات وللقضــاء وحت
ling« بتوجهــات معينــة للدولــة وللمجتمــع ليســت يف صالــح احلقــوق 

واحلريــات وشــمولية الدســاتير علــى اإلطــاق.

جتنــب التحزبــات السياســية: يجــب علــى منظمــات املجتمع املدنــي أن تتجنب 	 
االنضمــام يف املوقــف السياســي إلــى أحــد األحــزاب أو اجلبهــات السياســية 
دون األخــرى، حتــى لــو كانــت تتفــق معهــا يف األيديولوجيــة أو األهــداف، ألن 
ــة لــدى  املفتــرض أن يكــون دورهــا هــو متثيــل الرغبــات الشــعبية غيــر املمثل
هــؤالء األطــراف السياســين،كما أن التحــزب ميكــن أن يــؤدي الســتبعاد تلــك 

املنظمــات مــن قبــل طــرف نكايــًة يف أطــراف أخــرى مناوئــة لــه77.

الدفــع نحــو احلــوار: كذلــك يجــب أن يكــون دور حــركات املدنــي هــو 	 
الدفــع نحــو احلــوار ال التحــزب. فاملســار االنتقالــي بطبيعتــه هــو مســار 
ــة الااســتقرار، إال أن  ــة اخلــروج مــن حال ــا حملاول ــا رأين اســتعجالي كم
ــى التحــاور  ــداً، يحتاجــون إل ــم يجلســوا مــع بعــض أب ــن ل األطــراف الذي
قبــل صياغــة الدســتور، ويجــب أن يتجــه دور املجتمــع املدنــي إلــى الدفــع 

ــه، ال اســتعداء األطــراف. ــك احلــوار والتوســط في يف ســبيل ذل

ــا 	  ــل واصطدامه ــى مشــاكل التموي ــب عل ــن التغل ــل: ميك مشــكات التموي
باإلطــار القانونــي احلالــي للجمعيــات األهليــة باعتمــاد واحــد مــن حلــن: 
األول هــو احلصــول علــى التمويــل مــن املنظمــات العامليــة احلكوميــة مثــل 
األمم املتحــدة والتــي تكــون الدولــة طرفــاً فيهــا بشــكل مــا ممــا يخفــض 
مــن وجــود شــبهات حولهــا، والثانــي هــو اعتمــاد بعــض أشــكال منظمــات 
املجتمــع املدنــي علــى التمويــل الذاتــي مــن أعضائهــا مثــل النقابــات 

ــة. ــات العلمي واجلمعي
77  انظــر علــى ســبيل املثــال يف مصــر: عثمــان )n 25(. وقــارن ذلــك مثــًا بحركــة مثــل »نطالبــك ونحاســبك« التونســية 
 Ntalbek w’ :والتــي تراقــب تنفيــذ الوعــود االنتخابيــة لــكا طــريف الصــراع السياســي يف تونــس. للمزيــد انظــر

ــك ونحاســبك’  Nhasbek نطالب
h tt p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / n t a l b e k w n h a s b e k / ? _ _ t n _ _ = k C H - <
R & e i d = A R C B m B W _ i P X Z Z 1 F Tm h s w h W l N H w O Q v n B V 7 S o B J C z w g 4 h M i X j T F z r 7 8 -
Z f w N P 9 g M LU t g 9 f C p o Wa N 7 Ys D W R & h c _ ref = A RT 6 C t G 7 d S 1 n 3 Eq G U r O DJ o i v T P Y-
B w o 0 A E O I 3 3 d e j t M H 9 _ N r H R c o N v h f O Z a n F 2 F t b Z c & f r e f = n f & _ _ x t s _ _
[ 0 ] = 6 8 . A R C E N l S 2 N q 2 k U L p S E 6 k i 5 2 T K h K 5 o f K H H b i D f O q P m V x O _
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يولــي 	  أن  املصــري  املدنــي  املجتمــع  علــى  الدميوغرافيــة:  االعتبــارات 
كثافــة  البشــرية واألكثــر  للتنميــة  للمناطــق األشــد احتياجــاً  األهميــة 
ــر أنشــطته، دون  ــر مــن تأثي ــق مــدى أكب ــه لتحقي ســكانية يف الوقــت ذات
التقيــد بالتوجهــات املركزيــة. فصناعــة الدســاتير ال تتــم يف غــرف اللجان 
التأسيســية فقــط، وإمنــا أيضــاً بــن اجلمهــور الــذي يختــار مــن يعملــون 

ــى مــا أنتجــوه. ــتفتى عل ــم يُس ــك الغــرف ث يف تل

اخلامتة:

إن املجتمــع املدنــي ومفهومــه وضرورتــه ظهــرت منــذ البدايــة لكــي متــأل 
الفراغــات التــي تتركهــا الدولــة واألحــزاب السياســية، وهــذا الــدور ميتــد 
ــل نظــم  ــة إضعافــه مــن قب ــى حلظــات صناعــة الدســتور. فمعضل ــاً إل طبيعي
احلكــم الديكتاتوريــة مبــا يصعــب مــن ملئــه ذلــك الفــراغ يف حلظــات التحــول 
الدميوقراطــي هــي إذن معضلــة تنبــيء مبشــكلة يف هيــكل عمــل منظمــات 
املجتمــع املدنــي ذاتــه أكثــر ممــا تنبــيء مبشــكات إطــار عملــه السياســية 
ــك باتباعــه  ــى ذل ــل عل ــر دلي ــل خي ــي املصــري مّثً ــع املدن ــة. واملجتم والقانوني
التحــول  يف  الفعالــة  للمســاهمة  تاريخيــة  فرصــة  عليــه  فوتــت  سياســات 
الدســتوري بعــد ثــورة 2011. فجــاءت مســاهماته متســمة بالكثيــر مــن أوجــه 
ــه كذلــك بعــض األدوار اإليجابيــة والتــي أشــرنا إليهــا  القصــور، وإن كانــت ل

يف موضعهــا.

فمثــًا، ميكــن التحفــظ بــأن أي توصيــات مطروحة هنا ســوف تقابل صعوبات 
جمــة يف حتقيقهــا يف ظــل اإلطــار القانوني والسياســي املضيق لعمل منظمات 
املجتمــع املدنــي، وهــذا هــو جوهــر املعضلــة التــي تعاجلهــا هــذه الورقــة إذ أنهــا 
تتنــاول دور املجتمــع املدنــي يف ظــل أنظمــة التــزال خارجــة مــن ســنوات مــن 
احلكــم الديكتاتــوري وتشــق طريقــاً مهتــز وغامــض نحــو الدميوقراطيــة، إال 
أنــه أيضــاً ميثــل جوهــر السياســة البديلــة املطروحــة. فالتضييقــات األمنيــة 
وإمنــا  املنظمــات  هــذه  علــى  جديــدة  ليســت  القانونيــة  أو  السياســية  أو 
هــي - إن وجــدت - فهــي مجــرد امتــداد لتضييقــات ســابقة تعرضــت لهــا 
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ــك  ــر متمــرس لتل ــى الوضــع الضعيــف والغي حتــت األنظمــة الســابقة أدت إل
املنظمــات. لذلــك فــإن الــدرس األول يجــب أن يكــون التعلــم مــن املاضــي 
ــد وجودهــا، وإمنــا  ــي التقيي ــث ال يلغ ــذه املنظمــات، بحي ــب له ــد والقري البعي
يغيــر مــن شــكل نشــاطها أو خطابهــا، بحيــث يركــز نشــاط تلــك املجتمعــات يف 
املراحــل االنتقاليــة علــى دور التعليــم والتنشــئة السياســية ونشــر الوعــي العــام 
والدســتوري بشــكل خــاص بــن اجلمهــور بشــكل حيــادي وموضوعــي. فليــس 
ــا،  ــدالً منه ــدور أحــزاب املعارضــة ب ــوم ب ــك املنظمــات أن تق ــوب مــن تل املطل
ــر  ــى التفكي ــح قــادراً عل ــه لكــي يصب ــر املجتمــع ذات وإمنــا أن تســاهم يف تنوي
واملمارســة السياســية واحلقوقيــة مــن حيــث األصــل. هــذا مــن جانــب. أمــا 
مــن جانــب آخــر، فــإن أهــم مــا افتقــرت إليــه تلــك املنظمــات ذاتهــا ليــس 
مســاحة التحــرك أو الدعــم املــادي، وإمنــا قدراتهــا املوضوعيــة علــى البحــث، 
وتنظيــم العمــل، ومخاطبــة اجلمهــور، والتــزود والتزويــد باملعلومــات الدقيقــة 
واملســتندة إلــى أســس علميــة وقانونيــة، وحتضيــر برامــج واعيــة باهتمامــات 
ــه.  ــت ذات ــي والدســتوري يف الوق ــع القانون ــه وبالواق ــور ومســتوى وعي اجلمه
لذلــك فــإن اســتمرار عمــل تلــك املنظمــات حتــى يف املوضوعــات التــي ال 
متــس تصادمــاً مباشــراً مــع الســلطة يضمــن لهــا مــا هــو أهــم مــن حريتهــا يف 
التحــرك واملعارضــة، وهــو مهــارات كوادرهــا وتكويــن خبراتهــم وإنشــاء شــبكة 
معرفيــة بينهــم وشــبكة قاعديــة مــع اجلماهيــر، بحيــث يســتطيعون اســتخدام 
تلــك املهــارات واإلمكانيــات وتطويعهــا طبقــاً للظــرف املتــاح والنظــام املمكــن.

وهــذا مــا عنينــاه يف عنــوان الورقــة بــأن »اللحظــة الدســتورية هــي اآلن«. 
ــة التحــول الدســتوري، ال  ــى عكــس الكثيــر مــن ســائر الاعبــن يف عملي فعل
يأتــي دور املجتمــع املدنــي يف حلظــة كتابــة الدســتور ذاتهــا، بــل يأتــي يف 
صنــع اللحظــة الدســتورية والتمهيــد لهــا مــن حيــث األصــل، ثــم العمــل علــى 
ضمــان تفاعــل اجلمهــور مــع عواقبهــا بعــد انتهاءهــا. فــكل مراحــل التحــول 
ــرات دســتورية هــي حلظــة دســتورية  ــه مــن تغيي ــا يصاحب الدميوقراطــي وم
جديــدة بالنســبة للمجتمــع املدني.واللحظــة احلاليــة هــي اللحظــة املناســبة، 
ألن املجتمــع املدنــي املصــري أصبــح علــى حافــة اخلــروج مــن اللعبــة متامــاً، 

ــم وجــوده. ــي فهــو مهــدد يف صمي وبالتال
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دور احلركات املجتمعية في صياغة الدساتير 

فلسطني بحاجة إلى وثيقة دستورية مرجعية...

والدور املأمول من عدالة

هندام الرجوب

متهيد 

أدت التغييــرات والتقلبــات السياســية املتســارعة علــى مســتوى العالــم بشــكل 
ــم العربــي بشــكل خــاص، إلــى بــروز موضــوع املجتمــع املدنــي  عــام ويف العال
كواحــد مــن أهــم القضايــا التــي تناقــش علــى نطــاق واســع ســواء يف نــدوات 
املجتمــع  دراســة  وأخــذ  احملاضــرات،  أو  العامــة  واملناظــرات  والنقاشــات 
املدنــي حيــز هــام يف األدبيــات والدراســات املختلفــة يف مجــاالت مفهــوم 
املجتمــع املدنــي، الهيكليــة والتركيبــة االجتماعيــة لــه، باإلضافــة إلــى دور 
املجتمــع املدنــي يف االنتقــال الدميقراطــي يف الــدول التــي تشــهد العديــد مــن 
التحــوالت والتغيــرات االجتماعيــة، خاصــة التغييــرات املتعلقــة بنظــام احلكــم 
والســلطة احلاكمــة، أو يف املجــاالت االقتصاديــة أو األمنــاط االجتماعيــة. 

والهــدف األساســي مــن وراء هــذه النقاشــات أو الدراســات يف محاولــة إلعــادة 
إحيــاء دول املجتمــع املدنــي، بالنظــر إلــى مكوناتــه وشــروطه وأدواره. يناقــش 
هــذا اجلــزء مــن البحــث واقــع املجتمــع املدنــي الفلســطيني كفضــاء مســتقل 
أو وســيط بــن الدولــة واملجتمــع الفلســطيني فيمــا يتعلــق بــدوره ومســاهماته 
يف االنتقــال الدميقراطــي الــذي يجمــع عــدة مســارات ومنهــا الدســتوري؛ أي 

إعــادة تأســيس الدولــة ووضــع ميثــاق جديــد بــن الدولــة واملجتمــع. 

أمــام  الورقــة اإلجابــة عــن تســاؤل رئيــس مفــاده: هــل فلســطن  حتــاول 
أزمــة دســتورية؟ مبعنــى مــا مــدى حاجــة فلســطن إلــى وجــود دســتور أو 
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وثيقــة دســتورية تعالــج املســائل التــي يفتقــر لهــا النظــام السياســي والقانونــي 
الفلســطيني احلالــي، أو ملعاجلــة مــا لــم تتطــرق لــه الوثائــق الســابقة. ســيتم 
ثانويــة  الرئيــس مــن خــال طــرح تســاؤالت  التســاؤل  اإلجابــة عــن هــذا 
تتمثــل يف: مــا هــي الوثائــق الدســتورية الســابقة واحلاليــة ومــا دور املكونــات 
ــن  ــي م ــا؟ واألســباب امللحــة الت ــة يف وضعه السياســية الفلســطينية التقليدي
أجلهــا وجــدت احلاجــة إلــى إيجــاد وثيقــة دســتورية أو قانــون أســاس جديــد، 
باإلضافــة إلــى التســاؤل عــن واقــع احلركــة املجتمعيــة الفلســطينية ودورهــا، 
إن وجــد، يف التجــارب الدســتورية الســابقة، ومــا هــو الــدور املأمــول منهــا يف 

ــي واملســتقبلي؟ الوقــت احلال

فضاء املجتمع املدني الفلسطيني واحلركة املجتمعية الفلسطينية
نظــرا  فريــدة،  بخاصيــة  الفلســطيني  املدنــي  املجتمــع  منظمــات  تتمتــع 
لكــون نشــوء هــذه املنظمــات مت يف ســياق مختلــف عــن دول العالــم؛ فقــد 
تأســس املجتمــع املدنــي يف ظــل غيــاب الوجــود الفعلــي للدولــة الفلســطينية 
ــد  ــى األرض.1 وبع ــاب الســيادة عل املســتقلة ومســتكملة األركان، ويف ظــل غي
ــون ينظــم  ــى وضــع قان ــل عل ــدأ العم ــة الفلســطينية ب نشــوء الســلطة الوطني
مؤسســات املجتمــع املدنــي، فقــد صــدر التشــريع املنظــم للجمعيــات اخليريــة 
والهيئــات االجتماعيــة بعــد ســت ســنوات مــن قيــام الســلطة الفلســطينية، 
وهــو قانــون رقــم )1( لســنة 2000م بشــأن اجلمعيــات اخليريــة والهيئــات 
األهلية،2وبعدهــا أصــدر مجلــس الــوزراء قــرارا بشــأن الائحــة التنفيذيــة 
لهــذا القانــون،3 باإلضافــة إلــى قــرار رقــم 8 لســنة 2007 بشــأن اجلمعيــات 
والهيئــات،4 ومرســوم رئاســي مينــح فيــه وزيــر الداخليــة ســلطة مراجعــة 
1 جيــان فرانسيســكو كوســتانيني وجمــال عثامنــة وآخــرون، دراســة مســحية حتليليــة ملنظمــات املجتمــع املدنــي يف 
األراضــي الفلســطينية احملتلــة، دراســة مســحية بدعــم مــن االحتــاد األوروبــي، آيــار 2011، رام اهلل، فلســطن، ص 7.
العــدد 32، الوقائــع  2 قانــون رقــم )1( لســنة 2000م بشــأن اجلمعيــات اخليريــة والهيئــات األهليــة، املنشــور يف 

.71 ص   ،29/02/2000 بتاريــخ  الفلســطينية(،  الوطنيــة  )الســلطة  الفلســطينية 
3 قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )9( لســنة 2003م بشــأن الائحــة التنفيذيــة لقانــون اجلمعيــات اخليريــة والهيئــات 
األهليــة رقــم )1( لســنة 2000، املنشــور يف العــدد 49، الوقائــع الفلســطينية )الســلطة الوطنيــة الفلســطينية(، بتاريــخ 

ص102.  ،17/06/2004
4 قــرار رقــم 8 لســنة 2007 بشــأن اجلمعيــات والهيئــات، املنشــور يف العــدد 71، الوقائــع الفلســطينية )الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية(، بتاريخ 09/08/2007، ص 47.



195 194

ــل  ــام 2011 صــدر تشــريع آخــر لتعدي ــات،5 ويف الع ــص اجلمعي ــع تراخي جمي
ــي اخلــاص باجلمعيــات،6 وأخيــرا صــدر قــرار بقانــون ينظــم  القانــون األصل
عمــل اجلمعيــات التعاونيــة.7 باإلضافــة إلــى ورود مــواد قانونيــة ذات عاقــة 
يف تشــريعات أخــرى كقانــون اخلدمــة املدنيــة واللــوازم العامــة وقانــون الدفــاع 

ــي وغيرهــا.  املدن

ــط  ــات واالحتــادات والرواب ــات واجلمعي ــى الرغــم مــن أن تشــكيل النقاب وعل
ــون األساســي  ــه يف القان ــا دســتوريا مت النــص علي ــة واملؤسســات حق واألندي
املعــدل للعــام 8،2003 إال أن املعضلــة تتمثــل يف تقييــد احلــق يف تشــكيلها 
ــدت  ــم مت ذكرهــا أعــاه قي ــة مــن هــذه التشــريعات الت ــون، وجمل جــاء بالقان
وضيقــت مــن فضــاء املجتمــع املدنــي الفلســطيني.9 وخاصــة أعقــاب االنقســام 
الفلســطيني، فقــد صــدرت مراســيم منحــت وزيــر الداخليــة ســلطة مراجعــة 
جميــع تراخيــص اجلمعيــات، مســتندة يف ذلــك إلــى أحــكام البــاب الســابع مــن 
القانــون األساســي املعــدل لســنة 2003م وتعدياتــه، وللمرســوم الرئاســي 
بتاريــخ 14/6/2007م بإعــان حالــة الطــوارئ.10 وأهــم مــا جــاء يف هــذه 
املراســيم أن منــح وزيــر الداخليــة أو مــن يفوضــه اتخــاذ اإلجــراءات التــي 
يراهــا مائمــة إزاء اجلمعيــات واملؤسســات والهيئــات مــن إغــاق أو تصويــب 

أوضــاع أو غيــر ذلــك مــن اإلجــراءات11.

5 مرســوم رقــم 16 لســنة 2007م بشــأن منــح وزيــر الداخليــة ســلطة مراجعــة جميــع تراخيــص اجلمعيــات، املنشــور يف 
العــدد 71، الوقائــع الفلســطينية )الســلطة الوطنيــة الفلســطينية(، بتاريــخ 09/08/2007، ص15.

6 قــرار بقانــون رقــم )6( لســنة 2011م بشــأن تعديــل قانــون اجلمعيــات اخليريــة والهيئــات األهليــة رقــم )1( لســنة 
ــخ 10/10/2011، ص15. ــة الفلســطينية(، بتاري ــع الفلســطينية )الســلطة الوطني 2000م، املنشــور يف العــدد 91، الوقائ
7 قــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2017م بشــأن اجلمعيــات التعاونيــة، املنشــور يف العــدد 138، الوقائــع الفلســطينية 

)الســلطة الوطنيــة الفلســطينية(، بتاريــخ 29/11/2017، ص 5.
8 القانــون األساســي املعــدل لســنة 2003، املنشــور يف العــدد 0، الوقائــع الفلســطينية )الســلطة الوطنيــة الفلســطينية(، 

بتاريــخ19/03/2003، ص 5.
9 مــادة )26( حــق املشــاركة يف احليــاة السياســية: »للفلســطينين حــق املشــاركة يف احليــاة السياســية أفــراداً وجماعــات 
واألنديــة  والروابــط  واالحتــادات  واجلمعيــات  النقابــات  تشــكيل   2 اآلتيــة:  احلقــوق  وجــه اخلصــوص  علــى  ولهــم 

ــون«. ــاً للقان واملؤسســات الشــعبية وفق
10 مرســوم رقــم 16 لســنة 2007م بشــأن منــح وزيــر الداخليــة ســلطة مراجعــة جميــع تراخيــص اجلمعيــات، املنشــور يف 

العــدد 71، الوقائــع الفلســطينية )الســلطة الوطنيــة الفلســطينية(، بتاريــخ 09/08/2007، ص 15.
11 قــرار رقــم 8 لســنة 2007 بشــأن اجلمعيــات والهيئــات، املنشــور يف العــدد 71، الوقائــع الفلســطينية )الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية(، بتاريخ 09/08/2007، ص 47.



196

احلركات املجتمعية الفلسطينية 
وبعــد االســتعراض الســريع لفضــاء املجتمــع املدنــي الفلســطيني، والــذي مت 
اســتخدامه كمدخــل للحديــث عــن احلركــة املجتمعيــة الفلســطينية؛ فقــد 
انتشــرت يف اآلونــة األخيــرة العديــد مــن احلــركات املجتمعيــة يف الوســط 
الفلســطيني كجــزء مــن بنيــة املجتمــع املدنــي، وضمــن تركيبــة تقــوم علــى 
جمــع العديــد مــن املؤسســات التــي لهــا رؤى متقاربــة ومشــتركة يف مجموعــات 
معينــة، وحملــت هــذه املجموعــات أو احلركات مســميات عــدة مثل: »ائتاف«، 
»مبــادرة«، وغيرهــا. هدفــت هــذه احلــركات، كغيرهــا مــن احلــركات املجتمعيــة 
إلــى إيصــال صــوت الطبقــات املهمشــة يف املجتمــع، وحمايــة  العالــم،  يف 
حقوقهــم، وإحــداث تغييــر مجتمعــي، مبــا يتناســب مــع أهــداف وتطلعــات 

ــة حتتهــا.  ومجــال عمــل املؤسســات املنضوي
ومــن األمثلــة علــى ذلــك يف الســياق الفلســطيني، فقــد جــاء حــراك املعلمــن 
املوحــد 2016، بعــد عــدم التــزام احلكومــة باالتفاقــات املســبقة مــع املعلمــن، 
املعيشــة،  غــاء  مــع  يتناســب  بشــكل  املعاشــات  علــى  زيــادة  يف  واملتمثلــة 
ومطالبــات وظيفيــة أخــرى، ممــا حــدا باحتــاد املعلمــن بعــد تعنــت احلكومــة 
منــذ العــام 2003 إلــى اللجــوء إلى حركــة اجتماعية خاصة باملعلمن للمطالبة 
بحقوقهــم، بــدأت باإلضــراب اجلزئــي الــذي امتــد إلــى باقــي محافظــات 
الضفــة الغربيــة.12 وتعتبــر »احلملــة الوطنيــة للضمــان االجتماعــي«، أحــدث 
الظواهــر علــى احلــركات االجتماعيــة الفلســطينية؛ فقــد جــاءت هــذه احلملــة 
يف بدايــات العــام 2016، مــع إصــدار القــرار بقانــون رقــم 6 لعــام 2016 بشـــأن 
الضمــان االجتماعـــي فـــي فلســـطن، للمطالبــة بتوقيــف العمــل بهــذا القانون، 
ملــا فيــه مــن نصــوص قانونيــة مجحفــة، حتــى يتــم الرضــوخ للمطالبــات 
ــة  ــرار، تشــكلت احلمل ــى هــذا الق ــات عل ــام بتعدي ــة مــن أجــل القي املجتمعي
مــن جملــة واســعة مــن هيـــئات ومؤسســـات املجتمـــع املدنـــي والنقابـــات إلـــى 
ــون، ووجــود  ــود القــرار بقان ــع ملناقشــة بن ــر موسـ ــى مؤمتـ أن وصــل األمــر إل

مجموعــة مــن املطالبــات إلتــي بحاجــة إلــى تعديــل.13
12 مرصــد السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة، »مســار احلــركات االجتماعيــة يف فلســطن: حــراك املعلمــن منوذجا«، 

نشــرة املرصد، كانون األول، 2018، ص 1. 
13 محمــد جوابــرة، احلملــة الوطنيــة للضمــان االجتماعــي، نضــال مجتمعــي متواصــل مــن أجــل ضمــان اجتماعــي عــادل 
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يعــزى ســبب انتشــار هــذه احلــركات بشــكل ملحــوظ إلــى العديــد مــن األســباب 
الفلســطينية،  تــردي حالــة ووضــع حقــوق اإلنســان يف األراضــي  أهمهــا: 
خاصــة بعــد االنقســام الداخلــي؛ كمــا أن يف وجــود هــذه املؤسســات علــى 
شــكل حــركات اجتماعيــة تزيــد مــن فــرص احلصــول علــى متويــل خارجــي، 
ــن املؤسســات  ــد م ــة واســتمرارية العدي ــى تقوي ــه عل وتســاعد يف الوقــت ذات
املجتمعيــة الصغيــرة، وخاصــة التــي تعمــل يف املناطــق البعيــدة عــن مركز صنع 
القــرار ووجــود املمولــن؛ باإلضافــة إلــى أن وجــود هــذه احلــركات املجتمعيــة 
جــاء يف فتــرة غيــاب املجلــس التشــريعي )الســلطة التشــريعية( وزيــادة هيمنــة 
الســلطة التنفيذيــة علــى عمــل الســلطة القضائيــة، ممــا يعنــي غيــاب صــوت 
املواطــن أو عــدم ســماع صوتــه منفــردا عنــد املطالبــة بحقوقــه وتطلعاتــه أو 
وجــود اخلــوف والرهبــة مــن املطالبــة أو احلديــث ابتــداء يف بعــض األحيــان، 
ــات يف عمــل حمــات مناصــرة كوســيلة  ــرا يشــكل وجــود هــذه التجمع وأخي

ضغــط للحصــول علــى املطالبــات التــي تســعى إليهــا. 

أخــذت الورقــة »االئتــاف الفلســطيني للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة«، كحالــة دراســية باعتبارهــا مبــادرة مجتمعيــة تســعى نحــو إحــداث 
العدالــة  ومبــادئ  قيــم  علــى  مبنــي  حقيقــي  اجتماعــي  اقتصــادي  تغييــر 
االجتماعيــة، ومت اختيــار االئتــاف ؛ كــون تأسيســه جاء نتــاج حركة اجتماعية 
ــة، ونظــرا  ــة واالجتماعي تؤســس لنضــال واســع يف ملــف احلقــوق االقتصادي
لكــون عضويتــه متثــل شــريحة كبيــرة مــن املجتمــع الفلســطيني، فهــي تضــم 
عــدد مــن املؤسســات احلقوقيــة ومؤسســات العمــل املجتمعــي والسياســي 
حوالــي 75 مؤسســة مجتمــع مدنــي(.14 ســيتم كل ذلــك مــن خال دراســة وفهم 
مــدى تأثيــر هــذا االئتــاف يف تدعيــم حمايــة وصــون احلقــوق االقتصاديــة 

ــة يف مســودة الدســتور.  ــة والثقافي واالجتماعي

تأســس االئتــاف الفلســطيني للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة عــام 2017، 
ويعمــل علــى تنســيق عملــه مرصــد السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة، 

وشــفاف، نشــرة مرصــد السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة، تشــرين الثانــي، 2018، ص 5. 
14 مقابلــة بحثيــة مــع األســتاذة كفــاح زهــور، مســؤولة برامــج يف مرصــد السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة، رام اهلل، 

فلســطن، بتاريــخ 20 كانــون األول 2018.
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وعمــل االئتــاف علــى قضايــا تعنــى بحمايــة العمــال والعاملــن فيمــا يتعلــق 
ــة، وقطــع املســاعدات  ــات الطبي ــف التحوي مبســألة الفصــل التعســفي، ومل
ــي مــن شــأنها أن  ــى التشــريعات الت ــى العمــل عل ــروا، باإلضافــة إل عــن األون

ــة واجتماعيــة كرميــة للمواطنــن.15 تؤمــن حقــوق اقتصادي

وانطاقــا ممــا ســبق، فــإن احلــركات االجتماعيــة مــن املواضيع املهمــة وامللحة 
التــي ال بــد مــن تســليط الضــوء والتركيــز عليهــا يف الســياق الفلســطيني، 
نظــرا للتحديــات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تواجــه املجتمــع 
الفلســطيني، والتــي تعتبــر جــزء مكمــل للــدور السياســي يف مواجهــة احملتــل، 
لكونهــا حاجــات أساســية تســاعد املواطــن الفلســطيني يف صمــوده علــى 
الفلســطيني  »االئتــاف  مــن  املأمــول  الــدور  بحــث  ســيتم  وهنــا،  أرضــه. 
للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة«، يف موضــوع تبنــي دســتور 

ــة فلســطن.   لدول

املرجعيات الدستورية الفلسطينية: املاهية والتوقيت واملكونات السياسية 
الفلسطينية

تعــد مناقشــة  إعــداد دســتور لدولــة فلســطيني مــن أكثــر املســائل جــدال يف 
الســياق الفلســطيني؛ فاملســألة ال تتوقــف علــى معيقــات قانونيــة فحســب، 
بــل أن الواقــع السياســي يشــكل املعيــق األســاس، إضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
النظــام السياســي الفلســطيني ميتــاز بتعــدد املكونــات السياســية املشــكله 
لــه؛ فقــد أدى تعــدد هــذه املكونــات إلــى عــدم وضــوح طبيعــة العاقــة بينهــا، 
وإلــى التداخــل يف الصاحيــات واالختصاصــات املمنوحــة لــكل منهمــا. فقــد 
نشــأ كل مكــون مــن هــذه املكونــات يف ظــروف معينــة وضمــن ســياق سياســي 
مختلــف، والتــي بدورهــا ســاهمت يف تعــدد مؤسســات كل منهما، ويف اختاف 
النظــم القانونيــة التابعــة لهــا. ولكــي نتمكــن مــن احلديــث عــن صنــع دســتور 
لدولــة فلســطن، ال بــد مــن التطــرق إلــى املرجعيــات الدســتورية الفلســطينية، 
والتــي هــي بحاجــة أيضــا للتطــرق إلــى املكونــات السياســية للنظــام السياســي 

https://www.almarsad.ps/archives/797 :15 للمزيد حول االئتاف على الرابط اآلتي
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الفلســطيني إبتــداًء. ســيتم التطــرق يف هــذا اجلــزء مــن الورقــة إلــى احلديــث 
الدســتورية  املرجعيــات  أو  والوثائــق  موجــز،  بشــكل  املكونــات،  هــذه  عــن 

الصــادرة عنهــا. 

أوال- منظمة التحرير الفلسطينية

ــاد  ــام 1964، يف أعقــاب انعق ــر الفلســطينية يف الع تأسســت منظمــة التحري
املؤمتــر العربــي الفلســطيني األول يف مدينــة القــدس، كنتــاج ملقــررات القمــة 
العربيــة األولــى التــي عقــدت يف مدينــة القاهــرة. فقــد منحــت اجلمعية العامة 
لــألمم املتحــدة املنظمــة صفــة مراقــب مبوجــب القــرار 3237 بتاريــخ 22 
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1974. فبموجــب هــذا القــرار اســتطاعت املنظمــة 
املشــاركة يف أعمــال ودورات عقــدت حتــت رعايــة اجلمعيــة العامــة لــألمم 
ــى ممارســة الدبلوماســية  ــدرة عل ــة الق ــرار للمنظم ــد الق ــا مه املتحــدة.16 كم
الفلســطينية؛ فقــد حققــت اعترافــات دبلوماســية مــع أكثــر مــن مئــة دولــة بــن 
اعترافــات كاملــة وبــن اعترافــات أقــل مســتوى. كمــا متكنــت مــن االنضمــام 
إلــى بعــض املعاهــدات واملنظمــات الدوليــة مثــل »اتفاقيــة القاهــرة«، التــي 
وقعتهــا املنظمــة مــع  احلكومــة اللبنانيــة يف العــام 1969، ومــع األردن يف العــام 

17.1970

ثانيا- السلطة الوطنية الفلسطينية 

مت تأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بقــرار مــن املجلــس املركــزي ملنظمة 
التحريــر الفلســطينية، الــذي وافــق علــى تشــكيلها يف املؤمتــر الــذي عقــد 
بتونــس يف 12-10 تشــرين األول 199318، وتبــع ذلــك مفاوضــات بــن اجلانبــن 
الفلســطيني واإلســرائيلي، وشــكلت املســألة األمنيــة احليــز األكبــر واجلوهــري 
ــادرة تطــرح  ــة ســلمية أو مب ــزة ألي عملي ــن الطرفــن وركي ــن النقاشــات ب م

ــة )مصــر(، عــدد 64  ــة شــؤون عربي ــة فلســطن يف األمم املتحــدة 1947 – 1988،“مجل ــح جــواد الكاظــم، »دول 16 صال
.72  :)1990(

ــي«، املركــز الفلســطيني  ــون الدول ــوان: »الوضــع القانونــي ملنظمــة التحريــر يف القان 17 أنيــس فــوزي قاســم، مقــال بعن
http://cutt.us/ :ألبحــاث السياســات والدراســات اإلســتراتيجية - مســارات. املنشــور علــى املوقــع اإللكترونــي اآلتــي

YM4qN
18 عاصم خليل، دراسات يف النظام الدستوري الفلسطيني )رام اهلل: جامعة بيرزيت، 2015(، 153.
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بــن الطرفــن خــال الفتــرة االنتقاليــة19، ومبوجــب اتفــاق إعــان املبــادئ 
مهــام  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  مارســت  فقــد  أوســلو«20،  »اتفاقيــة 
احلكــم الذاتــي يف املناطــق التــي أشــارت االتفاقيــة أن تقــوم فيهــا21، وتبــع 
التوقيــع علــى اتفاقيــة أوســلو عــدة اتفاقيــات تنفيذيــة لوثيقــة إعــان املبــادئ 
الفلســطينين واإلســرائيلين،  بــن  العاقــة  تناولــت اجلوانــب األمنيــة يف 
أهمهــا:  اتفاقيــة واشــنطن املوقعــة عــام 1995، واتفاقيــة واي ريفــر املوقعــة 
عــام 1998 22. وتضمــن البنــد الثامــن مــن اتفاقيــة أوســلو )النظــام للعــام 

ــة23.  واألمــن( تشــكيل قــوة شــرطة فلســطينية قوي

وعلــى إثــر املفاوضــات بــن اجلانبــن الفلســطيني، بواســطة منظمــة التحريــر 
ــي أدت  ــب اإلســرائيلي الت ــة للشــعب الفلســطيني، واجلان الفلســطينية كممثل
إلــى توقيــع اتفــاق ســمي »إعــان املبــادئ بشــأن ترتيبــات احلكــم الذاتــي 
املؤقــت«أو »اتفاقيــة أوســلو األولــى«، التــي وقعــت يف عــام 24،1993ســمح 
االتفــاق للفلســطينين بــإدارة شــؤونهم الداخليــة.25 فقــد مارســت الســلطة 
أن  االتفاقيــة،دون  إليهــا  أشــارت  التــي  املناطــق  الذاتــي يف  احلكــم  مهــام 

19 روالنــد فريدريــك وأرنولــد ليتهولــد، املدخــل إلــى إصــاح القطــاع األمنــي يف فلســطن )جنيــف ورام اهلل: مركــز 
جنيــف للرقابــة الدميوقراطيــة علــى القــوات املســلحة،، 2007(، 8.

20 اتفاقيــة أوســلو: وقعــت هــذه االتفاقيــة بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وحكومــة إســرائيل يف عــام 1994، وتهــدف 
االتفاقيــة حســبما جــاء يف مقدمتهــا: »وضــع حــد لعقــود مــن املواجهــات والصــراع واالعتــراف املتبــادل حلقوقهمــا 
السياســية والشــرعية ولتحقيــق تعايــش ســلمي وكرامــة وأمــن متبادلــن والوصــول إلــى تســوية ســلمية عادلــة وشــاملة 
ودائمــة ومصاحلــة تاريخيــة مــن خــال العمليــة السياســية املتفــق عليهــا«. منشــور علــى مجلــة عــودة اإللكترونيــة، علــى 

http://cutt.us/29wzt.Visited on 08/05/2015 :املوقــع اإللكترونــي اآلتــي
21 محمود أبو صوي، الفصل بن السلطات واستقال القضاء يف فلسطن )رام اهلل: جامعة بيرزيت، 2015(، 91.

22 باســم بشــناق، »صاحيــات رئيــس الســلطة الوطنيــة باملقارنــة مــع صاحيــات مجلــس الــوزراء واملجلــس التشــريعي يف 
املجــال األمنــي«، يف صاحيــات رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية باملقارنــة مــع صاحيــات مجلــس الــوزراء واملجلــس 

التشــريعي يف القانــون األساســي )رام اهلل: الهيئــة الفلســطينية املســتقلة حلقــوق املواطــن، 2006(، 48.
 http://cutt.us/2fbtk.Visited on اآلتــي:  اإللكترونــي  املوقــع  علــى  الفلســطينية،   العــودة  مجلــة  علــى  منشــور   23

08/05/2015
 24deWaart, Paul J.I.M. »Self-Rule under Oslo II: The State of Palestine within a Stone‹s Throw.« 8 Pal. Y.B.

.Int‹l Law )1994-1995(: 36
25 اتفاقيــة أوســلو: وقعــت هــذه االتفاقيــة بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وحكومــة إســرائيل يف عــام 1994، وتهــدف 
االتفاقيــة حســبما جــاء يف مقدمتهــا: »وضــع حــد لعقــود مــن املواجهــات والصــراع واالعتــراف املتبــادل حلقوقهمــا 
السياســية والشــرعية ولتحقيــق تعايــش ســلمي وكرامــة وأمــن متبادلــن والوصــول إلــى تســوية ســلمية عادلــة وشــاملة 
ودائمــة ومصاحلــة تاريخيــة مــن خــال العمليــة السياســية املتفــق عليهــا«. املنشــور علــى مجلــة عــودة اإللكترونيــة، علــى 

املوقــع اإللكترونــي اآلتــي: 
.http://cutt.us/29wzt.Visited on 08/05/2015.Visited on 22/3/2017
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ــك  ــاق، وذل ــة مبوجــب هــذا االتف ــد املعاهــدات الدولي ــة عق حتظــى بصاحي
بعــد مراجعــة بنــود االتفــاق.26

ويف عــام 1995 وقــع اجلانبــان الفلســطيني واإلســرائيلي اتفاقــا آخــرا ســمي 
»االتفــاق االنتقالــي بشــأن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة«، ويطلــق عليــه كذلــك 
»اتفــاق اوســلو 2«، باعتبــاره ميثــل املرحلــة الثانيــة التــي ســتتلوها مفاوضــات 
الوضــع النهائــي.27 الــذي منــح هــذا االتفــاق ملنظمــة التحريــر صاحيــة توقيــع 
اتفاقــات مــع الــدول أو املنظمــات الدوليــة لصالــح الســلطة الفلســطينية،28يف 
مجــاالت محــددة وشــملت بعــض االتفاقــات االقتصاديــة، عقــد االتفاقــات مــع 
البلــدان املانحــة، واالتفاقــات الهادفــة إلــى تنفيــذ خطــط التنميــة اإلقليميــة، 

وأخيــرا االتفاقــات الثقافيــة والعلميــة والتعليميــة.29

ثالثا- الدولة الفلسطنية 

بعــد تعثــر املفاوضــات الفلســطينية اإلســرائيلية، بــدأ التوجــه الفلســطيني 
ضمــن برنامــج سياســي يقــوم علــى اســتخدام القانــون الدولــي كوســيلة مــن 
ــر 2011،  ــي/ نوفمب ــك يف 23 تشــرين الثان ــدأ ذل وســائل مقاومــة االحتال.ب
عندمــا أصبحــت فلســطن عضــوا يف منظمــة األمم املتحــدة للتربيــة والعلــم 
اتفاقياتهــا.30  مــن  عــدد  علــى  باملصادقــة  وقامــت  )اليونســكو(،  والثقافــة 
منحــت عضويــة فلســطن يف اليونســكو موقفــا مكنهــا مــن تعزيــز االعتــراف 
الدولــي بهــا. وهــو مــا منــح فلســطن خطــوة إلــى األمــام وتقــدم هــام يف 

26 محمود أبو صوي، الفصل بن السلطات واستقال القضاء يف فلسطن )رام اهلل: جامعة بيرزيت، 2015(، 91.
27 Mel Levine, »Palestinian Economic Progress under the Oslo Agreements.« 19.4 Fordham Int‹l L.Jornal )1996(: 
1395.
28 Gemma Daly, »Social, Economic, and Cultural Rights in Transitional Justice: A Case Study of Food Rights in 
Palestine.« 4.1 SOAS L.J. )2017(: 3.
29 الفقــرة ج مــن البنــد اخلامــس مــن اعــان أوســلو 2: »ج-  بالرغــم مــن شــروط هــذه الفقــرة، فــإن منظمــة التحريــر 
الفلســطينية ميكنهــا أن جتــري مفاوضــات، وتوقــع اتفاقــات مــع الــدول، أو املنظمــات الدوليــة لصالــح الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية يف احلــاالت التاليــة: -1 اتفاقــات اقتصاديــة كمــا هــو مذكــور بشــكل خــاص يف امللحــق رقــم »4« مــن هــذه 
االتفاقيــة. -2 اتفاقــات مــع البلــدان املانحــة، بغــرض تنفيــذ ترتيبــات لتقــدمي املعونــة للســلطة الفلســطينية. -3  اتفاقــات 
بغــرض تنفيــذ خطــط التنميــة اإلقليميــة املفصلــة يف امللحــق »4« مــن إعــان املبــادئ، أو يف االتفاقــات التــي تدخــل يف 

إطــار املفاوضــات املتعــددة. -4 اتفاقــات ثقافيــة وعلميــة وتعليميــة«.
30 David Keane, Valentina Azarov,«UNESCO, Palestine and Archaeology in Conflict.« Denver Journal of 
International Law and Policy 41.3 )2012-2013(: 309.
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ــرام  مجــال العاقــات الدوليــة مــن خــال االنضمــام للمنظمــات الدوليــة وإب
املعاهــدات. متخــض عــن ذلــك حصــول فلســطن علــى صفــة الدولــة املراقــب 
غيــر العضــو )”non-member observer state“(،31والــذي اعتمــد مــن 
قبــل اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة يف 29 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2012، 
مبوجــب القــرار 32.67/19 جتــدر اإلشــارة أنــه ال يوجــد يف ميثــاق األمم 
ــة  ــت هــذه الصف ــة؛33 إذ ثبت ــدول هــذه الصف ــه ال ــح مبوجب ــص مين املتحــدة ن
ــه  ــة املراقــب بأن ــح فلســطن صف فقــط باملمارســة.34 فقــد جــاء يف قــرار من
ــة العامــة واملــادة 59 مــن  ــي للجمعي مت وفقــا للمــادة 135 مــن النظــام الداخل
النظــام الداخلــي املؤقــت ملجلــس األمــن.35 وبعــد صــدور قــرار االعتــراف بهــا 
»كدولــة مراقــب- غيــر عضــو«، فقــد عــزز هــذا القــرار مــن إمكانيــة انضمــام 
فلســطن إلــى بعــض املعاهــدات واملنظمــات الدوليــة.36 كمــا أن قدرة فلســطن 
علــى االنضمــام إلــى املعاهــدات واملنظمــات الدوليــة ثبتــت من خال املمارســة 
ــة  ــراف بوجــود الدول ــة العامــة لــألمم املتحدة؛وهــو أن االعت ــة للجمعي العملي
ككيــان ولكــن ليــس عضــو يف اجلمعيــة العامــة كمــا يف احلالــة الفلســطينية، 
فــإن ذلــك مينــح اجلمعيــة العامــة صاحيــة قبــول هــذا الكيــان كدولــة عضــو 
القــدرة علــى  ويعطيــه  املتحــدة،  لــألمم  التابعــة  املتخصصــة  الــوكاالت  يف 
االنضمــام للمعاهــدات الدوليــة.37 وهــذا مــا مت فعــا، فقــد انضمــت فلســطن 

حتى اآلن إلى أكثر من 100 معاهدة ومنظمة دولية.

31 Arnold N Pronto, «Work of the Sixth Committee of the United Nations General Assembly 2012�2013, The» South 

African Yearbook of International Law38 (2013): 172.

32 G.A. Res. 19, U.N. GAOR, 67th Sess., Supp. No. 49, U.N. Doc. A/67/19 (Dec. 29, 2012).

33 املــادة )4( مــن ميثــاق األمم املتحــدة )العضويــة(:« 1.  العضويــة يف »األمم املتحــدة« مباحــة جلميــع الــدول األخــرى 
احملبــة للســام، والتــي تأخــذ نفســها بااللتزامــات التــي يتضمنهــا هــذا امليثــاق، والتــي تــرى الهيئــة أنهــا قــادرة علــى تنفيــذ 
هــذه االلتزامــات وراغبــة فيــه. 2. قبــول أيــة دولــة مــن هــذه الــدول يف عضويــة »األمم املتحــدة« يتــم بقــرار مناجلمعيــة 

العامــة بنــاء علــى توصيــة مجلــس األمــن«.
34 كمــال قبعــة، »مقتضيــات قانونيــة ملــا بعــد دولــة فلســطن املراقبــة غيــر العضــو،« مجلة شــؤون فلســطينية )فلســطن(، 

عدد 51 )2013(: 31.
35 «General Review of the Legal Activities of the United Nations and Related Intergovernmental Organizations.» 

United Nations Juridical Yearbook2012 (2012): 139.

36 عبدالوهــاب بدرخــان، »آفــاق مشــروع االعتــراف بالدولــة الفلســطينية وموقعــه بــن اخليــارات الفلســطينية األخــرى،« 
مجلــة  شــؤون عربيــة )مصــر(، عــدد 148 )2011(: 68.

37 Evan Brewer, «Participation of the European Union in the Work of the United Nations: Evolving to Reflect the New 

Realities of Regional Organizations,The» International Organizations Law Review 9.1 (2012): 176.
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املرجعيات والوثائق الدستورية الفلسطينية 
ســيتم التطــرق هنــا إلــى الوثائــق واملرجعيــات الدســتورية التــي صــدرت عــن 
املكونــات السياســية الثــاث الســابقة، ومت وضعهــا جميعــا حتــت مســمى 
ــة واحــدة  ــة الدســتورية«، يف ظــل عــدم وجــود وثيقــة دســتورية مرجعي »الكتل
لفلســطن حتــى اآلن، حتمــل مســمى دســتور مانــع جامــع للــكل الفلســطيني. 
لــم تصــدر منظمــة التحريــر الفلســطينية وثيقــة دســتورية شــاملة بالشــكل 
سلســلة  وإمنــا  املختلفــة،  السياســية  األنظمــة  دســاتير  بــه  تتســم  الــذي 
متراكمــة مــن الوثائــق األساســية.38وأهم هــذه الوثائــق متثلــت بامليثــاق القومــي 
الفلســطيني، الــذي صــودق عليــه يف املؤمتــر الوطنــي الفلســطيني، وأعلــن 
القومــي  امليثــاق  الفلســطينية.احتوى  التحريــر  منظمــة  قيــام  عــن  خالــه 
ــاق،  ــى مقدمــة وتســع وعشــرين مــادة.39ومت تعديــل هــذا امليث الفلســطيني عل
وســمي »امليثــاق الوطنــي الفلســطيني« إثــر عمليــة التســوية السياســية مــع 
اجلانــب اإلســرائيلي، والــذي مت املصادقــة عليــه مــن قبــل صــادق املجلــس 
الوطنــي الفلســطيني يف اجتماعــه الذي عقــد يف غزة بتاريخ 14/2/1998. 40 
ــا لفلســطن  ــزات أساســية فلســطينية حتــدد تعريف ــى مرتك ــاق إل أشــار امليث
والشــعب العربــي الفلســطيني، وتعريفــا للصهيونيــة، وطــرق النضــال والعمــل 
الفدائــي. وأشــار إلــى أنــه يلحــق بهــذا امليثــاق نظــام يعــرف بالنظــام األساســي 
ــا  ــة تشــكيل املنظمــة وهيئاته ــه كيفي ــر الفلســطينية حتــدد في ملنظمــة التحري
ــات امللقــاة  ــه الواجب ــع مــا تقتضي ومؤسســاتها واختصاصــات كل منهــا وجمي
عليهــا مبوجــب هــذا امليثــاق. كمــا أنــه ال يعــدل هــذا امليثــاق إال بأكثريــة ثلثــي 
ــر الفلســطينية يف جلســة  ــة التحري ــي ملنظم ــس الوطن ــوع أعضــاء املجل مجم

خاصــة يدعــى إليهــا مــن أجــل هــذا الغــرض.
38 عاصــم خليــل ورشــاد تــوام، فلســطن بــن دســتور الدولــة واحلاجــة إلــى ميثــاق وطنــي »مقاربــات اســتراتيجية 
الفلســطيني ألبحــاث السياســات والدراســات االســتراتيجية  املركــز  الفلســطيني« )رام اهلل:  النظــام السياســي  يف 

   .37  ،)2014 )مســارات(، 
39 معــن البرغوثــي ورشــاد تــوام، النظــام القانونــي ملنظمــة التحريــر الفلســطينية: التشــريعات الناظمــة لألمــن والقضــاء 

الثــوري )رام اهلل: معهــد احلقــوق، جامعــة بيرزيــت، 2010(، 117-126.   
40  »مت إلغــاء بعــض مــواد امليثــاق الوطنــي الفلســطيني التــي نصــت علــى القضــاء علــى دولــة إســرائيل، وتعديــل بعضهــا 
اآلخــر، التزامــاً باتفــاق واي بانتيشــن، ونــورد فيمــا يلــي أرقــام املــواد التــي ألغيــت مــن امليثــاق الوطنــي، وأرقــام املــواد 
ــي حذفــت منهــا  التــي مت تعديلهــا: املــواد امللغــاة هــي: »6، 7، 8، 9، 10، 15، 19، 20، 21، 22، 23، 30« أمــا املــواد الت

مقاطــع فهــي: »1، 2، 3، 4، 5، 11، 13، 14، 16، 17، 18، 25، 26، 27، 29«



204

ــل  ــام تتمث ــا يتعلــق بالنظــام األساســي للمنظمــة، فقــد حــدد مبــادئ ع وفيم
وأجهــزة  هيئــات  نــواح  مــن  املنظمــة  داخــل  العاقــات  يف حتديــد طبيعــة 
املنظمــة ومدتهــا ووظائفهــا، وهــي: املجلــس الوطنــي، باعتبــاره الســلطة العليــا 
ملنظمــة التحريــر، وهــو الــذي يضــع سياســة املنظمــة ومخططاتهــا وبرامجهــا، 
باإلضافــة إلــى اللجنــة التنفيذيــة، واملســؤولة عــن تقــوم اللجنــة التنفيذيــة 
املنظمــات  جميــع  وبــن  املنظمــة  بــن  العمــل  وتنســيق  العاقــات  بتوثيــق 
واالحتــادات واملؤسســات العربيــة والدوليــة التــي تتفــق معهــا يف األهــداف أو 

ــة.41 ــق أغــراض املنظم ــى حتقي ــا عل تعينه

أعلــن املجلــس الوطنــي الفلســطيني يف الــدورة 19، مــن العاصمــة اجلزائريــة 
الفلســطيني«،  االســتقال  إعــان  »وثيقــة  عــن   ،1988 نوفمبــر   15 بتاريــخ 
والتــي جــاء فيهــا النــص علــى حتقيــق اســتقال دولــة فلســطن علــى أرض 
ــة لفلســطن، وتطرقــت لنضــاالت  ــة أبدي فلســطن، وحــددت القــدس عاصم
الشــعب العربــي الفلســطيني وتأكيــد علــى حقــه بتقريــر مصيره.42وعلــى إثــر 
صــدور إعــان االســــتقال، اعترفــــت العديــد مــن دول العالــم بدولــة فلســطن 
أمــام اجلمعيــة العامــة  لــألمم املتحــــدة، فوصــل العــدد إلــى أكثــر مــن 80 
دولــة عنــد نهايــة العــام نفســه التــي صــدرت فيــه الوثيقــة.43 ال تعتبــر الوثيقــة 
ذاتهــا، مــن خــال قــراءة نصوصهــا أنهــا دســتورا، وإمنــا أشــارت إلــى »أن دولــة 
فلســطن هــي للفلســطينين أينمــا كانــوا؛ فيهــا يطــورون هويتهــم الوطنيــة 
والثقافيــة، ويتمتعــون باملســاواة الكاملــة يف احلقــوق، وتصــان فيهــا معتقداتهــم 
الدينيــة والسياســية وكرامتهــم اإلنســانية، يف ظــل نظــام دميقراطــي برملانــي، 
يقــوم علــى أســاس حريــة الــرأي وحريــة تكويــن األحــزاب ورعايــة األغلبيــة 
حقــوق األقليــة واحتــرام األقليــة قــرارات األغلبيــة، وعلــى العــدل االجتماعــي 
واملســاواة وعــدم التمييــز يف احلقــوق العامــة علــى أســاس العــرق أو الديــن أو 
اللــون أو بــن املــرأة والرجــل، يف ظــل دســتور يؤمــن ســيادة القانــون والقضــاء 
41 وكالــة األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية، للمزيــد: http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4923. متــت الزيــارة 

بتاريــخ 22 كانــون األول 2018.
42 جريــدة احليــاة اجلديــدة، 23 عامــا علــى إعــان االســتقال.. واحللــم يقتــرب مــن احلقيقــة، الثاثــاء، العــدد 5757،  

15 تشــرين الثانــي 2011، ص 6. 
43 جريــدة احليــاة اجلديــدة، 29 عامــا علــى إعــان االســتقال.. الدبلوماســية الفلســطينية تزعــزع كيــان االحتــال، 

ــي 2017، ص 7.  ــدد 7894،  15 تشــرين الثان ــاء، الع األربع
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املســتقل وعلــى أســاس الوفــاء الكامــل لتــراث فلســطن الروحــي واحلضــاري 
يف التســامح والتعايــش الســمح بــن األديــان عبــر القــرون«. فهــي أشــارت إلــى 
الهويــة الوطنيــة والثقافيــة للشــعب الفلســطيني، ومــن املمكــن اعتبــار أنهــا 
دعــت إلــى ضــرورة وجــود دســتور يؤمــن ســيادة القانــون ووجــود قضــاء نزيــه.44

وعلــى صعيــد الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، فقــد صــادق املجلــس التشــريعي 
الفلســطيني علــى »القانــون األساســي املعــدل«، وصــدر عــن الرئيــس الراحــل 
ياســر عرفــات بصفتــه رئيــس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحرير الفلســطينية، 
ورئيس الســلطة الوطنية الفلســطينية، تكون القانون: مقدمة، وثمانية أبواب، 
احتــوت علــى 121 مــادة قانونيــة. واشــتمل القانــون األساســي يف أبوابــه علــى 
مجموعــة مــن القواعــد واألصــول الدســتورية؛ حــدد فيهــا تعريــف بفلســطن 
وشــعبها وهدفهــا، مصــدر الســلطات، ونظــام احلكــم، احلقــوق واحلريــات 
العامــة، وبــاب مخصــص لرئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وكذلــك 
توضيــح ملهــام الســلطة التنفيذيــة املماثــل مبجلــس الــوزراء، وأبــواب للســلطة 
التشــريعية والقضائيــة.45 وجــاء القانــون األساســي بشــكل صريــح ينــص يف 
مقدمتــه علــى أنــه “إن كــون هذا القانون األساســي املؤقــت قــد شــرع لفتــرة 
انتقاليــة مؤقتــة، فهــو يشــكل بالبداهــة خطــوة أساســية علــى طريــق حتقيــق 
احلقــوق الوطنيــة والتاريخيــة الثابتــة للشــعب العربــي الفلســطيني، وال يصــادر 
علــى أي نحــو حقــه يف مواصلــة الســعي والعمــل مــن أجــل العــودة وتقريــر 
املصيــر، مبــا يف ذلــك إقامــة الدولــة الفلســطينية بعاصمتهــا القــدس الشــريف 
وهــي أولــى القبلتــن وثالــث احلرمــن الشــريفن مســرى نبينــا محمــد )صلــى 
اهلل عليــه وســلم( ومهــد ســيدنا املســيح عليــه الســام.كما أن أحكامــه املؤقتــة 
ــع بحقــوق متســاوية مــع  ــاً لفلســطيني، حيثمــا وجــد، يف التمت ال تســقط حق
مواطنيــه علــى أرض الوطن«.46وهــذا يشــير بشــكل مباشــر إلــى أن واضــع 
القانــون أشــار إلــى كونــه مؤقتــا لفتــرة انتقاليــة، تلبــي متطلبــات الوقــت الــذي 

44 نــص وثيقــة إعــان االســتقال، نقــا عــن http://www.maannews.net/Content.aspx?id=333662. زيــارة بتاريــخ 
25 كانــون األول 2018.

45 القانــون األساســي املعــدل لســنة 2003، املنشــور يف العــدد 0، الوقائــع الفلســطينية )الســلطة الوطنيــة الفلســطينية(، 
بتاريــخ 19/03/2003، صفحــة   5.

46  مقدمة القانون األساسي الفلسطيني للعام 2003.



206

ــي تطــرق لهــا وهــي  ــى الرغــم مــن طبيعــة املوضوعــات الت ــه، عل وضــع خال
موضوعــات يشــتملها الدســتور، وكذلــك شــرط تعديلــه مبوافقــة أغلبيــة ثلثــي 

أعضــاء املجلــس التشــريعي الفلســطيني«.47

ويشــار إلــى أنــه تشــكل قــرار رئاســي يف العــام 2005، بتشــكيل جلنــة إعــداد 
مشــروع تعديــل مــواد القانــون األساســي، مــن جلنــة رئاســية مكونــة مــن ســبعة 
أعضــاء، وكان املطلــوب منهــا أن تقــدم نتائــج عملهــا لرئيــس الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية خــال شــهر مــن تاريخــه.48 وبالفعــل، فقــد مت تعديــل بعــض 
ــه  ــون األساســي وصــدر يف العــام 2005، وأهــم مــا اشــتمل علي أحــكام القان
القانــون: تعديــا علــى مــدة رئاســة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية هــي أربــع 
ســنوات، ويحــق للرئيــس ترشــيح نفســه لفتــرة رئاســية ثانيــة علــى أن ال يشــغل 
منصــب الرئاســة أكثــر مــن دورتــن متتاليتــن، وحــدد مــدة املجلــس التشــريعي 
أربــع ســنوات مــن تاريــخ انتخابــه وجتــري االنتخابــات مــرة كل أربــع ســنوات 

بصــورة دوريــة، وغيرهــا.49

للدســتور  مســودة  وضــع  إلــى  الراميــة  احملــاوالت  مــن  العديــد  ووجــدت 
الفلســطيني، وظهــرت العديــد مــن هــذه املســودات علــى حيــز الوجــود فعليــا، 
وكان أخرهــا املســودة الرابعــة، التــي تأسســت وفقــا للقــرار الرئاســي يف العــام 
50،2011 وقامــت اللجنــة العامــة للدســتور وفقــا للقــرار الرئاســي هــذا بتشــكيل 
جلنــة صياغــة املســودة، مــن أجــل القيــام مبهمــة صياغــة وتقــدمي مقتــرح كامل 
ملســودة دســتور دولــة فلســطن، ومنحــت اللجنــة صاحيــة كاملــة بتقريــر مــا 
تــراه مناســبا مــن حيــث وضــع مســودة جديــدة أو تعديــل وتنقيــح مــا هــو قائــم 
ومعــد مــن مســودات منجــزة، وأجنــزت هــذه املســودة يف العــام 2015، وســبق 
وجــود هــذه املســودة، أن تشــكلت جلنــة أخــرى بنــاء علــى طلــب مــن املجلــس 
ــة  ــدل إال مبوافق ــون األساســي املع ــدل أحــكام هــذا القان ــام 2003: »ال تع ــون األساســي للع ــادة )120( مــن القان 47 م

ــس التشــريعي الفلســطيني«. ــي أعضــاء املجل ــة ثلث أغلبي
48 قــرار رقــم )62( لســنة 2005م بتشــكيل جلنــة إعــداد مشــروع تعديــل مــواد القانــون األساســي، املنشــور يف العــدد 61، 

الوقائع الفلســطينية )الســلطة الوطنية الفلســطينية(، بتاريخ 18/03/2006، ص 60.
49 القانــون األساســي لســنة 2005م بتعديــل بعــض أحــكام القانــون األساســي املعــدل لســنة 2003، املنشــور يف العــدد 

57، الوقائــع الفلســطينية )الســلطة الوطنيــة الفلســطينية(، بتاريــخ 18/08/2005، ص5.
50 قــرار رقــم )102( لســنة 2011 بشــان تعديــل القــرار الرئاســي بتشــكيل جلنــة الدســتور الفلســطيني، املنشــور يف العــدد 

92، الوقائع الفلســطينية )الســلطة الوطنية الفلســطينية(، تاريخ 25/12/2011، ص 79.
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الوطنــي يف العــام 1988، وصــدرت املســودة الثالثــة للدســتور الفلســطيني 
ــس  ــل املجل ــن قب ــدت م ــي اعتم ــدة الت ــام 2003، وهــي املســودة الوحي يف الع
علــى  وكانــت ســتعرض  التشــريعي،  واملجلــس  املركــزي  واملجلــس  الوطنــي 

الشــعب لاســتفتاء.51

الكتلة الدستورية يف فلسطن؟
ومــن هــذه املجموعــة الواســعة مــن املرجعيــات والوثائــق الدســتورية، أي منهما 
تأتــي حتــت مســمى »الكتلــة الدســتورية«، حتــى يتســنى معرفــة تسلســلها 

الهرمــي؟ 

ــون  ــه مــن نصــوص وأحــكام، القان ــر الوثيقــة الدســتور، مبــا تشــتمل علي تعتب
األعلــى يف الدولــة، إال أن هــذا ال يعنــي أن النصــوص الدســتورية تقتصــر علــى 
ــواردة بــن طياتــه فقــط، بــل يتعداهــا إلــى  األحــكام والنصــوص القانونيــة ال
أحكام وردت يف وثائق أخرى ذات صبغة دســتورية مثل »مقدمة الدســتور«،52 
و»املبــادئ العامــة ذات القيمــة الدســتورية واملبــادئ فــوق الدســتورية«،53 والتــي 
»إعانــات  مثــل  الدســتورية«،  »الكتلــة  املجمــل مصطلــح  عليهــا يف  يطلــق 
احلقــوق«. مــن ناحيــة أخــرى، يتــم اللجــوء إلــى مقدمــات الدســاتير الســتنباط 
بعــض املبــادئ الدســتورية التــي لــم يتــم اإلشــارة لهــا مــن خــال الدســتور ذاته، 
وذلــك باعتبارهــا مصــدرا موضوعيــا للحــق أو لكونهــا تســاعد وترشــد يف 
التفســير الدســتوري.54 ومــن أمثلــة ذلــك اعتبــار املجلــس الدســتوري املصــري 
أن »مبــدأ الكرامــة اإلنســانية« يحتــل قيمــة دســتورية.55 ويف بعــض الــدول مت 
51 الدكتــور نبيــل شــعث، عضــو يف جلنــة الدســتور الفلســطيني، مداخلــة بعنــوان »مكانــة املعاهــدات الدوليــة يف مســودة 
الدســتور الفلســطيني«، جلســة النقــاش املســتديرة حول«املكانــة القانونيــة للمعاهــدات الدوليــة وإنفاذهــا يف النظــام 

ــي الفلســطيني«، رام اهلل، فلســطن، 2  آب 2018. القانون
ــادئ  ــى املب ــوي مقدمــات الدســاتير عل ــخ الكمــن وراء إصــدار الدســتور«، وحتت 52 مقدمــات الدســاتير: »تعكــس التاري
والقيــم األساســية التــي تقــوم عليهــا الدولــة. نقــا عــن: وليــد محمــد الشــناوي، »دور مقدمــات الدســاتير يف التفســير 

ــة، عــدد 53 )2013(: 521. ــة البحــوث االقتصادي ــة، »مجل الدســتوري: دراســة مقارن
53 أمــن عاطــف صليبــا، دور القضــاء الدســتوري يف إرســاء دولــة القانــون: دراســة مقارنة)لبنــان: املؤسســة احلديثــة 

للكتــاب، 2002(: 245-252.
54 الشناوي، »دور مقدمات الدساتير يف التفسير الدستوري: دراسة مقارنة،« 518-519.

55 شــريف يوســف خاطــر، »احلمايــة الدســتورية للكرامــة اإلنســانية: دراســة مقارنــة، »مجلــة البحــوث القانونيــة 
.81  :)2011(  50 عــدد  واالقتصاديــة )مصــر(، 
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اإلشــارة يف مقدمــة الدســتور أو الديباجــة علــى القيمــة القانونيــة للمعاهــدات 
الدوليــة صراحــة. مثــل الدســتور املغربــي للعــام 56.2011 كمــا اعتبــر املجلــس 
الدســتوري اللبنانــي أن: »مقدمــة الدســتور تتمتــع بقيمــة دســتورية كاملــة 
ألنهــا جــزء ال يتجــزأ منــه«.57 وكذلــك اعتبــر الدســتور التونســي للعــام 2014 

يف الفصــل 145 علــى أن توطئــة الدســتور التونســي جــزء ال يتجــزأ منــه.

لتطبيــق مــا ورد أعــاه علــى مقدمــة القانــون األساســي الفلســطيني،58 جنــد 
أن هــذه املقدمــة لــم تشــر إلــى أهميــة أو ســمو القانــون الدولــي، ولكنهــا 
ــى وثيقــة دســتورية أخــرى وهــي »إعــان وثيقــة االســتقال«.فقد  ــت إل أحال
متــت اإلشــارة يف اإلعــان علــى »... مثلمــا كانــت دميومــة التصــاق الشــعب 
العربــي الفلســطيني بــأرض آبائــه وأجــداده التــي نشــأ عليهــا حقيقــة عبــرت 
الوطنــي«. فهــذه  املجلــس  الصــادرة عــن  إعــان االســتقال  وثيقــة  عنهــا 
الوثيقــة ألزمــت دولــة فلســطن مببــادئ وأحــكام القانــون الدولــي ومقاصــد 
األمم املتحــدة املتمثلــة يف التعايــش الســلمي وتســوية املشــاكل الدوليــة بالطرق 

الســلمية وغيرهــا.59

56 مقدمة الدستور املغربي للعام 2011: »يُشكل هذا التصدير جزءا ال يتجزأ من هذا الدستور«.
ــاء الفقــرة  ــو 2011، ص 3-2. يتضمــن القــرار إلف ــار/ ماي ــخ 10 أي ــي رقــم 2 بتاري ــس الدســتوري اللبنان 57 قــرار املجل
ــادة مــن  ــل امل ــد حتلي ــذي يتضمــن عن ــخ 2/4/2011 ال ــون رقــم 296 الصــادر بتاري ــى مــن القان ــادة األول ــة مــن امل الثاني
حرمــان أي شــخص ال ميلــك جنســية دولــة معتــرف بهــا أو بســبب التوطــن، الفلســطينيون هنــا يف القــرار، لكونــه يتعــرض 

مــع الفقــرة )ب( مــن مقدمــة الدســتور اللبنانــي.
58 عنــد التمييــز بــن مــا هــو دســتوري وغيــره ننظــر إلــى اإلجــراءات والشــروط اخلاصــة باإلصــدار والتعديــل واإللغــاء 
وهــو مــا ينطبــق علــى القانــون األساســي. نقــا عــن: حســن مصطفــى البحــري، القانــون الدســتوري، الطبعــة األولــى، 

2009، ص 25.
59 وثيقــة إعــان االســتقال: »... وتعلــن دولــة فلســطن التزامهــا مببــادئ األمم املتحــدة وأهدافهــا وباإلعــان العاملــي 
حلقــوق اإلنســان، والتزامهــا كذلــك مببــادئ عــدم االنحيــاز وسياســته.وإذ تعلــن دولــة فلســطن أنهــا دولــة محبــة للســام 
ــم  ــم قائ ــق ســام دائ ــن أجــل حتقي ــدول والشــعوب م ــع ال ــع جمي ــا ســتعمل م ــش الســلمي، فإنه ــادئ التعاي ــة مبب ملتزم
علــى العــدل واحتــرام احلقــوق، تتفتــح يف ظلــه طاقــات البشــر علــى البنــاء، ويجــري فيــه التنافــس علــى إبــداع احليــاة 
وعــدم اخلــوف مــن الغــد، فالغــد ال يحمــل غيــر األمــان ملــن عدلــوا أو ثابــوا إلــى العــدل.ويف ســياق نضالهــا مــن أجــل 
إحــال الســام علــى أرض احملبــة والســام، تهيــب دولــة فلســطن بــاألمم املتحــدة التــي تتحمــل مســؤولية خاصــة 
جتــاه الشــعب العربــي الفلســطيني ووطنــه، وتهيــب بشــعوب العالــم ودولــة احملبــة للســام واحلريــة أن تعينهــا علــى 
حتقيــق أهدافهــا، ووضــع حــد ملأســاة شــعبها، بتوفيــر األمــن لــه، وبالعمــل علــى إنهــاء االحتــال اإلســرائيلي لألراضــي 
الفلســطينية. كمــا تعلــم يف هــذا املجــال، أنهــا تؤمــن بتســوية املشــاكل الدوليــة واإلقليميــة بالطــرق الســلمية وفقــا مليثــاق 
األمم املتحــدة وقراراتهــا وأنهــا ترفــض التهديــد بالقــوة أو العنــف أو اإلرهــاب، أو باســتعمالها ضــد ســامة أراضيهــا 
واســتقالها السياســي، أو ســامة أراضــي أي دولــة أخــرى، وذلــك دون املســاس بحقهــا الطبيعــي يف الدفــاع عــن 

ــل، دراســات يف النظــام الدســتوري الفلســطيني، 265. ــا واســتقالها«. نقــا عــن: خلي أراضيه
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وقد جاءت احملكمة الدســتورية العليا الفلســطينية، بتفســيرا دســتوريا يف 12 
آذار 2018، قــرارا تفســيرا، مت تقدميــه بواســطة وزيــر العــدل بنــاءً علــى طلــب 
ــا ألساســي  مــن رئيــس مجلــس الــوزراء، لتفســير املــادة العاشــرة مــن القانون
فلســطن  يف  الدوليــة  املعاهــدات  إلــى  تشــير  والتــي  املعــد للســنة،2003 
وضــرورة االنضمــام لهــا، باإلضافــة إلــى إلزاميــة حقــوق اإلنســان.60 واملهــم يف 
ــة الدســتورية يف فلســطن، وهرميــة  هــذا القــرار، أن احملكمــة حــددت الكتل
التشــريعات، فتوصلــت هيئــة احملكمــة إلــى نتيجــة مفادهــا بــأن »تعتبــر وثيقــة 
إعــان االســتقال جــزءاً ال يتجــزأ مــن املنظومــة الدســتورية يف فلســطن، بــل 
وأعاهــا ســمواً، يأتــي بعدهــا القانــون األساســي الفلســطيني، وقــد أعلنــت 
ــة ) ــة العادي ــى التشــريعات الوطني ــة عل ــات واملعاهــدات الدولي ســمو االتفاق
القوانــن والقــرارات بقوانــن(، فــإن املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة تأتــي يف 
مرتبــة أقــل مــن القانــون األساســي، يأتــي بعدهــا مختلــف التشــريعات املعمــول 
بهــا يف فلســطن«.61 فاحملكمــة بذلــك منحــت وثيقــة إعــان االســتقال، قيمــة 
دســتورية عليــا، تفــوق أي تشــريع أخــر معمــول بــه يف فلســطن، ومــن املمكــن 
القــول أنهــا حــددت مكونــات الكتلــة الدســتورية، واعتبــرت الوثيقــة جــزءا 

منهــا. 

الدساتير تولد يف حلظة أزمة: هل فلسطن أمام حلظة دستورية؟

لإجابــة علــى االستفســار، ال بــد لزامــا مــن التطــرق إلــى العاقــة بــن هــذه 
املكونــات الثــاث، والتــي أدى التداخــل يف الصاحيــات وخاصــة اخلارجيــة 
منهــا، إلــى حــدوث صــراع فيمــا بينهــا، بدعــوى أحقيــة الشــرعية، وذلــك مــن 
خــال معرفــة اجلهــة التــي يتــم مــن خالهــا ممارســة العاقــات اخلارجيــة أو 
الدوليــة لفلســطن أو التمثيــل الدولــي، نظــرا لكــون املعاهــدات الدوليــة جــزء 
مــن التمثيــل اخلارجــي يتــم بواســطة املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة ومظهــر 
60 مــادة )10(  مــن القانــون األساســي املعــدل لســنة 2003: »1- حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية ملزمــة وواجبــة 
االحتــرام. _2 تعمــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية دون إبطــاء علــى االنضمــام إلــى اإلعانــات واملواثيــق اإلقليميــة 

والدوليــة التــي حتمــي حقــوق اإلنســان«.
ــا، تفســير  ــة احملكمــة الدســتورية العلي ــم )2( لســنة )3( قضائي ــب رق ــا الفلســطينية، طل 61 احملكمــة الدســتورية العلي

دســتوري، 2017\5، املنشــور يف اجلريــدة الرســمية الفلســطينية، بتاريــخ 2018/3/ 25، العــدد141، ص 87. 
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ــة عــن  ــت التشــريعات الفلســطينية يف اإلجاب ــد تباين ــة. فق ــات الدولي للعاق
هــذا الســؤال، فبعــض هــذه التشــريعات منحــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
مهمــة القيــام بالعاقــات الدوليــة لفلســطن، وتشــريعات أخــرى أولــت املهمــة 
لنــا  يســهل  االستفســار،  علــى  واإلجابــة  الفلســطينية..  التحريــر  ملنظمــة 
احلديــث يف أي جهــة مــن هــذه اجلهــات لهــا الــدور احلقيقــي يف صناعــة 

دســتور لفلســطن.  

التنازع يف الصالحيات

الفلســطينية صاحيــات خارجيــة ومتثلــت مبــا  التحريــر  منحــت منظمــة 
التحريــر  دور منظمــة  إلــى  الفلســطينية  التشــريعات  بعــض  إليــه  أشــارت 
التحريــر  ملنظمــة  األساســي  النظــام  مــن   16 املــادة  مثــل  املجــال  هــذا  يف 
ــل  ــة هــي متثي ــة للمنظم ــة التنفيذي ــة اللجن ــام 1964 أن مهم الفلســطينية للع
الشــعب الفلســطيني.62 واملــادة 19 التــي تنــص علــى: ”تقــوم اللجنــة التنفيذيــة 
املنظمــات  جميــع  وبــن  املنظمــة  بــن  العمــل  وتنســيق  العاقــات  بتوثيــق 
واالحتــادات واملؤسســات العربيــة والدوليــة التــي تتفــق معهــا يف األهــداف أو 
تعينهــا علــى حتقيــق أغــراض املنظمــة«، وكذلــك املــادة 26 التــي تؤكــد علــى 
حقيقــة دور اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر. وكذلــك أكــدت املــادة 26 مــن 
امليثــاق الوطنــي الفلســطيني ملنظمــة التحريــر الفلســطينية للعــام 63،1986علــى 
متثيــل ومســؤولية املنظمــة عــن الشــعب الفلســطيني يف جميــع املياديــن ومنهــا 
السياســية، وكل مــا تطلبــه القضيــة علــى األصعــدة كافــة، باإلضافــة إلــى 

ــة.64 ــدول العربي ــع ال ــاون مــع جمي ــة بالتع ــت للمنظم ــي أعطي ــة الت الصاحي

62 معــن البرغوثــي ورشــاد تــوام، النظــام القانونــي ملنظمــة التحريــر الفلســطينية: التشــريعات الناظمــة لألمــن والقضــاء 
الثــوري )رام اهلل: معهــد احلقــوق يف جامعــة بيرزيــت، 2010(: 127.

63 املرجع السابق، 120.
64 املــادة )27-26( مــن امليثــاق الوطنــي الفلســطيني ملنظمــة التحريــر الفلســطينية للعــام 1986. املــادة )26(: »منظمــة 
التحريــر الفلســطينية املمثلــة لقــوى الثــورة الفلســطينية مســؤولة عــن حركــة الشــعب العربــي الفلســطيني يف نضالــه مــن 
أجــل اســترداد وطنــه وحتريــره والعــودة إليــه وممارســة حــق تقريــر مصيــره، يف جميــع املياديــن العســكرية والسياســية 
واملاليــة وســائر مــا تطلبــه قضيــة فلســطن علــى الصعيديــن العربــي والدولــي«. املــادة 27: »تتعــاون منظمــة التحريــر 
الفلســطينية مــع جميــع الــدول العربيــة كل حســب إمكانياتهــا وتلتــزم باحليــاد فيمــا بينهــا يف ضــوء مســتلزمات معركــة 

التحريــر وعلــى أســاس ذلــك، وال تتدخــل يف الشــؤون الداخليــة أليــة دولــة عربيــة«.
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كمــا أشــارت مقدمــة القانــون األساســي الفلســطيني بــأن إقــرار هــذا القانــون 
يأتــي مــن »حقيقــة أن منظمــة التحريــر الفلســطينية هــي املمثــل الشــرعي 
والوحيــد للشــعب العربــي الفلســطيني«. وأكــدت ذلــك مقدمــة قانــون الســلك 
الدبلوماســي الــذي أشــار إلــى أن: »قانــون الســلك الدبلوماســي الفلســطيني 
الدبلوماســي  الســلك  تطويــر  طريــق  علــى  األهميــة  بالغــة  خطــوة  ميثــل 
الدائــرة  عبــر  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  أنشــأته  الــذي  الفلســطيني 
الدبلوماســي  الســلك  لقانــون  التشــريعي  املجلــس  إقــرار  وأن  السياســية، 
الفلســطيني ال يشــكل مساســا أو انتقاصــا مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية 
باعتبارهــا املمثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني وهــي مرجعيــة 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية التزامــا مبــا ورد يف مقدمــة القانــون األساســي 

للســلطة الوطنيــة الفلســطينية«.

ــي  ــم ذات ــة هــي ســلطة حك ــن أن الســلطة الوطني ــى الرغــم م ــل وعل يف املقاب
بعــض  أن  أوســلو،65إال  اتفاقيــة  إطــار  يف  محــددة  صاحيــات  أعطيــت 
التشــريعات الفلســطينية منحتهــا القيــام مبهمــة العاقــات اخلارجية.66ومــن 
األمثلــة علــى هــذه التشــريعات املــادة 40 مــن القانــون األساســي الفلســطيني 
املعــدل لســنة 2003، فقــد نصــت علــى صاحيــة »رئيــس الســلطة الوطنيــة 
بتعيــن ممثلــي الســلطة لــدى الــدول واملنظمــات الدوليــة والهيئــات األجنبيــة 
ــة  ــدى الســلطة الوطني ــات ل ــي هــذه اجله ــد ممثل ــا يعتم ــم، كم ــي مهامه وينه
ــم 13 لســنة  ــون الســلك الدبلوماســي رق ــك ورد يف قان الفلســطينية«.67 وكذل
68،2005 أن وزارة اخلارجيــة الفلســطينية متلــك دورا يف »متثيــل فلســطن 
الدوليــة  واملنظمــات  الــدول  مــع  الفلســطينية  العاقــات  وتعزيــز  خارجيــا 

65 إبراهيــم أبــراش، »تصــورات أوليــة حــول إعــادة بنــاء وتفعيــل منظمــة التحريــر الفلســطينية«، »يف وثيقــة إعــادة بنــاء 
مؤسســات منظمــة التحريــر الفلســطينية )رام اهلل: املركــز الفلســطيني ألبحــاث السياســات والدراســات االســتراتيجية 

)مســارات(، الطبعــة الثانيــة، 2014(، 48. 
66 عاصــم خليــل ورشــاد تــوام، فلســطن بــن دســتور الدولــة واحلاجــة إلــى ميثــاق وطنــي »مقاربــات اســتراتيجية 
الفلســطيني ألبحــاث السياســات والدراســات االســتراتيجية  املركــز  الفلســطيني« )رام اهلل:  النظــام السياســي  يف 

   .37  ،)2014 )مســارات(، 
الوطنيــة  )الســلطة  الفلســطينية  الوقائــع  مــن   0 العــدد  املنشــور يف   ،2003 لســنة  املعــدل  األساســي  القانــون   67

.5 ص   ،19/03/2003 بتاريــخ  الفلســطينية(، 
68 قانــون الســلك الدبلوماســي رقــم )13( لســنة 2005، املنشــور يف العــدد 60، الوقائــع الفلســطينية )الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية(، بتاريــخ 09/11/2005، ص 5.
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واإلقليميــة عربيــا وإســاميا«. كمــا أعطيــت وزارة اخلارجيــة الصاحيــة يف 
وضــع السياســة اخلارجيــة الفلســطينية وتنفيذهــا.69

التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الوطنيــة هــي  اللجنــة  نســتنتج مــن ذلــك، أن 
ــا حســبما أورده  ــل الشــعب الفلســطيني خارجي ــة يف متثي ــة الصاحي صاحب
النظــام األساســي للمنظمــة، ويف ظــل عــدم وجــود أي نــص قانونــي يشــير 
إلــى وجــود دور للمجلــس الوطنــي واملركــزي وفقــا للنظــام األساســي فيمــا 
ــي جــرت مؤخــرا  ــة الت ــا أن املمارســة العملي ــة. كم ــق باملعاهــدات الدولي يتعل
يف انضمــام فلســطن للمعاهــدات الدوليــة، متــت بتوصيــات مــن اللجنــة 
التنفيذيــة للمنظمــة وبحضــور أعضــاء اللجنــة.70 كذلــك ممــا يؤكــد علــى 
الصــادر  األممــي  القــرار  أن  التحريــر  ملنظمــة  اخلارجيــة  الصاحيــات 
باالعتــراف بفلســطن دولــة مراقــب غيــر عضــو لــم يتجاهــل الــدور التمثيلــي 
ملنظمــة التحريــر الفلســطينية. وهــذا مــا يؤكــده التقريــر الصــادر عــن وكيــل 
األمــن العــام للشــؤون القانونيــة واملستشــار القانونــي لــألمم املتحــدة يف 
معــرض اإلجابــة عــن »األمــور ذات العاقــة بالقــرار 67/19 الصــادر عــن 
ــا  ــة لفلســطن يف األمم املتحــدة. كم ــة القانوني ــة حــول احلال ــة العام اجلمعي
أن الرســائل الصــادرة عــن الرئيــس محمــود عبــاس مطالبــا فيهــا باالنضمــام 
لــألمم املتحــدة أو للمعاهــدات الدوليــة، كانــت تصــدر وتوقــع بصفتــه رئيســا 

لدولــة فلســطن ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر.

ويتبــن ممــا ورد أعــاه، أن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية التــي تأسســت 
بقــرار مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية جتــاوزت صاحيــات املنظمــة يف 
العاقــات اخلارجيــة، علــى الرغــم مــن أن امللحــق الثانــي مــن إعــان املبــادئ 
ــك إتفــاق  ــي املؤقــت )اتفــاق أوســلو 1( للعــام 1993 وكذل بشــأن احلكــم الذات
69 مــادة )3( مــن قانــون الســلك الدبلوماســي رقــم )13( لســنة 2005 )مهــام الــوزارة(: »تولــى الــوزارة املهــام التاليــة: 1. 
اإلســهام يف وضــع السياســة اخلارجيــة الفلســطينية وتنفيذهــا مبــا يخــدم املصالــح الوطنيــة العليــا للشــعب الفلســطيني. 
2. متثيــل فلســطن خارجيــا وتعزيــز العاقــات الفلســطينية مــع الــدول واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة عربيــا وإســاميا 
ودوليــا. 3. اإلشــراف علــى جميــع البعثــات سياســيا وإداريــا وماليــا، مبــا يف ذلــك التعيينــات والتنقــات وفقــا للقانــون. 4. 
تنميــة وتطويــر التعــاون الدولــي مــع فلســطن ومتثيــل فلســطن لــدى اجلهــات اخلارجيــة. 5. رعاية مصالح الفلســطينين 
يف اخلــارج، وتعزيــز العاقــة معهــم وتعميــق تواصلهــم مــع شــعبهم ووطنهــم. 6. اعتمــاد جــواز الســفر الدبلوماســي وفقــا 

لنظــام يصــدر عــن مجلــس الــوزراء«.
70 خبر صحفي منشور على املوقع اآلتي: http://cutt.us/IN8eI. تاريخ الزيارة 28 كانون الثاني 2018.
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أوســلو 2 للعــام 1995 قــد اســتثنى الســلطة الوطنيــة صاحيــات القيــام بهــذه 
ــر  ــة التحري ــه منحــت منظم ــت ذات ــح.71 يف الوق ــص صري ــات مبوجــب ن املهم
صاحيــة توقيــع بعــض املعاهــدات مثــل االتفاقيــات االقتصاديــة والتعليميــة 
واالتفاقيــات مــع الــدول املانحــة وغيرهــا.72 مــع التأكيــد علــى أن الفصــل بــن 
الســلطات ال يعنــي اســتقال كل ســلطة مــن ســلطات الدولــة مبهامهــا مبعــزل 
عــن األخــرى أو انفصــال تــام، وإمنــا وجــود نــوع مــن التعــاون والتــوازن بينهمــا 

كأســاس للوصــول للدميقراطيــة واحلكــم الرشــيد.73

خليط من املرجعيات

تأسيســا علــى مــا ســبق أعــاه، فــإن التأكيــد علــى عــدم وجــود دســتور 
ــي مــن الواجــب  ــم املســائل الت ــة واحــدة حتك ــى وجــود وثيق فلســطيني؛ مبعن
ــى الوثيقــة الدســتورية معاجلتهــا، وإمنــا مجموعــة مــن املرجعيــات، التــي  عل
يتســم البعــض منهــا، بذكــر مرتكــزات أساســية للقضيــة الفلســطينية، وعلــى 
احلقــوق الثابتــة والراســخة للشــعب العربــي الفلســطيني. وممــا يشــار إلــى أن 
هــذه املرجعيــات، لــم يعــط الشــعب الفلســطيني حقــه يف وضعهــا أو املشــاركة 
بإعدادهــا أو تبنيهــا، وإمنــا جــاءت مــن قيــادات سياســية فلســطينية، ال متثــل 
الفلســطيني، فبعضهــا مت  الشــعب  املشــكلة ملكونــات  السياســية  األحــزاب 
وضعهــا مــن قبــل مجالــس مــن مجموعــة مــن الفصائــل وأخــرى مــن قبــل 

71 الفقــرة الثالثــة مــن امللحــق الثانــي »بروتوكــول حــول انســحاب قــوات إســرائيلية مــن قطــاع غــزة ومنطقــة أريحــا« مــن 
إعــان املبــادئ بشــأن احلكــم الذاتــي املؤقــت: » تركيبــة وصاحيــات ومســؤوليات الســلطة الفلســطينية يف هــذه املناطــق 
مــا عــدا األمــن اخلارجــي، واملســتوطنات، واإلســرائيلين، العاقــات اخلارجيــة ومســائل أخــرى متبادلــة ومتفــق عليهــا«. 
ــة  ــات التشــريعية والتنفيذي ــث عــن الصاحي ــد احلدي ــام 1995 عن ــن أوســلو 2 للع ــد اخلامــس م ــن البن ــرة )ث( م الفق
ــاظ بالســجات والتســجيات اخلاصــة  ــة االحتف ــا صاحي ــا مــن ضمــن صاحياته ــة: »ث ســيكون له للســلطة الوطني
للســلطة  يكــون  لــن  املبــادئ  إلعــان  طبقــاً  1/ب-  والوثائــق.  والرخــص  الشــهادات  وإصــدار  وإداراتهــا،  بالســكان 
الفلســطينية صاحيــات ومســؤوليات يف مجــال العاقــات اخلارجيــة التــي تشــمل يف إطارهــا إقامــة ســفارات يف اخلــارج 
وقنصليــات، أو أنــواع أخــرى مــن املفوضيــات واملراكــز األجنبيــة، أو الســماح بإقامتهــا يف قطــاع غــزة ومنطقــة أريحــا، 

وتعيــن هيئــات قنصليــة ودبلوماســية أو اعتمادهــا وممارســة الوظائــف الدبلوماســية«.
72 الفقــرة )جـــ( مــن البنــد اخلامــس مــن أوســلو 2 للعــام 1995 ج-  بالرغــم مــن شــروط هــذه الفقــرة، فــإن منظمــة 
التحريــر الفلســطينية ميكنهــا أن جتــري مفاوضــات، وتوقــع اتفاقــات مــع الــدول، أو املنظمــات الدوليــة لصالــح الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية يف احلــاالت التاليــة: 1 اتفاقــات اقتصاديــة كمــا هــو مذكــور بشــكل خــاص يف امللحــق رقــم »4« مــن 

هــذه االتفاقيــة......«.
73 مزياني حميد، مرجع سابق، ص 3.
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الســلطة التشــريعية املــوكل لهــا احلــق يف ســن التشــريعات العاديــة، ولــم تكــن 
ســلطة تأسيســية. 

ــددة، مت تشــكيل جلــان  ــا املتع ــق مبســودات الدســاتير يف مراحله ــا يتعل وفيم
بقــرار مــن رئيــس يحمــل عــدة صفــات رســمية متمثلــة يف كونه رئيســا للســلطة 
الفلســطينية ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية، ورئيــس 
لدولة فلســطن. فهذه اللجان والتي من املمكن وصفها بالســلطة التأسيســية 
للدســتور، قامــت بإعــداد هــذه املســودات مــن غيــر إشــراك حقيقــي للشــعب أو 
ممثليــه أو املجتمــع املدنــي وال احلركــة املجتمعيــة الفلســطينية. بــل أشــارت 
املســودة ذاتهــا إلــى طريقــة تشــكيل جلنــة إعــداد مســودة الدســتور، بــأن 
اللجنــة العامــة للدســتور الفلســطيني شــكلت جلنــة صياغــة مــن أعضائهــا 
للقيــام مبهمــة صياغــة وتقــدمي مقتــرح كامــل ملســودة دســتور دولــة فلســطن، 
باإلضافــة إلــى منــح اللجنــة صاحيــة كاملــة بتقريــر مــا تــراه مناســبا من حيث 
ــم ومعــد مــن مســودات  ــل وتنقيــح مــا هــو قائ ــدة أو تعدي وضــع مســودة جدي

منجــزة، ومت التوافــق علــى اختيــار ثمانيــة أشــخاص للقيــام بهــذه املهمــة.74

عاوة على ذلك، فقد جاءت مسودة الدستور الفلسطيني )مشـــروع املســـودة 
ــح يف »فلســفة ومرتكــزات  ــص الصري ــول/ ســبتمبر 2015(، بالن ــة، أيل الرابع
جلنــة صياغــة مســودة دســتور دولــة فلســطن«، باإلشــارة إلــى أنــه »كنتــاج إلــى 
خصوصيــة الواقــع والوضــع الفلســطيني، بســبب االحتــال، ارتــأت اللجنــة أن 
تراعــى هــذه اخلصوصيــة الفلســطينية بطريقــة كيفيــة وضــع الدســتور وطــرق 
إقــرار الدســتور الفلســطيني، ولهــذا تقتــرح جلنــة الصياغــة أن يجــري اعتبــار 
اللجنــة العامــة لوضــع الدســتور مبثابــة جلنــة تأسيســية علــى أن يتــم عــرض 
مســودة الدســتور بعــد التوافــق عليهــا لاســتفتاء الشــعبي العــام باعتبــاره 
جتســيدا لــإرادة العامــة للشــعب الفلســطيني، فــإذا تعــذر إجــراء االســتفتاء 
ألســباب قاهــرة بقــرار مــن احملكمــة الدســتورية،  يجــري  عــرض املســودة 
علــى املجلــس الوطنــي الفلســطيني إلقرارهــا، فــإذا تعــذر انعقــاد املجلــس 

الوطنــي يجــري اقرارهــا مــن قبــل املجلــس املركــزي الفلســطيني«. 

74 مقتبس من مسودة الدستور الفلسطيني )مشـروع املسـودة الرابعة، أيلول/ سبتمبر 2015(.
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نــرى أن املســودة جــاءت، بنــاء مــا طلبــه واضعيهــا، علــى أن املســودة تعــرض 
لاســتفتاء الشــعبي، ولكــن ماحظاتنــا علــى ذلــك تتمثــل باآلتــي : 

أوال- مت وضــع مســودة الدســتور مــن غيــر وجــود متثيــل لقطاعــات الشــعب 
نســوية،  ومؤسســات  مدنــي،  ومجتمــع  سياســية،  وأحــزاب  فصائــل  مــن 
وحــركات اجتماعيــة، يف االختيــار أو املشــاركة يف تشــكيل اللجنــة العامــة 
لوضــع الدســتور، وإمنــا شــكلت بقــرار مــن رأس الهــرم السياســي، مــن غيــر 

وجــود مشــاورات علــى أعضــاء اللجنــة أو طريقــة تشــكيلها. 

ثانيــا- لــم تشــترط اللجنــة عــرض املســودة لاســتفتاء، إال بعــد أن توافــق 
اللجنــة ذاتهــا علــى بنــود املســودة؛ مبعنــى ال يجــوز إعطــاء الــرأي إال مبــا 
أشــارت وحتــدث فيــه أعضــاء اللجنــة أوال. والتســاؤل املثــار ثانيــا، كيــف يتــم 
اعتمــاد دســتورا بنــاء علــى نصــوص ومرتكــزات وضعــت يف مســودة دســتور؛ 
ــي الدســتور، والواجــب وجــود تشــريع  ــة تبن ــي وضعــت آلي فاملســودة هــي الت

نافــذ يبــن اآلليــة. 

ثالثــا- مــا أشــارت بــه املســودة، يف حــال فرضيــة تعــذر االســتفتاء ألي ظــرف، 
هــو ممكــن احلــدوث، نظــرا للحالــة الفلســطينية، واحلــل التــي جــاءت بــه 
اللجنــة، يحاكــي الطــرق الســابقة التــي وضعــت بهــا الوثائــق واملرجعيــات 
الدســتورية الفلســطينية الســابقة، أي عــدم وجــود إشــراك للشــعب وحركاتــه 

االجتماعيــة. 

دستور فلسطن : معيقات وجوده واملأمول من احلركة املجتمعية

يعــزي عــدم وجــود دور حقيقــي للحركــة املجتمعيــة يف املشــاركة يف هــذه 
الفلســطينية  أو وضــع دســتور ألســباب عديــدة وهــي احلالــة  املرجعيــات 
املتمثلــة يف االحتــال اإلســرائيلي، وكذلــك إلــى عــدم وجــود احلاجــة املاســة 

لوضــع دســتور فلســطيني يف هــذه املرحلــة.
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معيقات وجود دستور لفلسطن 

فاملســألة يف الســياق الفلســطيني هــو مغايــر لســياقات أخــرى، بــأن احلاجــة 
إلــى وجــود دســتور ال يتوقــف علــى إدراج سلســلة أو قائمــة مــن احلقــوق 
وإمنــا  حكمهــا،  ولنظــام  للدولــة  الثــاث  الســلطات  بيــان  أو  واحلريــات 
احلديــث عــن مســائل ملحــة فلســطينيا، فاملعيقــات والتحديــات التــي تواجــه 
وضــع دســتور فلســطيني تتمثــل كمــا مت اإلشــارة إليــه باحلالــة الفلســطينية، 
بســبب االحتــال وعــدم قيــام الدولــة الفلســطينية املســتقلة )انتفــاء الدولــة(، 
ــال  ــاع األرض وعــدم اكتم ــى تشــتت الشــعب الفلســطيني يف بق ــة إل باإلضاف
إلــى  باإلضافــة  والزمــان(.  املــكان  يف  )االســتمرارية  الفلســطينية  الهويــة 
جتــارب  تراكــم  وعــدم  الفلســطينية  التجربــة  حداثــة  يف  تتمثــل  معيقــات 
دســتورية متكــن مــن االســتفادة احلقيقيــة منهــا، فبعــض الوثائــق الســابقة 
ــي،  ــع الدول ــاج لضغــط مــن املجتم ــا مــن األســاس كنت ــا أو وضعه كان تعديله
باإلضافــة إلــى غيــاب إطــار مرجعــي موحــد للفلســطينين، وشــكل االنقســام 
ــات  ــة املعيق ــى جمل ــد يضــاف إل ــق جدي ــي معي والتناحــر الفلســطيني الداخل

الســابقة.75 

املخرج: قانون أساسي مؤقت 

نلخــص إلــى ضــرورة العمــل ســويا بشــكل مشــترك بــن احلــركات االجتماعيــة 
الدســتور  فباعتمــاد  الرســمية  واملؤسســة  واألحــزاب  املدنــي  واملجتمــع 
الفلســطيني الذي يضمن احلقوق واحلريات األساســية جلميع الفلســطينين 
دون أي متييــز، ويحــدد الســلطات الثــاث، ويضــع هــرم تشــريعي واضــح، 
ــي  ــى حــن تبن ــة الفلســطينية. وإل ــة التشــريعية يف إطــار الدول ويوضــح اآللي
لدولــة  قانــون أساســي مؤقــت  تبنــي  مــن  بــد  دولــة فلســطن، ال  دســتور 
فلســطن ينظــم جميــع هــذه املســائل  املذكــورة ســابقاً؛ فالبديــل يتمثــل بتبنــي 
قانــون أســاس مؤقــت، علــى اعتبــار أن احلاجــة إليــه ملحــة وهــي حلظــة أزمــة 

75 عيــاد البطنيجــى، الصعوبــات التــى تواجــه عمليــة وضــع الدســتور الفلســطيني، املجلــة العربيــة للعلــوم السياســية، 
العــدد 27، لبنــان، 2010، ص  -115 119.
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ــم  ــي ل ــه معاجلــة املســائل الت ــم في ــل باالنقســام الفلســطيني؛ يت ــة تتمث حقيق
يتطــرق لهــا القانــون األساســي املعــدل للعــام 2003 و2005 بشــكل يعالــج 
املســائل املســتجدة يف الواقــع الفلســطيني، ملبيــا لطموحــات ورغبــات وآمــال 
ــن شــقي الوطــن  ــق الوحــدة ب ــق لتحقي الشــعب الفلســطيني، وبصــورة وطري

ــي.  وبــن طــريف الصــراع الداخل

توصيات للدور املأمول من احلركة املجتمعية يف وضع وثيقة مرجعية

تضــع هــذه الورقــة توصيــات ومقترحــات وتصــورات أساســية، ال بــد للحركــة 
املجتمعيــة الفلســطينة، األخــذ بهــا عنــد احلديــث الفعلــي واجلــدي لوضــع 

دســتور لدولــة فلســطن، أو يف حــال تبنــي قانــون أســاس مؤقــت: 

أوال-وجــود أعلــى درجــة ممكنــة مــن املشــاركة والتأثيــر يف صناعــة املرجعيــة 
باإلجمــاع  يســمح  معينــا  اجتماعيــا  ظرفــا  بذلــك  مشــكلة  الدســتورية، 
وســائل  ومســتخدمة  التكنولوجــي  التطــور  يف  مســتفيدة  الدميقراطــي، 
االتصــاالت املتعــددة )دمقرطــة اســتعمال التكنولوجيــا(يف تقــدمي مقترحــات، 
وضغــط إعامــي ووســائل توعيــة وتثقيــف مــن مؤمتــرات وحلقــات ونــدوات، 
ووصــوال إلــى االحتجــاج أو اإلضــراب أو العصيــان يف حــال الوصــول إلــى 

ــاق.  عــدم اتف

ثانيا- االســتفادة من التجارب الدســتورية الفلســطينية الســابقة؛ فالدســاتير 
مبجملهــا، ال تنطلــق مــن نقطــة مشــتركة، وال يوجــد نقطــة مرجعيــة واحــدة، 
فاالختــاف علــى املبــادئ وارد بصــورة تســاعد يف الوصــول إلــى االتفــاق علــى 
نقــط مرجعيــة جديــدة أو محدثــة ملــا هــو موجــود أصــا. خاصــة أن حديثنــا 
عــن ســياق مختلــف لغيــره، فهــذه املرجعيــات الســابقة، حتــدد مرتكــزات 

أساســية يف الســياق الفلســطيني. 

ثالثا-وجــود مرجعيــة دســتورية حتــدد املبــادئ الراســخة التــي يجتمــع عليهــا 
املجتمــع البشــري واملتمثلــة يف املســاواة، األســرة والنــوع االجتماعــي، احللــول 

االقتصاديــة واالجتماعيــة، واحلقــوق البيئيــة وغيرهــا. 
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القــدرة علــى  مــن  النابــع  الدســتوري  الدميقراطــي  رابعا-شــرعية اإلطــار 
توفيــر الفرصــة للجميــع باملشــاركة وفقــا ملرجعياتهــم املختلفــة، بصــورة متكــن 
مــن وجــود مرجعيــة دســتورية مرنــة مــن ناحيــة الشــكل واملضمــون يســهل 
تعديها)قواعــد مرنــة تســمح: بالتفســير مــن منطلقــات ال تعبــر فقــط عــن 
واضــع النــص، ومرنــة للرقابــة الدســتورية بشــكل يســمح باســتمرارية النــزاع 
حــول املبــادئ الدســتورية، وقواعــد مرنــة أخــرى تســمح بالتعديــل شــكا 
ومضمونــا(، بصــورة ال يســمح بالثــورة أو التمــرد عليــه، بحجــة عــدم القبــول 
بــه، مــع وجــود نصــوص تكــون حقيقيــة يف كتابتهــا ومحكمــة مــن األخطــاء 

ــق والدســتور.  ــن وضــع تشــريعات تتواف ــن م وشــاملة، ومتك

إلصــاح  مقدمــة  الفلســطينية  الدســتورية  املرجعيــة  تكــون  أن  خامســا- 
سياســي فلســطيني داخلــي شــامل، متثــل فيــه األجنــدة الوطنيــة الفلســطينية، 
مســتفيدة مــن التجــارب الدوليــة الناجحــة يف هــذا اإلطــار، وحتــاول جتنــب 
الوقــوع يف اإلشــكاليات التــي أصابــت جتــارب أخــرى. مــع االســتفادة مــن 
القــوى الشــبابية املوجــودة بشــكل ال يســمح للقــوى اخلارجيــة أو أصحــاب 

األجنــدة بالتأثيــر عليهــا. 

سادســا-أن يكــون اختيــار املمارســة الدســتورية بصــورة تســمح للحركــة 
ذلــك  يف  مســتغلة  الدســتور،  وضــع  يف  رئيــس  دور  تلعــب  أن  املجتمعيــة 
ضعــف األحــزاب السياســية الفلســطينية لقلــة الثقــة بهــا، يف احللــول مــكان 
األحــزاب بالتشــارك يف وضــع السياســيات العامــة واإلصــاح الدســتوري 

بشــكل عــام. 

سابعا-اشــتمال املرجعيــة الدســتورية علــى ضمانــات كافيــة حلمايتــه، ووجــود 
ســلطات مقيــدة ومنضبطــة، بشــكل ال يجعلهــا تتعســف عنــد القيــام مبهامهــا، 
مســتندة يف ذلــك إلــى نصــوص منضويــة ضمــن أحــكام الدســتور. باإلضافــة 
ــي يف حــال  ــى تــايف وجــود فجــوة بــن النــص الدســتوري والتطبيــق العمل إل
ــع أن حتــدث  ــل يف املســائل املتوق ــى ضــرورة إيجــاد البدائ ــق إل ــذر التطبي تع

جــدالً )بــدل وجــود فــراغ(. 
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ثامنــا-أن ال يكــون التطبيــق العملــي لنظــام احلكــم مغايــرا ملــا هــو منصوصــا 
عليــه، أو أنتكــون الواجبــات واالختصاصــات املمنوحــة للســلطات الثــاث يف 
ــد بشــكل  ــف مــا هــو وارد يف الدســتور، وأن يكــون هــذا التحدي ــة تخال الدول
ال يســمح لســلطة مــن الســلطات مــن التعــدي أو التعســف علــى الســلطة 
األخــرى، مســتفيدة يف هــذا األمــر مــن التجــارب العامليــة الرائــدة يف الفصــل 

بــن الســلطات. 

تاســعا-  ضــرورة أن تشــتمل هــذه الوثيقــة املرجعيــة علــى توضيــح الفــرق بــن 
دولــة فلســطن والســلطة الوطنيــة الفلســطينية، مــع التأكيــد أن السياســة 
اخلارجيــة تتــم بواســطة دولــة فلســطن وليــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، 
ــى  ــى االنضمــام تقــع عل ــة عل ــي، فــإن االلتزامــات واملســؤوليات املترتب وبالتال
عاتــق دولــة فلســطن. وعليــه، فــإن دولــة فلســطن تعمــل علــى تعزيــز نظامهــا 

القانونــي وتطويــره مبــا يتوافــق مــع املعاييــر والتزاماتهــا الدوليــة.

عاشــرا- أن تكــون الوثيقــة الدســتورية طريــق لتوحيــد التشــريعات املطبقــة يف 
الضفة الغربية وقطاع غزة، واســتبدالها بتشــريعات فلســطينية منســجمة مع 
املعاهــدات واملعاييــر الدوليــة، واحلاجــة إلــى توضيــح تعريــف بعــض املفاهيــم 
ــد  ــر نزاعــا عن ــي الفلســطيني بشــكل ال يثي واملصطلحــات يف النظــام القانون
ــة  ــة والوطني ــة والثقافي ــة الديني ــز«، »الهوي ــل »املســاواة« و»التميي ــق مث التطبي
للشــعب الفلســطيني« مبــا ينســجم مــع مــا ورد يف وثيقــة إعــان االســتقال.

اخلامتة

بحثــت ورقــة السياســات مســألة مــدى حاجــة فلســطن إلــى وجــود دســتور أو 
وثيقــة دســتورية، تكــون مرجعيــة جامعــة مجيبــة لتســاؤالت يفتقــر لهــا النظــام 
ــي، مــن خــال طــرح تســاؤل رئيــس  ــي الفلســطيني احلال السياســي والقانون
يتمثــل هــل فلســطن أمــام أزمــة دســتورية ؟ مت التعــرض للموضــوع مــن خــال 
مناقشــة جملــة التحديــات التــي تواجــه املجتمــع الفلســطيني بشــكل عــام، 
ودراســة تأثير االنقســام السياســي بن الضفة وغزة، يف ضرورة وجود وثيقة 
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دســتورية جديــدة أو تعديــل مــا هــو موجــود، لكــي يائــم الواقــع الفلســطيني 
احلالــي. فقــد عرضتهــذه الورقــة التجــارب الدســتورية الفلســطينية املختلفــة، 
ــق مــن نقطــة واحــدة مشــتركة، وال يوجــد نقطــة  والتــي تتميــز بأنهــا ال تنطل
مرجعيــة واحــدة؛ فتــم وضعهــا يف ظــروف تاريخيــة مختلفــة، والتــي جتعــل مــن 
الضــروري لوجــود وثيقــة واحــدة مرجعيــة تســاعد يف الوصــول إلــى االتفــاق 
ــق  ــا الوثائ ــم تتطــرق له ــي ل ــج املســائل الت ــة موحــدة وتعال ــى نقــط مرجعي عل

الســابقة، وتكــون مناســبة للوضــع الراهــن. 

وتطرقــت الورقــة إلى املكونات السياســية الفلســطينية )الاعبــن التقليدين( 
وهــي منظمــة التحريــر الفلســطينية والســلطة الوطنيــة والدولــة املراقــب 
غيــر العضــو يف األمم املتحــدة. كمــا درســت العاقــة بينهــا، والتداخــل يف 
االختصاصــات الــذي أدى إلــى وجــود صــراع فيمــا بينهمــا، مــن خــال دراســة 
الســبب األســاس فيــه واملتمثــل يف الصاحيــات اخلارجيــة. وبحثــت الورقــة 
كذلــك املســتجدات علــى الســاحة الفلســطينية والتــي جعلــت مــن احلاجــة إلــى 
وجــود هــه الوثيقــة والتــي تتمثــل بأنــه أصبــح أمــام فلســطن حاليا املقــدرة إلى 
االنضمــام للعديــد مــن املعاهــدات واملنظمــات الدوليــة، والتــي أوجبــت علــى 
ــا، تســتدعي معاجلــة  فلســطن القيــام بتعديــات، قــد تكــون جوهريــة أحيان

املســائل التــي لــم تتطــرق لهــا الوثائــق الدســتورية الســابقة. 

هنــاك  يكــن  لــم  الســابقة  الدســتورية  الوثائــق  أن  إلــى  الورقــة  وأشــارت 
مشــاركة عامــة ملكونــات املجتمــع الفلســطيني ولــم تأخــذ احلركــة املجتمعيــة 
الفلســطيني بشــكل عــام دورهــا  يف العمليــة بجميــع مراحلهــا ســواء يف وضــع 
أجنــدة الوثائــق أو املشــاركة يف مناقشــتها أو البــت فيهــا؛ ولــم تكــن هــذه 
ــع الفلســطيني؛  ــة يف املجتم ــل بشــكل شــامل للقطاعــات املختلف ــق متث الوثائ
كمــا أنهــا افتقــرت إلــى الشــفافية، مبعنــى أنهــا لــم تكــن مفتوحــة للنقــاش 
أمــام اإلعــام الشــعبي، ولــم تتوافــر فيهــا إتاحــة املعلومــات الكافيــة مــن أجــل 
تســجيل املاحظــات ونشــر النتائــج واخلاصــات وإصــدار التقاريــر بشــأنها. 

وخلصــت الورقــة إلــى ضــرورة توفيــر الفرصــة للحــركات املجتمعيــة )الاعبن 
اجلــدد( باملشــاركة وفقــا ملرجعياتهــم املختلفــة وضــرورة أن تكــون الســلطة 



221 220

ــاف املجتمــع بتشــكياته  ــة ألطي ــة ممثل التأسيســية للدســتور مشــكلة بطريق
املتعــددة مــن نقابــات مجتمــع مدنــي وملبــي لتطلعــات حركاتهــا االجتماعيــة، 
وأن تكــون هــذه الســلطة ذاتهــا خاضغــة للمراقبــة، مــن قبــل احلركــة املجتمعية 
بشــكل يجســد الدميقراطيــة التشــاركية، حتــى ال يحصــل خــرق للدســتور مــن 
الداخــل. وانطاقــا مــن شــرعية اإلطــار الدميقراطــي الدســتوري، بشــكل 
ميكــن مــن وجــود أعلــى درجــة ممكنــة مــن املشــاركة والتأثيــر يف صناعــة 
باإلجمــاع  يســمح  اجتماعيــا  بذلــك ظرفــا  مشــكلة  الدســتورية،  املرجعيــة 
الدميقراطــي، بجميــع الطــرق والوســائل مثــل: تقــدمي مقترحــات، وضغــط 
إعامــي، ووســائل توعيــة وتثقيــف مــن مؤمتــرات وحلقــات ونــدوات، ووصــوال 
إلــى االحتجــاج أو اإلضــراب أو العصيــان يف حــال الوصــول إلــى عــدم اتفــاق، 
مــن أجــل الوصــول إلــى مرجعيــة دســتورية حتــدد املبــادئ الراســخة التــي 

يجتمــع عليهــا املجتمــع البشــري.
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دور الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان 

في تعزيز األمن القانوني في مشاورات التعديل 

الدستوري لعام 2014 : بني اإللتزام وتسييس 

النضال

فوزية قاسي

متهيد 

ســلك األمــن القانونــي أشــواطا معتبــرة يف التجربــة األوروبيــة، فهــو متأصــل 
يف األنظمــة القانونيــة الداخليــة، مهمــا كانــت الصفــة التــي يتخذهــا، كمــا إن 
عمليــة دســترته كمبــدأ عــام، هــي يف طريــق التكريــس الفعلــي، مثــل مــا نلمســه 
مــن خــال التجربــة الفرنســية، ممــا ســيمنحه قــوة معياريــة وإلزاميــة، وذلــك 
ملــا للغايــة التــي ترمــي إليهــا هــذه الضــرورة مــن أهميــة بالغــة يف تقويــة الرقابة 
وحتســن حمايــة احلقــوق واحلريــات، التــي توفــر دولــة القانــون ضماناتهــا، 
ممــا يجعــل مــن األمــن القانونــي وثيــق الصلــة بدولــة القانــون، ومــن هــذه 

األخيــرة النظــام األمثــل لتحقيــق مــؤدى الغايــة مــن األمــن القانونــي.  

بالنســبة للتجربــة اجلزائريــة، ناحــظ أنــه رغــم عــدم وجــود نــص دســتوري 
صريــح عــن األمــن القانونــي، غيــر أنــه، وعبــر اســتقرائنا للدســاتير اخلمســة 
ســة حلتميــة  التــي شــهدتها البــاد، نلمــس وجــود أســس نصيــة دســتورية مكرِّ
األمــن القانونــي، حيــث ناحــظ أن التجربــة الدســتورية اجلزائريــة مــرت 
مبرحلتــن اثنتــن، ففــي األولــى لــم يكــن للمجــال القانونــي جانــب واســع أو 
مكانــة مهمــة يف دســاتير هــذه الفتــرة )1963، 1976(، التــي ركــزت علــى 
تكريــس املبــادئ اإلشــتراكية وبرنامــج احلــزب الواحــد احلاكــم، الــذي كان 
يتحكــم يف جميــع مؤسســات الدولــة وســلطاتها الثــاث )التشــريعية، التنفيذية 
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والقضائيــة(، والتــي كانــت تســمى بالوظائــف التــي تنــدرج حتــت تنظيــم ســلطة 
واحــدة بقيــادة حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي، وبنــاء علــى ذلــك، فــإن احلقــوق 
ــات  ــة، هــي حقــوق وحري ــات التــي نصــت عليهــا دســاتير هــذه املرحل واحلري
يتيحهــا برنامــج احلــزب احلاكــم، وميكــن اجلــزم يف هــذا اإلطــار، أن األمــن 
القانونــي كان منعدمــا يف هــذه املرحلــة، أيــن كانــت اجلزائــر تتبــع فيهــا النظــام 
اإلشــتراكي، مركــزة اهتمامهــا علــى حتقيــق التنميــة، باألخــص يف املجــاالت 

اإلقتصاديــة، اإلجتماعيــة والثقافيــة.

 عــرف النظــام القانونــي والدســتوري اجلزائــري نقلــة نوعيــة، بعدمــا اعتمــدت 
ــة الدســتورية  ــة منهجــا سياســيا، الذي نقــل التجرب ــة احلزبي ــاد التعددي الب
يف اجلزائــر إلــى املرحلــة الثانيــة مــن تطورهــا، وهــي مرحلــة شــهدتتعزيزا 
للحقــوق الذاتيــة وحريــات املواطــن األساســية، وذلــك بوتيــرة تصاعديــة عبــر 
الدســاتير الثاثــة التــي ميــزت هــذه املرحلــة )1989، 1996، 2016(، التــي 
الدســتوري  للمشــرع  وإرادة صلبــة  إنشــغاال واضحــا  عكســت يف مجملهــا 
اجلزائــري يف توفيــر الضمانــات القانونيــة والدســتورية حلمايــة ودعــم حقــوق 
ــة إنطلقــت  ــة هــذه املرحل ــذ بداي ــه من ــي أن ــا يعن ــع، م ــراد املجتم ــات أف وحري
ــى نظــام احلكــم  ــة إل ــة النتقــال الدول ــون، كنتيجــة حتمي ــة دســترة القان عملي
الدميقراطــي، واتبــاع مبادئــه الركيــزة، لتبــدأ مســيرة اجلزائــر نحــو تكريــس 

ــة.  ــون الدميقراطي ــة القان دول

أصبــح مبــدأ ســمو الدســتور يعتبــر أســاس قيــام النظــام القانونــي، بحكــم 
كونــه القانــون األســمى يف الدولــة احلديثــة، بيــد أن اتبــاع هــذا املبــدأ ال يعنــي 
الوصــول إلــى نظــام خــال مــن العيــوب، إذ يظــل لــكل نظــام قانونــي ثغــرات، 
يبــذل املؤســس الدســتوري جهــودا متواصلــة يف محاولــة لســدها، وذلــك 
لكــون الدولــة ومنــه القانــون ظواهــر إجتماعيــة، ال تعــرف الثبــات، بــل تتطــور 
ــة احمليطــة  ــة، والبيئ ــة واخلارجي ــرات الداخلي ــر املتغي باســتمرار حســب تأثي
بهــا؛ وهنــا ينــدرج دورمكونــات املجتمــع املدنــي يف لفــت انتبــاه صانــع القــرار 
إلــى هــذه الثغــرات، ويف هــذا اإلطــار بــرز النقــاش الدائــر حــول موضــوع 

ــي. األمــن القانون
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إن عــدم اســتقرار القواعــد القانونيــة، بالنظــر إلــى التضخــم التشــريعي، 
ــن  ــرة ب ــن، وتناقــض هــذه األخي ــدى ســن القوان ــة ل ــاب املصلحــة العام وغي
بعضهــا البعــض، وغيرهــا مــن العيــوب التــي قــد يتصــف بهــا النظــام القانونــي 
ــة حقــوق اإلنســان واحلفــاظ  ــار املخــاوف بشــأن ضمــان حماي ــة، أث يف الدول
علــى حريــات املواطــن األساســية، ففــي ظــل عــدم اســتقرار القانــون، البــد أن 
يتــم احلفــاظ علــى قــدر كاف مــن ثبــات املراكــز القانونيــة واحلقــوق الذاتيــة، 
وهــو املفهــوم الــذي تتمحــور حولــه فكــرة األمــن القانونــي؛ فاملوالــن لهــذه 
األخيــرة، مــن أكادميــن ورجــال قانــون، يعتبــرون أن األمــن القانونــي ينبغــي أن 
يرتقــي إلــى مصــاف املبــادئ العامــة للقانــون، وأن تتــم بالتالــي دســترته، ذلــك 

أن غايتــه تكمــن يف تصحيــح عيــوب النظــام القانونــي.

ــر  ــرة ويثي ــادات كثي ــه يواجــه إنتق ــر أن ــة هــذا الطــرح، غي بالرغــم مــن جاذبي
تســاؤالت عديــدة، إذ جنــد هنــاك تــرددا بــن الــدول يف اإلعتــراف باألمــن 
القانونــي كمبــدأ، وذلــك لعــدة أســباب تتــراوح بــن غمــوض فكــرة األمــن 
القانونــي بحــد ذاتهــا، وبــن جــدوى دســترتها، بالنظــر إلــى وجــود مــا يرادفهــا، 
ســواء أكان ذلــك مــن الناحيــة القانونيــة أو الدســتورية؛ لكــن بالرغــم مــن 
ذلــك، يلقــى املوضــوع إهتمامــا متزايــدا علــى مســتوى دول العالــم، وصــار 

ــون. ــة القان ــس دول ــة بهــدف تكري ــق الصل وثي

إنطاقا مما تقدم، سنؤسس دراستنا حول املشكلة البحثية التالية:

ملاذا لم يؤثراملجتمع املدني ممثال يف دور الرابطة اجلزائرية للدفاع عن 
حقوق اإلنسان يف حتقيق األمن القانوني وتكريس دولة القانون يف 

اجلزائر يف سياق مشاورات التعديل الدستوري عام 2014 ؟

نســعى مــن خــال هــذه الورقةإلــى النظــر فياإلنشــغال الدائــم لــدى املؤســس 
ــع  ــات املجتم ــي، وتدخــل مكون ــن القانون ــق األم ــري بتحقي الدســتوري اجلزائ
املدنــي يف هندســة الدســتور، ال ســيما مــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان، مــن خــال 
دور الرابطــة اجلزائريــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان يف مشــاورات تعديــل 
الدســتور عــام 2014، وهــي مشــاركة ســابقة مــن نوعهــا يف اجلزائــر، إذ لــم 
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ــي للمشــاركة يف  ــات املجتمــع املدن يســبق وأن دعــت الســلطة احلاكمــة مكون
النقاشــات السياســية، الســيما تلــك التــي لهــا عاقــة مبصيــر الدولــة.

تكمــن أهميــة املوضــوع محــل الدراســة، يف تبيــان أهميــة الــدور الــذي ينبغــي 
أن تلعبــه الرابطــة اجلزائريــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، علــى اســتقرار 
احلــاالت القانونيــة الفرديــة التــي تســتوجب ضمــان حمايتهــا مــن اآلثــار 
إنعــدام األمــن  بـــ  التعبيــر عنــه  مــا ميكــن  أو  للقانــون،  الســلبية  اجلانبيــة 
القانونــي؛ كمــا يســعى هــذا العمــل إلــى إبــراز أهميــة إشــراك املجتمــع املدنــي 

يف ســد الثغــرات وتصحيــح العيــوب القانونيــة.

ــي  ــات الت ــم الغاي ــي هــي مــن صمي ــن القانون ــا األم ــي يطرحه إن املســائل الت
ترمــي دولــة القانــون إلــى حتقيقهــا، ممــا يدفــع إلــى إعتبــاره مــن مامــح دولــة 
القانــون ومــن ضمانــات اســتمراريتها؛ وذلــك مــن خــال تكريــس سلســلة مــن 
املتطلبــات التــي ينبغــي أن متيــز النظــام القانونــي عمومــا، والقواعــد القانونيــة 
فهــم  علــى  األفــراد  وقــدرة  القوانــن،  إلــى  الوصــول  فســهولة  خصوصــا، 
مضمونهــا، يتيــح لهــم إمكانيــة توقــع عواقــب تصرفاتهــم وأفعالهــم املســتقبلية 

بــكل يقــن.

إن دولــة القانــون التــي يهــدف إليهــا األمــن القانونــي، ال تقتصــر علــى احلمايــة 
ضــد الفوضــى والتعســف فحســب، بــل إنهــا تكفــل كذلــك عمليــة بنــاء وتعزيــز 
التطــور املنســجم للقانــون مــن جهــة، وللعاقــات بــن أشــخاص القانــون مــن 
جهــة أخــرى، إذ ال ميكــن للقانــون أن يــؤدي وظيفتــه األمنيــة إذا لــم يكــن 
الوصــول إليــه والتنبــؤ بــه ممكنــا؛ وعليــه، فــإن هذيــن اجلانبــن، النظــري 
والعملــي، لفكــرة األمــن باملعنــى الواســع، مرتبطــن ببعضهمــا البعــض، فــإذا 
كان األمــن غايــة مــن غايــات القانــون، فإنــه يشــير أيضــا بالضــرورة إلــى وجــود 

وســائل تقنيــة وآليــات ال غنــى عنهــا لبلــوغ هــذه الغايــة.

إن تناولنــا للتجربــة الدســتورية اجلزائريــة يف حتقيــق األمــن القانونــي، يرتبط 
بتطــور وعــي املجتمــع اجلزائــري عبــر تاريخــه منــذ اإلســتقال لغايــة اليــوم. 
وهــو مــا ميكــن قياســه علــى التحســن امللمــوس الــذي وصلــت إليــه احلقــوق 
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واحلريــات وضماناتهــا يف دســتور 2016؛ بحيــث ســعى املشــرع الدســتوري 
اجلزائــري باســتمرار، علــى عكــس إرادة الشــعب اجلزائــري يف الدســاتير 
أو التعديــات الدســتورية التــي شــهدتها البــاد، وهــو مــا جســدته مشــاركة 
مكونــات املجتمــع املدنــي يف مشــاورات التعديــل الدســتوري لعــام 2014. غيــر 
أن هــذه املشــاركة تضــل ناقصــة، بالرغــم مــن أنهــا األولــى مــن نوعهــا يف 

اجلزائــر.

توضــح هــذه الورقــة، بدايــة، مضمــون فكــرة األمــن القانونــي، عبــر التطــرق 
ــة لهــا. مشــيرين إلــى أن التنبــؤ القانونــي  ــة املكون للعناصــر األساســية الثاث
ــه للتوقعــات املشــروعة  ــزة لألمــن القانونــي بالنظــر إلــى ضمان هــو أهــم ركي
لألمــن  الدســتوري  التكريــس  أســس  بعدهــا  نتنــاول  القانــون.  ألشــخاص 
ــر  ــة دســترة هــذا األخي ــى أهمي ــر، مســلطن الضــوء عل ــي يف اجلزائ القانون
كمبــدأ دســتوري. لننتقــل بعدهــا للحديــث عــن مشــاورات التعديــل الدســتوري 
واملنظمــات  اجلمعيــات  مــن  مجموعــة  مبشــاركة   2014 عــام  متــت  التــي 
الوطنيــة، ونخــص بالذكــر منهــا الرابطــة اجلزائريــة للدفــاع عــن حقــوق 
اإلنســان، موضحــن أســباب فشــل هــذه األخيــرة يف التأثيــر علــى صانــع 
القــرار بغــرض عزيــز تكريــس األمــن القانونــي وحمايــة احلقــوق واحلريــات 
األساســية، لنختتــم بتقييــم حلصيلــة نضــال هذه األخيــرة، مقترحن مجموعة 

ــوق اإلنســان. ــاع عــن حق ــة للدف ــة اجلزائري ــة للراب ــات املوجه ــن التوصي م

املبحث األول: مضمـون فكرة األمـن القانـوني

يتمثــل العيــب أو العائــق عنــد حتليــل األمــن القانونــي ومحاولــة اســتغال 
جوهــر الفكــرة، يف أنهــا ال تتموضــع يف فئــة قانونيــة واضحــة احلــدود والنتائج 
واملعالــم واحملتــوى بشــكل تــام، لذلــك هنــاك صعوبــة يف حتديــد تعريــف جامــع 
مانــع لألمــن القانونــي1 ؛ غيــر أن أغلــب التعريفــات املقترحــة تشــترك يف 
تعدادهــا ملكونــات األمــن القانونــي، واملتمثلــة يف الوصــول، اإلســتقرار والتنبــؤ، 

1 Fabien Grech, « Le principe de sécurité juridique dans l’ordre constitutionnel Français », 
In : Revue française de droit constitutionnel, Vol.2, n°102, 2015, p.408.
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ممــا يعنــي أن األمــن القانونــي يشــكل فكــرة متعــددة املعانــي واملتطلبــات، 
ــة  وهــو مــا يزيــد األمــر تعقيــدا يف حتديدهــا. وســوف نقتــرح يف اآلتــي جمل
مــن املقاربــات التــي ســعت إلــى تقــدمي تعريــف لألمــن القانونــي، يف محاولــة 

الســتخاص تعريــف مركــب.

أ. األمن القانوني يف معناه املوسع:

ــد  ــه العمي ــذي جــاء ب ــي، وال ــا واســعا لألمــن القانون ــورد تعريف ــة، ن يف البداي
»جيــرارد كورنــو« Gérard Cornu، إذ بالنســبة لهــذا األخيــر، فــإن مــا يحقــق 
األمــن القانونــي ميكــن حتديــده يف »كل نظــام قانونــي يســعى إلــى حمايــة 
وضمــان التطبيــق احلســن لإلتزامــات، بــدون مباغثــة، وإلــى تفــادي، أو علــى 
األقــل التقليــل، مــن عــدم اليقــن يف إعمــال احلــق«2. ويشــير »كورنــو« يف هــذا 
اإلطــار إلــى أمــن املعامــات، مؤكــدا يف ذلــك علــى األمــن يف العاقــات البينيــة 
علــى حســاب األمــن املوضوعــي، حيــث يظهــر األمــن القانونــي كمســألة تتعلــق 
بأطــراف العقــد، الذيــن ينبغــي عليهــم احلفــاظ علــى أمنهــم وذلــك بأخــذ 
ــف مــن  ــال، للتخفي ــى ســبيل املث ــات، عل ــم، مــن خــال تشــكيل ضمان حيطته

عواقــب اإلخــال احملتمــل للمديــن باإللتــزام3.

ــوري« Phillipe Malaurie أن اخلطــر  ــب مال ــى، يجــادل »فلي يف نفــس املعن
إن  بــل  بالقانــون،  اجلهــل  أو  اليقــن  عــدم  كثيــرا يف  يتمثــل  ال  التعاقــدي 
ــة يكمــن يف عــدم  ــة التعاقدي ــه العاق ــذي ميكــن أن تواجه ــر ال اخلطــر األكب
ــق هــذه املخاطــر  ــه. وتتعل ــن أو ســوء نيت ــزام بســبب إعســار املدي ــذ اإللت تنفي
بســلوك األفــراد أكثــر مــن تعلقهــا بجــودة القانــون، ومــع ذلــك يســتلزم علــى 
هــذا األخيــر الســعي إلــى ضمــان فعاليــة احلقــوق الذاتيــة كمــا مت النــص 
عليهــا يف العقــد، إذ ال فائــدة مــن خلــق إلتزامــات، دون أن تكــون مرتبطــة 
بجــزاءات صارمــة، حيــث ال يتعلــق األمــر باألمــن املــادي للدائــن وحســب، بــل 
ــة يف  ــة املتضمن ــات القانوني ــق الهــدف والتوقع ــز حتقي ــق بتعزي إن األمــر يتعل

2 Kiteri Garcia, Le droit civil Européen : nouvelle matière, nouveaux concept, (Bruxelles : 
Editions Larcier, 2008), p.105.

3 Thomas Piazzon, Op.cit. p.60.
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العقــد. وتشــكل فكــرة فعاليــة القانــون خدمــة لتوقعــات املعنيــن، جانبــا جديدا 
ــا مــن طــرف »مالــوري«  ــرازه هن مــن جوانــب األمــن القانونــي، مثــل مــا مت إب
و«كورنــو«، إذ ينبغــي علــى القانــون أن يضمــن »حســن تنفيــذ اإللتزامــات« 
ــو«، أن  ــف »كورن ــك مــن خــال تعري ــر. نلمــس كذل ــر هــذا األخي حســب تعبي
األمــن القانونــي ألشــخاص القانــون، هــو إلــى حــد مــا، مســألة تخــص املعنيــن 
ــم  ــاء حقوقه ــوا يف بن ــوا يقظــن وأال يتهاون ــد أن يظل ــن الب ــم، الذي بحــذ ذاته

وضــرورة معرفتهــم بالقانــون الوضعــي4. 

جنــد تعريفــا آخــر أكثــر تفصيــا لألمن القانوني، ورد يف قاموس املصطلحات 
القانونيــة املنشــور حتــت إشــراف »رميــي كابريــاك« Rémy Cabrillac، أيــن 
مت تعــداد ثاثــة معانــي متميــزة؛ يف املعنــى األول، مت تعريــف األمــن القانونــي 
ــه  ــون، وذلــك بإمائ ــي ينبغــي أن يكــون عليهــا القان ــة الت ــة املثالي ــه » احلال أن
نصوصــا متناســقة، مســتقرة نســبيا، وقابلــة للوصــول، حتــى يتســنى لألفــراد 

بنــاء توقعاتهــم«5.  

ــة  ــرة اجلوهري ــرز الفك ــه يب ــوال، إذ أن ــة وقب ــر دق ــف أكث ــدو أن هــذا التعري يب
لألمــن القانونــي، واملتمثلــة يف التنبــؤ. مــن جانــب آخــر، فإنــه إذا مــا افترضنــا، 
ــة للوصــول املــادي،  عبــر هــذا التعريــف، أن جميــع النصــوص القانونيــة قابل
فــإن الوصــول الفكــري الكامــل لهــذه النصــوص، يبــدو حالــة مثاليــة عســيرة 
البلــوغ، إن لــم نقــل مســتحيلة. ومثــل مــا يقترحــه هــذا التعريــف كذلــك، فــإن 
اإلســتقرار لــن يكــون ســوى نســبيا، إذ مــن غيــر املمكــن تصــور قانــون ال يأخــذ 
بعــن النظــر التغيــرات والتطــورات احلاصلــة حســب حاجيــات ومتطلبــات 
املجتمــع، ثــم إنــه ال ميكــن أن يتنبــأ القانــون املوضوعــي بــكل شــيء، ذلــك أن 
حاجيــات املجتمــع تتغيــر، مثــل مــا تتعــدد مصاحلهــم وتتســع عاقاتهــم، لذلــك 

يظــل األمــن الكامــل مجــرد حالــة مثاليــة6.

4 Ibid. pp.60,61.  

5 Ibid.p.61.

6 Ibid. pp.61, 62.
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يف املعنــى الثانــي، مت تعريــف األمــن القانونــي كـــ »حــق الفــرد يف أن تكــون 
ــة، أي احلــق يف عــدم إعــادة النظــر يف توقعــات  ــه ثابت األحــكام املطبقــة علي
ــم  ــة القوانــن«؛ يت ــة أو رجعي ــة اإلجتهــادات القضائي الفــرد مــن خــال رجعي
الذاتيــة ألشــخاص  الزاويــة  مــن  املعنــى  هــذا  القانونــي يف  األمــن  تصــور 
القانــون، وليــس مــن زاويــة القانــون املوضوعــي، غيــر أن مضمــون التعريــف 
ال يختلــف كثيــرا عــن املعنــى األول، ويتمثــل وجــه اإلختــاف يف التركيــز علــى 

احلالــة الفرديــة للمعنيــن7.

وباملثــل، ال يختلــف املعنــى الثالــث كثيــرا عــن املعنــى الثانــي، حيــث يقتــرح 
أن األمــن القانونــي يتمثــل يف » ضــرورة احتــرام إســتقرار احلــاالت التــي 
تســتدعي احلــد مــن احتمــاالت إعــادة النظــر فيهــا«؛ مثلــه مثــل ســابقه، جنــد 
يف هــذا املعنــى فكــرة إحتــرام التوقعــات، ليــس مــن زاويــة تعديــات القانــون 
املوضوعــي التــي ميكــن لهــا هــدم هــذه التوقعــات )مــن خــال رجعيــة اإلجتهــاد 
القضائــي أو األثــر الرجعــي للنصــوص القانونيــة(، ولكــن مــن زاويــة املضمــون 
ذاتــه لنــص القانــون علــى أســاس القانــون املســتقر، بيــد أن املعنــى يظــل نفســه 
يف كا التعريفــن، أال وهــو ضمــان احتــرام التوقعــات التــي ســبق وأن مت 

بناؤهــا مــن قبــل أشــخاص القانــون8.

ب. املفهوم التركيبي لألمن القانوني :

مــن خــال مــا تقــدم، ناحــظ أن مــا أدرجنــاه مــن تعريفــات ومقاربــات، 
تشــترك يف توظيفهــا ألهــم جوانــب ومكونــات األمــن القانونــي، مــع اختافهــا 
يف التركيــز علــى جانــب دون آخــر، وعبــر إســتنادنا علــى مســار حتليلنــا لفكــرة 
األمــن القانونــي، فإنــه ميكننــا تبنــي تعريــف موحــد أتــى بــه األســتاذ »تومــاس 
بيــازون« Thomas Piazzon الــذي جعــل مــن التنبــؤ احملــور واألســاس الــذي 
ــة  ــي هــو: » احلال ــإن األمــن القانون ــه، ف ــي؛ وعلي ــه األمــن القانون يســتند علي
املثلــى التــي يتميــز فيهــا القانــون باملوثوقيــة والوصــول املــادي، ويكــون قابــا 

7 Ibid.p.62

8 Ibid.p.62
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للفهــم واإلدراك، أي الوصــول الفكــري مــن قبــل أشــخاص القانــون، وأن 
يحتــرم القانــون التوقعــات املشــروعة لهــؤالء، التــي قامــوا ببنائهــا ســلفا، حيــث 
يســتوجب علــى القانــون أن يســعى إلــى تنفيــذ هــذه التوقعــات، حتــى يتســنى 

ألشــخاص القانــون مــن التنبــؤ بعقانيــة بنتائــج أفعالهــم وتصرفاتهــم«9.

مت وصــف، مــن خــال هــذا التعريــف، األمــن القانونــي باحلالــة املثلــى، ذلــك أن 
األمــن الكامــل مجــرد وهــم وال ميكــن بلوغــه، كمــا أشــار التعريــف إلــى متطلــب 
الوصــول املــادي والفكــري للقانــون، وركــز علــى النتيجــة املرجــوة مــن وراء ذلــك، 
ــي وأساســه، بيــد أن عــدم  ــه جوهــر األمــن القانون ــذي جعل ــؤ ال أال وهــي التنب
األخيــر،  هــذا  اســتبعاد  يعنــي  التعريــف، ال  اإلســتقرار يف  ملتطلــب  اإلشــارة 
بالنظــر إلــى أهميتــه يف حتقيــق األمــن القانونــي، بــل إن الســبب راجــع إلــى أن 
إســتقرار القانــون يعنــي جمــوده، وهــو مــا ال يتناســب مــع تقــدم املجتمــع وتطــور 
حاجياتــه ومتطلباتــه التــي تســتوجب تكيــف القانــون معهــا. يكفــي أن تكــون هــذه 
التعديــات والتغييــرات التــي يشــهدها القانــون، مرفقــة بإجــراءات تقنيــة تضمن 
احتــرام التوقعــات املبنيــة ســلفا مــن طــرف أشــخاص القانــون، بتعبيــر آخــر، فإنه 
ينبغــي النظــر إلــى أهميــة متطلــب اإلســتقرار مــن منظــور التنبــؤ، ســواء أتعلــق 

األمــر بالقانــون املوضوعــي، أو احلقــوق الذاتيــة واحلــاالت الفرديــة10.

أمــا فيمــا يخصنــا، وبعــد حتليلنــا ملكونــات األمــن القانونــي، والعاقــة الكامنــة 
بــن بعضهــا البعــض، فإننــا نقــر بأنــه يــرد احلديــث عــن توفــر األمــن القانونــي 
مراكزهــم  بثبــات  اإلحتفــاظ  مــن  عامــة  القانــون  أشــخاص  ــن  متكَّ متــى 
القانونيــة، ومتــى ضِمــن أفــراد املجتمــع خاصــة حقوقهــم الذاتيــة وحرياتهــم 
األساســية، وذلــك بالرغــم مــن عــدم إســتقرار القانــون، نظــرا لتغيــر الظــروف 
وجتــدد الســياقات؛ ويكــون ذلــك – أي حتقيــق األمــن القانونــي- مــن خــال 
توفيــر جملــة مــن الضمانــات واآلليــات القانونيــة، التــي تعمــل علــى تكريــس 
ــون،  ــر بإتاحــة القان ــق األم ــي، ســواء أتعل ــن القانون ــة لألم ــات الفرعي املتطلب
أو إســتقرار احلقــوق الذاتيــة، أو احلــرص علــى عــدم اإلخــال بالتوقعــات 

املشــروعة للفــرد.
9 Ibid.p.62
10 Ibid.p.62



238

ج - أثر الوقت القانوني يف بناء التوقعات الفردية:

إن كا مــن اإلســتقرار والتنبــؤ يشــيران إلــى عامــل الوقــت؛ لكــن، وبينما يخص 
ــل،  ــم، يف املقاب ــؤ يهت ــرام املاضــي، فــإن التنب اإلســتقرار بصفــة أساســية إحت
باملســتقبل. ومُيثــل التنبــؤ اجلوهــر احلقيقــي يف دراســة األمــن القانونــي، علــى 
اعتبــار الــدور احلاســم الــذي يلعبــه عامــل الوقــت يف حتقيــق هــذا األخيــر، 
وبالنظــر إلــى تســهيل وحمايــة التوقعــات التــي يبنيهــا أشــخاص القانــون. 
فالوقــت القانونــي يســاعد يف حتديــد قيمــة التنبــؤ القانونــي، إذ تكمــن وظيفــة 
القانــون يف توفيــر اإلنســجام بــن األفــراد داخــل املجتمــع الواحــد، والوقــت 
القانونــي هــو الســبيل لذلــك، حيــث ال ميكــن للنظام القانونــي أن يوفر التناغم 
واإلنســجام يف املجتمــع الواحــد دون حتديــد وقيــاس وتنظيــم البعــد الزمنــي11.

إن قابليــة بنــاء توقعــات هــي ميــزة املجتمعــات اإلنســانية املتطــورة حســب علــم 
األنثروبولوجيــا، فقــد كانــت املجتمعــات البدائيــة، عوضــا عــن ذلــك، تعتمــد علــى 
الســحر وغيــره مــن الطقــوس لتبديــد الغموض احمليــط باملســتقبل، بالتالي، فإنه 
ملــن قبيــل تقــدم احلقــوق وتطورهــا أن يوّفــر القانــون قابليــة بنــاء توقعــات فرديــة 
ــة هــذا  ــون التحكــم يف املســتقبل. إن ترجم ــح القان ــك يتي ــي، وبذل بشــكل قانون
ــول التقنيــة اخلاصــة، التــي تســمح  ــى الواقــع، يفتــرض بعــض احلل املتطلــب عل
لألفــراد ببنــاء هــذه التوقعــات األساســية، إذ ينبغــي علــى القانــون املوضوعــي أن 
يترصــد التناقــض أو عــدم التناســق املوجــود يف النظــام القانونــي، وأال يكــرس 
احللــول أو الصيــغ الغامضــة التــي تثيــر النزاعــات بــدل حلهــا، فاألمــر مرتبــط 
باألمــن القانونــي ألشــخاص القانــون حتــى تتــاح لهــم إمكانيــة اســتغال والتمتــع 
ــاء  ــي هــو وســيلة لبن ــة12. والتحكــم بالوقــت القانون ــم بفعالي ــم وحرياته بحقوقه
توقعــات مســتقبلية يتمكــن األفــراد مــن خالهــا مــن ضبــط ســلوكياتهم بــكل 
ثقــة وعــن درايــة بنتائــج تصرفاتهــم وأفعالهــم. وألن الوقــت يشــكل الرابــط 
ــي يعيشــون  ــة الت ــة الزمني ــد البيئ ــى حتدي اإلجتماعــي، فــإن األفــراد بحاجــة إل

فيهــا، وإلــى إعطائهــا معاييــر موضوعيــة ومشــتركة مــن قبــل اجلميــع13. 
11 Ibid. p.23
12 Ibid. p.45
13 Cresp Marie, Le temps juridique en droit privé : Essai d’une théorie générale, Thèse de 
Doctorat en Droit, Université Montesquieu- Bordeaux IV, 2010. p.23.
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وميثــل املجــال التعاقــدي أبــرز مثــال توضيحــي للجهــود التــي يبذلهــا القانــون 
التنبــؤ، إذ مادامــت  لصالــح التحكــم بالوقــت القانونــي وتكريــس متطلــب 
توقعــات املتعاقديــن مدرجــة يف العقــد، أيــا كانــت هــذه التوقعــات ومهمــا 
كان ســبب العقــد، فــإن جميــع توقعــات أطــراف العقــد ينبغــي أن حتتــرم 
باســم األمــن القانونــي. وبتعبيــر آخــر، فإنــه يف املجــال التعاقــدي يُعــّد األمــن 
القانونــي مرادفــا الحتــرام التوقعــات األصليــة ألطــراف العقــد، أي التوقعــات 
التــي يتضمنهــا العقــد، ســواء أتعلــق األمــر باآلثــار القانونيــة الناجتــة عــن 

العقــد أو الدوافــع التــي أدت إليــه14.

إن إحتــرام التوقعــات القانونيــة يبــرر ثبــات احلقــوق واإللتزامــات الناشــئة عــن 
ــة مــن  ــة إلــى مواجهــة جمل ــؤدي بالعاقــات التعاقدي العقــد، وخــاف ذلــك ي
العيــوب، نذكــر منهــا الغمــوض الــذي قــد تكتنفــه طيــات العقــد عنــد إبرامــه، 
وذلــك باســتخدام عبــارات مبهمــة أو صيــغ ضعيفــة، باإلضافــة إلــى اســتخدام 
مصطلحــات تقنيــة عســيرة الفهــم، وهــو مــا فصلنــا فيــه عنــد حتليلنــا ملتطلــب 
الوصــول الفكــري إلــى القانــون، إذ يرتبــط األمــر هنــا مبقروئيــة ومفهوميــة 
مســتقبلية،  لنزاعــات  تفاديــا  ألطرافــه،  بالنســبة  العقــد  أحــكام  ووضــوح 
فالتناقــض يف فهــم األحــكام بــن أطــراف العقــد، ال يظهــر إال بعــد تنفيــذه، مــا 
ينجــر عنــه تضــارب يف اإلرادات، وهــو مــا ينعكــس ســلبا علــى األمــن القانونــي 

لتوقعــات األطــراف.

بالرغــم ممــا تقــدم، فإنــه حــري القــول أن مســألة األمــن القانونــي ال تُطــرح 
ــر بحمايــة كل التوقعــات، أيــا كانــت، بــل فقــط عندمــا يتعلــق  إذا تعلــق األم
األمــر بحمايــة التوقعــات القانونيــة باملعنــى الدقيــق للكلمــة؛ مبعنــى أن األمــن 
القانونــي يخــص فقــط التنبــؤ باآلثــار القانونيــة الناجمــة عــن الســلوك الــذي 
تبنــاه صاحــب الفعــل بإرادتــه، فمــا يهــم األمــن القانونــي يف هــذه احلالــة هــو 
املعرفــة املســبقة لآلثــار القانونيــة الاحقــة لهــذا الســلوك. يتعلــق األمــر هنــا 
بتمكــن املعنــي باألمــر مــن ضبــط  ســلوكه بأكبــر قــدر ممكــن مــن اليقــن 
القانونــي، ممــا يفتــرض أنــه ينبغــي علــى القانــون أن يكــون واضحــا ودقيقــا 

14 Thomas Piazzon, Op.cit. pp.47, 48.



240

مبــا يكفــي حتــى يتســنى للشــخص املعنــي ببنــاء التوقعــات، ولكــن األمــر 
ــات املشــروعة  ــدم التوقع ــة به ــة بعدي ــون بصف ــوم القان ــرض أيضــا أال يق يفت

ــي مت بناؤهــا15.  الت

املبحث الثاني : التنبــــــــــــــؤ واألمــــــــن القانـونــــــــــي 
ممــا ســبق، نســتخلص أن التنبــؤ باآلثــار القانونيــة لألفعــال والســلوكيات ميثــل 
جوهــر األمــن القانونــي بالنســبة ألشــخاص القانــون. ويــرى »هنــري باتيفــول« 
Batiffol Henri أن األمــن ال يعنــي حمايــة الفــرد وحريتــه وحســب، بــل 
إن األمــن هــو تعبيــر عــن طمــوح الوصــول إلــى نظــام ذو نصــوص تتميــز 
بالطابــع اليقينــي، ذلــك أن هــذا اليقــن هــو الــذي يســتجيب إلــى احلاجيــات 
الضروريــة احلاســمة للتنبــؤ؛ وعليــه، ينبغــي علــى كل فــرد أن يتمكــن مــن توقــع 
اآلثــار القانونيــة الناجمــة عــن أفعالــه وتصرفاتــه، ليحــدد بعدهــا مــا ميكنــه 
أو يســتوجب أو ال يســتوجب عليــه فعلــه، حتــى يضبــط تصرفاتــه حســب 

النتائــج16.

معرفــة  يف  يتمثــل  املطــروح  اإلشــكال  فــإن  الزاويــة،  هــذه  مــن  بالنظــر 
املتعاقديــن ملــا هــو مشــروع توقعــه بالنظــر إلــى نصــوص القانــون الوضعــي، 
فمــادام اإلحتيــال ألخــذ موافقــة الطــرف اآلخــر هــو عمــل غيــر مشــروع، فــإن 
عــدم اإلســتقرار النــاجت عــن إلغــاء هــذا العقــد ميكــن أن يضمــن، وفقــا لهــذا 
ــإن عــدم  ــي، ف ــد املتضــرر، بالتال ــة للمتعاق ــرام اإلرادة احلقيقي املنظــور، إحت
أخــذ الرجعيــة بعــن اإلعتبــار يف مثــل هــذه احلالــة ال يهــدد األمــن القانونــي 

لألطــراف17. 

األخيــر جانبــن  لهــذا  القانونــي، جعلــت  واألمــن  التنبــؤ  بــن  العاقــة  إن 
مختلفــن: إنهــا، بدايــًة، اإلمكانيــة التــي يوفرهــا القانون املوضوعي ألشــخاص 
القانــون لبنــاء توقعــات بــكل ثقــة ويقــن. ثــم إنهــا ضمانــة عــدم إعــادة النظر أو 
الرجــوع عــن التصرفــات والســلوكيات اإلراديــة املبنيــة علــى توقعــات مشــروعة 
15 Ibid. p.48
16 Ibid. p.49
17 Ibid. p.51
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مــن طــرف أشــخاص القانــون. حتــت هــذا اجلانــب الثانــي، فــإن احلــل املقتــرح 
باســم األمــن القانونــي يفتــرض تقييــم مشــروعية توقعــات األفــراد حالــة 
بحالــة. مــن اجلانــب املمارســاتي، يجــدر القــول أن مراعــاة متطلــب األمــن 

القانونــي يفتــرض الليونــة تــارة والصابــة تــارة أخــرى18. 

إن األثــر الرجعــي للقوانــن يشــكل مصــدر تهديــد يجعــل أشــخاص القانــون 
محــل مســاءلة يف املســتقبل، بخصــوص تصرفــات أو وقائــع تتوافــق مــع قانــون 
اليــوم، لذلــك تعتبــر الرجعيــة مــن قبيــل تعســف اســتخدام الســلطة، وقــد 
تتجلــى تكلفــة هــذه الرجعيــة يف املجــال اإلقتصــادي، إذ تواجــه الشــركات، 
وطنيــة أو أجنبيــة، صعوبــة يف بنــاء توقعــات واســتراتيجيات للتوظيــف أو 
اإلســتثمار، مــا يجعــل اإلمكانــات اإلقتصاديــة والعمليــة والتقنيــة تضيــع وســط 

ــة، وتفقــد بذلــك ميزتهــا التنافســية19. هــذه الفسيفســاء التنظيمي

إن التقــادم وعــدم الرجعيــة، ال تضــع إســتقرار القانــون بحــد ذاتــه محــل 
جــدال، بــل إســتقرار احلقــوق واحلــاالت الفرديــة، بالتالــي لــم يعــد األمــر 
يتعلــق باجلدليــة بــن التقــدم واســتقرار القانــون: األمــر يتعلــق بحماية احلقوق 
الذاتيــة واحلــاالت القانونيــة التــي ُوجــدت قبــل اعتمــاد النــص اجلديــد )عــدم 
الرجعيــة(، أو تلــك -أي احلــاالت القانونيــة- التــي يعطيهــا إنقضــاء فتــرة 
معينــة مــن الوقــت قيمــة محــددة )التقــادم(، ويف كلتــا احلالتــن، فــإن القانــون 

املوضوعــي يضمــن اســتقرار مــا هــو كائــن، واقعــة كان أم حقــا20.

ومثــل مــا يســتلزم احتــرام توقعــات أشــخاص القانــون، إســتقرار احلقــوق 
الذاتيــة واحلــاالت الفرديــة، فــإن الوصــول للقانــون املوضوعــي لهــو أمــر 
ضــروري حتــى يتمكــن أشــخاص القانــون مــن بنــاء توقعاتهــم بــكل طمأنينــة، 
ذلــك أن الوصــول املــادي والفكــري للقانــون هــو شــرط أساســي لتحقيــق 

التنبــؤ، ومنــه حتقيــق األمــن القانونــي.

18 Ibid. pp.52, 53
19 Elisabeth Catta, Catta Elisabeth, “Codification et qualité de la réglementation : L’expé-
rience française’’, Revue LeGes, n°3, 2007. p.425
20 Ibid. p.35
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أ - بناء التوقعات اإلستباقية :

ناحــظ مــن جانــب آخــر، أن بعــض التوقعــات تكــون مبنيــة مــن قبــل أشــخاص 
القانــون بشــكل إرادي خــارج النصــوص الواضحــة واحملــددة مــن قبــل القانــون 
املوضوعــي، والتــي يكــون الوصــول إليهــا ســها ومتاحــا؛ ذلــك هو احلــال، على 
ســبيل املثــال، عندمــا يســتبق أشــخاص القانــون تطــورات مســتقبلية للقانــون 
املوضوعــي، والتــي يقــدرون أنهــا محتملــة. بالتالــي، يتــم بنــاء هــذه التخمينــات 
بشــكل يتناقــض مــع حالــة القانــون الوضعــي عمــدا، فــإذا مــا افتــرض كل فاعل 
أو كل طــرف أن النــص القانونــي الــذي يتبعونــه أو ينســقون عليــه تصرفاتهــم 
وأفعالهــم يف الوقــت احلالــي، أنــه مــن احملتمــل جــدا أن يتعــرض للتعديــل أو 
التغييــر، فــإن ذلــك قــد يكــون مدعــاة ملختلــف الســلوكيات املســتبقة، التــي 
ــادة العمــل وفــق بعــض املمارســات الواقعــة  ــر بزي ــى إحــداث التغيي تســعى إل

علــى هامــش النــص القانونــي بعينــه21.

ميكــن للمديــن بإلتــزام قانونــي، علــى ســبيل املثــال، أن يســتخدم إمكانيــة 
الدفــع بعــدم التنفيــذ l’exception d’inexécution ليســتبق حتــوال مقبــا 
للقانــون الــذي ســيأتي لتحريــره مــن دينــه، مــع حتمــل أشــخاص القانــون 
للمخاطــر املنجــرة عــن مثــل هــذه التخمينــات اإلســتباقية. ذلــك إن اإلســتباق 
l’anticipation ال يعنــي التنبــؤ، فــاألول عبــارة عــن رهــان قانونــي علــى 
القانــون املوضوعــي املســتقبلي، بفرضيــة صعبــة التحقيــق ذلــك أنهــا محتملــة 
احلــدوث، مــا يجعــل اإلســتباق غيــر قابــل للوصــول، يف حــن ينــدرج الثاني، أي 
التنبــؤ، يف إطــار القانــون املوضوعــي الوضعــي، مــا يعنــي أنــه قابــل للوصــول؛ 
بالتالــي، فإنــه ال ميكــن التنبــؤ بقانــون ال ميكــن الوصــول إليــه، إذ البــد أن 
يكــون الوصــول متاحــا لتكــون التوقعــات مشــروعة وقابلــة للتحقيــق املؤســس 
وليــس احملتمــل. وبتعبيــر آخــر، فــإن الوصــول إلــى القانــون ال يخــدم التنبــؤ 

وحســب، بــل هــو شــرط مــن شــروطه22.

21 Thomas Piazzon, Op.cit. p.55
22 Ibid.  pp.55, 56, 57.
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ب - تهديد األثر الرجعي للقوانن اجلديدة واإلجتهادات القضائية :

ينبغــي التذكيــر أنــه حتــى إذا مت اإلعــان عــن تعديــات القانــون، وكانــت 
هــذه األخيــرة متوقعــة، فإنهــا ســتظل مرفقــة بالقلــق القانونــي، جــراء التهديــد 
الــذي ميثلــه األثــر الرجعــي للقوانــن اجلديــدة، لكــن جتــدر اإلشــارة إلــى 
ــك  ــل جنــد ذل ــي وحســب، ب ــون الوضع ــة ال جندهــا يف القان أن هــذه الرجعي
يف اإلجتهــادات القضائيــة كذلــك، ويف ذات الســياق، نشــير إلــى أن هنــاك 
فرقــا مــا بــن رجعيــة القانــون، ورجعيــة اإلجتهــاد القضائــي، ذلــك أن رجعيــة 
القانــون أمــر إســتثنائي احلــدوث، وال يحصــل إال يف حالــة مــا إذا كان ذلــك 
ــا  ــاك تناســب م ــح، أي أن يكــون هن ــون وبشــكل مل ــح أشــخاص القان يف صال
ــرره  ــي تب ــة مــن املصلحــة العامــة الت ــون الرجعــي مــن جهــة، والغاي بــن القان
مــن جهــة أخــرى. يف حــن أن رجعيــة اإلجتهــاد القضائــي هــي األصــل، إذ 
تتمثــل وظيفــة القاضــي األساســية يف تفســير النصــوص القانونيــة، وكلمــا 
اجتهــد القاضــي يف تفســيره لنــص جــرى تطبيقــه علــى النــزاع القائــم، كلمــا 
اعتبــر هــذا التفســير أحســن مــن ســابقه، مــع التأكيــد أن رجعيــة اإلجتهــادات 
القضائيــة، مثلهــا يف ذلــك مثــل رجعيــة القوانــن، ال حتصــل إال نــادرا، حــن 
يســعى القاضــي إلــى تكييــف النــص القانونــي مــع الواقــع، مبــا يتماشــى مــع 
التطــور والتقــدم الــذي يشــهده، مــع اإلشــارة إلــى أن اإلجتهــاد القضائــي يعــدل 

تفســير النــص القانونــي وليــس النــص بحــد ذاتــه23. 

غيــر أن هــذا األثــر الرجعــي، ســواء أتعلــق األمــر بالتشــريع أو اإلجتهــاد 
القضائــي، يظــل مهــددا العتبــار األمــن القانونــي، معطــا لتوقعــات األفــراد، 
هادمــا لثقتهــم املشــروعة؛ إذ علــى املشــرع، وقبــل إقدامــه على أي تشــريع بأثر 
رجعــي، أن يقــوم بدراســة معمقــة ومســتفيضة، توضــح تأثيــر التشــريع اجلديد 
ــة  ــى رجعي ــن بالنظــر إل ــون املعني ــى املجــال أو القطــاع أو أشــخاص القان عل
هــذا التشــريع، إذ ميكــن للمشــرع، علــى ســبيل املثــال، أن يعــود إلــى أصحــاب 
التخصــص واإلســتعانة مبشــورتهم، مــن األكادميــن ورجــال القانــون، ناهيــك 

23 صــاري نــوال، »التفرقــة بــن األثــر الرجعــي للقانــون ورجعيــة اإلجتهــاد القضائــي«، مداخلــة غيــر منشــورة قدمــت يف 
امللتقــى الوطنــي حــول: األمــن القانونــي، كليــة احلقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة قاصــدي مربــاح، ورقلــة، يومــي 05 

و06 ديســمبر 2012، بــدون صفحــة.
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عــن استشــارة املعنيــن باألمــر مباشــرة، باإلضافــة إلــى مكونــات املجتمــع 
املدنــي، مــن خــال فتــح نقــاش بنــاء مــع املؤسســات املعنيــة التــي ســتوفر 
بدورهــا للمشــرع كل التفاصيــل واملعطيــات الازمــة لدراســة مســألة التشــريع 
بأثــر رجعــي، تفاديــا للمشــاكل واإلضطرابــات واملســاس باحلقــوق أو احلــاالت 
ــر،  ــن، فيكــون التغيي ــون املعني ــة ألشــخاص القان ــز القانوني ــة أو املراك الفردي

وفقــا لذلــك، مدروســا ومحكمــا24.

املبحث الثالث: أسس التكريس الدستوري ملبدأ األمن القانوني يف اجلزائر

تختلــف الرهانــات التــي تواجههــا الهندســة الدســتورية وفــق اختــاف الســياق 
السياســي أو اإلنتقالــي الدافــع إلــى تعديــل أو مراجعــة أو إصــدار دســتور 
جديــد، وتشــمل الهندســة الدســتورية يف هــذه احلالــة علــى حتديــد الفواعــل 
الدافعــة إلــى هــذا التغييــر والتعــرف علــى رهاناتهــم، وذلــك بغــرض دســترة 
النتائــج السياســية املتوصــل إليهــا، ويتمثــل الرهــان - يف إطــار هذه الدراســة- 
يف دســترة األمــن القانونــي واإلعتــراف بقيمتــه الدســتورية، وضمــان ســيادة 
اســتقرار حقوقــه وحرياتــه األساســية، يف ظــل  الشــعب، واحلفــاظ علــى 

التطــورات التــي يشــهدها احمليــط املجتمعــي، خارجيــا أو داخليــا25.

أ - التجربة الدستورية اجلزائرية :

عرفــت اجلزائــر عــددا مــن الدســاتير منــذ اســتقالها ســنة 1962، وبالرغــم 
تعديــات دســتورية جوهريــة،  عــدة  تخللتهــا  فقــد  مــن حداثــة جتربتهــا، 
ترمــي إلــى الوصــول إلــى هندســة دســتورية قائمــة علــى األخــذ باملعاييــر 
الدميقراطيــة، وذلــك بحكــم تغيــر العوامــل املتحكمــة يف العمليــة الدســتورية 

24 نفس املرجع، بدون صفحة.
ــة  ــراءة يف بعــض مقومــات جــودة الدســتور«، مداخل ــي، »الهندســة الدســتورية: ق ــاح وعثمــان الزيان ــد الفت ــؤي عب 25 ل
ــى ضــوء اخلطــاب امللكــي  ــة حــول موضــوع »آفــاق اإلصــاح الدســتوري عل ــدوة الوطني منشــورة، قدمــت يف أشــغال الن
الســامي يف 09 مــارس 2011«، التــي نظمتهــا كليــة العلــوم القانونيــة واإلقتصاديــة واإلجتماعيــة، جامعــة محمــد األول 
بوجــدة، بالشــراكة مــع مركــز الدراســات والبحــوث اإلنســانية واإلجتماعيــة بوجــدة، يومــي 22 و23 أبريــل 2011، بــدون 

صفحــة.
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وتطورهــا، وحلــول عوامــل ومتغيــرات جديــدة، لعــل آخرهــا متثــل يف األحــداث 
التــي شــهدتها املنطقــة العربيــة عامــة واملغاربيــة خاصــة مــع بدايــة عــام 2011، 

والتــي اصطلــح علــى تســميتها بـ»الربيــع العربــي«.

ــق  ــة، عامــا مهمــا يف حتقي ــة ســلطات الدول ــي لهيكل ــم القانون ــر التنظي يعتب
التــوازن السياســي بــن القــوى القائمــة، يف الــدول التــي تشــهد حتــوال أو 
انتقــاال نحــو الدميقراطيــة، ويتمثــل دور املؤســس الدســتوري يف جتســيد هــذه 

ــة الدســتورية26. ــة، مــع ضمــان الفصــل بــن الســلطات والعدال الهيكل

ويف هــذا الســياق، نذكــر أن الهندســة الدســتورية يف اجلزائــر قــد عرفــت نقلة 
نوعيــة منــذ اإلســتقال إلــى غايــة التعديــل الدســتوري لســنة 2016، إنعكســت 
علــى مؤسســات النظــام الدســتوري اجلزائــري، حيــث اتبعــت اجلزائــر النهــج 
اإلشــتراكي عبــر دســتور ســنة 1963 ودســتور ســنة 1976، وهــي دســاتير 
تشــبعت بفكــرة الوطنيــة والشــرعية الثوريــة، وعليــه، كان النظــام السياســي يف 
هــذه الفتــرة قائمــا علــى فكــرة احلــزب الواحــد، التــي كانــت مكرســة دســتوريا، 
ممــا يعنــي أن التشــريعات الصــادرة يف هــذه الفتــرة عكســت تطلعــات حــزب 
جبهــة التحريــر الوطنــي، باعتبــاره احلــزب احلاكــم، الــذي يســطر كيفيــة 
تســيير الشــؤون العامــة، وبهــذا املفهــوم، ينبغــي علــى املجتمــع اخلضــوع واتبــاع 

مــا متليــه حكومــة احلــزب الواحــد.

إن أقــل مــا ميكــن أن نلمســه يف هــذه الفتــرة، هــو غيــاب العدالــة الدســتورية، 
بحكــم عــدم تفعيــل املجلــس الدســتوري، املنصــوص عليــه منــذ دســتور 1963، 
ومــع احتــكار احلــزب الواحــد للســلطة يف جميــع املجــاالت مبــا يف ذلــك املجال 
التشــريعي، فــإن ذلــك كان، ال محالــة، إهــدارا لألمــن القانوني ألفــراد املجتمع 
ــا، واألصــل أن  ــة ومخرجاته ــة الدول ــذي كان يتكيــف مــع طبيع ــري، ال اجلزائ
يكــون العكــس. غيــر أننــا نشــير، أنهــا كانــت فتــرة نشــأة الدولــة اجلزائريــة، 
وأن الشــعب اجلزائــري آنــذاك، كان مؤمنــا بالشــرعية الثوريــة نظــرا حلداثــة 

26 Séverin Andzoka Atsimou, «L’ingénierie constitutionnelle, solution de sortie de crise en 
Afrique : les exemples de l’Afrique du Sud, de la République démocratique du Congo, du 
Burundi et du Congo», Thèse de Doctorat en Droit, Universite Cheikh Anta Diop De Da-
kar, Soutenue le 29 juin 2013, pp. 414, 415.
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اســتقال البــاد، وكان التفكيــر يســري يف اجتــاه حتقيــق التنميــة اإلقتصاديــة 
واإلجتماعيــة للجزائــر، ومحــو األميــة، وانتهــاج الدولــة ملســار اإلشــتراكية 

واإلقتصــاد املخطــط يف تلــك الفتــرة، لــم يســتنفر الشــعب اجلزائــري.

غيــر أن البــاد شــهدت منعطفــا حاســما، إبتــداء مبــا ُعــرف بأحــداث أكتوبــر 
عــام 1988، وذلــك يف ظــل تدهــور الواقــع اإلقتصــادي للبــاد، وتغيــر الظــرف 
اإلجتماعــي، حيــث بــات الشــعب اجلزائــري يتذمــر مــن سياســات احلــزب 
الواحــد، منــددا بحقــه يف اختيــار ممثليــه، وذلــك بفتــح املجــال للتعدديــة 
ــة هــذه املــرة ملتطلبــات شــعبها،  احلزبيــة، وكان البــد مــن أن تســتجيب الدول

ــد ســنة 1989. وذلــك بإصــدار دســتور جدي

متيــز هــذا الدســتور اجلديــد بتبنيــه للقطيعــة مــع اإلســتمرارية وانتقالــه إلــى 
نظــام جديــد، بتكريســه جلملــة مــن املبــادئ الدميقراطيــة األساســية، التــي مت 
اإلعتــراف بهــا كجــزء مــن النظــام العــام، نخــص بالذكــر منهــا مبــدأ التعدديــة 
احلزبيــة، مبــدأ حريــة التعبيــر، ومبــدأ الفصــل بــن الســلطات، الــذي يعتبــر 
إحــدى أســس قيــام دولــة القانــون، وهــي مبــادئ تســتوجب علــى املشــرع 
ــدم دســتوريتها27، ال  ــن بع ــة تشــريعية، وإال مت الطع ــدى أي عملي ــا ل مراعاته
ــا  ــد أن م ــرة، بي ــس الدســتوري يف هــذه الفت ــل املجل ــه قــد مت تفعي ســيما وأن

تقــدم يظــل تطبيقــه علــى الواقــع بشــكل جزئــي فقــط وغيــر كاف.

باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد مت اســتحداث هيئــات جديــدة، تهــدف إلــى التكفــل 
بقضايــا أفــراد املجتمــع وانشــغاالتهم، مثــل املجلــس األعلى للشــباب، واملرصد 
الوطنــي حلقــوق اإلنســان، كمــا انعكســت أحــكام الدســتور اجلديــد ومبادئــه، 
بشــكل بديهــي، علــى تشــريعات هــذه الفتــرة، ومــن بــن أهــم القوانــن التــي 

صــدرت يف هــذه املرحلــة نذكــر28 :

· قانون اجلمعيات ذات الطابع السياسي الصادر يوم 05 أكتوبر 1989.	
· قانون البلدية والوالية الصادر بتاريخ 07 أبريل 1990.	

27 بلودنــن أحمــد، الدســتور اجلزائــري وإشــكالية ممارســة الســلطة يف ظــل املرحلــة اإلنتقاليــة، )اجلزائــر: دار هومــة 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 2013(، ص.67.

28 نفس املرجع، ص.ص. 67، 68.
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· قانون النقد والقرض 90/10 الصادر يف 14 أبريل 1990.	
· القانون املتعلق بعاقات العمل 90/11 املؤرخ يف 21 أبريل 1990.	
· يخــص 	 الــذي   1990 ديســمبر   04 بتاريــخ  الصــادر   90/31 قانــون 

السياســية. غيــر  اجلمعيــات 

ولقــد حــاول املؤســس الدســتوري التقــرب أكثــر مــن املواطــن، ال ســيما فيمــا 
يخــص حقــه يف التقاضــي، وذلــك مــن خــال إصــدار دســتور ســنة 1996، 
الــذي مت فيــه اإلنتقــال مــن نظــام أحاديــة القضــاء، الــذي كان يتميــز بطــول 
فتــرة اإلجــراءات القضائيــة وتعقيداتهــا، إلــى إزدواجيــة القضــاء، التــي أتاحت 

تخصــص القضــاة، وقلصــت مــدة الفصــل يف الدعــاوى القضائيــة.

ب - التعديل الدستوري لعام 2016 :

واصــل املؤســس الدســتوري اجلزائــري جهــوده الراميــة إلــى توطيــد احلمايــة 
القانونيــة وتعزيــز الرقابــة الدســتورية، بحيــث أدرج يف دســتور 2016 بعــض 
ــي، ال ســيما يف  ــة يف املجــال القانون ــا بالثوري ــي يجــوز وصفه ــات الت التعدي
إطــار حمايــة احلقــوق واحلريــات األساســية للفــرد، وضمــان أمنــه القانونــي، 
ولقــد ظهــر ذلــك جليــا وبــدءا مــن الديباجــة، التــي مت تعديلهــا مبــا يتناســب 

مــع مضمــون التعديــات الدســتورية اجلديــدة.

أول مــا يثيــر اإلنتبــاه يف مقدمــة الدســتور اجلديــد، والــذي يعكــس إنشــغال 
املشــرع الدســتوري بتحقيــق األمــن القانونــي، هــو إعترافــه بنــص صريــح 
ــذي  ــب ال ــا يف الترتي ــن الســلطات، وإذا مــا متعن ــدأ الفصــل ب ألول مــرة مبب
ورد يف الفقــرة ثاثــة عشــر مــن ديباجــة الدســتور اجلديــد »يكفــل الدســتور 
ورقابــة  القانونيــة،  واحلمايــة  العدالــة  وإســتقالل  الســلطات  بــن  الفصــل 
عمــل الســلطات العموميــة يف مجتمــع تســوده الشــرعية، ويتحقــق فيــه تفتــح 
اإلنســان بــكل أبعــاده.«، ناحــظ أن املؤســس الدســتوري تلــى التصريــح مببــدأ 
الفصــل بــن الســلطات بعبــارة »واســتقال العدالــة واحلمايــة القانونيــة«، 
وهــو اعتــراف صريــح بأهميــة متتــع الســلطة القضائيــة باإلســتقالية، يف 
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ــدأ الفصــل بــن الســلطات، وهــو مــا  مواجهــة الســلطات األخــرى عمــا مبب
يضمــن األمــن القانونــي، الــذي يــرد يف الدســاتير اجلزائريــة منــذ دســتور 
1989 بصيغــة »احلمايــة القانونيــة«، التــي يردفهــا دائمــا بعبــارة »رقابــة عمــل 
كمؤسســة  الدســتوري  املجلــس  دور  إلــى  إشــارة  العموميــة« يف  الســلطات 
رقابيــة تســهر علــى إحتــرام القانــون ومطابقتــه للدســتور. بالتالــي، فــإن 
الفقــرة الثالثــة عشــر تعبــر عــن مجمــوع الضمانــات التــي يكفلهــا الدســتور يف 

ــي. ــق األمــن القانون ســبيل حتقي

ــن الســلطات  ــدأ الفصــل ب ــه مبب ــري يف إعتراف ــم يتوقــف املؤســس اجلزائ ل
يف مقدمــة الدســتور، بــل نــص عليهــا مجــددا يف املــادة )15(29، وهــو مــا 
يعــزز النــص علــى إســتقالية الســلطة القضائيــة يف املــادة )156(، باعتبارهــا 
ــا املشــرع  ــة. أتبعه ــة واجلماعي ــات الفردي ــة للحقــوق واحلري الســلطة احلامي
الدســتوري بالتنصيــص الصريــح ألول مــرة يف املــادة )182(، علــى إســتقالية 
املجلــس الدســتوري، باعتبــاره الهيئــة الكفيلــة بالســهر علــى احتــرام مطابقــة 
القوانــن للدســتور. وكتتويــج لهــذه اإلصاحــات، قــام املؤســس اجلزائــري 
بتوســيع جهــات إخطــار هــذه املؤسســة الرقابيــة، حيــث بــات مجــال اإلخطــار 
يشــمل األغلبيــة البســيطة لنــواب البرملــان أو مجلــس األمــة )املــادة 187(، 
ولكــن أيضــا مت فتــح املجــال للمتقاضــن عامــة، واملواطــن خاصــة لللجــوء 
إلــى املجلــس الدســتوري إذا مــا كان القانــون الــذي يتوقــف عليــه مــآل النــزاع 

ــي يكفلهــا الدســتور )املــادة 188(.  ــه الت ينتهــك أحــد حقوقــه أو حريات

ممــا تقــدم، ناحــظ أن املؤســس الدســتوري اجلزائــري مــا انفــك يف تطويــر 
ــى  ــي طــرأت، ســواء عل ــة الظــروف واملســتجدات الت ــور، ومواكب ــه لألم نظرت
مســتوى  علــى  أو  املفاهيــم،  تغيــر  مــن  ومــا صاحبــه  اخلارجــي  املســتوى 
املجتمــع اجلزائــري يف املراحــل اإلنتقاليــة التــي مــر بهــا، وإذا لــم يكــن األمــن 
ــي كانــت  ــى )1963، 1976(، والت ــة يف الدســاتير األول القانونــي يشــكل أولوي
إنعكاســا لبرنامــج احلــزب الواحــد آنــذاك – جبهــة التحريــر الوطنــي- غيــر أن 
29 املــادة )15( يف دســتور 2016: »تقــوم الدولــة علــى مبــادئ التنظيــم الدميقراطــي والفصــل بــن الســلطات والعدالــة 

اإلجتماعيــة.
املجلس املنتخب هو اإلطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية. 

تشجع الدولة الدميقراطية التشاركية على مستوى اجلماعات احمللية.«
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الدســاتير التــي تلــت الفتــرة اإلشــتراكية التــي إنتهجتهــا البــاد )1989، 1996، 
2016( عبــرت عــن نضــج الدولــة اجلزائريــة احلديثــة، وجهودهــا يف طريــق 

ســيرها نحــو تكريــس دولــة القانــون الدميقراطيــة.

ج - آليات عمل املجلس الدستوري لتحقيق األمن القانوني :

يشــكل دســتور 2016 ثــورة علــى النظــام الدســتوري اجلزائــري، ال ســيما فيمــا 
يخــص الرقابــة علــى دســتورية القوانــن، إذ أحدثــت الســلطة التأسيســية 
تطــورات عميقــة يف هــذا اجلانــب، وأول مــا ميكــن أن يلفــت اإلنتبــاه هــو 
ــى  ــدد إل ــل الع ــث انتق ــس الدســتوري، حي ــواد اخلاصــة باملجل ــادة عــدد امل زي
عشــر مــواد )مــن املــادة 182 إلــى املــادة 191(، التــي مت إدراجهــا ضمــن الفصــل 
األول مــن البــاب الثالــث للدســتور املعنــون بـ«الرقابــة ومراقبــة اإلنتخابــات 

واملؤسســات التشــريعية«.

ــواد ألول مــرة،  ــوى هــذه امل ــرت محت ــي أث ــد مــن املســتجدات الت ــاك العدي وهن
ــس  ــع املســتقل للمجل ــى الطاب ــد عل ــى التأكي فقــد ســعى املشــرع الدســتوري إل
الدســتوري بنــص صريــح، ومت ذكــر ذلــك مرتــن، يف الفقــرة األولــى مــن املــادة 
)182(30 وكذلــك يف الفقــرة األخيــرة مــن نفــس املــادة، ويعبِّــر هــذا التأكيــد 
املــزدوج علــى نيــة الســلطة التأسيســية يف تعزيــز شــرط ممارســة املجلــس 
الدســتوري لســلطته يف أداء دوره املتمثــل يف الرقابــة علــى دســتورية القوانــن، 
مبنــأى عــن تأثيــرات أو ضغوطــات الســلطات العامــة. باإلضافــة إلــى ذلك، فقد 
ــى أن آراء وقــرارات  ــك، عل ــري صراحــة، ألول مــرة كذل نــص املؤســس اجلزائ
املجلــس الدســتوري ملزمــة ونهائيــة يف مواجهــة الســلطات العموميــة واإلداريــة 

ــة مــن املــادة )191(31 يف دســتور 2016. ــة، وذلــك يف الفقــرة الثالث والقضائي
30 املادة )182( يف دستور 2016: »املجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور.

كمــا يســهر املجلــس الدســتوري علــى صحــة عمليــات اإلســتفتاء، وانتخــاب رئيــس اجلمهوريــة، واإلنتخابــات التشــريعية، 
ويعلــن هــذه العمليــات.

وينظــر يف جوهــر الطعــون التــي يتلقاهــا حــول النتائــج املؤقتــة لإنتخابــات الرئاســية واإلنتخابــات التشــريعية، ويعلــن 
النتائــج النهائيــة لــكل العمليــات املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الســابقة.

يتمتع املجلس الدستوري باإلستقالية اإلدارية واملالية.«
31 املــادة )191( يف دســتور 2016: »إذا ارتــأى املجلــس الدســتوري أن نصــا تشــريعيا أو تنظيميــا غيــر دســتوري، يفقــد 

هــذا النــص أثــره، إبتــداء مــن يــوم قــرار املجلــس.
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إن إرادة املشــرع الدســتوري يف تعزيــز مكانــة املجلــس الدســتوري، كهيئــة 
رقابيــة مســتقلة تســهر علــى احتــرام ســمو الدســتور وضمــان حمايــة احلقــوق 
واحلريــات الفرديــة واجلماعيــة التــي تنــص عليهــا أحكامــه، بــرزت جليــا يف 
توســيعه جلهــات اإلخطــار، بشــكل جــريء أحــدث مــن خالــه التغييــر العميــق 
الــذي كان منتظــرا منــه؛ فإلــى جانــب اجلهــات الثــاث التــي نــص عليهــا 
الدســتور الســابق، واملتمثلــة يف رئيــس اجلمهوريــة، أو رئيــس املجلــس الشــعبي 
الوطنــي، أو رئيــس مجلــس األمــة، أضافــت املــادة )187(32 مــن دســتور 2016 
الوزيــر األول، ليكــون لــه حــق اإلخطــار كذلــك، غيــر أن هــذه اإلضافــة ال 
تعــزز الرقابــة الدســتورية بالشــكل املطلــوب، نظــرا لعضويــة الوزيــر األول يف 

احلكومــة وتبعيتــه لرئيــس اجلمهوريــة.

 50( البرملــان  لنــواب  البســيطة  لألغلبيــة  اإلخطــار  مجــال  فتــح  أن  بيــد 
ــي  ــر، يعن ــادة الســابقة الذك ــن امل ــة م ــرة الثاني ــا ورد يف الفق ــل م عضــوا(، مث
فتــح املجــال ملمثلــي الشــعب املنتخبــن، حتــى يف حــال شــكل هــؤالء املمثلــن 
املعارضــة البرملانيــة، فضــا عــن منــح حــق اإلخطــار ألعضــاء مجلــس األمــة 
ــر لتكريــس  )30 عضــوا(، وهــي خطــوة مهمــة، تُضــاف إلــى مســاعي اجلزائ

دولــة القانــون الدميقراطيــة.

يف  يتمثــل  الدســتورية،  الرقابــة  تعزيــز  إلــى  الراميــة  اجلهــود  يتــوج  مــا  إن 
اســتحداث املــادة )188(33يف دســتور 2016، والتــي ميكــن اعتبارهــا التجســيد 

إذا اعتبــر نــص تشــريعي مــا غيــر دســتوري علــى أســاس املــادة 188 أعــاه، فــإن هــذا النــص يفقــد أثــره إبتــداء مــن اليــوم 
الــذي يحــدده قــرار املجلــس الدســتوري.

تكون آراء املجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة جلميع السلطات العمومية والسلطات اإلدارية والقضائية.«
ــة أو رئيــس مجلــس األمــة أو رئيــس  32 املــادة )187( يف دســتور 2016: »يُخطــر املجلــس الدســتوري رئيــس اجلمهوري

ــر األول. املجلــس الشــعبي الوطنــي أو الوزي
كما ميكن إخطاره من خمسن )50( نائبا أو ثاثن )30( عضوا يف مجلس األمة.

ال متتــد ممارســة اإلخطــار املبــن يف الفقرتــن الســابقتن إلــى اإلخطــار بالدفــع بعــدم الدســتورية املبــن يف املــادة 188 
أدنــاه.« 

33 املــادة )188( يف دســتور 2016: »ميكــن إخطــار املجلــس الدســتوري بالدفــع بعــدم الدســتورية بنــاء علــى إحالــة مــن 
احملكمــة العليــا أو مجلــس الدولــة، عندمــا يدعــي أحــد األطــراف يف احملاكمــة أمــام جهــة قضائيــة أن احلكــم التشــريعي 

الــذي يتوقــف عليــه مــآل النــزاع، ينتهــك احلقــوق واحلريــات التــي يضمنهــا الدســتور.
حتدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة مبوجب قانون عضوي.«
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الفعلــي لـ«احلمايــة القانونيــة« التــي أكــد عليهــا املشــرع الدســتوري صراحــة 
ــك بتوســيع مجــال  ــذ دســتور 1989، وذل ــة من ــات الدســاتير اجلزائري يف مقدم
اإلخطــار ليشــمل املواطــن العــادي، الــذي وضــع املؤســس اجلزائــري بيــده أداة 
دميقراطيــة فعالــة وقويــة، تتمثــل يف آليــة الدفــع بعــدم الدســتورية، والتــي فتحــت 
لــه املجــال بإلتمــاس اللجــوء إلــى املجلــس الدســتوري، يف حــال كان القانــون الذي 
يتنــاول القضيــة محــل النــزاع، ينتهــك حقــا مــن حقوقــه أو حرياتــه التــي يضمنهــا 
ــى الســلطة السياســية،  ــد حــق اإلخطــار مقتصــرا عل ــم يع ــك ل الدســتور، وبذل

وهــي ثــورة حقوقيــة غيــر مســبوقة يف النظــام الدســتوري اجلزائــري.

إن دســتور 2016، يربــط بــن حــق املواطــن يف التقاضــي، الــذي تنــص عليــه 
املادتــن )157( و)158(، وحقــه يف إلتمــاس املجلــس الدســتوري، الــوارد يف 
املــادة )188( املســتحدثة، بحيــث ناحــظ أن هــذه املــادة األخيــرة تخلــق عاقــة 
تفاعليــة بــن القضــاء العــادي والقضــاء الدســتوري. هــذا وســوف تنعكــس 
بــإدراج  وذلــك  الدســتوري،  املجلــس  أداء  مســت  التــي  اإلصاحــات  هــذه 
الطعــن الفــردي بعــدم الدســتورية ضمــن صاحياتــه، ســتنعكس، ال محالــة، 
علــى طبيعتــه القانونيــة وأهميــة دوره يف ضمــان احلمايــة القانونيــة حلقــوق 
املواطــن وحرياتــه األساســية34، ولســوف يتعــزز بذلــك حتقيــق األمــن القانونــي 
وذلــك بإرســاء نظــام قانونــي متكامــل وضامــن لهــذه احلقــوق واحلريــات، وهــو 

مــا ميثــل تطــورا بــارزا يف ســياق تكريــس دولــة القانــون الدميقراطيــة.

ويف ذات الســياق، فإنه جدير أن نشــير إلى أن املؤســس الدســتوري اجلزائري 
أدرج يف دســتور 2016 شــرط التخصــص يف املجــال القانونــي، إذ ينبغــي أن 
يتمتــع العضــو املعــّن أو املنتخــب بخبــرة مدتهــا خمــس عشــرة )15( ســنة علــى 
األقــل للعضويــة يف املجلــس الدســتوري، وهــو مــا أوردتــه املــادة )184(35. إن 
ترجيــح التخصــص يف القانــون عبــر هذه املادة، يقرب أداء املجلس الدســتوري 
34 محمـــد بوســلطان، »إجــراء الدفــع بعــدم الدســتورية: آفــاق جزائريــة جديــدة«، يف. مجلــة املجلــس الدســتوري، العــدد 

)08(، )اجلزائــر: 2017(، ص.13.
35 املادة )184( يف دستور 2016: »يجب على أعضاء املجلس الدستوري املنتخبن أو املعينن ما يأتي:

- بلوغ سن أربعن )40( سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم؛
- التمتــع بخبــرة مهنيــة مدتهــا خمــس عشــرة )15( ســنة علــى األقــل يف التعليــم العالــي يف العلــوم القانونيــة، أو يف 

القضــاء أو يف مهنــة محــام لــدى احملكمــة العليــا أو لــدى مجلــس الدولــة أو يف وظيفــة عليــا يف الدولــة.«
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أكثــر إلــى أداء احملكمــة الدســتورية، وبذلــك يهيــئ املؤســس اجلزائري املجلس 
ــن، فالتخصــص  ــى دســتورية القوان ــة عل ــة قضائي الدســتوري ملمارســة رقاب
القانونــي يجعــل أعضــاء املجلــس أكثــر اســتيعابا وفهمــا لألحــكام الدســتورية 
وللقواعــد القانونيــة، ممــا يؤهلهــم إلــى ضمــان فعاليــة احلــق يف التقاضــي، 
ال ســيما عنــد حتريــك آليــة الدفــع بعــدم الدســتورية، ملــا يوفــره ذلــك مــن 

إجــراءات قضائيــة تشــكل ضمانــات للمتقاضــي36.

فائــدة القــول، مــرت اجلزائــر منــذ اســتقالها مبراحــل متغيــرة وظــروف 
مســتجدة، ميزهــا عــدم إســتقرار يف الهندســة الدســتورية اجلزائريــة، إذ 
أنتجــت كل مرحلــة دســتورا جديــدا للبــاد، غيــر أن مــا ميكننــا تأكيــده، هــو أن 
تطــور النظــام الدســتوري اجلزائــري كان تصاعديــا، ويف صالــح تعزيــز األمــن 
القانونــي، فاملؤســس اجلزائــري بــذل مجهــودات مهمــة، وخطــى خطــوات 
القانونــي،  واإلســتقرار  األمــن  علــى ضمــان  خالهــا  مــن  حــرص  كبيــرة، 
بتوفيــر حمايــة دســتورية مؤسســاتية للحقــوق واحلريــات األساســية، الفرديــة 

واجلماعيــة، املضمونــة دســتوريا.

األمــن  ملبــدأ  الدســتوري  التكريــس  مــن  املرجعيــة  األهميــة  الرابــع:  املبحــث 
القانونــي

إن إســتقرار املراكــز القانونيــة، وضمــان عــدم اإلخــال بالتوقعــات املشــروعة 
ألشــخاص القانــون، هــي الغايــة األســمى التــي يســعى إليها املشــرع الدســتوري 
عبــر تكريســه لألمــن القانونــي كمبــدأ دســتوري، فهــو بذلــك ســيعزز حمايــة 
حقــوق اإلنســان وحريــات املواطــن األساســية، وهــو مــا يعتبــر مــن مقومــات 
القانونيــة  املبــادئ  التــي تســتند علــى  الدميقراطيــة،  القانــون  دولــة  قيــام 

ــة.   واملرتكــزات الدميقراطي

36 عمــار عبــاس، »دور املجلــس الدســتوري اجلزائــري يف ضمــان مبــدأ ســمو الدســتور«، يف مجلــة املجلــس الدســتوري، 
العــدد 01، )اجلزائــر: 2013(، ص.ص.67، 68.
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أ - حتسن حماية احلقوق واحلريات األساسية :

تعتبــر األحــكام الدســتورية أقــوى حمايــة للحقــوق واحلريــات األساســية، 
وذلــك بالنظــر إلــى ســموها علــى القواعــد القانونيــة، كمــا أنهــا تضمــن إيقــاع 
اجلــزاء علــى أي طــرف أو جهــة تخالــف القانــون وتنتهــك أو تتعــدى علــى هــذه 
ــم، عمــدت  ــة دول العال ــى شــاكلة غالبي ــات الدســتورية؛ وعل ــوق واحلري احلق
ــات الازمــة حلمايتهــا  ــر الضمان ــرة، وتوفي ــر إلــى دســترة هــذه األخي اجلزائ
وممارســتها الفعليــة عبــر مختلــف اآلليــات الــواردة يف الدســتور، مــع اإلشــارة 
إلــى أن هــذه الضمانــات تطــورت بشــكل تدريجــي، منــذ أول دســتور بعــد 
إســتقال اجلزائــر وإلــى غايــة صــدور دســتور 2016، الــذي نلمــس مــن خالــه 
ــة  ــوده املتواصل ــة جه ــري، ومصداقي ــة املشــرع الدســتوري اجلزائ ــور عقلي تبل

والراميــة إلــى حتســن حمايــة احلقــوق واحلريــات األساســية.

نالــت احلقــوق واحلريــات قســطا وافــرا مــن اهتمــام املؤســس اجلزائــري يف 
دســتور 2016، إذ ناحــظ ألول وهلــة، زيــادة عــدد مــواد الفصــل املخصــص 
لهــا، والــذي إنتقــل إلــى )41( مــادة )مــن املــادة 32 إلــى املــادة 73(، ال ســيما 
احلقــوق اإلجتماعيــة، حيــث واصــل املشــرع الدســتوري ترقيتــه حلقــوق املــرأة، 
باســتحداث املــادة )36(37 التــي نصــت علــى املســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف 

مجــال العمــل وتقلــد املناصــب. 

مــن جهــة أخــرى، ودائمــا يف ســياق إلتــزام اجلزائــر باملواثيــق الدوليــة التــي 
صادقــت عليهــا، إهتــم املشــرع الدســتوري بدســترة حقــوق الطفــل، باعتبــاره 
فــردا مــن أفــراد املجتمــع، عمــا مببــدأ العدالــة اإلجتماعيــة، فهــي فئــة 
بحاجــة إلــى حمايــة خاصــة، بالنظــر إلــى ضعفهــا وبراءتهــا، ولقــد منــع دســتور 
2016 تشــغيل األطفــال، ردا علــى التقاريــر الدوليــة الســلبية يف هــذا اإلطــار، 
ومت حتديــد ســن الطفــل بأقــل مــن ســتة عشــر )16(38 ســنة، ونــص علــى 
كفالــة األطفــال املتخلــي عنهــم أو مجهولــي النســب، وعلــى إيقــاع اجلــزاء 

37 املادة )36( يف دستور 2016: »تعمل الدولة على ترقية التناصف بن الرجال والنساء يف سوق التشغيل.
تشجع الدولة ترقية املرأة يف مناصب املسؤولية يف الهيئات واإلدارات العمومية وعلى مستوى املؤسسات.«

38 املادة )69/5( يف دستور 2016: »تشغيل األطفال دون سن 16 سنة يعاقب عليه القانون.«
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علــى كل مــن ميــارس العنــف ضــد هــذه الفئــة العمريــة. ولــم ينســى املشــرع 
الدســتوري النــص علــى حمايــة فئــات ضعيفــة أخــرى، متثلــت يف املســنن وذوو 
اإلحتياجــات اخلاصــة39، مؤكــدا أن ظــروف معيشــة هــذه الشــرائح املجتمعيــة، 

التــي تتصــف بالضعــف والوهــن والعجــز عــن العمــل، يضمنهــا الدســتور40.

فئــة عمريــة أخــرى، لفتــت إنتبــاه املؤســس اجلزائــري لدســترة حقوقهــا، إنهــا 
ــة  ــم وأهمي ــرف بقدراته ــي يعت ــان إطــار دســتوري وقانون ــة الشــباب، بضم فئ
متكينهــم وتفعيــل دورهــم يف بنــاء الدولــة وحتقيــق التنميــة، ويظهــر هــذا 
اإلهتمــام جليــا مــن خــال نــص املؤســس اجلزائــري علــى هــذه الشــريحة يف 
ثــاث مواضــع مختلفــة يف دســتور 2016، بــدًءا مــن الديباجة، أين ذكر املشــرع 
الدســتوري أن الشــباب ميثــل القــوة الدافعــة لتحقيــق الغايــات الوطنيــة ورفــع 
التحديــات التــي تواجههــا يف مختلــف املجــاالت41؛ لتؤكــد املــادة )37(42 الــواردة 
ــى مســؤولية  ــح، مشــيرة إل ــى هــذا التصري ــات عل ــوق واحلري يف فصــل احلق
الدولــة يف تأطيــر فئــة الشــباب وتنميــة قدراتهــا، وهــو مــا ســعى املشــرع 
الدســتوري إلــى ضمانــه مــن خــال إســتحدات مجلــس أعلــى للشــباب، كهيئــة 
إستشــارية نصــت عليهــا املادتــن )200(43 و)201(44 يف الدســتور، ويف ذات 

39 املادة )72( يف دستور 2016: »حتظى األسرة بحماية الدولة واملجتمع.
حتمي األسرة واملجتمع والدولة حقوق الطفل.

تكفل الدولة األطفال املتخلي عنهم أو مجهولي النسب.
يقمع القانون العنف ضد األطفال.

ــع  ــات الضعيفــة ذات اإلحتياجــات اخلاصــة مــن احلقــوق املعتــرف بهــا جلمي ــى تســهيل إســتفادة الفئ ــة عل تعمــل الدول
ــة. ــاة اإلجتماعي ــا يف احلي ــن، وإدماجه املواطن

حتمي األسرة والدولة األشخاص املسنن.
يحدد القانون شروط وكيفيات تطبيق هذه األحكام.«

40 املــادة )73( يف دســتور 2016: »ظــروف معيشــة املواطنــن الذيــن لــم يبلغــوا ســن العمــل، والذيــن ال يســتطيعون القيــام 
بــه، والذيــن عجــزوا عنــه نهائيــا، مضمونــة.«

التحديــات اإلقتصاديــة  الوطنــي برفــع  2016: »إن الشــباب يف صلــب اإللتــزام  15 يف ديباجــة دســتور  الفقــرة   41
القادمــة املســتفيد األساســي مــن هــذا اإللتــزام.« إلــى جانــب األجيــال  واإلجتماعيــة والثقافيــة، ويظــل 

42 املادة )37( يف دستور 2016: »الشباب قوة حية يف بناء الوطن.
تسهر الدولة على توفير كل الشروط الكفيلة بتنمية قدراته وتفعيل طاقاته.«

43 املادة )200( يف دستور 2016: »يُحدث مجلس أعلى للشباب وهو هيئة إستشارية توضع لدى رئيس اجلمهورية.
يضم املجلس ممثلن عن الشباب وممثلن عن احلكومة وعن املؤسسات العمومية املكلفة بشؤون الشباب.«

ــات حــول املســائل املتعلقــة بحاجــات  ــى للشــباب آراء وتوصي ــس األعل ــادة )201( يف دســتور 2016: »يقــدم املجل 44 امل
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الســياق، أكــد األســتاذ »نصــر الديــن بوســماحة« أن دســترة املجلــس األعلــى 
للشــباب »جــاء لســد النقــص، وتصحيــح بعــض اإلخفاقــات التــي ســجلت 
علــى الكثيــر مــن األطــراف التــي لهــا دخــل يف إعــداد البرامــج اخلاصــة 
بالشــباب وتطبيقهــا« مــن قبيــل األحــزاب السياســية وهيئــات املجتمــع املدنــي 

واملؤسســات العموميــة املنوطــة بترقيــة دور هــذه الشــريحة45.

ــي إســتحدثها  ــدة الت ــة أخــرى مــن احلقــوق اجلدي هــذا، باإلضافــة إلــى جمل
املشــرع الدســتوري يف فصــل احلقــوق واحلريــات، كحــق املواطــن يف العيــش 
يف بيئــة ســليمة )املــادة 68(، وحــق حصــول الفئــات احملرومــة علــى ســكن 
)املــادة 67(، فضــا عــن حــق كل مواطــن يف احلصــول علــى املعلومــات )املــادة 
51(46، وتعتبــر هــذه املــادة مــن قبيــل دســترة متطلــب الوصــول إلــى القانــون 

الــذي يتفــرع عــن األمــن القانونــي.

ولــم يكتفــي املشــرع الدســتوري بالتنصيــص علــى هــذه احلقــوق اجلديــدة 
وحســب، بــل إنــه أســس آلليــة رقابيــة مســتقلة جديــدة حلمايتهــا وضمانهــا، 
إنــه »املجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان«، والــذي نصــت عليــه املادتــن )198(47 
اجلهــات  حتريــك  مبقــدوره  ســيكون  والــذي   ،2016 دســتور  يف  و)199(48 

الشــباب وازدهــاره يف املجــال اإلقتصــادي واإلجتماعــي والثقــايف والرياضــي.
كمــا يســاهم املجلــس يف ترقيــة القيــم الوطنيــة والضميــر الوطنــي واحلــس املدنــي والتضامــن اإلجتماعــي يف أوســاط 

الشــباب.«
45 نصــر الديــن بوســماحة، » الشــباب والدميقراطيــة يف اجلزائــر علــى ضــوء التعديــات الدســتورية لســنة 2016 
ــة غيــر منشــورة، ألقيــت ضمــن فعاليــات اليــوم الدراســي بعنــوان »أي مســتقبل للدميقراطيــة: الدميقراطيــة  »، مداخل

ــدون صفحــة. ــوم 22 ســبتمبر 2016، ب ــس األمــة ي ــل مجل 2030« املنظــم مــن قب
46 املادة )51( يف دستور 2016: »احلصول على املعلومات والوثائق واإلحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن.

ال ميكــن أن متــس ممارســة هــذا احلــق بحيــاة الغيــر اخلاصــة وبحقوقهــم وباملصالــح املشــروعة للمقــاوالت ومبقتضيــات 
األمــن الوطنــي.

يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا احلق.«
47 املــادة )198( يف دســتور 2016: »يؤســس مجلــس وطنــي حلقــوق اإلنســان، يدعــى يف صلــب النــص »املجلــس« ويوضــع 

لــدى رئيــس اجلمهوريــة، ضامــن الدســتور.
يتمتع املجلس باإلستقالية اإلدارية واملالية.«

48 املادة )199( يف دستور 2016: »يتولى املجلس مهمة املراقبة واإلنذار املبكر والتقييم يف مجال حقوق اإلنسان.
يــدرس املجلــس، دون املســاس بصاحيــات الســلطة القضائيــة، كل حــاالت إنتهــاك حقــوق اإلنســان التــي يعاينهــا أو تُبلَّــغ 
إلــى علمــه، ويقــوم بــكل إجــراء مناســب يف هــذا الشــأن، ويعــرض نتائــج حتقيقاتــه علــى الســلطات اإلداريــة املعنيــة، وإذا 
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القضائيــة يف حــال عايــن حــاالت مت فيهــا انتهــاك حقــوق اإلنســان، باإلضافــة 
ــة هــذه  ــه لترقي ــه وتوصيات ــدي عبرهــا بآرائ ــر ســنوية يب ــى إعــداده لتقاري إل
احلقــوق وحمايتهــا. مــع اإلشــارة إلــى أن كا مــن هــذه الهيئــات الرقابيــة 
اجلديــدة ال تــزال قيــد التأســيس، وليــس هــذا باألمــر املســتغرب، يف انتظــار 

ــة التــي ســتنظم كيفيــات عملهــا. القوانــن العضوي

تفاعليــة  نشــوء عاقــة  املســتقبل  نشــهد يف  قــد  أنــه  إلــى  اإلشــارة  مــع   
وتعاونيــة مــا بــن املجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان واملجلــس الدســتوري 
كمؤسســتن رقابيتــن تســهران علــى ضمــان حقــوق اإلنســان، ال ســيما بعــد 
تفعيــل آليــة الدفــع بعــدم الدســتورية، بالرغــم مــن أن التجربــة الفرنســية يف 
نفــس اإلطــار، بحكــم محــاكاة التجربــة اجلزائريــة لهــذه األخيــرة، فإنهــا بينــت 
وجــود غمــوض وصعوبــة يف حتديــد املفاهيــم اخلاصــة باحلقــوق واحلريــات 
ــدور الرقابــي  ــا يف ســياق تفعيــل ال األساســية وبالتالــي كيفيــة التعامــل معه

لــكا املؤسســتن49.

األكيــد، أن هــذه املــواد املســتحدثة والهيئــات الرقابيــة اجلديــدة التــي دســترها 
املشــرع الدســتوري تنــدرج يف إطــار تعزيــز احلمايــة القانونية حلقــوق وحريات 
أفــراد املجتمــع بفئاتــه املختلفــة، دون متييــز، عمــا مببدأ العدالــة اإلجتماعية 
ومســاواة اجلميــع يف دولــة القانــون الدميقراطيــة التــي تســعى إليهــا اجلزائــر، 

وهــو مــا ســيعزز بــدوره، دون أدنــى شــك، مبــدأ األمــن القانونــي.  

اقتضــى األمــر، علــى اجلهــات القضائيــة املختصــة.
يبادر املجلس بأعمال التحسيس واإلعام واإلتصال لترقية حقوق اإلنسان.
كما يبدي آراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بترقية حقوق اإلنسان وحمايتها.

يعدُّ املجلس تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس اجلمهورية، وإلى البرملان، وإلى الوزير األول، وينشره أيضا.
يحدد القانون تشكيلة املجلس وكيفيات تعين أعضائه والقواعد املتعلقة بتنظيمه وسيره.«

49 نصــر الديــن بوســماحة، »الدفــع بعــدم الدســتورية يف تعديــات ســنة 2016: تفعيــل وتعزيــز لــدور املجلــس الدســتوري 
يف عاقتــه بباقــي املؤسســات«، مداخلــة غيــر منشــورة، مقدمــة يف املؤمتــر الدولــي حــول »احملاكــم الدســتورية يف 
الوطــن العربــي: الطموحــات واآلفــاق«، بتنظيــم مــن املنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري، ومركــز جلــف نولــج لألبحــاث 

والدراســات، وبالتعــاون مــع مجلــس األمــة الكويتــي، الكويــت، 9 و10 ديســمبر 2017، بــدون صفحــة.
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ب - تكريس دولــــــة القانــــون الدميقراطيــــة : 

ولكنهــا أصبحــت  األول،  املقــام  نظــري يف  هــي منــوذج  القانــون  دولــة  إن 
أيضــا موضوعــا سياســيا، إذ أنهــا باتــت تُعتبــر الســمة الرئيســة لألنظمــة 
الدميقراطيــة، وذلــك بجعــل القانــون أداة مميــزة لتســيير التنظيــم السياســي 
واإلجتماعــي. وترجــع األصــول النظريــة لدولــة القانــون إلــى الفقــه األملانــي 
ــه  ــا باعتبارهــا نظــام مؤسســاتي تكــون في ــذي كان يعرفه يف القــرن 19م، وال
الســلطات العامــة خاضعــة للقانــون. ولقــد أعــاد »هانــس كلســن« حتديــد هــذا 
املفهــوم يف بدايــة القــرن 20م، علــى أســاس أن دولــة القانــون هــي الدولــة 
التــي تكــون قواعدهــا القانونيــة متسلســلة تسلســا هرميــا، بشــكل تكــون فيــه 
ســلطتها مقيــدة، ويف هــذا النمــوذج الكلســيني، فــإن كل نــص قانونــي يســتمد 
صحتــه مــن مطابقتــه للنصــوص األعلــى منــه يف الترتيــب، كمــا يفتــرض هــذا 
النمــوذج مســاواة أشــخاص القانــون أمــام القواعــد القانونيــة، مــا يعنــي وجــود 
ــة  ــات الفردي ــوق واحلري ــة احلق ــان حماي ــى ضم قضــاء مســتقل، يحــرص عل
للقانــون  القوانــن  مطابقــة  علــى  تســهر  رقابيــة  ومؤسســات  واجلماعيــة، 

ــا مــا يتمثــل يف الدســتور. ــة، والــذي غالب األســمى يف الدول

إن دولــة القانــون التــي تصبــو إليهــا الدولــة املعاصــرة، البــد لهــا مــن املقومــات، 
تضمــن خضوعهــا للقانــون، حيــث تتأســس هــذه املقومــات علــى املبــادئ 
األساســية للدميقراطيــة، مــن قبيــل مبــدأ الفصــل بــن الســلطات، إســتقالية 
القضــاء، وإســتقالية الرقابــة الدســتورية، بحيــث تتمثــل الغايــة األســمى يف 
ضمــان احلقــوق واحلريــات األساســية التــي تنــص عليهــا األحــكام الدســتورية، 
ال ســيما احلقــوق اإلجتماعيــة ألفــراد املجتمــع، وهــو مــا تنــص عليــه غالبيــة 

الدســاتير يف دول العالــم.

إن دولــة القانــون التــي ينبغــي أن تســعى إليهــا الدولــة املعاصــرة، هــي الدولــة 
التــي تُعّبــر عــن اإلرادة العامــة ألفــراد املجتمــع، إنهــا الدولة التي تعكس ســلطة 
ــُس لهــا املبــادئ الدميقراطيــة، علــى  الشــعب، وهــي الفكــرة احملوريــة التــي تُؤسِّ
اعتبــار أن التكريــس الدســتوري لدولــة القانــون، يضمــن دمقرطــة النظــام 

السياســي، وتفــادي مظاهــر التعســف واحلــد مــن ســيادة الشــعب.
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إن ســعي احلكومــات لإســتجابة ملصالــح ومتطلبــات مواطنيهــا، يرتبــط بقدرة 
املؤسســات والعمليــات الدميقراطيــة يف تعزيــز احلقــوق واملســاواة؛ وتكريــس 
دولــة القانــون ال يخــص تطبيــق القواعــد واإلجــراءات القانونيــة وحســب، إمنــا 
تلعــب كذلــك دورا محوريــا يف حمايــة احلقــوق وتعزيــز إدمــاج الفئــات املختلفــة 
للمجتمــع، فهــي بذلــك تســاهم يف حمايــة احلقــوق يف املجــال الواســع للتنميــة 
البشــرية. مــن جانــب آخــر، ميكــن إســتنتاج قاســم مشــترك بــن الدميقراطيــة 
ودولــة القانــون، فاملقاربــة املؤسســاتية البحتــة ال تتيــح حتديــد النتائــج الفعليــة 
للعمليــات واإلجــراءات، حتــى لــو كانــت هــذه األخيــرة صحيحــة مــن الناحيــة 
الشــكلية، فــإذا مــا حللنــا العاقــة بــن دولــة القانــون والدميقراطيــة، ينبغــي 
التمييــز مــا بــن »دولــة القانــون« أيــن يُعــدُّ فيهــا القانــون أداة يف يــد احلكومــة، 
بتعبيــر آخــر، تكــون احلكومــة فــوق القانــون، و«دولــة القانــون« التــي تســتلزم 
خضــوع جميــع أفــراد املجتمــع، مبــا يف ذلــك احلكومــة، للقانــون. إن احلــدود 
الدســتورية ملمارســة الســلطة، التــي متثــل جانبــا أساســيا مــن الدميقراطيــة، 

تتطلــب التقيــد بســيادة القانــون50. 

ــل يف  ــة، يتمث ــون والدميقراطي ــة القان ــن دول ــط ب ــب أساســي آخــر للراب جان
لــة لبعضهــا البعــض،  اإلعتــراف أن العمليــات اخلاصــة بــكل منهمــا هــي مكمِّ
ز أحدهــا اآلخــر، ويظهــر ذلــك جليــا عندمــا يتــم حتديــد دولــة القانــون  ــزِّ يُع
يف تصورهــا املوضوعــي، بــدل التصــور الشــكلي واإلجرائــي البحــت، فربــط 
دولــة القانــون باإلجنــازات املهمــة، مــن قبيــل حتقيــق العدالــة وتكريــس احلكــم 
الدميقراطــي، هــو مــا يقــوي الرابــط بن دولة القانــون والدميقراطية. وبصفة 
عامــة، فــإن التصــور الشــكلي لدولــة القانــون يولــي إهتمامــا باإلجراءاتاملتعلقــة 
بوضــع النصــوص القانونيــة وتطبيقهــا، يف حــن أن التصــور املوضوعــي لدولــة 
القانــون يهــدف إلــى حمايــة احلقــوق، وصياغتهــا يف إشــكالية أوســع تشــمل 
ــل  ــي أن تشــمل عناصــر مث ــي ينبغ ــون الت ــة القان ــا دول ــة البشــرية، إنه التنمي
دســتور قــوي، نظــام إنتخابــي فعــال، إلتــزام بضمــان املســاواة بــن الرجــل 

50 Voir : Chronique ONU, « État de Droit et Démocratie: Réduire l’Écart Entre les Politiques 
et les Pratiques », Vol. XLIX No. 4 2012, Décembre 2012. Disponible à :
https://unchronicle.un.org/fr/article/tat-de-droit-et-d-mocratie-r-duire-l-cart-entre-les-
politiques-et-les-pratiquesVu le : 30/07/2017.
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قضائــي  بجهــاز  احملميــة  القانــون  دولــة  إنهــا  األقليــات،  وحمايــة  واملــرأة 
مســتقل، الــذي يلعــب دورا رئيســا يف ضمــان إحتــرام احلقــوق واحلريــات 

األساســية للمواطنــن51. 

ولقــد ورد يف تقريــر ســنة 2004، املقــدم مــن قبــل األمــن العــام الســابق 
ــى أســاس  ــون، عل ــة القان ــوم دول ــد ملفه ــان«، حتدي ــويف عن ــألمم املتحــدة »ك ل
ــراد  ــع األف ــون جمي ــه يك ــذي مبوجب ــم، ال ــدأ للحك ــرة هــي »مب أن هــذه األخي
ذاتهــا،  الدولــة  ذلــك  يف  مبــا  واخلاصــة،  العامــة  والهيئــات  واملؤسســات 
مســؤولن أمــام القوانــن الصــادرة علنــا، واملطبَّقــة علــى قــدم املســاواة علــى 
اجلميــع، وأن يُحتكــم يف إطارهــا إلــى قضــاء مســتقل، وأن تتفــق مــع القواعــد 
واملعاييــر الدوليــة حلقــوق اإلنســان. كمــا يقتضــي هــذا املبــدأ إتخــاذ تدابيــر 
ــل  ــون، وحتمُّ ــام القان ــون، واملســاواة أم ــادئ ســيادة القان ــزام مبب ــة اإللت لكفال
املســؤولية مبوجــب القانــون، والنزاهــة يف تطبيــق القانــون، والفصــل بــن 
الســلطات، واملشــاركة يف صنــع القــرار، واألمــن القانونــي، وجتنــب التعســف، 
ــن  ــات التشــريعية«52. وعلى مــر الســنن، حتّس وشــفافية اإلجــراءات والعملي
إلتــزام منظمــة األمم املتحــدة يف مجــال تعزيــز ســيادة القانــون علــى املســتوى 
الوطنــي، وذلــك عبــر تقدميهــا للدعــم للمبــادرات اإلصاحيــة يف تطويــر 
ــة  ــاء قــدرات مؤسســات العدال ــي؛ وبن صياغــة الدســاتير؛ واإلصــاح القانون

واحلكــم وحقــوق اإلنســان؛ ويف تقويــة املجتمــع املدنــي53.

51 Ibid. sans page.
52 Voir : Rapport du Secrétaire général, (S/2004/616),  L›« état de droit et la justice 
transitionnelle dans les sociétés en situation de conflit ou d›après conflit », paragraphe 6, 
Distr. Générale, 23 août 2004. Disponible à :
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2004/616Vu le : 30/07/2017.
53 Voir : (A/66/133),  « Le renforcement et la coordination de l›action des Nations Unies 
dans le domaine de l›état de droit », paragraphe 18, Soixante-sixième session, Distr. Générale, 
8 août 2011. Disponible à :
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/133Vu le : 30/07/2017.
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خامسا: دعوة املجتمع املدني للمشاركة يف مشاورات التعديل الدستوري 
لعام 2014

واصــل املؤســس الدســتوري اجلزائــري جهــوده الراميــة إلــى توطيــد احلمايــة 
القانونيــة وتعزيــز الرقابــة الدســتورية، بحيــث أدرج يف دســتور 2016 بعــض 
ــي، ال ســيما يف  ــة يف املجــال القانون ــا بالثوري ــي يجــوز وصفه ــات الت التعدي
إطــار حمايــة احلقــوق واحلريــات األساســية للفــرد، وضمــان أمنــه القانونــي، 
ولقــد ظهــر ذلــك جليــا وبــدءا مــن الديباجــة، التــي مت تعديلهــا مبــا يتناســب 

مــع مضمــون التعديــات الدســتورية اجلديــدة.

أول مــا يثيــر اإلنتبــاه يف هــذا التعديــل هــو دعــوة الســلطة التنفيذيــة ملكونــات 
املجتمــع املدنــي للمشــاركة يف مشــاورات تعديــل الدســتور التــي أقيمــت ســنة 
2014، بحيــث شــارك يف هــذه املشــاورات مــا يزيــد عــن 37 منظمــة وجمعيــة، 
ــة  ــى أن هــذه املشــاركة تظــل محتشــمة باملقارن ــد أن نشــير إل ــك الب ومــع ذل
بحجــم املجتمــع املدنــي يف اجلزائــر، إذ أن الســلطة التنفيذيــة دعــت اجلهــات 

التــي تعتــرف بهــا فقــط، الســيما املواليــة منهــا.

أ - مشاركة الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان يف املشاورات : 

مــن بــن هــذه اجلهــات التــي شــاركت يف املشــاورات عــام 2014 نذكــر الرابطــة 
اجلزائريــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، التــي تعمــل مــن أجــل املســاواة بــن 
الرجــل واملــرأة، وخدمــة الدميقراطيــة عبــر بنــاء دولــة القانــون، فمتــى كانــت 

نشــأة هــذه الرابطــة وماهــي األهــداف التــي تناضــل مــن أجلهــا؟

ــرة النظــام  ــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان يف فت تأسســت الرابطــة اجلزائري
اإلشــتراكي يف اجلزائــر، وذلــك ســنة 1985، أيــن كان حــزب جبهــة التحريــر 
ــم تكــن  ــي ل ــرة الت ــاد، وهــي الفت ــم للب ــي هــو احلــزب األوحــد واحلاك الوطن
فيهــا الســلطة تعتــرف بوجــود مجتمــع مدنــي، بالتالــي لــم يكــن هــذا األخيــر 
مقننــا، لغايــة صــدور قانــون 15-87 املتعلــق بإنشــاء اجلمعيــات، والــذي صــدر 
بعــد انتقــال اجلزائــر إلــى نظــام التعدديــة احلزبيــة مباشــرة عــام 1989، وهــي 
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الســنة التــي حتصلــت فيهــا الرابطــة علــى اعتمادهــا الرســمي مــن وزارة 
ــون 31-90 الصــادر شــهر  ــة ألحــكام قان ــح الرابطــة خاضع ــة، لتصب الداخلي

ديســمبر 199054.

يعتبــر نضــال الرابطــة اجلزائريــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان مــن النضــاالت 
ــي  ــر، فه ــي يف اجلزائ ــات املجتمــع املدن املشــرفة، باعتبارهــا جــزء مــن مكون
مــن اجلمعيــات الوطنيــة األكثــر فاعليــة ونشــاطا، تصــدر تقاريــر ســنوية حــول 
حالــة حقــوق اإلنســان يف اجلزائــر، متميــزة باملوضوعيــة وحريــة التعبيــر، يف 
ســعيها لتحقيــق جملــة األهــداف املســطرة ضمــن برنامــج عملهــا، والتــي تتمثل 

يف اآلتي55:

تســعى الرابطــة يف نضالهــا إلــى الدفــاع عــن احلقــوق واحلريــات وفقــا ملــا - 
يف اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان الصــادر عــن هيئــة األمم املتحــدة 

ســنة 1948. وهــو إعــان صادقــت عليــه اجلزائــر غــداة اســتقالها.

والظلــم -  والعنصريــة،  التمييــز  أشــكال  جميــع  ضــد  الرابطــة  تكافــح 
واإلضطهــاد. واإلســتبداد 

تدافــع الرابطــة عــن احلقــوق السياســية للمواطــن خــارج أي نشــاط - 
حزبــي، مــن قبيــل املشــاركة السياســية، حــق اإلنتخــاب ومــا إلــى ذلــك مــن 
احلقــوق السياســية. إلــى جانــب دفــاع الرابطــة عــن احلقــوق اإلقتصاديــة 

واإلجتماعيــة والثقافيــة للفــرد.

التفكيــر -  اإلنســان، حريــة  اعتــداء ميــس حقــوق  بــأي  الرابطــة  تنــدد 
والتعبيــر، احلــق يف اإلجتمــاع، وحــق التنظيــم الثقــايف والنقابــي. كمــا 
تنــدد باســتعمال أســاليب التعذيــب وممارســتها. وهــو مــا يتجلــى يف 
املقــاالت التــي يتــم نشــرها بانتظــام علــى املوقــع الرســمي للرابطــة، إلــى 

جانــب تقاريرهــا الســنوية.

54 Available on : https://laddh-algerie.org/?page_id=469accessed on : 05-01-2019.
55 Ibid
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تقــدم الرابطــة يــد العــون واملســاعدة لــكل شــخص يتعــرض النتهــاك - 
حقوقــه أو يتــم تهديــد حريتــه.

تعمل الرابطة من أجل املساواة يف احلقوق بن الرجل واملرأة.- 
تدافع الرابطة على حقوق الطفل وتسعى إلى ترقيتها.- 
دولــة -  بنــاء  علــى  بالعمــل  الدميقراطيــة،  ترقيــة  إلــى  الرابطــة  تســعى 

القانــون.

اُنشــأت الرابطــة اجلزائريــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان مــن طــرف مجوعــة 
مــن احلقوقيــن، مببــادرة مــن احملامــي »علــي يحيــى عبــد النــور«، والــذي تــرأس 
الرابطــة منــذ بدايــة نشــأتها لغايــة ســنة 2005، أيــن قــام باإلنســحاب مــن 
رئاســة الرابطــة بســبب املــرض؛ غيــر أن الرابطــة بعــد »علــي يحيــى عبــد النــور« 
ــى  ــا، مــا تســبب بانقســامها إل ــن مناضليه ســادها اخلــاف واإلنشــقاق مــا ب
جناحــن اثنــن، جنــاح يرأســه احملامــي »حســن زهــوان«، وجنــاح ثــان يرأســه 
احملامــي »مصطفــى بوشاشــي«، الــذي خلفــه احملامــي »نــور الديــن بــن يســعد«، 
ويعتبــر هــذا اجلنــاح األخيــر أقــوى مــن جنــاح »حســن زهــوان«، وذلــك بالنظــر 

إلــى متتعــه باعتــراف كل مــن الســلطات اجلزائريــة واملنظمــات الدوليــة.

ولقــد وجهــت رئاســة اجلمهوريــة يف منتصــف شــهر مــاي عــام 2014 الدعــوة 
ملشــاورات سياســية بغــرض مراجعــة توافقيــة للدســتور، وذلــك لـــ150 جهــة، 
شــملت 36 شــخصية سياســية، 30 منهــا قبلــت الدعــوة، و64 حزبــا، 52 
منهــا قبــل الدعــوة، و37 منظمــة جمعويــة، جميعهــا قِبــل الدعــوة، مــن بينهــا 
الرابطــة اجلزائريــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، و12 أســتاذا جامعيــا برتبــة 
ــدف ملناقشــة  ــوة ته ــت هــذه الدع ــوة56. وكان ــم الدع ــل جميعه بروفيســور، قِب
املشــروع التمهيــدي لتعديــل الدســتور، الــذي مت اإلعــداد لــه مســبقا مــن 
56 Available on : https://www.ennaharonline.com/%D8%A8%D8%A7%D8%
A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-
% D 8 % A F % D 8 % B 3 % D 8 % A A % D 8 % B 1 % D 8 % A 9 - % D 8
% A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 5 % D 8 % A C % D 9 % 8 4 % D 8 % B 3 -
% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 8 % D 8 % B 7 % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 A -
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA/ accessed on : 01-02-2019.
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طــرف جلنــة مكونــة مــن خمــس خبــراء قانونيــن، مت تعيينهــم مــن قبــل رئيــس 
اجلمهوريــة الســيد »عبــد العزيــز بوتفليقــة« يف شــهر أبريــل مــن عــام 2013، 

التــي صاغــت مشــروعها التمهيــدي.

بتعديــل  اخلاصــة  املشــاورات  إطــار  يف  اجلزائريــة  الرابطــة  دعــت  ولقــد 
الدســتور إلــى »التأمــن املؤسســاتي والدســتوري للجزائــر«، بحيــث اقترحــت 
الرابطــة علــى لســان رئيســها »حســن زهــوان« »دســتور إطــار إحتــرازي يحمــل 
حواجــز ضــد كل اإلنزالقــات والتهديــدات التــي ميكــن أن تصــدر يف النشــاط 
والســاحة السياســية«57. ويف هذا الســياق، أشــار زهوان إلى أن هذا اإلقتراح 
الــذي جــاء يف شــكل مذكــرة تطرقــت إلــى »نظــرة جديــدة تخــرج عــن التعديــل 
البســيط للدســتور«، وأضــاف »حســن زهــوان« للصحافــة عقــب اســتقباله مــن 
قبــل وزيــر الدولــة مديــر ديــوان رئاســة اجلمهوريــة املكلــف بــإدارة املشــاورات 
آنــذاك حــول تعديــل الدســتور »أحمــد أويحيــى« أن »الرابطــة قــد فكــرت منــذ 
أكثــر مــن عشــر ســنوات يف مســألة الدســتور وقدمــت مذكــرة حــول نفــس 
املوضــوع ســنة 2011 ســميت »بيــان إلعــادة البنــاء الدســتوري اجلزائــري«58. 
إن دل هــذا األمــر علــى شــيء، إمنــا يــدل علــى ســعي الرابطــة احلديــث إلــى 
املشــاركة يف التأثيــر علــى رأي الســلطة احلاكمــة، دفاعــا عــن حقــوق اإلنســان، 

وذلــك منــذ بدايــة نضالهــا يف منصــف الثمانينيــات.

مــن جهــة أخــرى إتخــذت النهضــة موقفــا مناهضــا للتنصيــص علــى مــادة 
دســتورية تكــرس حــق املــرأة يف املشــاركة السياســية، واقترحــت اإلكتفــاء 
بإيجــاد آليــات تشــريعية تســاهم علــى التكريــس الفعلــي لهــذه املســاواة. وهــو 
ممــا يعــاب علــى الرابطــة اجلزائريــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان مثلما ســوف 

نشــرحه الحقــا.
57 Available on : https://www.djazairess.com/annasr/69669accessed on : 01-02-2019.
58 Available on : http://elraaed.com/ara/watan/49672-%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86-

%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AF%D8

%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%26quot%3B%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%26quot

%3B%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA

%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8

%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%

D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A.htmlaccessed on : 01-02-2019.
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ب - تقييم حصيلة نضال الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان :

ــاع عــن حقــوق اإلنســان  ــة للدف ــكار أن نضــال الرابطــة اجلزائري ال ميكــن إن
جديــر بالثنــاء عليــه، الســيما بالنظــر إلــى فتــرة تأســيس هــذه اجلمعيــة، التــي 
تعــود إلــى فتــرة سياســية ســادها نظــام حكــم ال يعتــرف بالتعدديــة وال بوجــود 
مجتمــع مدنــي، بالتالــي فــإن نشــاط الرابطــة يف تلــك الفتــرة كان جريئــا. 
غيــر أن التاريــخ النضالــي للرابطــة اجلزائريــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، 
كان بإمكانــه أن يكــون أكثــر فعاليــة وأكثــر تأثيــرا، لــو ظلــت الرابطــة مركــزة 
علــى حتقيــق أهدافهــا املســطرة. وبنــاء عليــه، فإننــا نــورد يف النقــاط التاليــة 

العثــرات التــي شــابت مســيرة نضــال الرابطــة:

ضرورة مللمة شمل الرابطة: - 

ســبق وأن ذكرنــا، أن تأســيس الرابطــة اجلزائريــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان 
يعــود لســنة 1985، مبعنــى أربــع ســنوات قبــل حتــول اجلزائــر نحــو نظــام 
التعدديــة احلزبيــة ســنة 1989، بالتالــي فإنهــا تعتبــر مــن اجلمعيــات الوطنيــة 
العتيقــة، بيــد أن مــن بــن مــا يؤخــذ عليهــا هــو عــدم مســاهمتها بفعاليــة يف 
عمليــة اإلنتقــال الدميقراطــي يف اجلزائــر، بالرغــم مــن اكتســابها لإعتــراف 
الرســمي مــن قبــل وزارة الداخليــة منــذ ســنة 1989، بحيــث كانــت أول مذكــرة 
ــة  ــى الســلطة احلاكمــة ممثل ــل الدســتور، قدمتهــا الرابطــة إل يف ســياق تعدي
البنــاء  إلعــادة  »بيــان  عنــوان  حتــت   ،2011 ســنة  يف  اجلمهوريــة  برئاســة 
الدســتوري اجلزائــري«، وذلــك بعدمــا أعلــن الرئيــس »عبــد العزيــز بوتفليقــة« 
ــا يناهــز  ــل الرابطــة تنتظــر م ــذي جع ــا الســبب ال ــل الدســتور. فم عــن تعدي
العشــرين ســنة، لكــي تتواصــل مباشــرة مــع الســلطة احلاكمــة بغــرض التأثيــر 

علــى مجــرى الدســاتير أو التعديــات الدســتورية التــي ســبقت؟

إن الســبب الرئيــس الراجــع إلــى مثــل هــذه الافاعليــة والاتأثيــر والاتواصل 
بــن الرابطــة والســلطة احلاكمــة، تعــود لإنشــقاق واخلافــات الداخليــة التــي 
نشــبت بــن مناضلــي الرابطــة اجلزائريــة للدفــاع عن حقوق اإلنســان، الســيما 
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ــد  ــور«، بع ــد الن ــى عب ــي يحي ــي »عل ــد انســحاب مؤســس الرابطــة، احملام بع
عشــرون ســنة مــن القيــادة، وذلــك بســبب كبــر الســن واملــرض الــذي أعيــاه. 
إن هــذا اإلنســحاب خلــق تنافســا بــن املناضلــن علــى رئاســة الرابطــة، انتهــى 
بــه املطــاف إلــى انقســام هــذه األخيــرة إلــى جناحــن مختلفــن، مثلمــا أوردنــا 
ســابقا، األول يرأســه احملامــي »حســن زهــوان«، واجلنــاح الثانــي برئاســة 
احملامــي »مصطفــى بوشاشــي«، هــذا اإلنشــقاق شــل نشــاط الرابطــة لســنوات 
عديــدة، بحيــث لــم تعقــد الرابطــة مؤمتــر مطابقتهــا للقانــون اجلديــد 12-06 
املتعلــق باجلمعيــات لغايــة شــهر ســبتمبر عــام 2013، وذلــك بغــرض جتديــد 
هياكلهــا وتقــدمي تقريرهــا املالــي لــوزارة الداخليــة، ممــا كاد يــؤدي إلــى فــك 
الرابطــة ونهايــة مســيرتها النضاليــة وفقــا للقانــون اجلديــد للجمعيــات لســنة 

.2012

إن هــذا اإلنقســام، أشــغل املناضلــن باخلافــات الداخليــة علــى حســاب 
نضــال الرابطــة املعــروف يف مجــال دفاعهــا عــن حقــوق اإلنســان، ولــوال هــذا 
اإلنقســام، ملــا تخلــت الرابطــة طــوال عشــريتن، عــن دورهــا يف التأثيــر علــى 
مســرى التجربــة الدســتورية يف اجلزائــر، وعليــه، علــى مناضلــي الرابطــة 
جتــاوز املصالــح الشــخصية، والتركيــز علــى مــا تأسســت مــن أجلــه الرابطــة، 

أال وهــو الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان.

اإللتزام بالدفاع عن األهداف املسطرة :- 

ــة يف  ــي جــاءت مــن الســلطة احلاكمــة ممثل ــادرة الســابقة الت ــب املب ــى جان إل
رئاســة اجلمهوريــة بدعــوة عــدد مــن اجلمعيــات واملنظمــات املكونــة للمجتمــع 
املدنــي، وذلــك للمشــاركة يف مشــاورات تعديــل الدســتور عــام 2014، ومــن 
ــوق اإلنســان،  ــاع عــن حق ــة للدف ــه الدعــوة للرابطــة اجلزائري ــا مت توجي بينه
فــإن هــذه األخيــرة نــددت بالتعديــات الدســتورية التــي أجريــت عــام 2008، 
مببــادرة مــن رئيــس اجلمهوريــة الســيد »عبــد العزيــز بوتفليقــة«، الــذي قــرر 
البرملــان  نــواب  عــدم عرضهــا علــى اإلســتفتاء، واإلكتفــاء بعرضهــا علــى 
للتصويــت عليهــا، وهــو مــا أثــار حفيظــة الرابطــة، التــي نــددت بالتعديــل الــذي 
مت مــن خالــه فتــح عهــدات الرئاســة ألكثــر مــن عهدتــن، إلــى جانــب تنديدهــا 
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بالتنصيــص دســتوريا علــى تكريــس ترقيــة احلقــوق السياســية للمــرأة، ورفــع 
نســبة متثيلهــا يف البرملــان59.

بــات مسيســا، بحيــث  الرابطــة  التنديــد أظهــر جليــا أن نشــاط  إن هــذا 
حــادت الرابطــة عــن أهدافهــا املســطرة، والتــي مــن أبرزهــا هــو العمــل مــن 
أجــل املســاواة يف احلقــوق بــن الرجــل واملــرأة، لكــي تتــورط يف حقــل اللعبــة 
السياســية، مجادلــة أن دســترة مثــل هــذا احلــق، لهــو مــن قبيــل ســعي الرئيــس 
إلــى توطئــة الســاحة وكســب الهيئــة الناخبــة النســوية، باإلضافــة إلــى األســرة 
الثوريــة يف رئاســيات ســنة 2009 التــي ترشــح مــن خالهــا »عبــد العزيــز 
ــا فــإن الرابطــة ناقضــت بذلــك احلقــوق  بوتفليقــة« للعهــدة الثالثــة، ويف رأين
التــي تدافــع مــن أجلهــا والتــي علــى أساســها تأسســت، إذ ال دخــل لهــا 
باعتبارهــا مــن مكونــات املجتمــع املدنــي يف احليــاة السياســية للبــاد، وإمنــا 
ســبب هــذا الرفــض والتنديــد يرجــع إلــى قــرب مناضلــي الرابطــة مــن أحــزاب 
املعارضــة، الســيما حــزب جبهــة القــوى اإلشــتراكية، وهــو موقــف غير مشــرف 
بتاتــا للرابطــة، التــي وضعــت بذلــك مصاحلهــا الشــخصية فــوق اعتبــار ترقيــة 
وحمايــة وضمــان حقــوق املــرأة ومســاواتها مــع الرجــل، مهمــا كانــت نيــة 
الرئيــس آنــذاك، فهــو شــأن سياســي، ويأتــي دور األحــزاب السياســية للتنديــد 
أو التأكيــد علــى مثــل هــذا األمــر، بحكــم أنهــا متثــل الشــعب، وليــس للمجتمــع 

املدنــي التدخــل يف السياســة.

اإلنتقال من التنديد السلبي إلى التأثير اإليجابي- 
إن مــا يعــاب كذلــك علــى الرابطــة اجلزائريــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، 
هــو حصــر نشــاطها يف التنديــد املتواصــل علــى سياســات الســلطة احلاكمــة، 
ووصــف حالــة حقــوق اإلنســان يف البــاد عبــر تقاريرهــا ومقاالتهــا، دون أن 
تســعى الرابطــة إلــى تقــدمي البديــل مــع الســعي لتفعيلــه، ونقصــد بذلــك، 
أال تكتفــي الرابطــة بإصــدار تقاريــر أو إرســال مذكــرات للســلطة احلاكمــة، 
ــا  ــزة وصــل م ــا هم ــي، أي بكونه ــع املدن ــات املجتم ــن مكون ــا م ــل وباعتباره ب
59 See : Chérif Bennadji, « Révision de la Constitution : vers une présidence à vie pour 
Abdelaziz Bouteflika ? », Algérie, L›année politique, 2009, pp.225-261. Available on : https://
journals.openedition.org/anneemaghreb/587 accessed on: 01-19-2019.
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بــن الســلطة واملجتمــع، فإنــه ينبغــي عليهــا أن تلعــب دور الشــريك املعــن 
للســلطة، وذلــك مــن خــال نشــر الوعــي بــن أفــراد املجتمــع، وتعريــف هــذا 
األخيــر بحقوقــه الدســتورية، وكيفيــة الدفــاع عنهــا، أو ســبل حمايتهــا يف 
ــة والدســتورية يف  حــال عرضهــا لإنتهــاك، مــا يعنــي نشــر الثقافــة القانوني
املجتمــع، ســواء أكان ذلــك عبــر تنظيــم ملتقيــات ونــدوات، أو عبــر دورات 

ــع. ــر إصــدار منشــورات للتوزي ــة، أو عب تدريبي

ويف هــذا الســياق، ميكــن اإلســتعانة بالرابطــة اجلزائريــة للدفــاع عــن حقــوق 
اإلنســان، لتعريــف املواطــن اجلزائــري بآليــة الدفــع بعــدم الدســتورية، التــي 
والتــي   ،2016 لعــام  الدســتوري  التعديــل  مــن   60)188( املــادة  اســتحدتثها 
ــا  ــد عليه ــي أك ــة« الت ــة القانوني ــي لـ«احلماي ــا التجســيد الفعل ــن اعتباره ميك
املشــرع الدســتوري صراحــة يف مقدمــات الدســاتير اجلزائريــة منــذ دســتور 
1989، وذلــك بتوســيع مجــال اإلخطــار ليشــمل املواطــن العــادي، الــذي وضــع 
املؤســس اجلزائــري بيــده أداة دميقراطيــة فعالــة وقويــة، تتمثــل يف آليــة الدفــع 
ــس  ــى املجل ــه املجــال بإلتمــاس اللجــوء إل ــي فتحــت ل ــدم الدســتورية، والت بع
الدســتوري، يف حــال كان القانــون الــذي يتنــاول القضيــة محــل النــزاع، ينتهــك 
حقــا مــن حقوقــه أو حرياتــه التــي يضمنهــا الدســتور، وبذلــك لــم يعــد حــق 
غيــر  ثــورة حقوقيــة  وهــي  السياســية،  الســلطة  علــى  مقتصــرا  اإلخطــار 
مســبوقة يف النظــام الدســتوري اجلزائــري. وهــي نوعيــة الثــورات التــي ينبغــي 
أن تســاهم فيهــا الرابطــة وتدلــو بدلوهــا فيهــا، الســيما وأنهــا تنــدرج ضمــن 
األهــداف التــي تســعى الرابطــة لتحقيقهــا وتناضــل مــن أجلهــا. مــع اإلشــارة 
أن هــذه املــادة مــن املفتــرض أن يتــم تفعيلهــا يف ســنة 2019،حســب مــا نصــت 
عليــه املــادة )215(61 مــن دســتور 2016، وعليــه، فــإن نشــاط الرابطــة ســيكون 

أكثر تأثيرا وفاعلية بشكل إيجابي إذا ما ساهمت يف تفعيل هذه اآللية.
60 املــادة )188( يف دســتور 2016: »ميكــن إخطــار املجلــس الدســتوري بالدفــع بعــدم الدســتورية بنــاء علــى إحالــة مــن 
احملكمــة العليــا أو مجلــس الدولــة، عندمــا يدعــي أحــد األطــراف يف احملاكمــة أمــام جهــة قضائيــة أن احلكــم التشــريعي 

الــذي يتوقــف عليــه مــآل النــزاع، ينتهــك احلقــوق واحلريــات التــي يضمنهــا الدســتور.
حتدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة مبوجب قانون عضوي.«

61 املــادة )215( يف دســتور 2016: »ريثمــا يتــم توفيــر جميــع الظــروف الازمــة لتنفيــذ أحــكام املــادة 188 مــن الدســتور 
وعمــا علــى ضمــان التكفــل الفعلــي بذلــك، فــإن اآلليــة التــي نصــت عليهــا هــذه املــادة ســوف توضــع بعــد أجــل ثــاث )3( 

ســنوات مــن بدايــة ســريان هــذه األحــكام.«
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هــذا وســوف تنعكــس هــذه اإلصاحــات التــي مســت أداء املجلــس الدســتوري، 
وذلــك بــإدراج الطعــن الفــردي بعــدم الدســتورية ضمــن صاحياته، ســتنعكس، 
ال محالــة، علــى طبيعتــه القانونيــة وأهميــة دوره يف ضمــان احلمايــة القانونيــة 
حلقــوق املواطــن وحرياتــه األساســية62، ولســوف يتعــزز بذلــك حتقيــق األمــن 
احلقــوق  لهــذه  متكامــل وضامــن  قانونــي  نظــام  بإرســاء  وذلــك  القانونــي 
واحلريــات، وهــو مــا ميثــل تطــورا بــارزا يف ســياق تكريــس دولــة القانــون 

ــة. الدميقراطي

ولقــد خلــص األســتاذ »بوســماحة نصــر الديــن« مــا تقــدم ذكــره يف مداخلــة 
ــا دســتور  ــي تضمنه ــدم الدســتورية الت ــع بع ــة الدف ــا أن آلي ــرض فيه ــه، إفت ل
ــت يف63 : ــاط متثل ــاث نق ــج، أوردهــا يف ث ــن النتائ ــة م 2016، ســتحقق جمل

توســيع -  خــال  مــن  وذلــك  اإلنســان؛  حقــوق  حمايــة  تعزيــز  أوال: 
بــإدراج آليــة الدفــع الفــردي بعــدم  صاحيــات املجلــس الدســتوري، 
الدســتورية، التــي ســتجعل املجلــس الدســتوري يلعــب دورا مكمــا لــدور 
بقيــة املؤسســات القضائيــة والدســتورية التــي تختــص يف مجــال حمايــة 

حقــوق اإلنســان. 

ثانيــا: إســتحداث إطــار قانونــي جديــد للعاقــة التفاعليــة بــن املجلــس - 
الدســتوري والســلطة التشــريعية؛ وذلك بعدما مت توســيع جهات اإلخطار 
لتشــمل املعارضــة البرملانيــة )50 نائبــا مــن الغرفــة األولــى أو 30 عضــوا 
مــن الغرفــة الثانيــة(، وهــو األمــر الــذي ســيدفع الهيئــة التشــريعية إلــى 
البقــاء يف اســتعداد دائــم لســد أي فــراغ تشــريعي، يف حــال قــام املجلــس 

الدســتوري بإقــرار عــدم دســتورية أحــكام قانونيــة معينــة.

ــز -  ــس الدســتوري؛ مــن خــال تعزي ــي للمجل ــدور القضائ ــز ال ــا: تعزي ثالث
التعامــل بــن هــذا األخيــر وكل مــن احملكمــة العليــا ومجلــس الدولــة، أي 

62 محمـــد بوســلطان، »إجــراء الدفــع بعــدم الدســتورية: آفــاق جزائريــة جديــدة«، يف. مجلــة املجلــس الدســتوري، العــدد 
)08(، )اجلزائــر: 2017(، ص.13.

63 نصــر الديــن بوســماحة، »الدفــع بعــدم الدســتورية يف تعديــات ســنة 2016: تفعيــل وتعزيــز لــدور املجلــس الدســتوري 
يف عاقتــه بباقــي املؤسســات«، املرجــع الســابق، بــدون صفحــة.
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خلــق عاقــة تفاعليــة بــن القضــاء العــادي والقضــاء الدســتوري.

خامتة:

إن انشــغال املؤســس اجلزائــري باألمــن القانونــي، بــرز بوضــوح منــذ دســتور 
1989، ولقــد ورد هــذا اإلنشــغال حتــت اصطــاح »احلمايــة القانونيــة«، الــذي 
يــرد يف مقدمــات كافــة دســاتير هــذه املرحلــة، ويقصد بها املشــرع الدســتوري، 
كفالــة الدســتور بضمــان احلقــوق واحلريــات وحمايتهــا مــن تعســف الســلطات 
العامــة، عبــر إعمــال اآلليــات والهيئــات الرقابيــة؛ وهــو مــا يجعلنــا جنــزم أن 
ضــرورة األمــن القانونــي مكرســة دســتوريا وقانونيــا، ليــس بنــص صريــح 
ومفهــوم وواضــح، بالنظــر إلــى حداثــة املوضــوع واجلــدل الثائــر حولــه، لكــن 
ســة لغايــة األمــن القانونــي،  مــن الواضــح أن املتطلبــات الفرعيــة الثاثــة املؤسِّ

جتــد مــا يقابلهــا مــن نصــوص قانونيــة ودســتورية حيــث ناحــظ:

· أن متطلــب الوصــول قــد قــام املؤســس اجلزائــري بدســترته يف آخــر 	
تعديــل دســتوري لســنة 2016، وهــو مــا مت التنصيــص عليــه يف املــادة 
ــة. ــى املعلوم ــادي إل ــن للمواطــن الوصــول امل ــي تضم ــن الدســتور، الت )51( م

· أن متطلــب اســتقرار احلقــوق الذاتيــة وثبــات املراكــز القانونيــة تضمنــه 	
املجلــس  بهــا  يختــص  والتــي  القوانــن،  دســتورية  علــى  الرقابــة  آليــة 
الدســتوري اجلزائــري، وهــو مــا ينــص عليــه الدســتور اجلزائــري يف 

فصلــه األول مــن بابــه الثالــث اخلــاص بالرقابــة. 

· وأن متطلــب التنبــؤ القانونــي تضمنــه املــادة )2( مــن القانــون املدنــي 	
اجلزائــري، التــي تنــص علــى عــدم رجعيــة أثــر التشــريعات اجلديــدة 
علــى وقائــع حدثــت يف املاضــي، وهــو مــا يعمــل علــى حمايــة التوقعــات 

القانونيــة املشــروعة ألشــخاص القانــون.

غيــر أن هــذا التطــور يف الهندســة الدســتورية احملققــة لألمــن القانونــي، 
أثــر  أي  لــه  يكــن  لــم  الــذي  املدنــي،  املجتمــع  فيــه منظمــات  تشــارك  لــم 
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علــى صانــع القــرار، ســواء أكان ذلــك يف مرحلــة النظــام اإلشــتراكي، أيــن 
لــم يعتــرف النظــام السياســي باملجتمــع املدنــي، أو يف فتــرة اإلنتقــال إلــى 
التعدديــة احلزبيــة، أيــن مت تقنــن املجتمــع املدنــي، غيــر أن ذلــك لــم يكــن إال 
انتقــاال صوريــا، وظلــت الســلطة تســعى دائمــا إلــى تقييــد نشــاط اجلمعيــات 
ــزاع قائمــا مــا بــن الطرفــن، وهــو مــا  ــة، ليظــل هــذا الن واملنظمــات الوطني
أوضحنــاه يف هــذه الورقــة مــن خــال نقــاش دور الرابطــة اجلزائريــة للدفــاع 
عــن حقــوق اإلنســان، التــي سيســت نضالها،هــذه األخيــرة التــي ينبغــي أن 
تغيــر مقاربتهــا احملصــورة يف التنديــد ومعارضــة سياســات الســلطة، إلــى 
ــن  مشــاركة هــذه األخيــرة ورفــع الوعــي احلقوقــي لــدى املواطــن، وهــو مــا ل
ــة  ــة الدميقراطي ــى ترقي يخــرج عــن ســياق أهدافهــا، التــي جتعلهــا تعمــل عل

ــون. ــة القان ودول

النظــام الدســتوري اجلزائــري كان  إن مــا ميكننــا تأكيــده، هــو أن تطــور 
تصاعديــا، ويف صالــح تعزيــز األمــن القانونــي، فاملؤســس اجلزائــري بــذل 
مجهــودات مهمــة، وخطــى خطــوات كبيــرة، حــرص مــن خالهــا علــى ضمــان 
ــة دســتورية مؤسســاتية للحقــوق  ــي، بتوفيــر حماي األمــن واإلســتقرار القانون
واحلريــات األساســية، الفرديــة واجلماعيــة، املضمونــة دســتوريا، وأبــرز مثــال 
علــى ذلــك هــو دعــوة مكونــات املجتمــع املدنــي للمشــاركة يف مشــاورات تعديــل 
الدســتور، علــى أن تكــون فيــه هنــاك مبــادرات أخــرى أكثــر فعاليــة، بالعــودة 
إلــى أصــل تواجــد املجتمــع املدنــي كهمــزة وصــل بــن الســلطة واملجتمــع، مــع 
ــة  ــه، والتحــزب يف خدم ــي عــن تســييس نضال ــع املدن ــاد املجتم ضــرورة إبتع

املصالــح الشــخصية علــى حســاب مصالــح املجتمــع.
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من الشعب، وإلى الشعب: املشاركة الشعبية 

وصياغة الدستور املصري

كرمي محمود

»إن عملية وضع الدستور هي حلظة فريدة من نوعها - فرصة لبناء 
التوافق، الشعور بالهوية والقيم واألهداف املشتركة، وإليجاد حل 

لاختافات الرئيسية.«1

1. امللخص التنفيذي 

اكتســبت قضيــة وضــع الدســتور يف اآلونــة األخيــرة تركيــزا واهتمامــا كبيريــن 
ــرات السياســية يف  ــد التغيي ــن واملمارســن، خاصــة بع ــب األكادميي مــن جان
الــدول العربيــة التــي بــدأت ســنة 2011، وموجــة املبــادئ الدســتورية اجلديــدة 
التــي اجتاحــت املنطقــة نتيجــة لذلــك. ومتثــل حلظــة وضــع الدســتور مرحلــة 
يجتمــع فيهــا الشــعب بأكملــه لتحديــد مســتقبله، مــن خــال حتديــد نظامــه 

القانونــي والسياســي يف وثيقــة تأسيســية أال وهــي الدســتور.

يســتعرض هــذا البحــث أعمــال املجالــس التأسيســية التــي كتبــت كل مــن 
الدســاتير املصريــة لعامــي 2012 و2014 ؛ كمــا يعايــن دور مشــاركة الشــعب 
يف عمليــة صياغــة هــذه الدســاتير ؛ ويقتــرح توصيــات ملشــاركة حقيقيــة 
ــل هــذه األعمــال، لضمــان نتيجــة مدروســة  ــل الشــعب يف مث ــة مــن قب وفعال

ودميقراطيــة.

1 ميشــيل برانــدت، جيــل كوتريــل، يــاش غــاي، وأنتونــي ريغــان، »صياغــة الدســتور واإلصــاح: خيــارات العمليــة« الســام 
الداخلــي )2011(
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2. اخللفية التاريخية 

ــي  ــة الت ــم. وهــي الوثيق ــراد الشــعب وحكومته ــن أف ــدا ب ــل الدســتور عق ميث
متلــي حقــوق ومســؤوليات كل مواطــن، باإلضافــة إلــى وظائــف وحــدود كل 
مؤسســة حكوميــة. وبالتالــي، فــإن الدســتور هــو أهــم وثيقــة قانونية وسياســية 
يف البــاد، ونقطــة مرجعيــة نهائيــة لــكل فــرد وكل مؤسســة. ومــن هنــا، فــإن 
ــه، ويف هــذا  ــع ذات ــة صياغــة الدســتور هــو املجتم أهــم عنصــر خــال عملي

املســعى يجــب أن يكــون دوره مضمونــا ومعترفــا بــه إلــى أقصــى حــد.

لقــد ســاهمت التحــركات االجتماعيــة علــى نطــاق واســع يف صياغــة كل مــن 
الدســاتير املصريــة لعامــي 2012 و2014. يف عمليــة كتابــة دســتور 2012، 
علــى ســبيل املثــال، ســيطرت جماعــة اإلخــوان املســلمن، إلــى جانــب حــزب 
النــور )الــذراع السياســي للحركــة الســلفية2(، علــى جلنــة صياغــة الدســتور 
ــة  ــة األخــرى لقولب ــة للمجموعــات التمثيلي ــم تســمح بإســناد مســاحة كافي ول
النــص الدســتوري. اثــر ذلــك، أصــدرت محكمــة القضــاء اإلداري قــراًرا بحــل 
ــل 2012، حيــث اعتبــر قرارهــا  ــة الدســتور املصــري يف أبري ــة لكتاب أول جلن
بانتخــاب خمســن باملائــة مــن أعضــاء مجلــس صياغــة الدســتور مــن داخــل 

البرملــان املصــري غيــر شــرعي.3

ــن  ــع مســاهمة جلنت ــة دســتور 2014 بإجــراء ذو مســتوين، م ــّم متــت كتاب ث
للصياغــة. تألفــت اللجنــة األولــى، وهــي جلنــة العشــرة، مــن خبــراء مختصــن: 
الثانيــة، جلنــة  اللجنــة  ســتة قضــاة وأربعــة أســاتذة قانــون. لقــد ضمــت 
إذن  وقــد شــملت  القطاعــات واحلــركات االجتماعيــة،  اخلمســن، جميــع 
مشــاركن مــن األحــزاب السياســية واملعارضــة وكذلــك األزهــر والكنيســة 
القبطيــة. علــى الرغــم مــن اســتبعاد جماعــة اإلخــوان املســلمن مــن هــذه 

اللجنــة إال أنــه مت متثيــل  أحــد أعضائهــا املنســحبن.45

2 احلركة السلفية هي حركة إسامية أصولية تتبنى مفهوًما صارًما لإسام.
3 القضية رقم 26657 للسنة القضائية 66، القضاء اإلداري.

4 األزهر هو املؤسسة اإلسامية الرسمية للدولة املصرية.
5 الكنيسة القبطية، هي الكنيسة التي متثل غالبية املسيحين يف مصر.
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مــن خــال مشــاركة مختلــف احلــركات واجلماعــات االجتماعيــة يف كتابــة 
ال  دوًرا  لعــب  املصــري  املجتمــع  أن  القــول  ميكــن  و2014،   2012 دســتور 
لبــس فيــه يف الدســتورية املصريــة بعــد ســنة 2011. كان لهــذه احلــركات 
ــان  ــة يف بعــض األحي ــة واملتضارب املختلفــة إيديولوجياتهــا وجداولهــا املنفصل
لوضــع وثيقــة دســتورية ورؤيــة للدســتور. يتضــح ذلــك مــن خــال دور الديــن 
ــات  ــك صاحي ــن دســتور 2012 و2014، وكذل ــة يف كل م واملؤسســات الديني

مؤسســات الدولــة يف كلتــا الوثيقتــن.

مــن ناحيــة أخــرى، علــى الرغــم مــن أهميــة دور أي مجتمــع يف كتابــة دســتوره، 
ال ينبغــي إهمــال مشــاركة اخلبــراء، ســواء مــن خــال عضويتهــم يف جلــان 
صياغــة دســتور، أو عــن طريــق استشــارتهم إلــى جانــب هــذه اللجــان. نظــًرا 
ألن الدســتور عبــارة عــن مســتند قانونــي يحتــوي علــى املصطلحــات القانونيــة 
والــدالالت الفنيــة، يجــب أن يضطلــع اخلبــراء الدســتوريون بــدور حقيقــي يف 

صياغــة الدســتور، كمــا ينبغــي مراجعــة آرائهــم القانونيــة.

ــار،  ــة يف االعتب ــي أن يؤخــذ دور املؤسســات القوي ــل مصــر، ينبغ ــة مث يف دول
ويجــب االعتــراف بــأن املواطنــن لــن يقــدروا علــى إدارة البــاد دون مشــاركة 
أن  إال  األمــر،  مــن صعوبــة  الرغــم  املؤسســات. وعلــى  هــذه  مــن  هادفــة 
عمليــة حتقيــق التــوازن ممكنــة وواجبــة. وهــذه هــي أحــد املســائل  التــي 
ســنحاول حلهــا مــن خــال هــذا البحــث. ال ميكــن أن يكــون الدســتور الــذي 
مت إنشــاؤه مــن خــال التحــركات االجتماعيــة فحســب خيــاًرا صاحًلــا لدولــة 
ذات مؤسســات قويــة، كمــا ال ميكــن لدســتور مت إنشــاؤه بواســطة شــخص أو 

ــل عمــوم الشــعب. ــة فقــط أن ميث مؤسســة حكومي

لذلــك، نســعى يف هــذا البحــث إلــى اإلجابــة علــى التســاؤل اآلتــي: ملــاذا تعــد 
املشــاركة الشــعبية عنصــًرا أساســًيا يف عمليــة كتابــة الدســتور، وكيــف ميكــن 
حتقيــق ذلــك بشــكل فعــال؟ نناقــش يف بحثنــا هــذا فكــرة أنــه ال ينبغي اســتبعاد 
ــة  ــة كتاب ــات املجتمــع مــن عملي ــة  أو أي مكــون مــن مكون أي حركــة اجتماعي
الدســتور، كمواطنــن فاعلــن وأطــراف فاعلــة رئيســية يف العمليــة السياســية. 
كمــا أن اســتبعاد بعــض املواطنــن مــن هــذه العمليــات دون ســبب مشــروع 
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ميكــن أن يســهم فيمــا بعــد يف حالــة مــن الفتنــة ويخلــق شــعوًرا بعــدم االنتمــاء 
فيمــا يتعلــق بالنتيجــة.

وفًقــا لتجربــة مصــر األخيــرة يف إنشــاء دســتورين بــن عامــي 2012 و2014، 
ســتعتمد هــذه الورقــة علــى هــذا الســياق مــن خــال دراســة مشــاركة احلركات 
واملجموعــات االجتماعيــة يف صياغــة كل مــن دســتور 2012 و دســتور 2014. 
ــل تعيــن جلــان صياغــة الدســتور،  ــي، ســنقوم يف هــذا البحــث بتحلي وبالتال
وعمليــات الصياغــة لــكل مــن الدســتورين، وفعاليــة املشــاركة االجتماعيــة يف 

الوثائــق الدســتورية النهائيــة.

يســتخلص البحــث كذلــك توصيــات لصانعــي القــرار يف املســتقبل يف أوقــات 
عمليــات الصياغــة الدســتورية، وكذلــك عنــد إجــراء تعديــات رئيســية علــى 
الوثيقــة الدســتورية. ســوف توجــه هــذه التوصيــات إلــى مســألة املشــاركة 

الشــعبية وشــكل وفعاليــة هــذه املشــاركة.

3 . إنشاء دستور 2012 

كان اجلــدل العــام حــول الدســتور املصــري لســنة 2012 سياســًيا وأيديولوجًيــا 
بطبيعتــه: احلــركات اإلســامية والتــي ميثلهــا  اإلخــوان املســلمن والســلفين 
مــن جانــب ؛ واحلــركات الليبراليــة، إلــى جانــب األحــزاب السياســية الليبرالية 
مــن جهــة أخــرى. يف حــن احتــل النقــاش الدائــر حــول مؤسســات الدولــة 
واإلصــاح الدميقراطــي بعــد ثــورة 25 ينايــر جــزًءا كبيــًرا مــن اخلطــاب 
السياســي فيهــا، كان هنــاك نقــاش ســاخن أيًضــا حــول هويــة الدولــة املصريــة، 
وبالتالــي دســتورها: مــا إذا كانــت مصــر دولــة إســامية أو علمانيــة ؛ مــا هــي 
النظــم السياســية والقانونيــة التــي ينبغــي اعتمادهــا ؛ مــا مــدى مســاهمة 

الديــن يف تشــكيلها؟

بسبب انتصار احلركات واجلماعات اإلسامية يف البرملان  كرسي الرئاسة، 
والــدور القيــادي لإخــوان املســلمن يف السياســة املصريــة بعــد ثــورة 2011، 
ســيطر اإلســاميون علــى احليــاة العامــة ومت تهميــش دور احلــركات العلمانيــة 
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والليبراليــة. وهكــذا، عندمــا قــرر البرملــان تشــكيل مجلــس تأسيســي لكتابــة 
الدســتور املصــري، شــمل هــذا املجلــس غالبيــة مــن اإلســامين.

بعــد حــل أول مجلــس تأسيســي لكتابــة الدســتور املصــري، مت تشــكيل مجلــس 
تأسيســي جديــد مــن قبــل نفــس البرملــان يف يونيــو 6.2012 عندهــا كانــت  
األغلبيــة مــن اإلســامين ال تــزال تهيمــن علــى املجلــس اجلديــد املؤلــف مــن 
100 عضــو، ومت جتاهــل أصــوات أعضائــه العلمانيــن والليبراليــن. أدى 
ــى جــدل  ــة إل ــة يف السياســة املصري ــوى اإلســامية واملدني ــن الق الصــراع ب
عــدمي اجلــدوى، حيــث لــم يكــن اجلــدل حــول محتــوى الدســتور سياســًيا يف 
معظــم األوقــات ؛ كانــت املعركــة حــول الوثيقــة الدســتورية  يف الواقــع تــدور 
حــول املوقــف السياســي والنفــوذ. يف حــن أن هــذا ميثــل جانًبــا ســلبًيا جــًدا 
مــن عمليــة وضــع الدســتور بعــد ثــورة 2011، ميكــن فهــم هــذا الصــراع أيًضــا 
بســبب اللحظــة احلرجــة التــي كانــت تعيــش فيهــا مصــر يف هــذه الفتــرة، 
لتحديــد مــا إذا كانــت الدولــة ســتصبح إمــا دولــة الهوتيــة أو دولــة علمانيــة 
صراحــة. لــم يتــم خــوض هــذه املعركــة مــن قبــل النخــب السياســية فحســب، 
بــل كانــت أيًضــا حاضــرة يف النقــاش العــام يف البرامــج احلواريــة التليفزيونية، 
ومواقــع التواصــل االجتماعــي، واجلامعــات، وحتــى املقاهــي، كنقــاط ســاخنة 

للنقــاش السياســي.7

1.3 املشاركة داخل املجلس التأسيسي

1.1.3 اختيار أعضاء املجلس التأسيسي

كمــا هــو موضــح أعــاه فقــد قــام البرملــان املصــري باختيــار أعضــاء أول 
مجلــس تأسيســي لكتابــة الدســتور، والــذي مت حلــه الحًقــا بعــد قــرار قضائــي 
العتبــاره غيــر قانونــي. وقــد مت انتخــاب مجلــس تأسيســي جديــد مــن قبــل 

https://goo.< )2012 6 »اليــوم الســابع«، البرملــان يختــار اليــوم أعضــاء جلنــة املائــة لوضــع دســتور الثــورة »)12 يونيــو
>gl/eHT3m8

7 احلــركات الليبراليــة والعلمانيــة يف مصــر، اقترحــت نفســها كحــركات »مدنيــة«. ميكــن فهــم هــذا يف ظــل ردود الفعــل 
العدائيــة جتــاه كل مــا هــو »علمانــي« مــن جانــب اجلماعــات اإلســامية واألئمــة.
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البرملــان، يتألــف مــن مائــة عضــو - خمســون منهــم مــن البرملانيــن، يف حــن 
أن األعضــاء اخلمســن الباقــن مــن خــارج البرملــان. أدى احلكــم الســابق 
للمحكمــة اإلداريــة إلــى حــل أول مجلــس تأسيســي بســبب هــذه املســألة 
بالــذات )اختيــار أعضــاء مــن داخــل البرملــان(، حيــث أصــر البرملــان علــى هــذا 
الشــرط واختــار 50 عضــًوا مــن كل مــن املجلــس األعلــى واملجلــس األدنــى.

إن ّاملشكلة الرئيسية يف كل من هذه املجالس التأسيسية هي أن اإلسامين 
ســيطروا علــى كا الهيئتــن، وبالتالــي مت تقليــص متثيــل الّنــواب الليبراليــن 
العقبــات  أحــد  املتــوازن  الغيــر  الشــعبي  التمثيــل  هــذا  والعلمانيــن. كــّون 
األساســية أمــام االنتقــال الدميقراطــي بعــد ثــورة 2011. وهــو مــا خلــق حالــة 
مــن الصــراع، وأدى إلــى تفكيــك عمليــة صياغــة الدســتور. وبالتالــي، انتقــل 
التركيــز مــن محتــوى وثيقــة الدســتور نفســها  الــى هويــة األعضــاء الذيــن كان 
ــا  ــوازن الحًق ــر مت ــل الغي ــح التمثي ــا. أصب مــن املفتــرض أن يقومــوا بصياغته
أحــد األســباب األساســية لتجاهــل دســتور 2012 بعــد اإلطاحــة بحكومــة 

اإلخــوان املســلمن يف ســنة 2013.

علــى الرغــم مــن أن هــذه كانــت املــرة األولــى التــي مينــح فيهــا مجلــس منتخــب 
الفرصــة لصياغــة دســتور مصــري، لــم يتــم انتخــاب هــذه الهيئــة مباشــرة مــن 
ــر مباشــرة،  ــا بطريقــة غي ــل مت انتخابه ــراع، ب ــل الشــعب مــن خــال االقت قب
مبــا أنــه مت اختيارهــا مــن قبــل البرملــان املصــري. مثلــت غالبيــة اإلســامين 
يف هــذا البرملــان الســبب الرئيســي يف ســيطرة اإلســامين علــى املجلــس 

التأسيســي باملقابــل.

2.1.3 تكافئ نسبة أعضاء املجلس التأسيسي
لــم تكــن نســبة متثيــل النســاء واملســيحين يف املجلــس التأسيســي دقيقــة، 
حيــث لــم متثــل النســاء ســوى 7 ٪ مــن أعضــاء املجلــس، بينمــا ميثلــون حالًيــا 
ــك، بلغــت نســبة متثيــل املســيحين  حوالــي نصــف الســكان يف مصــر.8 وكذل

7 ٪ فقــط مــن املجلــس. 
>https://goo.gl/aV7NSL< )2017 8 اليوم السابع ، ›أهم 10 أرقام يف تعداد سكان مصر 2017‹ )30 سبتمبر
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3.1.3 استقال املجلس التأسيسي

تثيــر مســألة اســتقال املجلــس التأسيســي مســألة مــن يحــدد سياســتها 
وجــدول أعمالهــا. وهــذا يثيــر كذلــك مســألة دور الشــعب يف حتديــد كيفيــة 
صياغــة دســتوره وصياغتــه. يف هــذا الصــدد، ميكــن القــول إن اإلســامين 
كانــوا يســيطرون علــى أجنــدة أعضــاء املجلــس التأسيســي املائــة مــن البدايــة 
يف البرملــان، طــوال عمليــة الصياغــة وعنــد اعتمــاد مواد الدســتور يف املجلس. 
هــذا مــا يلغــي فعليــا مشــاركة مختلــف قطاعــات املجتمــع، الذيــن منعــوا مــن 

عمليــة صياغــة الدســتور.

4.1.3 نشر أعمال املجلس التأسيسي

ــاة يوتيــوب جلســات  ــاة تلفزيونيــة محليــة تســمى صــوت الشــعب وقن بّثــت قن
صياغــة الدســتور ســنة 2012 مــن قبــل األعضــاء املائــة للمجلــس التأسيســي. 
وقــد كفــل هــذا الشــفافية يف عمــل املجلــس، وأظهــر بوضــوح مواقــف أعضــاء 
املجلــس، وأولوياتهــم، ومبادئهــم. كمــا أتــاح الفرصــة لــكل مواطــن ملتابعــة 
ــك، مت  ــى ذل ــور. عــاوة عل ــى الف ــا عل ــة وضــع الدســتور والتفاعــل معه عملي
نشــر محاضــر جميــع اجتماعــات املجلــس كتابيــا يف وقــت الحــق  ليصــل إلــى 

عمــوم الشــعب.

2.3 املشاركة من خارج املجلس التأسيسي

1.2.3 الثقافة املدنية

حتتــل مســألة الثقافــة املدنيــة املرتبــة األولــى قبــل قضيــة املشــاركة الشــعبية 
التــي  املســائل  يف  ومثقفــن  مطلعــن  املواطنــون  يكــون  أن  نفســها. يجــب 
يناقشــونها ويداولونهــا قبــل اتخــاذ القــرارات املناســبة. خــاف ذلــك، ال 
ميكــن االعتمــاد علــى هــذه القــرارات واعتبارهــا معّمقــة: »إّن الثقافــة املدنيــة 
ــا، ال  ــة. وبدونه ــاء املشــاركة الفعال ــه بن ــذي ميكــن مــن خال هــي األســاس ال
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ميكــن للعديــد مــن املواطنــن النفــاذ إلــى الســبل الرســمية للمشــاركة وســتكون 
ــة.«9 ــر مجدي ــدون هــذه الثقافــة نســبيا غي مشــاركة املواطنــن ب

اعترفــت النخــب السياســية، مبــا يف ذلــك األكادمييــون وأصحــاب القــرار 
السياســي والبرملانيــون، بالثقافــة املدنيــة كأولويــة لعمليــة صياغــة الدســتور 
يف ســنة 2012 و2014. علــى الرغــم مــن أن املواطنــن كانــوا مقحمــن بشــكل 
مباشــر يف املناقشــات السياســية احلساســة ســابًقا، إال أنهــم لــم يكونــوا علــى 
اطــاع تــام بوظائفهــم وجوهرهــا ؛ قبــل ثــورة 2011 علــى وجــه اخلصــوص، 
لــم يكــن املواطنــون منخرطــن يف احليــاة السياســية، ولــم يشــاركوا بشــكل 
حقيقــي يف الشــأن العــام. مــن ناحيــة أخــرى، مت طــرح مســألة العلمانيــة 
واإلســامية أمــام الشــعب، حتــى لــو لــم يكــن الســؤال دينًيــا وإمنــا كان سياســًيا 
بشــكل واضــح. هــذه احلالــة مــن االرتبــاك واجلــدل الاهوتــي أمــام الشــعب 
أضــرت يف نهايــة املطــاف باحليــاة العامــة، وورطــت املواطنــن يف املناقشــات 

الدســتورية العقيمــة.

2.2.3 املظاهرات الشعبية

ــاب التوافــق،  ــرة االســتقطاب ويف غي متــت صياغــة دســتور 2012 خــال فت
حيــث ال ميكــن ألي ســلطة سياســية وحيــدة الســيطرة الكاملــة علــى احلكومــة 
والتغلــب علــى معارضيهــا. لذلــك، كانــت الفتــرة االنتقاليــة، مبــا يف ذلك عملية 
كتابــة الدســتور، مليئــة باملظاهــرات واالحتجاجــات العامــة مــن قبــل كل مــن 
اإلســامين والليبراليــن. علــى الرغــم مــن أن املســيرات كانــت تقودهــا عــادة 
قــوى مدنيــة، حيــث كان اإلســاميون يحكمــون بالفعــل، فقــد مت رفــض الكثيــر 
مــن مطالبهــم واســتمر اإلســاميون يف تنفيــذ رؤيتهــم اخلاصــة حلكــم البــاد 

ضــد كل التطلعــات األخــرى.

9 كاتي لو روي ، ›املشاركة الشعبية يف صياغة الدستور: جزر احمليط الهادئ  السام الداخلي )2011(
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3.2.3 التصويت على الدستور )االستفتاء(
بلغــت نســبة التصويــت علــى دســتور 2012 معــدل 32.9 ٪، وهــي مشــاركة 
منخفضــة نســبيا فيمــا يتعلــق بعمليــات التصويــت الســابقة ؛ خــال االســتفتاء 
علــى التعديــات الدســتورية يف مــارس 2011، بلغــت املشــاركة اإلجماليــة 
الرئاســية  االنتخابــات  نتائــج  وكانــت   ،٪  60 الشــعب  ومجلــس   ،٪  41.19
46.4 ٪ و51.8 ٪ علــى التوالــي. عكســت هــذه املشــاركة املتدنيــة االهتمــام 
الضعيــف للمواطنــن بالتصويــت علــى وثيقــة الدســتور، خاصــة مــع مطالبــة 
العديــد مــن احلــركات الليبراليــة والعلمانيــة مبقاطعــة عامــة لاســتفتاء علــى 
الدســتور.10 بســبب االنقســامات العميقــة يف املجتمــع املصــري فيمــا يخــص 
الدســتور والعمــل املصاحــب للجنــة صياغــة الدســتور، وافــق 63.8 ٪ مــن 

ــا رفضــه 36.2 ٪.  ــى دســتور عــام 2012، فيم الشــعب عل

4.   إنشاء دستور 2014 
متــت كتابــة الدســتور املصــري لســنة 2014 بعــد ســقوط حكومــة اإلخــوان 
عامــن  ملــدة  السياســة  يف  بنشــاط  االنخــراط  2013. بعــد  يف  املســلمن 
ــق الشــعب املصــري نســبياً باإلســامين واألحــزاب  ــم يث ــورة 2011، ل ــد ث بع
السياســية الليبراليــة، ممــا تســبب يف تراجــع االهتمــام بالشــأن العــام. وهــذا 
واضــح مــن نقــص املشــاركة الشــعبية يف اســتفتاءات دســتور 2012 و2014، 

التــي بلغــت 32.9 ٪ و38.9 ٪ علــى التوالــي.

إن الغــرض الرئيســي مــن صياغــة دســتور جديــد بعــد عامــن فقــط مــن 
الدســتور الســابق هــو الرغبــة يف القضــاء علــى نفــوذ اإلخــوان املســلمن يف 
السياســة املصريــة ؛ اذ يجســد دســتور 2012 هــذا االحتــكار. وعليــه كان 
الهــدف يف بدايــة األمــر هــو تعديــل دســتور 2012 فقــط، وجتاهــل املــواد 
ومبادئهــم  باإلســامين  تأثــرت  والتــي  إدراجهــا  ســبق  التــي  الدســتورية 

الدينيــة، مثلمــا هــو احلــال بالنســبة للمــادة 219 مــن دســتور 112012.
> https://goo.gl/fQtw7f< )2012 مصر.. مثقفون بن مقاطعة االستفتاء أو التصويت بـ »ال« )12 ديسمبر‹ ،DW 10

11 تنــص املــادة 219 مــن دســتور 2012 علــى مــا يلــي: »مبــادئ الشــريعة اإلســامية تشــمل أدلتهــا الكليــة، وقواعدهــا 
ــرة، فــى مذاهــب أهــل الســنة واجلماعــة«. ــة، ومصادرهــا املعتب ــة والفقهي األصولي
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بينمــا متــت صياغــة دســتور عــام 2012 مــن قبــل مجلــس تأسيســي مكــون مــن 
100 عضــو مت انتخابهــم مــن قبــل البرملــان، إال أن صياغــة دســتور 2014 متــت 
ــت  ــس املؤق ــم الرئي ــن 50 عضــًوا عينه ــون م ــس تأسيســي مك ــل مجل ــن قب م
عدلــي منصــور، وســاعدهم يف الســابق جلنــة مــن 10 خبــراء. لذلــك، مت 
جتميــع عمليــة تعديــل دســتور 2012، والــذي مت تغييــره الحًقــا لتشــكيل عمليــة 
ــراء  ــة مــن 10 خب ــى مؤلف ــة أول ــى مســتوين: جلن صياغــة دســتور 2014، عل
يف القانــون الدســتوري، ثــم مجلــس تأسيســي عــام يضــم 50 عضــًوا ملراجعــة 
مقترحــات جلنــة اخلبــراء وصياغــة وثيقــة الدســتور النهائيــة. لقــد مت تعيــن 
كل مــن جلنــة اخلبــراء العشــر ومجلــس األعضــاء اخلمســن مباشــرة مــن قبــل 

الرئيــس املؤقــت، ولــم يتــم انتخابهــم بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.

1.4  املشاركة داخل املجلس التأسيسي

1.1.4 اختيار أعضاء املجلس التأسيسي

كمــا هــو ذكــر أعــاه، كان مــن املفتــرض يف األصــل وضــع دســتور 2014 ليكــون 
مجــرد تعديــل لدســتور ســنة 2012. أمــر الرئيــس املصــري املؤقــت جلنــة 
مــن عشــرة خبــراء مبراجعــة دســتور عــام 2012، واقتــراح تعديــات جديــدة 
عليــه ؛ ثــم كان علــى املجلــس  التأسيســي مراجعــة التعديــات املقترحــة 
وإعــداد مســودة نهائيــة. لقــد مت تعيــن كل مــن جلنــة اخلبــراء العشــر ومجلــس 

األعضــاء اخلمســن مباشــرة مــن قبــل الرئيــس املؤقــت

علــى عكــس املجلــس التأسيســي املكــون مــن 100 عضــو الــذي صــاغ دســتور 
ســنة 2012 وانتخب بشــكل غير مباشــر، مت تعين أعضاء املجلس التأسيســي 
املكــون مــن 50 عضــًوا بشــكل مباشــر. وهــذا ال يعكــس طريقــة دميقراطيــة 
ــار، ســواء مــن خــال الوســائل املباشــرة أو غيــر املباشــرة. مــن جهــة  لاختي
أخــرى، بالنظــر إلــى أن الرئيــس املؤقــت كان قــاض باحملكمــة الدســتورية 
العليــا وباعتبــاره شــخصية محايــدة، فقــد كان يُفتــرض أن اختيــاره ألعضــاء 

املجلــس لــن يكــون متحيــًزا سياســياً.
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2.1.4 تكافئ نسبة أعضاء املجلس التأسيسي

بلغــت مشــاركة املــرأة يف املجلــس التأسيســي لدســتور 2014 نســبة 10 ٪، 
وهــو مــا ميثــل زيــادة بنســبة 3 ٪ عــن اجلمعيــة التأسيســية الســابقة يف ســنة 
2012. غيــر أن مثــل 6٪ فقــط مــن املســيحين الطوائــف املســيحية الثاثــة 
يف مصــر )األقبــاط، الكاثوليــك والبروتســتانت(، بانخفــاض 1٪ عــن الســابق. 
ومــع ذلــك، كان وجــود اإلســامين محــدودا يف هــذا املجلــس، ولــم تكــن 

ــة. جماعــة اإلخــوان املســلمن ممثل

3.1.4 استقال املجلس التأسيسي

نظــًرا لعــدم وجــود أغلبيــة منفــردة يف السياســة املصريــة زمــن صياغــة دســتور 
2014، ميكــن القــول أن املجلــس التأسيســي عمــل بشــكل مســتقل نســبًيا يف 
وضــع سياســته اخلاصــة يف كتابــة الدســتور اجلديــد. بوجــود مــواد للحقــوق 
واحلريــات بالدســتور،12 ومــواد جريئــة تخــص الفــن علــى ســبيل املثــال،13 يبــدو 

أن املجلــس التأسيســي عمــل يف هــذا الصــدد دون ضغــوط خارجيــة.

 4.1.4 نشر أعمال املجلس التأسيسي

مت نشــر أعمــال املجلــس التأسيســي بشــكل كتابــي بعــد االنتهــاء مــن عملهــا. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، مت تســجيل العديــد مــن اجللســات عبــر الفيديو ونشــرها 
علــى يوتيــوب. ومــع ذلــك، لــم يتــم تســجيل العديــد مــن اجللســات مــع اخلبــراء 
واملشــاركن مــن خــارج املجلــس ؛ كمــا هــو احلــال بالنســبة لهــذا املجلــس أو 

املجلــس الــذي ســابق والــذي كتــب دســتور ســنة 2012.

12 تنــص املــادة 92 مــن دســتور 2014 علــى مــا يلــي: »احلقــوق واحلريــات اللصيقــة بشــخص املواطــن ال تقبــل تعطيــًا وال 
انتقاًصــا. وال يجــوز ألي قانــون ينظــم ممارســة احلقــوق واحلريــات أن يقيدهــا مبــا ميــس أصلهــا وجوهرها.«

ــل النصــوص املتعلقــة  ــع األحــوال، ال يجــوز تعدي ــي: »وفــى جمي ــى مــا يل 13 تنــص املــادة 226/5 مــن دســتور 2014 عل
بإعــادة انتخــاب رئيــس اجلمهوريــة، أو مببــادئ احلريــة، أو املســاواة، مــا لــم يكــن التعديــل متعلًقــا باملزيد مــن الضمانات.«
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2.4 املشاركة من خارج املجلس التأسيسي
  1.2.4 الثقافة املدنية

ــى جــدول أعمــال  ــر عل ــة موجــودة بشــكل كبي ــم تكــن مســألة الثقافــة املدني ل
املجلــس الــذي صــاغ دســتور 2014، ألنهــا لــم تكــن موجــودة بقــوة لــدى املجلس 
التأسيســي الســابق، علــى الرغــم مــن أنــه كان ينبغــي أن تكــون أولويــة قصــوى 
يف كا املجلســن. هــذا هــو احلــال باألخــص بالنظــر إلــى الفتــرة الزمنيــة 
القصيــرة التــي كان علــى أعضــاء املجلــس التأسيســي اخلمســن فيهــا كتابــة 

الدســتور املصــري : 60 يوًمــا فقــط.14

2.2.4 املظاهرات الشعبية

ــا نســبًيا  ــة دســتور 2014 هادًئ ــة كتاب ــاخ السياســي خــال عملي لقــد كان املن
مقارنــة بظــروف ســنة 2012، بعــد ثــورة 2011 بفتــرة قصيــرة. خاصــًة عندمــا 
مت مقاضــاة العديــد مــن زعمــاء املعارضــة يف جماعــة اإلخــوان املســلمن 
يف احملاكــم، بينمــا كانــت معظــم األحــزاب الليبراليــة، مبــا فيهــا احلــزب 
ــم  ــي، فل ــس التأسيســي. وبالتال ــة يف املجل ــور(، ممثل اإلســامي الســلفي )الن
ــا كان  ــة مثلم ــل هــذا اجلمعي ــى عم ــاك حاجــة ملحــة لاحتجــاج عل ــن هن تك

الشــأن مــع ســابقه.

3.2.4 التصويت على الدستور )االستفتاء(

ارتفعــت نســبة التصويــت علــى دســتور 2014 إلــى 38.9 ٪، أي أكثــر مــن 
نســبة 32.9 ٪ لدســتور ســنة 2012 وعــاوة علــى ذلــك، بينمــا وافــق ٪63.8 
ــى دســتور 2014 ٪98.1  ــة عل ــد بلغــت نســبة املوافق ــى دســتور 2012، فق عل
ــع املصــري  ــول املجتم ــة 98.1٪ توضــح قب ــن أن النســبة املئوي ــى الرغــم م عل
لدســتور 2014، فــإن حقيقــة أن دســتور 2014 هــو يف األســاس نســخة معدلــة 
مــن دســتور 2012 وليــس نًصــا مختلًفــا متاًمــا يثبــت أنــه عندمــا يتــم تضمــن 

14 مايكل ماير-ريسند مصر: التحليل املعمق للعناصر الرئيسية للدستور اجلديد االحتاد األوروبي )2014(
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املزيــد مــن شــرائح املجتمــع يف عمليــة  كتابــة الدســتور، ميكــن لعــدد كبيــر مــن 
الشــعب التوصــل إلــى اتفــاق حــول الدســتور النهائــي.

التوصيات 

· ــع مراحــل صياغــة الدســتور: 	 ــق املشــاركة الشــعبية يف جمي يجــب حتقي
اإلصــاح  مواضيــع  يف  االنخــراط  ؛  جديــد  دســتور  إصــدار  قــرار 
الدســتوري وجــدول األعمــال الدســتوري ؛ أثنــاء عمليــة صياغــة الدســتور 
؛ بعــد االنتهــاء مــن مشــروع الدســتور، وتلقــي  واملقترحــات مــن قبــل 

الشــعب؛ وأخيــرا عــرض الدســتور لاســتفتاء.

· االســتفتاءات: إن االندفــاع نحــو االنتهــاء مــن مرحلــة صياغــة الدســتور 	
ــي  ــى نــص ال يلب ــاق عل ــى االتف ــر مباشــر إل ــاس بشــكل غي ــع الن قــد يدف
آمالهــم ومطالبهــم ؛ أو علــى األقــل، ال مينحهــم الفرصــة ملناقشــة محتــوى 
ــى كل  ــك، يف حــن أن إجــراء اســتفتاء عل الدســتور وفحصــه بدقــة. لذل
مــادة مــن مــواد الدســتور اجلديــد ميكــن أن يكــون مضيعــة للوقت ويصعب 
حتقيقــه، خاصــة عندمــا ال يتــم تثقيــف الشــعب مبــا فيــه الكفايــة بشــأن 
القضايــا ذات الصلــة، ينبغــي إجــراء اســتفتاءات منفصلــة لــكل قســم 
ــن خــال  ــن أقســام الدســتور. إذا مت رفــض أحــد أقســام الدســتور م م
ــس التأسيســي استشــارة الشــعب بشــأن  ــام، ميكــن للمجل االســتفتاء الع
اعتراضهــم علــى هــذا القســم، وإصاحــه، وعرضــه يف اســتفتاء ثــاٍن. 
بهــذه الطريقــة، ســيعكس النــص بشــكل محتمــل املشــاغل االجتماعيــة.

· الثقافــة املدنيــة يجــب أن يكــون املواطنــون علــى درايــة بجوهــر وغــرض 	
ومقاصــد الدســتور، وكذلــك محتويــات هــذه الوثيقــة وتأثيرهــا علــى 
املجتمــع. يجــب أن تبــدأ هــذه العمليــة قبــل عمــل املجلــس التأسيســي يف 
ــة. ــى املســودة النهائي ــت عل ــى التصوي صياغــة الدســتور، وأن تســتمر حت

· يف 	 املشــاركة  املجموعــات  بــن  النســبي  التــوازن  حتقيــق  يجــب  كمــا 
عمليــة وضــع الدســتور )املجلــس التأسيســي(. ويشــمل ذلــك النســاء 
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والشــباب واملســيحين واألحــزاب السياســية والنقابــات واملجتمــع املدنــي 
ومؤسســات الدولــة، ومــا الــى ذلــك.

· ميكــن حتديــد التناســب وفًقــا للنســبة املئويــة لفئــات املجتمــع، مثل النســاء 	
والرجال واملســنن والشــباب واملســلمن واملســيحين، وما إلى ذلك.

· ــة 	 ال ينبغــي أن يــدور النقــاش حــول الدســتور فقــط يف املراكــز احلضري
ال غيــر، ولكــن يجــب أن يتــم أيًضــا يف املناطــق النائيــة، مثــل القــرى 
إلــى وســائل  النــاس الوصــول بســهولة  والواحــات، حيــث ال يســتطيع 
اإلعــام، مثــل التلفزيــون ومواقــع اإلنترنــت ووســائل التواصــل االجتماعي 
والصحــف. وهــو مــا مــن شــأنه ضمــان متثيــل هــؤالء املواطنــن بشــكل 

عــادل واالســتماع مخاوفهــم.
· ــس 	 ــى املجل ــة  مقترحــات الشــعب إل ــة لدراســة حقيقي يجــب إنشــاء جلن

ــوى الدســتور. التأسيســي حــول محت
· يجــب أن يكــون الدســتور وســيلة حلــل النــزاع، وليــس لتأجيجــه. لذلــك، 	

يجــب أن تكــون عمليــة وضــع الدســتور مفتوحــة وشــاملة قــدر اإلمــكان.
· ال ينبغــي أن يُكتــب الدســتور بتســرع. علــى ســبيل املثــال، اســتغرق دســتور 	

كل مــن تونــس15 وجنــوب إفريقيــا16 مــا يقــرب مــن عامــن حتــى تتــم 
صياغتهمــا.

· كمــا ميثــل إشــراك اخلبــراء يف عمليــة وضــع الدســتور أمــرا ضروريــا 	
ــدرس  ــم وأن ت ــدة. يجــب أن تســمع أرائه ــاج وثيقــة ذات صياغــة جي إلنت

ــد. ــم بشــكل جي نصائحه
· يف 	 الرئيســية  الدولــة  مؤسســات  إشــراك  فــان  ذلــك  إلــى  باإلضافــة 

مصــر أمــر ضــروري لنجــاح عمليــة وضــع الدســتور، وبالتالــي الجنــاز 
وثيقــة الدســتور نفســها. وعليــه، يجــب مشــاركة األطــراف الفاعلــن يف 

املصريــة. السياســة 
15 فتحــي الرمــاد ، »الدســتور التونســي اجلديــد ومســتقبل التحــول الدميقراطــي« - مركــز اجلزيــرة للدراســات )2014( 

>https://goo.gl/ajjGBz<

> https://goo.gl/yKpui2< »16  تاريخ جنوب أفريقيا على اإلنترنت ، »صياغة الدستور وقبوله
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امللخص 

لقــد قمنــا مــن خــال هــذا البحــث مبناقشــة دور املشــاركة الشــعبية يف 
عمليــات صياغــة الدســتور يف مصــر بعــد ثــورة 2011. واســتعرض البحــث 
دور املشــاركة الشــعبية داخــل وخــارج املجالــس التأسيســية التــي كتبــت كل مــن 

دســتور 2012 و2014، وعكــس مزايــا وعيــوب هــذه املشــاركة.

ــا هــذا بأنــه يجــب ضمــان املشــاركة الشــعبية  بينمــا جنــادل مــن خــال بحثن
بأكبــر قــدر ممكــن، ونتجــاوز ذلــك إلــى حــد اعتبــار املشــاركة الشــعبية جوهــر 
شــرعية وثيقــة الدســتور، إال أننــا نســتعرض أيًضــا الــدور احليــوي الــذي 
يلعبــه اخلبــراء يف وضــع الدســاتير اجليــدة. إن وثيقــة الدســتور هــي نتــاج 
تقنــي، ســيتم تفســيره الحًقــا بواســطة القضــاة ويتــم تنفيــذه بواســطة أعضــاء 
ــل هــذا النــص احلاســم  ــم معاجلــة صياغــة مث ــك، يجــب أن تت ــان. لذل البرمل
مــن قبــل خبــراء ذوي خلفيــات قانونيــة، باإلضافــة إلــى خبــرات وتخصصــات 

أخــرى.

مــن ناحيــة أخــرى، علــى الرغــم مــن أن املشــاركة الشــعبية احلقيقيــة والفعالــة 
ميكــن أن متــدد عمليــة الكتابــة الدســتورية، إال أنــه ال ميكــن إهمالهــا بســبب 
ضيــق الوقــت واملواعيــد النهائيــة الصارمــة. يعــد إنشــاء الدســتور حلظــة 
ــة مــن  ــى عجل ــه عل ــع، وال ميكــن التعامــل مع حاســمة يف مســتقبل أي مجتم

ــام أو أســابيع محــدودة. األمــر، أو تصــوره يف مــدة زمنيــة قصيــرة يف أي
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 إشكالية السلطة الدينية في املغرب

عبد احلكيم أبو اللوز

ملخص تنفيذي :

تــروم الورقــة تطويــر الدســتور املغربــي يف احملــور املتعلــق بالســلطة الدينيــة، 
فبهــدف تخفيــف النزعــة االحتكاريــة للحكــم التــي كان يفتــح عليهــا الدســتور 
الســابق، حصــرت وثيقــة 2011 اختصاصــات الدســتورية للملــك وفتحتهــا 
بإطــاق يف املــادة الدينيــة بحيــث أحــال الدســتور أمــر الديــن كلــه إلــى أميــر 
املؤمنــن يقــرره فيــه بشــكل حصــري. وبعــد تســع ســنوات أصبح ممكنــا معاودة 
االشــتغال علــى االختصــاص الدينــي، بشــكل يحقــق االحتفــاظ بإمــارة املؤمنن 
ــة  ــان الدســتوري، مــع إخضــاع ادراة الشــؤون الديني ــة يف البني مؤسســة فاعل

للرقابــة مــن خــال تعيــن ســلطة  تتحمــل املســؤولية وتخضــع للمحاســبة.

يف ســياق مخرجــات احلــراك الشــعبي املغربــي 20 فبرايــر 2011، ســارع امللــك 
إلــى تعيــن جلنــة كلفــت بتعديــل دســتور البــاد، وفــق منهجيــة جديــدة قائمــة 
علــى اإلنصــات لعــدد كبيــر مــن الفاعلــن السياســين واملدنيــن. وتوجــت 
أعمــال اللجنــة مبســودة دســتور جديــد ُقــدم مــن طــرف امللــك إلــى االســتفتاء 
بتاريــخ 1يوليــوز 2011 ووقــع العمــل بــه يف 30 مــن الشــهر نفســه بعــد نشــره 

يف اجلريــدة الرســمية.

ــن  ــي الفصل ــن، فف ــف الفاعل ــن مبختل ــة الدي ــد عاق حــدد الدســتور اجلدي
41 و42 مت التمييــز بــن امللــك بصفتــه رئيــس الدولــة ميــارس مهــام محــددة 
بنــص الدســتور )الفصــل42(1، وبــن امللــك بوصفــه أميــر املؤمنــن الــذي يرجــع 
1  - ينص الفصل 42 على أن امللك رئيس الدولة، وممثلها األسمى، ورمز وحدة األمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، 
واحلكــم األســمى بــن مؤسســاتها، يســهر علــى احتــرام الدســتور، وحســن ســير املؤسســات الدســتورية، وعلــى صيانــة 
 االختيــار الدميقراطــي، وحقــوق وحريــات املواطنــن واملواطنــات واجلماعــات، وعلــى احتــرام التعهــدات الدوليــة للمملكة.
امللــك هــو ضامــن اســتقال البــاد وحــوزة اململكــة يف دائــرة حدودهــا احلقة.وميــارس الــك هــذه املهــام، مبقتضــى 

ظهائر، من خال السلطات املخولة له صراحة بنص الدستور...«
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إليــه حصــرا تدبيــر الشــأن الدينــي )الفصــل41(2، وكان اجتهــادا ذاتيــا للجنــة 
ــد يقطــع  ــه تنصيــص جدي ــة االستشــارية بعــد عــدم توصلهــا.. مضمون امللكي
مــع صيغــة الفصــل 19 مــن دســتور 1996 ومــا قبلــه،3 والــذي كان يســمح 
باخلــروج عــن املشــروعية الوضعيــة، والتمــاس طريــق مشــروعية دينيــة يتــم 

باســمها تشــغيل اآلليــات التقليديــة للحكــم كلمــا اقتضــى األمــر4.

إن التقليــد الدســتوري القــدمي، وإن اختفــى مــن النــص الدســتوري لـــ 2011، 
إال أنــه عــاد مــن جديــد ليؤطــر النقــاش السياســي، فمــن جهــة يــزداد حــراك 
األئمــة الــذي أصبحــوا نشــطن يف اإلعــام املكتــوب وعلــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي ووجــدت مطالبهــم تــرددا يف األســئلة البرملانيــة املوجهــة إلــى 
وزيــر األوقــاف والشــؤون اإلســامية5، ومــن جهــة أخــرى تصاعــدت أصــوات 
النخــب احلداثيــة املطالبــة ضــرورة إطــاق احلريــات الدينيــة تفعيــا املبــدأ 
الدســتوري املكــرس لســمو االتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة علــى التشــريعات 

الوطنيــة6.

تعيــد املطالــب اجلديــدة إلــى النقــاش انفــراد امللــك بحكــم احلقــل الدينــي عــن 
ــة لهــا، والتــي  طريــق الظهائــر التــي يصدرهــا امللــك مختلــف القوانــن املنزل

2 - ينــص الفصــل 41 علــى أن امللــك، أميــر املؤمنــن وحامــي حمــى امللــة والديــن، والضامــن حلريــة ممارســة الشــؤون 
الدينيــة.. وميــارس امللــك الصاحيــات الدينيــة املتعلقــة بإمــارة املؤمنــن، واملخولــة لــه حصريــا، مبقتضــى هــذا الفصــل، 

بواســطة ظهائــر 
3 - ينــص  الفصــل 16 مــن دســتور 1996 ومــا قبلــه علــى ان »امللــك أميــر املؤمنــن واملمثــل األســمى لألمــة ورمــز وحدتهــا 
ــوق  ــة حق ــه صيان ــرام الدســتور، ول ــى احت ــن والســاهر عل ــى الدي ــي حم ــة واســتمرارها، وهــو حام ــن دوام الدول وضام

وحريــات املواطنــن واجلماعــات والهيئــات«
ــو 2011 ونــص  ــن نــص اخلطــاب امللكــي ل 17 يوني ــة ب ــراءة يف العاق ــك يقــدم الدســتور، ق 4 - محمــد الساســي، املل
الدســتور اجلديــد. ضمــن الولــؤف الدماعــي، الدســتور ووهــم التغييــر )، دافــر وحهــة نظــر، تنســيق عمــر بنــدورو، 2011، 

ص 19(
5 - للتــزادة راجــع دراســتنا: املســاجد وقيموهــا يف املغــرب )عمــران، فلصيــة محكمــة، املركــز العربــي لألبحــاث ودراســة 

السياســات، خريــف 2012، العــددد الثنــي(، ص: 111-124.
https://omran.dohainstitute.org/ar/issue002/Documents/abedhakimaboulouz.pdf
ــا تقريرهــا  ــة لتقريه ــة االمريكي ــة يف املغــرب عقــب إصــدار وزارة اخلارجي ــات الديني 6 - يتجــدد النقــاش حــول احلري
بشــأن احلريــات الدينيــة عبــر العالــم، الــذي يرصــد وجهــة نظــر واشــنطن حــول وضــع املمارســات الدينيــة يف 200 دولــة 
عبــر العالــم،  خــال عــام 2017، عــود التقريــر التطــرق إلــى املــواد القانونيــة املدرجــة ضمــن القانــون اجلنائــي، التــي 
متنــع »زعزعــة عقيــدة مســلم« أو إغــراء املســلمن بتغييــر ديانتهــم واعتنــاق ديانــة أخــرى مــن غيــر ديانــة البــاد. وقــال 
ــم مــع  ــة واتصاالته ــم الديني ــن مســيحين بســبب معتقداته ــت واســتجوبت مواطن ــة اعتقل املصــدر إن احلكومــة املغربي

مســيحين آخريــن، وفقــاً لتقاريــر منظمــات حقــوق اإلنســان...
https://iq.usembassy.gov/ar/our-relationship-ar/official-reports-ar/
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تــروم، يف مضمونهــا العــام، حتديــد معنــى اإلســام كديــن الدولــة. وحمايتــه 
ــة التــي  ــان األخــرى أو صيــغ الغريب ــق باألدي مــن العقائــد املخالفــة ســواء تعل

يعتبرهــا اخلطــاب الرســمي »غريبــة البيئــة املغربيــة«.
حتــاول الورقــة معاجلــة مســالة محــددة وهــي إمــكان جتــاوز  إشــكالية النظــام 
السياســي املغربــي املتمثلــة يف تعايــش عــدة شــرعيات؛ مــن ضمنهــا الشــرعية 
ــات  ــاك صاحي ــن امت ــرا للمؤمن ــه أمي ــك بوصف ــي تســمح للمل ــة، الت الديني
مطلقــة يف املجــال الدينــي، ففــي مجتمــع يضــل فيــه الديــن املكــون األســاس 
مــن الثقافــة العامــة، يكــون حصــر الســلطة الدينيــة يف املؤسســة امللكيــة دون 
غيرهــا مصــدر ســلطة مضاعفــة، ميكــن أن تفتــح علــى ســلطات أخــرى غيــر 
منصــوص عليهــا، وهــو مــا قــد يقــود يف النهايــة إلــى إعــادة إنتــاج منافــذ 
ســلطة تقديريــة  يتحــدد مداهــا بحســب الرهانــات التــي تواجههــا السياســة 

الرســمية يف باملجــال الدينــي7. 
ــن بحــق  ــارة املؤمن ــه إم ــاظ في ــث االحتف ــاء دســتوري حدي ــن يف بن ــل ميك فه
املبــادرة و والفعــل مــن داخــل الشــرعية الدســتورية مــن غيــر تناقــض معهــا؟ 

تقتــرح الورقــة تعديــات يف الدســتور والقانــون العــادي، وتعتقــد انــه هنــاك 
مجــاال للفعــل مــن داخــل التوافقــات التــي تســمح بهــا احلالــة الراهنــة وحتقــق 
املعادلــة التــي كان  مــن الصعــب حصولهــا يف 2011 وهــي : إبقــاء  امللــك 
حاضــرا كســلطة يف مجــال الديــن، مــع إشــراك العبــن آخريــن موجوديــن 
بقــوة يف املجــال مــن غيــر تكمــن مــن التعبيــر عــن انســفهم كفاعلــن شــرعين 

ــة الدســتور والظهائــر امللكيــة:  مخافــة الوقــوع حتــت طائل

وتقوم الصيغة املقترحة على :

املغربــي  العامــة لإســام  الســمات  بســلطة حتديــد  للملــك  االحتفــاظ   -
واملذهبيــة.  العقائديــة  وتوجهاتــه 

- حتديــد اختصاصــات املكلفــة مــن قبــل امللــك الســلطة بتصريــف السياســة 
الدينيــة. وجعلهــا حتــت الرقابــة.

7 - رقية املصدق، وهم التغيير يف الدستور اجلديد، ضمن املؤلف اجلماعي، الدستور ووهم التغيير ..م س، ص 75
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لتحقيــق ذلــك، نقتــرح إفــراد إمــارة املؤمنــن ببــاب خــاص يف الدســتور 41 مــع 
تقســيمه إلــى فصــول متعــددة:

األول: يشير إلى إمارة املؤمنن كقيمة رمزية للملك.	 

الثانــي: يحيــل علــى اختصاصــات امللــك يف حتديــد معنــى اإلســام حتيــل 	 
عليــه الدســتور ويــراد لــه إن يكــون دينــا رســميا للدولــة.

ــن أوجــه 	  ــث: يحــدد املؤسســات الدســتورية ذات االختصــاص وتعي الثال
ــة عليهــا. الرقاب

أمــا مــا دون ذلــك، فيقــع ترحيلــه يف مــا حتــت الدســتور )ظهائــر، قوانــن 
تنظيميــة( أو إلــى التشــريع العــادي )قوانــن عاديــة أو تنظيميــة، مراســيم، 

قــرارات..(.

يتعلــق األمــر بترتيــب جديــد للفصــل 41 مــن حيــث الشــكل واملضمــون، بهــدف 
التمييــز بــن الســلطة العليــا التــي يرجــع إليهــا حتديــد معالــم الديــن يف املغرب 
وثوابتــه العقائديــة واملذهبيــة العامــة، ومتييزهــا عــن »الصاحيــات الدنيويــة« 
اخلاصــة بالتدبيــر اليومــي للحقــل الدينــي، مبــا يحــول دون إبقاء هذا املســتوى 
األخيــر مرتهنــا بإكراهــات التدبيــر اجلــاري، والتــي تثيــر احتجاجــات ومطالــب 

متجددة8.  

نعتمــد يف فتحنــا للدســتور املغربــي علــى هــذا األفــق علــى األبحــاث التــي 
أجريــت، وال تــزال، حــول اإلســام املغربــي بغــرض فهــم بعــض مظاهــر التديــن 
الرســمي أو املدنــي9، والــذي يعبــر عــن نفســه بطــرق متنوعــة ومتعــددة غنيــة 
ــدد  ــح التع ــع لصال ــم تتراف ــا، ول ــر عنه ــوى السياســية يف التعبي ــم تنجــح الق ل
ــة أمــام اللجــة االستشــارية الكلفــة بوضــع  ــن القــوى الديني ــارز يف الفاعل الب

دســتور 2011.

8 - رقية املصدق، وهم التغيير يف الدستور اجلديد. م.س ،ص 64
9 - نســتعمل التديــن املدنــي  لتوصيــف مختلــف التعبيــرات الدينيــة غيــر الصــادرة عــن اجلهــات الرســمية كاجلمعيــا 

ــا... ت مث
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ويف ســياق تبريــر التعديــات املقترحــة، متــت االســتفادة مــن االنفتــاح املطلوب 
للدراســات الدســتورية علــى العلــوم االجتماعيــة، بغــرض الوصــول إلــى تقنــن 
يحــاول مواكبــة حتــوالت احليــاة الدينيــة للمغاربــة، وتقريــب القاعــدة القانونية 
مــن الواقــع االجتماعــي وأنــواع التعبيــر املذهبــي التــي تتلبســه. فــإذا كان 
املضمــون الدينــي باملغــرب يبــث بأشــكال متنوعــة، فــإن مــن املهــم مبــكان أن 
ينطلــق املشــرع مــا يجــري مــن حتــوالت دينيــة ويتوقــع مــا قــد ينجــم عــن ذلــك 

مــن حركيــة.10

امللك محددا إلسالم الدولة.

منــذ األحــداث اإلرهابيــة التــي شــهدتها الــدار البيضــاء يف 16 مايــو 200311، 
مــا انفكــت الدولــة ممثلــة يف  أميــر املؤمنــن تواصــل عمليــة تقنــن الديــن عبــر 
ــي،  ــدة، الطقــس الدين ــة مــع بعضهــا البعــض، العقي ثــاث مســتويات متداخل
والتنظيــم، فقــد أصبحــت الدولــة ذات هويــة دينيــة محــددة متمحــورة حــول 

ثــاث ثوابــت هــي :

- العقيدة األشعرية. 
- املذهب املالكي.

- التصوف السني.  

10 - تعتبــر دارســة االســام اليومــي أول عمــل جماعــي خالــص لباحثــن مغاربــة هــدف رصــد وطنــي واملارســات الدينيــة 
ــوراه يف احــد  ــم للدكت ــت أطروحاته ــن تناول ــم والذي ــا مــن  بينه ــن كن ــة الباحث ــة مــن الطلب ــة، مــن خــال ثل ــد املغارب عن

محــاور الدراســة:

El AyAdi Mohammed, RAchik Hassan, Tozy Mohamed, L’Islam au quotidien. Enquête sur 
les valeurs et les pratiques religieuses au Maroc, Casablanca, Prologues, coll : Religion et 
société, 2007.
11 - هــي 4 هجمــات املُتزامنة باألحزمــة الناســفة وقعت قلــب املدينــة . ُمنفــذوا هجمــات الــدار البيضــاء أتــوا مــن 
منطقة ســيدي مومن وهــي ضاحيــة فقيــرة يف الــدار البيضــاء، وقــد اشــارت اصابــع االتهــام بضلــوع جماعــة مــن تســمى 
بـــ »الســلفية اجلهاديــة« وراء احلادث،حيــث اعتقــل أكثــر مــن 2000 مشــتبه صــدرت يف حــق اغلبهــم احــكام وصلــت الــى 
30ُ ســنة ســجنا، و لــم تعلــن إلــى حــدود االن اجلهــة احلقيقيــة املســؤولة عــن احلــادث حلــد اليــوم. لاســتزادة أنظــر: 
محمــد العربــي املســاري، التغطيــة اإلعاميــة النفجــارات 16 مايــو بالــدار البيضــاء. مجلــة وجهــة نظــر، العــدد 21، شــتاء 

.2003
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لقــد نتجــت عمليــة التقنــن هــذه انطاقــا مــن احلاجــة إلــى االســتقرار 
واالســتمرارية، وســط وضــع يتســم بالصــراع الداخلــي، الــذي اتخــذ أشــكاال 
أكثــر وضوحــا بعــد أحــداث 16مــاي 2003 اإلرهابيــة ومــا نتــج عنهــا  مــن 
تســاؤالت حــول مــع مضامــن العقيــدة الرســمية، ومــدى القــدرة علــى تفســير 
ــدة،  ــا مناســبة لألوضــاع اجلدي ــث جتعله ــة بحي ــوس التقليدي مضامــن الطق

ــة.  ــرات اخلارجي ــة املؤث ــى مقاوم ــادرة عل وق

 ومــن جهتــه، واصــل وزيــر األوقــاف، يف الســنوات الاحقــة، حتديد مواصفات 
التصــور الدينــي يف املغــرب مــن خــال بناء إســام مغربــي يدمج عدة معطيات 
ثقافيــة وتاريخيــة ودينيــة، يف محاولــة إلنتــاج مرجعيــة دينيــة مغربيــة قطريــة. 
ولكــي ال يبــدو هــذا اإلســام جامــدا مترجمــا للتقاليــد املذهبيــة املغربيــة، 
يحــاول الوزيــر، مــن خــال معاجلــة تاريخانيــة، أن ال يجعــل مــن الديــن معطــى 

ســاكنا بــل متفاعــا مــع الواقــع املغربــي12.

لقــد جــرى بيــان مضمــون الفصــل 41 مــن دســتور 2011 عبــر مــا أتخــذ مــن 
إجــراءات علــى مــدى 11 ســنة التــي تلــت أحــداث 16 مايــو 2003 وال تــزال. 
فقــد مت تقــدمي املشــروع قبْليــا حتــت شــعار التأهيــل والعصرنــة املعبــر عنــه 
رســميا ب »تأهيــل احلقــل الدينــي«،13 ويفيــد النــص وغيــره مــن القوانــن 
الصــادرة منــذ ذاك احلــن نزعــة واضحــة للتحكــم يف املجــال الدينــي وضبــط 
أنفاســه وجبــر الفاعلــن فيــه علــى الســير وفــق تفاصــل صغيــرة حتــدد علميــة 

االنتمــاء واإلقصــاء مــن وإلــى احلقــل الدينــي.

الظهائر، تصريفا للسلطة الدينية:

مبوجــب الفصــل 41 مــن الدســتور، ميــارس امللــك ســلطاته يف املجــال الدينــي 
ــا  ــه ممث ــن، وليــس بصفت ــرا للمؤمن ــه أمي ــر يصدرهــا بصفت بواســطة ظهائ

12 - محمد الطوزي، يف استجواب خص به أسبوعية اخبار السياسة، العدد 6، 20-14 نونبر 2003.
13  - يهــدف هــذا املشــروع إلــى »تعزيــز األمــن الروحــي للمملكــة، بتحصــن عقيدتهــا، وصيانــة وحدتهــا املذهبيــة، 
والــذود عــن ثوابتهــا وقيمهــا؛ و إدمــاج اخلطــاب الدينــي، يف صلــب املشــروع املجتمعــي«. انظــر نــص اخلطــاب امللكــي 

ــاف ــع وزارة االوق ــة 1430. موق ــى للســنة الهجري ــس العلمــي األعل ــى، للمجل ــة األول ــدورة العادي ــاد ال مناســبة انعق
http://www.habous.gov.ma 
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أســمى لألمــة أو ملــكا لــه اختصاصــات محــددة بدســتور، وبعكــس الظهائــر 
العاديــة14، ال توقــع الظهائــر الصــادرة يف إطــار الفصــل 41 مــن لــدن رئيــس 
ــل  ــض ب ــة للتفوي ــر قابل ــك غي ــة للمل احلكومــة ممــا يعنــي أن الســلطة الديني
متــارس حتــت إشــرافه15. كمــا متارس هــذه الصاحيات مبقتضى املراســيم16، 

والقــرارات امللكيــة17.

بــدأ امللــك يف إصــدار القوانــن يف املجــال الدينــي« مباشــرة بعــد 16 مايــو 
ســرعة  تراتبياتــه  القانونــي، مبختلــف  اإلنتــاج  شــهد  إذ  الذكــر،  الســالفة 
وانســيابية كجــواب بــدا للفاعلــن ضــرورة حتميــة ملواجهــة اإلرهــاب الــذي 
ضــرب بقــوة وفجــأة يف الــدار البيضــاء. وقــد ظهــر بوضــوح غيــر قابــل للشــك 
ــة  ــرا املؤمنــن إلزامي ــاره أمي ــك باعتب ــي يصدرهــا املل ــة الت أن للقوانــن امللكي
قانونيــة تامــة، تنهــي مشــكلة التأويــل القانونــي الــذي قــد يحدثــه الفصــل 
41، فالظهائــر ليســت تصريفــا لســلطات الدســتورية للملــك كرئيــس للدولــة 
ــن،  ــرا للمؤمن ــه أمي ــا بصفت ــة ميتلكه ــل جتســيد لســلطات حقيقي فحســب، ب
تصــدر يف اجلريــدة الرســمية، أســوة بباقــي القوانــن؛ لتنتقــل عبــر مراســيم 

ــذ18.  ــى مســتوى التنفي ــة إل وقــرارات ملكي

مــن الناحيــة الشــكلية ميكــن التخفيــف، مــن وقــع انفــراد امللــك باملجــال 
الدينــي عبــر تصريــف هــذه الســلطة إلــى ظهائــر مبوجــب نــص دســتوري 
مســتقل، فمــادام ال معقــب علــى ظهائــر امللــك، فــا خــوف ممــا ممــا يعانــي 

14 - ويوقــع الظهيــر بالعطــف مــن لــدن رئيــس احلكومــة ماعــدا الظهائــر املتعلقــة ب : تعيــن رئيــس احلكومــة والــوزراء 
واعفاؤهــم – مجلــس الوصايــة – حالــة االاســتثناء – االاســتفتاء – حــل البرملــان – تعيــن القضــاة …

15 - ويســمى الظهيــر التنفيــذي  التنفيــذي، يصــدره ويوقعــه امللــط ويتميــز باملواصفــات نفســها التــي يتميــز بهــا الظهيــر 
الشــريف، إال ان الظهيــر التنفيــذي يقصــد بــه اعطــاء الشــرعية التنفيذيــة لقانــون صــادر عــن البرملــان اذ بــدون صــدور 
هــذا الظهيــر يف اجلريــدة الرســمية الميكــن للقانــون املصــادق عليــه مــن لــدن البرملــان ان ينتقــل الــى مرحلــة التنفيــذ.

16 - مثــل مرســوم 2 ديســمبر 2005، القاضــي بتكليــف وزير األوقــاف والشــؤون اإلســامية بتحديد كيفيــات تطبيــق 
أحــكام القانــون رقــم 13.01 يف شــأن التعليــم العتيــق.

ــة  ــى، ووزارة األوقــاف( يف أمــور تنظيمي 17 - القــرار يصدرصفــة عامــة مــن جهــات محصــورة )املجلــس العلمــي األعل
إداريــة لتنفيــذ ظهائــر او مراســيم وتصــدر آنــذاك باجلريــدة الرســمية. 

18 - إضافــة إلــى الظهائــر ميــارس امللــك مبقتضــى الدســتور املهــام التشــريعية والتنفيذيــة يف مبقتضــى مراســيم 
ــر أو  ــة لتنفيــذ ظهائ ــة إداري وقــرارات. وتصــدر بصفــة عامــة مــن جهــات متعــددة مفــوض لهــا بذلــك يف أمــور تنظيمي
قوانــن أو مراســيم وتصــدر آنــذاك باجلريــدة الرســمية، كمــا ميكــن أن يكــون القــرار فرديــا – تعيــن – ترقيــة  وال يصــدر 
بالضــرورة باجلريــدة الرســمية. لاســتزادة، أشــركي محمــد، الظهيــر الشــريف يف القانــون العــام املغربــي »الطبعــة 

األولــى، 1983.
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منــه صنــع التشــريع يف املغــرب مــن تلكــؤ يف التنزيــل بســبب ثقــل التقنــن 
ــة 19. ــل القوانــن التنظيمي ــزال، دون تنزي ــي حتــول وال ت وضعــف املائمــة الت

الدين مبثوثا يف القانون: 
أوال: املجلس العلمي األعلى: 

يتــرأس أميــر املؤمنــن، مبوجــب الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 41 مــن الدســتور،  
املجلــس العلمــي األعلــى الــذي يتولــى دراســة القضايــا التــي يعرضهــا عليه...، 
ويعتبــر املجلــس اجلهــة الوحيــدة املؤهلــة إلصــدار الفتــوى يف شــأن القضايــا 

احملالــة إليــه.

ُحــددت اختصاصــات املجلــس مبوجــب ظهيــر20، ممــا جعــل الفصــل 41 محــل 
إشــكاالت قانونيــة:

 فهــل الفتــوى الصــادرة عــن املجلــس قــرار أم رأي؟ كيــف ميكــن للفتوى أن تلزم 
الدولــة ومؤسســاتها؟  وكيــف يتــم تفعيــل »القــرار احلامــل للفتــوى«، ومــا هــي 
آثــاره علــى ســمو الدســتور ومبــدأ الســيادة الشــعبية؟ هــل ســيصدر املجلــس 
ــة الدســتورية، أو  ــى عمــل احملكم ــى املؤسســة التشــريعية أو عل ــات عل تعقيب
ســيعمل يف خدمــة الشــرعية الدينيــة للملــك؟ هــل املجلــس جهــاز لضبــط 
وحــدة املمارســة الدينيــة للمغاربــة؟ أم فقــط أعمــال املؤسســات الرســمية 
املكلفــة بشــؤون الديــن؟...، كيــف ســتراقب مثــا وزارة األوقــاف واحلــال أنهــا 
اجلهــاز التنفيــذي لسياســة أميــر املؤمنــن الــذي يرجــع إليــه أمــر الديــن كلــه؟21

الدولــة  إدارة  عنــد  يتوقــف  ال  املقصــد  إن  املجلــس؛  فتــاوى  تواتــر  يبــن 
ــة وبيــان  للمؤسســات الدينيــة فحســب، بــل ميتــد إلــى التفصيــل لديــن الدول
19 - بعــد 7 ســنوات مــرت علــى وضــع لدســتور التــزال بعــض القوانــن التنظيميــة لــم تــر النــور مثــل القانــون املفعــل 

ــي للغــات.. ــس الوطن ــة و احملل ــع الرســمي لامازيغي للطاب
20 -  الظهيــر الشــريف رقــم 1.03.300 الصــادر يف 2 ربيــع األول 1425 )22 أبريــل 2004( القاضــي بإعــادة تنظيــم 

املجالــس العلميــة
21 -   جــاءت مذكــرة احلــرب االشــتراكي املوحــد بشــأن  الدســتور املراجــع  مبقتــرح التنصيــص علــى حتديــد لقــب إمــارة 
املؤمنــن كلقــب رمــزي مــن جــوت امتــدادات الــى جســيم الدولــة واعتبــره حســما لــكل هتــه التســاؤالت. محمــد الساســي، 

امللــك يقــدم الدســتور..م،س، ص 27
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أسســه العقائدية واملذهبية،  انه دين رســمي أصولي يعن، بحســب الظرفية، 
أصوليــات أخــرى يقــوم مبحاربتهــا )الســلفية، الشــيعة...(، أن املجلــس بهــذا 
االعتبــار هــو القيــم علــى عقيــدة الدولــة، وتصــدر الفتــاوى مــع كل حــدث 
يتطلــب إعــادة تنشــيط العقائــد الرســمية مبــا يناســب الظــروف املســتجدة، 
ــة  ــدة الدول ــى إعــادة صياغــة عقي ــس امللعــي نفســه يف حاجــة إل ويجــد املجل
ــام، ممــا يفجــر  ــن يف املجــال الع ــى هامــش أي نقــاش حــول الدي ــة عل الديني
النقاشــات مــن لــدى للفاعلــن املنافســن حــول جــدوى الضمانــات الدســتورية 
الشــعارات كثــرة القوانــن الضامنــة نظريــا احلريــات الفرديــة واجلماعيــة22. 

تطــرح مجــال عمــل املجلــس العلمــي األعلــى اســتفهامات أخرى : فهــل تلزم فتواه 
املؤسســات، أم تلــزم املغاربــة املنتمــن للديــن اإلســامي؟ وهــل تهــم مواضيعهــا 

مجــال العبــادات، أم تتســع لتشــمل مجــال املعامــات وقضايــا السياســة؟23 

جــاءت الــدروس احلســنية- امللقــاة يف شــهر رمضــان مــن كل ســنة أمــام 
أميــر املؤمنــن  - بتحديــدات صارمــة ألعضــاء املجلــس العلمــي باعتبارهــم 
كبــار منتجــي اخلطــاب الدينــي الرســمي، حيــث حســم  األوقــاف الشــؤون 
اإلســامية يف درســه االفتتاحــي لسلســة الــدروس الرمضانيــة برســم العــام 
الهجــري 1424 يف الوظيفــة األصليــة »لكبــار العلمــاء«، فحددهــا يف »التبليــغ«، 
أمــا مــن جهــة التطبيــق، فيتمثــل يف اجلانــب السياســي املتعلــق بتدبيــر شــؤون 
الدولــة واملجتمــع وهــو راجــع علــى أولــي األمــر مــن احلــكام« الــذي ال يحــق 
لغيــره أن يوجــه العمــل السياســي باســم الديــن«، ذلــك أن »الديــن والسياســة 
ال يجتمعــان إال يف أميــر املؤمنــن«. ويف الــدرس نفســه نقــرأ: »عقيــدة العلمــاء 
تكرســت مــع مــرور القــرون لتصبــح مبنيــة علــى وجــوب تقويــة الدولة مبســاندة 

أميــر املؤمنــن لصيانــة جــادة الديــن«.24 
22 - تدخــل املجلــس عبــر فتاويــه يف عديــد القضايــا الســجالية وقــد مت جمــع الصــادر منهــا بــن 2004 و2012 ونشــرها 

يف كتــاب فريــد، وهــي: 
-منــع زواج املســلمة بغيــر املســلم.- عــدد الزوجــات حــل اجتماعــي لصالــح املــرأة والرجــل- تثبيــت قاعــدة للذكــر مثــل 
علــى  مســافرون -  ألنهــم  رمضــان  يفطــرون  الرياضيــون   - حظ األنثين - حق الطاق للرجل فقط 
احلائــض أن حتافــظ علــى نظافــة املســجد- القتــل ملــن خــرج مــن اإلســام - تطليــق مــن اكتشــفت أن زوجهــا بهائــي-

املســلمة ال تــرث أباهــا املســيحي- اإلجنــاب عبــر حتويــل املنــي حائــز
m.alyaoum24.com/163528.html  

23 -  محمد الساسي، امللك يقدم الدستور، ص27
  Habous.gov.ma 24 - انظر نص الدرس بالصوت والصورة على موقع وزارة االوقاف املغربية
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ويف ســبيل تكويــن هيئــة مغربيــة جتمــع باقــي العلمــاء الدينين األوفيــاء وتوثيق 
األواصــر اصــدر بتاريــخ 14 فبرايــر 2006 ظهيــر إلنشــاء مؤسســة ذات نفــع 
عــام ســميت« الرابطــة احملمديــة للعلمــاء«.25 ولــم يســتطع هــذا اجلهــاز حلــد 
اليــوم مــن صنــع قيــادات عاملــة بحيــث حصــر الظهيــر مهامهــا يف جلــب الوجــوه 
احملليــة وإعطــاء االعتبــار لهــم ومــن دون ســلطة حقيقيــة، ممــا منــع أعضائهــا  
مــن بنــاء املصداقيــة لصالــح اخلطــاب الــذي ينتجــه العلمــاء املســتلقن األكثــر 
تتبعــا مــن طــرف اجلمهــور املغربــي.26 وظــل يف وضــع املؤسســات املكلفــة 
بتبليــغ وبتكييــف النصــوص حســب الظــروف، »النمــوذج الدينــي املغربــي« 

والــرد علــى املذاهــب املخالفــة.27

ــدا لضعــف  إن يف إخضــاع العلمــاء ومجالســهم للفصــل 41 مــن الدســتور تولي
بنيــوي يف قــدرة املغــرب علــى إنتــاج فاعلــن دينــن قادريــن علــى بلــورة خطــاب 
يتجــاوز حــدوده احملليــة.28 وقــد وجــد الكثيــر مــن العلمــاء ضالتهــم يف الهجــرة 
إلــى بلــدان املشــرق العربــي التــي يتزايــد طبلهــا علــى قيــادات قــادرة علــى إخراج 

منــاذج دينيــة ذات صيــت إقليمــي ودولــي وليــس التوقــع يف محيطهــا احمللــي.

وعلــى مســتوى املمارســة، لــم مينــع مــا شــدد عليــه الظهيــر احملــدث للمجلــس 
العلمــي واملتمثــل يف اإلخــاص لثوابــت املغــرب الدينيــة )األشــعرية، املالكيــة، 
التصــوف(، مــن تدخــل فاعلــن آخريــن يعملــون علــى تفســير هــذه الثوابــت يف 
ــاة  ــام الرابطــة: املســاهمة يف تنشــيط احلي ــر الشــريف رقــم 1.05.210 ومــن مه ــر شــريف الرابطــة بالظهي 25 - ظهي
العلميــة والثقافيــة يف مجــال الدراســات اإلســامية مــن خــال توثيــق أواصــر التعــاون والشــراكة مــع املؤسســات والهيئــات 
العلميــة األخــرى ذات االهتمــام املشــتركة وتوثيــق أواصــر التعــاون والتواصــل بــن العلمــاء واملفكريــن واجلمعيــات 

ــة. ــة واألجنبي ــة الوطني ــة واملؤسســات الثقافي ــات العلمي والهيئ
26 - من خاصات الدراسة املسحية حول االسام اليومي يف املغرب،

El AyAdi Mohammed et autres, L’Islam au quotidien ..op.cit
ــه  ــي، واإلحاطــة بأصول ــك خطــاب التطــرف، بنســقه الداخل ــرأ، »إن تفكي ــك خطــاب التطــرف نق ــاب تفكي 27 - يف كت
ــي يتشــكل  ــه الت ــه، واســتقراء ملفردات ــي تتكــون منهــا مقوالت ــة الت ــه الفكري ــل بنيات ــي يتأســس عليهــا، وحتلي ــة الت العقدي
منهــا خطابــه جملــة وتفصيــا، والوقــوف علــى امتداداتــه األفقيــة والعموديــة يف حيــاة املجتمعــات اإلنســانية املعاصــرة. 
ورصــد شــبكة مفاهيمــه املختلفــة، مــع االســتحضار التــام ألطروحاتــه، والتشــخيص الدقيــق والســليم إلعطائــه الذاتيــة 

واملنهجيــة«. 
hTTp://www.ARRAbiTA.mA/ARTiclE.Aspx?c=107195
28 - وقــد كان االزهــر حتــى عهــد قريــب املؤسســة التــي متــد املؤسســات التعليــم الدينــي يف العالــم االســامي باالطــر 
العلميــة مبــا فيهــا املؤسســات الســعودية، وعلــى إثــر احــداث 11 ســبتمبر ومــا تاهــا مــن عمليــات تزايــدت الطلــب علــى 

أطــره لترشــيد اخلطــاب الدينــي وتأطيــر ودوره يف العالــم االســامي. لاســتزادة راجــع:
zEghAl (m), gARdiEns dE l’islAm, lEs oulémAs d’El AzhAR dAns l’EgypTE conTEmpoRAin. 
pARis, p.s.p , 1996.
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ــدي اخلــاص،  ــي والعق ــا املذهب ــا، يف اجتــاه يخــدم انتمائه ــرار به اجتــاه اإلق
مســتغلة بذلــك الدرجــة العاليــة مــن العموميــة التــي يكتســيها احلديــث عــن 

الثوابــت الدينيــة يف التوجهــات الرســمية29. 

تقنن الوظيفة الدينية: 
يعتبــر القيمــون الدينيــون حجــر الزاويــة يف مشــروع تنزيــل مشــروع »تأهيــل 
احلقــل الدينــي يف املغــرب« والــدي ميثــل شــعار السياســة الدينيــة لفتــرة مــا 
بعــد أحــداث 16 مايــو 2003، يف التعريــف الواســع، وتشــمل مهمــة القيــم 
الدينــي، كل مــن يقــوم بخدمــة يف املســجد، وهــم األئمــة واخلطبــاء الوعــاظ 
واملؤذنــون وغيرهــم...، ويحصرهــم القانــون، يف األئمة واخلطباء يف املســاجد 
ــع  ــا بتتب ــدة مهمته ــة جدي ــن، وهــي مهن ــة املرشــدين الديني ــا فئ ــا إليه مضاف
األئمــة ومراقبتهــم، ويوظــف القائمــون بهــا، بواســطة عقــد عمــل مــع الدولــة. 

بعــد عــام كامــل مــن التكويــن.

ــن مــن أهــم محــاور خطــة »ميثــاق العلمــاء«  ــل األئمــة الديني وقــد كان تأهي
اإلمــام  عــن  »نوابــا  باعتبارهــم   2008 27 شــتنبر  امللــك يف  أعلنهــا  التــي 
األعظــم، أميــر املؤمنــن، يف التوجيــه واإلرشــاد الدينــي«. ومبناســبة انطــاق 
ــاف، أن 1500 مؤطــر يف كل اجلماعــات  ــر األوق ــج، أوضــح وزي هــذا البرنام
القرويــة واحلضريــة سيشــرفون علــى هــذه العمليــة »الكبــرى غيــر املســبوقة« 
التــي تتوخــى متكــن األئمــة مــن أداء مهامهــم علــى أكمــل وجــه، وإيجــاد تأطيــر 
ــه. إلــى جانــب  ــه وهويت ــه ومقومات ــى ثوابت دينــي مناســب ملجتمــع حريــص عل
مائمــة هــذا التأطيــر مــع جمهــور »جديــد وأكثــر انفتاحــا ووعيــا«. كمــا أبــرز 
الوزيــر إجباريــة البرنامــج بالنســبة جلميــع األئمــة، فضــا عــن كونــه سيشــكل 
باألســاس لقــاء تواصليــا روحيــا ربانيــا أكثــر منــه تعليميــا »لإحاطــة باإلطــار 
املذهبــي واملؤسســاتي الــذي يشــتغل فيــه األئمــة«. لكــن جهود التأهيل الشــامل 
للقيمــن الدينيــن الذيــن يتجــاوز عددهــم 70 ألفــا مــا تــزال مطروحــة بحــدة، 
ممــا يشــكل عائقــا وازنــا أمــام حتقيــق »مشــروع إعــادة هيكلــة احلقــل الديني«.
29 - لاســتزادة انظــر مؤلفنــا: احلــركات الســلفية يف املغــرب، بحــث سوســيولوجي انثروبولوجــي، مركــز دراســات 

الوحــدة العربيــة، الطبعــة الثانيــة، 2013(.
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ويف إطــار »خطــة التأهيــل الدينــي« أيضــا مت ضــخ أمــوال مهمــة يف ميزانيــة 
وزارة األوقــاف بغــرض حتســن األحــوال املاديــة لألئمــة واملســاجد والزيــادة 
يف املــوارد احملليــة، كمــا شــملت العنايــة باألئمــة، حيــث شــملهم بالتغطيــة 
الصحيــة، وتشــمل هــذه التغطيــة جميــع األئمــة مبســاجد اململكــة ســواء التــي 
ــوزارة أو التــي ينفــق عليهــا احملســنون، إضافــة إلــى التغطيــة  تنفــق عليهــا ال

الصحيــة األساســية ســيتمتع املســتفيدون مــن تغطيــة صحيــة تكميليــة. 
لقــد ســجلت اإلجــراءات اجلديــدة متيــزا عــن السياســة الســابقة لــوزارة 
األوقــاف، والتــي كانــت تعتبــر التطــوع هــو األصــل يف الوظائف داخل املســجد، 
وأن كل مــا تدفعــه األوقــاف مــا هــو إال مكافــآت وهــي غيــر ملزمــة بصــرف 
رواتــب مقابــل أداء الصــاة. »لقــد كان الوزيــر متحامــا علــى القيمــن الدينن 

الذيــن ينتســبون لوزارتــه«، يقــول أحــد األئمــة الذيــن اســتجوبناهم30.
إن مشــكل الظهيــر املنظــم للقيمــن الدينــن انــه يحــاول توحيــد األئمــة علــى 
عقائــد الدولــة وإخضاعهــم للمراقبــة يف وســط حتــوالت متســارعة يف هــذه 
املهنــة، فعلــى ســبيل املثــال، فقــد عرفــت فئــة االئمــة تغيــرات كبيــرة أضعفــت 
مــن رصيــده االجتماعــي، فبعدمــا كان إمــام املســجد هــو فقيــه القريــة وأســتاذ 
بــن  القريــة وعدلهــا املمتــاز وعاقــد األنكحــة واملصلــح  التاميــذ وموثــق 
املتخاصمــن، تبــدل وضعــه يف وقتنــا احلاضــر بشــكل كلــي، وقــد بــات اجلميــع 
مــدركا أن العــرف والتقاليــد املوروثــة أضحــت عاجــزة عــن تنظيــم شــؤون 
املســجد وإمامــه، فبعــد أن كان الطلــب ملحــا علــى شــخصه واملســتأذن فيمــن 
يتولــى اإلمامــة يف املســاجد، أصبــح اإلمــام مضطــرا حلمــل حقائبــه وعــرض 
خدماتــه لفاعلــن اآلخريــن يف املجــال الدينــي مــن علــى جماعــات عرفيــة 

وجمعيــات وجلــان املشــرفة علــى املســاجد.

ــه  ــب علي ــح الطل ــة، أصب ــارف الديني ــام املســجد مصــدر املع ــد أن كان إم وبع
يف تراجــع مســتمر، فعلــى تراجعــا كبيــرا، فبالرغــم مــن مواصلــة اعتمــاده 
30 - لقــد كانــت لــدى الوزيــر الســابق قناعــة مفادهــا أن اإلنفــاق علــى املســجد وطاقمــه مــن فــروض الكفايــات، فــإذا قــام 
بــه مــن فيــه كفايــة ســقط الفــرض عــن الباقــن وإذا تعطلــت حــرج الكافــة. حتــى كان الكثيــر مــن القيمــن يعتبــرون فتــرة 
تولي«املدغــري العلــوي« مبثابــة العهــد الســيئ للمســاجد كمــا ينعتــون وزارتــه بــإدارة مراقبــة الهــال وإصــدار حصــص اآلذان 
ــدول  ــر ال ــا أن القيمــن الدينيــن بأكث ــى كل حــال، فاملؤكــد لدين ــى تبرمهــا مــن -التزاماتهــا إزاء األئمــة. وعل ــة عل يف دالل
العربيــة أحســن حــاال مــن نظرائهــم باملغــرب، مــن حيــث تأهيــل معاهــد التكويــن وتقنــن الوظيفــة. املرجــع نفســه، ص 44
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ــة البالغــة 60 عامــا فمــا فــوق، فــإن  ــرأي الدينــي مــن طــرف الفئ مصــدرا لل
ــل ســنا31،  ــة األق ــات العمري ــر بالنســبة للفئ هــذه النســبة تتراجــع بشــكل كبي
حيــث يبــدو دور إمــام املســجد كمصــدر للمعلومــات الدينيــة البســيطة )الســهو 
يف الصــاة مثــا( هامشــية  باملقارنــة مــع دور الدعــاة و القنــوات الدينيــة 

الفضائيــة املشــرقية32.
ــة مــع فقيــه علــى  ويــكاد الشــرط، وهــو عقــد عــريف تتفــق مــن خالــه القبيل
إمامــة الصــاة وتعليــم األطفــال وحفــظ القــرآن واإلفتــاء، مقابل واجب ســنوي 
مــادي أو عينــي، منفــذ الشــغل الوحيــد املتبقــي للقيمــن الدينيــن بعــد أن 
أدت الوفــرة مــن املتخرجــن مــن شــعبة الدراســات اإلســامية، ودار احلديــث 
احلســنية، وجامــع القرويــن وكليــات الشــريعة التابعــة لــه، وبرامــج التكويــن 
التــي أقــرت أخيــرا يف هــذا املجــال33، إلــى تعــدد يف الطبقــة الدينيــة املؤهلــة 
ــي أصبحــت  ــي، خصوصــا يف ظــل الشــروط الت لدخــول ســوق الشــغل الدين
متطلبــة لولــوج املهــن الدينيــة والوعــظ واإلرشــاد، ومــن أهمهــا احلصــول علــى 

الشــهادات العليــا )اإلجــازة( مــن املؤسســات العليــا للتعليــم الدينــي34.
ــن  ــى منافســة فاعل ــة إل ــط املهــن الديني ــى ضب ــون يف ســعيه إل يتعــرض القان
آخريــن،  فكثيــرا مــا يضطــر »نــواب أميــر املؤمنــن« إلــى مســايرة تلــك اللجــان 
املشــرفة علــى املســاجد التــي ميارســون فيهــا، مادامــت هــي مــن يقــرر تنصيــب 
اإلمــام أو عزلــه وهــي مــن يرســم املناهــج، ليبقــى القيم الدينــي ضحية كل أزمة 
ــكاد يســتطيع اإلمــام  ــات، وبال تنشــب بــن أفــراد هــذه اللجــان وهــذه اجلمعي
ــار املــإ وتســيير شــؤون  ــوازن بــن رغبــات كب واخلطيــب عقــب كل أزمــة أن ي

املســجد مــن غيــر أن يســتطيع قانــون القيــم الدينــي حســم هــذه املشــاكل35.
31 - من نتائج البحث حول اإلسام اليومي، لاستزادة راجع:

El Ayadi Mohamad et autres, L’islam au quotidien…op,cit , p 141
32 - املرجع نفسه، ص 142 

33 - ومنهــا مــا شــهده عــام 2005 انطــاق الدراســة للفــوج األول مــن برنامــج تكويــن 150 إمامــا و50 مرشــدة حــول 
هــذا التكويــن أنظــر: كلمــة وزيــر األوقــاف أمــام جلنــة اخلارجيــة والدفــاع الوطنــي والشــؤون اإلســامية مبجلــس النــواب 
حــول تقــدمي امليزانيــة الفرعيــة لــوزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية، 11 نونبــر 2005. وهــي منشــورة يف موقــع الــوزارة 

 www.habous.gov.ma :علــى االنترنيــت
34 - علــى ســبيل املثــال اشــترط يف لــوج برنامــج تكويــن 150 مرشــدا و50 مرشــدة احلصــول علــى اإلجــازة يف الدراســات 
اإلســامية ومعلــوم أن املتخرجــن واملتخرجــات مــن هــذا التكويــن يوظفــون ويتقاضــون نفــس األجــر والتعويضــات 

واملخولــة ملتصــرف مســاعد )الســلم العاشــر(.
35 - علي حسو وسعيد أبو علي، املساجد باملغرب رؤية من الداخل،2007، ص 55
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هكذا يجد القيم الديني نفسه بن سندان ثاث توجهات:

- سياسة الدولة وقوانينها.
- القناعات الدينية جلهات املشرفة على املساجد. 

- اللجان واجلمعيات املسيرة لدور العبادة36.

ــاق العلمــاء« ملدونــة ســلوك يف ممارســة شــعيرة الصــاة  وضعــت »خطــة ميث
وغيرهــا، يخضــع مبوجبهــا األئمــة وعمــوم القيمن ملراقبة شــديدة ويتعرضون 
للمنــع يف حــال عــدم التقيــد ملــا يعتبــر تقاليــد دينيــة مغربيــة يف اإلمامــة املشــار 
إليه يف اخلطة، والنتيجة؛ تعرضهم ملنافســة شــديدة من لدن خريجي التعليم 
الدينــي املنفلــت مــن الرقابــة املؤسســاتية، فبعــد أن يحمــل خريجــو املــدارس 
العتيقــة حمولــة ثقيلــة مــن القواعــد واآلليــات العقائديــة والفقهيــة واألصوليــة 
واللغويــة، وبفعــل خلــو مناهــج هــذه املــدارس مــن حصــص للتدريــب علــى 
مهــام املســجد وشــؤون الدعــوة وغيــاب أي برنامــج عملــي مــدروس لــدورات 
تدريبيــة فاعلــة، يجــد هــؤالء أنفســهم مضطريــن للتتلمــذ علــى يــد نظرائهــم 
مــن ذوي التجربــة أو عــن طريــق التواصــل واالحتــكاك أو عــن طريــق البرامــج 
ــي أصبحــت تســتهدف أئمــة املســاجد، ومــن ضمنهــا  ــدة الت الرســمية اجلدي
ــد  ــم يجــد نفســه مــرة أخــرى بع ــى أن القي ــاق العلمــاء«، مبعن ــه »ميث مــا حمل
ــه  ــل مناســبة لتكوين ــة الشــاقة مضطــرا إليجــاد فرصــة عم ــه العصامي رحلت
وهــي ممارســة اإلمامــة مبســجد، ولكنــه لــن يكــون جاهــزا لذلــك قبــل اطاعــه 

علــى خصوصيــات هــذه الوظيفــة املعقــدة  )أســرار اإلمامــة(. 

ويف هــذا اإلطــار تتجلــى أهميــة املعاهــد التعليــم الدينــي املــوازي الدينيــة 
التعليــم الرســمي ومتــده مبعــارف  املوازيــة، يف أنهــا تعيــد تأهيــل خريــج 
التقنيــة الازمــة، يعــزز بهــا مــا أكتســبه يف التعليــم الرســمي مــن حفــظ القــرآن 
وبعــض مبــادئ العلــم الشــرعي،  كمــا تخــول لــه اســتئناف مســيرته الدراســية 
يف املســالك الرســمية مــن خــال متابعــة الدراســة يف أحــد املــدارس التعليــم 
العصــري احلــر، ليتمكــن  يف ســنوات قليلــة مــن اجتيــاز باكالوريــا التعليــم 

36 - املرجع نفسه، ص 23 
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املســارات  التنــوع يف  هــذا  ويســمح  باجلامعــة.  وااللتحــاق  األصيــل احلــر 
علــى ولــوج الوظائــف يف املســاجد اخلارجــة عــن نفــوذ الدولــة والتــي تســتمد 
اختياراتهــا املتصلــة ملهنــة اإلمامــة مــن قناعــات املشــرفن املمونــن ومنطلــق 
فوضــى التديــن والتشــابك املذهبــي )الســلفي-الصويف( يف غيــاب إشــراف 

ــة37. ــة لســلطة الرقاب ــس العلمي ــال للمجال وحضــور فع

أمــا اإلمــام التــي تســتهدفه برامــج التكويــن الرســمية فيبقــى حســبي مبثابــة 
شــبكات تقليديــة إرشــاد ومســاعدة ملــن يبحــث عــن املشــارطة  ممــا يعرضــه 
لعطالــة بــن احلــن واآلخــر، فليــس الوســطاء التقليديــون ســوى إدالء محليــون 
ــر اإلمــام محظوظــا إذا   ــة محــدودة، ويعتب ــم عــن حــدود ترابي تنتهــي خبراته

ســاعده هــؤالء علــى إيجــاد مســجد يف ظــل امتــداد شــبكات أكثــر فعاليــة.

ــه برامــج  ــرا ممــا تتطلب ــم كثي ــول عليه ــك، تضــرر األئمــة املع ــى ذل عــاوة عل
التكويــن مــن الوفــاء بالثوابــت املذهبيــة املغربيــة وقلــة فعاليتهــا حيــث مــن 
اســتقدام  مــن  يكثــف  الــذي  الشــيء  واحلجــاج،  اإلقنــاع  بتقيــات  اإلمــداد 
أشــخاص متعــددي الوظائــف لتولــي املهــام املســجدية ويف مقدمتهــم األســاتذة 
علــى مختلــف درجاتهــم، وقــد اســتفحل هــذا التوجــه يف فتــرة التذبــذب 
الســنوات  باملغــرب يف  الدينيــة  السياســة  )الســلفي-الصويف( يف  املذهبــي 
األخيــرة أحــداث 16 مايــو 2003. بشــكل، ســحب البســاط مــن حتــت أقــدام 
خريجــي هــذه املــدارس بإجائهــم عــن آخــر معقــل لهــم وهــي املشــارطة يف 
املســاجد. ودفعهــم إلــى االحتجــاج مــن اجــل تخصيــص جميع وظائف املســجد 
خلريجــي املدرســة الدينيــة الرســمية والذيــن ال يجــدون يف أحســن األحــوال 

ــف.38 ــر العمــل بهــذه الوظائ غي

مراقبة املساجد:
شــأن  يف  صــادر  ملكــي  لظهيــر  وفقــا  بدورهــا  املســاجد  أحــوال  نظمــت 
اختصاصــات وتنظيــم وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية، أحدثــت مبوجبــه 

37 - املرجع نفسه، ص 57
38  - علي حسو وسعيد أبو علي، املساجد باملغرب..م، ص 23.
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مديريــة للمســاجد مكلفــة بإحصــاء املســاجد وضبطهــا ووضــع ســجل خــاص 
بهــا.39

قبــل صــدور الظهيــر، اضطــرت الســلطة )وزارة األوقــاف، ووزارة الداخليــة( 
بعــد مــرور مــدة علــى أحــداث 16 مايــو 2003 اإلرهابيــة بالــدار البيضــاء 
إلــى اتخــاذ تدابيــر احترازيــة عديــدة، ابتــدأت بإغــاق عــدة مســاجد بدعــوى 

ســيطرت »أفــكار متطرفــة«40. 

أثــارت إجــراءات الضــم التــي كان معمــول بهــا حلــل إشــكاليات عديــدة، فمــن 
حيــث املبــدأ تخــول املســاطر للجمعيــات املســجدية حــق التقــدم لطلــب الضــم 
إلــى اجلهــات املختصــة41، شــرط أن يكــون الطلــب متضمنــا الوثائــق التاليــة: 
التصميــم - رخصــة اجلمعيــة - شــهادة صاحيــة احملــل - عــدد املرافــق 

احملبســة لصالــح املســجد...

قبــل أحــداث 16 مايــو 2003، أبانــت مصالــح وزارة األوقــاف عــن تشــدد كبيــر 
يف قبــول طلبــات الضم،حيــث كثيــرا مــا ترفــض هــذه الطلبــات وألســباب 
ــكان ال  ــى مرافــق خاصــة، ف ــة عل ــر املســاجد املعني ــا عــدم توف ــدة أهمه عدي
يقبــل للضــم ســوى املســاجد التــي تتوفــر علــى محــات جتلــب مــوارد تعفــي 
الــوزارة مــن حتمــل أي عبــئ مالــي ينتــج عــن الضــم، وقــد وقفنــا علــى عــدة 
جمعيــات مســجدية تقدمــت مــرات كثيــرة بطلــب الضــم دون أن يســتجاب لهــا 

لــذات األســباب42. 

39 - وفقــا للظهيــر الشــريف رقم 1.16.38 لـــ 17 جمــادى األولــى 1437)26 فبرايــر 2016( يف شــأن اختصاصــات 
 http://www.habous.gov.   وتنظيــم وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية

40 - خافا للمساجد األخرى، فقد ضم هذا املسجد بواسطة مسطرة الضم العادية.
41 - بخصــوص نوعيــة املشــاريع التــي تشــرف عليهــا اجلمعيــات املســجدية فهــي متنوعــة منهــا التــي تشــرف علــى بنــاء 
املســاجد فقــط، وأخــرى تهتــم باملســاجد العاملــة والتــي تــزال يف حاجــة إلــى تكملــة ســواء مــن حيــث البــاط، او الزخرفــة 
أو التجهيــزات الصحيــة والكهربائيــة والترميمــات، أو بنــاء امللحقــات ) بيــوت الوضــوء، مكتبــات، مــدارس قرآنيــة(، و منها 
تلــك التــي تتكلــف بالشــؤون اليوميــة للمســجد، ويف الواقــع تتعــدى مهــام اجلمعيــات املســجدية العنايــة بشــؤون املســاجد 

لتشــمل تعيــن اإلمــام وطاقــم املســجد وتنظيــم املناســبات الدينيــة بتنســيق مــع الســلطات املختصــة.  
42 - ومنهــا جمعيــة احملســنن لبنــاء وجتهيــز مســجد أحــد بحــي مبــارك أوعمــر بأيــت ملــول ) قــرب أكاديــر(، فقــد بنــت 
هــذه اجلمعيــة املســجد وجهزتــه  ومازالــت  اجلمعيــة تتكفــل بــه رفقــة املدرســة العتيقــة امللحقــة بــه« املدرســة القرآنيــة  
لتحفيــظ القــرآن وتدريــس علومــه« علــى الرغــم مــن الطلبــات الكثيــرة التــي قدمتهــا اجلمعيــة إلدارة األوقــاف مــن أجــل 

الضــم والتــي لــم يوافــق عليهــا.
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ــى مســطرة  ــة كبيــرة عل ــح املختصــة مرون ــه بعــد أحــداث، أضفــت املصال لكن
الضــم، وذلــك لكــي تتمكــن مــن الســيطرة علــى املســاجد التــي تســيرها 
»اجلمعيــات الســلفية«، بــدون االهتمــام مبشــكل املــوارد الــذي كان حجــة 
ــة  ــات الضــم املعني ــد مــن طلب ــة، وكانــت العدي ــرة املاضي لعــدم الضــم يف الفت
بهــذه احلالــة قــد تقدمــت بهــا الســلطات التابعــة لــوزارة الداخليــة. يف حــن 
بقيــت ترفــض طلبــات الضــم التــي يتقــدم بهــا اخلــواص مباشــرة إلــى ســلطة 
األوقــاف،43 ممــا يبــن إلــى أي حــد حتكــم الهاجــس األمنــي يف عمليــة تأميــم 

املســاجد.

رغــم ذلــك، فــإن سياســة الضــم التــي ســارعت إليهــا الســلطة لــم تشــمل كل 
املســاجد التــي تخضــع إلشــراف اجلمعيــات الســلفية أو التــي يحــج إليهــا 
مصلــون منتمــون إلــى هــذه اجلمعيــات، ممــا يجعــل املئــات مــن املصليــن 

الســلفين يحجــون إليــه يف شــهر رمضــان مــن كل عــام.44

ســرعان مــا يلحــظ الزائــر للمســاجد غيــر التابعــة لألوقــاف طابعهــا الســلفي 
الواضــح، ســواء مــن حيــث طقــوس الصــاة، أو مواضيــع خطبــة اجلمعــة،45 
أو هويــات طاقــم اجلمعيــة الســاهرة علــى شــؤون املســجد وســمت املصلــن.

وتشــهد هــذه املســاجد كذلــك نشــاطا كبيــرا مــن حيــث جمــع التبرعــات مــن 
طــرف اجلمعيــات املشــرفة عليهــا مــن أجــل اســتكمال بنائهــا وجتهيزها، ورغم 
ذلــك لــم توضــع علــى الئحــة الضــم لــدى وزارة األوقــاف، لتبقــى مــا تقــوم بــه 

الــوزارة مــن إشــراف وتوجيــه قابــا للتفــاوض حــول حجمــه وحــدوده.46
ــد أصبحــت الســلطة  ــي ضمــت بســبب »ســلفيتها«، فق ــوا ميارســون يف املســاجد الت ــن كان ــة الذي 43 - بالنســبة لائم
احملليــة تطلــب منهــم احلصــول علــى وثيقــة إعــادة توجيــه يســلمها املجلــس العلمــي، وذلــك علــى الرغــم مــن حصولهــم 
ــى هــذه الوثيقــة بعــد اخلضــوع  ــة مــن أحــد املجالــس العلميــة، ويحصــل عل ــى تزكيــة يف اإلمامــة أو اخلطاب املســبق عل
الختبــار مــن طــرف املجلــس العلمــي، لكــن حالــة املقــرئ الشــهير عمــر القزابــري الــذي يــؤم التروايــح مبســجد احلســن 
الثانــي بالــدار البيضــاء تبــن دور الضغــط الشــعبي واإلعامــي يف احتفــاظ األئمــة يف مناصبهــم رغــم توجههــم الســلفي. 

انظــر مؤلفنــا، احلــركات الســلفية، مرجــع ســابق.
44 - أفــاد لنــا املســئول عــن قســم الشــؤون اإلســامية بنظــارة األوقــاف أن هــذه األخيــرة تنتظــر اســتكمال بنــاء املســجد 

لكــي تضمــه. 
45 - باســتثناء بعــض اإلشــارات القليلــة تغيــب عــن خطــب هــذا األخيــر مــا يشــير إلــى املذهبيــة الســلفية، ولعــل ذلــك 

هــو مــا مكنــه مــن االحتفــاظ مبنصبــه كخطيــب رســمي للمســجد.
46 - عبــد الغنــي منديــب، الديــن واملجتمــع، دراســة سوســيولوجية للتديــن املغــرب ) الــدار البيضــاء، إفريقيــا الشــرق، 

2006(، ص 80
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علــى مســتوى التمويــل، تبقــى اإلعانــات التــي تقدمهــا الدولــة للجمعيــات 
املســجدية شــحيحة ال تشــمل ســوى لوجســتيك املســجد )الفراش، مصاريف 
املــاء والكهربــاء، مكبــرات الصــوت..(47، عــاوة علــى مســتحقات طاقــم 
املســجد )األئمــة، اخلطبــاء، املنظفــون، قــراء احلــزب، املؤذنــون املراقبــون، 
الوعــاظ(، يف حــن ال يســتفيد مــن أطقــم املســاجد غيــر التابعــة ســوى األئمة 
واخلطبــاء، لكنهــا تســتفيد يف تغطيــة مصاريفهــا مــن تبرعــات احملســنن أو 
عــن طريــق املــوارد التــي جتمــع مــن طــرف املناديــن بالتبــرع عقــب كل صــاة، 
وتنشــط حمــات التبــرع هــذه علــى اخلصــوص يف املســاجد ذات الطابــع 

الســلفي.48 

ومتثــل املســاجد التــي يرعاهــا الســلفيون إذن شــبكة تواصليــة دعائيــة تشــجع 
ــى  ــم هــذه الدعــوة عل ــاء أخــرى، وتت ــك املســاجد وبن ــز تل ــة وجتهي ــى رعاي عل
منابــر خطبــة اجلمعــة، وإبــان اخلــروج مــن املســاجد. وذلــك يف ظــل شــح 
املــوارد املخصصــة للمســاجد مــن ميزانيــة الــوزارة الوصيــة، حيــث تقــل داللــة 

األرقــام الرســمية أمــام ضخامــة عــدد املســاجد وتعــدد أنواعهــا وتهاكلهــا.

أمــا بالنســبة للمحســنن الذيــن تتــم تعبئتهــم مــن طــرف نشــطاء احلركــة 
الســلفية، فباإلضافــة إلــى دافــع الفضــل الدينــي املتحصــل مــن بنــاء املســاجد، 
ــة  ــة االعتباري ــى بعــض املكاســب املهمــة تتلخــص يف املكان يحصــل هــؤالء عل
داخــل الوســط االجتماعــي: فباإلضافــة علــى مــا يــؤدي إليــه بنــاء دور القــرآن 
بجــوار املســجد مــن تعزيــز حركــة إعــادة األســلمة علــى مســتوى القاعــدة ويف 
األحيــاء وشــبكات التعاضــد املتآلفــة حــول املســجد، فإنــه يســمح للمحســنن 
مكانــة  ونيــل  الســلطات احملليــة،  مــن  والتقــرب  معــارف جديــدة،  بكســب 

محترمــة عنــد العمــوم.  

التنظيمــات  ملراقبــة  الدولــة  اعتمدتهــا  التــي  اجلديــدة  اإلجــراءات  ومــن 
املســجدية وضبــط مصادرهــا املاديــة والتعــرف علــى طــرق متويلها للمســاجد، 
إصدارهــا للقانــون رقــم 29.04 القاضــي بتغييــر ومتيــم الظهيــر الشــريف 

47 - تتوصل املساجد بهذه اإلعانات قبل بداية شهر رمضان.
48 - ماحظة تخص مسجد بحي احملاميد، والذي تسيره جمعية ذات توجه سلفي.
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املعتبــر مبثابــة قانــون رقــم 1.84.150 الصــادر يف 2 أكتوبــر 1984 املتعلــق 
باألماكــن املخصصــة إلقامــة شــعائر الديــن اإلســامي فيهــا49.

ومــن الناحيــة الرســمية، يهــدف هــذا القانــون إلــى توســيع مجــال االستشــارة 
ملنــح رخصــة بنــاء األماكــن املخصصــة إلقامــة شــعائر الديــن اإلســامي، 
ــاء املســاجد،  ــاء املزمــع إجنــازه مــع البرنامــج العــام لبن ــق البن واشــترط تطاب
وضــرورة تنظيــم احملســنن الذيــن يرغبــون يف بنــاء أحــد أماكــن إقامــة هــذه 
الشــعائر يف إطــار جمعيــة تنشــأ طبقــا ألحــكام الظهيــر الشــريف املتعلــق 

ــاء. ــة جمــع األمــوال املخصصــة للبن ــط عملي ــات، فضــا عــن ضب باجلمعي

يعــد هــذا القانــون، إطــارا للضبــط واملراقبــة، للوقــوف يف وجــه كل املســاعي 
الديــن  شــعائر  إلقامــة  املخصصــة  األماكــن  اســتغال  تســتهدف  التــي 
اإلســامي »ألهداف غيــر ســليمة«. كمــا انــدرج يف إطــار اجلهــود املبذولــة مــن 
ــرة  ــن يســتغلون املســاجد ألهــداف أخرى »خطي ــك الذي أجــل التصــدي ألولئ

ــة«.  ــى األمــن الروحــي للمملك عل

لقــد ألــزم القانــون انتظــام عمليــات بنــاء املســاجد يف إطــار جمعيــات إحســان 
عمومــي تخضــع لنظــام أساســي منوذجــي تضعــه اإلدارة وبشــكل عــام، يخضــع 
كل التمــاس »إلحســان عمومــي«50 بهــدف جمــع املــال لبنــاء املســاجد املشــار 
ــة بأشــغال كبــرى، لترخيــص مســبق  إليهــا أو صيانتهــا، كلمــا تعلقــت الصيان
مــن العامــل )احملافــظ( املعنــي باألمــر بعــد اســتطاع رأي وزارة األوقــاف 

والشــؤون اإلســامية. 

الواضــح إذن، أن القانــون قــد وضــع ألغــراض أمنيــة تتلخــص يف احلــد 
ــة.  ــي للدول ــي واملذهب ــي ال تســير يف اخلــط الدين ــات الت مــن نشــاط اجلمعي
ــن  ــد م ــد العدي ــة جتمي ــر إمكاني ــل وبشــكل كبي ــد، يحتم ــون اجلدي ــع القان وم
اجلمعيــات املســجدية، خصوصــا إذا علمنــا أن أغلبهــا اعتمــد يف الفتــرة 
ــر أماكــن مخصصــة إلقامــة  ــون تعتب ــى مــن هــذا القان ــة مــن الفصــل األول مــن املــادة األول 49 - حســب الفقــرة الثاني
شــعائر الديــن اإلســامي فيهــا: املســاجد والزوايــا واألماكــن األخــرى التــي ميــارس فيهــا املســلمون شــعائرهم الدينيــة.
50 - يجــب متيــز هــذا اإلحســان عــن اإلحســان العمومــي الــوارد يف أحكام القانون007.41 الصــادر يف 12 أكتوبر 1972. 
املتعلــق مســطرة الترخيــص بالتمــاس اإلحســان العمومــي والــذي يهــم مختلــف اجلمعيــات األخــرى. وميكــن االطــاع علــى 
 http://www.sgg.gov.ma/Page_Ar.aspx?id=733      :هذا القانون يف  موقع األمانة العامة للحكومة
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الســابقة يف جمــع األمــوال طرقــا عرفيــة  تقليديــة وخــارج وصايــة الســلطة، 
ــة جمــع  ــد، مكلفــة مبراقب ــون اجلدي ــات القان ــي أصبحــت، بحكــم مقتضي الت

التبرعــات وطــرق إنفاقهــا.51 

ــج عــن  ــد، ومــا نت ــون اجلدي رغــم كل هــذه اإلجــراءات التــي عبــر عنهــا القان
أحــداث 16 مايــو2003 مــن محاصــرة اجلمعيــات العاملــة يف احلقــل الدينــي 
املغربــي ومنــع نشــاط بعضهــا وإغــاق وضــم املســاجد التــي توجــد حتــت 
ــى  ــاذ إل ســيطرتها، وجــد املنتســبون للتنظيمــات الســلفية عــدة مســالك للنف
الوظائــف املســجدية ) اإلمامــة واخلطابــة( وذلــك بفعــل العاقــات الشــخصية 
التــي تربطهــم بدوائــر الســلطة احملليــة وشــبكة مــن احملســنن علــى مســتوى 

املدينــة، ففــي شــهر رمضــان 

فحتــى لــو خضعــت املســاجد غيــر التابعــة ملراقبــة الدولة، وكانت هــذه األخيرة 
هــي التــي تــؤدي األجــرة للقيمــن عليهــا، فــإن التنظيمــات الســلفية جتــد 
مجــاال الســتثمار خريجيهــا عبــر هــذه الشــبكة مــن املســاجد، وبالتالــي متثــل 
هــذه األخيــرة مجــال حــراك مهــم بالنســبة للنشــطاء الســلفين املغاربــة، مــادام 
أن البحــث عــن اإلمــام أو اخلطيــب وتنصيبهمــا يبقــى أمــرا راجعــا للجمعيــة 
املســيرة للمســجد، بحيــث ال يتطلــب هذيــن األخيريــن ســوى احلصــول علــى 
ــه اإلمــام مــن  ــة52، يف حــن يبقــى مــا يوقــع علي ــة أحــد املجالــس العلمي تزكي

التــزام باحتــرام املذهــب املالكــي مجــرد إجــراء إداري.

51 - فهــم العــدد القليــل مــن أعضــاء اجلمعيــات املســجدية الذيــن مت اســتجوابهم ) قليلــون ألن اغلــب األعضــاء الذيــن 
مت االتصــال بهــم لــم يكــن علــى علــم بصــدور القانــون ومبحتوياتــه( أن القانــون اخلــاص بتمويــل بنــاء املســاجد يحمــل 
عــدم االعتــراف مبجهــودات هــذه اجلمعيــات، وأنــه يعبــر عــن حساســية شــديدة للســلطة مــن الدعــم اخلارجــي الــذي 
ميكــن أن تتلقــاه اجلمعيــات املســجدية، وأن مــن نتائجــه املتوقعــة تاشــي التنظيمــات املســجدية، وتراجــع بنــاء املســاجد 
بفعــل القيــود اإلداريــة اجلديــدة املفروضــة علــى بنــاء املســاجد وتشــييدها وصيانتهــا، ممــا يكــذب مــا ورد يف خطــاب 
وزيــر األوقــاف مــن كــون القانــون يســتهدف  إبقــاء أمــر بنــاء املســجد متــروكا ألعمــال اخليريــة املوروثــة مــن قيــم املجتمــع 

املغربــي.
52 - يف هــذا اإلطــار تنصــب مجهــودات وزارة األوقــاف يف تغطيــة وتوفيــر مــا حتتاجــه اخلريطــة املســجدية مــن إطــارات 
ومســتخدمن وترشــيد الســلك الدينــي ســد العجــز املســجل بهــذا الصــدد يف حاجيــات التأطيــر. حــول هــذا املوضــوع 
أنظــر دراســتنا: التوجهــات اجلديــدة يف السياســة الدينيــة يف املغــرب. إنســانيات، املجلــة اجلزائريــة يف االنتروبولوجيــة 

والعلــوم االجتماعيــة. ملــف الديــن، الســلطة و املجتمــع. الســنة العاشــرة، عــدد 31 جانفــي مــارس 2006، ص31-43.
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مأسسة التعليم الديني:
صــدر بتاريــخ 29 ينايــر 2002 ظهيــر شــريف رقــم 1.02.09«  بتنفيــذ القانون 
ــم  ــه التعلي ــة من ــادة الثاني ــق53. وحــددت امل ــم العتي ــم 13.01 يف شــأن التعلي رق
العتيــق يف »الكتاتيــب القرآنيــة واملــدارس العتيقــة وجامــع القرويــن واجلوامــع 

األخــرى وفــق األمنــاط العتيقــة«.54

ينــدرج النــص يف ســياق تأهيــل الدولــة للحقــل الدينــي، ويرمــي باألســاس 
إلــى حمايــة مــا يفــوق األلــف مــن الطلبــة والتاميــذ بأربــع وخمســن مؤسســة 
عتيقــة خــال مــن التطــرف.55 حســب منطــوق اخلطــاب املكــي لـــ 20 أبريــل 

.2004

بــدا الـــتأهيل قبــل وضــع الدولــة لنموذجهــا الدينــي، ففــي هــذه الفتــرة عقــدت 
مديريــة التعليــم العتيــق بــوزارة األوقــاف عــدة دورات تكوينيــة لشــيوخ وفقهــاء 
املــدارس العتيقــة خصصــت يف لتزويدهــم بثوابــت اإلســام املغربــي الثــاث 
)االشــعرية- املالكيــة- التصــوف( قبــل أن ينضــاف إليهــا ثابــت إمــارة املؤمنن.

كمــا تواصلــت اللقــاءات التكوينيــة الهادفــة الــى مــد فقهــاء املــدارس العتيقــة 
التعليميــة، وببعــض  التســيير اإلداري واملالــي للمؤسســات  مبعــارف حــول 
مناهــج التعليــم العصريــة56، وتواصلــت هــذه اللقــاءات إلى أن أصــدرت الوزارة 
املراســيم التطبيقيــة لقانــون التعليــم العتيــق الــذي أدخــل هــذه املؤسســات 

عهــد املأسســة.57

تطــرح املــآالت التــي انتهــى إليهــا تأهيــل التعليــم العتيــق العديــد مــن املشــاكل 
منهــا عــدد املــدارس العتيقــة التــي تبقــى خــارج ســقف القانــون، ومعانــاة 

ــوي. األخــرى مــن ضعــف بني
53- صادر يف اجلريدة الرسمية عدد 4977 )11 فبراير 2002(.

54- املادة 1 من قانون 13.01 يف شان التعليم التعتيق.
55 - كلمــة وزيــر االوقــاف امــام جلنــة اخلارجيــة والدفــاع الوطنــي والشــؤون اإلســامية بجلــس النــواب حــول تقــدمي 

ــر 2005. ــوزارة االوقــاف والشــؤون االســامية، 11 نونب ــة ل ــة الفرعي امليزاني
56 - باإلضافــة علــى الــدورة التكوينيــة االولــى التــي اجريــت يف طنجــة يف عــام 2005، انعقــدت الــدورة الثانيــة يف 
مراكــش بتاريــخ 9-8-7 مــاي 2005 وضمــت فقهــاء املــدارس العتيقــة ويف جهتــي مراكــش وســوس، بينمــا انعقــدت الثالثــة 

يف أكاديــر بتاريــخ 29-28-27 شــتنبر2005لفائدة مدرســي مؤسســات التعليــم العتيــق بجهتــي ســوس ماســة درعــة
57 - انظر نص قانون التعليم العتيق اجلريدة الرسمية، العدد 4977، 11 فبراير 2002، الصفحة 248



308

وعموما تعاني هذه املؤسسات من: 

- فقدان إشعاع الرمز الديني املؤسس.58 
- توجــس العديــد مــن املــدارس مــن مشــروع التأهيل وامتناعهــا عن االنخراط 

فيه.59 
-تراجــع أشــكال اإلدارة التقليديــة التمويــل التــي تقــوم علــى شــبكات التضامــن 

التقليدي.
- تضخــم البطالــة يف خريجــي هــذا التعليــم، بحيــث لــم يواكــب مشــروع 
التأهيــل أيــة نظــرة مســتقبلية للخريجــن املطلــوب منهــم الوفــاء »للنمــوذج 

املغربــي يف التديــن«.60 

وجــد الفاعلــون املــوازون مخرجــا حلصــار مقتضيــات الظهيــر امللكــي والقانون 
املنــزل لــه مــن خــال اجلمعيــات اإلحســانية، املنظمــة علــى قانــون 13.10، 
فعبرهــا عملــت علــى تشــييد معاهــد تســتجيب لشــكليات قانــون التعليــم 
ــاودة  ــي مــن مع ــت بالتال ــق أو إعــادة تأســيس معاهدهــا خاصــة، ومتكن العتي
ــة الســلفية  ــات الديني ــذا اســتطاعت اجلمعي ــي، وهك ــل الدين العمــل يف احلق
أو املتفرعــة عــن احلــركات اإلســامية مــن اســتعادة نشــاطها. إلــى جانــب 
ذلــك تدخلــت الســلطة بإغــاق املعاهــد التعليــم الدينــي الســلفية بدعــوى عــدم 

االســتجابة للمحــددات البيداغوجيــة املفروضــة61.

ومــن الوجهــة القانونيــة متــت مفارقــة تــدل عليهــا الكيفيــة التــي تعاملــت 
ــت  ــي، فازال ــم الدين ــة يف التعلي ــة العامل ــات الديني ــع اجلمعي ــا الســلطة م به
املمارســات الســلطوية إزاء اجلمعيــات قائمــة وإن ضعفــت شــدتها وحدتهــا، 
58 -  اســتطاع بعــض خريجــو هــذه الرمــوز املؤسســة للمــدراس مــن  ضمــان اســتمرارية للمــدارس  املؤسســات، 
خصوصــا يف منطقــة ســوس، حيــث اســتطاع فقهــاء املدرســة ايجــاد شــبكات جديــدة للتضامــن واإلحســان مــن محيــط 

املدرســة.
59 - مت ذلك بدعوى عدم استفاء عدد التاميذ املطلوب قانونا، كما أدى ضعف التعويضات إلى مغادرة املعلمن.

ــر  ــن خــارج املســالك غي ــم الشــرعي م ــة، أو يســتأنفون العل ــا عرضي ــون مهن ــدارس يحترف 60 - ظــل خريجــو هــذه امل
ــة )  ــه التقليدي ــل يف حلل ــا يســمى بالطــب البدي ــى مناطــق أخــرى ، أو ممارســة م ــران( الهجــرة ال الرســمية. ) دور الق

احلجامــة، الرقيــة الشــرعية(
والشــؤون  وزير األوقــاف  بتكليــف   )2005 )2ديســمبر   2.05.1273 رقــم  مرســوم  احملــددات يف  هــذه  وردت   -  61

العتيــق. التعليــم  رقــم 13.01 يف شــأن  القانــون  أحــكام  كيفيــات تطبيــق  اإلســامية بتحديد 
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بحيــث يتــم اللجــوء ملنــع اجلمعيــات التــي ال تلتــزم بقوانــن التعليــم الدينــي. 
واحلــال أنهــا أسســت باالســتناد لقانــون احلريــات العامــة، وال يعتبــر التعليــم 
ســوى وجهــا مــن وجــوه مناشــطها، فجوهــر املشــكل هنــا بالضبــط هــو غيــاب 
النصــوص القانونيــة التــي تتعلــق بالديــن والتحــرك داخــل مجالــه والعنــف 
املتطرفــون(.  املشوشــون،  املارقــون،   - )اخلــوارج  الكاميــة  واســتعماالته 

ــة. ــي للدول ــى إعــادة التوجــه الدين ــون عل ــذي ينشــطه العامل وال

يطــرح التداخــل الكثيــف مــا بــن مــا هــو عقائــدي وقانونــي يف سياســة الدولــة 
بصــدد الديــن، احلاجــة إلــى إعــادة تأهيــل اجلهــاز القضائــي ليصبــح قــادرا 
علــى التعامــل املجتمــع املــوازي )التعليــم، اإلحســان، الرعايــة...(، فلقــد تبــن 
ــي أســير نزعــة  ــاء القاضــي املغرب ــة بق مــن نصــرة القضــاء لدفوعــات الدول
ــاب النصــوص  ــى مســتوى النظــر بســبب غي ــدة عــن الرقــي إل محافضــة بعي

وضعــف التكويــن62.

ومــن خــال اإلجــراءات املتخــذة منــذ 16 مايــو 2003  يف حــق اجلمعيــات 
الدينيــة، الراعيــة للتعليــم العتيــق وغيرهــا، اتضــح جليــا أن السياســة اجلديــدة 
لتدبيــر الشــأن الدينــي تركــت هامشــا كبيــرا لتدخــل وزارة الداخليــة واألجهــزة 
االســتعامات مبختلــف أدرعهــا  لضبــط احلقــل الدينــي وإحصــاء أنفاســه، 
ــه التســويات  ــر عنهــا يف اخلطــاب الرســمي. ومن ــر معب ــق أهــداف غي لتحقي
التــي تعقــد مــع عديــد األطيــاف بغــرض الســماح لهــا بقــدر مــن احلضــور 

امليدانــي حتــت يافطــة العمــل الثقــايف.  

خامتة:
ــان وضــع دســتور  إذا كان النقــاش العمومــي حــول ســلطات امللــك الدينيــة إب
الدينــي  املجــال  تســييج  واقــع  فإنــه  مجملــه،  يف  خافتــا، ومحافظــا   2011
ــل  ــات تزي ــى مــا ميكــن أن يســببه صعوب ــه الشــديدة يفلــت النظــر إل ومراقبت
السياســة الدينيــة وضعــف أدائهــا علــى مكانــة امللــك الدينــي أناط به الدســتور 

إدارة كل شــيء يف احلقــل الدينــي. 
62 - محمد الطوزي يف تصريح ألسبوعية الصحيفة، العدد 76، 26 يوليوز- 1 غشت 2002.
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كذلــك كان مــن األهميــة مبــكان الكشــف عــن حتــوالت كبيــرة يجــري علــى 
املســتوى الشــعبي للديــن، والــى العجــز الواضــح للفاعلــن الرســمين عــن 
معرفتهــا التعبيــر عنهــا أثنــاء إعــداد دســتور 2011، بحيــث منعتهــا توجســها 
مــن املســاس بإمــارة املؤمنــن مــن التعبيــر مطالــب املؤمنــن، وقــد مكننــا تتبــع 
هــذه التحــوالت مــن تنشــيط لتوقعــات النــاس مــن الدســتور وبالتالــي اكتشــاف 

لبدائــل ميكــن للســلطة األخــذ بهــا يف املســتقبل.

أن إلمــارة املؤمنــن مكانــة ثابتــة، يف البنيــان الدســتوري املغربــي، وال منــاص 
مــن احملافظــة علــى القيمــة الرمزيــة إلمــارة املؤمنــن، ميكــن التعبيــر عــن ذلــك 
دســتوريا ميكــن التعبيــر عنــه مــن خــال فصــل خــاص مــن بــاب مســتقل، 
ــا  ــي يتواله ــي الت ــل الدين ــر احلق ــة تدبي ــه األخــرى لصاحي تخصــص فصول
امللــك، وتبــن بصفــة صريحــة أيــن تبتــدئ وأيــن تنتهــي هذه الصاحيــات، على 
أن تشــير باقــي الفصــول إلــى االختصاصــات التــي تســهر عليهــا املؤسســات 
)املجلــس العلمــي،وزارة األوقــاف(، والتــي يســري عليهــا املبــدأ الدســتوري 

العــام الــذي يربــط املســؤولية باحملاســبة. 

انــه إذن مقتــرح دســتور يــروم تأســيس نظــام سياســي ال يتنكــر للمشــروعية 
إمــارة املؤمنــن ولكنــه يخفــف إلــى أقصــى احلــدود املمكنــة مــن النزعــة 
االحتكاريــة للديــن، ففــي مجتمــع ميثــل فيــه الديــن عضــد الثقافــة العامــة 
يبقــى مــن الســلطوية مبــكان حصــر الســلطات فيــه يف يــد واحــدة تدبــر األمــور 
حتــت دائــر املســؤولية، وبذبــك بتــم تفــادي  لرجــوع إلــى املســار التأسيســي 
ولكــن ينبغــي تفعيــل املســار ذاتــه، باملبــادرة إلــى تعديــل دســتوري يخــرج الفصل 

41، بشــكل جديــد.

كمــا انــه شــأن معــاودة احلــوار املؤسســي مــع نشــطاء املجتمــع املدني  اكتشــاف 
توافقــات ممكنــة ملــا تعينــه »منــوذج دينــي مغربــي«. ومــن صيــغ ذلــك، االتفــاق 
علــى »مدونــة ســلوك« يف احلقــل الدينــي، واملقصــود مصفوفــة مــن القوانــن 
يســمح حتــت ســقفها مشــاركة كل الفاعلــن الدينــن يف إدارة احلقــل الــذي 
يجمعهــم، عــوض أن تلهــث الدولــة، ســلطة ومعارضــة، وراء هيمنــة تامــة وكليــة 

علــى الشــأن الدينــي مــن دون طائــل. 
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تتقدم املنظمة العربية للقانون الدستوري بخالص الشكر
 لكل من ساهم يف اخراج هذا العمل :

الصندوق الوطني للدميقراطية

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات 

كلية احلقوق والعلوم السياسية بتونس

د. شفيق صرصار

د. كمال بن مسعود

د. شاكر احلوكي

د. اسماء نويرة

ا. سلسبيل قليبي 

د. عمرو عبد الرحمان

د. تود اينشتاد


