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The Arab Center for Research and Policy Studies is an
independent social sciences and humanities institute
that conducts applied and theoretical research seeking
to foster communication between Arab intellectuals
and specialists and global and regional intellectual hubs.
The ACRPS achieves this objective through consistent
research, developing criticism and tools to advance
knowledge, while establishing fruitful links with both
Arab and international research centers.
The Center encourages a resurgence of intellectualism
in Arab societies, committed to strengthening the Arab
nation. It works towards the advancement of the latter
based on the understanding that development cannot
contradict a people’s culture and identity, and that the
development of any society remains impossible if pursued
without an awareness of its historical and cultural
context, reflecting its language(s) and its interactions with
other cultures.
The Center works therefore to promote systematic
and rational, scientific research-based approaches to
understanding issues of society and state, through the
analysis of social, economic, and cultural policies. In line
with this vision, the Center conducts various academic
activities to achieve fundamental goals. In addition to
producing research papers, studies and reports, the
center conducts specialized programs and convenes
conferences, workshops, training sessions, and seminars
oriented to specialists as well as to Arab public opinion.
It publishes peer-reviewed books and journals and many
publications are available in both Arabic and English to
reach a wider audience.
The Arab Center, established in Doha in autumn 2010
with a publishing office in Beirut, has since opened three
additional branches in Tunis, Washington and Paris, and
founded both the Doha Historical Dictionary of Arabic
and the Doha Institute for Graduate Studies. The ACRPS
employs resident researchers and administrative staff
in addition to hosting visiting researchers, and offering
sabbaticals to pursue full time academic research.
Additionally, it appoints external researchers to conduct
research projects.
Through these endeavours the Center contributes to
directing the regional research agenda towards the main
concerns and challenges facing the Arab nation and
citizen today.

املركز العريب لألبحاث ودراســة السياسات مؤسسة بحثية فكرية
 يف جوانبها النظرية، مختصة بالعلوم االجتامعية واإلنسانية،مستقلة
 إىل خلق تواصل، عرب نشاطها العلمي والبحثي، تسعى،والتطبيقية
 وبينهم وبني،يف ما بني املثقفني واملتخصصني العرب يف هذه العلوم
 وكذلك بينهم وبني املراكز الفكرية والبحثية،قضايا مجتمعاتهم
، والنقد، من البحث، يف عملية تواصل مستمرة،العربية والعاملية
.وتطوير األدوات املعرفية
 ملتزمة بقضايا األمة،يتبنى املركز رؤية نهضوية للمجتمعات العربية
 انطالقًا من فهم أ ّن التطور، والعمل عىل رقيها وتط ّورها،العربية
 بفئاته، بل إ ّن تط ّور مجتمعٍ بعينه،ال يتناقض مع الثقافة والهوية
، ويف سياق ثقافته، غري ممكنٍ إال يف ظروفه التاريخية،جميعها
. ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى،وبلغته
 يعمل املركز عىل تعزيز البحث العلمي املنهجي والعقالنية،ومن ث ّم
 بتحليل السياسات االجتامعية،يف فهم قضايا املجتمع والدولة
 ويتجاوز ذلك إىل دراسة.واالقتصادية والثقافية يف الوطن العريب
 وبالسياسات،عالقات الوطن العريب ومجتمعاته مبحيطه املبارش
. بجميع أوجهها،العاملية املؤث ّرة فيه
 يعمل املركز عىل تحقيق أهدافه العلمية،ويف ضوء هذه الرؤية
 فهو ينتج أبحاث ًا، عن طريق نشاطاته األكادميية املختلفة،األساسية
 ويبادر،ً ويصدر كتبًا محكّم ًة ودوريات علمية،ودراسات وتقارير
، ويعقد مؤمترات، ويدير عدة برامج مختصة،إىل مشاريع بحثية
 يف مواضيع متعلقة بالعلوم، وندوات أكادميية،وورش عمل وتدريب
 والرأي العام العريب، ومو ّجهة إىل املختصني،االجتامعية واإلنسانية
 يف توجيه األجندة البحثية نحو القضايا، عرب كل ذلك، ويساهم،أيضً ا
 وينرش املركز.والتحديات الرئيسة التي تواجه الوطن واملواطن العريب
.جميع إصداراته باللغتني العربية واإلنكليزية
 وله فرع يعنى بإصداراته،2010 تأسس املركز يف الدوحة يف خريف
ّ
. يف تونس وواشنطن وباريس، وافتتح ثالثة فروع إضافية،يف بريوت
.املؤسس
ِّ ويرشف عىل املركز مجلس إدارة بالتعاون مع مديره العام
 وما زال يرشف،ّأسس املركز مرشوع املعجم التاريخي للغة العربية
 كام ّأسس معهد الدوحة للدراسات،عليه بالتعاون مع مجلسه العلمي
 وهو معهد جامعي ترشف عليه إدارة أكادميية ومجلس أمناء،العليا
.مستقل يرأسه املدير العام للمركز
 ويستضيف. وطاقم إداري،يعمل يف املركز باحثون مقيمون
،باحثني زائرين لإلقامة فيه فرتات محددة من أجل التف ّرغ العلمي
 ضمن أهدافه،ويكلّف باحثني من خارجه للقيام مبشاريع بحثية
.ومجاالت اهتاممه
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 إشكالية المفهوم ومتطلبات الدسترة:دولة القانون الديمقراطية
The State of Rule of Law and Democracy: The Concept and the
Requirments of Constitutionalism
تبحــث هــذه الدراســة فــي إشــكالية العالقة على المســتوى النظري بيــن مبدأ دولــة القانون
 وتســعى عبــر منهج. والديمقراطيــة باعتبارهــا قيمة سياســية،بوصفــه مبــدأ قانون ًيــا شــكل ًيا
 يمكن من خالله،قانوني تأصيلي لبناء مفهومٍ لدولة القانون الديمقراطية قابل للدسترة
 والحقوق،تجاوز ذلك التوتر المستمر في الديمقراطية بين سلطة األغلبية في وضع القانون
 وتخلــص إلــى أن دولــة القانــون ال تعنــي ســيادة القانــون علــى الحقــوق.والحريــات الفرديــة
 بل إن احترام الحقوق الفردية ومنحها، وال تعني الديمقراطية سيادة األغلبية فحسب،الفردية
ّ قيمة دستورية
، مع ذلك.يمثالن متطل ًبا أساس ًيا في دسترة مبدأ دولة القانون الديمقراطية
 بدور القاضي الدستوري في التوفيق عبر الرقابة الدستورية، عمل ًيا،سيرتبط تحقيق هذا المبدأ
 وبين الحقوق الدســتورية التي،تتجســد في مبدأ ســيادة القانــون
بيــن ســلطة األغلبية التي
ّ
ّ
.تمثل جوهر المبدأ الديمقراطي
، الحقوق الدستورية، الديمقراطية الدستورية، الديمقراطية، دولة القانون:كلمات مفتاحية
.القضاء الدستوري
This study problematises the theoretical dialectic between the rule of law as a
formal legal principle, and democracy as a political value. Taking a fundamental
legal approach, the paper builds a concept ofa constitutionalizable democratic
state of rule of law, through which it is possible to overcome the constant tension
in democracy between the authority of the majority in deciding the law, and
individual rights and liberties. It concludes that the rule of law does not mean
the supremacy of law over individual rights, and democracy does not mean the
rule of the majority only, but that respect for individual rights and granting them
a constitutional value are a prerequisite for constitutionalizing the principle of
a democratic rule of law. However, the application of this principle, in practice,
will be linked to the role of the constitutional judge in reconciling, through
constitutional oversight, the power of the majority, which is embodied in the
principle of the rule of law, and constitutional rights, which are the essence of the
democratic principle.
Keywords: Rule of Law, Democracy, Constitutional Democracy, Constitutional
Rights, Constitutional Judiciary.
. الجزائر، الجلفة، جامعة الشهيد زيان عاشور،أستاذ التعليم العايل
Professor of Higher Education, University of Martyr Ziane Achour, Djelfa, Algeria.
E-mail: kamaldj82@yahoo.fr
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مقدمة
يُع ّد مبدأ دولة القانون أحد املبادئ األساسية التي تقوم عليها
الدستورانية ،ويقتيض تقييد سلطة الدولة وإخضاعها للقانون الذي
رصا
يجب أن يكون فوق الجميع ،ولذلك ،صار مبدأ دولة القانون عن ً
أساسيًا يف تعريف الدولة الحديثة يف القانون الدستوري .غري أن عملية
صنع القانون ،عىل الرغم من طابعها اإلجرايئ الذي يقوم عىل احرتام
أشكا ٍل وإجراءات معيّنة ومحددة سلفًا ،ليست مستقلة عن الجوانب
االجتامعية والسياسية؛ إذ إن طريقة وضع القاعدة القانونية يجب ّأل
تكون أكرث أهمية من محتوى القاعدة نفسها ،ومام يجب أن يعكسه
هذا املحتوى من مبادئ وقيم مشرتكة يف مجتمع ما ،حتى يتحقق
الخضوع للدولة وقانونها.
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عرب تحليل مفاهيم القانون والدميقراطية والحقوق الدستورية،
ودمجها كلها يف صيغة دستورية واحدة.
أول ،إشكالية بناء مفهوم دولة القانون الدميقراطية
تحلّل الدراسةً ،
عرب تأكيد الحقوق الدستورية بوصفها قيمة مشرتكة ميكن أن تقارب
مبدأ دولة القانون بفكرة الدميقراطية يف بُعدها الدستوري؛ وتعرض
ثان ًيا متطلّبات دسرتة دولة القانون الدميقراطية من خالل تثبيت
القيمة الدستورية للحقوق الدستورية ضمن مجموعة املبادئ
الدستورية ،وتكريس ضامنتها املتمثلة يف رقابة القضاء الدستوري.

يجسدها
تُع ّد الدميقراطية إحدى القيم األساسية التي ينبغي أن ّ
مضمون القانون ،وإذا كان مفهو َما دولة القانون والدميقراطية
منفصلني نظريًا ،فإنه ميكن ع ّدهام من األدوات القانونية والسياسية
الرضورية لعملية االنتقال الدميقراطي ،حيث إن بناء دولة القانون
يُع ّد من أهداف العملية الدميقراطية ،وباملثل ،فإن خضوع الدولة
معبة يف
للقانون لن يكون ً
فعال إلّ حينام تكون قاعدة القانون ّ
محتواها عن مبادئ الدميقراطية وقيم الحقوق والحريات.
بناء عىل ذلك ،تطرح هذه الدراسة إشكالية العالقة بني دولة القانون
بوصفها مبدأً قانونيًا ،والدميقراطية بوصفها قيم ًة سياسية ،وتحاول،
يف هذا السياق ،اإلجابة عن أسئلة عدة ،أهمها :كيف ميكن بناء مبدأ
دستوري يجمع بني دولة القانون والدميقراطية؟ وما القيم املشرتكة
بني املفهومني التي ميكن من خاللها الوصول إىل صيغة لدولة القانون
الدميقراطية قابلة للدسرتة ،وتصلح من ثم أن تكون أداة دستورية
خادمة لعملية االنتقال الدميقراطي؟
تسعى الدراسة إلثبات أ ّن الحقوق الدستورية هي تلك القيم املشرتكة
التي ميكن البناء عليها لصياغة مفهوم دولة القانون الدميقراطية يف
الدستور مبا يحقق إدراج ال ُبعد الدميقراطي يف مبدأ دولة القانون،
يعب يف محتواه عن املبادئ
ويضمن يف النتيجة خضوع الدولة لقانون ّ
األساسية للدميقراطية ،ومن أهمها الحقوق الفردية.
يتطلّب تحليل مفهوم مبدأ دولة القانون ،وربطه بعملية االنتقال
ٍ
أدوات منهجية مختلفة باختالف مستويات التحليل
الدميقراطي،
وتع ّدد قضايا البحث وانتامئها إىل مجاالت مختلفة .ومع ذلك،
منهج التحليل األسايس لإلشكالية
ستكون املقاربة القانونية التأصيلية َ
التي نسعى من خالل تحليلها لتأصيل مبدأ دولة القانون الدميقراطية
بوصفه أحد املبادئ التي تنتمي إىل حقل القانون الدستوري ،وذلك

ً
أوال :مفهوم دولة القانون
الديمقراطية
يصح القول بوجود دولة قانون باملطلق ألن الدولة تلتزم القانون
ال ّ
الذي تس ّنه فحسب؛ إذ ينبغي لهذا املفهوم الشكيل أن يُدعم مبفهوم
جوهري يتعلق مبحتوى القاعدة القانونية ومدى استجابته ملعايري
وقيم معيّنة ،مبا يسمح ملبدأ دولة القانون أن يستوعب فكرة
الدميقراطية عرب تضمينه فكرة الحقوق الدستورية.

 .1مبدأ دولة القانون :من المفهوم
الشكلي إلى المفهوم الجوهري
عىل الرغم من أن مبدأ دولة القانون يُع ّد أحد أكرث املفاهيم شيو ًعا يف
القانون الدستوري ،ويحيل إليه ،كث ًريا ،األكادمييون والسياسيون عىل
أي تعريف مح ّدد له ،بل كان مضمونه عىل
حد سواء ،فإنه ال يوجد ّ
الدوام محل اختالف بني الباحثني ،ويعود ذلك إىل االختالف يف النظر
إىل قاعدة القانون يف حد ذاتها ومعايري صالحيتها .يضاف إىل ذلك،

طارقميدلا لاقتنالاو ةيروتسدلا ةلأسملا :فلم
دولة القانون الديمقراطية :إشكالية المفهوم ومتطلبات الدسترة

اتساع نطاق هذا املبدأ وتعلّقه مببادئ فرعية متعددة ومختلفة يف
طابعها ،لكنها تصب كلها يف إمكان وصف دولة ما بأنها دولة قانون
عند توافر معايري مع ّينة.
تعود أصول مفهوم دولة القانون إىل النظام القانوين يف أملانيا ،وتع ّرف
بالريشتات  ،Rechtsstaatويُعترب الفقيه القانوين روبرت فون مول
 )1875-1799( Robert von Mohlأول من استعمل هذا املصطلح،
حيث أشار يف مؤلف له نُرش يف عام  1831إىل دولة القانون بوصفها
شكل من أشكال الدولة العقالنية  Verstandesstaatالتي يكون
ً
أساسها ضامن حريات املواطنني وحقوقهم يف مواجهة محاوالت
تقييدها من مؤسسات الدولة(((.
ارتبط مفهوم دولة القانون ،من الناحية التاريخية ،يف أملانيا مبطالبة
الطبقة الربجوازية بحريّة أكرب يف مواجهة امللَكية يف فرتة ما قبل ثورة
مؤس ًسا عىل نظرة موضوعية
آذار /مارس  ،1848وكان هذا املفهوم َّ
إىل القاعدة القانونية ،مبا يجب أن يكون عليه محتواها ،وليس
بشكلها أو بإجراءات وضعها فحسب ،فالقانون يجب أن يكون ُملز ًما
ملؤسسات الدولة كلها ،مبا فيها الربملان نفسه الذي يضعه ،ويجب
أن تكون القاعدة متّسمة بخصائص موضوعية ،كأن تكون صحيحة
وعقالنية وعادلة ،إضافة إىل العمومية واملساواة(((.
الحقًا ،بدأت فكرة خضوع الدولة للقانون يف الشيوع ،يف أواخر القرن
التاسع عرش ،لدى فقهاء القانون العام األملان الذين اعتمدوا عىل
هذه الفكرة من أجل إيجاد أساس قانوين لرقابة القضاء عىل أعامل
السلطات اإلدارية ،كام تم ربط هذا املفهوم بالحقوق األساسية ،لكن
هذا املبدأ مل يتبلور ضمن املفاهيم املتعلقة بالقانون الدستوري ّإل
مع بداية القرن العرشين.
من املهم اإلشارة إىل أن فكرة دولة القانون ،كام متت صياغتها يف الفقه
الدستوري األملاين يف أواخر القرن التاسع عرش ،كانت ضمن سياق
محاوالت بناء َملكية دستورية يف أملانيا ،يُراعى فيها ضامن حرية أكرب
للمواطنني ،وتتوىل مؤسسات القانون كفالة هذه الحرية ،وذلك من
خالل التقييد الدستوري ملجال سلطة الدولة ،كام ارتبط مفهوم دولة
القانون يف تلك الفرتة بفكرة الدولة الدستورية العقالنية ،والقانون
العقالين الذي يجب أن يكون مج ّر ًدا وعا ًّما ،وهي األفكار التي ّأسس لها
الفيلسوف األملاين إميانويل كانط ،)1804-1724( Immanuel Kant
1 Carlos-Miguel Herrera, "Quelques remarques à propos de la notion
d'État de droit," L'Homme et la société, no. 113 (Juillet 1994), p. 91.
2 Carl Schmitt, Constitutional Theory (London: Duke University Press,
2008), p. 181.
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وتُ ّوجت بصدور دستور فرانكفورت لعام  ،1849عقب ثورة
آذار /مارس .1848
تع ّززت مكانة مبدأ دولة القانون يف النظام القانوين يف أملانيا مع
صدور القانون األسايس يف عام  ،1949وإنشاء املحكمة الدستورية
الفدرالية التي منحته ،يف اجتهاداتها ،قيم ًة مهمة ،حيث أشارت مبك ًرا
إىل طابعه الجوهري القوي املتمثل يف الحقوق األساسية يف سوابقها
القضائية بوصفه مبدأً مستم ًّدا من القانون األسايس األملاين(((.
انتقلت فكرة خضوع الدولة للقانون إىل الفقه الدستوري األورويب
بصيغ مختلفة يف كل من سويرسا وإيطاليا والنمسا ،ثم إىل فرنسا،
وأصبح هذا املبدأ يجمع عد ًدا من املبادئ الفرعية األكرث تحدي ًدا،
مثل مبدأ الفصل بني السلطات ،ومبدأ سم ّو القانون ،ومبدأ حامية
ثقة األفراد بالنشاط الحكومي والحقوق األساسية ،ومبدأ الحامية
القضائية لهذه الحقوق(((.
نقل الفقهاء الفرنسيون مبدأ دولة القانون من الفقه األملاين يف نهاية
القرن التاسع عرش ،وكانت فرنسا تشهد يف تلك الفرتة جمهوريتها
الثالثة ،مبوجب القوانني الدستورية لعام  ،1875ولذلك كان هذا
النظام إطا َر دراسة فقهاء القانون العام يف فرنسا فكر َة خضوع الدولة
للقانون .ويُعترب الفقيه الدستوري الفرنيس رميون كاري دي مالربغ
( )1935-1861أول من م ّيز بني دولة القانونEtat de droit والدولة
القانونية  Etat légaleيف معرض دراسته نظام الجمهورية الثالثة،
وانطلق دي مالربغ يف هذا التمييز من أن فرنسا كانت يف مرحلة
أوىل دولة ضبطية إدارية للقانون ،وتح ّولت يف الجمهورية الثالثة إىل
دولة قانونية ،وترتبط هذه الدولة ،يف نظره ،مبفهوم سيايس يتعلق
بالتنظيم األسايس للسلطات العامة ،ويقتيض إخضاع الهيئة اإلدارية
يف الحاالت واملسائل كلها للهيئة الترشيعية.
يواصل دي مالربغ تحليله فكرة الدولة القانونية يف الجمهورية
الفرنسية الثالثة ،مش ًريا إىل أن الترشيع يهيمن متا ًما عىل اإلدارة التي
ال ميكنها أن متارس سوى صالحية تنفيذ القوانني مبوجب السلطة
القانونية .أما يف ما يتعلق بدولة القانون ،فيعتربها املرحلة الثالثة
واألهم يف تط ّور الدولة القانونية ،وركّز يف تعريفها عىل الحقوق
رصا جوهريًا فيها(((.
الفردية بوصفها عن ً
3 Rainer Grote, "Rule of Law, Rechtsstaat and Etat de Droit," in: Christian
Starck (ed.), Constitutionalism, Universalism and Democracy: A Comparative
Analysis (Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1999), p. 270.
4 Albert Bleckmann, "L'Etat de droit dans la Constitution de la République
fédérale d'Allemagne," Revue Pouvoir, no. 22 (Septembre 1982), p. 6.
5 Raymond Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l'État,
vol. 1 (Paris: CNRS, 1985), p. 496.
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يرى دي مالربغ أ ّن الدستور يح ّدد ويضمن للمواطنني تلك الحقوق
رشع ،ولذلك،
الفردية التي يجب أن تبقى أعىل من أن ّ
ميسها امل ّ
ال تق ّيد دولة القانون السلطات اإلدارية ،كام هي عليه الحال يف
الدولة القانونية ،لكنها تقيّد أيضً ا السلطة الترشيعية .ووفقًا لذلك،
يتم التح ّول من الدولة الضبطية إىل الدولة القانونية ،عندما يضمن
ٍ
مستقل احرتا َم القوانني يف أعامل اإلدارة ،أما التح ّول من الدولة
ٌّ
قاض
يتول ٍ
مستقل
ٌّ
قاض
القانونية إىل دولة القانون ،فيتم ،فحسب ،عندما ّ
ضام َن احرتام السلطة الترشيعية الدستور(((.
عىل خالف السياق األملاين ،وحتى الفرنيس الذي نشأ فيه مفهوم دولة
القانون ،تبلورت فكرة خضوع الدولة للقانون يف الفقه الربيطاين يف
سياق مختلف؛ إذ ينترش لدى هذا الفقه مصطلح سيادة القانون أو
حكم القانون  ،Rule of Lawوقد أفىض التطور الذي شهده النظام
الربيطاين يف إطار الرصاع بني امللك والربملان ،بد ًءا من صدور املاغنا
كارتا  Magna Cartaيف عام  (((1215إىل استقرار مبدأ السيادة
بديل من سيادة امللك ،إىل سيادة برملانية نتج منها مبدأ
الربملانية ً
سم ّو القانون الذي ح ّدده الفقيه الدستوري اإلنكليزي ألربت دييس
 )1922-1835( Albert Venn Diceyمن خالل ثالثة معايري أساسية:
السيادة املطلقة للقانون يف مواجهة أي سلطة تعسفية ،واملساواة يف
الخضوع للقانون أمام املحاكم ،ووجوب تعبري قانون الدستور عن
الحقوق الفردية ،كام هي مع ّرفة ونافذة عن طريق املحاكم(((.
ميكن استنتاج مفهوم مامثل من خالل ما أورده قاموس أكسفورد
للعلوم االجتامعية يف تعريفه حكم القانون بوصفه املبدأ الذي يعني
أن السلطة يجب أن تُ ا َرس تب ًعا لقواعد وإجراءات يتم التفاهم عليها
وتنطبق عىل جميع أعضاء الكيان السيايس ،مبن يف ذلك موظفو
الدولة .ويقتيض حكم القانون وجود هيئة قضائية مستقلة قادرة
عىل فرض القوانني حتى يف مواجهة كبار املسؤولني يف الدولة .ولهذا
السبب ،فإن هذا املفهوم وثيق االرتباط مببدأ فصل السلطات يف
رصا عىل
التقليد السيايس الغريب ،ومع أن حكم القانون ليس مقت ً
6 Ibid., p. 488.
 7هي وثيقة ملكية بريطانية ،التزم بها امللك جون ( ،)1216-1199ملك بريطانيا ،وت ُع ّد
الخطوة األوىل صوب الدميقراطية الربملانية ،وتنص عىل مبدأ أن ال أحد فوق القانون ،ومن
مهم من معامل تطور الحكومة الدستورية يف
علم ً
بينهم امللك ،ويُنظر إليها بوصفها َم ً
بريطانيا .ينظر" :ما هي ماغنا كارتا؟ وما هي أهميتها؟" ،يب يب يس عريب ،2015/6/15 ،شوهد
يف  ،2021/10/4يفhttps://bbc.in/3tJb6gn :
8 John W.F. Allison, "Turning the Rule of Law into an English
Constitutional Idea," in: Christopher May & Adam Winchester (eds.),
Handbook on the Rule of Law (Cheltenham/ Northampton: Edward Elgar
Publishing, 2018), p. 172.
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مهم من رشوطها ،وهو بذلك يقوم بدور
الدميقراطية ،فإنّه يُع ّد رشطًا ً
(((
كبري يف الدراسات التي تتناول التح ّول الدميقراطي .
من الواضح ،من خالل العرض السابق لسياقات تبلور مبدأ دولة
القانون ،أ ّن هذا املفهوم تتجاذبه مقاربتان :األوىل ،تتعلق باملضمون
الشكيل أو اإلجرايئ لهذا املبدأ ،حيث ينرصف معناه إىل رضورة أن
تستجيب القاعدة القانونية ملتطلّبات إجرائية وقواعد شكلية ،مثل
بغض
الوضوح والعمومية ،وأن تكون ذات أثر فوري لتكون صالحةّ ،
النظر عن محتواها .أما الثانية ،فتنطلق من تقييم محتوى القانون
نفسه ومدى استجابته للقيم واملبادئ السائدة يف مجتمع ما حتى
ميكن تربير خضوع الدولة له.
يعتقد جوزيف راز الذي يُع ّد أحد أبرز املدافعني عن املذهب الشكيل
يف مقاربة مفهوم دولة القانون ،أنه إذا كانت دولة القانون هي دولة
القانون الصالح ،فرشح طبيعتها يعني تقديم فلسفة اجتامعية كاملة،
وهذا يتجاوز مجال التحليل القانوين ،ولذلك يجب عدم الخلط
بني مفهوم دولة القانون والدميقراطية والعدالة واملساواة وحقوق
اإلنسان من أي نوع .ويواصل راز استنتاجه يف نظرته الشكلية إىل
دولة القانون ،ليصل إىل أن النظام القانوين غري الدميقراطي ،القائم
عىل إنكار حقوق اإلنسان والفقر املدقع والتمييز العنرصي وعدم
املساواة بني الجنسني واالضطهاد الديني ،قد يكون من حيث املبدأ
متوافقًا مع متطلّبات دولة القانون عىل نحو أفضل من أي نظام
قانوين من الدميقراطيات الغربية األكرث استنارة ،لكن هذا ال يعني
أنه سيكون أفضل من تلك الدميقراطيات ،بل سيكون نظا ًما قانون ًيا
أسوأ مبا ال ميكن قياسه ،لكنه ،بحسب استنتاج راز ،سيتف ّوق يف جانب
واحد هو امتثاله لسيادة القانون(.((1
أساسا ،بطريقة
وهكذا ،يتعلق املفهوم الشكيل لدولة القانونً ،
وضع القاعدة القانونية ،وما إذا كانت صادرة عن الجهة املختصة
بذلك ،إضافة إىل مدى وضوحها؛ فاصلة منقوطة أي أ ْن تكون
واضحة مبا يكفي حتى ميكنها ضبط سلوك املخاطَب بها( .((1ووفقًا
لهذا املفهوم ،يجب الفصل بني سيادة القانون بوصفها مبدأً قانونيًا
رصفًا ،واألفكار والقيم السياسية ،مثل الدميقراطية والعدل واملساواة
وحقوق اإلنسان ،حيث يصري هدف هذا املبدأ ،فحسب ،ضامن أن
 9قاموس أوكسفورد للعلوم االجتامعية" ،كل ٌم إحدى عرشة يف الدستور والدستورية"،
تبي ،العدد ( 3شتاء  ،)2013ص .254
ترجمة ثائر ديبّ ،
10 Joseph Raz, "The Rule of Law and its Virtue," in: Joseph Raz (ed.), The
Authority of Law: Essays on Law and Morality (Oxford: Clarendon Press,
1979), p. 211.
11 Brian Z. Tamanaha, On the Rule of Law: History, Politics, Theory
(Cambridge: Cambridge University Press, 2004), p. 91.
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يكون القانون قاد ًرا عىل توجيه سلوك املخاطبني وفق قواعد شكلية
محددة مسبقًا ،من دون أي اعتبارات موضوعية أخرى(.((1

املجاالت التي تكون ُعرضة لتأثري سلطتها ،فالدستور ال يعترب الدولة
قيم ًة يف حد ذاتها ،بل تستم ّد قيمتها من ضامن حرية الشعب(.((1

من الواضح أ ّن مثل هذه النظرة الشكلية إىل سيادة القانون ال
رشع بوساطة ميثاق حقوق أساسية
تستوجب أن يتم تقييد سلطة امل ّ
دامئًا ،فالهدف من هذا املبدأ لن يكون ،وفق املعنى الشكيل ،منع
صور التعسف كلها التي قد تصدر من السلطة ،ولكن فقط تلك التي
من شأنها أن تخذل ،عىل نحو غري عادل ،توقعات املواطنني تجاه
حقوقهم وواجباتهم القانونية ،وال ميانع أنصار املنظور الشكيل يف
وجود رقابة دستورية لفحص احرتام القانون الرشوط الشكلية ،لكنها
يجب أن تتم يف أضيق نطاق ممكن(.((1

تب ّنت املحكمة الفدرالية يف أملانيا هذا املفهوم الجوهري ملبدأ دولة
القانون عندما اعتربت الحقوق األساسية الجزء األهم ضمن هذا
املبدأ ،وعملت املحكمة عىل توسيع نطاق هذه الحقوق ،بالنظر
إىل مفهوم مبدأ دولة القانون نفسه ،واستنتجت من خالل ذلك
تعب يف الوقت نفسه عن
العديد من املبادئ املتفرعة عنه ،التي ّ
الحقوق األساسية مثل مبدأ املحاكمة العادلة ومبدأ رشعية الجرائم
والعقوبات وغريها(.((1

عىل خالف هذا املنظور الشكيل ملبدأ دولة القانون ،يذهب بعض
فقهاء القانون إىل أ ّن تحليل هذا املبدأ ينبغي أن يراعي محتوى
قاعدة القانون ،وما ينبغي أن يكون عليه هذا املحتوى ،حيث يجب
الربط بني مفهوم مبدأ دولة القانون وعنارص ومبادئ أخرى ،من
أهمها الحقوق والحريات األساسية.

يجد املفهوم الجوهري ملبدأ دولة القانون أصوله يف نظرية القانون
الطبيعي التي تضع مبادئ القانون الطبيعي فوق القانون الوضعي
وفوق الدولة ،وهي تحكم عىل صالحية القانون انطالقًا من محتواه
ومدى توافقه مع مبادئ العدالة والحرية .وهكذا ،ينظر املفهوم
الجوهري إىل القانون كام يجب أن يكون ،خالفًا للمفهوم الشكيل
الذي يجد أساسه يف مذهب الوضعية القانونية ،والذي يرى أصحابه
أن الدولة تسمو عىل القانون ،طاملا أنها هي التي تضعه ،وال ميكن
إلزام الدولة باحرتام القانون ّإل من خالل مراعاة اإلجراءات واألشكال
بوصف ذلك رشطًا وحي ًدا لسالمة القاعدة القانونية.

ينبغي ملضمون دولة القانون أن يقوم عىل االقتناع بأ ّن القانون يوفر
تعسف مواطن
أكرث من أي وسيلة أخرى حامي ًة لكل مواطن من ّ
آخر ،ولذلك ،عندما يكون الحاكم مقيّ ًدا بقواعد قانونية عامة ،فإنه
ال يستطيع متييز فئة من املواطنني مبعاملة خاصة ،ويُعترب القانون
بذلك مبنزلة حصن بني الحاكم واملحكوم ،يحمي الفرد من التمييز
والعدائية من أولئك الذين لديهم السلطة السياسية(.((1
ال يجادل أنصار املفهوم الجوهري ملبدأ دولة القانون يف أهمية
العنارص الشكلية واإلجرائية لهذا املبدأ ،لكنهم يؤكدون ،يف الوقت
نفسه ،أنها غري كافية ،وأ ّن الرتكيز يجب أن يكون عىل محتوى هذا
أساسا يف الحقوق والحريات األساسية
املبدأ وجوهره الذي يظهر ً
التي ت ُعترب معيا ًرا للتمييز بني القوانني "الجيدة" التي تتوافق مع هذه
الحقوق ،والقوانني "السيّئة" التي ليست كذلك(.((1
وفقًا لهذا املفهوم الجوهري ،ال يقوم مبدأ دولة القانون عىل الضامنات
الشكلية للحرية يف نشاط الدولة فحسب ،بل عىل تحصيل العدالة
وحاميتها ومنحها كجوهر يف املجال العام للدولة ،وكذلك يف تلك
12 Raz, p. 214.
13 Jeffery Goldsworthy, Parliamentary Sovereignty (Cambridge:
Cambridge University Press, 2010), p. 64.
14 Trevor R.S. Allan, "Legislative Supremacy and the Rule of Law:
Democracy and Constitutionalism," Cambridge Law Journal, vol. 44, no. 1
(March 1985), p. 112.
15 Paul P. Craig, "Formal and Substantive Conceptions of the Rule of
Law: An Analytical Framework," Public Law, no. 3 (Autumn 1997), p. 467.

 .2بناء مفهوم دولة القانون
الديمقراطية عبر الحقوق الدستورية
عىل الرغم من أن الدميقراطية حافظت ،بوصفها مفردة ،عىل تركيبتها
اللغوية األصلية اليونانية القدمية حتى اآلن ،باعتبارها تشري إىل حكم
الشعب  ،Demos Kratosفإن محتواها كان عىل الدوام محل تغيري
وإضافة ،إىل درجة أنه أصبح واس ًعا ج ًدا وغري محدد .وبالنظر إىل
هذا االنتشار للمصطلح وغناه وتج ّدد مضمونه باستمرار ،فإن مجرد
تعريف الدميقراطية باعتبارها حكم الشعب ،ما عاد سوى شعار ال
أي نطاق مفاهيمي واضح لها.
يح ّدد ّ
يتّصف مصطلح الدميقراطية ،إذًا ،بـ "سيولة مفهومية هائلة"؛ وقد
يكون هذا راج ًعا إىل محموالت املصطلح الفكرية واإلجرائية التي
طرأت طوال التاريخ املوغل يف ال ِق َدم .وتكشف هذه السيولة عن
16 Nicholas Emiliou, The Principle of Proportionality in European Law: A
Comparative Study (London: Kluwer Law International, 1996), p. 41.
17 Bleckmann, p. 10.
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نفسها أحيانًا يف اضطرارنا إىل إضافة صفة أخرى إىل املصطلح،
محمول آخر(.((1
ً
تستبطن
بعي ًدا عن تش ّعبات املفهوم وتناثره عرب حقول معرفية متعددة،
أصبحت الدميقراطية ،من الناحية العملية ،ت ُخت َزل يف صيغة
الدميقراطية التمثيلية التي تقوم عىل أساس انتخاب ممثلني يتولون
السلطة باسم الشعب .وتفرتض الدميقراطية بهذه الصورة وبنا ًء عىل
تحليل دستوري رصف ،انتقال السيادة الشعبية إىل املمثلني املنتخبني
يتول صالحية الترشيع باسم الشعب.
مجلسا نيابيًا ّ
الذين يشكلون
ً

ٍ
انتقادات عميقة،
يق ّدم بعض أصحاب تيارات النظرية الدميقراطية
عىل املستوى النظري ،ملبدأ التمثيل ،وفقًا للتحليل السابق .ويذهب
جان جاك روسو  ،)1778-1712( Jean-Jacques Rousseauالذي
يُعد أحد أبكر هؤالء النقّاد وأقواهم ،إىل أنه ال ميكن لألفراد عىل
وألح عىل أن
نحو مرشوع أن ينيبوا آخرين للترصف يف سيادتهم؛ ّ
الدميقراطية التمثيلية ال تفسح املجال إلّ أمام لحظة مقتضبة من
السيادة الشعبية حني يختار املواطنون ممثليهم ،أما بني االنتخابات،
فإن املواطنني سيكونون خاضعني عمل ًيا لسلط ٍة س ّيدة موجودة يف
رضا لدى الكثري من اآلراء التي
غري مكان ،وال يزال نقد روسو حا ً
تدافع عن دميقراطية املشاركة والدميقراطية املبارشة ،والتي ترى
أن االنخراط املتواصل يف العملية السياسية رضوري للحفاظ عىل
استقالل الفرد وإمكان إخضاع الدولة للمحاسبة(.((1
يرى بعض الباحثني أ ّن الدميقراطية التمثيلية ،بوصفها منطًا شائ ًعا
للحكم الدميقراطي ،مت ّر بأزمة ،ويتم تفسري هذه األزمة الراهنة
عمليًا من خالل تطور أساليب وأطر التمثيل يف حد ذاته .وما عاد
متثيل املواطنني يتم من مؤسسة واحدة فقط يف إطار الدولة ،بل
من خالل العديد من املؤسسات ،ويف بيئات مختلفة .إذًا ،ميكن أن
يواجه املواطنون صعوب ًة يف تحديد ممثليهم ،ما يولّد لديهم الشعور
بتضاؤل سلطات املنتخبني وتقلّص مسؤوليتهم نتيج ًة لذلك ،ويع ّزز
هذا الشعور حقيقة أن السياسيني كث ًريا ما يذكرون حدود صالحياتهم
لتربير عدم قدرتهم عىل تغيري حياة املواطنني(.((2
إ ّن أحد أهم االنتقادات التي يو ّجهها خصوم النظام الدميقراطي
هو انتشار عدم الثقة باألحزاب والربملانات وغريها من األجسام
الوسيطة بني املواطن وعملية صنع القرار؛ إذ تصبح هذه العملية،
 18عصام فاهم العامري ،املأزق العاملي للدميقراطية :بلوغ نقطة التحول (الدوحة /بريوت:
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2016 ،ص .44
 19قاموس أوكسفورد للعلوم االجتامعية ،ص .252
"?20 Marie-Anne Cohendet, "Une Crise de la Représentation Politique
Cités, vol. 18, no. 2 (Juin 2004), p. 43.
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يف نظر الجمهور ،مرس ًحا للمساومات وائتالفات املصالح والصفقات
الحزبية وطبخ القرارات بناء عىل املصالح الحزبية والشخصية ،وحلب ًة
للمتسلّقني الذين يبيعون مواقفهم ووالءهم يف مقابل املناصب(.((2
لذلك ،أصبح اال ّدعاء بالتمثيل الشعبي ،مرب ًرا لسيادة الربملان املطلقة،
غ َري مقبول ،ألن هذا التمثيل يجب ّأل يؤدي بالرضورة إىل افرتاض
التطابق التام بني إرادة الشعب وإرادة ممثليه املنتخبني ،إمنا الشعب
يعب عن إرادته العليا يف الدستور وليس يف القانون الذي هو يف
ّ
الحقيقة تعبري عن إرادة املمثلني ،ويجب أن تكون هذه األخرية
ثانوية وخاضعة يف الوقت نفسه إلرادة الشعب التأسيسية واألصيلة
املعب عنها يف الدستور(.((2
ّ
عىل أي حال ،ال ينبغي لتعريف الدميقراطية أن يقترص عىل مجموعة
من الضامنات القانونية الشكلية ،أو حتى عىل مبدأ سيادة األغلبية
فحسب .إن الدميقراطية قبل كل يشء هي احرتام التطلّعات الفردية
والجامعية التي توفّق بني تأكيد الحرية الشخصية وحق التامهي مع
جامعة اجتامعية أو قومية أو دينية خاصة(.((2
بنا ًء عىل هذه االنتقادات كلها للنمط التمثييل للدميقراطية ،بادر
بعض الباحثني إىل اقرتاح صيغ بديلة ،أو مص ّححة ،للدميقراطية
التمثيلية ،مثل الدميقراطية السياسية باعتبارها نظا ًما للحكم يجب
أن يفي باملتطلّبات اآلتية(:((2

•منافسة حقيقية وواسعة بني األف ـراد والجامعات املنظمة
(خصوصا األحزاب السياسية) عىل املناصب كلها املؤثرة يف سلطة
ً
الحكومة ،وذلك يف فرتات دورية منتظمة وبعي ًدا عن القوة.

•مستوى مشاركة سياسية شامل ،الختيار القادة والسياسات،
عىل األقل من خالل انتخابات منتظمة ونزيهة.
•مستوى ٍ
كاف من الحريات املدنية والسياسية ،مثل حرية
التعبري وحرية الصحافة وحرية تشكيل املنظامت واالنضامم
إليها ،يضمن نزاهة املنافسة واملشاركة السياسيتني.

 21عزمي بشارة" ،الشعبوية واألزمة الدامئة للدميقراطية" ،سياسات عربية ،العدد 40
(أيلول /سبتمرب  ،)2019ص .17-16
 22زهري شكر ،النظرية العامة للقضاء الدستوري ،مج ( 1بريوت :دار بالل للطباعة
والنرش ،)2014 ،ص .38
 23آالن تورين ،ما الدميقراطية؟ ترجمة عبود كاسوحة (دمشق :منشورات وزارة الثقافة
السورية ،)2000 ،ص .23
 24غيورغ سورنسن ،الدميقراطية والتحول الدميقراطي :السريورات واملأمول يف عامل
متغري ،ترجمة عفاف البطاينة (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،)2015ص .32

طارقميدلا لاقتنالاو ةيروتسدلا ةلأسملا :فلم
دولة القانون الديمقراطية :إشكالية المفهوم ومتطلبات الدسترة

تبدو الحاجة مل ّحة ،إذًا ،إىل ضبط مفهوم دستوري للدميقراطية
حتى ميكن تحديد املتطلّبات األساسية التي من شأنها أن تسمح
بوصف نظام دستوري ما بأنه نظام دميقراطي ،وأيضً ا ضامن تالقي
هذا املفهوم نظريًا مع مبدأ دولة القانون باملفهوم الجوهري الذي
رشحناه سابقًا .وعىل الرغم من أن الدميقراطية ترتجم دستوريًا من
خالل عبارات تتضمنها الدساتري الحديثة ،مثل "الشعب مصدر كل
سلطة" وأن "الدولة تستمد سلطتها ومرشوعيتها من الشعب" أو أن
أي محتوى دستوري
"السيادة للشعب" ،فإن هذه الصياغات ال توضح ّ
خصوصا أن بعض هذه الدساتري ينص عىل الدميقراطية
للدميقراطية،
ً
أساسا لتنظيم مامرسة السلطة.
طاب ًعا لنظام الحكم يف الدولة ،أو ً
يف سبيل ذلك ،انطلق عد ٌد من الباحثني يف تعريفهم الدميقراطية
من معيار الفرد ،وليس من معيار املجموعة ،وهم يعتقدون أ ّن
الدميقراطية ،بوصفها مفهو ًما دستوريًا ،ال ميكن أن تقوم ّإل عىل
أساس حفظ الكرامة اإلنسانية مبا تتضمنه من حقوق فردية .يف هذا
مثل ،نظريته القانونية للدميقراطية عىل
السياق ،يبني بيرت هابريلً ،
قناعة بشأن طبيعة العالقة باآلخرين .ويف كتابه الدولة الدستورية،
أي تفاعل مرشوع يف املجموعة لرشط االعرتاف
يُخضع املؤلف األملاين ّ
بالكرامة املتساوية لآلخر ،وهذه الكرامة اإلنسانية تسبق بالرضورة
أي تنظيم للسلطة ،ألنها مرتبطة بطبيعة اإلنسان ذاتها ،وال يتدخل
ّ
إجراء تنظيم السلطة ّإل يف مرحلة ثانية .ولذلك ،يجب أن يحرتم هذا
اإلجراء مبدأً أسمى موجو ًدا مسبقًا ،يُعترب رشطًا لرشعيته ،وهو احرتام
الكرامة الرضورية لكل إنسان(.((2
ساهم هذا التحليل املتعلق مبكانة الحقوق والحريات يف النظام
الدميقراطي يف تغري مفهوم الدميقراطية يف حد ذاتها من خالل
بروز صيغة جديدة لها يف حقل دراسات القانون الدستوري ،وهي
تعب يف
"الدميقراطية الدستورية"؛ ذلك أنه إذا كانت الدميقراطية ّ
الطرح التقليدي عن الدميقراطية بواسطة القانون ،باعتباره نتاج
تتجسد
هيئة متثيلية منتَخبة هي الربملان ،فإ ّن صيغتها الحديثة
ّ
يف الدميقراطية بوساطة الدستور( ،((2وسيكون الدستور وفق هذا
املفهوم الجديد للدميقراطية هو ذلك الذي يضمن حامية الحقوق
خصوصا يف مواجهة إرادة األغلبية.
الدستورية،
ً
يعب عن اإلرادة أو الروح العامة
إ ّن الدستور املرشوع هو ذلك الذي ّ
للشعب ،ويتم فيه التشديد الواضح عىل الحقوق والحريات؛ ذلك
25 Peter Häberle, L'État constitutionnel, Marielle Roffi (trad.) (Aix-enProvence: Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2004), p. 142.
26 Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, 7ème éd.
(Paris: Montchrestien, 2010), p. 489.
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أنه إذا ما كانت الحرية هي الرشط األسايس للكرامة اإلنسانية
والهدف األسمى للدولة ،وفق املبدأ الــذي أىت به مونتسكيو
 (1755-1689) Montesquieuواعتنقه روسو وفريدريش هيغل
 )1831-1770( Georg Wilhelm Friedrich Hegelيف ما بعد،
فإ ّن تحقيق الشعب هذه الحرية يقتيض أن يحكم نفسه عن
واملعبة عن مصلحته .إ ّن
طريق القوانني الصادرة عن إرادته مبارش ًة
ّ
الدستور املرشوع من هذه الزاوية هو باختصار ذلك الدستور الذي
يحمي حقوق املواطنني وحرياتهم التي ال ميكن من دونها تحقيق
خصوصا تلك الحريات الفردية والجامعية
أي عملية تق ّدم اجتامعي،
ً
ّ
املتعلقة بالضمري واالعتقاد والرأي والرسية وامللكية والتجمع والتنقل
والتصويت والسالمة  ...إلخ(.((2
من الواجب االعـراف ،إذًا ،أ ّن هناك توافقًا طبيع ًيا بني الحقوق
الدستورية والدميقراطية؛ إذ إن هناك حقًا أساسيًا الز ًما للعملية
الدميقراطية ذاتها ،وهو الحق يف املساواة لكل فرد يف املشاركة يف
اتخاذ القرار ،كام أن هناك حقوقًا أخرى يؤدي االعرتاف بها إىل توفري
أي عملية دميقراطية تكون فيها سلطة
الرشوط الالزمة ملرشوعية ّ
األغلبية مربرة ،مثل الحق يف التعبري ،والحق يف االجتامع ،وغريهام.
بذلك ،فإ ّن الحقوق األساسية رضورية لتوفري بيئة صالحة للعملية
الدميقراطية ومرشوعيتها(.((2
لذلك ،صار من املمكن تجاوز االنتقادات السابقة للدميقراطية
التمثيلية من خالل توسيع مفهوم الدميقراطية باعتبارها قيمةً ،ليصبح
مفهو ًما جوهريًا يعكس غنى محتواها وارتباطها بعنارص أخرى ،من
أهمها الحقوق األساسية ،حتى وإن اتخذت هذه الحقوق طاب ًعا فرديًا
ال يتعلق بالرضورة بالحقوق الجامعية الرضورية للدميقراطية(.((2
ال يعني منطق الدميقراطية الدستورية  -كام يرشح منظّروها  -منح
سلطة وضع القرار لألقلية ،إمنا منحها إمكان االستمرار يف التدخل ،بني
لحظتني انتخابيتني ،يف عملية تشكيل اإلرادة العامة من خالل إجبار
األغلبية عىل أخذ وجهات نظر األقلية عىل محمل الجد والتداول،
وإذا لزم األمر ،دمج هذه الوجهات يف القرار النهايئ(.((3
 27فائق حويجة" ،دولة القانون يف الدستور السوري :قراءة يف الدستور السوري الدائم
تبي ،العدد ( 4ربيع  ،)2013ص .70
وتجديده املتطابق"ّ ،
28 Jeremy Waldron, Law and Disagreement (Oxford: Oxford University
Press, 1999), p. 232.
29 Cass R. Sunstein, Designing Democracy: What Constitutions Do
(Oxford: Oxford University Press, 2002), p. 132.
30 Stéphane Pinon, "La notion de démocratie dans la doctrine
constitutionnelle française," Revue Politeia, no. 10 (Décembre 2006), p. 452.
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أساسا ،إىل تحديد سلطة الدولة
بالفعل ،يهدف مبدأ دولة القانونً ،
بوساطة القانون عرب تقييدها بقيم الحقوق الدستورية .ويذهب آالن
تورين  Alain Touraineيف بحثه عن الدميقراطية ،إىل أنه ليس ملبدأ ما
أهمية مركزية يف الفكر الدميقراطي ،أكرث من مبدأ تحديد سلطة الدولة
الذي ينبغي أن يحرتم الحقوق األساسية اإلنسانية .إ ّن الخصم الرئيس
للدميقراطية يف القرن العرشين ما عاد ملكية الحق اإللهي أو سيطرة
أوليغارشية من امللّ ك العقاريني واإلقطاعيني ،إمنا هو الحكم املطلق ،وما
من يشء يفوق أهمية االعرتاف بحدود سلطة الدولة من أجل محاربته(.((3

إجاملً  ،تهدف نظريات الدميقراطية الدستورية ،يف األساس ،إىل قطع
الصلة التلقائية بني االنتخابات والرشعية الدميقراطية .وتسعى هذه
النظريات ،عرب االستناد إىل حجج مختلفة ،لتأكيد أ ّن الدميقراطية ال
معنى ماديًا
تقترص عىل وسيلة ملامرسة السلطة فحسب ،بل إ ّن لها ً
مرتبطًا مبكانة الفرد فيها .وسيؤدي هذا املحتوى القانوين املادي ملفهوم
"الدميقراطية" إىل االقتناع بأنه ال ميكن تغليف القرارات تلقائ ًيا يف عباءة
الرشعية الدميقراطية ملجرد أنها نابعة من منظومة ناتجة من االنتخابات.
لقد صارت الدستورية هي النموذج الجديد للرشعية الدميقراطية ،ومن
ثم فإن الدميقراطية الدستورية هي بالفعل تص ّور ثوري ،ألنه يسعى
قيم أعىل(.((3
لتحديد التمثيل يف إطار دستوري يُفرتض أنه يض ّم ً
هكذا صارت الحقوق والحريات األساسية أهم الركائز التي يقوم
عليها النظام الدميقراطي ،ولذلك سعت الدساتري الحديثة لالعرتاف
بها رصاحةً .وما عاد القانون الدستوري قانونًا للمؤسسات السياسية
املعب عنها بدسرتة
فحسب ،بل أصبح ميثاقًا للحريات ،وهذه الظاهرة َّ
الحقوق والحريات هي التي دفعت إىل إكساء مفهوم دولة القانون
مكتمل ،حيث أصبح هدفها األول حامية الحقوق والحريات(.((3
ً
معنى
ً
رصا يف التعريف
إ ّن البناء عىل فكرة الحقوق الدستورية بوصفها عن ً
القانوين للدميقراطية ،سيساهم يف توسيع مفهوم الدميقراطية ليستوعب
فكرة خضوع الدولة للقانون ،حيث يصبح مبدأ دولة القانون ،مبفهومه
ألي حكم دميقراطي.
الجوهري ،أحد املتطلّبات الجوهرية ّ
31 Luc Klein, "Démocratie constitutionnelle et constitutionnalisme
"démocratique: Essai de classification des théories juridiques de la démocratie,
Revue française de droit constitutionnel, vol. 109, no. 1 (Mars 2017), p. 129.
 32عبد املنعم كيوة" ،القيود الدستورية يف تحديد القانون لضوابط الحقوق والحريات
األساسية يف الدساتري الحديثة بالبلدان العربية :دراسة مقارنة" ،يف :زيد العيل ومحمود
حمد ويوسف عوف (محررون) ،الكتاب السنوي للمنظمة العربية للقانون الدستوري:
( 2016-2015تونس :املنظمة العربية للقانون الدستوري ،)2017 ،ص .123

رشا من مؤرشات قياس
عالو ًة عىل ذلك ،يُع ّد مبدأ دولة القانون مؤ ً
جودة الدميقراطية يف حد ذاتها ،ويف هذا الصدد ،فإ ّن "دولة قانون
دميقراطية جيدة" هي تلك الدولة التي تضمن حقوقًا سياسية وحريات
مدنية وآليات لتحقيق مبدأ املساءلة الذي يؤكد وجود املساواة
تعسف
السياسية املطلوبة بني املواطنني ،ويقطع الطريق عىل أي ّ
محتمل يف مامرسة السلطة ،وانطالقًا من ذلك ،تؤث ّر دولة القانون ،عىل
نحو وثيق ،إضاف ًة إىل أبعاد أخرى ،يف جودة الدميقراطية ونوعيتها(.((3
لهذا ،صار مبدأ دولة القانون ميثّل حجر الزاوية بالنسبة إىل الدميقراطية
الدستورية املعارصة كام تم تجسيدها من خالل دورها يف ترسيخ
التحوالت األخرية من األنظمة االستبدادية أو الشمولية إىل الدميقراطية
خصوصا .وتتطلّب دولة القانون ،وفقًا لهذا التحليل،
يف أوروبا الرشقية
ً
ألّ تُخضع الدولة املواطنني إلّ للقوانني التي يتم إصدارها عل ًنا ،وأن
تكون الوظيفة الترشيعية للدولة منفصلة عن الوظيفة القضائية ،وألّ
يكون أح ٌد داخل النظام السيايس فوق القانون .وهكذا ،صار الح ّد من
سلطات الحكومة والتزام سيادة القانون وحامية الحقوق األساسية
الخصائص األساسية للمذهب الدستوري الحديث(.((3
يربط بعض الباحثني بني الدميقراطية الدستورية بوصفها مبدأً
قانون ًيا والليربالية بوصفها مذه ًبا سياس ًيا ،يف محاولة لتعزيز االرتباط
بني الدميقراطية ودولــة القانون .وينطلق هؤالء يف بناء مفهوم
"الدميقراطية الدستورية الليربالية" من خالل ثالثة عنارص أساسية
منفصلة من حيث مفهومها ،لكنها متشابكة من الناحية الوظيفية.
ويف تفصيل ذلك ،فإن "الدميقراطية الدستورية الليربالية" تفرتض(:((3
 33تورين ،ص .63
34 Guillermo O'Donell, "Why the Rule of Law Matters," in: Larry
Diamond & Leonardo Morlino (eds.), Assessing the Quality of Democracy
(Baltimore: John Hopkins University Press, 2005), p. 3.
35 Michel Rosenfeld, "The Rule of Law and the Legitimacy of
Constitutional Democracy," Southern California Law Review, vol. 74, no. 5
(July 2001), pp. 1307-1308.
36 Tom Ginsburg & Aziz Z. Huq, How to Save a Constitutional Democracy
(Chicago: University of Chicago Press, 2018), p. 10.
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•نظا ًما انتخابيًا دميقراطيًا ،يسمح عىل وجه الخصوص
بانتخابات دورية ،حرة ونزيهة ،حيث يقبل الطرف الخارس
نتيجتها ملصلحة الفائز.
•ضامن بعض الحقوق والحريات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا
بالعملية الدميقراطية يف حد ذاتها ،مثل حق التعبري والتجمع.

معي من النزاهة والسالمة يف القانون ويف
•ضامن ح ٍّد ّ
املؤسسات القانونية عمو ًما ،يسمح بالتزام الدميقراطية من
دون خشية أو إكراه.
يف الحصيلة ،ستساهم الدميقراطية الدستورية بوصفها مبدأ من الناحية
الدستورية يف الوصول إىل نقطة التالقي بني مفهو َمي دولة القانون
والدميقراطية؛ إذ يفرتض هذا املبدأ التح ّول يف مفهوم الدستور ،ليصبح
"دستور الحقوق والحريات" ،وهكذا ،تؤدي الحقوق الدستورية دو ًرا
حاسم يف بلورة مفهوم الدميقراطية الدستورية ،متا ًما وبالدرجة نفسها
ً
التي ساهم بها هذا املفهوم يف إعادة تعريف مبدأ دولة القانون.

15
إذا كان االنتقال الدميقراطي عملية متعددة األبعاد ،فإ ّن "االنتقال
الدستوري" ميثّل إحدى الحلقات األساسية والرضورية يف عملية
التحول إىل الدميقراطية باعتباره اإلجراء القانوين املؤسس لهذا التحول.
وكام أن االنتقال الدميقراطي يفرتض االنتقال من نظام غري دميقراطي
إىل نظام دميقراطي ،فإ ّن االنتقال الدستوري املرافق له يفرتض التح ّول
من دستور شكيل ال يراعي ضامنات الحقوق والحريات ،إىل دستور
ينص عىل صيغة دميقراطية ملبدأ دولة القانون مبفهومها الجوهري
ّ
أساسا عىل سم ّو الحقوق الدستورية من دون اإلخالل
الذي يقوم ً
بسلطة األغلبية املستمدة من املبدأ الدميقراطي نفسه.

ال بد من التأكيد هنا أنه ال تعارض بني الدميقراطية ودولة القانون
باملفهوم السابق ،بل إنهام قيمتان يعتمد بعضهام عىل بعض .إن
الدستور هو الترصف القانوين والدميقراطي األسايس الذي يحدد إطار
رشع ،والذي يح ّول السياسة بوساطة األغلبية الربملانية إىل
عمل امل ّ
قانون .ومن ثم ،يكمل الدستور والترشيع بعضهام بعضً ا .باختصار،
فإن الحرية والدميقراطية دعامتان للقانون ،يُ َن ّص عليهام يف الدستور،
والغرض من الدميقراطية هو تحقيق حرية الفرد بصفته عض ًوا يف
املجتمع من خالل منحه حق املشاركة السياسية(.((3
إن الحقوق والحريات األساسية هي العنرص املشرتك الذي يجمع
بني مفهو َمي دولة القانون والدميقراطية ،فيصبح مفهوم دولة
القانون الدميقراطية ينرصف إىل تلك الدولة التي يكون نظامها
املعب عن سم ّو
الدستوري قامئًا عىل خضوع السلطات كلها للدستور ّ
الحقوق والحريات ،وعىل وجود ضامنة لهذا السم ّو تتمثل يف رقابة
القضاء الدستوري.
قيم مثل الدميقراطية والحقوق والحريات األساسية،
لذلك ،فإ ّن ً
وكذلك دولة القانون ،متثّل العنارص األساسية للبنية الدستورية كام
يقتضيه مذهب الدستورانية الحديثة ،وستسمح هذه العنارص التي
يقوم عليها النظام الدستوري بتهيئة البيئة القانونية املناسبة ملبارشة
عملية االنتقال الدميقراطي.
37 Rainer Arnold, "L'État de droit comme fondement du
constitutionnalisme européen," Revue Française de Droit Constitutionnel,
vol. 100, no. 4 (Décembre 2014), p. 773.

ثان ًيا :دسترة الحقوق الدستورية أساس
بناء دولة القانون الديمقراطية
عىل اعتبار أن الحقوق الدستورية تشكّل الرابط الذي يجمع بني
النص عليها يف الدستور وترتيبها
دولة القانون والدميقراطية ،فإن ّ
قيم دستورية عليا ،ميثّالن متطلّبًا أساسيًا يف دسرتة دولة
بوصفها ً
القانون الدميقراطية .لكن ،من الواجب التأكيد أن مجرد دسرتة
الحقوق ال يضمن عدم انتهاكها ،ولذلك ت ُع ّد رقابة القضاء الدستوري
متطلّ ًبا إجرائ ًيا لدولة القانون الدميقراطية من خالل ضامن "القيمة
الدستورية" للحقوق وسم ّوها من جهة ،وتحقيق التوفيق بينها وبني
األهداف العامة التي تسعى األغلبية لتنفيذها عرب القانون استنا ًدا
إىل مبدأ التمثيل ،من جهة أخرى.

16
 .1سم ّو الحقوق الدستورية بوصفها مبادئ
جوهرية في دولة القانون الديمقراطية
ينصب االهتامم يف النص
أصبح تجسيد املبدأ الدميقراطي يفرض أن
َّ
الدستوري عىل ضامن حقوق املحكومني وحاميتها ،أكرث من تنظيم
مركز الحكام وصالحياتهم ،وسوف يؤدي ذلك يف النتيجة إىل تغيري
مفهوم الدستور ،ليصبح "ميثاقًا للحقوق والحريات"(.((3
يجد مصطلح الحقوق والحريات األساسية أصوله يف النظام األملاين
الذي يتضمن عد ًدا من الحقوق والحريات املحمية دستو ًرا ،وتُع َّرف
لدى الفقه األملاين مبصطلح الحق األسايس  .((3(Grundrechtويف
الحقيقة ،فإن الحقوق األساسية والدميقراطية هي قيم ترتبط مببدأ
الدولة االجتامعية التي يتم التعبري عنها يف أملانيا من خالل بند
موضوعي من الدستور ،هو الحق يف الكرامة اإلنسانية ،ويف البلدان
األخرى من خالل وجود حزمة من الحقوق االجتامعية املحددة
التي تهدف إىل تعزيز رفاهية الفرد ،وتشكّل يف الوقت نفسه مبادئ
رشع(.((4
توجيهية للم ّ
كان يُنظر إىل الحقوق الدستورية يف أملانيا يف القرن التاسع عرش
نص دستور فرانكفورت
رشع ،ومع ذلك ّ
باعتبارها مبادئ توجيهية للم ّ
لعام  1849عىل طرائق طعن دستورية لتفعيل حامية الحقوق
رشع.
الدستورية باعتبارها حقوقًا شخصية يف مواجهة امل ّ
باملثل ،أنشأ الدستور النمساوي لعام  1867وسيلة انتصاف دستورية
لتنفيذ الحقوق األساسية القليلة املنصوص عليها يف الدستور ،ويف
القرن التاسع عرش ،استق ّر مبدأ عدم التدخل يف الحريات والحق يف
رشع
امللكية،
ً
خصوصاّ ،إل مبوجب القانون ،وقام االفرتاض عىل أن امل ّ
(((4
رشع الذي يحرتم الحقوق األساسية .
"الدميقراطي" هو ذلك امل ّ
فُهم النظام القانوين للحقوق األساسية عرب التاريخ الدستوري األملاين،
واألورويب عمو ًما ،باعتباره حامي ًة لألفراد من تدخّل الدولة ،لكن،
ينظر املفهوم الجديد إىل هذه الحقوق أيضً ا باعتبارها وسيلة للحامية
أي تدخّل أو مساس بها حتى من مؤسسات أو هيئات أخرى،
من ّ
38 Rousseau, p. 399.
39 Michel Fromont, "Les droits fondamentaux dans l'ordre juridique de la
République Fédérale d'Allemagne," in: Marcel Waline (ed.), Recueil d'études
en hommage à Charles Eisenmann (Paris: Cujas, 1975), p. 64.
40 Rainer, p. 772.
41 Sommermann Karl-Peter, "Droits fondamentaux constitutionnels
et droits fondamentaux européens," Annuaire international de justice
constitutionnelle, vol. 15 (Septembre 2000), p. 354.
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وإجامل ،صارت الحقوق األساسية تؤسس لنظام القيم
ً
مثل.
األرسة ً
الذي يو ّجه تفسري النظام القانوين األملاين بأكمله(.((4
يعود هذا التكريس ملكانة الحقوق والحريات ضمن الدستور ،يف
أصوله ،إىل إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الفرنيس لعام ،1789
الذي أكد ضامنة الحقوق والحريات معيا ًرا لوجود دستور؛ إذ جاء يف
املادة  16منه ،أ ّن "كل مجتمع ال ت ُضمن فيه الحقوق وال الفصل بني
السلطات بشكل محدد ليس له دستور".
مبا أن للدستور قيمة أعىل من القانون ،فإنه حينام توضع القواعد
ضمن الدستور ،فإنها تحظى بأعىل املراتب يف النظام التسلسيل ،ما
يجعل القواعد األخرى أقل منها شأنًا ،وتوافرت لديها حامية أكرث،
ولهذا دأبت الدولة الدستورية عىل إلحاق مجال الحقوق والحريات
باالختصاص التأسييس ،أكرث منه باالختصاص الترشيعي ،ضامنًا منها
لهذه الحقوق والحريات(.((4
يف هذا السياق ،من الواجب التأكيد أن الحقوق والحريات يجب أن
تكون "أساسية" ،مبعنى أن تكون مستمدة مبارش ًة من القاعدة األساسية
يف النظام القانوين ،أي الدستور ،وتُع ّرف هذه الحقوق كذلك بالحقوق
الدستورية ،نسبة إىل مصدرها القانوين ،وهي تختلف عن الحقوق
رشع.
والحريات العامة التي يعود اختصاص تنظيم مامرستها إىل امل ّ
وبناء عليه ،يعتمد التمييز بني العبارتني عىل معيار تأسييس يتمثل يف
مصدر االعرتاف بالحريات والنظام الذي يتض ّمن قواعد حاميتها.
إن الحريات األساسية أو الحقوق الدستورية إمنا تضمنها القواعد
األعىل يف النظام القانوين ،وهي قواعد الدستور ،ومن ثم ،فإ ّن لها
وض ًعا دستوريًا مستم ًّدا من االع ـراف بها وحاميتها عن طريق
القضاء الدستوري ،وتكون مضمونة يف مواجهة الدولة والسلطات
العامة كلها ،مبا فيها السلطة الترشيعية ،أما الحريات العامة ،فيكون
مصدرها الترشيع الصادر عن الربملان ،ويتضمن عد ًدا من القواعد
القانونية التي تنظم مامرسة الحق وضامناته ،وهذا النظام الترشيعي
ُملزم للهيئات اإلدارية كونه يتعلق مببدأ املرشوعية اإلدارية الذي
يضمنه القضاء اإلداري.
يختلف الباحثون يف األساس الذي تقوم عليه فكرة سم ّو الحقوق
الدستورية ،وميكن اإلشارة يف هذا السياق إىل العديد من النظريات
التي ت ُبنى عىل فكرة سم ّو هذه الحقوق عىل غريها من القيم
الدستورية األخرى ،مثل نظرية "األوراق الرابحة" التي ّأسس لها
42 Bleckmann, p. 10.
 43يوسف حايش ،يف النظرية الدستورية (بريوت :منشورات الحلبي الحقوقية،)2009 ،
ص .420
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الفيلسوف القانوين األمرييك رونالد دوركني ( ،)2013-1931وذهب
فيها إىل أن الحقوق يجب أن يُنظر إليها بوصفها أوراقًا رابحة يف
مواجهة أي تربيرات لتقييدها تتعلق بقرارات سياسية تحدد هدفًا
ما ملصلحة املجموعة بأكملها ،وأن الحكومة التي تأخذ الحقوق عىل
محمل الجد ،ال ميكن أن تلجأ إىل تقييدها ملصلحة أي اعتبارات أخرى،
وال ميكن اعتبار األهداف الجامعية مرب ًرا كاف ًيا لحرمان األفراد مام
يرغبون يف القيام به ،وال حتى مرب ًرا للمساس بحقوقهم واإلرضار بها.
يرشح دوركني أساس مقاربته للحقوق السياسية بوصفها أوراقًا
رابحة ،كام يصفها ،بقوله" :إن معظم األعامل املرشوعة ألي حكومة،
ينطوي عىل مقايضة ملصالح الناس املختلفة ،وتعود هذه األعامل
بالنفع عىل بعض املواطنني وتحرم اآلخرين ،وذلك من أجل تحسني
مصالح مع ّين ًة لعدد من األفراد
رفاهية املجتمع برمته ،غري أن هناك
َ
مهمة ج ًدا ،حيث يكون من الخطأ  -من الناحية األخالقية  -أن
يض ّحي بها املجتمع ألجل تأمني فائدة شاملة فحسب ،فالحقوق
السياسية متيز هذه املصالح وتحظى بحامية خاصة ،والحق السيايس
هو ورقة رابحة تتجاوز أي حجة للمقايضة التي ت ّربر عاد ًة العمل
السيايس"(.((4
أما الفيلسوف القانوين األملاين روبرت ألكيس ،فيذهب يف تحليله
طبيعة الحقوق الدستورية وتربير سم ّوها إىل أن هذه الحقوق تُعترب
مبادئ وليست قواعد ،وهو ينطلق يف هذا التحليل من متييز معياري
بني القواعد واملبادئ؛ فالقواعد تتطلب شيئًا ما عىل نحو نهايئ ،إنها
أوامر نهائية ،ولذلك إذا كانت القاعدة صالحة ،واكتملت رشوط
تطبيقها ،فهي تتطلّب قط ًعا تنفيذ ما تأمر به ،فإذا تم القيام مبا تأمر
به ،فإنه قد ت ّم االمتثال لها ،وإذا مل يتم ذلك ،فهذا يعني أ ّن القاعدة
مل تُنفّذ ومل ت ُط ّبق كلّ ًيا.
عىل خالف القواعد ،تتطلب املبادئ يف تحليل ألكيس تنفيذ أفضل
ما هو ممكن ،وهذا يعني بالنسبة إىل املبادئ أن هناك شيئًا ما
يجب تحقيقه بـ "القدر األكرب املمكن أو األفضل" ،نظ ًرا إىل اإلمكانات
القانونية والواقعية(.((4
هكذا يسعى ألكيس للتأكيد أن املبادئ ال يشرتط فيها أن تُط ّبق ،أو
ال تُطبّق فوريًا وعىل نحو كامل ،بل إن نطاق تطبيقها مرن ومتحرك؛
تعب عن متطلّبات األفضلية التي تقاس هنا ،بحسب ألكيس،
حيث إنها ّ
باملدى الذي وصل إليه تطبيق املبدأ ذاته ،أما القاعدة القانونية ،فهي
44 Ronald Dworkin, Is Democracy Possible Here? Principles for a New
Political Debate (Princeton: Princeton University Press, 2008), p. 31.
)45 Robert Alexy, A Theory of Constitutional Rights, Julian Rivers (trans.
(Oxford: Oxford University Press, 2010), p. 47.
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عىل خالف ذلك ،نقطة ثابتة ،حيث إنها إما أن تط ّبق أو ال تط ّبق ،وال
مجال يف الحديث عن القواعد عن "مدى أفضل أو ممكن" للتطبيق،
وبالنسبة إىل الحقوق الدستورية فإنها تعترب ،وفقًا للتحليل السابق،
مبادئ دستورية يجب ضامن تطبيقها إىل أقىص قدر ممكن ،وهذا ما
يعني أن الحق ال ميكن أن يكون مطلقًا يف األصل؛ ولذلك فإن سم َّو
الحقوق الدستورية مرتب ٌط بالقدر الذي يصل إليه التمتّع بالحق.
أيًا كانت األسس النظرية التي تربر هذه املكانة للحقوق الدستورية
يف الدستور ،فإن ضامن قيمتها الدستورية يجب أن يحلَّل باعتباره
أحد املبادئ الرضورية يف النظام الدميقراطي ،ولن تتحقق هذه
القيمة بداي ًة إلّ عرب دسرتة الحقوق األساسية ومنحها ،من ثم ،قيمتها
الدستورية حتى تبقى هذه الحقوق مرتبة يف أعىل الهرم القانوين
باعتبارها تنتمي إىل مرتبة القواعد الدستورية العليا.
كانت اإلعالنات واملواثيق الشكل األكرث شيو ًعا يف تجسيد القيمة
العليا للحقوق والحريات ،وميكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل املاغنا
كارتا يف بريطانيا لعام  1215وما تالها من عهود ومواثيق ،وكذلك
إعالن حقوق اإلنسان واملواطن لعام  .1789أما يف الوقت الحايل ،فإن
دسرتة الحقوق والحريات تتم غال ًبا من خالل تخصيص فصل كامل
لها يف وثيقة الدستور ،عىل أن يتم تحديد تلك الحقوق الدستورية
رشع ،التي تحظى بحامية القضاء
غري القابلة للمساس بها من امل ّ
الدستوري .ويُعترب النموذج األملاين أهم مثال عىل ذلك ،حيث يضم
الفصل األول من القانون األسايس األملاين الصادر يف عام 1949
نصت الفقرة الثالثة
عرشين مادة تتضمن الحقوق األساسية ،وقد ّ
من مادته األوىل عىل أ ّن "الحقوق األساسية املنصوص عليها أدناه
ت ُلزِم السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية باعتبارها ترشيعات
نافذة مبارشةً"(.((4

 .2القضاء الدستوري بوصفه ضمانة
لمبدأ دولة القانون الديمقراطية
عىل الرغم من تكريس الحقوق والحريات األساسية باعتبارها قواعد
عليا يف الدستور ،فإنها تبقى يف حاجة إىل الحامية الفاعلة ،ولذلك
تشكل العدالة الدستورية بوجه عام ضامنة لنفاذ القاعدة الدستورية
وجعلها قاعدة ذات جزاء؛ ففي غياب العدالة الدستورية يصبح
الدستور ،مبا فيه تلك القواعد املتعلقة بالحقوق والحريات األساسية،
مجرد برنامج سيايس ليست له إلزامية ّإل من الناحية األخالقية،
46 Deutscher Bundestag, Basic Law for the Federal Republic of Germany,
23 May 1949, Last amended on 29 September 2020, Christian Tomuschat et
al. (trans.) (Berlin: Deutscher Bundestag, 2021).
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أي نظام للعدالة الدستورية مجرد مجموعة من
عتب يف غياب ّ
بل يُ َ
رشع ،لكنه ح ٌّر من الناحية القانونية
النصائح الجيدة ليستخدمها امل ّ
يف األخذ بها أو تجاهلها(.((4
مل يُعترب غياب ضامنات الحقوق والحريات مشكل ًة يف بداية القرن
العرشين ،أل ّن تدخّل الدولة يف املجالني االقتصادي واالجتامعي
كان محدو ًدا ج ًدا ،لكن ،أصبح الربملان ،يف النصف الثاين من القرن
العرشين ،يضع عرشات القوانني سنويًا ،بل املئات أحيانًا ،نتيج ًة
لتوسع وظائف الدولة وتع ّددها وتدخّلها يف شؤون املجتمع ،ما أ ّدى
إىل زيادة احتامل التع ّرض يف هذه القوانني للحقوق والحريات ،وما
عاد منطق الربملانية املطلقة املستند إىل مبدأ أن ملمثيل الشعب
سلط ًة غري مق ّيدة ،قاد ًرا عىل الصمود ،فتهاوى هذا املنطق تدريج ًيا،
كونه ينطوي عىل تهديد محتمل للحقوق والحريات األساسية(.((4
رضا؛ إذ
مع ذلك ،ما زال النقاش بشأن مرشوعية الرقابة الدستورية حا ً
يرى بعض الفقهاء أ ّن املصدر النهايئ للقانون يف الدميقراطية يكمن يف
إرادة أغلبية الشعب أو ممثليه املنتخبني ،واألصل أن الترشيع الذي
يوضع بناء عىل قاعدة األغلبية مرشو ٌع بصورة دميقراطية .ومن ناحية
أخرى ،تؤدي الرقابة القضائية عىل سلطة القضاة إىل إلغاء الترشيع،
عىل الرغم من أن هؤالء القضاة ال ينتخبهم الشعب ،وهم بذلك ال
ميثلون املواطنني وغري مسؤولني أمامهم ،ويرتتب عىل ذلك ،بحسب
الرأي نفسه ،أ ّن الرقابة القضائية غري رشعية من حيث املبدأ ،وأ ّن عىل
من ي ّدعي رشعيتها إثبات ذلك(.((4
ال شك يف أن رقابة القضاء الدستوري متثل متطلّبًا إجرائيًا لبناء
دولة القانون الدميقراطية بوصفها ضامن ًة لثبات القيمة الدستورية
رشع ،ويجب التأكيد هنا أن مهمة
للحقوق وعدم انتهاكها من امل ّ
القايض الدستوري تنحرص يف ضامن قواعد الدستور ومبادئه العليا
التي تسمو عىل القانون ،ولذلك ،فإن الرقابة الدستورية هي رقاب ٌة
ملدى خضوع القانون للدستور ومبادئه ،وليست رقابة مبارشة
عىل القانون.
رشع من
إن التأسيس عىل مبدأ اإلرادة العامة التي ّ
يعب عنها امل ّ
خالل القانون ملعارضة الرقابة الدستورية ،ال ينبغي له أن يتجاهل
47 Charles Eisenmann, La justice constitutionnelle et la haute cour
constitutionnelle d'Autriche (Paris: Economica, 1986), p. 22.
 48عصام سليامن" ،دور القضاء الدستوري يف مجال الحقوق والحريات" ،يف :الجمهورية
اللبنانية ،املجلس الدستوري ،لبنان :دراسات يف العدالة الدستورية ،الكتاب السنوي السابع
للمجلس الدستوري (بريوت :املجلس الدستوري ،)2013 ،ص .93
49 Luc B. Tremblay, "The Legitimacy of Judicial Review: The Limits
of Dialogue between Courts and Legislatures," International Journal of
Constitutional Law, vol. 3, no. 4 (October 2005), p. 619.
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أن هذه اإلرادة العامة إمنا تعلوها إرادة تأسيسية تفرز منظومة من
القيم امل ُثبتة يف وثيقة الدستور ،وتشكل الحقوق الدستورية أهم
هذه القيم التي يعود إىل القضاء الدستوري ضامن قيمتها الدستورية
ميس بها.
وحاميتها من أي تدخّل ترشيعي ّ
يف األحوال كلها ،من الرضوري تجاوز هذا الجدل بشأن أساس الرقابة
رشع املستم ّدة
الدستورية والبحث عن مجال للتوفيق بني سلطة امل ّ
من الدميقراطية ،وسلطة القضاء التي ت ُستم ّد من حامية الدستور
وسم ّوه ،ولذلك فإن ما يبدو رصا ًعا بني السلطتني القضائية والترشيعية
يف هذا الصدد ،ميكن أن يتح ّول إىل حوار بينهام وفق ما يذهب إليه
بعض الباحثني يف إطار نظرية حوار السلطتني الترشيعية والقضائية،
التي تعترب الرقابة القضائية ،من حيث الواقع العميل ،جز ًءا من
عملية حوار ضمني بني القضاة واملجلس الترشيعي املنتخب.
يتجسد هذا الحوار يف أن القرارات القضائية التي تهدف إىل حامية
ّ
الدستور ،والتي تلغي الترشيعات املخالفة له ،تكون دامئًا قابلة
لنقضها عىل نحو غري مبارش ،أو تعديلها أو تفاديها الحقًا من خالل
العملية الترشيعية العادية ،يف حني أنه ميكن القضاة تقييم مدى
سالمة القوانني ومالءمتها وفقًا ملبادئ الدستور ،وميكن بذلك الهيئات
الترشيعية احرتام األحكام القضائية أو تصحيحها ،سواء من خالل
إعادة صياغة قوانينها ،أو س ّن ترشيعات جديدة لتنفيذ األهداف
الترشيعية السابقة نفسها(.((5
رشع والقايض دو ٌر
ال تعني نظرية الحوار ،بالرضورة ،أن يكون للم ّ
ألي سلطة القدرة عىل فرض
متساوٍ ،لكن يجب التأكد من أنه ال يكون ّ
حلولها يف كل األحوال عىل باقي السلطات األخرى .لذلك ،يحتاج هذا
الحوار إىل ح ٍّد أدىن من املساواة حتى ميكن الجمع بني تحصيل املزايا
وتقليل السلبيات الناجمة عن الحامية السياسية والقانونية للحقوق
والحريات ،ومن ثم ،املوازنة بني املصالح املتنازعة .وهنا ،فإن مدى
تطبيق الحل الذي خَلصت إليه كل سلطة إمنا يتعلق بقدرتها عىل
استنتاج خالصة أفضل من ناحية مرشوعيتها ،وأكرث مالءم ًة يف ما
يخص نطاق الحقوق وتطبيقها(.((5
يضاف إىل ذلك أنه ميكن تربير الرقابة القضائية يف مجال الحقوق
الدستورية ،أيضً ا ،من خالل دور القايض يف مالحظة ما إذا كانت
هناك عيوب إجرائية جسيمة قد تضع مرشوعية العمل الترشيعي
عىل املحك ،وهناك العديد من املؤرشات التي تدل عىل فساد العملية
50 Tremblay, p. 623.
51 Alison L. Young, "Dialogue and its Myths," in: Geoffrey Sigalet, Grégoire
Webber & Rosalind Dixon (eds.), Constitutional Dialogue: Rights, Democracy,
Institutions (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), p. 54.
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الترشيعية ،مثل اإلهامل الجسيم للقيم الدستورية األساسية ،أو
خصوصا تلك املتعلقة بالحقوق االنتخابية أو الحق
إساءة تطبيقها،
ً
يف التعبري بوصفها عنارص أساسية يف النظام الدميقراطي ،كام ميكن
أن يكون تجاهل املرشع ،عىل نحو ممنهج ،مصالح فئات معيّنة،
مؤشا عىل عيوب جسيمة يف إجراءات الترشيع،
أو التمييز ض ّدهاً ّ ،
(((5
تتطلّب تدخّل الرقابة القضائية لتصحيحها .
قيم دستورية عليا،
ال جدال يف أن مفهوم الحقوق الدستورية بوصفها ً
ال مينع سلطة األغلبية من فرض قيود عىل هذه الحقوق بدعوى سم ّو
هذه األخرية وعدم قابليتها للتقييد؛ إذ إن دور القضاء الدستوري يف
هذا الشأن سيسمح بالبحث عن التوفيق بني املصالح الدستورية
املتنازعة ،سواء تلك املتعلقة بالحقوق التي لها قيمة دستورية ،أو
تلك التي تتعلق باألهداف الترشيعية التي متلك األغلبية الربملانية
تقديرها بناء عىل التمثيل الشعبي الذي تحوزه.
حاسم يف ضامن سم ّو الحقوق
من الواضح أن للقايض الدستوري دو ًرا
ً
الدستورية ،وتُع ّد الرقابة الدستورية عمو ًما أحد العنارص الدستورية
لتحقيق مبدأ الدميقراطية الدستورية من جهة ،وضامن دولة القانون
من جهة أخرى ،ويف مجال الحقوق الدستورية ،تظهر مهمة القايض
فحص أول يهدف إىل تحديد
الدستوري من خالل مستويني للفحصٌ :
مضمون الحق الدستوري من خالل تعريف املجال الذي يغطيه هذا
املضمون ،والثاين يتضمن تقييم املربرات التي من شأنها السامح
بتقييد حق دستوري ما ،أي بتحديد ما إذا كان الحق يتمتع بحامية
كاملة ،أم أن مجال هذه الحامية محدد(.((5
يتول القضاء الدستوري فحص التقييد الترشيعي
عالو ًة عىل ذلكّ ،
للحقوق الدستورية من الناحية الشكلية واإلجرائية ،ويهدف هذا
الفحص ،يف األساس ،إىل التأكد من مطابقة اإلجراءات الترشيعية
نص عىل األوضاع اإلجرائية والرشوط الشكلية التي
للدستور الذي ّ
رشع يف تنظيمه مامرسة الحقوق الدستورية.
تقيّد امل ّ
يال َحظ أ ّن املحاكم الدستورية يف عدد من الدول األوروبية ،وكذلك
يف كندا ،تجاوزت هذا الدور التقليدي للقضاء الدستوري يف مراقبة
مساسا بالحقوق الدستورية ،إىل
مدى دستورية القوانني التي تتضمن ً
فحص مدى مالءمتها .وتعترب املحكمة الدستورية األملانية ،إضافة إىل
متس
نظريتها الكندية ،س ّباقة إىل اعتامد رقابة مالءمة القوانني التي ّ
الحقوق ،وهذه الرقابة عبارة عن فحص مهيكَل يهدف إىل التأكد من
أن التقييد الترشيعي للحقوق مناسب ورضوري ،وال ينتهك الحق
52 John Hart Ely, Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review
(Cambridge: Cambridge University Press, 1980), p. 103.
53 Alexy, p. 196.
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يخل بالتوازن املفرتض بني منافع القانون التي
املستهدف عىل نحو ّ
يهدف إليها وأرضاره التي قد تنتج من املساس بالحق.
يتأكد القايض الدستوري عند فحصه دستورية القوانني التي تتضمن
تقيي ًدا لحق دستوري يف أول فحص لرقابة املالءمة ،من أ ّن الوسائل
رشع ،والتي اقتضت تقييد حق من الحقوق ،مناسبة
التي اختارها امل ّ
وفاعلة يف تحقيق أهدافه .ويف مرحلة ثانية يفحص القايض ما إذا
كانت هذه الوسائل رضورية ،أي ال توجد أي وسائل أخرى لدى
رشع يتمكن من خاللها من أن يحقّق األهداف نفسها من دون
امل ّ
املساس بالحق الدستوري .ويف املرحلة الثالثة من رقابة املالءمة ،فإن
عىل القايض الدستوري البحث يف مدى التوازن بني منافع تقييد الحق
واألرضار الناجمة عن ذلك ،وهنا يتأكد القايض من أن املنافع العامة
التي تتحقق من تقييد الحق الدستوري تفوق ،يف أهميتها ،األرضار
الفردية الناجمة عن هذا التقييد ،وعرب كل هذه املراحل ،ميكن أن
يصل القايض الدستوري يف النهاية إىل استنتاج ما إذا كان القانون
الذي يق ّيد الحقوق الدستورية مالمئًا.
عىل الرغم من أهمية االنتقادات املو ّجهة إىل رقابة املالءمة،
بسبب أنها متنح القضاء سلطة تقديرية غري محددة يف الرقابة عىل
رشع املنتخب دميقراط ًيا ،فإ ّن هناك من يذهب إىل
تقديرات امل ّ
أن رقابة املالءمة تجد م ّربرها يف مجال القضاء الدستوري املتعلق
بالحقوق ،انطالقًا من أ ّن تضمني مفهوم الحقوق الدستورية فكرة
قابلية تقييدها لتحقيق مصالح عامة بواسطة القانون ،يفرض منطق ًيا
مم إذا
رقابة املالءمة ،حيث سيت ّم ،من خالل هذه الرقابة ،التحقق ّ
كان الهدف املنافس املتعلق باملصلحة العامة يتجاوز يف أهميته حقًا
أصيل يف
دستوريًا مطالبًا به ،ويف هذه الحالة ،تصري املالءمة جز ًءا ً
املفهوم العام للحق الدستوري(.((5
ال شك يف أن الدستور نفسه يتضمن فكرة املالءمة ،ما دام ينص عىل
قيم دستورية ،لكنه
الحقوق الدستورية ويق ّرر أولويتها باعتبارها ً
رشع املنتخَب دميقراط ًيا ،يف الوقت نفسه ،سلطة تحقيق
مينح امل ّ
األهداف التي ترسمها األغلبية وتنفّذها بوساطة القانون ،وإذا ما
مستوى
معي ،فإن
ً
اقتىض تنفيذ هذه األهداف تقييد حق دستوري ّ
معي ًنا من املالءمة والتوفيق بني هذه القيم الدستورية املتنازعة يبدو
رضوريًا .ويف هذه النقطة تحدي ًدا يظهر دور القايض الدستوري الذي
يعود إليه يف إطار دوره الطبيعي يف مامرسة الرقابة الدستورية ،أن
يضمن مبدأ املالءمة باعتباره أحد املقتضيات التي يفرضها استمرار
نفاذ الدستور عرب إجراء فحص للتقييد الترشيعي للحقوق ،والتأكد
"54 Stephen Gardbaum, "A Democratic Defense of Constitutional Balancing,
Law & Ethics of Human Rights Revue, vol. 4, no. 1 (April 2010), p. 82.
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رشع لتحقيقها عرب تقييد الحق تفوق
من أن األهداف التي يسعى امل ّ
يف أهميتها ووزنها قيمة الحق يف حد ذاته.
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للقانون ،وتضمن يف الوقت نفسه مامرسة الحقوق والحريات الفردية
يف ظل نظام دميقراطي يحفظ سلطة األغلبية.
من املهم التأكيد ،يف هذا السياق ،أ ّن دولة القانون الدميقراطية
تجسده
تتضمن صيغة متوازنة تجمع بني البعد القانوين الشكيل الذي ّ
عملية الترشيع ،وما تتطلّبه من أشكال وأوضاع إجرائية مع ّينة،
تجسده مجموعة الحقوق الدستورية.
والبعد الدميقراطي الذي ّ
وهكذا ،من املمكن الوصول إىل صيغة دستورية لدولة القانون
الدميقراطية ميكن أن تشكّل أحد املسارات األساسية يف تحقيق عملية
انتقال دميقراطي شامل.

خاتمة
يفرتض بناء دولة القانون س ّن قاعدة قانونية ملزمة و ُمع ّدة وفق
إجراءات محددة وواضحة سلفًا ،لكن هذا املعنى اإلجرايئ لدولة
القانون غري ٍ
كاف؛ إذ يجب أن يستجيب محتوى قاعدة القانون
نفسها ملعايري وقيم يؤمن بها املجتمع ويجد فيها تعب ًريا عنه ،وهنا
يندمج البعد الدميقراطي يف مسألة بناء دولة القانون مبا يضمن
فائدة مزدوجة :األوىل ،تكريس دولة القانون بقواعدها اإلجرائية
والشكلية التي ال غنى عنها لضامن صالحية القاعدة القانونية؛
والفائدة الثانية ،تسخري القانون الذي تضعه الدولة وتحويله إىل أداة
لدعم عملية التح ّول الدميقراطي ،ما دام يحمل يف مضمونه مبادئ
الدميقراطية نفسها.
وهكذا ،ميكن االستنتاج من خالل تحليل مفهوم دولة القانون
والدميقراطية أن املفهو َمني يشرتكان يف أنهام يُعتربان من مبادئ
الدستورانية الحديثة ،ولذلك من املمكن جمعهام ضمن مفهوم
دولة القانون الدميقراطية يف صيغة دستورية قادرة عىل أن تجمع
يف محتواها بني املبادئ القانونية من جهة ،والقيم السياسية من
جهة أخرى.
ُعتب الحقوق الدستورية العنرص املشرتك بني مفهو َمي
ً
إجامل ،ت َ
دولة القانون والدميقراطية ،ولذلك فإن هذه الحقوق هي القيمة
التي ميكن من خاللها نقل املفهومني املنفصلني نظريًا إىل مفهوم
يعب عن مبدأ دستوري يتمثل يف دولة القانون الدميقراطية
واحد ّ
التي ميكن تحقيقها بواسطة معايري دستورية تضمن خضوع الدولة

مع ذلك ،فإ ّن فاعلية مبدأ دولة القانون الدميقراطية يف دعم هذه
العملية متوقفة عىل دور القضاء الدستوري يف تفسري وتحديد
املعايري األساسية التي تح ّدد مضمون هذا املبدأ ،وتضمن يف الوقت
نفسه استمرار عمل السلطات الدستورية وثباتها من خالل التوفيق
رشع ومامرسة الحقوق الدستورية.
بني سلطة امل ّ
ميثّل التوفيق بني سلطة األغلبية املستمدة من املبدأ الدميقراطي
ومامرسة الحقوق والحريات الفردية أحد التحديات األساسية التي
أي عملية تح ّول دميقراطي يف مسارها الدستوري،
ميكن أن تواجه ّ
ً
ولسوف تساهم دولة القانون الدميقراطية باعتبارها مبدأ دستوريًا
مجس ًدا
يف ضامن أن يكون القانون الذي يُفرتض أن تخضع له الدولة ّ
للبعد الشكيل للقاعدة القانونية باعتبارها نتاج عملية ترشيعية
تحتكرها األغلبية ،وأن يكون جوهره متعلقًا يف الوقت نفسه بالقيم
واملبادئ الدستورية العليا ،ال سيام تلك التي تتعلق بالحقوق
الدستورية.
وحتى ال يكون تصادم األغلبية واألقلية عقبة ّ
يتعث عندها التح ّول
الدميقراطي يف كل مرة ،فإن من الواجب يف نظرنا تأكيد دسرتة مبدأ
دولة القانون الدميقراطية من خالل تحديد حزمة الحقوق الدستورية
ذات القيمة الدستورية التي تُلزم السلطات كلها يف الدولة ،مبا فيها
الربملان ،وأيضً ا ،تأسيس قضاء دستوري تكون مهمته األساسية ضامن
التوفيق بني األهداف العامة التي متلك األغلبية تقديرها وتنفيذها
املتجسدة يف الحقوق
عن طريق القانون ،واملبادئ الدستورية األعىل
ّ
الدستورية باعتبار أ ّن ضامنها يُع ّد أحد األهداف األساسية للمجتمع
تتجسد إرادته يف الدستور.
الدميقراطي الذي ّ
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تصميم الدساتير وبناء الثقة :دراسة في تجارب االنتقال
**
الديمقراطي من منظور مقارن
Constitution Designing and Confidence Building:
A Comparative Study of Democratic Transition Experiences
تبحــث هذه الدراســة فــي دور عملية تصميم الدســاتير في دفع أطراف االنتقــال الديمقراطي
نحو التعاون ،وليس نحو الصراع ،في ضوء ما ت ّتسم به عملية االنتقال الديمقراطي من قدر
كبيــر مــن عــدم اليقين في ما ي ّتصل بالمســتقبل .وتركــز على أربع حاالت ناجحــة في تحقيق
االنتقال الديمقراطي (بولندا ،وتشيلي ،وجنوب أفريقيا ،وإندونيسيا) للوقوف على العوامل
المشــتركة التي ســاهمت فــي هذا النجاح .وتوصلت الدراســة ،عبر منهجهــا المقارن ،إلى أن
عملية تصميم الدســتور عملية سياســية اجتماعية أكثر منها قانونية ،تتط ّلب قد ًرا كبي ًرا من
المســاومات والمفاوضــات إلحــداث التــوازن والتوافــق بين الفواعــل السياســية واالجتماعية
القائمة .وأوضحت الدراســة كيف أن إحدى االســتراتيجيات المستخدمة في ذلك كانت تبني
تحــد مــن الســلطة المطلقة لألغلبيــة لتبديد الكثير مــن المخاوف ولبنــاء الثقة بين
ترتيبــات
ّ
األطراف السياسية.
الحد من
كلمات مفتاحية :تصميم الدســاتير ،الهندســة الدســتورية ،االنتقال الديمقراطي،
ّ
السلطة المطلقة لألغلبية ،نظرية المباريات.
This paper examines the role of the constitution designing process in pushing the
democratic transition towards cooperation, rather than conflict, in light of the great
uncertainty that characterizes the democratic transition process regarding the future.
The study focuses on four successful cases of democratic transition (Poland, Chile, South
Africa, and Indonesia) to identify the common factors that contributed to their success.
Through its comparative approach, the study concludes that the process of constitution
designing more socio-political than legal as it requires a great deal of bargaining and
negotiations to achieve balance and harmony between the existing political and social
actors. The study shows how the adoption of arrangements that limit the absolute
power of the majority (counter- majoritarian measures) was one of the strategies used
to assuage any fears and build confidence among the various political actors.
Keywords: Constitution Design, Constitutional Engineering, Democratic Transition,
Counter-Majoritarian, Game Theory.
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مقدمة
تُع ّد فرتات االنتقال من أكرث الفرتات التي يسود فيها عدم اليقني عن
املستقبل والشكوك حول الخارسين والرابحني يف النظم الجديدة .من
هنا ،تتع ّدد وتتنوع أشكال التغيري السيايس املطروحة ،وتراوح بني تغيري
وتتجل الفلسفة الخاصة
النظام كل ًيا وتغيري رموزه مع احتفاظه بجوهرهّ .
بالتغيري يف شكل وطبيعة الدستور الذي يوضح ما إذا كان النظام القديم
قد نجح يف االحتفاظ مبكتسباته ،أم نجحت قوى املعارضة يف انتزاع
أكرب قدر من املكاسب وتأسيس نظام جديد كلّيًا ،وذلك عىل اعتبار أن
الدستور هو يف النهاية نوع من الرتتيب القانوين ألوضاع سياسية معيّنة.
يتول السلطة يف الدولة وكيفية مامرستها من خالل
يح ّدد الدستور من ّ
تحديد املبادئ والقواعد املتّبعة يف النظام السيايس ،والهياكل واملؤسسات
السياسية القامئة .إلّ أن الدساتري ال تتشكل يف فراغ ،بل هي يف الغالب نتاج
رصاعات أو اتفاقات ومساومات بني املصالح املتنافسة لألفراد والجامعات.
معي .وتهتم
كام تكون يف الوقت نفسه وليدة سياق داخيل وخارجي ّ
الدساتري مبجموعة من املوضوعات ،الشائكة يف األغلب ،وتسعى لحلّها.
ويعتمد استمرار القواعد التي يرسمها الدستور واستقرارها ،عىل مدى
متتّعه بالرشعية ،وتجذّره يف املعايري والقيم الخاصة باملجتمع ،والتوازن الذي
يحققه بني املصالح املختلفة للفواعل السياسية .ويرتبط هذا يف النهاية
بالعملية التي تم من خاللها تصميم الدستور.
تنطلق الدراسة من أن فرتات االنتقال يسودها عدم اليقني من
جميع األطراف .فمن ناحية ،يحاول النظام القديم جاه ًدا االستمرار
جز ًءا من املعادلة السياسية الجديدة ،إن مل يكن االنقالب عليها،
ومن ناحية أخرى ،هناك املعارضة أو التحالف املناهض للنظام الذي
يسعى لتأكيد مكانته بوصفه هو النظام الجديد .يف ظل هذا الوضع،
إما أن تتّخذ املباراة بني الجانبني شكل املباراة الصفرية ،أو تنحو
نحو التعاون ،مباراة غري صفرية .ومن هنا يُطرح السؤال ،كيف
تؤدي عملية تصميم الدساتري دو ًرا يف دفع أطراف معادلة االنتقال
الدميقراطي إىل التعاون وليس إىل الـراع؟((( وتركز الدراسة عىل
أربع حاالت تُع ّد ناجحة يف تحقيق االنتقال الدميقراطي .وتم اختيار
الحاالت من سياقات مكانية وظرفية مختلفة ،للوقوف عىل العوامل
املشرتكة يف نجاحها .تنتمي إحدى الحاالت محل الدراسة إىل تجربة
تح ّول دول أوروبا الرشقية عن النموذج الشيوعي السوفيايت ،ال سيام
يف بولندا ،وأخرى متثل منوذج االنتقال عن الحكم العسكري يف أمريكا
الالتينية ،ال سيام يف تشييل ،وثالثة تعكس حالة االنتقال يف سياق
 1تستخدم الدراسة مفهوم "الرصاع" لإلشارة إىل عدم التزام الفواعل بالنهج التعاوين
والتنصل من االتفاقات والرتتيبات التي قد يجري التوصل إليها ،وذلك بدلً من مفهوم
ّ
"الخيانة /الخداع  "Cheatingالذي تقوم عليه نظرية املباريات.
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رصاع داخيل عنيف وتفرقة عنرصية ،ال سيام يف جنوب أفريقيا،
ورابعة حدث التحول الدميقراطي فيها عن نظام سلطوي يف مجتمع
متعدد اإلثنيات والثقافات ،ال سيام يف إندونيسيا .وتركز الدراسة يف
األساس عىل الرتتيبات الدستورية التي أدارت فرتة االنتقال ،وال تركز
كث ًريا عىل فرتة ترسيخ الدميقراطية يف كل حالة من هذه الحاالت.
يتفرع من السؤال الرئيس للدراسة مجموعة من األسئلة الفرعية ،أولً ،
كيف اختلف ،أو اتفق ،سياق التحول الدميقراطي يف كل حالة من
الحاالت األربع؟ ثان ًيا ،ما أهم القضايا الخالفية التي برزت يف سياق
التحول؟ ثالثًا ،ما أهم الحلول التي ق ّدمها الدستور لهذه القضايا؟ كام
تخترب الدراسة مجموعة من االفرتاضات :أولً  ،هناك عالقة ارتباطية بني
طبيعة عملية تصميم الدستور ومسار عملية االنتقال؛ ثانيًا ،هناك عالقة
ارتباطية بني نجاح عملية التحول الدميقراطي والرتتيبات الدستورية
التي تح ّد من قوة األغلبية املنتخبة؛ ثالثًا ،هناك عالقة ارتباطية بني
التم ّهل يف وضع الدستور وزيادة فرص تعزيز الثقة بني األطراف.
تعتمد الدراسة عىل مفهوم تصميم الدساتري(((؛ بوصفه مفهو ًما أوسع
من مجرد املحتوى الذي تعكسه ،فهو يشري إىل عملية دينامية تنطوي
عىل بعدين أساسني :األول ،عملية صنع الدستور واألسس التنظيمية
التي يتم من خاللها اختيار ما ييل :من يكتب الدستور؟ ومن ينخرط
يف املفاوضات؟ ومتى؟ وكيف تستمر الفواعل يف تشكيل النص
ومناقشته ثم املوافقة عليه؟((( .ويتعلق البعد الثاين باملحتوى الذي
تعكسه الوثيقة الدستورية املقرتحة ،باعتبارها تفصل بني عرصين يف
الحياة السياسية وتدشّ ن عق ًدا اجتامع ًيا جدي ًدا بني الدولة واملواطنني،
وتؤسس قواعد املنافسة السياسية يف املستقبل ،وتقدم معالجات
للقضايا املل ّحة محل الخالف .وعىل الرغم من أن عملية تصميم
الدستور تقع يف قلب الرصاعات السياسية يف املرحلة االنتقالية ،فإنها
قد تتيح يف الوقت نفسه فرص ًة للجامعات املتنافسة للتغلّب عىل
املخاوف املتبادلة وتأسيس املزيد من الثقة(((.
 2اعتمدت الدراسة عىل مفهوم "تصميم الدساتري /الهندسة الدستورية" ترجم ًة للمفهوم
اإلنكليزي  ،Constitutional Design/ Constitutional Engineeringومرادفًا للمفهوم
الخاص ببناء الدساتري  ،Constitution Buildingوهناك بعض الكتابات العربية التي ترتجم
املصطلح بـ "التخطيط الدستوري" ،ينظر عىل سبيل املثال :إريند ليبهارت" ،التخطيط الدستوري
تبي ،مج  ،1العدد ( 4ربيع  ،)2013ص .44-33
يف مجتمعات منقسمة" ،ترجمة ثائر ديبّ ،
3 Zachary Elkins, "Constitutional Engineering," Encyclopedia Britanica,
accessed on 3/10/2021, at: https://bit.ly/3FaeEgV
 4ملعرفة املزيد حول هذه النقطة ،ينظر:
Jai Kwan Jung & Christopher Deering, "Constitutional Choices: Uncertainity
and Institutional Design in Democratising Nation," International Political
Science Review, vol. 36, no.1 (2015), pp. 60-77; Andrew Reynolds (ed.), The
Architecture of Democracy: Constitutional Design, Conflict Management, and
Democracy (Oxford: Oxford University Press, 2002).
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تشري عملية تصميم /بناء الدساتري ،أو كام يطلق عليها البعض
"الهندسة الدستورية" ،إىل إلزام الفواعل السياسية نفسها بإقامة
مجموعة من املعايري الخاصة بالحكم واحرتامها .وتتخذ العملية
خطوات عدة ،كام ح ّددها دليل بناء الدساتري الصادر عن املؤسسة
أول ،االتفاق عىل الحاجة
الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،وهيً :
إىل التغيري الدستوري ،ونطاق هذا التغري الذي يكون ،عادةً ،جز ًءا
من عملية أشمل من التغري التاريخي يف دولة ما؛ ثان ًيا ،االتفاق
عىل مجموعة من املبادئ التي ترتكز عليها املؤسسات والقواعد
تتول وضع دستور شامل وتشاريك أو صياغته،
واإلج ـراءات التي ّ
األمر الذي قد يتضمن استخدام تدابري وإجراءات انتقالية؛ ثالثًا ،منح
الدستور ،أو تعديله ،الرشعية واألثر القانوين من خالل إقراره؛ راب ًعا،
مرحلة التطبيق والتنفيذ ،وهي مهمة خاصة يف السنوات القليلة
التالية إلقراره(((.
وهكذا ،فإن عملية تصميم الدساتري هي عملية سياسية يف األساس،
طويلة املدى ،يتخلّلها كثري من الجدال والنزاع وتعبئة املصالح
واملصالح املضادة وكثري من التشاور والتفاوض ،ال سيام يف حاالت
الرصاعات املحتدمة أو االنقسامات االجتامعية العميقة لبناء التوافق
قبل صنع الدستور(((.

25
العبان أو أكرث باالختيار العقالين بني اسرتاتيجيات بديلة((( .وهكذا،
تنظر الدراسة إىل عملية التحول بصفتها سلسلة من القرارات التي
يتّخذها النظام السلطوي واملعارضة املتح ّدية له ،ومباراة اسرتاتيجية
بني القوى السياسية املعنية ذات األهداف السياسية املتباينة((( .وينتج
من كل توليفة من الحركات التي يجريها كل الالعبني مجموعة من
املنافع لكل العب ،قد تكون أشياء ملموسة مثل املنافع االقتصادية،
أو غري ملموسة كالقيم والسلطة والنفوذ .وعىل هذا تتحدد عنارص
املباراة يف اآليت((( :الالعبون األساسيون وأهدافهم وأسباب الرصاع
والخيارات واملعلومات والنتيجة التي يحصل عليها كل العب وفقًا
لالسرتاتيجية التي ات ّبعها(.((1
من خالل التطبيق عىل حالة االنتقال الدميقراطي ،فإن املباراة هنا
تدور بني طرفني أساسيني :النظام السلطوي من جهة ،واملعارضة
املتح ّدية له والساعية لتأسيس الدميقراطية من جهة أخرى .وترى
أغلبية أدبيات التحول الدميقراطي( ((1وجود خيارين اسرتاتيجيني
أمام النظام السلطوي؛ هام القمع ،ومن ثم التمسك بالسلطوية،
أو الخضوع والقبول مبطالب املعارضة الخاصة بتب ّني اإلصالحات
الدميقراطية .يزداد احتامل القمع إذا كانت املعارضة غري قوية
بدرجة كافية ،ومن ثم يبقى النظام سلطويًا مستق ًرا .أما إذا كانت
املعارضة قوية ،فتزداد يف هذه الحالة تكلفة القمع ،ويصبح خيار
الدميقراطية أفضل من خيار االحتفاظ بالسلطوية(.((1
بديل ثالثًا ،وهو
ّإل أن الكثري من حاالت االنتقال شهد تطو ًرا ً
القبول بإقامة دميقراطية تح ّد من السيطرة املطلقة لألغلبية
 Counter Majoritarian Democracyلرتاعي مصالح النظام

تعتمد الدراسة عىل اإلطار النظري لنظرية املباريات الذي يركز عىل
الخيارات االسرتاتيجية للفواعل (الالعبني) .ويُع ّد هذا اإلطار مناسبًا
لتحليل عملية االنتقال الدميقراطي املوسومة بقدر كبري من عدم
اليقني يف ما يتّصل باملستقبل .وت ُع َّرف املباراة بأنها موقف يقوم فيه
5 Markus Bochenforde et al., A Practical Guide to Constitution Building
(Stockholm: International IDEA, 2011), pp. 1-4.
6 Yash Ghai & Guido Galli, "Constitution Building Process and
Democratization," IDEA (2006), p. 9.

7 Levent Kockesen & Efe A. Ok, An Introduction to Game Theory, S.I: N.P,
2007, accessed on 10/5/2020, at: https://bit.ly/3lsv9vl
8 Jakub Zielinski, "The Polish Transition to Democracy: A GameTheoretic Approach," European Journal of Sociology, vol. 36, no. 1 (1995),
pp. 135-137.
 9للمزيد حول نظرية املباريات ،ينظر :حامد أحمد مريس هاشم ،نظرية املباريات
ودورها يف تحليل الرصاعات الدولية مع تطبيق عىل الرصاع العريب اإلرسائييل (القاهرة:
مكتبة مدبويل.)1984 ،
 10املرجع نفسه.
 11من هذه الدراسات ،ينظر:
Carles Boix, Democracy and Redistribution (Cambridge: Cambridge
University Press, 2003); Daron Acemoglu & James A. Robinson, "A Theory
of Political Transitions," American Economic Review, vol. 91, no. 4 (2001),
pp. 938-963.
12 Susan Alberts et al., "Democratization and Countermajoritarian
Institutions: The Role of Power and Constitutional Design In Self-Enforcing
Democracy," in: Tom Ginsburg (ed.), Comparative Constitutional Design
(Cambridge: Cambridge University Press, 2012), pp. 2-3

26
القديم والفئات والطبقات املرتبطة به .ويرتبط التحول ،يف هذه
يتول
الحاالت ،بقيود دستورية تح ّد من قوة األغلبية وتجرب من ّ
السلطة عىل مراعاة مصالح النخبة السلطوية املسيطرة قبل عملية
التحول وخاللها ،والجامعات املرتبطة بها ،وتحمي يف الوقت نفسه
مصالح األقليات من خطر تغ ّول األغلبية(.((1
تظهر هنا أهمية عملية التصميم الدستوري الذي يح ّدد معامل الصفقة
الدستورية املحددة ملسار التح ّول الذي تنتج منه الدميقراطية .وهذا
عب عنه عزمي بشارة بـ "اللحظة الدستورية" التي هي "لحظة
ما ّ
التوازن املطلوب لرتجمة القيم السياسية والحقوقية التي يفرتض
الجميع أن من األفضل أن تسود وأن تنص كتابة"( .((1ويفرتض هنا أن
ترفع املقايضة الدستورية من تكلفة االنحراف عن هذه الرتتيبات،
حيث يؤمن كل طرف بأنه أفضل حالً إذا استمر يف التعاون مع
أطراف االتفاق والتزام الرتتيبات املؤسسية الجديدة( .((1ويتطلّب هذا
فهم دوافع كل طرف وأهدافه وما حصل عليه بالفعل ،بنا ًء عىل هذه
الرتتيبات الجديدة؛ األمر الذي بدوره يستوجب فهم السياق الذي
استند إليه الفاعلون يف صياغة أهدافهم ،وحددوا اسرتاتيجياتهم.
وهي األمور التي تعرضها الدراسة تبا ًعا.

13 Ibid., p. 4
 14عزمي بشارة" ،أطروحات حول اللحظة الدستورية" ،شبكة فولتري ،2005/9/1 ،شوهد
يف  ،2021/10/3يفhttps://bit.ly/3D45e4P :
 15ملزيد من املعلومات حول هذه املسألة ،ينظر:
Sonia Mittal & Barry Weingast, "Self-Enforcing Constitutions: With an
Application to Domestic Stability in America's First Century," Journal of
Law, Economics & Organiation, vol. 29, no. 2 (2013), pp. 278-302.
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ً
أوال :سياق التحول الديمقراطي
وخيارات األطراف الفاعلة
عكست الحاالت محل الدراسة سياقات مختلفة لعملية االنتقال
الدميقراطي .ففي بعضها ،أ ّدت العوامل الداخلية الدور األساس يف
البدء يف عملية التحول ،ويف أخرى ،كان العامل الخارجي هو األبلغ
تأث ًريا .وعىل الرغم من هذه االختالفات ،فإنها ال تخلو من بعض
القواسم املشرتكة ،أهمها أن عملية التحول ارتبطت دامئًا بوضع
أزمة النظام وتشككه يف قدرته عىل الحفاظ عىل سلطويته .وميكن
استخالص هذه القواسم املشرتكة أو االختالفات من خالل عرض
أول.
السياقات املختلفة ً
عكست تجربة جنوب أفريقيا التداخل بني العوامل الداخلية
والخارجية يف الدفع بعملية التحول .من ناحية ،أيقن نظام الفصل
العنرصي القائم عدم قدرته عىل تحقيق االستقرار السيايس ،عىل
الرغم من سيطرته الكاملة عىل الجيش وأجهزة الدولة ،يف ظل تصاعد
ح ّدة املواجهات بينه وبني القوى الوطنية املناهضة للعنرصية ،التي
أشكال متفاوتة الح ّدة مثل املظاهرات واملقاطعة االقتصادية،
ً
اتخذت
وصولً إىل العمليات املسلحة ضد مصالح البيض .يف الوقت نفسه،
تصاعدت الضغوط الدولية ،ال سيام الغربية ،عىل النظام العنرصي
يف جنوب أفريقيا من خالل فرض عقوبات عليه؛ إذ قامت الواليات
املتحدة األمريكية ،عىل سبيل املثال ،بحظر استثامراتها يف جنوب
أفريقيا ،وشهدت البالد حركة نزوح لرؤوس األموال ،قُ ّدرت يف عام
 1989بنحو  30مليار راند ( 205ماليني دوالر أمرييك)( .((1ورفض أيضً ا
الكثري من املؤسسات الدائنة للدولة إعادة جدولة ديونها ّإل بعد
تحقيق مصالحة سياسية يف البالد( .((1من جانب آخر ،حصل حزب
املؤمتر الوطني األفريقي  African National Congressعىل اعرتاف
أغلبية املجتمع الدويل بوصفه املؤهل للتفاوض مع النظام العنرصي
من أجل التوصل إىل تسوية للرصاع( .((1وهكذا بدأت املفاوضات بني
األقلية البيضاء الحاكمة ،ممثلة بالحزب الوطني ،National Party
أساسا بحزب املؤمتر الوطني
واألغلبية السوداء املضطهدة ،املمثلة ً
األفريقي يف عام  ،1991عرب جلسات مؤمتر الدميقراطية يف جنوب
أفريقيا ،وقد استمرت حتى إجراء أول انتخابات دميقراطية بعد
 16محمد عاشور مهدي" ،الدميقراطية يف أفريقيا :تجربة التحول الدميقراطي يف جنوب
أفريقيا" ،دفاتر السياسة والقانون ،مج  ،1العدد ( 1جانفي [كانون الثاين /يناير] ،)2009
ص .84
 17وليد عبد النارص" ،جنوب أفريقيا وتصفية األبارتيد" ،السياسة الدولية ،العدد 105
(متوز /يوليو  ،)1991ص .76-74
 18مهدي ،ص .85-84
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القضاء عىل نظام الفصل العنرصي يف النصف األول من تسعينيات
القرن العرشين(.((1
كان الحراك الداخيل العامل األســايس للبدء يف عملية االنتقال
حاسم يف
الدميقراطي يف بولندا ،بينام أ ّدى العامل الخارجي دو ًرا
ً
حسابات األطراف املنخرطة واختياراتها االسرتاتيجية .فقد كان لسوء
األحوال االقتصادية أثره يف تعبئة موجة احتجاجات واسعة ،بد ًءا من
عام  ،1987وصلت إىل ذروتها يف صيف  .1989ومتحورت املطالب
حول زيادة األجور وتحسني الخدمات وإعادة تقنني حركة تضامن
وإطالق رساح ناشطيها( .((2وهكذا ،كان التحول الدميقراطي يف بولندا
نتا ًجا لحركة اجتامعية ،هي حركة تضامن ،التي عىل الرغم من كونها
قبول ومساندة من طبقات
حركة عاملية يف األساس ،فإنها القت ً
ورشائح وتوجهات مختلفة يف املجتمع.
أما يف ما يتعلق بالسياق الخارجي ،فقد توافر املحفّز الخارجي
لتسهيل عملية االنتقال؛ إذ كان للسياسة الجديدة التي اتّبعها الرئيس
السوفيايت آنذاك ميخائيل غورباتشوف Mikhail Gorbachev
( ،)1991-1990وقرار موسكو بعدم التدخل العسكري إلنقاذ احتكار
األحزاب الشيوعية للقوة يف أوروبا الرشقية ،أثرهام يف الدفع بالنظام يف
بولندا إىل التفاوض مع حركة تضامن وبداية عملية التحول .وذلك عىل
العكس مام حدث يف عام 1981؛ إذ كان الخوف من تدخل عسكري
سوفيايت داف ًعا لقمع النظام حركة تضامن وإعالن األحكام العرفية(.((2
أ ّدت العوامل الداخلية أيضً ا دو ًرا أساس ًيا يف تجربة تشييل .فقد رضب
الكساد الكبري اقتصاد البالد بني عامي  1982و1983؛ ما أ ّدى إىل بداية
انتشار االحتجاجات واملظاهرات .يف الوقت نفسه ،نشط الكثري من
منظامت حقوق اإلنسان يف توجيه أصابع االتهام إىل نظام الجرنال
أوغستو بينوشيه  .((2()1990-1974( Augusto Pinochetونتج
 19راويــة توفيق" ،هل الدولة واملجتمع يف مرص مستعدان للعدالة االنتقالية واملصالحة
الوطنية :دروس من جنوب أفريقيا" ،سياسات عربية ،العدد ( 6كانون الثاين /يناير  ،)2014ص .93
 20يرى بعض املحللني أن النظام يف بولندا كان من أكرث النظم يف دول الكتلة الرشقية
انفتا ًحا نسبيًا من الناحية السياسية؛ ما ساهم يف من ّو العديد من الحركات االحتجاجية التي
سبقت نشأة حركة تضامن يف عام  .1980ينظر :مروة فكري" ،الربيع العريب من منظور
مقارن :دراسة يف أثر منط التحول عىل االنتقال من السلطوية إىل الدميقراطية" ،مجلة التنوير،
العدد ( 15كانون األول /ديسمرب  ،)2014ص 40-39؛
J.K. Glenn, Framing Democracy: Civil Society and Civic Movements in Eastern
Europe (Stanford/ CA: Stanford Univeristy Press, 2001).
 21فكري ،ص .60
 22انقلب أوغستو بينوشيه (القائد العام للقوات املسلحة آنذاك) يف عام  1973عىل
وحل فو ًرا الربملان وأوقف العمل بالدستور وحظر
حكومة سلفادور الليندي املنتخبةّ ،
نشاطات األحزاب السياسية واالتحادات العاملية وفرض رقابة شديدة عىل اإلعالم .وبصفة
عامة ،ات ّسم نظام بينوشيه بقمع شديد لردع أي محاولة لتقويض سلطته .ومثّل دستور
عام  1980حجر الزاوية يف النظام العسكري لبينوشيه الذي يؤسس لدور وصايئ للمؤسسة
العسكرية ،للمزيد ،ينظر.Alberts, pp. 29-30 :
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من هذه التطورات إعادة التفكري مرة أخرى يف العودة إىل الحكم
الدميقراطي الذي ميّز تشييل سنوات عدة .وع ّزز حركة املعارضة
انضام ُم الكنيسة الكاثوليكية يف سانتييغو إليها .ويف محاولته تخفيف
ح ّدة أزمة الرشعية هذه ،لجأ بينوشيه إىل تعديل كامل للدستور
يف عام  1980الذي نص يف أهم بنوده عىل إجراء استفتاء شعبي
عىل بقاء النظام العسكري من عدمه كل مثاين سنوات .واستغل
بينوشيه عنف بعض الجامعات املتشددة من املتظاهرين لتربير
استخدام القوة املفرطة ضدهم جمي ًعا .واستمرت املناوشات بني
النظام واملتظاهرين حتى عام  ،1987حينام نجحت الضغوط الدولية
يف انتزاع بعض الحقوق السياسية للمدنيني ،مثل االعرتاف رسم ًيا
باألحزاب غري املاركسية .ومن هنا ،بدأت حملة واسعة من هذه
األحزاب ومنظامت املجتمع املدين تحث املواطنني عىل التصويت
بـ "ال" عىل مثاين سنوات أخرى لفرتة الرئاسة يف االستفتاء املقبل .وعىل
الرغم من تسخري إمكانات النظام لحثّ املواطنني عىل التصويت
باملوافقة ،فإن املعارضة استطاعت التكتل والرتفّع عن خالفاتها
السابقة والحشد للتصويت بالرفض ،وهو ما حدث بالفعل .وبعد
(((2
عام من االستفتاء ،فاز التحالف الدميقراطي Concertacion
باالنتخابات وم ّهد الطريق أمام استعادة الدميقراطية(.((2
أما يف إندونيسيا ،فقد كان العامل الخارجي املح ّف َز األسايس لعملية
االنتقال؛ إذ رضبت األزمة االقتصادية اآلسيوية ( )1998-1997البالد
بشدة ،ونتج منها انهيار يف قيمة العملة مبا يعادل  75يف املئة ،وارتفاع
يف نسبة البطالة وإفالس الكثري من الرشكات الكربى وهروب رؤوس
األموال ،ال سيام رأس املال الصيني  -اإلندونييس والقدرات اإلدارية
الصينية ،وزيادة متسارعة يف األسعار( .((2واضطر الرئيس اإلندونييس
محمد سوهارتو  ،)1998-1967( Suhartoالذي كان قد انُتخب لت ّوه
تلق قبولً شعبيًا،
لوالية سابعة( ،((2إىل تبني سياسات اقتصادية مل َ
فاندلعت احتجاجات كثرية .وأ ّدت األزمة إىل أعامل شغب واسعة
 23تحالف األحـزاب من أجل الدميقراطية Concertación de Partidos por la
 Democraciaهو تحالف أُ ّسس بني أحزاب اليسار والوسط ويسار الوسط يف تشييل يف عام
 ،1988من أجل تعبئة الجهود لرفض االستفتاء عىل استمرار حكم بينوشيه ،وفقًا ملا ق ّرره
دستور عام  .1980للمزيد ينظر:
Sam D. Scott, "Transition to Democracy in Chile: Two Factors," Graduate
Student Theses, Dissertations & Professional Papers (2001), pp. 94-97,
accessed on 3/10/2021, at: https://bit.ly/3FdfkC5
 24فكري ،ص .56
25 Donald L. Horowitz, Constitutional Change and Democracy in
Indonesia (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), p. 32.
 26كان قد جرى تنصيب سوهارتو لوالية سابعة قبل عرشة أسابيع فقط من تقدميه
االستقالة ،للمزيد ،ينظر:
Adam Schwarz, A Nation in Waiting: Indonesia's Search for Stability
(Colorado: Westview Press, 2000), p. 9.
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وتصاعد تيار من حركة اإلصــاح( ((2وتزايد احتجاجات الطالب يف
العديد من الجامعات ،التي طالبت يف البداية بتعامل الحكومة مع
األزمة ،ثم تطورت مطالبها الحقًا إىل املطالبة باستقالة سوهارتو ونهاية
الوظيفة املزدوجة للجيش وتأسيس نظام دميقراطي سليم(.((2
يبدو أن الجيش مل يكن مستع ًّدا للتو ّرط عىل نطاق واسع ملساندة
رئيس فقد رشعيته( ،((2فقد احتل الطالب الربملان مدة ثالثة أيام،
واندلعت أعامل شغب .يف اليوم التايل ،دعا قادة املجلس الترشيعي
عد ًدا من قادة حركة اإلصالح للنقاش .ثم ص ّوت حزب غولكار ،Golkar
الذراع السياسية لنظام سوهارتو وصاحب األغلبية يف الربملان ،عىل
طلب استقالة سوهارتو بأغلبية  ،160يف مقابل  125صوتًا .وأدى
ذلك إىل إعالن سوهارتو استقالته يف  21أيار /مايو  ،1998منه ًيا
وتول السلطة نائبه بشار الدين
حكمه الذي استمر مدة  23عا ًماّ ،
(((3
يوسف حبيبي ( Jusuf Habibieآذار /مارس – أيار /مايو . )1998
وهكذا ،حظيت القوى االجتامعية والسياسية التي ترعرعت يف ظل
نظام سوهارتو مبكانة أفضل يف املرحلة االنتقالية ،واستحوذت عىل
املؤسسات الدميقراطية الرسمية خالل االنتقال وبعده ،وفرضت
مصالحها عىل كل املستويات( .((3وهو األمر الذي يثري التساؤل عن
أسباب عدم انقالبها عىل املسار الدميقراطي.
أفرزت سياقات التحول هذه مجموعة من االسرتاتيجيات والبدائل
أمام الالعبني املعنيني .ويالحظ يف كل هذه الحاالت ،أن االحتجاجات
مل ت ُنتج انتصار طرف ما عىل نح ٍو حاسم؛ ما نتج منه قدر من التوازن
بني النظام القديم واملعارضة ،فرض عليهام التفكري يف أفضل البدائل
يف ظل املعطيات املوجودة ،كام سنناقش يف املبحث التايل.
 27تطورت هذه الحركة خالل التسعينيات بني املثقفني وجامعات الطالب املنارصين
لإلصالح الدميقراطي ،ومن هنا كانت تسميتها "حركة اإلصالح" .Reformasi Movement
 28طرحت فكرة "الوظيفة املزدوجة" للجيش اإلندونييس يف عام  ،1958حينام كان
الجرنال عبد الحارث ناسوتيون  )1966-1959( Abdul Haris Nasutionقائدًا للقوات
الربية ،بعد إعالن أول رئيس للبالد ،أحمد سوكارنو  ،)1967-1945( Sukarnoنظام "القيادة
حل محل فرتة الدميقراطية الربملانية ،ينظر:
املوجهة" الذي ّ
Siddharth Chandra & Douglas Kammen, "Generating Reforms and Reforming
Generations: Military Politics in Indonesia's Democratic Transition and
Consolidation," World Politics, vol. 55, no. 1 (October 2002), p. 101.
مهم لرشعيته ،أال وهو
أساسا ً
 29مع األزمة االقتصادية يف جنوب رشق آسيا ،فق َد سوهارتو ً
اإلنجاز االقتصادي .وهناك من يرى أن سوهارتو نفسه كان ضحية إنجازاته االقتصادية التي
أتاحت املزيد من فرص التعليم أمام املواطنني الذين يف ما بعد مل يقبلوا باستبعادهم من
املجال السيايس .للمزيد ،ينظر.Schwarz :
 30محمد صادق إسامعيل ،التجربة اإلندونيسية :اإلصالح السيايس والفصل بني السلطات
(القاهرة :العريب للنرش والتوزيع ،)2015 ،ص .185
31 Edward Aspinall, "Popular Agency and Interests in Indonesia's
Democratic Transition and Consolidation," Indonesia: Special Issue: Wealth,
Power, and Contemporary Indonesian Politics, no. 96 (October 2013), p. 102.
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ثان ًيا :مباراة التحول واستراتيجيات
الالعبين
تكون مراحل االنتقال ،عادةً ،حافلة بالتباينات يف وجهات النظر
بني األطراف املعنية .كام أنها مرحلة يسود فيها عدم اليقني بشأن
املستقبل ومالمح النظام الجديد ومقدار التسامح مع املايض .وينتاب
كثري من األطراف الخوف عىل مصالحه يف ظل الرتتيبات الجديدة،
وما إذا كان سيحظى باحرتام األغلبية أم ال .ومن ثم ،يتوقف معيار
النجاح عىل كيفية تحويل مباراة االنتقال من مباراة صفرية يفوز
فيها الرابح بكل يشء ،إىل أخرى غري صفرية تشعر األطراف كلها
بأنها حققت مكس ًبا من االتفاق ،وأنها أفضل حالً مام لو كانت قد
اختارت عدم التعاون .فام مناطق الخالف بني األطراف؟ وما حسابات
املكسب والخسارة التي تحكم اسرتاتيجيات كل طرف؟
بالنسبة إىل جنوب أفريقيا ،دخل الحزب الوطني يف املفاوضات
بسبب الضغوط الداخلية املمثلة يف املقاومة العنيفة من السود،
وتفكك جبهة التحالف العنرصي( ،((3والضغوط الخارجية املتصاعدة،
كام أرشنا .يف الوقت نفسه ،شهد الحزب انشقاقًا بني فريقني :فريق
اإلصالحيني املعتدلني املطالبني بإدخال إصالحات جوهرية عىل النظام
واحتواء مطالب الجامعات اإلثنية يف املجتمع ،وفريق املحافظني
رافيض اإلصالح واملتمسكني باستمرار الوضع القائم .وكان الحزب قد
حاول بالفعل االلتفاف عىل مطالب األغلبية التي ميثلها حزب املؤمتر
الوطني األفريقي وتجاوزها ،من خالل محاولة التوصل إىل تسوية مع
تنظيامت بديلة للسود ،كحزب الحرية "إنكاثا" Inkatha Freedom
 ،Partyإلّ أنه رسعان ما أدرك عدم جدوى هذا التحرك يف تحقيق
االستقرار املنشود ،إضافة إىل إدراك األقلية البيضاء انعدام فرصتها
يف االنتخابات عىل املدى القصري ،وصعوبة تح ّولها إىل معارضة ذات
صدقية لحزب املؤمتر يف املستقبل(.((3
كان حزب املؤمتر الوطني األفريقي مدركًا حقيقة سيطرة الحزب
الوطني عىل الدولة ومواردها العسكرية ،ومتتّعه بدعم القوى
االقتصادية القوية .لقد حظي حزب املؤمتر بدعم شعبي واعرتاف
دويل قوي ،إلّ أن جناحه العسكري كان ضعيفًا نسب ًيا ،إضافة إىل
 32للمزيد بشأن الفواعل السياسية يف جنوب أفريقيا ،ينظر:
Hennie J. Kotzé, "The Transition from Apartheid to Democracy in South
Africa: An Elite Survey," in: Stuart S. Nagel (ed.), African Development and
Public Policy (London: Macmillan Press LTD, 1994), pp. 89-127.
 33ملزيد من املعلومات بشأن هذه النقطة ،ينظر:
David Welsh, "Africa's Democratic Transition," The Brown Journal of World
Affairs, vol. 2, no. 1 (Winter 1994), pp. 221-230; Robert Inman & Daneil
"Rubinfeld, "Understanding the Democratic Transition in South Africa,
American Law and Economics Review, vol. 15, no. 1 (Spring 2013), pp. 1-38.

طارقميدلا لاقتنالاو ةيروتسدلا ةلأسملا :فلم
تصميم الدساتير وبناء الثقة  :دراسة في تجارب االنتقال الديمقراطي من منظور مقارن

بديل
إملامه مبحاولة النظام العنرصي احتضان حركة "إنكاثا" لتصبح ً
وجدل داخليًا يف ما
ً
من حزب املؤمتر .وشهد الحزب أيضً ا انقسا ًما
يتعلق باالسرتاتيجية األنسب يف التعامل مع األوضاع يف البالد .ففي
حني طالب البعض باستمرار املقاومة السلمية وقبول املفاوضات،
رأى آخرون رضورة تصعيد الكفاح املسلح واعتبار أي تنازل مبنزلة
خيانة للنضال الوطني .ويف الوقت الذي ق ّدمت البيئة الدولية بعض
الدعم لحزب املؤمتر ،فإنها حملت أيضً ا عوامل إضعاف له ،متمثلة
يف تراجع مكانة االتحاد السوفيايت وانسحابه من مناطق الرصاعات،
وخفض مساندته حركات الكفاح املختلفة .وبهذا ،فق َد حزب املؤمتر
الكثري من الدعم املادي واملعنوي الذي سبق أن تلقّاه من موسكو
عىل املستوى الدويل(.((3
وهكذا ،وجد الطرفان نفسيهام مدفوعني نحو التقارب للتوصل إىل
تسوية للوضع السيايس ،وما يتطلّبه ذلك من تقديم بعض التنازالت
لتحقيق االستقرار النسبي للبالد .وكان من أبرز اإلشكاليات التي
واجهها الطرفان ما يتعلق بكيفية تحقيق مطالب األغلبية السوداء،
التي كانت يف عجلة من أمرها الستعادة حقوقها وتأكيد وضعها
يف الدولة الجديدة ،وللمزيد من املساواة يف املنافع االقتصادية .يف
املقابل ،كان القلق يتملّك األقلية البيضاء بشأن حامية مصالحها،
ال سيام االقتصادية ،يف ظل إدراكها أن أي هيئة منتخبة ستكون
تحت سيطرة حزب املؤمتر واألغلبية السوداء متا ًما ،ومن ث ّم ميكنها
مترير أي ترشيعات ،أو تصميم الدستور ،كام ترغب .وبرزت أيضً ا
قضية املحاسبة عىل جرائم فرتة التمييز العنرصي حتى ت ُطوى صفحة
املايض(.((3
أما يف بولندا ،فقد تك ّونت لعبة االنتقال من العبني أساسيني :النظام
الحاكم ،واملعارضة .عكس كل العب تفضيالت أساسية حول نتائج
املباراة .كان النظام الحاكم يرى أن استمرار السلطوية هو أفضل
الخيارات بالنسبة إليه ،لكنه كان يفضّ ل ،أيضً ا ،السلطوية املقيّدة
عىل الدميقراطية الناتجة من التفاوض ،Pacted Democracy
كام فضل األخرية عىل التدخل السوفيايت املحتمل( .((3ويرجع ذلك
34 Hermann Giliomee, "Democratization in Africa," Political Science
Quarterly, vol. 110, no. 1 (1995), pp. 90-92.
 35للمزيد بشأن هذه القضايا ،ينظر:
Tshepo Masipa, "South Africa's Transition to Democracy and Democratic
Consolidation: A Reflection on Socio-Economic Challenges," Journal of
Public Affairs, vol. 18, no. 4 (2018), pp. 1-6.
 36يرى بعض الباحثني أن املؤسسة العسكرية يف بولندا سارعت إىل فرض األحكام العرفية،
يف  13كانون األول /ديسمرب  ،1981خوفًا من تدخل عسكري سوفيايت .ينظر:
Maciej Bartkowsi, "Poland's Solidarity Movement (1980-1989)," International
Center on Non Violent Conflict (ICNC) (December 2009), accessed on
3/10/2021, at: http://bit.ly/3bNI47N
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إىل أن الحكومة يف ظل السلطوية الكاملة حظيت بأغلبية القوة.
أما يف السلطوية املقيدة ،فإنها تتنازل بعض اليشء ،وإن كانت
تحتفظ بالتحكم الفعال يف الدولة .وأما يف الدميقراطية الناتجة من
التفاوض ،فصحيح أن النظام يضمن أمنه املادي ،لكن ق ّوته تعتمد
عىل نتائج العملية االنتخابية ،وتقل فرص االحتكار السيايس .يف
حالة الغزو السوفيايت ،تستبدل القيادة الحالية للنظام بأخرى أكرث
كفاءة يف التحكم يف األمور .فاملعارضة تضع تأسيس الدميقراطية،
عرب التفاوض أو الثورة ،أولوية أوىل ،تأيت بعدها السلطوية املقيَّدة،
ويأيت أخ ًريا سيناريو التدخل السوفيايت .يف ظل الدميقراطية ،يضمن
قادة املعارضة أمنهم الشخيص ،وال يعتمد مستقبلهم السيايس عىل
نزوات النظام أو ن ّياته الحسنة ،إمنا عىل دعم الناخبني .تأيت السلطوية
املق َّيدة الخيار التايل للمعارضة؛ كونها تسمح لقطاعات معينة من
املعارضة مبشاركة محدودة يف الحكومة ،وإن كان مصريها السيايس
يعتمد عىل ن ّيات النظام الحسنة .يف ظل السلطوية الكاملة ،يجري
قمع املعارضة وتنتهي الحال بأفرادها إما مطاردين من السلطات
وإما يف السجون .أخ ًريا ،يتمثل أسوأ احتامل أمام املعارضة يف التدخل
حتم عقوبات سجن قاسية ،أو
العسكري السوفيايت الذي يرتتب عليه ً
نفي قادة املعارضة أو إعدامهم(.((3
تك َّون النظام الحاكم يف بولندا من عنارص الحزب االشرتايك ،إضافة
إىل الجيش .وكان الجرناالت مهتمني بشدة بالوضع االقتصادي
املتدهور؛ ما جعلهم منفتحني عىل إصالح اقتصادي جاد ،وما يتطلّبه
من تح ّول سيايس رضوري .لكنهم يف الوقت نفسه ،كام أوضحنا،
رغبوا يف تج ّنب تدخّل االتحاد السوفيايت .ومن ث ّم ،حني انخفضت
احتاملية هذا التدخل ،أصبح الجيش أكرث انفتا ًحا عىل اإلصالحات
السياسية املحسوبة(.((3
عىل الرغم من استمرار متتّعها بالدعم الشعبي وكونها رم ًزا لنضال
املجتمع املدين ،فإن حركة تضامن كانت مدرك ًة أن موجة االحتجاجات
األخرية مل تكن يف األساس من تنظيمها ،بل من تنظيم جيل أصغر من
العامل الذين مل يعارصوا أحداث عام  ،1981ومن هنا كانت مطالبهم
أكرث ثورية وهادفة إىل تغيريات حقيقية يف الدولة .ويعني هذا أن أي
مفاوضات مع النظام قد ال تشمل ممثيل تضامن فحسب ،لكن أيضً ا
املمثلني املستقلني للحركة االحتجاجية( .((3يُضاف إىل هذا أ ّن حركة
تضامن نفسها كانت تعاين االنقسام وتضاءلت قدرتها عىل جذب
العامل األكرث راديكالية .ومن ثم ،كان من مصلحتها أيضً ا التفاهم
37 Zielinski, pp. 137-138.
38 Ibid., pp. 149-150.
39 Gale Stokes, The Walls Came Tumbling Down: The Collapse of Communism
in Eastern Europe (Oxford: Oxford University Press, 1993), p. 121.
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ممثل للحركة الشعبية(.((4
مع النظام قبل أن تفقد مكانتها بصفتها ً
وهكذا ،عىل الرغم من إدراك الجانبني ،النظام وحركة تضامن ،أنهام
حلول جاهزة للمشكالت املستعرة التي تواجهها الدولة،
ال ميتلكان ً
فإنهام احتاجا إىل العمل م ًعا إلنقاذ االقتصاد البولندي ،والتوصل إىل
ترتيبات سياسية تضمن االستقرار(.((4
يف ما يتعلق بتشييل ،كام أوضحنا يف املبحث السابق ،م ّهدت هزمية
النظام يف االستفتاء الشعبي لتفاعالت اسرتاتيجية عدة ،بني تحالف
املعارضة من جهة ،والنظام العسكري والنخب املتحالفة معه من
جهة أخرى .فقد كشفت االنتخابات عن الدعم الشعبي للمعارضة،
إلّ أنها كانت مدركة قوة الجيش ومصالح اليمني االقتصادي الذي
كان سببًا أساسيًا إلطاحة الحكومة الدميقراطية؛ حكومة تحالف
الوحدة الشعبية املنارصة للرئيس التشييل سلفادور أليندي
 )1973-1970( Salvador Allendeيف عام  .((4(1973ومتحورت
القضايا الشائكة حول ٍ
ثالث أساسية :انتهاكات الجيش حقوق اإلنسان
منذ عام  ،1973والسياسة االقتصادية للدولة ،واإلصالح الدستوري.
كانت املؤسسة العسكرية ال تريد ،هي وحلفاؤها ،الظهو َر مبظهر
غري َمرنٍ يف التفاوض؛ حتى ال يفتح هؤالء املجال أمام املعارضة يف
بناء حركة شعبية قوية ميكنها إطاحة اإلطار الدستوري واملؤسيس
لنظام بينوشيه .لكنهم يف الوقت نفسه كانوا حريصني عىل حامية
مصالحهم التي رعاها هذا النظام كث ًريا ،وهي سيطرة العسكريني
وحصانتهم ،ومصالح النخب االقتصادية واليمينية .وكانت املعارضة
مدركة قوة الجيش وحقيقة أن أكرث من  40يف املئة من الناخبني
يف استفتاء عام  1988قد أيدوا بالفعل استمرار الحكم العسكري،
ال سيام من النخب االقتصادية وأحزاب اليمني .ومن دون دعم هذه
النخب عملية االنتقال ،من الصعب تص ّور نجاحها ،بل قد يحدث
ارتداد عن مسار التح ّول إىل الدميقراطية إذا ما انحرفت الحكومة
الجديدة بشدة عن النموذج االقتصادي لبينوشيه .يف الوقت نفسه،
يحمل تجاهل حاجات القطاعات املتوسطة والدنيا يف املجتمع الكثري
من املخاطر .ولهذا مل يكن أمام املعارضة ّإل انتهاج اسرتاتيجية
معتدلة توفّق بني هذه املصالح املتعارضة(.((4
ازداد هذا االقتناع مع حرص الجيش يف أكرث من مناسبة عىل تأكيد
أنه لن يرتدد يف التدخل إذا ما تم أي انتهاك للدستور املعمول به.
40 Zielinski., pp. 137-140.
41 Peter Cipkowski, Revolution in Eastern Europe: Understanding the Collapse
of Communism in Poland, Hungary, East Germany, Czechoslovakia, Romania
and the Soviet Union (New York: John Wiley & sons Inc., 1991), p. 22.
42 Alberts, p. 35.
43 Ibid., pp. 33-34.
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فعىل سبيل املثال ،ل ّوح الجرناالت يف حزيران /يونيو  1989باالستخدام
الرشعي للقوة ضد أي محاولة لتجاهل الدستور .وبعد شهور عدة،
أرسلوا إشارة أخرى خاصة بتعامل الحكومة املقبلة مع أي تو ّرط
عسكري يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف ظل الفرتة الدكتاتورية .فقد
أعلن بينوشيه معارضة الجيش ملحاسبة أي من أعضائه عىل أفعال
كان دافعها حامية البالد .وهكذا ،أدركت املعارضة أن الدفع بإسقاط
الدستور قد يكون أم ًرا ضا ًّرا بشدة مبسار االنتقال(.((4
يف إندونيسيا ،جاءت مباراة التحول الدميقراطي بني نظام سوهارتو
واملؤسسة العسكرية من جهة ،واملعارضة من جهة أخرى .فمن جهة،
مل يدافع الجيش باستامتة عن سوهارتو ،وكان قلقًا من التوترات
التي شهدتها املرحلة ،والتي اتخذت يف كثري من األحيان شكل عنف
مجتمعي وتصاعد للهويات الدينية والعرقية واالنفصالية اإلقليمية،
مثل حاالت العنف يف تيمور الرشقية وإقليم آتشيه وجافا ،إضافة إىل
تجدد النزاعات بني املسلمني واملسيحيني .يف الوقت نفسه ،اختلفت
ردات الفعل داخل القوات املسلحة؛ فهناك من تو ّرط يف العنف،
وآخر التزم موقف املتفرج ،وثالث رفض أوامر قمع التمرد( .((4أدى
هذا التباين إىل تناقض التو ّجهات تجاه الجيش يف املرحلة االنتقالية
بني التأييد الشعبي لعدم استخدام القوة املفرطة تجاه االحتجاجات،
من جهة .ومن جهة أخرى ،استمرت نسبة كبرية من اإلندونيسيني
غاضبة من تاريخ الفظائع التي ارتكبتها القوات املسلحة يف السابق،
ومن تدخّل الجيش يف أجهزة الدولة املختلفة واالقتصاد وفقًا لعقيدة
"الوظيفة املزدوجة"( .((4إضافة إىل ذلك ،مل تتمكن قوى املعارضة
الدميقراطية من إلحاق الهزمية الكاملة بالقوى السياسية املهيمنة
يف نظام سوهارتو ،لكنها كانت قادرة عىل االستمرار والتفاوض بشأن
تأمني مصالحها ووصولها إىل السلطة يف النظام الجديد.
يف املقابل ،حالت االنقسامات االجتامعية يف إندونيسيا دون ظهور
قائد واحد للمعارضة ،وطبعتها بطابع التفكك .ولهذا فقد افتقدت
التخطيط واملطالب املحددة الخاصة باملرحلة االنتقالية ،ومل تتحرك
رسي ًعا نحو نظام جديد .كام كانت القوى التي دعمت الدميقراطية،
هي نفسها ،منقسم ًة بني قوميني علامنيني وإسالميني معتدلني وآخرين
تقليديني ،بينها خالفات شخصية كبرية ،وبعضهم كان مشكوكًا
 44للمزيد عن العالقات املدنية  -العسكرية يف تشييل يف ذلك الوقت ،ينظر:
Brian Loveman, "Mision Cumplida? Civil Military Relations and the Chilean
Political Transition," Journal of Interamerican Studies and World Affairs,
vol. 33, no. 3 (Fall 1991), pp. 35-74.
45 Horowitz, p. 34.
46 Baladas Ghoshal, "Democratic Transition and Political Development
in Post-Soeharto Indonesia," Contemporary Southeast Asia, vol. 26, no. 3
(December 2004), p. 516.
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يف صدقيته ،نظ ًرا إىل تعاونه السابق مع نظام سوهارتو الذي برع
يف توظيف سياسة العصا والجزرة عىل نح ٍو ترك املعارضة ضعيفة
حاسم عىل النظام؛
ومفككة( .((4ومل تحقق املعارضة أيضً ا انتصا ًرا
ً
فحينام سقط سوهارتو ،عادت األمور إىل طبيعتها .فخليفته كان
نائبه وتم اختياره بناء عىل القواعد القدمية الخاصة باختيار الرؤساء.
يف الوقت نفسه ،كان القادة السياسيون الدميقراطيون يف ريبة من
االصطفاف مع املطالب الراديكالية للحركة الشعبية اإلصالحية ،خوفًا
من أن يفشلوا يف كبح جامحها( .((4وكانت القوى الدميقراطية الليربالية
الحقيقية ،وتلك التي متثل مصالح الطبقات الدنيا ،فقرية تنظيميًا
نتيجة إرث التدمري العنيف من الجيش لألحزاب الشيوعية وقوى
اليسار يف ستينيات القرن العرشين ،الذي امتدت آثاره إىل الحارض(.((4
ومتــركــزت إشكاليات االنتقال حــول قضايا عــدة :العالقات
املدنية  -العسكرية ،ال سيام يف ما يتعلق بـ "الوظيفة املزدوجة
للجيش" ،واملركزية يف مقابل الالمركزية ،وصالحيات السلطة
الترشيعية يف مقابل السلطة التنفيذية ،وكيفية بناء نظام انتخايب
وترتيبات دستورية ال تشجع عىل سياسات الهوية.
وهكذا ،حتى إن تباينت القضايا محل الخالف من حالة إىل أخرى،
فإ ّن تجارب الدول األربع اشرتكت يف االهتامم مبجموعة من القضايا،
أهمها العالقات املدنية  -العسكرية والعدالة االنتقالية وطبيعة
النظام السيايس .وهي كلها يف النهاية مرتبطة بقضية محورية،
هي :كيف ميكن تشجيع األقلية (النظام الحاكم والقوى املتحالفة
معه) عىل قبول االنتقال إىل الدميقراطية؟ نعرض يف املبحث الثالث
األساليب املختلفة املتب ّناة لحل هذه اإلشكالية.

ً
ثالثا :الترتيبات والمعالجات الدستورية
شهدت الحاالت محل الدراسة معالجات دستورية مختلفة للقضايا
الشائكة املثارة يف املرحلة االنتقالية .لكنها كلها ارتبطت بطريقة
ما بوضع مجموعة من الضامنات الدستورية التي تح ّد من قدرة
األغلبية املنتخبة عىل االستئثار بالسلطة .ويرجع ذلك إىل امليل
الطبيعي لألقلية ،ويف هذه الحالة النخبة السلطوية الحاكمة والقوى
املتحالفة معها ،إىل محاولة االلتفاف عىل املخرج الدميقراطي ،أو
الح ّد من تحكّم األغلبية قدر اإلمكان .يف املقابل ،فإن لدى األغلبية،
47 Horowitz, p. 18.
48 Ibid., p. 48.
49 Aspinall, pp. 101-102.
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ويف هذه الحالة املعارضة املتحدية النظام ،حاف ًزا قويًا للسعي للمزيد
من الدمقرطة(.((5
يف حالة جنوب أفريقيا ،كان الخيار االسرتاتيجي للطرفني هو االنتقال
السلمي من خالل تقاسم السلطة ،لكن كان من الرضوري رسم مالمح
هذه املشاركة وضامن عدم إخالل أي طرف بالصفقة املعقودة(.((5
ولذلك تفاوض الطرفان عىل دستور انتقايل يؤسس لدولة دميقراطية
وحكم أغلبية بسيطة يف املجلس الوطني الذي سينتخب الرئيس.
كام تم االتفاق عىل تبني صيغة حكم فدرالية للبالد( .((5أعطى هذا
الرتتيب حزب األقلية قد ًرا من الثقة لالنخراط يف العملية ،وطأمن ًة
بأن مصالحه األساسية ستُحرتم .كام اتفق املتفاوضون عىل تشكيل
حكومة وحدة وطنية جز ًءا من إجراءات بناء الثقة التي تح ّد من
السلطة املطلقة لألغلبية(.((5
نص الدستور االنتقايل عىل مجموعة من املبادئ األساسية التي ترسم
ّ
املالمح العامة للدميقراطية الجديدة ،والتي تم االتفاق عىل رضورة
تضمينها يف الدستور الدائم وال يجوز مخالفتها .وكان هذا طأمنة
أخرى لألقلية بأن الدستور الدائم الذي ستكتبه جمعية تأسيسية
منتخبة شعبيًا سيحرتم الحقوق واملصالح األشد أهمية .ع ّزز من
صدقية هذه الضامنات أنها كانت مصحوبة بآلية للتنفيذ متعلقة
بإنشاء محكمة دستورية ملراجعة الدستور الدائم والتأكد من عدم
مخالفته أيًا من املبادئ التي سبق االتفاق عليها .ومن ضمن املبادئ
التي نص عليها الدستور االنتقايل :تعدد األحزاب ،وإقامة نظام فدرايل
يقوم عىل التمثيل الدميقراطي ،وتحكّم األقليات املختلفة يف املوارد،
وصنع السياسة يف إقليم واحد عىل األقل ،والفصل بني السلطات ،مع
وجود قضاء مستقل ،وإقامة نظام سيايس غري عنرصي وغري منحاز(.((5
دخل الدستور النهايئ حيّز التنفيذ بعد سبع سنوات من املفاوضات،
خالل املدة  .1996-1989وكانت العملية تشاركية بدرجة كربى ،حيث
تلقّت الجمعية التأسيسية التي جرى انتخابها من بني نواب الشعب
وبشكل ممثل لفئات املجتمع ،عىل الرغم من سيطرة حزب املؤمتر
مليون
َ
عىل الربملان ،مقرتحات األفراد التي وصلت إىل ما يزيد عىل
50 Alicia Adsera & Carles Boix, "Constitutions and Democratic
Breakdowns," in: José M. Maravall & Ignacio S. Cuenca (eds.), Controlling
Governments: Voters, Institutions, and Accountability (Cambridge: Cambridge
University Press, 2008), p. 3.
 51م ّرت املفاوضات بعدد من العرثات ،وتوقفت لفرتات نتيجة أحداث عنيفة ،مثل
االغتياالت السياسية واملذابح التي ارت ُكبت يف حق بعض املواطنني السود يف عام ،1992
ينظر :توفيق ،ص .94
52 Inman, p. 3.
 53توفيق ،ص .95
54 Inman, p. 2.
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اقرتاح ،إضافة إىل الدور الكبري الذي قامت به وسائل اإلعالم يف تثقيف
األفراد وتوعيتهم بالعملية( .((5وملزيد من بثّ الثقة ،أجرت املحكمة
الدستورية مراجعة للمسودة النهائية للتأكد من التزام املبادئ التي
نص عليها الدستور االنتقايل .وقد أعلنت املحكمة بالفعل عن مادتني
ّ
وجدتهام مخالفتني لهذه املبادئ ،وأعادت مسودة الدستور مرة أخرى
إىل الجمعية التأسيسية للمراجعة( .((5وعكس الدستور النهايئ الصادر
يف عام  1996هذه املبادئ ،مؤك ًدا قيمة املشاركة النسبية للسلطة؛
فأي حزب يفوز بعرشين مقع ًدا عىل األقل يف املجلس الترشيعي
ّ
نص الدستور النهايئ عىل أن تعديل
يكون له مشاركة يف الحكومة .كام ّ
(((5
دستور البالد يتطلب أغلبية الثلثني يف
مجلس الربملان .
َ
أما يف ما يتعلق بجرائم املايض ،فقد ارتأت النخبة السياسية يف جنوب
أفريقيا أ ّن االتفاق عىل مبدأ العفو عن مرتكبي الجرائم السابقة
رضوري لتحقيق تق ّدم يف االتفاق حول الدستور االنتقايل وإجراء
انتخابات دميقراطية تعددية .وعملت النخب املتفاوضة عىل تحقيق
التوازن بني اعتبارات العدالة من ناحية ،واملصالحة ودفع التحول
الدميقراطي من ناحية أخرى ،انطالقًا من مبادئ أساسية جوهرها
بدل من اإلحساس
بدل من االنتقام ،والشعور بالتضامن ً
جرب الرضر ً
باملظلومية .ولنئ كان هذا مل مينع من االعرتاف بأن العدالة االنتقالية
قد ال تحقق العدالة الجنائية القامئة عىل تطبيق العقوبة عىل
مرتكبي الجرائم السياسية ،فإنها تساهم يف العدالة السياسية التي
تركز عىل تحقيق التعايش بني قوى املجتمع(.((5
مل تكن مفاوضات االنتقال يف بولندا وترتيباته بال عقبات .وكانت
املفاوضات بني الجانبني قد امتدت من منتصف عام  1988حتى
أوائل عام  ،1989بوساطة من رجال الكنيسة الكاثوليكية .واتخذت
رسيًا خوفًا من تدخل االتحاد السوفيايت ،ثم
اللقاءات يف البداية طاب ًعا ّ
تم اإلعالن عنها رسم ًيا من خالل افتتاح مفاوضات املائدة املستديرة
التي امتدت من  3شباط /فرباير إىل  5نيسان /أبريل  1989ملناقشة
قضايا اإلصالح السيايس والقضايا االقتصادية واالجتامعية .وأنهت هذه
عم يُعرف بـ "اتفاقيات املائدة املستديرة"،
املائدة عملها باإلعالن ّ
وتشكيل "اللجنة التوفيقية" املؤلفة من ممثلني عن القوى
املشاركة ملتابعة تنفيذ ما تم االتفاق عليه ،والنظر يف أي مسائل
 55مل يكن الشعب منخرطًا منذ البداية وخالل مراحل العملية الدستورية بالدرجة نفسها.
أول.
رسية بني النخب السياسية ً
فهناك قضايا جرت مناقشتها وحلّها ب ّ
 56وينالك واهيو ،دليل عميل لبناء الدساتري :مقدمة (استوكهومل :املؤسسة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات ،)2011 ،ص 17-16؛ ميشيل براندت [وآخرون] ،وضع الدستور
واإلصالح الدستوري :خيارات عمل ّية (لبنان :إنرتبيس ،)2012 ،ص .63
57 Ibid., pp. 8-9.
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مستجدة ،وكذلك القيام بدور الوساطة يف حالة الخالفات .ومثّلت
هذه االتفاقيات نقطة البداية التي م ّهدت الطريق أمام إجراء أول
انتخابات برملانية ورئاسية حرة يف تاريخ بولندا منذ عام ،1947
وتحقيق االنتقال الدميقراطي(.((5
اعتمدت اتفاقيات املائدة املستديرة دستور عام  1952إطا ًرا للعمل
خالل املرحلة االنتقالية ،مع مترير الربملان عدة تعديالت لتناسب
حاجات املرحلة .ومتثّلت أهم النقاط التي تم االتفاق عليها
يف ما ييل :أولً  ،رفع الحظر عن االتحادات العاملية املستقلة؛ ثان ًيا،
حل الغرفة الوحيدة ملجلس النواب ،والسامح بعقد أول انتخابات
يف بولندا ال يكون فيها تقديم املرشحني لعضوية الربملان حك ًرا عىل
الحزب الشيوعي .إلّ أن النظام مل يسمح وقتها بالتنافس االنتخايب ّإل
عىل ثلث مقاعد مجلس النواب فقط واحتفاظ الحزب الحاكم بنحو
 65يف املئة من املقاعد .ثالثًا ،يف مقابل هذا التنازل من املعارضة،
تم االتفاق عىل تشكيل مجلس شيوخ منتخب دميقراطيًا مك ّون من
خامسا ،استحداث مكتب
مئة عضو .راب ًعا ،إطالق حرية الصحافة.
ً
جديد للرئيس وإلغاء سلطة األمني العام للحزب الحاكم .هدفت كل
هذه االتفاقيات إىل حامية الحزب الحاكم ،ويف الوقت نفسه متكني
املعارضة من املشاركة يف العملية السياسية(.((6
وافق مجلس النواب يف كانون األول /ديسمرب 1989 عىل برنامج
بديل من
اإلصــاح الحكومي الداعي إىل تب ّني اقتصاد السوق ً
التخطيط املركزي .وجرى أيضً ا إلغاء مواد الدستور التي تشري إىل
حل
الدور القيادي للحزب الشيوعي. ويف كانون الثاين /يناير1990ّ ،
الحزب الشيوعي البولندي The Polish United Workers' Party
نفسه ،وتغري اسمه إىل حزب الدميقراطية االجتامعية لجمهورية بولندا
Social Democracy of the Republic of Poland .ويف نهاية العام
نفسه ،جرى انتخاب ليخ فاونسا ،)1995-1990( Lech Wałęsa
59 Andrzej Szewczak, "The Polish Round Table 1989: Negotiating the
Revolution," Journal of Dialogue Studies, vol. 3, no. 2 (Autumn 2015),
pp. 105-108, accessed on 3/10/2021, at: https://bit.ly/2ZIV4bi
ملزيد من املعلومات حول هذه النقطة ،ينظر:
Andrzej Rapaczynski, "Constitutional Politics in Poland: A Report on
the Constitutional Committee of the Polish Parliament," The University
of Chicago Law Review, vol. 58, no. 2 (Spring 1991); Alan Renwick, "Why
Hungary and Poland Differed in 1989: The Role of Medium-Term Frames
in Explaining the Outcomes of Democratic Transition," Democratization,
vol. 13, no. 1 (2006), pp. 36-57.
 60أجريت االنتخابات يف  4حزيران /يونيو  ،1989وفازت حركة تضامن بـ  35يف املئة
من مقاعد مجلس النواب وبـ  99مقعدًا من أصل  100يف مجلس الشيوخ .وتشكلت
أول وزارة غري شيوعية لبولندا منذ ما يزيد عىل أربعني عا ًما برئاسة تادوسز مازوفزسيك
 )1991-1989( Tadeusz Mazowieckiأحد قادة حركة تضامن .كام أُجريت االنتخابات
الرئاسية وفاز بها ليخ فاونسا ( )1995-1990يف أواخــر عام  1990ليصبح أول رئيس لبولندا
ما بعد الشيوعية .ينظر.Zielinski, p. 155 :

طارقميدلا لاقتنالاو ةيروتسدلا ةلأسملا :فلم
تصميم الدساتير وبناء الثقة  :دراسة في تجارب االنتقال الديمقراطي من منظور مقارن

يتول
رئيسا لبولندا ،ليصبح بذلك أول رئيس ّ
زعيم حركة تضامنً ،
املنصب عن طريق االنتخاب الحر.
دفعت هذه الخطوات إىل ظهور الحديث عن الحاجة إىل صياغة
بديل من دستور عام  .1952وخالل املدة
دستور جديد للبالد ً
 ،1991-1989اتخذ مجلس النواب عدة خطوات يف طريق استبدال
دستور عام  1952كليًا .وبناء عىل ذلك ،أسس مجلسا النواب والشيوخ،
كل عىل حدة ،لجانًا هدفها تطوير مسودة دستورّ ،إل أن املجلسني
رفضا التعاون .يف املقابل ،أُجريت عدة تعديالت عىل دستور عام
 ،1952ما بني عامي  1989و ،1992أزالت الكثري من الصياغة األصلية
والعديد من مؤسسات النظام القديم(.((6
يف محاولة لدفع عملية صياغة دستور جديد ،أصدرت غرفتا الربملان
للقانون الدستوري يف نيسان /أبريل  1992قرار إنشاء لجنة دستورية
واحدة تضم أعضاء من مجليس النواب الشيوخ ،إضافة إىل عدد من
األعضاء الذين ال يحق لهم التصويت ،مثل الرئيس وأعضاء مجلس
الوزراء واملحكمة الدستورية ،عىل أن يجري اعتامد املسودة األخرية
من الجمعية الوطنية (مجلسا الشيوخ والنواب) ،ثم التصديق عليها
يف استفتاء وطني ،عىل أن تقدم اللجنة مسودة مرشوع الدستور
خالل ستة شهور من بدء عملها .ويحق لرئيس الجمهورية خالل
ستني يو ًما إضافة تعديالت ،ثم إعادة املسودة للنظر فيها ،وتقدمه
اللجنة للجمعية الوطنية مرة أخرى للتصويت عليه يف صورته النهائية
استعدا ًدا لطرحه لالستفتاء(.((6
وافقت الجمعية الوطنية عىل املسودة النهائية للدستور يف آذار /مارس
 ،1997وعىل التعديالت املقرتحة من الرئيس يف نيسان /أبريل .1997
وطرح الدستور لالستفتاء العام يف أيار /مايو  ،1997وشارك فيه نحو
 43يف املئة من الهيئة الناخبة ،ومتت املوافقة عليه بنسبة  52.7يف
مؤسسا
املئة ،ليدخل ح ّيز النفاذ يف  17ترشين األول /أكتوبر ،1997
ً
بذلك دميقراطية شبه رئاسية ومتخل ًّصا من أي آثار غري دميقراطية
شابت املرحلة االنتقالية(.((6
تتشابه حالتا تشييل وبولندا ،يف ما يتعلق بضامن الرتتيبات املتفق
عليها لتمثيل النظام السابق ،والحفاظ عىل مكتسباته .وكام أوضحنا،
ل ّوح الجيش أكرث من مرة بالتدخل ملنع أي محاولة لالنقالب عىل
مق ّومات نظام بينوشيه .ولذلك حرصت املعارضة يف املفاوضات
61 Cezary Banasinski, "Poland," The International Lawyer, vol. 29, no. 1
(January 1995), p. 169.
62 Ibid., pp. 172-173.
63 Agata Fijalkowski, From Old Time to New Europe: The Polish Struggle
for Democracy and Constitutionalism (London: Routledge, 2010), p. 127.
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عىل ألّ تعطي بينوشيه أي فرصة للرتاجع عن الصفقة الدستورية
التي أُبرمت ،ولهذا قبلت بعودة الحكم املدين يف ظل دستور مقيّد
لسلطة األغلبية(.((6
تض ّمن دستور عام  1980قواعد انتخابية مصممة بطريقة تزيد
من متثيل داعمي النظام ،إضافة إىل النص عىل حق النظام يف تعيني
تصب يف
ممثلني يف مجلس الشيوخ ( 9من أصل  .)26وكلها ترتيبات ّ
النهاية يف زيادة سلطة الحكومة ،وحامية مصالح الجامعات الداعمة
السلطوية ،من خالل تقييد سلطة املسؤولني املنتخبني( .((6وسيطر
العسكريون عىل مجلس األمن القومي الذي يتمتع بصالحيات
واسعة .ووضع دستور عام  1980أيضً ا قيو ًدا عىل سلطات الرئيس
يف تعيني رؤساء الخدمات العسكرية وإقالتهم ،وفتح املجال أمام
استبعاد أي فرد أو حزب أو حركة "معادية للدميقراطية" ،االتهام الذي
كان يو ّجهه النظام إىل املعارضة املعادية له ولفلسفته االقتصادية
النيوليربالية ،من العملية السياسية .وتطلّب تعديل الدستور أيضً ا
أغلبية خاصة ،وأن متر هذه التعديالت من خالل مجلسني ترشيعيني
متتاليني( .((6كام أع ّد الدستور نفسه خطة خروج املؤسسة العسكرية
من مامرسة السلطة بصفة مبارشة من خالل النص عىل آلية للخالفة
من شأنها ضامن استمرارية القادة العسكريني والقائد العام للقوات
املسلحة يف السلطة حتى عام  ،1997وضامن ميزانية مستقلة للقوات
املسلحة( .((6وكلها أمور أدركت القوى املدنية صعوبة تعديلها؛ نظ ًرا
إىل ضعفها أمام سطوة الجيش .وهكذا مل تكن قدرة هذه القوى عىل
املناورة كبرية ،عىل الرغم من قدرتها عىل إزاحة بينوشيه عن الرئاسة
يف عام .1989
مل تستطع القوى الدميقراطية إلغاء املواد املتشددة يف الدستور ،لكنها
استطاعت تحسني بعض الرشوط وتخفيفها .فعىل سبيل املثال ،تم
االتفاق عىل زيادة العدد اإلجاميل للنواب املنتخبني من  26إىل 38
عض ًوا ،األمر الذي يخفف أثر النواب املع ّينني .كام تم خفض األغلبية
الخاصة املطلوبة لتعديل الدستور وإسقاط مطلب أن متر التعديالت
الدستورية من خالل مجلسني متعاقبني .وجرت إزالة املواد الخاصة
مبنع الجامعات املعادية للدميقراطية من املشاركة السياسية .يف
املقابل ،جرى الحفاظ عىل استقاللية القوات املسلحة واحتفاظها
باآلليات التي متكّنها من اإلرشاف عىل املؤسسات السياسية للدولة،
64 Alberts, p. 35.
65 Inman, pp. 8-9.
66 Alberts, p. 31.

 67للمزيد حول دستور عام  1980وتعديالته ،ينظر:
"Chile's Constitution of 1980 with Amendments through 2012," Anna Torras et
al. (trans.), Constituteproject.org, accessed on 3/10/2021, at: https://bit.ly/2Yd5LTj
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واستمرار بينوشيه قائ ًدا للجيش حتى عام  .1997أخـ ًرا ،حمى
الدستور مصالح الجناح اليميني ،من خالل إقامة بنك مركزي مستقل
يتحكم يف معدالت الفائدة والتبادل ،من دون تدخّل الحكومة(،((6
وتأكيد قدسية امللكية الخاصة التي كانت مصد ًرا أساس ًيا للرصاع يف
فرتة ما قبل عام .((6(1973

بدلً من السعي وراء التغيري دفعة واحدة .ومع ذلك ،فكام عكس
مسار االنتقال طبيعة السياق الذي وجدت األطراف نفسها فيه ،ع ّدل
الكثري من الخيارات املؤسسية اإلصالحية األوىل بعض عنارص هذا
السياق ،وساعد عىل تهدئة الكثري من النقاط الشائكة يف العالقات
بني األطراف(.((7

أي إصالحات شاملة حتى عام  2005يف ظل إدارة الرئيس
مل يجر مترير ّ
االشرتايك ريكاردو الجوس  .)2006-2000( Ricardo Lagosتعاملت
هذه اإلصالحات مع العديد من القضايا اإلشكالية يف العالقات
املدنية – العسكرية ،من خالل إلغاء حق الجيش يف حامية النظام
املؤسيس ،ومنح الرئيس حق ترشيح قادة القوات املسلحة وعزلهم،
وإنهاء سيطرة الجيش عىل مجلس األمن القومي ،وجعله هيئة
استشارية .وألغت اإلصالحات ،أيضً ا ،مسألة أعضاء مجلس الشيوخ
املعيّنني الذين كانوا يف األساس من القادة املتقاعدين من الجيش(.((7

كان من أهم هذه اإلصالحات الدستورية( ((7تلك التي تدعم التعددية
والدفع بالفواعل السياسية لتشكيل تحالفات عابرة لخطوط االنقسام
املجتمعي ،ومن هنا كان االهتامم مبراجعة قوانني تنظيم األحزاب
واالنتخابات وتعديلها .ويبدو أن افتقاد يوسف حبيبي الدعم
السيايس قد دفعه إىل طريق اإلصالح .فقد أعلن ،بعد تولّيه السلطة
عقب استقالة سوهارتو ،عن انتخابات ترشيعية مبكرة يف خالل عام،
ووضع آلية لتعديل قوانني األحزاب واالنتخابات والهيئة الترشيعية،
ورفض طلب الجيش تقليص عدد األحزاب السياسية اإلسالمية(.((7

اتّسمت تجربة إندونيسيا ،أيضً ا ،بقدر كبري من االستمرارية
الدستورية خالل املرحلة االنتقالية .وكام سبق أن أوضحنا ،كان
التخ ّوف من التفكك والعنف املجتمعي من أكرث العوامل املؤثرة يف
قرارات الالعبني األساسيني يف مباراة االنتقال الدميقراطي واختياراتهم.
فقد حاول اإلندونيسيون تج ّنب الرصاع الذي ميكن أن ينشب بني
أنصار النظام القديم واآلخرين املطالبني باإلصالح الجذري ،ال سيام
أن الخربة التاريخية إلندونيسيا مثّلت ما يشبه العقدة الثقافية يف
ما يتعلق بالخالفات عىل وضع الدستور .فقد كانت الخالفات حول
وضع دستور يف خمسينيات القرن العرشين سببًا أساسيًا يف حل
سوكارنو الجمعية التأسيسية وتأسيس الدكتاتورية(.((7
لذلك ،اختار اإلندونيسيون مسار اإلصالح االنتخايب ،ثم االنتخابات
الحرة ،قبل البدء يف عملية طويلة من اإلصالح والتغيري الدستوري
استمرت حتى عام  .2002أ ّمن هذا التدرج قبول املؤسسة العسكرية
68 Shirley Christian, "International Report; Chile Plans to Create a Strong
Central Bank," The New York Times, 23/10/1989, accessed on 3/10/2021, at:
http://nyti.ms/3llOfDp
69 Alberts, pp. 33-34.
70 Ibid., p. 39.
حل سوكارنو الجمعية التأسيسية وأعاد العمل بدستور عام  1945يف إثر الخالفات بني
ّ
71
وأسس
اإلسالميني والعلامنيني يف ما يتعلق بدور الدين يف السياسة .وانفرد بعد ذلك بالحكم ّ
سمه "الدميقراطية املوجهة" .وكان قد أعلن يف بداية حكمه عن مبادئ "البانتشاسيال"
ما ّ
لتصبح املرجعية السياسية األساسية للدولة ،وتتك ّون من خمسة مبادئ باعتبارها إطا ًرا
جام ًعا لإلندونيسيني :النزعة اإلنسانية ،والوحدة الوطنية ،والحكومة التمثيلية ،والعدالة
االجتامعية ،والتوحيد .للمزيد ينظر :إحسان عيل فوزي" ،الصبغة اإلسالمية أليديولوجية
الدولة اإلندونيسية (البانتشاسيال)" ،يف :عريب الرنتاوي [وآخرون] ،اإلسالم-الدولة واملواطنة:
(عمن :مركز القدس للدراسات السياسية؛ مؤسسة
نحو خطاب إسالمي دميقراطي مدين (ّ )2
كونراد أديناور ،)2008 ،ص .66-45

تطلّب إج ـراء انتخابات عامة مبكرة ،كام وعد حبيبي يف عام
 ،1999عقد دورة استثنائية للجمعية االستشارية الشعبية
 ((7(People's Consultative Assemblyللتمهيد لالنتخابات.
وتطلّب األمر إلغاء قرارات تتعلق بالسلطات الخاصة للرئيس ،يف
مقابل زيادة تلك املخصصة للربملان .كام ألغيت النصوص املع ّوقة
تعديل دستور عام  1945لفتح املجال أمام تعديله بحضور ثلثي
أعضاء الجمعية وتصويتهم عىل مقرتح التعديل .وجرى مترير قرارات
لتحديد والية الرئيس مبدتني فقط ،إضافة إىل دعم االستقالل الذايت
اإلقليمي وإطالق حرية الصحافة واملزيد من احرتام حقوق اإلنسان
والسامح بالتعددية الحزبية( .((7ومع ذلك ،فقد كان مفاد الرسالة
التي تضمنتها هذه الخطوات أن اإلصالح الدستوري سيكون محدو ًدا،
وأن الحادث هو تعديل دستور عام  1945وليس تغيريه .فقد كانت
املؤسسة العسكرية والنخب القومية العلامنية متحفظة بشدة عىل
72 Horowitz, p. 6.
 73أمتّ ت إندونيسيا اإلصالحات الدستورية عىل أربع مراحل ،يف املدة  .2002-1999وقد
اهتمت اإلصالحات بتقليص سلطة الرئيس يف مقابل الربملان ،وإطالق حرية الصحافة وتكوين
األحزاب واحرتام حقوق اإلنسان ،وهيكل املجلس التمثييل املحيل وسلطته ،وإنشاء املحكمة
الدستورية ،إضافة إىل االهتامم بالسياسات التعليمية واالقتصادية القومية .للمزيد حول هذه
املراحل ،ينظر:
Denny Indrayana, Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An
Evaluation of Constitution- Making in Transition (Jakarta: Kompas Book
Publishing, 2008).
 74مل يتمتع حبيبي بالدعم الشعبي؛ كونه امتدادًا للنظام القديم .كام افتقد الدعم السيايس من
حزبه نفسه غولكار (حزب العامل)  ،Golkarومل يكن محبوبًا من املؤسسة العسكرية لتحكّمه يف
إنتاج سالح الدولة ،وتدخّله يف رشاء املعدات األجنبية ،إضافة إىل إدارته الوضع يف تيمور الرشقية
وفتحه الباب أمام االستفتاء عىل االستقالل ،ينظر.Chandra & Kammen, p. 102 :
 75الربملان اإلندونييس ،ويتكون من مجلسني :مجلس النواب  ،DPRواملجلس اإلقليمي .DPD
76 Indrayana, p. 108.

طارقميدلا لاقتنالاو ةيروتسدلا ةلأسملا :فلم
تصميم الدساتير وبناء الثقة  :دراسة في تجارب االنتقال الديمقراطي من منظور مقارن

فتح الباب أمام تغيري دستور عام  ،1945خوفًا من املساس بأساسني
مهمني فيه :رفض الدولة اإلسالمية ،وتبني أيديولوجية الدولة القومية
عب عنها سوكارنو والواردة يف ديباجة الدستور .ومن ث ّم ،فإن
التي ّ
كانت النخب العسكرية والقومية قد قبلت بتفكيك دكتاتورية
سوهارتو ،فإنها مل ترغب يف املساس بهذه املبادئ التي تعتربها
أساس هوية البالد( .((7وقد اضطلع الربملان بالدور األساس يف تقديم
التعديالت املطلوبة؛ ما أثار انتقادات شديدة من املجتمع املدين
قليل .ويجعل هذا تجربة إندونيسيا شاملة
الذي مل تج ِر استشارته ّإل ً
لعدم استبعادها أيًا من القوى السياسية ،لكنها ليست تشاركية لعدم
انفتاحها عىل املجتمع(.((7
عىل الرغم من الحفاظ عىل مؤسسات النظام القديم ،وأهمها دستور
عام  ،1945وتخصيص  38مقع ًدا من أصل  500ألفراد من الجيش
والرشطة يف تطبيق فعيل ملبدأ الوظيفة املزدوجة ،مبا يخالف القواعد
الدميقراطية ،فإن املعارضة مث ّنت هذه التعديالت ،نظ ًرا إىل ما تتيحه
لها من متثيل داخل الربملان ميكّنها من االستفادة منه إلنفاذ املزيد من
اإلصالح والتغيري(.((7
خالل املدة  ،2002-1999تو ّجه االهتامم إىل التجديد الدستوري،
حيث وافقت دورة عام  2002للربملان عىل مجموعة من التعديالت
الدستورية التي تضع اللمسات األخرية عىل عملية اإلصالح الدستوري.
وفقًا لهذه التعديالت ،يجري انتخاب رئيس الدولة باعتامد االقرتاع
رسي املبارش .كام حددت التعديالت انتخاب الرئيس ونائبه فرتتني
ال ّ
(((8
متتاليتني كحد أقىص ،وتدوم كل فرتة خمسة أعوام  ،أضف إىل ذلك
عدة تعديالت وترشيعات مرتبطة باألحزاب السياسية واالنتخابات
والالمركزية؛ حيث إن املنتج النهايئ كان مبنزلة نظام جديد.
إضافة إىل التعديالت االنتخابية( ،((8تب ّنت إندونيسيا يف عام 1999
نظا ًما المركزيًا عىل نطاق واسع يف اإلدارة ،عىل الرغم من كونها
 77للمزيد بشأن هذه النقطة ،ينظر.Ibid., pp. 247-248 :
78 Bjoern Dressel & Marco Bunte, "Constitutional Policies in Southeast
Asia: From Contestation to Constitutionalism," Contemporary Southeast
Asia, vol. 36, no. 1 (April 2014), p. 8.
79 Horowitz, p. 52.
80 Ghoshal, pp. 506-529.
 81يجمع النظام االنتخايب بني النظام الفردي والتمثيل النسبي ،بحسب الهيئة التي يتم
انتخابها .وتم وضع قواعد قوية لتحفيز األحزاب عىل إنشاء قواعد قومية قوية وتشجيع
الخطاب اإلدماجي .للمزيد ،ينظر:
Geoffery Macdonald, "Indonesia's Path to Liberal Democracy: Lessons for
the Middle East," IEMed (2016), pp. 102-105.
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رسم ًيا دولة موحدة( .((8وال تقترص هذه الالمركزية عىل املستوى
اإلقليمي فحسب ،بل متتد إىل املستوى املحيل أيضً ا .فقد جرى تحويل
عدد من الوظائف املالية واإلدارية إىل املدن ،ومنح الربملانات املحلية
املزيد من التحكم يف ميزانياتها وتقسيم املوارد بني املركز واإلقليم(.((8
يف ما يتعلق بالعالقات املدنية  -العسكرية ،أ ّدت املؤسسة العسكرية
رئيسا يف املفاوضات التي أسفرت عن استقالة سوهارتو،
دو ًرا ً
وحافظت يف املقابل عىل الكثري من امتيازات الجيش .وخالل فرتة
رئاسة يوسف حبيبي ،اتُّخذت عدة خطوات للح ّد من تسييس
الجيش ،وإبعاد الضباط العاملني يف الحكومة .وت ّم تقليص التمثيل
الترشيعي للقوات املسلحة من  75إىل  38مقع ًدا يف الربملان ،و 10يف
املئة يف املجالس الترشيعية املحلية ،واحتفظ الجيش بسلطة تحديد
مجاالت اإلصالح يف القوات املسلحة واستقالله بدرجة كبرية عن
متويل الحكومة املركزية واملراقبة املدنية( .((8كام فتحت التوترات
بني النخب املدنية املجال أمام القوات املسلحة للحصول عىل نفوذ
غري رسمي يف اللعبة السياسية ،حيث أحجمت األحزاب السياسية
أمل يف
يف حمالتها االنتخابية عن تقديم برنامج لإلصالح العسكريً ،
كسب دعم الجرناالت(.((8
تعترب فرتة رئاسة عبد الرحمن واحد Abdurrahman Wahid
( )2001-1999من أكرث الفرتات التي حققت فيها العالقات
املدنية  -العسكرية تقد ًما ملصلحة املزيد من السيادة املدنيةّ .إل
أن اندالع الرصاع السيايس بني النخب املدنية ،دفع به إىل الحصول
عىل دعم القوات املسلحة من خالل تقديم بعض التنازالت التي
أدت فعليًا إىل توقف اإلصالح العسكري( .((8وبعد عزله من الربملان،
انتهجت النخبة اإلندونيسية مواقف محافظة تجاه اإلصالح العسكري
يف ظل االنقسام السيايس والتهديدات األمنية(.((8
 82للمزيد بشأن القوانني املنظمة لالمركزية ،ينظر:
Paul Carnegie, "Democratization and Decentralization in Post-Soeharto
Indonesia: Understanding Transition Dynamics," Pacific Affairs, vol. 81,
no. 4 (Winter 2008), pp. 515-525.
83 Macdonald, p. 105.
84 United Nations Development Programme (UNDP), "The Political
Economy of Transition: Comparative Experiences," UNDP Discussion Paper
(March 5, 2013), pp. 29-35, accessed on 3/10/2021, at: https://bit.ly/3D9wsXA
85 Marcus Mietzner, Military Reform in Post- Suharto Indonesia: Elite
Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance (Washington: East-West
Center, 2006), pp. 16-17.
86 Ibid., pp. 63-66.
 87كان لفقدان تيمور الرشقية يف عام  ،1999واندالع العنف الطائفي بني عامي 1999
و ،2001وتوسع الحركات االنفصالية يف إقليم آتشيه  Acehوبابوا  ، Papuaأث ٌر يف وضع وحدة
أرايض البالد يف األولوية والنظر إىل الجيش باعتباره املرتكز األسايس يف الحفاظ عىل القانون
والنظام .ينظر.UNDP, pp. 29-35 :
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عىل العكس من تجربة تشييل التي شهدت ظهور ائتالف واسع
للمعارضة ،منعت الخالفات الكبرية بني النخبة السياسية الحاكمة
تكوين موقف مو ّحد حول طبيعة العالقات املدنية – العسكرية،
أساسا إلنهاء تدخل الجيش يف السياسة وتأسيس
التي تعترب رشطًا ً
عالقات مدنية  -عسكرية ناجحة .ولذلك ،حققت إندونيسيا
نجاحات ملحوظة يف ما يطلق عليه "الجيل األول من اإلصالحات
العسكرية"( ،((8الذي يتضمن تغيريات أساسية يف اإلطار املؤسيس
للدولة والنظام القضايئ واآلليات االنتخابية وتشكيل الهياكل
التمثيلية ومسؤوليات الهيئات األمنية .وقد أخرجت هذه اإلصالحات
القوات املسلحة من السياسة الرسمية ،وأنتجت نظا ًما سياسيًا ال
ميلك فيه الجيش ،من الناحية النظرية ،قوة االعرتاض عىل قرارات
الحكومة املدنية .وهناك من يرى أن خضوع الجيش لخطة سالم
الحكومة يف إقليم آتشيه ،عىل الرغم من الكثري من االعرتاضات
داخل صفوفه ،أكرب مثال عىل هذا التغيري( .((8كام أن التعديالت
الدستورية التي أُدخلت يف عام  ،2004أنهت متثيل الجيش يف الربملان
ومنعت تقلّد أعضاء املؤسسة العسكرية املناصب الحكومية يف حال
احتفاظهم بوظيفتهم يف الجيش( .((9يقابل هذه النجاحات مجموعة
متسك ص ّناع القرار مببادرات إصالح هياكل
إخفاقات ،نتيجة عدم ّ
القيادة اإلقليمية؛ حيث جرى اإلبقاء عليها ،عىل الرغم من كونها
مصادر القوة األساسية للجيش ،ألنها تسمح له باالستفادة من املوارد
االقتصادية عىل املستوى املحيل ،ومامرسة دور مهم يف السياسة
أي من الحكومات التي أعقبت سوهارتو جديًا
املحلية .كام مل ينظر ٌّ
يف مسألة التمويل الذايت للجيش؛ وهذه قضية مهمة ،ألنها تزيد من
استقاللية الجيش نظ ًرا إىل عدم اعتامده عىل املخصصات املالية من
ميزانية الدولة ،ما يع ّوق عملية السيطرة املدنية عىل العسكريني(.((9

خاتمة :دروس مستفادة
تسلّط تجارب الــدول األربــع السابقة الضوء عىل مجموعة من
الدروس التي ميزت خربة كل منها ،مع اإلقرار ،بالطبع ،باختالف
88 Mietzner, pp. 10-18.
89 Ibid., p. 8.
90 Dressel, p. 15.
91 Mietzner, p. 8.
يرى بعض الباحثني أن الدميقراطية اإلندونيسية املعارصة هي "دميقراطية غري ليربالية"،
ويستدلون عىل ذلك بصعود الشعبوية والتشدد يف تنظيم حريات األفراد عىل نح ٍو يتناقض
مع األفكار الليربالية ،وإضعاف آليات الرقابة والتوازن ،للمزيد ،ينظر:
Eve Warburton & Edward Aspinall, "Explaining Indonesia's Democratic
Regression: Structure, Agency, and Popular Opinion," Contemporary
Southeast Asia, vol. 41, no. 2 (August 2019), pp. 255-285.
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درجة النجاح من حالة إىل أخرى .وينبغي لنا التأكيد هنا أن أي نتائج
تناقشها الدراسة تنطلق يف األساس من هذه الخربات املختلفة التي،
عىل الرغم من تنوعها ،فإنها ال متثل كل حاالت االنتقال الدميقراطي.
كام أن الرتكيز يف هذا السياق جرى عىل سياق االنتقال وترتيباته ،من
نظام سلطوي إىل دميقراطي ،من دون الرتكيز كث ًريا عىل قضية ترسيخ
الدميقراطية التي قد تكون موضع دراسات أخرى.
مع اإلقرار بأن لحظة االنتقال هي لحظة فريدة يف تجارب الدول
األربع ،فإنها تفتح املجال أمام قدر من التأمل واالستفادة من هذه
التجارب .وتكشف عن أهمية عملية تصميم الدساتري من حيث
تحديدها الفواعل األساسية ووضع األسس والرتتيبات املؤقتة التي
سيتم العمل بها حتى االنتهاء من الدستور النهايئ ،وتحديد اإلطار
الزمني (طال أو قرص) لوضع الدستور يف بعض الحاالت( .((9يتضح
أيضً ا من الحاالت األربع أن عملية تصميم الدستور هي عملية
سياسية اجتامعية أكرث منها قانونية ،فهي تتطلب قد ًرا كب ًريا من
املساومات واملفاوضات وتحقيق التوازن والتوافق واملواءمة بني
الفواعل والتكوينات السياسية واالجتامعية القامئة( .((9ونناقش يف ما
ييل النتائج األساسية للدراسة.
أولً  :عكست الحاالت محل الدراسة ،باستثناء حالة جنوب أفريقيا،
اختيار مسار االستمرارية الدستورية خالل الفرتة االنتقالية .فقد
استمر العمل بالدستور القديم والقواعد واإلجراءات واملؤسسات
الخاصة بالنظام القديم خالل الفرتة االنتقالية .وال ينفي هذا أن
قد ًرا من التعديل والتغيري قد شمل هذه الرتتيبات والقواعد الحاكمة
تعديل محدو ًدا ليعكس حقائق املرحلة االنتقالية
ً
القدمية ،لكنه كان
التي مت ّهد ملرحلة جديدة يف النظام السيايس .واتخذت عملية
أشكال مختلفة .بعض
ً
التصميم الدستوري يف الحاالت محل الدراسة
الحاالت كان اتفاقًا بني الفاعلني الرئيسني ،ويف حاالت أخرى كان من
خالل الترشيع ،القائم بذاته أو الدستور املؤقت ،أو اتفاقية ،جز ًءا
من ترتيبات أخرى .لكنها تتشارك كلّها يف وجود إطار قانوين وقواعد
محددة ،جرى من خاللها إدارة عملية االنتقال .وقُدمت االنتخابات
عىل الدستور النهايئ يف هذه الحاالت ،لكن مل ترتك نتيجة االنتخابات
وحدها تحدد الدستور النهايئ.
كام اتخذ االنتقال يف كل هذه الحاالت مسا ًرا تدرج ًيا ال ثوريًا يف
االنتقال الدميقراطي ،اتسم بالتوافق بدرجة كربى .وال يعني التوافق
سهل وبال عقبات ،فقد كانت املفاوضات
هنا أن مسار التحول كان ً
 92براندت [وآخرون] ،ص .19
 93جواد الرباع" ،املسألة الدستورية وإشكالية االنتقال الدميقراطي :حالة املغرب" ،تبني،
مج  ،2العدد ( 8ربيع  ،)2014ص .125
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صعبة ومعقدة ،وبعضها توقف فرتات نتيجة النسحاب أحد األطراف
اعرتاضً ا عىل سياسات أو أحداث معيّنة .لكن ما يقصد بالتوافق هنا
أن الرتتيبات والتعديالت والتغيريات املوضوعة ،وصولً إىل صيغة
الدستور النهايئ ،كانت تجري يف األساس باالتفاق والتوصل إىل حلول
وسط بني األطراف املعنية التي تحلّت بروح املسؤولية السياسية ،ال
من خالل عملية التصويت واملغالبة أو االنتصار للمصالح السياسية
أو الحزبية الضيقة القصرية األجل .ولهذا تكون الدساتري يف الحالة
عامل الستقرار النظام الجديد وتدعيم الدميقراطية ،بينام
األوىل ً
تكون يف الحالة الثانية مصد ًرا للمزيد من عدم االستقرار واالنقسام
املجتمعي ،وقد تؤدي إىل العودة إىل السلطوية مرة أخرى .ويعني
هذا أنه كلام زاد توافق اآلراء حول عملية تصميم الدستور ،زادت
فرص نجاح املسار الدميقراطي.
يالحظ أيضً ا يف الحاالت محل الدراسة أن عملية تصميم الدستور
كانت شاملة؛ فلم يتم استبعاد أو تهميش أي من الفواعل السياسية
األساسية ،مبا فيها عنارص النظام القديم والقوى املتحالفة معه ،بغض
النظر عن الجرائم أو الفظائع التي جرى ارتكابها يف املايض .وهذا ما
أ ّدى يف أغلبية الحاالت إىل التعامل مع العدالة االنتقالية ،بعي ًدا عن
منطق االنتقام أو تصفية الحسابات.
ثان ًيا :تض ّمنت ترتيبات املرحلة االنتقالية يف الحاالت األربع مجموعة
من السامت التي تح ّد من السلطة املطلقة لألغلبية ،والتي من
شأنها إزالة الكثري من الشكوك واملخاوف وتعزيز الثقة بني األطراف.
وميكن تصنيف هذه الرشوط مجموعتني ،بناء عىل معيا َري الشكل
والنطاق .يشري معيار الشكل إىل مجموعة الهياكل واإلج ـراءات
املوضوعة التي تح ّد من سلطة األغلبية املنتخبة .عىل سبيل املثال،
يُع ّد إنشاء محاكم دستورية لها حق املراجعة القضائية واح ًدا من
هذه الرشوط ،وكذلك ما يتعلق بوضع مجموعة من املبادئ ،ال يجوز
مخالفتها يف الدستور النهايئ ،واشرتاط أغلبية خاصة لتمرير قوانني
معينة ،مثل التعديالت الدستورية .ويُدرج تحت ذلك أيضً ا متثيل
األقاليم يف املجالس الترشيعية ،واعتامد شكل فدرايل للدولة لحامية
املصالح يف األماكن القليلة السكان من خالل إعطاء أصواتهم وزنًا
مساويًا لألماكن ذات الكثافة السكانية ،وتفويض سياسات مهمة
للمستوى اإلقليمي للحامية ضد إعادة التوزيع أو املصادرة والتحيّز
إىل االهتاممات املحلية( .((9أما من حيث النطاق ،فيشري إىل مجموعة
اإلجراءات التي تستهدف جامعات أو أقاليم بعينها ،مثل سن قواعد
متثيل أكرب من حجمه ،والنص عىل
انتخابية تعطي بعض الجامعات ً
تقاسم السلطة حال توافر رشوط معينة ،وإقرار حامية خاصة لبعض
94 Inman, p. 5.

الجامعات ،كاملؤسسة العسكرية ،ووضع قيود عىل املالحقة القانونية
ملسؤويل النظام السابق عن انتهاكات حقوق اإلنسان وغريها(.((9
ثالثًا :الفرتة الزمنية :يف كل الحاالت محل الدراسة ،مل يوضع الدستور
الجديد بني عش ّية وضحاها بعد انهيار النظام .بل تطلّب األمر قد ًرا
من التفاوض واملساومة ،استغرق سنوات يف كل الحاالت .وبصفة
عامة ،تتّسم فرتات ما بعد سقوط النظام القديم بقدر كبري من عدم
اليقني والتشكك يف املستقبل وعدم الثقة بني األطراف الفاعلة .يف ظل
مناخ عدم الثقة هذا ،من غري املحتمل أن يُنتج دستور يتمتع بالتوافق.
ومن هنا تظهر أهمية استخدام الفرتة االنتقالية لرتسيخ الثقة بني
رسع يف البدء يف عملية كتابة
الخصوم السياسيني .ولهذا ،فإن عدم الت ّ
الدستور النهايئ يتيح فرصة لتعزيز الثقة وروح التعاون بني األطراف
السياسية املختلفة .فإذا كان املطلوب يف عملية وضع الدستور أن
تكون تشاركية وشاملة وتوافقية ،فهذا يتطلّب إتاحة الوقت الكايف
لبناء الثقة .ويحقق هذا األمر قد ًرا من اإلجامع /التوافق بني القوى
السياسية املؤث ّرة ومراكز النفوذ ،مثل املؤسسة العسكرية والنخب
االقتصادية والسياسية والثقافية ،عىل احرتام الدستور؛ القتناعها بأنه
أي تحايل عليه قد يؤدي إىل
غري مع ّوق ملصالحها وأدوارهــا ،وأن ّ
(((9
اختالل التوازن الذي قد ينتج منه تأثريات ال يرغب فيها الجميع .
تقع عملية تصميم الدساتري يف القلب من عملية التحول الدميقراطي،
وتح ّدد مسار نجاحه أو فشله .فكلام كانت العملية أكرث استيعابًا
للمصالح املختلفة لألطراف الفاعلة وأشد تعزي ًزا للثقة بينها ،قلّلت
من تكلفة التمسك بالصفقة الدميقراطية ورفعت تكلفة االنقالب
عليها؛ ألنها تح ّولها من مباراة صفرية إىل أخرى غري صفرية ،فيها
الجميع أفضل حالً حتى لو كان ذلك بدرجات متفاوتة .ويبقى
التحدي األسايس هو كيفية استفادة الفاعلني السياسيني يف حاالت
أخرى من هذه التجارب والبحث والتدقيق ،والنقد الذايت لتقديم
عقد سيايس واجتامعي جديد يعكس خصوصيتهم بتنويعاتها
املختلقة ،من حيث السياق والثقافة والنظم السياسية واالجتامعية،
من دون االعتامد عىل النامذج املستوردة.

96

بشارة" ،أطروحات حول اللحظة الدستورية".

95 Ibid.
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*

 تداعيات الهندسة الدستورية لالنتقال:خطوة إلى الخلف
**
على العملية التأسيسية في مصر وتونس
A Step Backwards: Implications of the Constitutional Engineering
of the Transition on the Foundational Process in Egypt and Tunisia
،" أحدهما سقط بأسلوب ثوري واآلخر جديد تس ّنه "السلطة التأسيسية،"بين دستورين "كبيرين
 يضعها "المؤســس،"تدخل الدولة في مرحلة انتقالية تحتكم فيها عادة إلى "دســاتير صغيرة
 لتــؤدي دور الجســر بين الدســتورين في تنظيــم االنتقال والعالقة بين الســلطات،"االنتقالــي
 ولما، ولمــا كان المؤســس االنتقالي يتولى "الســلطة" خارج المشــروعية الدســتورية.مؤ ّق ًتــا
 فإن هناك ســؤا ًال حول مدى،كانت العرضية والغرضية ســمتين أصيلتين للدســاتير الصغيرة
 وإرث دساتيره الصغيرة في الدستور،أثر المؤسس االنتقالي في تشكيل السلطة التأسيسية
،سياق مقارن
 في، متناولة التجربتين المصرية والتونســية، أثارت الدراســة هذا الســؤال.الكبير
ٍ
 وينتهي بســريان الدســتور الكبير،2011 ضمــن نطاق زمني يبدأ بســقوط رأس النظام مطلع
؛ بهدف فهم تداعيات الهندسة الدستورية لالنتقال على العملية2014 الحالي فيهما مطلع
. وما أنتجته من نظام دستوري قائم اليوم في الدولتين،التأسيسية
، دستور تونس، دستور مصر، االنتقال الديمقراطي، الهندســة الدســتورية:كلمات مفتاحية
. القانون الدستوري،الدستور الصغير
Alongside two constitutions, an old one brought down by a revolution and a new
one drawn up by the "constituent power", the state enters a transitional phase during
which it is usually ruled by "interim constitutions", enforced by the "transitional
constituent" to act as a bridge between the two major constitutions in temporarily
regulating the transition and the relationship between authorities. Since the
"transitional constituent" wields "authority" outside of constitutional legitimacy, and
since contingency and intentionality are inherent features of interim constitutions, a
question arises about the extent of the "transitional constituent's" impact on shaping
the constituent power, and the legacy of the interim constitutions in drawing up the
permanent constitution. The study explores this question, addressing the Egyptian
and Tunisian experiences in a comparative context, within a timeframe that begins
with the regime collapse in early 2011 and ends with the entry into force of the
current constitution in both countries in early 2014. The study seeks to understand
the repercussions of the constitutional designing of the transition on the foundational
process, and the constitutional regime that it has produced today in the two countries.
Keywords: Constitutional Engineering, Democratic Transition, Egypt's Constitution,
Tunisia's Constitution, Interim Constitution, Constitutional Law.
. فلسطني، وجامعة القدس، وجامعة النجاح الوطنية، جامعة بريزيت،)* باحث وأستاذ القانون العام املساعد (غري متفرغ
Researcher and Assistant Professor of Public Law, Birzeit University, An-Najah National University, and Al-Quds University, Palestine.
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 جامعة تونس املنار) عىل جهديهام يف ترشيح، جامعة بيتسربغ) ونضال الوشتايت (مرشح دكتوراه، بيسان منر (ماجستري:** يشكر الباحث مساعدَي البحث
.بعض املراجع باللغتني اإلنكليزية والفرنسية وتكشيفها
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إن تأسيس تكوينٍ عن طريق الثورة لن يكون مس ّوغًا إال
بأمر الواقع ،يف ظل "فراغ قانوين ناجم عن خلو العرش
الدستوري" .وخالل ذلك ،لن يكون للقدرة التأسيسية لألمة
من أجهزة ،سوى التي توصلت ،بحكم الظروف ،لتضع
يدها عليه(((.

مقدمة
احتكمت مرص وتونس خالل االنتقال إىل وثائق دستورية عارضة،
نظمت العالقة بني السلطات وساهمت يف رسم خريطة االنتقال،
وذلك قبل صدور دستور الجمهورية الثانية الحايل يف البلدين،
مطلع عام ( 2014الدستور الجديد) ،ويف ضوء "سقوط" دستور
الجمهورية األوىل (الدستور الساقط) ،عقب تأجج الثورة فيهام
مطلع عام  .2011وت ُعرف هذه الوثائق فقه ًّيا باسم "الدستور
الصغري"  ،(((Petite Constitutionأو املؤقت أو االنتقايل ،يف داللة
مجازية محيلة إىل الدستور القادم مبعنى الدستور "الكبري" ،أو
"الدائم" أو "املستقر"((( .وقد خربت مرص الدستور الصغري عمل ًّيا
من خالل اإلعالنات الدستورية ،بينام خربته تونس من خالل مرسوم
وقانون تأسييس(((.
تختلف الجهة التي تقوم بس ّن الدستور الصغري ليحكم االنتقال ،عادة،
عن التي تضع الدستور الكبري ،ليستمر إىل ما بعده((( .ويطلق عىل
الجهة الثانية "السلطة التأسيسية"  ،Pouvoir constituantومل يبلور
الفقه مفهو ًما محد ًدا للجهة األوىل .يطلق عليها البعض "السلطة
 1ينظر :أوليفيه دوهاميل وايف ميني [إرشاف] ،املعجم الدستوري ،ترجمة منصور
القايض (بريوت :املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع ،)1996 ،ص .388
 2يشري بعض فقهاء القانون (مثل إميانويل كارتييه) إىل الفقيه مارسيل بريلو
 )1972-1898( Marcel Prélotبوصفه أول من استعمل هذا املصطلح عام  ،1949إال أن
أدبيات أقدم تضمنت إشارة إليه (مثل إيفون دملاس) ،ينظر:
Emmanuel Cartier, "Les petites constitutions: Contribution à l'analyse du
droit constitutionnel transitoire," Revue Française de Droit Constitutionnel,
vol. 3, no. 71 (2007), p. 513; Yvonne Delmas, "L'évolution constitutionnelle
de la Pologne, depuis 1919," PhD. Dissertation, Université de Montpellier,
Montpellier, 1936, p. 9.
 3يعتمد الباحث إجرائ ًيا مصطلح "الدستور الصغري" دون الخوض يف مفاضلته قبالة
املصطل َحني اآلخرين.
 4تشري إليها الدراسة بأسامء مخترصة ،ينظر امللحق (  .)1وثقت
الترشيعات /املواثيق الدستورية يف امللحق ( ،)1ووثقت الترشيعات األدىن درجة يف الحوايش
نقل عن الجريدة الرسمية يف مرص عرب موقع شبكة قوانني الرشق،
وقامئة املراجع .وجميعها ً
يف ،https://www.eastlaws.com :والرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عرب موقع املطبعة
الرسمية للجمهورية التونسية ،يفhttp://www.iort.gov.tn :
 5قد تقوم الثانية بدور األوىل ،وهو ما شهدته تونس يف الفرتة الثانية من االنتقال.

ِ
املؤس َسة"  ،(((Pouvoir instituantالتي متثل "الجرس أو الوسيط بني
العمل غري التأسييس والعملية التأسيسية يف كليتها"((( .وبدلً منه،
تعتمد هذه الدراسة مفهوم "املؤسس االنتقايل" (املؤسس).
معبة مبوضوعية
يف الوقت الذي يفرتض فيه أن تكون الدساتري الكبرية ّ
عن العالقة الواجبة بني السلطات واملؤسسات" ،يستشف من أدبيات
االنتقال" أ ّن الدساتري الصغرية عادة ما "تعرب عن التوازنات القامئة
يف الساحة السياسية"((( .ويحاول من خاللها املؤسس وضع إطار
لـ "نظام شبه دستوري"((( ،لتكون يف مقام "الجرس" بني نظامني ،وإطا ًرا
للتفاوض عىل هيكل الحكم وإجـراءات وضع الدستور( ،((1إلتاحة
الوقت للمشاركة؛ حتى يأيت الدستور يف بيئة أكرث استقرا ًرا ومالءمة(.((1
ويف الوقت الذي يكون يف إمكان الدساتري الكبرية فيه إحداث قطيعة
مع الدساتري الكبرية السابقة لها ،فإن الصغرية بحكم طبيعتها،
ووظيفتها "ما قبل التأسيسية"( ،((1يف "عكس تداول نظامني قانونيني
مختلفني"( ،((1وأداء دور "الوسيط بني الدستور السابق والدستور
املقبل"(((1؛ فهي قامئة عىل التفاعل بني املايض (استيعاب جزيئ للنظام
القانوين السابق) والحارض (قواعد تخدم االنتقال) واملستقبل (إرساء
قواعد أولية للنظام املنشود)( .((1وبناء عليه ،فإن املؤسس قد يتجاوز
"نعته" (االنتقايل) ،فريث من املايض ويورث للمستقبل.
كل من املجلس األعىل للقوات
تعاقب عىل أداء دور املؤسس يف مرص ٌّ
املسلحة (املجلس العسكري) والرئيسان املنتخب فاملؤقت ،أما يف
تونس فقد قام بهذا الدور الرئيس املؤقت من خالل مرسوم ،ثم
 6ينظر :عبد الرزاق املختار" ،الدستور واالنتقال :يف القانون الدستوري لالنتقال" ،يف:
محمد العجمي [وآخرون] ،يف االنتقال الدميقراطي واإلصالح الدستوري يف البلدان املغاربية:
أعامل وحدة البحث يف القانون الدستوري والجبايئ املغاريب ،كلية الحقوق والعلوم السياسية
بسوسة (تونس :مجمع األطرش للكتاب املختص ،)2015 ،ص .110
 7عبد الرزاق املختار" ،الدستور املنيس :حول دور السلطة املؤسسة يف ظل دستور ،"1959
روافد ،العدد  ،)2010( 15ص .241
 8املختار" ،الدستور واالنتقال :يف القانون الدستوري لالنتقال" ،ص .111
9 Cartier, p. 513.
10 International Institute for Democracy and Electoral Assistance
(IDEA), Global Justice Academy, Interim Constitutions in Post-Conflict
Settings, Discussion Report (Edinburgh: 4-5/12/2014), p. 5, accessed on
13/10/2021, at: https://bit.ly/3bRfeRF
11 Charmaine Rodrigues, "Letting off Steam: Interim Constitutions as
a Safety valve to the Pressure-Cooker of Transitions in Conflict-affected
States?" Global Constitutionalism, vol. 6, no. 1 (2017), pp. 43, 48-50, 61.
12 Cartier, p. 515.
 13عبد الرزاق املختار ،الدستور الصغري :يف التنظيم الوقتي للسلطات (صفاقس :دار
محمد عيل للنرش ،)2011 ،ص .4
14 Cartier, p. 513.
 15املختار" ،الدستور واالنتقال :يف القانون الدستوري لالنتقال" ،ص .111
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املجلس الوطني التأسييس من خالل قانون تأسييس .واقترصت
التجربة التونسية عىل هاتني الوثيقتني ،يف حني أن مرص خربت عرشة
إعالنات دستورية( ،((1ساهم أغلبها يف "هندسة االنتقال".
يعب مفهوم "الهندسة الدستورية لالنتقال" عن "عملية تخطيط
ّ
ورسم ُج َملية أو جزئية ملؤسسات النظام السيايس" قيد التشكل،
خالل مرحلة انتقالية نتجت بفعل ثورة ،لتفصل بني عهدين ،أو بقيام
الدولة يف تشكّلها األول .وهي "عملية مركبة معقلنة وموجهة ،إرادية
باألساس [ ]...تستهدف تشكيل النظام الدستوري والبناء املؤسيس
الجديد"( .((1يف هذه العملية ،يقوم املؤسس بدور "املهندس" ،من
خالل ترشيعه دساتري صغرية .وتتقاطع هذه العملية مع "العملية
التأسيسية" التي تشمل "عملية وضع الدستور يف معناها الشكيل مع
نتاجها أي وثيقة الدستور"(.((1
وبناء عليه ،فإ ّن هذه الدراسة تقوم عىل إشكالية مؤ ّداها فحص
تداعيات الهندسة الدستورية لالنتقال عىل العملية التأسيسية من
خالل مقاربتني :األوىل ،أثر املؤسس يف تشكيل السلطة التأسيسية ،من
حيث مدى تدخله يف تشكيلها وتوقيته وحامية التشكيل (أولً ) .أما
الثانية ،فهي إرث دساتريه الصغرية يف الدستور الجديد ،بتلمس مواضع
القطع والوصل مع الدستور الساقط ،يف مواضيع دقيقة تقاطعت ما
بني التجربتني أو انفردت بها إحداهام (ثانيًا) .ويف ضوء ذلك ،وملا
كانت هذه الدراسة تقوم عىل فرضية وجود "األثر" و"اإلرث" ،فإن
أهميتها تنبع من أصالتها بالخوض يف موضوع مل يُطرق سابقًا؛ فام من
دراسة سابقة باملعنى الدقيق؛ إذ جاءت جل الدراسات التي عنيت
مبرص وتونس ما بعد الثورة إما لتدرس االنتقال وإما النظام السيايس
القائم يف الجمهورية الثانية ،مبقاربته ومقارنته أحيانًا بالنظام السيايس
للجمهورية األوىل .أ ّما هذه الدراسة ،فإنّها ترسم خطًّا بني تلك الحلقات
أساسا عىل منهج استنباطي مقارن يف تحليل
جميعها؛ باالعتامد ً
النصوص القانونية والوقائع املادية ،مدعم مبنهج تأصييل يف استقراء
مواقف املؤسس وتدخالته خالل االنتقال ،واملفاضلة بينها يف التجربتني.
 16يضاف إليها بيان يوليو وفقًا لتربير يشار إليه تال ًيا .وباملناسبة ،فإن كانت جميع
اإلعالنات بالدرجة الترشيعية ذاتها ،فإ ّن أكرثها كان إجرائيًّا أو معد ًّل ،واثنان منها فقط كانا
مركزيني .ينظر امللحق (.)1
 17املفهوم والتعريف عن عبد الرزاق املختار بترصف ،ينظر :املختار" ،الدستور واالنتقال:
يف القانون الدستوري لالنتقال" ،ص 98؛ وال يتطابق توظيف املصطلح هنا بالرضورة مع ذلك
املرجع ،وهو مفهوم أضيق من مفهوم "الهندسة السياسية" ،ينظر :سيف الدين عبد الفتاح،
"الدستور املرصي بني مسارات التأويل والتعديل والتفعيل :رؤية من منظور التوافق السيايس"،
يف :محمد طه عليوة [وآخرون] ،جدل الدستور واملرحلة االنتقالية يف مرص :بني  25يناير و30
يونيو (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2014 ،ص .113-110
 18املختار" ،الدستور واالنتقال :يف القانون الدستوري لالنتقال" ،ص 110؛
Stephen Gardbaum, "Revolutionary Constitutionalism," International
Journal of Constitutional Law, vol. 15, no. 1 (January 2017), p. 187.

ً
أوال :أثر المؤسس االنتقالي
في تشكيل السلطة التأسيسية
اشرتكت التجربتان التونسية واملرصية يف سمة املراوغة يف إسقاط
الدستور القائم قبل الثورة؛ يف محاولة ،رسعان ما فشلت ،لنرصة
املرشوعية  légalitéالدستورية عىل الرشعية  légitimitéالثورية(.((1
وعندما "اضطر" املؤسس إىل اإلقرار بسقوط الدستور ،كان إقرا ًرا
ضمنيًّا وليس رصي ًحا( .((2وبينام عمد املجلس العسكري يف مرص إىل
ذلك ليستمر متمسكًا بالسلطة ،بعد نجاحه يف مترير استفتاء عىل
تعديل الدستور( ،((2تجاوب الرئيس املؤقت يف تونس فؤاد املبزع
(كانون الثاين /يناير – كانون األول /ديسمرب  )2011مع ضغط
املؤسس لهذا
الشارع( .((2مقابل هذا االش ـراك ،تباين سند تويل ّ
االختصاص يف التجربتني ،حتى داخل التجربة الواحدة زمنيًّا؛ إذ متيز
الدراسة بني فرتتني انتقاليتني ضمن كل تجربة(.((2
 19تفيد "الرشعية" موافقة الرشع ،وتعني "التوافق مع قواعد مثالية ،تحمل يف طياتها
معنى العدالة وما يجب أن يكون عليه القانون"؛ بينام تفيد "املرشوعية" "محاولة موافقة
فعل" ،وهي غالبًا وضعية،
الرشع" ،وتعني "احرتام قواعد القانون القامئة يف املجتمع ً
وقد تكون عادلة وقد ال تكون .ينظر :ماجد راغب الحلو" ،الثورة املرصية بني املرشوعية
والرشعية" ،مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية ،عدد خاص ( ،)2012-2011ص
816-815؛ للمزيد حول الجدل يف الحالتني الدراسيتني ،ينظر :كامل طيب وه ريت ،أثر الثورة
عىل الدساتري يف الفقه الدستوري املقارن (اإلسكندرية :املكتب الجامعي الحديث،)2020 ،
ص .354-339
 20يف مرص مبوجب إعالن مارس ،ويف تونس مبوجب املرسوم (.)14
 21تراجع عن فكرة تعديل للدستور وإعادة تفعيله ،أل ّن ذلك يعني تخلّيه عن السلطة
التي ميارسها عىل نحو غري دستوري .ينظر :رشاد توام" ،الجيش وتغيري النظام الدستوري يف
مرص" ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،جامعة تونس املنار ،تونس ،2018 ،ص 73-71؛
Ahmed Elsayed, "Post-Revolution Constitutionalism: The Impact of Drafting
Processes on the Constitutional Documents in Tunisia and Egypt," EJIMEL,
vol. 2 (2014), p. 50.
 22ينظر :مروان الدميايس" ،املراسيم املتخذة يف املرحلة االنتقالية :قراءة عىل ضوء قواعد
الرشعية الدستورية ومقتضيات املرشوعية الثورية" ،يف :العجمي [وآخرون] ،ص .168
 23ينظر :امللحق ( .)1ال يوجد اتّفاق عىل موعد نهاية املرحلة االنتقالية ،وقد حدّده
الباحث "إجرائيًّا" بنفاذ الدستور الجديد (الساري).
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يف مرص ،جاهد املجلس العسكري ليجمع بني سن َدي الرشعية الثورية
واملرشوعية الدستورية ،اللذين يتناقضان كث ًريا ؛ األ ّول بداعي دوره يف
تحييد رأس النظام ،والثاين بتأويالت "واهية" لواجب الجيش ،مبوجب
الدستور القائم قبل الثورة ،يف "حامية البالد" ،و"تكليف" الرئيس
"املتن ّحي" له بإدارة شؤونها( ،((2ولكنه يف املحصلة ،اضطلع بدور
املؤسس ،وأصدر خمسة إعالنات دستورية ،خالل املدة بني سقوط
الرئيس املرصي حسني مبارك ( )2011-1981وتنصيب محمد مريس
( ،)2013-2012إعالنان منها أساس ّيان ،وثالثة معدلة .وأصدر مريس
رئيسا للجمهورية( .((2وما إن صدر دستور
ثالثة إعالنات بعد انتخابه ً
 ،2012حتى ألغى رصاحة جميع اإلعالنات السابقة.
أُسقط الرئيس مريس ،بعد عام عىل انتخابه .ودشنت فرتة انتقالية ثانية،
كان فاتحتها صدور بيان يوليو عن القيادة العامة للقوات املسلحة ،متّخذًا
صبغة "دستورية"( ،((2وإن مل يحمل اسم "إعالن دستوري"؛ فإضافة إىل
نرشه يف الجريدة الرسمية(ُ ،((2عطل مبوجبه دستور عام  ،2012وتوىل عديل
منصور ،رئيس املحكمة الدستورية ،رئاسة الجمهورية مؤقّتًا (،)2014-2013
مان ًحا إيّاه "سلطة إصدار إعالنات دستورية"؛ حيث تعلّم الجيش من
تجربته بتويل الحكم املبارش خالل الفرتة االنتقالية األوىل ،أ ّن األفضل له أن
يتوىل الحكم من خلف ستار رئيس مؤقت( .((2وبالفعل ،فقد أصدر الرئيس
املؤقت إعالنني ،أرىس ثانيهام مجموعة األحكام الدستورية التي ستحكم
الفرتة الجديدة من االنتقال( .((2ومن ثم ،فقد احتكم االنتقال بفرتتيه إىل
عرشة إعالنات إضافة إىل بيان يوليو.
أقل تعقي ًدا؛ فمع شغور منصب الرئيس
أ ّما يف تونس ،فقد كان الحال ّ
مبغادرة زين العابدين بن عيل ( ،)2011-1987جرى االحتكام إىل
الدستور القائم قبل الثورة ،وبعد مراوغة ،فشلت رسي ًعا ،بإسناد
الرئاسة مؤقّتًا إىل الوزير األول محمد الغنويش ( ،)2011-1999توالها
رئيس مجلس النواب فؤاد املبزع .مل يستند هذا الرتتيب كل ًيا إىل
املرشوعية الدستورية( ،((3خالفًا لتحليل بعض املراقبني( ،((3بل بدا
 24توام ،ص .52-49
 25ينظر :امللحق (.)1
 26عبد الفتاح مايض" ،هل ميكن أن تجهض الدساتري الثورات الدميقراطية؟ :قراءة يف
التجربة الدستورية املرصية بعد ثورة يناير" ،املجلة املغربية للسياسات العمومية ،العدد
( 18خريف  ،)2015ص .72
 27ينظر :امللحق (.)1
28 Elsayed, p. 58.
 29ينظر :امللحق (.)1
30 Rafaa Ben Achour & Sana Ben Achour, "La transition démocratique en
Tunisie: Entre légalité constitutionnelle et légitimité révolutionnaire," Revue
française de droit constitutionnel, vol. 4, no. 92 (2012), p. 719.
31 Elsayed, p. 39.
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كـ "نصف حل دستوري"( ،((3بـ "التمسك بحد أدىن" بالدستور(،((3
إىل أن تجلت الرشعية الثورية بانبثاق فكرة الجمعية التأسيسية
املنتخبة ،بوصفها مثرة العتصام "القصبة  .((3("2وقد أقر بها الرئيس
املؤقت ،املبزع( ،((3يف ضوء التأييد الذي حظيت به(.((3
مل تتشكل الجمعية إال بعد نحو تسعة أشهر من بداية االنتقال،
وقد احتاجت نحو شهرين لتس ّن القانون التأسييس بـ "التنظيم
املؤقت للسلط العمومية" ،وهو مبكانة ثاين ،وآخر ،دستور صغري.
أما األ ّول ،فقد حكم الفرتة السابقة ،وكان يف هيئة "مرسوم" أصدره
الرئيس املؤقت( ،((3استنا ًدا إىل "الرشعية الثورية" ،وليس املرشوعية
الدستورية؛ حيث صدر بعد انتهاء مدة الستني يو ًما ،كام ح ّددها
الدستور السابق لوالية الرئيس املؤقت.
وهكذا يالحظ أن صفة املؤسس تحققت يف التجربتني لدى مؤسسات
أصل قبل الثورة ،باستثناء املجلس الوطني التأسييس
جميعها قائم ً
التونيس الذي جاء مستحدث ًا .وهو الوحيد الذي جمع من بينها بني
دورين :دور املؤسس ودور السلطة التأسيسية( .((3كام يالحظ أن
املؤسس قد اضطلع يف التجربتني بدور السلطتني الترشيعية و/أو
التنفيذية ،خالل فرتات متباينة(.((3
ويف ضوء ما أرساه املؤسس من أحكام يف دساتريه الصغرية ،تباين
أسلوب تشكيل السلطة التأسيسية بني التجربتني؛ ففي الوقت الذي
أخذت فيه تونس بأسلوب الجمعية املنتخبة (املجلس الوطني
التأسييس) ،كان تأليفها يف مرص أشد تعقي ًدا؛ لخربتها يف انعقادها
م ّرتني ،قاس ُمهام املشرتك السري يف فلك "االستفتاء التأسييس"؛ فخالل
الفرتة األوىل (التي أنتجت دستور  ،)2012رسم "إعالن مارس" أسلوبًا
النتخاب الجمعية من طرف الربملان ،يليها استفتاء .أما يف املرحلة
الثانية (التي أنتجت دستور  ،)2014فقد رسم إعالن يوليو أسلوبًا
 32املختار" ،الدستور واالنتقال :يف القانون الدستوري لالنتقال" ،ص .106
 33رافع بن عاشور ،املؤسسات السياسية والنظام السيايس بتونس ،ط ( 3تونس :مجمع
األطرش للكتاب املختص ،)2019 ،ص .113
 34عبد الجليل التميمي [مرشف] ،مرصد الثورة التونسية ،ج ( 1تونس :مؤسسة التميمي
للبحث العلمي واملعلومات ،)2011 ،ص .186
 35يف خطابه يوم  3آذار /مارس  ،2011ينظر :املختار ،الدستور الصغري :يف التنظيم
الوقتي للسلطات ،ص 6؛ بن عاشور ،ص .120-119
 36بن عاشور ،ص .116-115
 37ينظر :امللحق (.)1
 38إضافة إىل أدوار أخرى قاد انشغاله بها إىل تأخري عمله التأسييس ،ينظر :بن عاشور،
ص 215-211؛ صربية السخريي-زروق ،انتخاب ومهام املجلس الوطني التأسييس التونيس
(منوبة :مركز النرش الجامعي ،)2014 ،ص 115؛
Mouldi Riahi, "La Constitution: Elaboration et contenu," Pouvoirs, vol. 1,
no. 156 (2016), p. 33.
 39ينظر :امللحق (.)2

طارقميدلا لاقتنالاو ةيروتسدلا ةلأسملا :فلم
خطوة إلى الخلف :تداعيات الهندسة الدستورية لالنتقال على العملية التأسيسية في مصر وتونس

يعي فيه املؤسس (الرئيس املؤقت) لجنتني دستوريتني ،القرتاح
ِّ
وإجراء تعديالت عىل الدستور ،يُستفتى فيها الشعب.
ويف الوقت الذي كانت فيه آلية تشكيل السلطة التأسيسية سلسة
يف تونس ،ما انعكس عىل تعجيل انعقادها واستمرارها ( ،)2شهدت
مرص كث ًريا من اإلشكاليات؛ فكان التشكيل مع ّق ًدا ( .)1ويف كلتا
للمؤسس دور مؤثر يف ذلك.
التجربتني كان
ّ

 .1عالقة المؤسس االنتقالي المصري
بتعقيد تشكيل السلطة التأسيسية
أُخذ عىل املؤسس املرصي عمو ًما تف ّرده يف اختيار أسلوب التشكيل؛ إذ
أصدر أغلب اإلعالنات من دون أي مستوى من النقاش املجتمعي(،((4
وإن كانت آلية التشكيل يف الفرتة األوىل غُلفت باستفتاء ،عليه كثري
من املالحظات( .((4كام كان للمؤسس دور مؤثر يف آلية التشكيل
واختيار توقيته .وبينام اقترص دوره عىل ذلك خالل الفرتة الثانية (ب)،
فقد اضطلع ،إضافة إىل ذلك ،بحامية التشكيل خالل الفرتة األوىل (أ).
أ .التدخل في آلية التشكيل وتوقيته وحمايته
خالل الفترة االنتقالية األولى

رسم "إعالن مارس" آلية لتشكيل الجمعية التأسيسية (مادة ،)60
تنيط اختصاص انتخاب أعضائها بالربملان عقب انتخاب غرفتيه
(الشعب والشورى) .ومنح املجلس العسكري ذاته ،مبوجب ذلك
اإلعالن ،اختصاص دعوة الغرفتني الجتامع مشرتك لهذا الغرض .وعىل
الرغم من مامطلة املجلس العسكري يف إجراء االنتخابات الربملانية
(املعلّق عليها تشكيل الجمعية) ،ليبقى متمسكًا بالسلطة الترشيعية
أطول فرتة ممكنة ،كان من الالفت تعجله يف دعوة الربملان لالنعقاد
لينتخب أعضاء الجمعية(((4؛ فعىل الرغم من أن اإلعالن مينحه ستة
أشهر لذلك ،فإنه اختار دعوته يف اليوم األول.
مل يضع اإلعالن معايري واضحة النتخاب األعضاء ،ومدى متثيلهم
للحساسيات واالنتامءات ،وإن كان انتخابهم من بني أعضاء الربملان
 40مايض ،ص 58-55؛ حسني عبد الرازق ،الجيش املرصي والسياسة والحكم (القاهرة:
املكتبة األكادميية ،)2015 ،ص 58؛ عبد الفتاح مايض" ،تحوالت الثورة املرصية يف خمس
سنوات" ،سياسات عربية ،مج  ،4العدد ( 18كانون الثاين /يناير  ،)2016ص .31
 41عبد الفتاح ،ص 137-134؛
Mohammad H. Fadel, "The Sounds of Silence: The Supreme Constitutional
"Court of Egypt, Constitutional Crisis, and Constitutional Silence,
International Journal of Constitutional Law, vol. 16, no. 3 (July 2018), p. 942.
 42جمهورية مرص العربية ،املجلس األعىل للقوات املسلحة" ،قرار رئيس املجلس األعىل
للقوات املسلحة رقم  119لسنة  ،"2012الجريدة الرسمية ،العدد  ،2012/3/1 ،9شوهد يف
 ،2021/11/14يفhttps://bit.ly/30kw8HF :
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أم خارجه؛ ما قاد يف النتيجة إىل تشكيل جمعية ذات أغلبية إسالمية
متوقعة ،كحال الربملان ،فتأججت اعرتاضات بقية الحساسيات( .((4يف
النتيجة ،أ ّدت طعون قُدمت أمام محكمة القضاء اإلداري إىل وقف
تشكيل الجمعية(.((4
قبل صدور ذلك الحكم ،انخرطت أطراف ،ضمن مسارات متعددة،
يف جهد للتوافق عىل معايري انتخاب األعضاء ونسبه ،بصور ٍة تلقى
قبول عند أغلب ّية التيارات .وكان للمجلس العسكري يف ذلك الجهد
ً
(((4
مساهامت محدودة ؛ إذ كان الفتًا لالنتباه عدم اعرتاضه عىل
التشكيل أو عىل إبطاله؛ فبدا أنه مل يكن معن ًّيا بالتفاصيل ،بل
بالنتيجة (التشكيل) ،وكأنه يأمن جانب األغلبية اإلسالمية يف ترسيخ
مكانته دستوريًا(.((4
وعقب نحو شهرين من بطالن التشكيل ،كثف فيهام املجلس
العسكري جهده وضغطه يف جلسات الحوار ،إىل ح ّد التهديد بإصدار
إعالن مينحه اختصاص التشكيل( ،((4دعا الربملان لتشكيل جمعية
ثانية( .((4وعىل الرغم من مالحقتها قضائ ًّيا هي األخرى لألسباب ذاتها
التي أبطلت األوىل( ،((4وتتايل االنسحابات منها( ،((5فقد نجحت يف
االستمرار حتى وضعت الدستور وجرى استفتاء الشعب فيه.
 43توام ،ص 114؛
Fadel, pp. 943-944; International Foundation for Electoral Systems (IFES),
IFES Briefing Paper, Elections in Egypt: The Electoral Framework in Egypt's
Continuing Transition: February 2011 – September 2013 (Washington:
October 2013), pp. 7-8, accessed on 13/10/2021, at: https://bit.ly/3d0hRkl
 44جمهورية مرص العربية ،مجلس الدولة ،محكمة القضاء اإلداري" ،قرار يف الدعوى رقم
 26657لسنة  66قضائية" ،2012/4/10 ،شوهد يف  ،2021/11/13يف:
https://bit.ly/30olpM3
 45ينظر :وحيد عبد املجيد" ،القصة الكاملة ملعركة الجمعية التأسيسية ( ،")2-1الرشوق،
 ،2012/6/20شوهد يف  ،2021/10/13يفhttps://bit.ly/2YDw6aI :؛ ياسمني فاروق" ،صنع
دستور الثورة املرصية بني العقد االجتامعي والتعاقد السيايس" ،يف :ألفارو فاسكونسيلوس
وجريالد ستانغ [محرران] ،اإلصالح الدستوري يف األوقات االنتقالية :تأمني رشعية مسار بناء
املؤسسة الدميقراطية (باريس /بريوت :مبادرة اإلصالح العريب ،)2014 ،ص .118
 46توام ،ص .121 ،118-117
47 Ozan O. Varol, "The Military as the Guardian of Constitutional
Democracy," Columbia Journal of Transnational Law, vol. 51, no. 3 (2013),
p. 622; Anthony F. Lang, "From Revolutions to Constitutions: The Case of
Egypt," International Affairs, vol. 89, no. 2 (March 2013), p. 360.
 48جمهورية مرص العربية" ،قرار رئيس املجلس العسكري رقم ( )310لسنة ،"2012
الجريدة الرسمية ،العدد  23مكرر ،2012/6/9 ،ص .2
 49ثناء فؤاد عبد الله" ،الدستور املرصي الجديد ومرحلة التأسيس الدميقراطي :مالبسات
املرحلة االنتقالية" ،يف :عليوة [وآخرون] ،ص .242
 50مي مجيب" ،بيئة النظام االنتقايل :البحث عن خارطة طريق" ،يف :عيل الدين هالل
ومازن حسن ومي مجيب ،الرصاع من أجل نظام سيايس جديد :مرص بعد الثورة (القاهرة:
الدار املرصية اللبنانية ،)2013 ،ص .83
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ما كان للجمعية أن تنجح يف االستمرار حتى نهاية وظيفتها ،لوال
تحصينها من طرف املؤسس (الرئيس املنتخب ،وعىل نحو أقل
وسابق ،املجلس العسكري)؛ فقد أصدر املجلس العسكري إعالن
بديل لتشكيل الجمعية التالية حال إبطال
يونيو ،طار ًحا مبوجبه خيا ًرا ً
تشكيل الثانية ،وهو تشكيلها من طرفه .وبتنصيب الرئيس املنتخب،
محمد مريس ،وإصداره إعالن أغسطس ،ملغيًا إعالن يونيو ،نقل
إىل نفسه اختصاص التشكيل .وهكذا ،ل ّوح املؤسس أمام التيارات
املعارضة بخيار بديل أكرث سالمة تقنيًّا من آلية املادة ( ،)60لكنه
أقل دميقراطية(.((5
عمل ًّيا ،مل يتم اللجوء إىل هذا الخيار؛ كون اآلليات األخرى لحامية
الجمعية الثانية قد أ ّدت الغرض .كانت البداية بعدم اعرتاض املجلس
العسكري (بصفته قامئًا بأعامل رئيس الجمهورية) عىل مرشوع
قانون معايري انتخاب أعضاء الجمعية الذي س ّنه مجلس الشعب
(قبل أيام من حلّه)( ،((5حتى جرى تنصيب الرئيس وأصدره( .((5من
بني  13مادة احتواها القانون ،واحدة فقط كانت ذات صلة بعنوانه
وهدفه (مادة  ،)3وجاءت بحكم مراوغ وفضفاض" :يراعى يف تشكيل
 51السالمة التقنية هنا وفقًا ملفهوم املرشوعية (موافقة القانون القائم) ،وهو ما يُعنى
أساسا ،وليس مفهوم الرشعية (موافقة مبادئ العدالة والدميقراطية وما يريض
به القضاء ً
الشعب) .للتمييز بني املفهومني ،ينظر :الحلو ،ص .816-815
(دليل) بسعيه
 52قد يع ّد بعض املراقبني عدم إصدار املجلس العسكري للمرشوع قرينة ً
لتقويض الجمعية ،ومن ثم نفي فرضية حرصه عىل حاميتها .لكنها قرينة ساقطة .ستكون
مقبولة مبدئ ًّيا لو أبدى املجلس اعرتاضه؛ فام كان يشء ليمنعه من مامرسة هذا االختصاص
الذي منحه لذاته مبوجب إعالن مارس (مادة  .)5/56وهي الصالحية التي تعود يف األساس إىل
رئيس الجمهورية .لكن املجلس مل يعرتض ،واملسألة عمو ًما حكمها عامل الوقت والتأقيت؛ إذ
رسعان ما سلّم رئاسة الجمهورية واختصاص االعرتاض عىل القوانني لصاحبها األصيل (الرئيس
املنتخب)؛ فقد فصل ما بني التصويت عىل مرشوع القانون يف مجلس الشعب وتنصيب الرئيس
املنتخب  18يو ًما فقط .ينظر :توام ،ص 124-123؛ وبناء عليه ،كان لدى املجلس العسكري
"نظريًّا"  12يو ًما أخرى ليظهر فيها موقفه من املرشوع .عادة ما تشري الدساتري إىل املدة املتاح
حكم .خال إعالن مارس من حكم مامثل ،ولكن
فيها االعرتاض أو اإلصدار ،وإال عدّت صادرة ً
يف تقاليد الدساتري املرصية يظهر أن هذه املدة ثالثون يو ًما ،سواء وفقًا لدستور ( 1971مادة
 )113أو دستور ( 2012مادة  )104أو دستور ( 2014مادة  .)123ويالحظ إجاملً أن املجلس
العسكري مل يعرتض عىل أي من مشاريع القوانني األخرى ،فعىل سبيل املثال ،وقبل شهرين
من تقديم ذلك املرشوع ،قدم له مجلس الشعب مرشوع قانون آخر تعلق بالعزل السيايس،
رأى كثري من املحلّلني أنّه يستهدف استبعاد مرش َحني عسكريَّني ،وهام رئيس جهاز املخابرات
العامة ،عمر سليامن ( )2011-1991ووزير الطريان املدين أحمد شفيق ( )2011-2002من
رصي
منافسة مرشح جامعة اإلخوان املسلمني ،يف االنتخابات الرئاسية؛ كون املرشوع افتقد عن َ
وبخاصة يف ضوء توقيته (إغالق باب الرتشيحات) .مل يعرتض املجلس
العمومية والتجريد،
ّ
العسكري عىل هذا املرشوع ،عىل الرغم من كونه يخالف مصالحه ،فحاول عرقلته من خالل
للبت يف مدى موافقته إعالن مارس .وقد قررت املحكمة بعدم
تقدميه إىل املحكمة الدستورية ّ
اختصاصها؛ كون اإلعالن مل مينحها اختصاص الرقابة السابقة؛ فام كان من املجلس العسكري
إلّ إصداره ،وهو يعلم يقي ًنا – لشبهة عدم الدستورية الظاهرة فيه  -أن املحكمة رسعان ما
فعل ،وقد بات يدخل يف اختصاصها بالرقابة الالحقة .ينظر :توام ،ص
ستبطله ،وهو ما حصل ً
 .231-225كام يدعم فرضية الباحث حرص املجلس العسكري عىل حامية الجمعية ما خرج به
دستور ( 2012الذي وضعته تلك الجمعية) من ترسيخ ملكانة دستورية غري مسبوقة للجيش.
 53جمهورية مرص العربية" ،قانون رقم ( )79لسنة  2012مبعايري انتخاب أعضاء
الجمعية التأسيسية إلعداد مرشوع دستور جديد للبالد" ،الجريدة الرسمية ،العدد  28تابع،
 ،2012/7/12ص .5-3
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الجمعية -قدر اإلمكان -متثيل كافة أطياف املجتمع" .أريد من هذا
القانون وضع عائق أمام محكمة القضاء اإلداري التي أبطلت تشكيل
الجمعية األوىل .وبعد تأجيل املحكمة جلسات ع ّدة ،تباينت اآلراء
حول تفسري موقفها يف ذلك( ،((5قررت وقف الدعوى وإحالة أوراقها
إىل املحكمة الدستورية(.((5
مع تحويل الدعوى إىل املحكمة الدستورية "استلزم" وجود آليات
أخرى للتحصني من القضاء الدستوري هذه املرة؛ فقبل أيام من موعد
نظر الدعوى ،أصدر الرئيس إعالن نوفمرب محص ًنا مبوجبه الجمعية
من الحل القضايئ؛ عىل نحو أثار موجة عارمة من النقد ،متفاعلة
ومؤسسات الدولة
مع أزمات أخرى بني جامعة اإلخوان املسلمني
ّ
(باألخص القضاء) ،ما تسبب يف تأجيل نظر الدعوى حتى صيف
عام  ،2013لتقرر عدم دستورية القانون( ،((5من دون أن تتطرق إىل
آثار حكمها (إن كان يبطل تشكيل الجمعية والدستور الذي س ّنته)
كام فعلت يف سابقة تقريرها بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس
الشعب وترصيحها ببطالن االنتخابات ،ما قاد إىل حلّه( .((5ويف الواقع،
فإن تأخر املحكمة يف نظر الدعوى أفقدها جدواها؛ فالدستور كان
مهمتها.
قد صدر قبل أشهر ،والجمعية انقضت طبيع ًّيا بحكم انتهاء ّ
ومن ثم ،فقد نجح املؤسس يف حامية الجمعية.
ب .التدخل في آلية التشكيل وتوقيته خالل
الفترة االنتقالية الثانية

صدر قرار املحكمة الدستورية ذاك قبل شهر من إسقاط الرئيس
املنتخب ،محمد مريس .وبسقوطه ،بدأت فرتة ثانية لالنتقال ،ودخلت
مرص مج ّد ًدا يف أسلوب جديد لتشكيل سلطة تأسيسية جديدة أصلية
وليس مشتقة؛ إذ مل يجر االحتكام إىل مواد دستور  2012ذات العالقة
بتعديله (املادتان  ،)218-217بل إلجراء ثوري ،أسس له بيان يوليو،
واستنا ًدا إليه ،أصدر الرئيس املؤقت إعالن يوليو ،لريسم فيه أسلوبًا
جدي ًدا لتشكيل السلطة التأسيسية.
 54ينظر :أحمد عبد ربه" ،العالقات املدنية-العسكرية يف مرص :نحو السيطرة املدنية؟"،
عمران ،مج  ،2العدد ( 6خريف  ،)2013ص .152
 55جمهورية مرص العربية ،مجلس الدولة ،محكمة القضاء اإلداري" ،قرار يف الدعوى رقم
( )45931لسنة  66قضائية" ،شوهد يف  ،2021/11/14يفhttps://bit.ly/3FhGRl1 :
" 56القضية رقم ( )166لسنة  34قضائية'-دستورية'" ،الجريدة الرسمية ،العدد  22مكرر،
 ،2013/7/3ص .33-23
57 Nathalie Bernard-Maugiron, "Les réformes constitutionnelles dans les
pays arabes en transition," Annuaire IEMed de la Méditerranée 2013, Institut
Européen de la Méditerranée (2013), p. 54; Nathan J. Brown & Julian G.
Waller, "Constitutional Courts and Political Uncertainty: Constitutional
Ruptures and the Rule of Judges," International Journal of Constitutional
Law, vol. 14, no. 4 (October 2016), p. 848.

طارقميدلا لاقتنالاو ةيروتسدلا ةلأسملا :فلم
خطوة إلى الخلف :تداعيات الهندسة الدستورية لالنتقال على العملية التأسيسية في مصر وتونس

وفقًا لذلك اإلعالن ،تتشكل السلطة التأسيسية من لجنتني :لجنة
الخرباء العرشة التي تقرتح التعديالت ،ولجنة الخمسني التي تنظر
يف املقرتحات وتع ّد "املرشوع النهايئ" ،ليُستفتى فيه الشعب .وقد
منح الرئيس املؤقت نفسه (املادتان  )29-28اختصاص تشكيل
اللجنتني عىل أن "تختار" (حالة لجنة العرشة) أو "ترشح" (حالة
لجنة الخمسني) كل جهة "ممثليها" .وعىل خالف "إعالن مارس" أكد
إعالن يوليو رضورة متثيل مختلف الحساسيات (السياسية والنقابية
واملؤسساتية) يف عضوية اللجنة ،من خالل تطرقه إىل معايري االختيار.
وعمل بتلك األحكام ،أصدر الرئيس املؤقت قرار تشكيل كل لجنة(.((5
ً
ولكن ذلك ،مل يحم لجنة الخمسني من طعون قضائية يف محاولة
لحلّها ،ق ّدمت أمام محكمة القضاء اإلداري ،بداعي عدم متثيلها "كافة"
فئات املجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية .وقد فصلت املحكمة يف
أحدها ،مؤيدة قرار التشكيل( .((5كام قُ ّدمت طعون أخرى ،مؤسسة
عىل ادعاءات مختلفة ،إال أن أيًّا منها مل يؤ ّد إىل بطالن تشكيلها(.((6
وبناء عليه ،نجحت هي األخرى يف س ّن الدستور واالستفتاء عليه.
مل تحتَج السلطة التأسيسية خالل هذه الفرتة إىل حامية املؤسس،
كام يف الفرتة األوىل؛ ليس لعدم وجود طعون ،بل لسالمة إجراءات
التشكيل نسب ًّيا .مع ذلك ،حصلت بعض الخروقات التي كانت موضع
طعون ،كإحياء دور جديد للجنة العرشة ضمن لجنة الخمسني،
وتجاوز الثانية مدة عملها املحددة .إال أن قلة التجاذبات السياسية
خالل هذه الفرتة مقارنة بالسابقة ،وخــروج اإلخــوان من دائرة
التنافس ،مل يشجعا القضاء عىل "االنحياز" يف أحكامه أو االستعجال
يف نظر الطعون ،فكان الفصل املتأخر فيها غري منتج عمليًا(.((6

 .2عالقة المؤسس االنتقالي التونسي
بسالسة تشكيل السلطة التأسيسية
املؤسس التونيس (الرئيس
عىل خالف نظريه املرصي ،كان اختيار ّ
(((6
املؤقت) لألسلوب متجاوبًا مع املطالبات الشعبية ؛ إذ جرت
 58جمهورية مرص العربية" ،قرار رئيس الجمهورية رقم ( )489لسنة  ،"2013الجريدة
الرسمية ،العدد  29مكرر ،2013/7/21 ،ص  4-3؛ جمهورية مرص العربية" ،قرار رئيس
الجمهورية رقم ( )570لسنة  ،2013الجريدة الرسمية ،العدد  35مكرر ،2013/9/1 ،ص
.10-2
 59جمهورية مرص العربية ،مجلس الدولة ،محكمة القضاء اإلداري" ،قرار يف الدعوى رقم
( )72326لسنة  67قضائية" ،بتاريخ  ،2013/10/29شوهد يف  ،2021/11/14يف:
https://bit.ly/3FiFFhB
 60توام ،ص .155-153
 61املرجع نفسه ،ص .155
 62ملا كان املؤسس الثاين (املجلس التأسييس) هو ذاته السلطة التأسيسية ،ما يجعل من
املتعذر التمييز الدقيق بني دوريه ،سيقترص تناول هذا املطلب عىل عالقة املؤسس األول
(الرئيس).
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املناداة بالجمعية املنتخبة يف تظاهرات شعبية .وبينام نظم املؤسس
املرصي التشكيل مبوجب الدساتري الصغرية (مردفًا إياها بترشيعات
مفصلة ،مستعي ًنا بدوره بوصفه قامئًا بأعامل الربملان يف َس ّنها،
أدىن ّ
ورئيس الجمهورية يف إصدارها) ،فإن نظريه التونيس اكتفى بتحديد
األسلوب يف الدستور الصغري( ،((6ونظم التشكيل يف ترشيعات بدرجة
قانون ،صدرت عىل شكل مراسيم(.((6
ولوحظ سابقًا أن املؤسس املرصي قد تدخّل يف تشكيل السلطة
التأسيسية أيضً ا من حيث آلية التشكيل وتوقيته وحاميته ،يف حني
انصب عىل آلية التشكيل (دون توقيته
أن دور نظريه التونيس
ّ
(((6
وحاميته)( .((6وكان دوره "شكليًّا" عمو ًما  ،وطفيفًا يف األغلب،
متدخل شكل ًّيا
ًّ
موس ًعا النقاش يف صياغة أحكام الترشيع االنتخايب،
ّ
موكل ذلك
يف ذلك (أ) ،وغري متدخلٍ يف تنظيم إجراء االنتخاباتً ،
إىل هيئة مستقلة (ب) .وقد أشيد باالنتخابات ،من حيث تنظيمها
القانوين واإلجرايئ(.((6
أ .التدخل شكل ًيا في التنظيم التشريعي للتشكيل

ما إن تبلورت فكرة الجمعية املنتخبة ،حتى استلزم ذلك "إعادة
تشكيل النصوص االنتخابية الناظمة لالنتقال ،بنا ًء عىل انتهاء 'صالحية'
النصوص القدمية"( .((6وملا كان الربملان منحلًّ ،وقد أناط املؤسس
بنفسه االختصاص الترشيعي من خالل مراسيم تجري "مداولتها
يف مجلس الــوزراء"(((6؛ ويف ضوء إدراك الرئيس والحكومة ضعف
رشعيتهام( ،((7جرى استحداث هيئة مختصة مبسائل برملانية ،من
بينها الترشيع .أطلق عليها اسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة
 63الفصل ( )1من املرسوم (.)14
 64يشار الحقًا إىل الفرق بني املرسوم ( )14وتلك املراسيم.
 65عىل الرغم من وجود العديد من الطعون القضائية عىل انتخابات املجلس التأسييس،
فإنها مل تهدد وجوده .ومن ثم ،مل يكن يف حاجة إىل حامية .ينظر :السخريي-زروق ،ص
86-79 ،44-39؛ "انتخابات املجلس الوطني التأسييس يف تونس 23 :أكتوبر  ،2011التقرير
النهايئ" ،مركز كارتر ،ص  ،66-65شوهد يف  ،2021/11/10يفhttps://bit.ly/3mXl4sH :
 66املقصود بالدور الشكيل هو االقتصار عىل القيام بأعامل تقنية ،كإصدار مراسيم
وقرارات قررت مضمونها جهات أخرى.
 67بن عاشور ،ص 197؛
Gardbaum, p. 191; Amal Jamal & Anna Kensicki, "A Theory of Critical
Junctures for Democratization: A Comparative Examination of ConstitutionMaking in Egypt and Tunisia," The Law & Ethics of Human Rights, vol. 10,
no. 1 (January 2016), p. 33.
 68عبد الرزاق املختار" ،يف الهندسة االنتخابية للمراحل االنتقالية :انتخابات املجلس
الوطني التأسييس يف تونس مثالً " ،سياسات عربية ،مج  ،6العدد ( 49كانون الثاين /يناير
 ،)2018ص .52
 69الفصل ( )4من املرسوم (.)14
70 Elsayed, p. 40.
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أساسا من
واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي ،وقد تط ّورت ً
كونها لجنة خرباء (لجنة اإلصالح السيايس) ،بادر إليها الوزير األول(،((7
قبل أن يُحدثها رسم ًّيا الرئيس املؤقت (املؤسس) مبوجب مرسوم(،((7
بصفتها إحدى خمس مؤسسات "استشارية" انتقالية مستحدثة(.((7
وفقًا لذلك املرسوم (الفصول  ،)3-1فالهيئة "عمومية مستقلة"،
تضم إطارين :األول متثييل" ،مجلس متكون من شخصيات سياسية
وطنية وممثلني عن مختلف األحزاب السياسية والهيئات واملنظامت
والجمعيات ومكونات املجتمع املدين" ،بينام الثاين فني" ،لجنة خرباء
متكونة من أخصائيني" .وقد أنيط بها "السهر عىل دراسة النصوص
الترشيعية ذات العالقة بالتنظيم السيايس".
عىل الرغم من الطبيعة امللتبسة للهيئة وفقًا ملرسومها ،استشارية
كانت أم مقررة ،تابعة أم مستقلة؛ فإنها ق ّدمت "خدمات حاسمة"،
مضطلعة عمليًّا بدور بارز يف إعداد مشاريع أبرز املراسيم املنظمة
لالنتقال( ،((7ما قبل انتخاب املجلس الوطني التأسييس ،تؤدي دور
الربملان( ،((7أو "مبثابة هيئة ترشيعية"( .((7وكان أبرز الترشيعات
مرسوم انتخاب املجلس( ،((7وقبله ،مرسوم إحداث "الهيئة العليا
املستقلة لالنتخابات"( .((7وهام املرسومان اللذان مثّال "النصوص
االنتخابية الكربى" ،وقد استغرقا أغلب جلسات الهيئة(.((7
 71بحسب رواية عياض بن عاشور ،رئيس الهيئة (نيسان /أبريل – كانون األول /ديسمرب ،)2011
ينظر :التميمي ،ص .185-182
 72الجمهورية التونسية ،رئاسة الحكومة" ،مرسوم عدد  6لسنة  2011مؤرخ يف 18
فيفري [شباط /فرباير]  2011يتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح
السيايس واالنتقال الدميقراطي" ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد ،2011/3/1 ،13
ص .201-200
 73منعم برهومي ،املؤسسات السياسية يف املرحلة االنتقالية التونسية (تونس :مجمع
األطرش للكتاب املختص ،)2014 ،ص .183-168
74 Elsayed, p. 41; Riahi, p. 32.
 75حاتم مراد [محرر] ،الحوار الوطني يف تونس (تونس :منشورات نريفانا والجمعية
التونسية للدراسات السياسية ،)2015 ،ص 22؛ التميمي ،ص .194-193
 76مركز كارتر ،ص .20
 77الجمهورية التونسية ،رئاسة الحكومة" ،مــرسـوم عدد  35لسنة  2011مؤرخ يف
 10ماي [أيار /مايو]  2011يتعلق بانتخاب املجلس الوطني الـتأسييس" ،الرائد الرسمي
للجمهورية التونسية ،العدد  33لسنة  ،2011/5/10 ،2011ص 656-647؛ ُعدل مبوجب
املرسوم ( )72لسنة  ،2011ينظر :الجمهورية التونسية ،رئاسة الحكومة" ،مرسوم عدد 72
لسنة  2011مؤرخ يف  3أوت  2011يتعلق بتنقيح وإمتام املرسوم عدد  35لسنة  2011املؤرخ
يف  10ماي  2011املتعلق بانتخاب املجلس الوطني التأسييس" ،الرائد الرسمي للجمهورية
التونسية ،العدد  ،2011/8/5 ،58ص .1372-1370
 78الجمهورية التونسية ،رئاسة الحكومة" ،مرسوم عدد  27لسنة  2011مؤرخ يف 18
أفريل [نيسان /أبريل]  2011يتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة لالنتخابات" ،الرائد الرسمي
للجمهورية التونسية ،العدد  ،2011/4/19 ،27ص .490-488
 79املختار" ،يف الهندسة االنتخابية للمراحل االنتقالية :انتخابات املجلس الوطني
مثال" ،ص .57-56
التأسييس يف تونس ً
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"يف أغلب األحيان [جرت] املصادقة عىل املشاريع كام أقرتها الهيئة
مع حصول بعض االختالفات"(((8؛ إذ تدخلت "الحكومة" يف تعديل
بعض الفصول؛ أحيانًا عقب "مشادات" مع الهيئة ،كحال الفصل
( )15من مرسوم االنتخابات ،بتدخلها يف آلية تضييق نطاق حرمان
رجاالت النظام السابق من الرتشح؛ وأحيانًا أخرى بشكل مفاجئ
عند التصديق والنرش ،كحال الفصل ( )8من مرسوم إحداث هيئة
االنتخابات ،بتدخلها يف آلية اختيار األعضاء من الرتشيحات التي
يق ّدمها القضاء(.((8
وبناء عليه ،يالحظ أن الرئيس املؤقت ،وإن كان خ ّول ذاته السلطة
رشع كث ًريا من املراسيم من دون إسهام من الهيئة(،((8
الترشيعية ،و ّ
فإن من اضطلع بترشيع القوانني االنتخابية ،هو الهيئة والحكومة،
بينام اقترص دوره عىل إجراء شكيل متثل يف إصدارها .وقد أشار رئيس
الهيئة إىل أن الرئيس املؤقت قد اضطلع بدور تحكيمي بني الحكومة
"فض بعض النزاعات أو تهدئة األجواء"(.((8
والهيئة ،كلام استلزم ّ
ب .عدم التد ّ
خل في التنظيم اإلجرائي للتشكيل

أُحدثت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ،وفقًا ملرسومها ،متمتع ًة
"بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل واإلداري" (فصل  ،)3لـ "ترشف
عىل انتخابات املجلس الوطني التأسييس وتنتهي مهامها باإلعالن عن
النتائج النهائية لهذه االنتخابات" (فصل  .)1وقد أناط بالهيئة العليا
اختصاص اختيار أعضاء الهيئة املركزية
 لتحقيق أهداف الثورة -َ
لهيئة االنتخابات ،بناء عىل ترشيحات من جهات ع ّدة ،لتجري تسمية
األعضاء املختارين بأمر (فصل  ،)8عىل أن تتوافر فيهم رشوط معينة
(فصل  .)6ويبدو أن دور املؤسس (الرئيس املؤقت) قد اقترص شكل ًّيا
عىل إصدار ذلك األمر(.((8
باإلمكان أيضً ا التقيص حول وجود تدخل للمؤسس يف التنظيم اإلجرايئ
لتشكيل السلطة التأسيسية ،فيام يتعلق بتوقيت إجراء االنتخابات.
كانت خريطة االنتقال ذاهبة يف اتجاه إجراء انتخابات املجلس
الوطني التأسييس يف متوز /يوليو  ،2011وهذا ما أكد عليه الرئيس
 80برهومي ،ص 173؛ رشيدة النيفر ،التنظيم االنتقايل للسلطة يف تونس :من بعد الرابع
عرش من جانفي  2011إىل انتخاب املجلس الوطني التأسييس (تونس :دار الطائر للنرش،
 ،)2011ص .29
 81عياض بن عاشور" ،الثورة التونسية يف تجلّياتها الدستورية" ،مدونة عياض بن عاشور،
 ،2012/10/28شوهد يف  ،2021/10/14يفhttps://bit.ly/2XjQc9B :؛ النيفر ،ص .30-29
 82املختار" ،الدستور واالنتقال :يف القانون الدستوري لالنتقال" ،ص .129-128
 83بن عاشور" ،الثورة التونسية يف تجلّياتها الدستورية".
 84الجمهورية التونسية ،رئاسة الجمهورية" ،أمر عدد  546لسنة  2011مؤرخ يف  20ماي
[أيار /مايو]  2011يتعلق بتسمية أعضاء الهيئة املركزية للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات"،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  ،2011/5/20 ،36ص .722
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املؤقت (قبل اضطالعه رسم ًّيا بدور املؤسس) .وعندما تقرر تأجيلها
فعل يف ترشين األول /أكتوبر) ،كان من قرر ذلك
ثالثة أشهر (أجريت ً
املؤسس ،بعد إجرائها
فعليًا الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ،وليس ّ
مشاورات مع ممثيل األحزاب .وهو الخيار الذي مل يُرض بعضها (حزب
خصوصا)؛ حيث تشكلت هيئة االنتخابات ،وعقدت اجتامعها
النهضة
ً
األول ،يف الثلث األخري من أيار /مايو ،ووجدت أ ّن من املتعذر عليها
تقن ًّيا إجراء انتخابات سليمة خالل أقل من شهرين(.((8
بناء عليه ،عندما قررت هيئة االنتخابات املوعد الجديد ،ودعمتها
الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة( ،((8ما كان من الرئيس املؤقت
سوى التدخل شكل ًّيا بإصدار أمر بالدعوة لالنتخابات( ،((8بينام
أصدرت هيئة االنتخابات بذاتها ضبط الرزنامة االنتخابية(.((8

تسمية الدستور الصغري بني دولة وأخرى( ،((8ويشمل أصنافًا متن ّوعة من
الوثائق التي تخدم الغرض ذاته( .((9فقد اختارت مرص تسمية فريدة
عم يخربه نظامها القانوين يف الظروف العادية (إعالن دستوري) ،أما
ّ
تونس فقد اختارت تسميتي "مرسوم" و"قانون تأسييس" .فالثانية فريدة
كل ًّيا من نوعها يف مجمل نظامها القانوين( ،((9يف حني تحيل األوىل إىل
مفهوم الترشيع الذي يصدره رئيس الجمهورية ،بدرجة قانون ،يف حاالت
الرضورة أو بتفويض الربملان( .((9ولكن يف الواقع ،فإن ذلك املرسوم
متاميز عن بقية املراسيم الصادرة قبل الثورة وبعدها( ،((9كونه يأخذ
رقم
مفهوم "املرسوم الثوري"( .((9ولكن مع ذلك جرى منح الوثيقتني ً
تسلسل ًّيا( .((9وقد شهدت بعض التجارب األخرى مثل هذا اإلرباك(.((9
تولد الدساتري الصغرية من رحم "األزمات الوطنية الكربى" ،ما يجعل
من اللجوء املبارش إىل "الدستورية الكالسيكية" متع ّذ ًرا(((9؛ إذ عادة
ما يجري إنفاذها "يف سياقات شديدة التأثر بالرصاع آلي ًة ملعالجة
املطالب السياسية العاجلة ،مع وضع إطار قانوين ملناقشة تسوية
سياسية نهائية"( .((9وبناء عليه ،فإ ّن العبور إىل الدستورية الكالسيكية
ضخم يستغرق وقتًا للتهدئة وبناء الثقة ،فتأيت الدساتري
يتطلّب جه ًدا ً
الصغرية لتسهم يف توفري اإلطار القانوين لذلك العبور .ولذلك يع ّدها
بعض املحلّلني أقرب إىل "االتفاقات السياسية من الصكوك القانونية".
وتحكّم ،من ثم ،بعدم مالءمة مقايستها يف ضوء "املعايري الدستورية
الكالسيكية"(.((9
89

ثان ًيا :إرث الدساتير الصغيرة
في الدستور الكبير
اشرتكت التجربتان يف تب ّنيهام دساتري صغرية منظمة لالنتقال ،بصفتها
ترشيعات مؤقتة وغرضية ،ذات طبيعة دستورية ،تسمو عىل بقية
مفردات اإلطار القانوين القائم قبل الثورة وخالل االنتقال .وتتباين
 85بن عاشور" ،الثورة التونسية يف تجلّياتها الدستورية"؛ مركز كارتر ،ص .20
86 Elsayed, p. 41.
 87الجمهورية التونسية ،رئاسة الجمهورية" ،أمر عدد  1086لسنة  2011مؤرخ يف  3أوت
[آب /أغسطس  ]2011يتعلق بدعوة الناخبني النتخاب أعضاء املجلس الوطني التأسييس"،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  ،2011/8/9 ،59ص .1433-1432
 88الجمهورية التونسية ،الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات" ،قرار مؤرخ يف  25جوان
[حزيران /يونيو]  2011يتعلق بضبط روزنامة االنتخابات كام نُقّحت يف  5أوت[آب /أغسطس]
 ،"2011الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  ،2011/9/6 ،67ص .1733-1732

النيفر ،ص .16-9

90 Rodrigues, pp. 39-40.
 91يختلف عن "القانون الدستوري" و"القانون األســايس" ،ينظر :رافع بن عاشور
[وآخرون] ،معجم ألفاظ وعبارات دستور الجمهورية التونسية ([تونس] :جامعة قرطاج،
 ،)2016ص .266-265
 92املرجع نفسه ،ص .306
" 93فهو مرسوم أصيل ،إنشايئ وتأسييس ،ال يستند إىل أي سند قانوين سابق ،سوى
املرشوعيّة الثوريّة" .ينظر :بن عاشور" ،الثورة التونسية يف تجلّياتها الدستورية"؛ املختار،
"الدستور واالنتقال :يف القانون الدستوري لالنتقال" ،ص .126-125
 94الدميايس ،ص .177-176 ،169
 95منح املرسوم الرقم ( )14لسنة  ،2011وأخذت املراسيم العادية أرقا ًما سابقة والحقة
له .ومنح القانون التأسييس الرقم ( )6لسنة  ،2011وأخذت القوانني العادية واألساسية أرقا ًما
سابقة والحقة له.
96 Cartier, p. 515.
97 Kai Peter Ziegler, "Democratic Republic of the Congo: The Transitional
Constitution of April 1, 2003," International Journal of Constitutional Law,
vol. 3, no. 4 (October 2005), p. 662.
98 Rodrigues, p. 41.
99 Ziegler, pp. 662-663; Nicoletta Perlo, "Les Constitutions provisoires,
une catégorie normative atypique au cœur des transitions constitutionnelles
en Méditerranée," Laboratoire Méditerranéen de Droit Public (Septembre
2015), accessed on 14/10/2021, at: https://bit.ly/2DvgAWn
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للدستور الصغري خاصيتان أساسيتان :الطبيعة الدستورية والصفة
املؤقتة؛ "حيث يستويف آثــاره باستيفاء دوره وذلك باملرور من
دستور آلخر ومن نظام سيايس آلخر"( .((10وملا كان له هذه الوظيفية
املؤقتة ،فسيُطرح التساؤل حول إرثه املوضوعي يف الدستور الكبري،
وإن كان هنالك "استمرارية" ملا هو يف األساس "وقتي" ،من خالل
"دور استباقي" اضطلع به املؤسس( ،((10يتنكّر لحقيقة أن الرابط
بني الدساتري الصغرية والكبرية هو رابط يقوم عىل "الرشعية" وليس
"املرشوعية"؛ كون الكبرية "ذاتية املرجعية"( .((10وتتعزز أهمية هذا
التساؤل يف ضوء فشل التجربتني يف مترير قواعد فوق دستورية،
تكون حاكمة للسلطة التأسيسية والفاعلني خالل االنتقال( .((10وبناء
عليه ،فإ ّن هناك احتاملية أن تكون الدساتري الصغرية قد أ ّدت دو ًرا
مبطّ ًنا يف ذلك.
إ ّن مقاربة كهذه لن تكون باملقارنة الشاملة بني أحكام الدساتري
الصغرية والكبرية ،بل تح ّدها جملة من املح ّددات ،مبا ينعكس عىل ما
يتناوله هذا املبحث وما يستبعده .من تلك املح ّددات عوامل متصلة
بالتاميز يف الطبيعة بني نوعي الدساتري ،وأخرى متصلة بالتاميز بني
محتوى مضمون الدساتري الصغرية يف التجربتني:
يستبعد "أ ّو ًل" املضمون اإلجرايئ للدساتري الصغرية( .((10ويقترص
التناول عىل املضمون املوضوعي؛ مبعنى األحكام التي ترسم طبيعة
النظام السيايس أو تكفل الحقوق والحريات أو تؤكد املبادئ العامة
للدولة .من بينها ،وحده النظام السيايس كان موضو ًعا مشرتكًا بني
التجربتني؛ إذ إن الدستور الصغري يف التجربة التونسية مل يتعرض
للموضوعني اآلخرين( ،((10عىل خالف التجربة املرصية .وبناء عليه،
فإنّه يستبعد "ثانيًا" هذين املوضوعني.
وبخصوص النظام السيايس؛ وملا كانت الدساتري الصغرية قامئة عىل
ترجمة اللحظة االنتقالية ،وقت ًيا وغرض ًيا ،فتنيط بجهات معينة
 100املختار ،الدستور الصغري :يف التنظيم الوقتي للسلطات ،ص .4
 101املختار" ،الدستور واالنتقال :يف القانون الدستوري لالنتقال" ،ص 113-112؛ Cartier,
p. 515؛ وهناك من حلل أن الدستور الصغري يف الخربة التاريخية التونسية كان "مؤذنًا باعتامد
مبدأ التفريق بني السلط" و"منبئًا باالتجاه نحو نظام رئاسوي" يف دستور  .1959ينظر :املختار،
"الدستور املنيس :حول دور السلطة املؤسسة يف ظل دستور  ،"1959ص .246
102 Perlo.
 103مثل "وثيقة السلمي" يف مرص ،ينظر :مايض ،ص 30-28؛ Lang, pp. 358-359؛
و"العقد"" /العهد الجمهوري" يف تونس ،ينظر :املختار" ،الدستور واالنتقال :يف القانون
الدستوري لالنتقال" ،ص .127-126
 104ينظر امللحق (.)1
 105لعل لذلك عالقة بالجدل الفقهي التقليدي حول مسألة مدى إمكانية استثناء
النصوص املتعلقة بالحقوق والحريات من قاعدة سقوط الدستور بفعل الثورة .ينظر :محمد
أحمد إبراهيم املسلامين ،حجية القاعدة القانونية يف فرتة الفراغ الدستوري :دراسة مقارنة
(اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي ،)2018 ،ص .181-180
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اختصاصات استثنائية ،لغياب الجهات األصيلة؛ فإنها متيل غال ًبا إىل
تركيز السلطات لدى السلطة التنفيذية التي اضطلعت أيضً ا بالسلطة
الترشيعية ،إضافة إىل اضطالعها بدور املؤسس( .((10ومن ثم ،فإ ّن
محاولة تحليل طبيعة النظام السيايس القائم خالل االنتقال ،لن
تخرج بنتائج علمية دقيقة؛ كون السلطة الترشيعية مناطة بغري
الربملان بصفتها مؤسسة أصيلة االختصاص( .((10وبناء عليه ،فهي
تستبعد "ثالثًا" السلطة الترشيعية.
وهكذا ،ستقترص دراسة النظام السيايس عىل نطاق محدد :توزيع
االختصاصات داخل السلطة التنفيذية ( ،)1بع ّده املوضوع املشرتك
الوحيد بني التجربتني؛ يف ضوء سمة االختصار يف الدساتري الصغرية
التونسية ،مقابل سمة التفصيلية يف نظريتها املرصية التي شهدت
وبخاصة تلك التي
عناية بالتنصيص عىل مكانة مؤسسات الدولة،
ّ
نشطت خالل االنتقال وكان لها دور مؤثر فيه (.)2
للوقوف عىل إرث الدساتري الصغرية( ((10يف الدستور الجديد ،ال بد
من تقفّي مستوى التباين بني أحكام كل منها تجاه املسألة ذاتها،
من خالل املقارنة "العمودية" (داخل كل تجربة عىل حدة) واألفقية
(بني التجربتني) .ولتعرف مدى إسهام الدساتري الصغرية يف الوصل
مع الدستور الساقط أو القطع معه ،كان ال بد من تضمني ذلك
الدستور يف تلك املقارنة .وبخصوص الحالة املرصية ،ومل ّا كانت
شهدت صدور دستور كبري (دستور  )2012سابق للدستور الجديد،
وسابق أيضً ا للدستور الصغري الثاين ،ما يطرح إمكانية أن يكون األخري
جاء متأث ًرا بدستور  2012الذي وضعته السلطة التأسيسية وليس
املؤسس ،فستجري اإلشارة إىل ذلك حيثام يلزم ،لنفي األثر أو تأكيده.
تعديل عام  .2019ومل ّا كان
ً
فقد شهد الدستور املرصي الجديد ،أيضً ا،
(((10
خارج نطاق الدراسة الزمني ،فسنعتمد النسخة األصلية للدستور .

 .1توزيع االختصاصات داخل السلطة
التنفيذية في التجربتين
غلب عىل الدستورين الجديدين سمة التشابك بني اختصاصات
رئيس الجمهورية من جهة ،ومجلس الوزراء ورئيسه من جهة أخرى.
ويف حني يظهر هذا التشابك يف صيغ تعاونية بخصوص مامرسة
 106يستثنى من ذلك تجربة املجلس الوطني التأسييس التونيس ومجلس الشورى
املرصي .ينظر امللحق (.)2
 107يستثنى من ذلك إعالن مارس الذي استوعب نظريًّا فرضية قيام برملان ،مل يتجاوز
وجوده عمل ًّيا أربعة أشهر.
 108ينظر امللحق ( )1للتعرف إىل تسمياتها املخترصة لغايات هذا املبحث.
 109لن مينع ذلك اإلشارة إىل أبرز التعديالت (يف الحوايش غال ًبا) .ينظر التعديالت يف
موقع الهيئة العامة لالستعالمات ،يفhttps://bit.ly/3crVG69 :
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اختصاصات دقيقة ،تناوبت بخصوصها الدساتري الصغرية يف التجربتني
بني القطع والوصل مع الدستور الساقط (ب) ،فإ ّن الدساتري التونسية
الصغرية جنحت نسبيًّا للقطع يف التوزيع العام لالختصاصات بني
الجهتني (أ).
أ .جنوح الدساتير الصغيرة التونسية نسب ًيّا
للقطع في التوزيع العام لالختصاصات

ورد يف الدستورين الجديدين صفات أو اختصاصات فضفاضة لرئيس
الجمهورية ،كنص الدستور املرصي عىل أن "يرعى مصالح الشعب
ويحافظ عىل استقالل الوطن ووحدة أراضيه وسالمتها ،ويلتزم
ونص نظريه التونيس عىل كونه "رمز
بأحكام الدستور" (مادة ّ ،)139
وحدتها ،يضمن استقاللها واستمراريتها ،ويسهر عىل احرتام الدستور"
(فصل  .)72وهي اختصاصات لها إرث يف الدستو َرين الساقطني
(مادة  /73فصل  .((11()41ويالحظ أن الدستورين الصغريين املرصيني
كانا حريصني عىل وصلها بصيغة ومضمون أقرب إىل ما وردت يف
الدستور الساقط من الدستور الجديد( ،((11بينام مل يتطرق إليها
نظرياهام التونسيان.
فيام يتعلق بتعريف رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء نسبة إىل
السلطة التنفيذية ،فقد كان الدستوران الساقطان يق ّدمان رئيس
الجمهورية شبه متفرد بالسلطة التنفيذية (مادة  /137فصل ،)37
ليأخذ مجلس الوزراء موق ًعا خلفيًّا (مادة  /1/153فصل  .)37وبينام
لطّف الدستور املرصي الجديد صيغة صفة الرئيس شكليًّا (مادة
 ،)139فإن نظريه التونيس ساوى بني رئيس الجمهورية ومجلس
الوزراء يف مامرسة السلطة التنفيذية (فصل  .)71ويالحظ أن الدساتري
خصوصا) كانت لها نزعة يف اتجاه تعزيز
الصغرية (التونيس الثاين
ً
(((11
مكانة مجلس الوزراء ،عىل هذا الصعيد .
وباإلمكان استشفاف العالقة بني رئيس الجمهورية ورئيس
الوزراء /الحكومة( ((11من مدخل اختيار أعضاء مجلس الوزراء(.((11
نص الدستوران الجديدان عىل آليات تتيح املشاركة بني "الرئيسني"
بخصوص وزارات سيادية محددة (الدفاع والخارجية يف التجربتني،
 110حيثام يشار إىل رقم مادة /فصل ،دون تحديد لهوية الوثيقة ،تكون اإلشارة بداللة
املفردة الرسمية املستعملة" :مادة" يف الوثيقة املرصية و"فصل" يف الوثيقة التونسية.
 111ينظر :املادتان ( )1/25من األول ،و( )2/23من الثاين.
 112ينظر :املادتان )57( ،من الدستور الصغري األول ،و( )25من الثاين؛ والفصول ()13 ،6
من الدستور الصغري األول ،و( )1/18 ،17من الثاين.
 113يطلق عليه رسم ًيا يف مرص اسم "رئيس مجلس الوزراء" ،يف حني يطلق عليه يف تونس
اسم "رئيس الحكومة" .ومن دون الخوض يف التمييز الفقهي بني التسميتني ،فإن هذه الدراسة
تعتمد إجرائيًا تعبري "رئيس الوزراء /الحكومة" للداللة عىل كل منهام.
 114مل يرش إىل هذا املوضوع يف الفرع التايل ،بحكم أ ّن الحكومة مل تؤلّف بعد.
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مضاف إليهام العدل والداخلية يف حالة مرص) ،إما أن تكون عىل نحو
دائم ،يكون فيه االختصاص للثاين ويشاور فيه األول (حالة تونس)،
أو يف ظرف معني ،يكون فيه االختصاص لألول يشاور فيه الثاين (حالة
مرص) .وهي من األحكام التي شكلت نقلة يف معادلة السلطة بني
"الرئيسني" ،مقارنة بالدستورين الساقطني اللذَين كانا مينحان رئيس
الجمهورية اختصاص تعيني الــوزراء ،باقرتاح من رئيس الحكومة
(حالة تونس) أو أخذ رأيه (حالة مرص)( .((11ويالحظ أن الدستورين
املرصيني الصغريين والدستور التونيس الصغري األول حاولت الوصل
مع الدستورين الساقطني ،وفشلت ،يف حني منح الدستور الصغري
التونيس الثاين االختصاص كليًّا رئيس الحكومة( .((11وبناء عليه ،يع ّد
نص الدستور املرصي الجديد قط ًعا مع الدستور الساقط والدستورين
الصغريين ،أما نص نظريه التونيس ف ُيع ّد قط ًعا مع الدستور الساقط
ووسطيًّا بني الدستورين الصغريين.
عموما بين القطع
ب .مناوبة الدساتير الصغيرة
ً
والوصل في توزيع اختصاصات دقيقة

من بني جملة االختصاصات التي تجري عــادة الدساتري عىل
توزيعها بني رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيسه ،فإن ستة
اختصاصات فقط تدخل ضمن نطاق املقاربة املعتمدة(:((11
( )1إبرام /تصديق /ختم املعاهدات الدولية )2( ،وضع السياسة
العامة للدولة )3( ،إصــدار اللوائح /الرتاتيب )4( ،إعالن حالة
الطوارئ /الحالة االستثنائية )5( ،العفو الخاص )6( ،تعيني املوظفني
املدنيني والعسكريني والدبلوماسيني.
فيام يتعلق باملعاهدات الدولية ،أرشك الدستوران الجديدان مجلس
الوزراء (حالة مرص) أو رئيس الوزراء /الحكومة (حالة تونس) يف هذا
الشأن الذي كان ينفرد به رئيس الجمهورية (عىل مستوى السلطة
التنفيذية) يف الدستورين الساقطني؛ وذلك بطلب أخذ الرأي (حالة
اختصاصا لرئيس
مرص) أو اقتطاع طائفة بسيطة من املعاهدات لتكون
ً
الوزراء /الحكومة (حالة تونس) .ويالحظ أن الدستورين الصغريين
 115ينظر :املادة ( )4/146من الدستور الجديد مقابل املادة ( )141من الدستور الساقط،
والفصل ( )1/89من الدستور الجديد مقابل الفصل ( )1/50من الدستور الساقط.
 116ينظر :املادتان ( )7/56من الدستور الصغري األول ،و( )4/24من الثاين ،والفصالن
( )5/9من الدستور الصغري األول ،و( )15/2من الثاين .يالحظ أن الدستور املرصي لعام 2012
كان ينيط اختيار أعضاء الحكومة جميعهم برئيس الوزراء املكلف (مادة .)139
 117أي الصالحيات التي تقاطع تضمينها ،بتوافق بني التجربتني ،يف الوثائق الدستورية
مبستوياتها الثالثة .مبا ال يشمل صالحيات جهات أخرى غريها ،أو صالحيات استثنائية منحت
لهم خالل االنتقال .لالختصار ،يُعتمد امللحق ( )3لتوثيق أرقام املواد /الفصول ذات العالقة
بكل صالحية.
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املرصيني حاوال أن يستمر تف ّرد رئيس الجمهورية يف هذا املجال،
بينام أسهم نظرياهام التونسيان يف إحداث ذلك التحول الطفيف.
ويالحظ ،أيضً ا ،أ ّن الدستورين الجديدين أرشكا مجلس الوزراء (حالة
مرص) أو رئيس الوزراء /الحكومة (حالة تونس) يف وضع السياسة
العامة للدولة .وما جاء به الدستور املرصي الجديد هو مبنزلة إرث
من الدستور الساقط ،حافظ الدستوران الصغريان عىل وصله ،ويتمثل
يف مشاركة مجلس الوزراء رئيس الجمهورية يف وضع السياسة العامة،
يف حني أ ّن ما جاء به نظريه التونيس يع ّد اخرتاقا جوهريًّا ملعادلة
السلطة بني رئيس الجمهورية ورئيس الــوزراء /الحكومة؛ حيث
حرص اختصاص األول يف مجاالت معينة (الدفاع والعالقات الخارجية
واألمن القومي) ،يشاور فيها الثاين الذي ترك له املجاالت األخرى من
أي مشاركة من األول .وذلك عىل خالف الدستور الساقط الذي
دون ّ
كان ينيط االختصاص كليًا برئيس الجمهورية .ويالحظ أن الدستور
الصغري التونيس الثاين كان له أثر يف إحداث هذا االخرتاق.
التغيات يف
أما ما يع ّد اخرتاقًا جوهريًّا عىل مستوى التجربتني فهو ّ
صالحية إصدار اللوائح /الرتاتيب؛ فبينام باتت مبوجب الدستورين
اختصاصا لرئيس الــوزراء ،فقد كانت يف الدستورين
الجديدين
ً
الساقطني حقًّا لرئيس الجمهورية ،مبوافقة مجلس الوزراء (حالة
مرص) أو تأشري رئيس الوزراء /الحكومة (حالة تونس) .ويالحظ أ ّن
الدستور الصغري الثاين يف ّ
كل تجربة قد أنبأ بهذا التغري(.((11
أ ّما إعالن حالة الطوارئ /الحالة االستثنائية ،فهي أكرث الصالحيات
استقرا ًرا؛ حيث جرى الوصل فيها بني الدستورين الساقطني
والدستورين الجديدين ،مبساهمة من الدساتري الصغرية؛ إذ كان -
وما زال  -يعلنها رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء
(حالة مرص) أو استشارة رئيس الوزراء /الحكومة (حالة تونس).
ومن الصالحيات األخرى التي شهدت استقرا ًرا "العفو الخاص"،
مبساهمة الدساتري الصغرية يف الوصل؛ إذ كانت وما زالت حقًّا لرئيس
الجمهورية ،باستثناء أن الدستور املرصي الجديد تطلّب أخذ رأي
مجلس الوزراء.
ووصل
ً
وشهدت صالحية تعيني املوظفني استقرا ًرا يف التجربة املرصية
مع الدستور الساقط ،مبساهمة الدساتري الصغرية؛ إذ كانت وما زالت
اختصاصا لرئيس الجمهورية .أما يف حالة تونس ،فجرى التضييق
ً
من اختصاص الرئيس ملصلحة رئيس الوزراء /الحكومة؛ حيث أناط
الدستور الجديد باأل ّول التعيينات يف مجاالت محددة (العسكرية
والدبلوماسية واألمن القومي) ،باستشارة الثاين ،الذي تركت له
118
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الوظائف املدنية العليا ،فيام كانت معادلة الصالحيات يف الدستور
الساقط تخص رئيس الجمهورية بالتعيينات الدبلوماسية ،وبالوظائف
العليا األخرى أيضً ا ،ولكن معلّقة عىل اقرتاح مجلس الوزراء .ويالحظ
أن الدستور الصغري األول قد وصل مع الدستور الساقط ،ليأيت الثاين
منبئًا بإحداث التغريات التي شهدها الدستور الجديد.

 .2المكانة الدستورية لمؤسسات مؤثرة
خالل االنتقال في التجربة المصرية
انتقد البعض الدستور املرصي الجديد ،فور صــدوره ،كونه مثل
"دستور الدولة ال دستور الثورة" ،يف إشارة إىل كون الرابح األكرب فيه
ليس الشعب ،وإمنا "الدولة ومؤسساتها وبخاصة القوات املسلحة
والقضاء"( .((11ويف الواقع ،فقد أ ّدت هذه املؤسسات دو ًرا مؤث ًرا يف
االنتقال ،وهو ما عكس سعيها نحو تكريس ترسيخها الدستوري.
لعل أبرز تلك املؤسسات ،بعد الجيش ،هي املحكمة الدستورية
ومجلس الدولة؛ حيث قررت األوىل عدم دستورية قانون العزل
السيايس ،وأنتج حك ٌم آخر لها حل مجلس الشعب ،وتص ّدت ملحاولة
الرئيس املنتخب يف دعوة املجلس بعد حلّه ،والحقت مجلس
الشورى والجمعية التأسيسية الثانية ،وتوىل رئيسها رئاسة الجمهورية
مؤقتًا .كام أبطلت محكمة القضاء اإلداري (التابعة ملجلس الدولة)
ٍ
ترصفات
تشكيل الجمعية التأسيسية األوىل ،والحقت الثانية ،وأيدت
للمجلس العسكري عندما توىل الحكم ،وبخاصة تعامله مع الدستور
القائم قبل الثورة(.((12
وعىل الرغم مام حققته تلك املؤسسات من مكانة يف الدستور
الجديد ،يالحظ أ ّن الدساتري الصغرية مل يكن لها سوى إسهام محدود
أصل يف تعزيز
يف الرتسيخ الدستوري للجيش (أ) ،مقابل عدم إسهامها ً
الرتسيخ الدستوري للمحكمة الدستورية ومجلس الدولة (ب).
أ .محدودية إسهام الدساتير الصغيرة
في الترسيخ الدستوري للجيش

حظي الجيش يف الدستور املرصي الجديد برتسيخ غري مسبوق( .((12إال
أن إسهام الدساتري الصغرية يف ذلك كان محدو ًدا ،اتصالً مبحدودية
األحكام ذات الصلة التي تض ّمنتها؛ فعىل سبيل املثال ،رسخ الدستور
" 119تعديالت لجنة الخمسني :دستور الدولة ال الشعب" ،ورقة موقف ،منشورات
قانونية ،2014/1/13 ،شوهد يف  ،2021/11/14يفhttps://bit.ly/3ADps3O :
 120بخصوص القضية األخرية ،ينظر قرارها يف الطعون أرقام ()20896 ،20857 ،20855
لسنة  57القضائية-عليا.
 121كانت بداية الرتسيخ يف دستور  ،2012وما شهده الدستور الجديد مبنزلة تعزيز
طفيف لذلك الرتسيخ.

طارقميدلا لاقتنالاو ةيروتسدلا ةلأسملا :فلم
خطوة إلى الخلف :تداعيات الهندسة الدستورية لالنتقال على العملية التأسيسية في مصر وتونس

الجديد للقضاء العسكري ،مان ًحا إياه نطاقًا موضوع ًّيا وشخص ًيا
موس ًعا ،بصورة غري مسبوقة عىل مستوى النص الدستوري ما قبل
ّ
(((12
أي من الدساتري الصغرية بذلك الرتسيخ ،
الثورة .ولكن ،مل ينبئ ّ
سوى السعي شكل ًّيا إلقحامه ضمن باب السلطة القضائية .وتكاد
هذه "املعركة" الوحيدة التي خرسها ممثلو الجيش يف الجمعية
التأسيسية (دستور  )2012ولجنة الخمسني (الدستور الجديد)(.((12
ومن األمثلة األخرى عىل الرتسيخ الدستوري للخلفية العسكرية لوزير
الدفاع ،أن الدستور الجديد (مادة  )201أقدم عىل ذلك ،ومن قبله
دستور ( 2012مادة  ،)195يف حني مل يرد ذلك يف الدستور الساقط،
ومل تنبئ به الدساتري الصغرية.
لقد رسخ الدستور الجديد ثالثة مجالس مختصة برسم السياسات
األمنية العامة ،ترشك العسكريني يف اتخاذ القرار :مجلس الدفاع
الوطني ،ومجلس األمن القومي ،واملجلس العسكري .وبينام تضمن
محيل إىل القانون
ً
الدستور اختصاصني متفرقني للمجلس الثالث،
تنظيم بقية اختصاصاته وعضويته (مادة  )2/200فجاءت عسكرية
محضة( ،((12فقد نظم مبارشة أبرز اختصاصات املجلسني اآلخرين
والعضوية فيهام ،فجعلها بأغلبية عسكرية يف مجلس الدفاع الوطني
(مادة  - )203وهو صاحب االختصاصات األهم  -ومدنية يف مجلس
األمن القومي (مادة  – )205وهو صاحب االختصاصات الهامشية
أي من الدساتري الصغرية .ويالحظ
نسبيًّا  -الذي مل يذكر إطالقًا يف ٍّ
أ ّن أيًّا من الدساتري الصغرية (املادتان  54من األول و 22من الثاين) مل
ينظم عضوية املجلس األول ،محيلة إىل القانون بهذا الخصوص .وهو
مسلك الدستور الساقط (مادة .)182
فيام يتعلق باالختصاصات ،فقد نص الدستور الجديد عىل أن
اختصاصات مجلس الدفاع "النظر يف الشؤون الخاصة بوسائل تأمني
رقم واح ًدا
البالد ،وسالمتها ،ومناقشة موازنة القوات املسلحة ،وتدرج ً
يف املوازنة العامة للدولة ،ويؤخذ رأيه يف مرشوعات القوانني املتعلقة
بالقوات املسلحة (مادة  ،)2/203إضافة إىل أخذ رئيس الجمهورية
مهمت قتالية خارج
رأيه قبل إعالن الحرب وإرسال القوات يف ّ
الدولة .وذلك يف حال كان مجلس النواب (املختص األصيل باملوافقة)
قامئًا .أما يف حال كان غري قائم ،فينتقل اختصاص املوافقة إىل مجلس
الدفاع ومجلس الوزراء ،وينتقل اختصاص إبداء الرأي إىل املجلس
 122ما تضمنه الدستور الصغري الثاين (مادة  )19ما كان سوى اقتباس من دستور 2012
(مادة  .)1/198وقد جرى توسيع نطاق اختصاصات القضاء العسكري مبوجب تعديالت .2019
 123توام ،ص .402-401 ،125
 124ينظر :املادة ( )1يف :جمهورية مرص العربية" ،قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم
( )20لسنة  2014بإنشاء املجلس األعىل للقوات املسلحة" ،الجريدة الرسمية ،العدد  8مكرر
(ج) ،2014/2/25 ،ص  ،7-3شوهد يف  ،2021/11/14يفhttps://bit.ly/3Fe3l6v :
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اختصاصا آخ َر
العسكري (مادة  .)152كام أورد الدستور الجديد
ً
للمجلس العسكري ،يتمثل بتعليق تعيني وزير الدفاع عىل موافقته
(مادة .((12()234
يف املقابل ،يالحظ أن الدستور الصغري األول مل يُـ ِ
ـر سوى إىل
االختصاص العام ملجلس الدفاع املتعلق بـ"النظر يف [( "]...مادة ،)54
وهو مسلك الدستور الساقط (مادة  .)182وبناء عليه ،مل يكن لهذا
الدستور الصغري دور يف ترسيخ بقية االختصاصات ،وإن كانت صيغة
ذلك االختصاص العام املستمر "تفتح الباب أمام التدخل العسكري
يف العديد من قضايا السياسة الداخلية"( .((12أما الدستور الصغري
الثاين فقد أورد بقية اختصاصات مجلس الدفاع التي تض ّمنتها املادة
( )2/203من الدستور الجديد ،إضافة إىل إشارته إىل ذلك االختصاص
العام .ولكن ذلك ليس مبحدث؛ إذ سبق ترسيخ تلك االختصاصات يف
دستور ( 2012مادة .)2/197
كان ميكن القول إن موضوع إعالن الحرب وحده قد أنبأت الدساتري
الصغرية برتسيخه؛ حيث علّق تعديل للدستور الصغري األول (مبوجب
إعالن يونيو) إعالن الحرب عىل موافقة املجلس العسكري (مادة 53
مكرر  .)1ولكن حتى هذا االختصاص إن جرت قراءته يف ضوء الظرف
الذي جاء فيه التعديل ،فباإلمكان القول إنه اختصاص استثنايئ أسند
إىل املجلس العسكري ،بحكم غياب الربملان وقيامه باختصاصاته(.((12
تجدر اإلشارة إىل محورين أخريين ،يتمثل املحور األول بتعريف
الجيش ومهامته؛ حيث تواف ََق الدستوران الجديدان (مادة )1/200
والساقط (مادة  ،)1/180وما بينهام من دستورين صغريين (مادة
 1/53يف األول ومادة  1/21يف الثاين) ،عىل تعريف القوات املسلحة
بأنّها "ملك للشعب ،مهمتها حامية البالد ،والحفاظ عىل أمنها وسالمة
أراضيها" ،مع تعديالت طفيفة يف الصياغة( .((12أما املحور الثاين
فيتمثل باإلشارة إىل الجيش يف الديباجة؛ حيث أشارت إليه ديباجة
الدستور الجديد يف عبارات تؤكد وثاقة الصلة بني الجيش والشعب،
 125ورد حكمً انتقاليًّا (فرتة محدودة) ،إال أنه جرى إطالقه مبوجب تعديالت .2019
126 Michael Meyer-Resende, "Egypt: In-depth Analysis of the Main
Elements of the New Constitution," Directorate-General for External
Policies of the Union at European Parliament (April 2014), p. 10, accessed on
14/11/2021, at: https://bit.ly/2yWjlx6
 127أشــارت الدساتري الصغرية إىل اختصاصات عدّة للمجلس العسكري ،ولكن ليس
بوصفه مؤسسة دولة مستمرة ،بل لكونه مؤسسة تولّت أدوا ًرا انتقالية .وحده الدستور
الصغري األول (مبوجب تعديل أجراه إعالن يونيو) أشار إىل اختصاص باملعنى الدقيق لهذا
املجلس بعدّه مؤسسة دولة (ينظر مادة  53مكرر) .ولكن الدستور الجديد (وقبله دستور
يرسخا هذه االختصاصات التي غلب عىل صيغتها التأقيت واالستثنائية.
 )2012مل ّ
 128مبوجب تعديالت  ،2019أضيف ضمن املهامت" :وصون الدستور والدميقراطية،
والحفاظ عىل املقومات األساسية للدولة ومدنيتها ،ومكتسبات الشعب وحقوق
وحريات األفراد".
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ودور األول يف حامية إرادة الثاين ،وتح ّمله "أمانة ومسئولية حامية
الوطن" .ويالحظ أ ّن مضامني كهذه وردت يف دستورين من الدساتري
الصغرية ذات املضمون اإلجرايئ( ،((12يف حني مل يُ َش إليها يف الدستور
الساقط.
يالحظ أ ّن الرتسيخ الدستوري للجيش هو نتيجة تفاعل وضغط
لحظة صوغ الدستور ،وليس بوصفه إرث ًا للدساتري الصغرية؛ حيث
وممثل
ٌ
كان للجيش ممثالن يف الجمعية التأسيسية (من أصل )100
واحد يف لجنة الخمسني .وتدخّل مساعدان من مساعدي وزير الدفاع
(وهام ليسا عضوين يف اللجنة) يف اجتامع مع بعض أعضاء اللجنة
ومكتب رئاستها .وجرى الحديث عن عقد اجتامع آخر بني وزير
الدفاع ورئيس اللجنة ،يف ضوء فشل االجتامع السابق(.((13
ب .عدم إسهام الدساتير الصغيرة في تعزيز
مكانة المحكمة الدستورية ومجلس الدولة

ع ّرف الدستور الساري املحكمة (مادة  )191واملجلس (مادة )190
كونهام جهتني قضائيتني ،لكل جهة القيام عىل شؤونها ،وموازنة
مستقلة ،وأخذ رأيها يف "مرشوعات القوانني املنظمة لشئونها" (مادة
 .)185يف املقابل ،كان الدستور الساقط يكتفي بتعريف املحكمة
كونها "هيئة قضائية مستقلة قامئة بذاتها" (مادة  ،)174وتعريف
املجلس كونه "هيئة قضائية مستقلة" (مادة  ،)172وهو ما قلّده
الدستوران الصغريان(.((13
وبينام كان الدستور الساقط ،ووافقه الدستوران الصغريان ،ينص عىل
اختصاصات املحكمة يف "الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني
واللوائح" ،و"تفسري النصوص الترشيعية" ،واختصاصات املجلس يف
محيل إىل
ً
"الفصل يف املنازعات اإلدارية ويف الدعاوى التأديبية"،
القانون تعيني االختصاصات األخرى ،فقد أضاف الدستور الجديد
اختصاصات ع ّدة أخرى .وبناء عليه ،يالحظ أن الدستورين الصغريين
مل ينبئا بتعزيز االستقاللية أو توسيع االختصاصات.
كام عني الدستور الجديد بتنظيم تشكيل املحكمة وآلية اختيار
رئيسها ،مسن ًدا ذلك االختصاص إىل جمعيتها العامة (مادة ،((13()193
فيام ُع ّد تطو ًرا ملصلحة تعزيز مكانة املحكمة واستقالليتها مقارنة
بالدستور الساقط ،الذي كان يحيل للقانون تشكيلها واختيار
 129ديباجة إعالن فرباير ،والبنود ( )6 ،2-1من بيان يوليو.
 130ينظر :عبد الرازق ،ص .105
 131املادتان ( )49 ،48من األول و( )18 ،17من الثاين.
 132قبل أن يجري تعديلها عام  ،2019ليعود اختصاص اختيار رئيس املحكمة إىل
رئيس الجمهورية.
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رئيسها (مادة  ،)176االختصاص الذي أسنده ذلك القانون إىل رئيس
الجمهورية( .((13ويف املقابل ،يالحظ أن الدستورين الصغريين مل
أصل إىل هذه املسألة .كام مل يتطرقا إىل حصانة القضاة من
يتطرقا ً
العزل وآلية مساءلتهم وتأكيد استقالليتهم ،عىل خالف الدستو َرين:
الجديد (مادة  )194والساقط (مادة  .)177أما تعيني رئيس املجلس
أي من الوثائق الدستورية(.((13
فلم يرش إليه ٌّ
وبناء عليه ،يالحظ أنه مل يكن للدساتري الصغرية أث ٌر (أو تنبؤ) يف
تعزيز مكانة املحكمة واملجلس يف الدستور الجديد ،عىل الرغم من
أمس "الحاجة" إىل ذلك ،يف ظل االستهداف
أن املحكمة كانت يف ّ
(((13
"تقليم ألظافر[ها]" ؛
الذي تعرضت له يف دستور  ،2012فيام ُع ّد
ً
ر ّد َة فعل عىل دورها خالل االنتقال الذي بدت فيه مناكفة لإلخوان
املسلمني .ويالحظ ،أيضً ا ،أن املكانة هي نتيجة تفاعل وضغط لحظة
صوغ الدستور ،وليس بوصفه إرث ًا للدساتري الصغرية .ومن ذلك عىل
سبيل املثال ما جرت اإلشارة إليه حول تدخّل الرئيس املؤقت (القايض
يف األصل) يف أعامل لجنة الخمسني ملصلحة مجلس الدولة(.((13

خاتمة
لتحقيق فهمٍ أعمق للنظام الدستوري القائم اليوم ،كان ال بد من
"خطوة إىل الخلف"؛ لتقفّي تداعيات الهندسة الدستورية لالنتقال
عىل العملية التأسيسية التي أنتجت الدستور الجديد .وهذا ما
حاولت هذه الدراسة االضطالع به ،انطالقًا من فرضية مؤ ّداها وجود
أثر للمؤسس االنتقايل يف تشكيل السلطة التأسيسية وإرث لدساتريه
الصغرية يف الدستور الكبري.
بالنتيجة ،وبينام تَبني بخصوص مقاربة "األثر" أن املؤسس املرصي
مسهم
قد تدخّل يف تشكيل السلطة التأسيسية وتوقيته وحاميته،
ً
يف تعقيد االنتقال ،لوحظ أ ّن نظريه التونيس مل يكن له سوى تدخل
شكيل يف التنظيم الترشيعي للتشكيل ،ما انعكس عىل سالسته
ككل (نسب ًّيا) .أما بخصوص مقاربة "اإلرث" ،فلوحظ
وسالسة االنتقال ّ
وخصوصا إذا ما فهمنا أن االخرتاقات التي أنبأ
أنه كان طفيفًا عمو ًما.
ً
بها الدستور الصغري الثاين ،تُر ّد يف تونس إىل أ ّن من وضعه هو الجهة
ذاتها التي وضعت الدستور الجديد (املجلس الوطني التأسييس)،
 133املادة ( ،)5يف :جمهورية مرص العربية" ،قانون رقم ( )48لسنة  1979بإصدار قانون
املحكمة الدستورية العليا" ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،1979/9/6 ،36ص .539-530
 134قــبــل أن يجري تعديل املــادة ( )185عــام  ،2019ليقرر اختصاص التعيني
لرئيس الجمهورية.
 135فاروق ،ص .126
" 136تعديالت لجنة الخمسني :دستور الدولة ال الشعب" ،ص .7

طارقميدلا لاقتنالاو ةيروتسدلا ةلأسملا :فلم
خطوة إلى الخلف :تداعيات الهندسة الدستورية لالنتقال على العملية التأسيسية في مصر وتونس

بينام تُر ّد يف مرص إىل كونه جاء وسط ًّيا بني دستورين كبريين (دستو َرا
 2012و ،)2014ثانيهام هو مبنزلة املع ّدل لألول .وقد لوحظ أ ّن
الرتسيخ الدستوري الذي حظيت به مؤسسات فاعلة خالل االنتقال
يف مرص ،مل تنبئ به الدساتري الصغرية (حالة املحكمة الدستورية
ومجلس الدولة) أو أنبأت به عىل نحو محدود (حالة الجيش) .ومن
ثم ،فإن ذلك الرتسيخ يُر ّد إىل لحظة صوغ الدستور ذاتها ،وهي التي
تحكّم فيها املؤسس من خالل مقاربة "األثر".
هكذا نفهم ،أيضً ا ،أ ّن ما بدا من "ترشيد" لصالحيات رئيس الجمهورية
يف التجربتني ،مر ّده عىل األغلب وضع النص الدستوري يف ظل غياب
رئيس مستقر يدافع عن اختصاصاته عند لحظة الصياغة( .((13وذلك
رضا؛ إذ حصل
عىل خالف الجيش يف التجربة املرصية الذي بقي حا ً
املجلس العسكري عىل مكافأته بحامية تشكيل الجمعية يف الفرتة
رسخت له تلك
األوىل (عالوة عىل تحكّمه يف اآللية والتوقيت) بأن ّ
الجمعية ،يف دستور  ،2012مكانة دستورية غري مسبوقة ،مل تضف
إليها كث ًريا نسخته املعدلة (دستور  )2014الذي كان شديد الحرص
عىل تعديله ،وليس صوغ دستور جديد ،لخشيته عىل ما حققه فيه
من ترسيخ(.((13
كان ال بد من فحص فرضية كهذه ،لخطورة صحتها ،يف ضوء كون
صفة املؤسس تحققت يف عموم التجربة املرصية ،والفرتة األوىل
من التجربة التونسية ،لجهات إ ّما فردية (الرئيس يف الحالتني) أو
عسكرية (حالة مرص) .وذلك يف الوقت الذي تشيد فيه أدبيّات
االنتقال بالحاالت التي "تقودها [جهات] بأكرب قدر من االتفاق"،
كآلية "املؤمتر الوطني الجامع" ،مبا يحقق "اسرتاتيجية النظر إىل اآلخر
من منظور اللعبة غري الصفرية"( .((13وبالفعل ،لوحظ أ ّن االخرتاقات
الجدية (نسب ًّيا) ،بالقطع مع النظام القديم ،كانت أكرب يف تجربة
املجلس الوطني التأسييس التونيس.
ويف ضوء التطلّع إىل وضع الدستور الصغري ضام ًنا الستمرارية الدولة
ومجس ًدا ،يف الوقت ذاته ،للقطع مع النظام القائم قبل الثورة(،((14
ّ
من دون التنكر لوجاهة املقاربة القامئة عىل التطلع إىل كتابة
 137إضافة إىل "التخوف" من عودة سيناريو الرئيس املدين يف مرص .لذلك ،ما إن "استقر"
رئيس ذو خلفية عسكرية يف الحكم حتى سارع إىل الدفع يف اتجاه تعديل الدستور ليعزز
مكانته .وهو ما حصل يف ربيع .2019
 138من بني شواهد أخرى ،فيام ييل تسجيل لترسيب صويت لوزير الدفاع حينها (عبد
الفتاح السييس) ،نرشته قناة الجزيرة ،هاجم فيه لجنة الخمسني لطرحها خيار صوغ دستور
جديد ،ينظر" :سييس ليكس :ترسيب جديد للسييس يهاجم لجنة الخمسني والدستور
الجديد" ،يوتيوب ،2014/1/13 ،شوهد يف  ،2021/11/14يفhttps://bit.ly/2X1GXgt :
 139مايض ،ص .22
 140املختار ،الدستور الصغري :يف التنظيم الوقتي للسلطات ،ص .11-10
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فعل تراكم ًّيا( ،((14وملا كان من
الدستور ،عقب ثورات املواطنة ،بصفته ً
تحققت له صفة املؤسس ،بداية االنتقال ،جهات ت ُع ّد امتدا ًدا للنظام
السابق (املجلس العسكري يف مرص والرئيس املؤقت يف تونس) ،كان
هنالك رضورة لفحص مدى حرص املؤسس عىل محاولة الوصل مع
ذلك النظام .وبالفعل ،لوحظ أن الدستور الصغري األول يف كل تجربة
كان أقرب إىل الدستور الساقط ،ما أنبأ به الدستور الصغري الثاين
يف الدستور الجديد .وباألخص يف تونس؛ حيث بدا أ ّن "أثر النظام
التونيس السابق وترتيباته املؤسسية يف عملية وضع الدستور كان أقل
مم حصل يف مرص"(.((14
وضو ًحا َ
بأل تكون الدساتري الصغرية "سميكة" (مفصلة)،
وملا كان يُنصح ّ
خشية تقرير املؤسس لكل يشء دفعة واحدة ،وتحول "املؤقت" إىل
"دائم"(((14؛ فقد كانت التجربة املرصية (التي خربت دساتري صغرية
مفصلة) ،مع ّرضة للوقوع يف هذه املعضلة أكرث من التجربة التونسية.
ومل ّا كان يُنظر إىل الوقت (فرض مواعيد نهائية عىل عملية وضع
الدستور) بوصفه ً
عامل ثانويًّا من حيث األهمية يف االنتقال(((14؛
إذ تكون األولوية إلجراء مصالحة وطنية وإلعالء قيمة التوافق،
فيتحقق "االستخدام االسرتاتيجي" للدستور الصغري مبنح الفاعلني
فرصة اللتقاط األنفاس وتحقيق تلك األولوية( ،((14غري أ ّن التجربة
املرصية كانت متع ّجلة يف صوغ الدستور ،مع تحديد أسقف زمنية،
أما التجربة التونسية فقد تحررت من تلك القيود(.((14
ويف ظل الخشية من استخدام الدساتري الصغرية يف مامطلة "أصحاب
السلطة الذين يعملون داخل النظام الدستوري املؤقت" يف "صنع
إصالح دستوري أكرث دميومة" ،وهم "مرتاحون يف أدوارهم الجديدة"،
فإن التعجيل يف وضع الدستور الجديد يُفقد الدساتري الصغرية أهميتها
وفوائدها .وقد دخلت مرص يف هذا املأزق مع بداية االنتقال وتويل
الجيش الحكم ،ما عزز الطلب الشعبي لالنتقال الرسيع ،لعدم الثقة
بالحاكمني .ومع فشل هذا املسار ،بفشل التوافق الحقيقي عىل دستور
 ،2012مل تجر االستفادة من تلك التجربة عند رسم خارطة الطريق
لالنتقال الجديد الذي أنتج دستور  .2014وهكذا استخدمت الدساتري
 141عبد الرزاق املختار" ،الدستور مبتدأ :يف أسس االتفاقية التأسيسية للجمهورية
الثانية" ،يف :أحمد السويس [إرشاف] ،الثورة واالنتقال والتأسيس :أعامل وحدة البحث يف
القانون الدستوري والجبايئ املغريب ،كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة ،جامعة سوسة
(تونس :مجمع األطرش للكتاب املختص ،)2012 ،ص .120-119
142 Jamal & Kensicki, p. 29.
143 International Institute for Democracy and Electoral Assistance
(IDEA), p. 6.
144 Gardbaum, p. 193.
145 Rodrigues, p. 51.
146 Gardbaum, p. 193.
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الصغرية "محض نافذة قانونية" لإلرساع يف صياغة الدستور( .((14ويبدو
أن التجربة املرصية دفعت بعض املراقبني يك ينظر إىل الدساتري
ُعب فيه عن
الصغرية عمو ًما مبنظار قيمي سلبي ،يف الوقت الذي ت ّ
حاجة موضوعية رضورية للوصل بني دستورين كبريين(.((14
أساسا باملقارنة تاريخ ًيا داخل كل
ختا ًما ،وإن كانت الدراسة مل ت ُ ْعن ً
تجربة ،بني االنتقال األخري وخربة االنتقال السابق خالل الخمسينيات

من القرن املايض ،فقد لوحظ توافق بنسبة كبرية بني الحقبتني؛
بينام بدا كـ "استنجاد" من املؤسس الجديد بخربات املؤسس القديم
وخياراته .ويالحظ ذلك بصورة خاصة فيام يتعلق بأسلوب تشكيل
السلطة التأسيسية ،الدساتري الصغرية من حيث تعددها وتسميتها،
وتويل السلطة التنفيذية الترشيع خالل االنتقال .ولعل هذه املالحظة
مبنزلة دعوة لباحثني آخرين ليتناولوها بالدراسة.

امللحق ()1
الدساتري الصغرية الصادرة خالل االنتقال

املصدر :من إعداد الباحث باالعتامد ،يف استقاء املعلومات املوضوعية ،عىل الجرائد الرسمية يف مرص وتونس (األعداد املذكورة يف امللحق ( .))1وأما التسميات املخترصة والتعليقات
املتصلة بغرض الوثيقة وأثرها ،فهي محض اجتهاد للباحث.

147 Rodrigues, pp. 50-52.
 148ينظر مثلً :عيل يوسف الشكري ،الوسيط يف فلسفة الدستور (بريوت :منشورات زين
الحقوقية ،)2017 ،ص .37
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خارطة انتقال "السلطة" خالل االنتقال
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اجتهاد للباحث.
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امللحق ()3
توزيع الصالحيات بني رئيس الجمهورية ورئيس ومجلس الوزراء /الحكومة يف موضوعات دقيقة

نقل عن الجرائد الرسمية يف مرص وتونس (األعداد املذكورة يف امللحق
املصدر :من إعداد الباحث باالعتامد ،يف استقاء املعلومات املوضوعية ،عىل الوثائق الدستورية املذكورة فيهً ،
( .))1ويختلف امللحق ( )3عن امللحقني ( )1و( )2يف كون الغرض منه االختصار يف التوثيق ضمن الدراسة.
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صـدر حديـ ًثا

تـأليف :أحمد قاسم حسين

االتحاد األوروبي والمنطقة العربية :القضايا اإلشكالية
من منظور واقعي
صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب االتحاد األوروبي والمنطقة العربية:
القضايا اإلشكالية من منظور واقعي للباحث أحمد قاسم حسين .وهو بحث يدرس مسار التكامل
األوروبيِّ ،
التوجهات المشتركة لالتحاد األوروبي تجاه
مرك ًزا على القضايا األساسية التي تتيح فهم
ّ
المنطقة العربية.
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:التدبير الدستوري لالنتقال السياسي في الحالة الجزائرية
هل تلبي المسالك الدستورية القائمة مطالب الحراك الشعبي؟
The Constitutional Management of Political Transition in Algeria:
Do the Existing Constitutional Paths Meet the Demands of the Hirak?
تبحــث هــذه الدراســة في موضــوع التدبير الدســتوري لمرحلة االنتقال السياســي فــي الجزائر
 فمن خــال تنزيل المقوالت األساســية،2019  فبرايــر/ شــباط22 عقــب الحــراك الشــعبي فــي
تهتــم الدراســة بإشــكالية مــدى إمكانيــة إنجــاز التغييــر السياســي
،للدســتورانية االنتقاليــة
ّ
ً
ومقارنة
.الســلمي عبــر اآلليــات أو الترتيبات الدســتورية المســتمدة من النصــوص الموروثــة
 تميــزت التجربــة الجزائريــة باعتمــاد مخطــط سياســي إلدارة المرحلة،بحــاالت عربيــة مشــابهة
 لكنهــا لم تكن. مســتندة إلــى تدابير دســتورية مســتمدة مــن النصوص الســارية،االنتقاليــة
قــدر أن تلك الترتيبات تق ّيد مســار
َّ مقنعــة لقطاع واســع مــن مكونات الحراك الشــعبي الذي
 وترجــح كفــة إعــادة إنتــاج المنظومــة القائمــة علــى حســاب إمكانيــة إنجــاز التغييــر،التغييــر
 وفــق مــا تتيحــه، لــم يشــكل خيــار تدبيــر المرحلــة السياســية االنتقاليــة.السياســي الســلمي
نوعا من السابقة في الحالة
ّ  فما، سابقة في هذا المجال،النصوص الدستورية السارية
ً يعد
الجزائريــة هــو اقتصــار مفهــوم الحل الدســتوري علــى المقتضيــات الحرفية لمنطــوق النص
. وال مراجعة جوهرية للبنية التشريعية الموروثة، من دون تعديالت دستورية جزئية،الدستوري
. الدستورانية االنتقالية، االنتقال السياسي، الحراك الشعبي في الجزائر، الدستور:كلمات مفتاحية
This study examines the constitutional management of political transition in Algeria
following the popular protests of February 2019 (the Hirak). After setting out the
basic tenets of Transitional Constitutionalism, the study investigates the extent to
which peaceful political change can be achieved through constitutional mechanisms
or arrangements derived from inherited texts. In contrast to similar Arab cases,
the Algerian experience was characterized by the adoption of a political plan to
manage the transitional phase, based on constitutional measures derived from
the texts in force. But it was not convincing for a large segment of the Hirak, who
believed that these arrangements would restrict the path of change to reproduce the
existing system at the expense of achieving peaceful political change. In this sense,
managing the transitional political phase according to the applicable constitutional
texts did not set a precedent. Rather, in Algeria, a kind of precedent was set in the
restriction of the concept of constitutional solution to the literal requirements of
the functional constitutional text, without partial constitutional amendments, nor
a fundamental revision of the inherited legislative structure.
Keywords: Constitution, Hirak, Political Transition, Transitional Constitutionalism.
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مقدمة
تُربز تجارب تاريخية عديدة يف العامل أن املسألة الدستورية غال ًبا ما
تحتل مكانة مهمة يف النقاش العام خالل مراحل االنتقال السيايس.
فباعتبار الدستور النص املرجعي املحدد لنمط الحكم ،واملع ّرف
لقواعد العمل السيايس ،وبوصفه أيضً ا التعبري القانوين عن امليثاق
أو العقد االجتامعي القائم ،من املتوقع أن تستحرض السجاالت
السياسية يف السياق االنتقايل مضامني الوثيقة الدستورية املوروثة
من املرحلة املاضية ،سواء بالنظر إليها جز ًءا من تركة النظام السابق
وجب تجاوزها ،أو باعتبارها ،عىل مثالبها ،مالذًا ميكن أن يوفر بعض
املسالك الرشعية إلنجاز التغيري السيايس.
ليس هناك دالئل إمربيقية قطعية عىل أولوية املسألة الدستورية يف
السياق االنتقايل ،وأسبقيتها مقارن ًة بقضايا االنتقال األخرى :كمجابهة
الفساد ،ومسار العدالة االنتقالية ،والحوار الوطني .فكثري من تجارب
االنتقال الدميقراطي الناجحة أُ ّجل فيها حسم املضامني الدستورية
الجديدة إىل سنوات ،واختالف أمناط االنتقال بني املسلك الثوري
مجال لتأكيد أن االنتقال املثايل
الراديكايل وامليثاقي التفاويض ال يرتك ً
هو ذلك الذي يُعمد فيه إىل تدابري دستورية مؤقتة ،أو لذاك الذي
يتم متاشيًا مع مقتضيات الدساتري القامئة.
غري أن تجارب االنتقال القريبة يف املنطقة العربية ،خالل موجة
الربيع العريب ،قد تقاطعت تقاط ًعا الفتًا لالنتباه يف نقطة مركزية
التدابري الدستورية ،وأهميتها يف مسار االنتقال ،سواء من خالل
العناية بقضايا التنظيم املؤقت للسلطة يف املرحلة االنتقالية؛ تفاديًا
للفراغ القانوين واملؤسسايت ،وسعيًا لتحييد رموز النظام السابق عن
التدخل والتأثري يف مخرجات عملية االنتقال ،أو من خالل تدبري
عملية صوغ النصوص الجديدة ،بل إن بعض الطروحات ذهبت إىل
حد املجادلة يف أن العناية بجودة املسارات الدستورية االنتقالية قد
حاسم يف نجاح بعض التجارب ،ويف فشل أخرى.
عامل
باتت ً
ً
وعمو ًما ،تُثار قضايا الدستور ،أو القواعد الدستورية يف السياق
االنتقايل ،من زوايا ثالث عىل األقل :أوالها رؤية القوى السياسية
الفاعلة (القوى الثورية ،السلطة القامئة) للنص الدستوري السابق،
وكيفية التعامل معه ،وثانيتها تصور تلك األطراف كيفية إدارة مرحلة
االنتقال ،عرب تدابري انتقالية أو إعالنات مؤقتة .أما الزاوية الثالثة،
فتتصل برؤيتهم للنص الدستوري املستقبيل؛ ما إذا كان تصميمه
يعترب أولوية ،أم مل يكن كذلك ،وكيفية إمكان الوصول إىل آلية متفق
عليها لصوغه صوغًا مع ًربا عن التطلعات.
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ويف سياق ما ميكن تسميته املوجة الثانية من الربيع العريب ،وقد
شملت بلدانًا كالسودان والعراق والجزائر ولبنان ،تطرح الحالة
الجزائرية ،منذ  22شباط /فرباير  ،2019من منظور مقاربات التحول
مهم لبحث طبيعة املقتضيات الدستورية
الدميقراطي ،موضو ًعا ً
التي ميكن من خاللها إدارة املرحلة االنتقالية؛ إذ شغلت الرتتيبات
مهم يف مساحة النقاش السيايس الذي دار منذ إعالن
الدستورية حي ًزا ًّ
الرئيس الجزائري ،عبد العزيز بوتفليقة ( ،)2019-1999استقالته
تحت ضغط الحراك الشعبي املتصاعد .فعىل الرغم من أن الدساتري
ال توضع يف األصل لتوقع حالة االنتقال السيايس ،وال لتنظيمها ،وعىل
الرغم من أن املنطق الثوري يفرض يف األغلب تجاوز األطر الدستورية
القامئة ،بوصفها إحدى وسائل الرشعنة الشكلية للمنظومة السياسية
املنهارة ،فإ ّن مسالك التغيري السيايس ال بد من أن تحتكم يف هذا
الطور االنتقايل إىل تخريجات دستورية خاصة ،تضمن رشعية املسار،
ومتنع حالة الفراغ املؤسسايت.
ومن خالل املقارنة بحاالت عربية مشابهة ،متيزت التجربة الجزائرية
الحالية بفرض املؤسسة العسكرية مخططًا سياس ًيا إلدارة املرحلة
االنتقالية ،مستن ًدا إىل تدابري دستورية مأخوذة من النصوص السارية،
مع الرتكيز عىل "توليفة" مكونة من املادتني :السابعة والثامنة (مواد
نظرية غري إجرائية) ،واملادة الثانية بعد املئة (مادة تنظم حالة شغور
منصب رئيس الجمهورية) من الدستور .ومل تكن هذه التوليفة
مقنعة لقطاع واسع من مكونات الحراك الشعبي الذي ق َّدر أن
تلك الرتتيبات تق ّيد مسار التغيري ،وترجح كفة إعادة إنتاج املنظومة
القامئة عىل حساب إمكانية إنجاز التغيري السيايس السلمي .غري أن
تلك الخطة فُرضت بوصفها خريطة طريق ،أديرت من خاللها املرحلة
االنتقالية الفاصلة بني استقالة الرئيس السابق وانتخاب رئيس جديد.
تناقش هذه الدراسة إشكالية مدى إمكانية إنجاز التغيري السيايس
السلمي عرب اآلليات ،أو الرتتيبات الدستورية املستمدة من النصوص
املوروثة .ففي لحظة فارقة من مسار الحراك الشعبي السلمي يف
الجزائر ،قررت املؤسسة العسكرية دعم املطالب الشعبية باقرتاحها
تفعيل املادة الثانية بعد املئة من الدستور ،وهو قرار ساهم ،من دون
شك ،يف تعجيل استقالة الرئيس يف  2نيسان /أبريل  ،2019محققًا
شط ًرا مهمًّ من املطالب الشعبية .لكن مسار التغيري الذي تتطلع
إليه مختلف القوى السياسية يف البالد ظل مرتبطًا مبيزان القوة بني
الحراك الشعبي والطرف األقوى يف السلطة القامئة ،ومرته ًنا مبخرجات
مخطط تسيري املرحلة االنتقالية.

طارقميدلا لاقتنالاو ةيروتسدلا ةلأسملا :فلم
التدبير الدستوري لالنتقال السياسي في الحالة الجزائرية
هل تلبي المسالك الدستورية القائمة مطالب الحراك الشعبي؟

ومن خالل تنزيل املقوالت األساسية للدستورانية االنتقالية
 (((Transitional Constitutionalismعىل واقع التجربة القامئة يف
الجزائر ،يف أعقاب الحراك الشعبي الذي كان سببًا يف إلغاء مرشوع
والية جديدة للرئيس السابق ،تسعى الدراسة ،عرب فحص مدى مالءمة
التدابري الدستورية املنتهجة لطبيعة املرحلة السياسية ،ومدى قدرتها
عىل ضامن عملية انتقال سيايس فعيل ،إلبراز أثر الرتتيبات الدستورية
املؤقتة يف نتائج مسار االنتقال ،وفرص تحقيق تغيري سيايس عميق
للمنظومة القامئة .فخيار التمسك باملسارات الدستورية املتاحة؛
استبعا ًدا ألخطار الفراغ ،مل يكن بدعة أو سابقة يف تاريخ تجارب
االنتقال .لكنه قد ينطوي عىل مأزق محدودية فرص إنجاز التغيري،
مدخل إىل إعادة إنتاج املنظومة السابقة ،ال سيام إذا مل
ً
وقد يكون
يُسند بإجراءات سياسية مرافقة.
وتتمثل إشكالية الدراسة يف اإلجابة عن التساؤالت اآلتية :هل
ميكن أن يتحقق مطلب الحراك السلمي يف الجزائر بإحداث التغيري
السيايس عرب مسار تحكمه آليات وتخريجات مستمدة من النصوص
الدستورية السارية؟ وما طبيعة الرتتيبات الدستورية املعتمدة؟ وما
مدى استجابتها لطبيعة املرحلة السياسية وملطالب الحراك الشعبي؟
أيخدم التمسك باملسلك الدستوري فرص التغيري أم يُعظم إمكانية
إعادة إنتاج املنظومة نفسها؟
أما الفرضية الرئيسة التي تسعى الدراسة الختبارها ،فهي أن املسار
الذي فرضته املؤسسة العسكرية ،باسم احرتام األطر الدستورية ،مل
يكن نتاج توافقات وتفاهامت سياسية ميكن أن تجعل منه وسيلة
لتحقيق تغيري سيايس سلمي؛ ما أفقده القدرة عىل االستجابة
خصوصا يف ظل ضعف اإلجـراءات
لتحديات اللحظة السياسية،
ً
السياسية املرافقة ،ومحدودية إسهام املجلس الدستوري يف تطوير
االجتهاد لتجاوز اإلشكاالت الدستورية املطروحة.
تكمن أهمية الدراسة يف أن موضوع الرتتيبات الدستورية للمرحلة
االنتقالية ،من خالل التجربة الجزائرية ،يناقش فرضية مستجدة
نسب ًيا ،من حيث متسك القوى السياسية الفاعلة يف املشهد باملسلك
الدستوري الرصف ،من دون اللجوء إىل ترتيبات خاصة؛ توافقًا مع
متطلبات االنتقال ،كالتعديالت الدستورية ،أو اإلعالن الدستوري.
ومنه تناقش الدراسة مدى إمكانية أن يتحقق االنتقال السيايس من
خالل املسالك الدستورية املوروثة من املرحلة السابقة.
وتكمن األهمية العلمية للدراسة أيضً ا يف أنها تحاول استقراء السياق
االنتقايل يف الحالة الجزائرية ،يف ضوء خربة عربية تراكمت منذ
بدل من لفظ
 1فضّ ل الباحث استخدام لفظ "الدستورانية" مقابل ً ،Constitutionalism
"الدستورية" الذي يُستخدم عادة يف مقابل Constitutional؛ متيي ًزا للمعنيني املختلفني.
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تجارب الطور األول من الربيع العريب ،وهذا قد يفتح أفقًا لرتسيم
استنتاجات جديدة متعلقة مبنطق التدبري الدستوري ملراحل االنتقال
السيايس .ففي إطار ما يسمى "الدستورانية االنتقالية" ،ينبغي اختبار
طبيعة العالقة بني جودة الرتتيبات الدستورية املؤقتة وجودة نتائج
مسار االنتقال.
وانطالقًا من املقاربات النظرية للتحول الدميقراطي ،تزاوج الدراسة
منهجيًا بني أدوات التحليل القانوين الدستوري والتحليل السيايس
يف بحث مقتضيات التدبري الدستوري لعملية االنتقال السيايس.
وذلك بتحليل طبيعة الحالة السياسية القامئة يف الجزائر بعد
 2نيسان /أبريل  ،2019بني توصيف دستوري قانوين يعتربها حالة
شغور تنظمها أحكام املادة  102من الدستور ،ومنظور سيايس يصنفها
وفق أدبيات التحول عىل أنها مرحلة سياسية انتقالية ميكن أن تكون
أرضية لتحقيق انتقال سيايس ،وميكنها أن تسمح أيضً ا بإعادة بعث
املنظومة السابقة ،يف حال انتكاس مسار االنتقال .وتركز أدبيات
التحول الدميقراطي عىل عمليات التفاوض ومسارات إنتاج الحلول
اإلجرائية املكرسة للتوافقات املرحلية .ومن خالل ذلك نسعى ،يف
الحالة الجزائرية ،للرتكيز عىل طبيعة اإلجراءات؛ لكونها سب ًبا مؤث ًرا يف
نوعية املخرجات العملية.
عىل الرغم من أن املنهج املقارن يتيح مجالً أفضل لبناء استنتاجات
أوسع يف مثل هذه الدراسات ،فإن خيارنا باعتامد منهج دراسة الحالة
مر ّده خصوصية التجربة الجزائرية ،وتعدد املتغريات املتحكمة يف
مسار املرحلة االنتقالية .ويف كل األحوال ،فإن ما يتيحه منهج دراسة
الحالة من إمكانية التوصل إىل نتائج تخص الحالة املدروسة ،قد يع ّد
إضافة إىل الرتاكم املعريف يف مجال فهم مسارات االنتقال السيايس
وتجاربه عرب ًيا ،ال سيام يف الطور الثاين من الربيع العريب.

ً
أوال :مدخل نظري إلى التدبير
الدستوري للمراحل االنتقالية
أو "الدستورانية االنتقالية"
مل ت ُو ِل أعامل التحول الدميقراطي الكالسيكية املسألة الدستورية
يف مسار التحول أهمية كربى ،بل غال ًبا ما ُع ّدت جزئية هامشية
يف مرحلة من مراحل االنتقال ،مع الرتكيز عىل عملية صوغ دستور
شكل من أشكال تثبيت القواعد السياسية
جديد فحسب ،بوصفها ً
الجديدة .فمن املمكن أن تكون الطبيعة الثورية ملعظم التحوالت،
خالل سبعينيات القرن العرشين ومثانينياته ،هي السبب يف عدم طرح
املسألة الدستورية يف السياق االنتقايل ،والتعامل مع الدستور ،وحده،
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عىل أنه نتيجة ملسار التحول ،أو أحد مخرجاته التي ترسم شكل
املنظومة السياسية الجديدة ،وقواعد العمل السيايس الدميقراطي(((.
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كان عليها أن تتعامل مع مواثيق دستورية س ّنتها األغلبية الربملانية
للحزب الشيوعي ،وأن تنجز التغيري الدميقراطي من خاللها(((.
كان لتجربة التحول يف جنوب أفريقيا أيضً ا ،ذات الخصوصية الفريدة،
ومسارها املبتكر يف التعامل مع الرتكة الثقيلة لنظام امليز العنرصي،
ومع قضية صناعة الدستور الجديد عرب مسار طويل ،دور مهم يف
بروز ما يُعرف بالدستورانية االنتقالية ،أو التدبري الدستوري االنتقايل.
لقد أصبحت فكرة سيادة القانون والحكم الدستوري مسألة ذات
أولوية يف مسارات الدميقراطية بعد عام  ،1989وهو ما ُع ّب عنه مبيالد
دستورانية جديدة .فخالل التعامل مع النصوص الدستورية املوروثة
من حقبة ماضية ،كانت هناك حاجة إىل مراعاة تطبيق الدستور،
واملبادئ املعلنة فيه ،أكرث من الحاجة إىل نصوص جديدة.

وعىل العكس من ذلك ،بات الدستور ،خالل التحوالت التي عرفتها
دول وسط أوروبا ورشقها ،بعد سقوط جدار برلني يف نهاية مثانينيات
القرن العرشين ،والتحوالت الجديدة يف آسيا وجنويب أفريقيا ،يف مركز
أساسا من مواضيع التحول الدميقراطي.
النقاش السيايس ،وموضو ًعا ً
ففي اتجاه مناقض ملا درجت عليه األدبيات التقليدية ،من اعتبار
مسار صوغ دستور جديد هو النهاية املتوجة للثورات الليربالية،
فإن التحوالت يف دول ما بعد الشيوعية جعلت موضوع الدستور
يف قلب التحوالت التي أنجزت عرب دساتري موروثة من الحقبة
املاضية((( .فالتحوالت الدميقراطية يف دول أوروبا الرشقية ،أو نظم
ما بعد الشيوعية ،أبرزت أن هناك حاجة إىل التعامل مع ما تثريه
النصوص الدستورية القامئة من إشكاليات يف مراحل التحول اإلصالحي
أو التفاويض .فإذا كانت التحوالت الثورية قامئة عىل القطيعة التامة
مع النظام السابق ،برموزه ومؤسساته ومنظومته الدستورية والقانونية
أيضً ا ،فإن كث ًريا من التحوالت التي مل متتلك فيها قوى التغيري القدرة
عىل الحسم الكيل للمعركة يف مواجهة النظام السابق جرت فيها
عملية االنتقال عرب تسويات ،أو تفاهامت ،أفضت إىل عملية انتقال
متدرج ،أو متفاوض فيه .ويف هذه الحال ،كان أمام قوى التغيري أن
تتعامل مع جزء من تركة النظام السابق ،ال سيام قواعده الدستورية؛
إذ تربز تجارب كل من املجر وبولندا حاالت منوذجية ملسارات انتقال
2 Thomas Carothers, "The End of Transition Paradigm," Journal of
Democracy, vol. 13, no. 1 (January 2002), p. 7.
3 Ruti Teitel, "Post-Communist Constitutionalism a Transitional
Perspective," Colombia Human Rights Law Review, vol. 26 (1994), p. 167.

 .1في مفهوم الدستورانية االنتقالية
تشري الدستورانية االنتقالية إىل جملة التدابري التي ميكن من خاللها
مأسسة العملية السياسية يف املرحلة االنتقالية ،ومعالجة مختلف
القضايا املتعلقة بالقواعد الدستورية يف لحظة االنتقال .ففي هذه
اللحظة ،تربز رغبة قوية يف القطيعة مع املايض مبامرساته ونصوصه،
وبإرادة أقوى يف صوغ قواعد مستقبلية مختلفة تعزز الحقوق وتكرس
مزي ًدا من الضامنات .ويف الوقت نفسه ،هناك مشكالت آنية مل ّحة ،ال
حلول ملواجهتها ،إضافة إىل أن الحالة االستثنائية
يتيح الدستور القائم ً
التي يعيشها املجتمع ال تسمح بس ّن قواعد دستورية جديدة ،وفق
الرتتيبات املعهودة .ومن املهم التعامل مع تلك املشكالت بحد أدىن
من االحرتام ملعايري الرشعية والشكليات اإلجرائية.
يف إمكان التدابري الدستورية االنتقالية أن تقدم حلولً ظرفية لتلك
املشكالت ،وميكنها املساعدة أيضً ا يف مأسسة مسار الدميقراطية،
وتقديم بدائل مؤسسية إلنجاز مزيد من التغيري السيايس((( .ويُقصد
بالدستورانية االنتقالية أيضً ا مجموعة الرتتيبات التي ميكن من خاللها
التعامل مع القضايا الناتجة من عدم وجود نص دستوري بديل من
النص القديم ،وقد يحمل النص القديم ،بطبيعته ،من القيود ما يح ّد
مهم من مشكالت الدستور
إرادة التغيري أو يعرقلهاً ،
فضل عن أ ّن جان ًبا ًّ
يف تجارب االنتقال التي أُ ّجلت فيها عملية صوغ نصوص دستورية
جديدة مل يكن يتصل بالحقوق والضامنات املكفولة دستوريًا ،بقدر ما
4 Gabor Halmai, "Silence of Transitional Constitution: The Invisible
Constitution Concept of the Hungarian Constitutional Court," International
Journal of Constitutional Law, vol. 16, no. 3 (November 2018), p. 970.
5 Jiunn Rong Yeh & Wen Chen Chang, "The Changing Landscape of
Modern Constitutionalism: Transitional Prospection," Taiwan University
Law Review, vol. 4, no. 1 (March 2009), p. 149.
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كان يتصل بالتخوف من خرق تلك القواعد ،أو عدم إنفاذها ،وكذلك
من إمكانية هيمنة أغلبية برملانية معينة يف املستقبل عىل عملية
صوغ القواعد الترشيعية الناظمة للعمل السيايس هيمن ًة أحادية.
تجدر اإلشارة كذلك إىل أن االهتامم بأبعاد "الدستورانية االنتقالية"
يعود أيضً ا إىل أهمية تجارب ما أسامه الري داميوند "النظم السياسية
الهجينة"((( ،تلك النظم التي نتجت من تجارب التحول املتعرثة ،نظم
امتلكت ظاهريًا قواعد دستورية ليربالية ،وانتخابات تعددية شكلية،
لكنها حافظت عىل جوهرها التسلطي ،نظم تتعايش فيها املؤسسات
والقوانني الدميقراطية مع ثقافة ومامرسات سياسية غري دميقراطية،
أو نظم املنطقة الرمادية  ،(((Gray Zoneذات الواجهات الدميقراطية
والجوهر التسلطي .فبالقدر الذي عرف فيه العامل اتسا ًعا مطّر ًدا يف
عدد الدميقراطيات الدستورية ،تزايدت أزمة الدميقراطية الدستورية،
بحيث باتت القواعد الدستورية يف كثري من الدول ترتيبات شكلية،
فحسب ،مفتقرة إىل الجوهر الدميقراطي .فاكتساب دستور مكتوب
يقر الفصل بني السلطات ،ويعزز دور حكم القانون ،وحامية الحريات
رصا
الفردية والجامعية ،ويؤسس لالنتخابات الحرة والتعددية ،كان عن ً
رضوريًا لرشعة وجود بعض النظم السياسية يف نظر مواطنيها ،ويف
دال عىل تعزيز
مؤرشا ً
نظر املجتمع الدويل .لكنه ال يحمل بالرضورة ً
الحكم الدميقراطي ،بل عىل العكس؛ إذ ع َّمق هذا املنحى الفجوة بني
مسار كتابة الدساتري الليربالية املتصاعد ،وواقع الدميقراطية املتأزم(((.
لذلك ،فاملوجة الثانية من التحوالت التي عرفتها تلك الدول مل تكن
تهدف إىل صوغ قواعد دستورية جديدة ،بقدر ما كانت تسعى
إلنفاذ املبادئ والقيم الدستورية املعلنة يف تلك النصوص .فام ُر ّسخ
من حقوق عىل مستوى الدساتري كث ًريا ما كان عرضة للتحايل ،عرب
جملة من الترشيعات والتنظيامت املنافية ملفهوم الدميقراطية
فضل عن أن غياب ميكانيزمات عملية ،وضعف التوازن بني
الليرباليةً ،
السلطات ،جعال كث ًريا من النظم السياسية متتلك املظهر الدميقراطي،
مبا هو جزء من استجابة لضغوط البيئة العاملية وإكراهاتها ،من دون
أن تنجز تغي ًريا سياسيًا حقيقيًا عىل مستوى القواعد الفعلية للعملية
السياسية .لذلك كان عىل قوى التغيري يف مرحلة الحقة أن تتعامل مع
مشكلة تطبيق الدستور ،وإنفاذ مبادئه يف بداية األمر ،قبل التساؤل
عن الحاجة إىل دستور جديد(((.
6 Larry Diamond, "Elections without Democracy Thinking about Hybrid
Regimes," Journal of Democracy, vol. 13, no. 2 (April 2002), pp. 21-35.
7 Carothers, p. 9.
8 Martin Loughlin, "The Contemporary Crisis of Constitutional
Democracy," Oxford Journal of Legal Studies, vol. 39, no. 2 (2019), p. 436.
9 Teitel, p. 173.

67
تتناول الرتتيبات الدستورية للمرحلة االنتقالية أيضً ا مسألة التداخل
يف الصالحيات ،والتنازع الذي قد يحدث بني مختلف املؤسسات
أو السلطات .ففي مرحلة االنتقال ،يربز الرصاع بني السياسة والقانون؛
ذلك أ ّن التطلع إىل ترسيخ القيم الدستورية يف املرحلة املقبلة يجعل
من بني أهداف التدبري االنتقايل ضامن التحول من السياسة التي
تصنع القانون وتوظفه ألهدافها وغاياتها إىل السياسة التي تلتزم
حدود القانون(.((1

 .2أهم مظاهر "الدستورانية االنتقالية"
مجال مالمئًا لكتابة نصوص جديدة،
قلّام تتيح أحوال الحالة االنتقالية ً
بل قد ال تكون مثة حاجة إىل نصوص جديدة ،بقدر الحاجة إىل تفعيل
املبادئ املعلنة ،وتنزيل الضامنات والحقوق املكفولة يف النصوص
القامئة عىل أرض الواقع؛ فيكون املعرب اآلمن إىل تحقيق مطالب
التغيري السيايس هو القيام بجملة من التدابري الدستورية املكملة
التي تضمن استمرارية املؤسسات وتحقق مبدأ رشعية اإلجراءات.
تتجىل أهم مظاهر التدبري الدستوري ملرحلة االنتقال السيايس ،من
خالل التجارب املقارنة ،يف ثالثة مظاهر أساسية:
.أالتعديالت الدستورية الجزئية :تذلل بعض الصعوبات التنظيمية
الناجمة عن قصور يف النص الدستوري الساري .ففي بعض
التجارب كان نجاح عملية االنتقال مرهونًا بنجاح أول انتخابات
تعددية تنافسية ،ومل يكن ممك ًنا نجاح تلك االنتخابات يف ظل
أحكام دستورية تضيق تعسفًا حق الرتشح ،أو تح ّد من فاعلية
الرقابة عىل نزاهة االنتخابات .من املهم مراعاة جانب الرشعية
يف تلك التعديالت ،من حيث احرتام إجراءات التعديل املقررة،
خصوصا يف الحاالت التي يقر فيها الدستور آليات مرنة ملراجعته،
ً
عرب إجراءات ترشيعية عادية .وحتى مع الدساتري الجامدة،
فإ ّن تجارب االنتقال عرفت سوابق يف التعامل مع حاالت
نُظّمت فيها استفتاءات شعبية عىل التعديالت الدستورية يف
املرحلة االنتقالية .إن معظم تجارب االنتقال التي حافظت
عىل النصوص الدستورية املوروثة كاملجر ،واألرجنتني ،وكوريا
الجنوبية ،وتايوان ،عمدت إىل مراجعات دستورية مختلفة يف
مستوياتها .لكنها احتفظت ،عمو ًما ،بالنص السابق يف لحظة
االنتقال ،والرهان بالنسبة إىل قوى التغيري كان يتمثل يف كيفية
تقليص هيمنة الرئيس عىل مؤسسات الحكم ،أو تحييد الحزب
10 Michael Hein, "Constitutional Conflicts Between Politics and Law in
Transition societies: A Systems-Theoretical Approach," Studies of Transition
States and Societies, vol. 3, no. 1 (2011), p. 8.
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الحاكم املحتكر للعمل السيايس ،أو تعزيز ضامنات شفافية
االنتخابات ،أو تحرير القضاء من ضغوط السلطة التنفيذية،
وهو ما تحقق عرب تعديالت دستورية جزئية ،يف نوع من
االستمرارية مع النص السابق(.((1
.بدور املحاكم الدستورية يف االجتهاد والرقابة الدستورية :من
املظاهر املميزة للجيل الثاين من الدساتري يف العامل برو ُز املجالس
الدستورية واملحاكم الدستورية ،مبا هي هيئات رقابية مهمتها
ضامن تطبيق الدستور والرقابة عىل دستورية القوانني ،هيئات
تعزز دورها عىل نحو بارز يف سياق التحوالت الدميقراطية
يف نهاية مثانينيات القرن العرشين؛ إذ بات دورها يف حامية
النظام الدستوري ،ويف تطوير االجتهاد الدستوري ،ملم ًحا
مهم من مالمح الدستورانية االنتقالية منذ ذلك الحني(.((1
ًّ
ميكن املحاكم الدستورية أن تقدم الكثري يف مجال التدابري
الدستورية االنتقالية ،عرب االجتهاد الذي يستطيع أن يحل كث ًريا
من اإلشكاليات التي يطرحها النص الدستوري ،سواء ما اختص
بالقضايا التي صمت النص عن تفصيلها ،أو بتقديم األحكام
لألوضاع السياسية املستجدة ،ال سيام أن طور االنتقال السيايس
أساسا تحدي معالجة حاالت غري منصوص عليها دستوريًا.
يواجه ً
فالدساتري يف النظم غري الدميقراطية صيغ معظمها وفق منطق
الهِبة أو "املنحة امللكية"؛ للمحافظة عىل الوضع القائم ،وضامن
استدامة منظومة الحكم .ويف تجربة مثل تجربة هنغاريا ما بعد
الشيوعية ،استمر رسيان الدستور املوروث من الحقبة املاضية
حاسم
أكرث من عرش سنوات ،وكان دور املحكمة الدستورية
ً
يف نجاح تجربة التحول ،من خالل االجتهاد الذي حقق سيادة
القانون ،وضمن استمرار الرشعية الدستورية( .((1بل إن بعض
الدراسات اعتربت االجتهاد الذي طورته املحكمة الدستورية يف
هنغاريا ،خالل عقد التسعينيات ،لسد الفجوة التي تركها صمت
دستور  1989االنتقايل يف بعض املسائل ،حالة منوذجية ،ومثال
مه ّم ّ
دال عىل ما ميكن أن تقوم به املحاكم الدستورية يف مراحل
االنتقال؛ إذ صار نص الدستور االنتقايل ،إضافة إىل اجتهاد
املحكمة الدستورية ،قاعدة دستورية للمرحلة االنتقالية(.((1
11 Yeh & Chang, p. 152.
12 Teitel, p. 167.
13 Paul Blokker, "Dilemmas of Democratization from Legal Revolutions
to Democratic Constitutionalism?" Nordic Journal of International Law,
vol. 81, no. 4 (2012), p. 444.
14 Halmai, p. 973.
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.جالوثائق الدستورية املؤقتة :تختلف مسمياتها بني اإلعالن
الدستوري ،الدستور املؤقت ،أو الدستور الصغري ،وهي تشري
إىل تدبري دستوري انتقايل ظهر أول مرة يف بولندا بعد الحرب
العاملية األوىل ،يف عام  ،1919ويجسد لحظة انتقالية بني
املنظومة الدستورية والقانونية السابقة ،واملنظومة الجديدة
قيد التأليف .تعرب الوثائق الدستورية املؤقتة عن وضع قانوين
ظريف ،كث ًريا ما يكون يف مراحل ما بعد الحروب والنزاعات ،أو يف
حال انتقال سيايس بني منظومة وأخرى ،تفرضها غالبًا رشعية
األمر الواقع؛ من أجل وضع ترتيبات انتقالية بني النظام املنحل
والنظام الوليد ،وتتميز من الدساتري الدامئة بطابعها املحدود
زمن ًيا ،واقتصار مضامينها عىل آليات تسيري املرحلة ،وطرق صوغ
الدستور الدائم( .((1وال يستند وصف الدساتري الصغرية أو املؤقتة
إىل معايري الحجم ،أو عدد موادها املحدود ،أو األمد الزمني ،بل
يستند إىل معيار طبيعتها القانونية وقيمتها ،مقارن ًة بالدساتري
الدامئة التي تصاغ بأشكال وطرائق متنحها رشعية النص القانوين
األسمى يف املنظومة القانونية للدولة .فالدساتري املؤقتة قد
تصدر يف هيئة مراسيم ،أو أوامر ترشيعية ،أو قد تكون إعالنات
فحسب ،صادرة من سلطة قامئة تسعى لضامن ح ّد أدىن من
الرشعية اإلجرائية يف املرحلة الوسيطة بني الدستور امللغى
والدستور املستقبيل( .((1وميثل اللجوء إىل الوثائق الدستورية
املؤقتة نو ًعا من القطيعة مع املنظومة الدستورية السابقة.
لكنه يف الوقت نفسه قد يحمل أبعاد االستمرارية ،استمرارية
عمل مؤسسات الدولة يف مرحلة االنتقال .فمن حيث املضمون
تركز الوثائق االنتقالية عىل ثالث قضايا أساسية :أوالها التنظيم
املؤقت للسلطة يف مرحلة ما قبل صدور النص الدستوري
الجديد ،وثانيتها وضعية املنظومة الترشيعية السابقة؛ إذ غال ًبا
نص عىل إلغاء أحكام الدستور السابق ،لكن مع استمرارية
ما يُ ّ
الترشيعات إىل أن يصدر ما يلغيها أو يعوضها ،وثالثتها آليات
صوغ النص الدستوري املستقبيل وطرقه ،عىل أن غاية الوثيقة
الدستورية املؤقتة ،يف النهاية ،هي توفري حد أدىن من الرشعية
الشكلية أو اإلجرائية لسري مرحلة االنتقال(.((1
15 Xavier Philippe, "Les Constitutions de transition entre universalisme
et particularisme: Rôle et limites de l'ingénierie constitutionnelle
comparée et internationale. Table ronde," Annuaire international de justice
constitutionnelle, vol. 30, no. 2014 (2015), p. 641.
16 Emmanuel Cartier, "Les Petites constitutions: Contribution à l'analyse
du droit constitutionnel transitoire," Revue française de droit constitutionnel,
vol. 71, no. 3 (2007), p. 515.
17 Ibid., p. 534.
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 .3في دروس التدبير الدستوري االنتقالي
المستفادة من تجارب الربيع العربي
ق ّدمت تجربتا االنتقال يف تونس ومرص ،بداية عام  ،2011عرضني
مختلفني من حيث طريقة هندسة املرحلة السياسية االنتقالية .لكنهام
تعززان نتيجة واحدة ،هي أن جودة التدابري الدستورية االنتقالية ،من
حيث تسلسل املراحل وعقالنية القرارات ،لها تأثري مهم يف رشعية
مسار التغيري وجودة مخرجاته .وعىل الرغم من االختالفات الجوهرية
بني التجربتني ،عىل مستوى مكانة مؤسسة الجيش ودورها يف عملية
االنتقال ،ونوعية إسهامات قوى املجتمع املدين يف بناء التوافقات،
وطبيعة البنى الثقافية والنسيج االجتامعي ،فإن متغري نوعية التدابري
الدستورية االنتقالية كان من املمكن قياس درجة تأثريه بوضوح يف
نجاح مسار االنتقال نسب ًيا يف تونسّ ،
وتعثه الواضح يف مرص.
تحوز تونس ومرص تاريخ ًيا عىل الرصيد األكــر ث ـرا ًء يف التجربة
الدستورية يف املنطقة العربية؛ إذ شهدتا نهاية القرن التاسع عرش
ظهور أوىل الوثائق الدستورية املبكرة يف املنطقة .وعىل الرغم من
أن املامرسة السياسية لنظا َمي الرئيس التونيس زين العابدين بن عيل
( ،)2011-1987والرئيس املرصي حسني مبارك ( ،)2011-1981قد
ش ّوهتا ،إىل حد ما ،ذلك الرصيد الرمزي للقيم الدستورية ،من خالل
جعل الوثيقة الدستورية مطية لخدمة أغراض سلطوية ،وتحقيق
مطامح شخصية عرب تعديالت غري منتهية ،أفقدت الدستور قيمته،
جسد
بع ّده قاعد ًة ناظمة للعمل السيايس ومقيدة للسلطة( ،((1فقد ّ
النظامان مثالني عن املامرسة غري الدستورية الشائعة يف النظم
التسلطية العربية ،حيث الدساتري موجودة بوصفها جز ًءا ال غنى
عنه من الديكور السيايس .لكن هدفها ليس تقييد الحكم ،بل إخفاء
الوجه الحقيقي للحكام املعادين ملبدأ الدستورية .ومع ذلك ،فأحكام
الدستور ناد ًرا ما كانت تُخرتق اخرتاقًا صارخًا .فحينام تصبح مصدر
إزعاج ،أو سب ًبا لكبح الطموحات السلطوية ،تُلغى ببساطة أو تُع َّدل(.((1
عىل الرغم من ثقل اإلرث السلبي الذي أحال وثيقة الحكم األساسية إىل
وسيلة فحسب؛ لتسويغ استمرار حكّام معادين للدستورية يف الحكم
باسم الدستور ،فإن قضية الدستور كانت يف صلب النقاش السيايس يف
مرحلة التحول ،فالقاسم املشرتك بني الحالتني هو أن كتابة دستور جديد
كان دعامة للمرحلة االنتقالية ،األمر الذي بدا مفاجئًا نسب ًّيا؛ فبدلً من
 18حسن طارق ،دستورانية ما بعد انفجارات  :2011قراءة يف تجارب املغرب وتونس
ومرص (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2016 ،ص .11
 19ناثان براون ،دساتري من ورق :الدساتري العربية والسلطة السياسية ،ترجمة محمد نور
فرحات (القاهرة :سطور جديدة ،)2010 ،ص .49
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النظر إىل الدساتري عىل أنها ابتذاالت ورقية ووثائق منزوعة الصدقية،
فقد ُع ّدت أشياء رضورية لخلق نظام سيايس عادل ومستجيب(.((2
يبني مسار االنتقال يف تونس مركزية املسألة الدستورية التي كانت
محور النقاش السيايس منذ اللحظة األوىل ،من خالل جدل تكييف
حالة تخيل الرئيس السابق عن مهامته بني الفصلني 56 :و 57من
أساسا
الدستور الساري( ،((2كام عرب املسار الدستوري االنتقايل املكون ً
من مرحلتني وفق وثيقتني أساسيتني عن نوع من التسلسل املنطقي،
واالنتقال املتدرج من حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ،منظمة
بأحكام الفصل  57من الدستور ،إىل تنظيم دستوري مؤقت يحكمه
املرسوم رقم  14يف  23آذار /مارس  ،2011وهو يُعد مبنزلة "إعالن
دستوري" تم إقراره بعد استنفاد الحلول الدستورية املتاحة(،((2
وصول إىل انتخاب مجلس وطني تأسييس ،توىل يف املرحلة األوىل
ً
إعداد قانون التنظيم املؤقت للسلطات (القانون التأسييس رقم  6يف
 16كانون األول /ديسمرب  ،)2011قبل أن يؤسس منظومة دستورية
جديدة بصدور نص دستور  27كانون الثاين /يناير.
وميكن وصف التدبري الدستوري املؤقت باملتدرج واملنطقي املساير
ملتطلبات املرحلة ،وناتج من مسار تشاريك توافقي ،حافظ يف لحظة
سياسية خطرة عىل استمرارية الدولة ،وحسن سري مؤسساتها .ففي
اللحظة التي بات فيها النص الدستوري السابق عاج ًزا عن القيام
بدوره التاريخي ،وغري مستجيب للمطالب الثورية للشعب التونيس،
اعتُمد إعالن  23آذار /مارس الذي أصبح ،بغض الطرف عن قيمته
فعل تأسيس ًيا مكونًا لنظام
القانونية يف نظام معياري قيد التحولً ،
دستوري جديد منفصل عن النظام الدستوري لسنة  ،1959ومستند
أساسا إىل رشعية توافقية إجرائية ،مثلت قاعدة للمرحلة االنتقالية
ً
األوىل .فالنص املؤقت الذي جسد الرشعية الثورية كان مفتاح عمل
عب أيضً ا عن نوع من التواصل
املؤسسات يف الفرتة الثانية من التحولَّ ،
مع النظام الدستوري القديم من خالل ارتكازه عىل نص املادة  57من
الدستور السابق(.((2
 20ناثان براون ،إعادة ميالد دستورية :تونس ومرص تعيدان بناء نفسهام (نيويورك:
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،)2011 ،ص .5
 21امحمد ماليك" ،األسس الدستورية للجمهورية التونسية الثانية" ،يف :امحمد ماليك
[وآخرون] ،ثورة تونس :األسباب والسياقات والتحديات (الدوحة /بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص .377
 22وليد تريك" ،اإلشكالية الدستورية يف تجربة االنتقال الدميقراطي يف تونس" ،إيليزا ،مج
 ،1العدد  ،)2018( 1ص .153
23 Rafaa Ben Achour & Sana Ben Achour, "La transition démocratique en
Tunisie: Entre légalité constitutionnelle et légitimité révolutionnaire," Revue
Française de droit constitutionnel, vol. 92, no. 4 (2012), p. 723.
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وعىل النقيض من ذلك ،كشف التدبري الدستوري االنتقايل يف مرص
حالة من التخبط والتناقض لقرارات املجلس األعىل للقوات املسلحة
مامرسا سلطة إمالئية مهيمنة
الذي انفرد بإدارة املرحلة االنتقالية،
ً
عىل املشهد السيايس ،من خالل عدد اإلعالنات الدستورية التي
أصدرها ،وعمقت حالة االستقطاب يف مرحلة سياسية حساسة،
رشا يف تعرثه.
وأربكت مسار التحول من البداية ،وكانت متسببًا مبا ً
سواء كان ذلك الترصف بحسن نية ،سببها قلة خربة املجلس بالشؤون
السياسية( ،((2أو من أجل الحرص عىل استمرارية دور املؤسسة
العسكرية املتحكم يف املرحلة االنتقالية؛ بغرض تحصني مكانتها
املستقبلية يف البناء الدستوري الجديد( ،((2فإن املسار املتذبذب
لإلعالنات الدستورية ،واإلعالنات املكملة ،والتعديالت الدستورية
واملتوالية ،أفقد املؤسسة العسكرية الثقة الالزمة يف نظر من يراها
ضامنة لتحقيق أهداف الثورة(.((2
دفع التخبط املجلس العسكري الشديد ،وقراراته العشوائية ،إىل
الدخول يف متاهات قانونية عىل حساب إمكانية تفعيل الحياة
السياسية ،وإجراء املفاوضات ،وبناء التوافقات املمكنة .فاملجلس
الذي ق ّدم نفسه حاميًا للثورة ،كان يف صدارة القوى املحافظة التي
ال تدفع إىل التغيري ،وانتهج آليات عمل سياسية ،تعيد ثوابت النظام
السابق ،بحسب فلسفة نظام مبارك نفسه(.((2
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ثان ًيا :طبيعة المرحلة السياسية
في الجزائر بعد  2نيسان /أبريل 2019
ومقتضياتها الدستورية
افتتح الحراك الشعبي يف الجزائر منذ  22شباط /فرباير  2019مرحلة
سياسية جديدة ،متجاوزًا وضع الجمود السيايس النسبي الذي كان
حال ًة استثنائية يف منطقة عربية حافلة بالتحوالت ،منذ انفجار
انتفاضات الربيع العريب .لقد كرست التظاهرات الشعبية ،وكان
سببها املبارش إطالق مرشوع الوالية الرئاسية الخامسة لرئيس "مقعد
وغائب عن األحداث" ،حاجز الخوف ،وأنهت وضع الرتقب الذي ساد
منذ إعالن موعد االنتخابات الرئاسية يف  18نيسان /أبريل .2019

واملستفاد من الدرسني ،التونيس واملرصي ،هو أن جودة الرتتيبات
االنتقالية عامل مه ّم ومؤثر يف نوعية مخرجات مسار االنتقال .فأي
رشا يف عيوب جوهرية عىل مستوى
قصور إجرايئ قد يكون سب ًبا مبا ً
نتائج عملية االنتقال ،وشكل املنظومة الدستورية الجديدة؛ لذلك
فإن االهتامم بسالمة اإلجراءات ليس مسألة تفصيلية يف مثل هذه
املراحل ،بل هو يف مركز عملية االنتقال ،ومعركة اإلجراءات واألشكال
الدستورية ،هي أيضً ا معركة تحييد القوى املعادية للتغيري ،ومعركة
بناء رشعية املنظومة الجديدة.

منذ ذلك التاريخ ،تعيش البالد وض ًعا سياس ًيا انتقال ًيا ،تتجاذبه
نظرتان :األوىل تعترب الحراك الشعبي ردة فعل ظرفية عىل مرشوع
سيايس لجناح داخل السلطة ميكن استيعابه ضمن األطر السياسية
والدستورية القامئة ،والثانية تعتربه حركة ثورية تتطلع إىل التغيري
الشامل ملنظومة الحكم.

 24جامل جربيل" ،ندوة الدستور املرصي ومراحل االنتقال نحو الدميقراطية" ،يف :محمد
طه عليوة [وآخرون] ،جدل الدستور واملرحلة االنتقالية يف مرص (الدوحة /بريوت :املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2014 ،ص .266
 25تامر مصطفى" ،صياغة الدستور يف مرص :هل ميكن إلطار قانوين أن يعيد إحياء
عملية االنتقال" ،موجز السياسة ،مركز بروكنجز  -جامعة ستانفورد للتحوالت العربية
(آذار /مارس  ،)2012ص .4
 26لالستزادة بشأن اإلعالنات والتعديالت الدستورية ،ينظر :محمد رشيف بسيوين
ومحمد هالل ،الجمهورية الثانية يف مرص (القاهرة :دار الرشوق ،)2012 ،ص .470-441
 27ثناء فؤاد عبد الله" ،الدستور املرصي الجديد ومرحلة التأسيس الدميقراطي :مالبسات
املرحلة االنتقالية" ،يف :عليوة [وآخرون] ،ص .230

 .1حركة  22فيفري [شباط /فبراير] :2019
أهي "حالة ثورية" أم احتجاج ظرفي؟
اجتمع عشية املوعد االنتخايب الرئايس ،يف  18نيسان /أبريل ،2019
عدد من العوامل التي ساهمت يف دفع الجزائريني إىل اختيار مسلك
االحتجاج السلمي عرب التظاهر؛ للتعبري عن رفضهم الوضع السيايس
القائم ،وهو اختيار كان أقرب إىل الحتمية يف ظل غياب بدائل
مؤسسية أخرى:

طارقميدلا لاقتنالاو ةيروتسدلا ةلأسملا :فلم
التدبير الدستوري لالنتقال السياسي في الحالة الجزائرية
هل تلبي المسالك الدستورية القائمة مطالب الحراك الشعبي؟

1.منظومة حكم تجسد منوذ ًجا مثال ًيا لنظام سيايس تسلطي ذي
مظهر دميقراطي .فوجود دستور يق ّر مبادئ التعددية السياسية،
وسيادة الشعب يف االختيار ،والفصل بني السلطات ،وتوايل
الدورات االنتخابية "التعددية" مل تكن كلّها إال واجهة ملنظومة
حكم معادية للدميقراطية؛ ذلك أ ّن التالعب بنتائج االنتخابات
أفقدها القدرة عىل أن تكون قناة للمشاركة الفعلية ،أو وسيلة
للتغيري السيايس السلمي ،وتعدد التعديالت الدستورية حال
دون أن تصبح تلك الوثيقة مرج ًعا ضابطًا للعمل السيايس،
أو قي ًدا مينع النزوع نحو شخصنة الحكم(.((2
2.مجال عمومي محكم اإلغــاق ،عرب حياة حزبية متحكم يف
مكوناتها أمنيًا؛ إذ يخضع اعتامد األح ـزاب لرغبة السلطة
التنفيذية ،عىل الرغم من كل الضامنات التي يق ّرها الدستور(.((2
وتعرف األحزاب السياسية تدبري انقالبات داخلية عىل نحو
متكرر ،واختالق أزمات رشعية داخلها ،عىل خلفية مواقفها
من السلطة .أما املسريات أو التظاهرات يف الشارع ،فممنوعة
منذ عقدين من الزمن يف عاصمة البالد ،مبوجب قرار حكومي؛
إذ يُستحرض دو ًما الخطر اإلرهايب ،ويجري التذرع به؛ لتسويغ
التضييق املستمر عىل الحريات العامة(.((3
تعاظم
3.تعاظم دور رجال املال واألعامل يف الحياة السياسية
ً
متزاي ًدا ،ال سيام من كان منهم مرتبطًا مبحيط الرئيس؛ إذ بات
تأثريهم البارز يف املشهد السيايس أحد أهم مظاهر العالقات
املشبوهة بني املال الفاسد والسياسة ،وهي مامرسات عززت
منحى استبعاد املواطن الجزائري من دائرة القرار السيايس ،مقابل
سيطرة شبكات الوالء والزبائنية .فرتشيح رئيس غائب ذهنيًا عن
مجرى األحداث بسبب وضعه الصحي املتدهور ،كان السبيل
املالئم الستمرار شبكات الفساد يف االستفادة من الريع(.((3
4.حالة من االنسداد السيايس تعيشها البالد تقري ًبا ،منذ أن فرضت
والية الرئيس الرابعة عام  ،2014يف انتخابات فاز بها من دون
 28ميكن اعتبار التعديالت التي أحدثها نظام "بوتفليقة" عىل الدستور مخلة مببدأ عمومية
القاعدة القانونية ،ففي عام  2008عدل الدستور؛ لريفع القيد أمام تجديد واليته للمرة الثانية،
ثم عاد يف  ،2016يف نهاية واليته الرابعة ،ليعدل الدستور ،واض ًعا من جديد القيد عىل إمكانية
تجديد والية الرئيس أكرث من مرة ضمن املواد الصامء ،فنظريًا كان يف وسع الرئيس الجزائري،
عبد العزيز بوتفليقة ،أن يرتشح لوالية خامسة وسادسة ،باعتبار أن الوالية الخامسة كانت
ستع ّد األوىل يف ضوء دستور عام  ،2016بينام لن يتمكن غريه من الحكم مدة تزيد عىل واليتني.
 29مارتا سمبليثي ونسيام فرفييش ورمزي لكريم ،إصالح سيايس أم تقييد إضايف للمجتمع
وللمجال السيايس يف الجزائر؟ (كوبنهاغن :الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان ،)2012 ،ص .43
 30أُصدر يف  23شباط /فرباير  2011مرسوم برفع حالة الطوارئ التي استمرت يف البالد
منذ  9شباط /فرباير  ،1992لك ّن َم ْنع املسريات بقي مفروضً ا يف العاصمة ،ويف باقي املدن
يخضع األمر لترصيح مسبق من السلطات.
 31بشري فريك ،حكم بوتفليقة جنون أم خيانة؟ (الجزائر :دار األمة ،)2019 ،ص .318
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أن يخاطب املواطنني ،أو أن يشارك يف تنشيط حملته االنتخابية،
وهي حالة تعاظمت بتزايد الشكوك بني الحلفاء املشاركني يف
الحكم ،وعجزهم عن طرح بدائل الستمرارية املنظومة ،خارج
مرشوع استمرارية "بوتفليقة يف الحكم" .فعىل الرغم من
درجة املخاطرة العالية التي كان يشكلها هذا املرشوع ،فإنّه
كان الخيار املتاح ألجنحة الحكم للمحافظة عىل التوازن الهش
القائم بينها(.((3
لقد دفعت كل تلك العوامل وغريها إىل اللجوء إىل الشارع من أجل
وقف هذا املسار ،فتوالت التظاهرات السلمية الشعبية يف عاصمة
البالد ،ويف مختلف املدن ،دوريًا (الجمعة من كل أسبوع) بأعداد
متزايدة .وكام هي الحال يف كل حركة ثورية ،تصاعد املطلب الشعبي
من رفض ترشيح الرئيس املريض إىل املطالبة بإسقاط النظام ،توازيًا
مع التنازالت التي ق ّدمها النظام؛ إذ أقدم جناح الرئاسة عىل مناورة
أخرية بعد أسبوعني من بداية االحتجاجات ،فألغى االنتخابات ،وأقال
الحكومة ،ودعا إىل ندوة وطنية للحوار حول خطوات اإلصالح الالزمة؛
تحض ًريا لتعديالت دستورية ،ثم انتخابات تديرها هيئة مستقلة ال
يرتشح لها الرئيس(.((3
شكّلت اللحظة التي عربت فيها قيادة الجيش عن دعمها مطالب
املتظاهرين املرشوعة نقط َة تح ُّول مهمة يف مسار األحداث .ففي
تقدير زولتان باراين ،يكون انحياز الجيش إىل مطالب املحتجني رشطًا
أساسا لنجاح أي انتفاضة" :قد نستمر يف االختالف حول أسباب إثارة
ً
غضب الجامهري ودفعهم نحو الثورة ،إال أننا رمبا نتفق عىل يشء
واحد يف غاية األهمية :مبجرد أن تبدأ الثورة فإنها ناد ًرا ما تنجح من
دون دعم أجهزة الدولة القمعية ال سيام الجيش النظامي ،لذلك فإن
إحدى النقاط الرئيسة التي يؤكد عليها هذا الكتاب أن رد فعل الجيش
تجاه االنتفاضة يقرر إىل حد كبري نتائجها النهائية"( .((3ففي أغلب
األحيان ،تتخذ الجيوش موقفًا من ثالثة مواقف يف مواجهة االنتفاضات
الشعبية :إما أن تنحاز إىل املحتجني ،أو تعارض مسعاهم وتحمي
النظام ،أو تنقسم عىل نفسها .وبالطبع يعترب الخيار األول ،بحسب
باراين ،هو األنسب لنجاح الحركة الثورية( ،((3وهو الخيار الذي عرب
عنه موقف مؤسسة الجيش يف  26آذار /مارس؛ أي بعد نحو شهر
 32عابد شارف" ،الجزائر :انسداد سيايس وصعوبات ترتيب املرحلة االنتقالية" ،تقارير،
مركز الجزيرة للدراسات ،2014/10/28 ،شوهد يف  ،2021/10/4يفhttps://bit.ly/3lk8MrO :
" 33االنتخابات الرئاسية يف الجزائر :جدل التأجيل وفرص التغيري" ،تقدير موقف ،املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2019/3/14 ،شوهد يف  ،2021/10/4يف:
https://bit.ly/3vuE6c4
 34زولتان باراين ،كيف تستجيب الجيوش للثورات وملاذا؟ ترجمة عبد الرحمن عياش
(بريوت :الشبكة العربية لألبحاث والنرش ،)2017 ،ص .39
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من بداية التظاهرات الشعبية ]...[" :يتعني بل يجب تبني حل يكفل
الخروج من األزمة ويستجيب للمطالب املرشوعة للشعب الجزائري،
وهو الحل الذي يضمن احرتام أحكام الدستور واستمرارية سيادة
الدولة ،حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع يكون مقبولً من
كافة األطراف وهو الحل املنصوص عليه يف الدستور يف مادته .((3("102
وعىل الرغم من أن تدخّل قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع،
أحمد قايد صالح ( ،)2019-2004يف الشأن السيايس بهذه الصورة
خصوصا حني استعمل مجد ًدا يف
كان خارج مقتضيات الدستور،
ً
الثاين من نيسان /أبريل لغة األمر املبارش ،مؤك ًدا رضورة التطبيق
الفوري للحل املقرتح ،بتفعيل املادة  ،102فإنه يشدد يف املضمون
عىل أن هذا هو الحل املمكن لتلبية املطالب املرشوعة ،وضامن
احرتام أحكام الدستور.
ميكن أن نفهم ذلك عىل أنه صورة من صور الحالة الثورية التي تلتبس
فيها املرشوعية الثورية بالرشعية الدستورية ،وأن الوضع السيايس
بات ،وفق منظور التحوالت السياسية ،حالة ثورية .بيد أن النتائج
الثورية يظل تحقيقها مرتبطًا مبسلك اإلجراءات واملخارج العملية
التي يفرتض أن تبلورها املفاوضات والتسويات بني مختلف القوى
عبت يف األسبوع األول
الفاعلة .غري أن قيادة الجيش التي كانت قد ّ
من االحتجاجات عن رفضها ما أسمته "نداءات مشبوهة ،ظاهرها
التغني بالدميقراطية ،وباطنها جر هؤالء املغرر بهم إىل مسالك غري
آمنة"( ،((3قبل أن تغري بعد ذلك نحو دعم مطالب الحراك ،ستحتكر يف
املرحلة املقبلة حق تفسري مطالب املحتجني وتأويلها ،وترسم منفردة
طرق تحقيقها ،وستحاول استثامر رمزية انحيازها إىل املتظاهرين،
وعدم استعامل العنف ضدهم ،وحامية سلمية املسريات ،وكذلك
دورها يف تحييد "القوى غري الدستورية"( ((3التي استأثرت مبؤسسة
الرئاسة ،لتميل مخطط املرحلة السياسية االنتقالية.
لقد كان ممك ًنا أن تكون استقالة الرئيس بوتفليقة ،يف الثاين من
نيسان /أبريل ،بداية تفكك منظومة الحكم .ففي حاالت مامثلة،
تعب تلك اللحظة عن بداية انهيار النظام املتمركز حول رئيس
ّ
ماسك بزمام منظومة الحكم .لكن يف نظام سيايس ،عىل غرار ما
 36حميد ولد أحمد وملني شيخي" ،قائد الجيش الجزائري يطالب بإعالن بوتفليقة غري
الئق للرئاسة "،رويرتز ،2019/3/27 ،شوهد يف  ،2021/10/26يفhttps://reut.rs/3vKsKBf :
 37رياض صيداوي ،نهاية زمن بوتفليقة :رصاعات النخب السياسية والعسكرية ،ط 2
(جنيف :املركز العريب للدراسات السياسية واالجتامعية ،)2019 ،ص .53
 38وصف "القوى غري الدستورية" ورد أكرث من مرة يف خطاب املؤسسة العسكرية؛
لإلشارة إىل الفريق الذي يقوده سعيد بوتفليقة ،شقيق الرئيس بوتفليقة ومستشاره الشخيص
عىل مستوى رئاسة الجمهورية ،بحيث تنسب إليه العديد من القرارات التي اتخذها من
دون الرجوع إىل شخص الرئيس العاجز بحكم وضعه الصحي ،وهو وصف أريد به نزع صفة
الرشعية عن قرارات محتملة بعزل قائد األركان.
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عرفته الجزائر مدة طويلة نسب ًيا ،مرتكز عىل ثنائية السلطة الظاهرة
والسلطة الخفية ،قد تكون تلك اللحظة محدودة التأثري يف مسار
التحول .فمنذ ّ
تعث مسار التحول الدميقراطي بداية التسعينيات،
مل تتغري كث ًريا مكونات السلطة الخفية ،يف حني استهلكت املنظومة
خمسة رؤساء يع ّدون واجهة سياسية .قد يكون "بوتفليقة" سعى
خالل عقدين من الحكم لتغيري بعض قواعد اللعبة الخفية(،((3
لكن طريقة خروجه من الحكم تشبه كث ًريا طريقة مغادرة سابقيه.
فحني يصبح استمرار الرئيس يهدد بقاء املنظومة ،يض َّحى به لضامن
استمرار املنظومة نفسها.
توصل إليها الباحث طيبي غامري ،يف دراسته حول
إ ّن الخالصة التي ّ
الجيش والثورات العربية (دراسة شملت بلدان :مرص ،وتونس،
وسورية ،وليبيا ،واليمن) ،تفيد أ ّن التمييز بني الثورة واالنقالب أم ٌر
صعب ج ًّدا؛ نظ ًرا إىل التداخالت املمكنة بينهام ،ونظ ًرا إىل إمكانيات
االستثامر واملناورة املتاحة لجميع الفاعلني يف أثناء االحتجاجات.
وتبدو تلك الخالصة واقعية جـ ًّدا ،وقابلة لإلسقاط عىل الحالة
الجزائرية؛ إذ ينبغي بحسبه التمييز بني املعايري املؤسسة للثورة،
واملعايري الناتجة لها ،فكثري من العوامل قد تسهم يف تح ّول الثورة
التي استوفت معايري البدايات إىل انقالب يتمرد متر ًدا ذك ًيا وسلم ًيا،
وفقًا ملنطق الثورة ،عىل معايري النهايات ،ثم يعيد النخب الحاكمة إىل
مكانها ،مع بعض التغيريات؛ المتصاص الغضب الشعبي( .((4فاألجنحة
سيت تلك الثورات متكّنت ،بحسب غامري ،من رضب "رسب
التي ّ
عصافري بحجر واحد"؛ إذ انقلب أحد األجنحة عىل األجنحة األخرى،
من دون سقوط يف مخالفة القوانني واألعراف الوطنية والدولية.
ويف الوقت نفسه ،فإ ّن الجناح الذي استثمر يف الثورة لبّى ظاهريًا
مطالب التغيري ،متجاوزًا الضغط الشعبي الذي ولّدته الثورة بأقل
جهد وخسائر ممكنة(.((4

 .2الترتيب الدستوري للمرحلة االنتقالية
أنتجت استقالة الرئيس بوتفليقة ،وانتقال السلطة وفق مقتضيات
املادة  102من الدستور ،حالة من الخالف بني من اعتربها إنجازًا
مهم ميكن أن يحقق اخرتاقًا يف بنية النظام ،ومن اعتربها عملية
ًّ
ـول رئيس مجلس األمــة،
التفاف عىل مطالب الــشــارع .وقــد تـ ّ
عبد القادر بن صالح ( ،)2019-2002رئاسة الدولة بالنيابة مدة
 90يو ًما جسدت ،يف نظر قطاع عريض من املحتجني ،استمرا ًرا
 39صيداوي ،ص .39
 40طيبي غامري ،الجندي والدولة والثورات العربية (الدوحة /بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2019 ،ص .80
 41املرجع نفسه ،ص .81

طارقميدلا لاقتنالاو ةيروتسدلا ةلأسملا :فلم
التدبير الدستوري لالنتقال السياسي في الحالة الجزائرية
هل تلبي المسالك الدستورية القائمة مطالب الحراك الشعبي؟

ملنظومة الحكم القامئة يف غياب شخص بوتفليقة فقط ،األمر الذي
ترجمته الشعارات املرفوعة املنادية برحيل كل رموز النظام ،ال سيام
من وصفهم املحتجون ،بـ "الباءات الثالث" :عبد القادر بن صالح
الرئيس املؤقت ،ونور الدين بدوي رئيس الحكومة (آذار /مارس
– كانون األول /ديسمرب  ،)2019والطيب بلعيز رئيس املجلس
الدستوري (شباط /فرباير – نيسان /أبريل .)2019
تلك املطالب وصفها قائد أركان الجيش بأنها تعجيزية ،وأنها تهدف
إىل دفع البالد نحو الفراغ الدستوري ،وواضح يف املرحلة االنتقالية أ ّن
الطرف الفاعل ،وصاحب القرار الحقيقي خلف ستار الرئاسة املؤقتة،
هو قيادة الجيش التي اعتربت ،من منظور تفسريها الخاص للامدة
 28من الدستور ،أنها تحوز الحق يف مرافقة املسار االنتقايل" :أؤكد أن
سري املرحلة االنتقالية املخصصة لتحضري االنتخابات الرئاسية ،سيتم
مبرافقة الجيش الذي سيسهر عىل متابعة سري هذه املرحلة"(.((4
إن هذا التفسري جعلها أيضً ا تحتكر حق ترجمة املطالب الشعبية،
وتحديد املرشوع منها وغري املرشوع ،وتفصيل طريقة تجسيدها،
بحيث انتقل خطاب املؤسسة العسكرية من اعتبار تفعيل املادة
 102أفضل الحلول إىل الحديث عن أنه الحل الوحيد الذي ال ميكن
تصور الحل خارجه.
إذًا ،تستند مؤسسة الجيش يف دورها السيايس الحاسم يف هذه
املرحلة إىل نص املادة  28من الدستور ،وهي املادة الوحيدة (إضافة
(((4
إىل اإلشارة الواردة يف ديباجة الدستور ،يف الفقرة السادسة عرشة)
التي تحدد دور الجيش يف دستور البالد ،وهي مادة مل يشملها
منفصل عن قيادته العليا
ً
التعديل منذ  ،1989وال تخ ّول الجيش،
أي صالحية خاصة يف أوضاع سياسية
املجسدة يف رئيس الجمهوريةّ ،
(((4
تعترب وفق خطاب الجيش نفسه أوضا ًعا دستورية .
تواترت الدعوات يف املسريات الشعبية إىل تطبيق املادتني السابعة
والثامنة من الدستور ،يف حني كانت املطالب بتفعيل املادة الثانية
بعد املئة محل أخذ ور ّد ،كام أسلفنا .ويف املقابل ،أصبح خطاب قيادة
" 42الفريق قايد صالح :سري املرحلة االنتقالية لتحضري الرئاسيات سيتم مبرافقة الجيش
الوطني الشعبي" ،إذاعة الجزائر الدولية ،2019/10/4 ،شوهد يف  ،2021/10/26يف:
https://bit.ly/3nugHEz
 43نص الفقرة السادسة عرشة من ديباجة دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 2016
عىل ما ييل" :تسهر الدولة عىل احرتافية الجيش الوطني الشعبي وعىل عرصنته بالصورة
التي تجعله ميتلك القدرات املطلوبة للحفاظ عىل االستقالل الوطني ،والدفاع عن السيادة
الوطنية،ووحدة البالد وحرمتها الرتابية،وحامية مجالها الربيوالجويوالبحري"
 44نص املادة  28من دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  2016عىل ما ييل" :تنتظم
الطاقة الدفاعية لألمة ودعمها وتطويرها حول الجيش الوطني الشعبي .تـتـمثل املهـمة
الـدائـمة لـلـجيش الـوطـني الـشـعبي يف املحـافـظة عـىل االسـتـقالل الـوطـني والـدفـاع
عن السيادة الوطن ّية .كـام يـضطلع بـالدفاع عن وحدة البالد وسالمـتها الـرتابية وحـامية
مـجالها الـربي والجوي ومـختلف مناطق أمالكها البحرية".
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الجيش ،منذ الثالثني من آذار /مارس ،يركز عىل املواد الثالث ،وهذا
يوحي بأن املواد مجتمعة تع ّد توليفة للحل السيايس الدستوري .فام
طبيعة الحل الذي تتضمنه املواد ،7 :و ،8و ،102من الدستور؟
من حيث الشكل ال ميكن اعتبار املواد الثالث مبنزلة إعالن دستوري،
أو دستور صغري؛ ألن هذا األخري يتطلب إصدار إعالن منفصل ،يوضح
كيفية تجسيد هذه األحكام ،ويبني نطاق تطبيق اإلعالن والنتائج
وخصوصا بالنسبة إىل باقي أحكام الدستور،
املرتتبة عىل تطبيقه،
ً
وهو األمر الذي مل يحصل عىل الرغم من وجود عدة مقرتحات حول
إعالنات دستورية مكملة ،وتصورات عملية إلجراءات ميكن أن تكفل
تلبية مطالب الحراك ،من دون الوقوع يف مخالفة رصيحة ألحكام
مثل ،نحو انتخاب شخصية توافقية عىل رأس
الدستور كالدفعً ،
مجلس األمة ،ثم استقالة رئيس الدولة بالنيابة؛ لتؤول الرئاسة إىل
رئيس مجلس األمة الجديد(.((4
تنص املادة السابعة من دستور البالد عىل أن "الشعب مصدر كل
سلطة ،السيادة الوطنية ملك للشعب وحده" .أما املادة الثامنة،
فتقر بأن "السلطة التأسيسية ملك للشعب ،ميارس الشعب سيادته
بواسطة املؤسسات الدستورية التي يختارها ،ميارس الشعب هذه
السيادة أيضً ا عن طريق االستفتاء وبواسطة ممثليه املنتخبني ،لرئيس
الجمهورية أن يلتجئ إىل إرادة الشعب مبارشة" ،وهام مادتان وردتا
يف فصل املبادئ العامة للحكم ،وال تفصالن يف أي آليات إجرائية،
ما عدا ما تعلق مبامرسة الشعب سيادته عرب املؤسسات املنتخبة،
أو بإمكانية لجوء الرئيس الستفتاء الشعب مبارشة ،وهي صالحية ال
ميلكها الرئيس املؤقت ،ومل يُلجأ إليها عمل ًيا.
أما املادة  ،102فتتعلق بتنظيم حالة شغور منصب رئيس الجمهورية؛
بسبب العجز أو الوفاة أو االستقالة ،بحيث يكلف رئيس مجلس
األمــة برئاسة الدولة مؤقتًا مدة تسعني يو ًما ،تخصص إلجراء
انتخابات رئاسية.
والتفسري املمكن للجمع بني املواد الثالث املذكورة ،هو أن تفعيل
حالة الشغور املنصوص عليها إجرائ ًيا يف املادة  ،102قد تم استجابة
ملطالب الشعب صاحب السيادة؛ بغرض متكينه من أن يختار مجد ًدا
من يحكمه .لكن التفسري اإليجايب اآلخر الذي ميكن فهمه من
التوليفة ،أنه تحقيقًا ملفهوم سيادة الشعب يف االختيار ميكن تجاوز
بعض القيود الواردة عىل حالة الشغور ،فهو التفسري املهمل وغري
 45قدّم مختصون وناشطون مقرتحات كثرية؛ من أجل تلبية مطالب الحراك ،من دون
تجاوز املحاذير الدستورية ،وميكن عىل سبيل املثال العودة إىل بعض املساهامت ،ينظر :خالد
شبيل" ،الحراك الشعبي والحلول الدستورية :صياغة منوذج جزائري يف االنتقال الدميقراطي"
يومية الشعب ،العدد  3( 17914نيسان /أبريل  ،)2019ص .12
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املعمول به يف سري املرحلة االنتقالية .وقد طرح تفعيل املادة 102
جملة من القيود املقررة ،مبوجب املادة  ،104أمام تجسيد اإلرادة
الشعبية يف االختيار الحر ،عرب انتخابات شفافة تعددية وتنافسية:
•عدم إمكانية إقالة الحكومة أو تعديل تشكيلتها؛ إذ تتمتع
الحكومة بصالحية اإلرشاف عىل كل مراحل االنتخابات ،وكث ًريا
تهم بالتالعب بنتائج االنتخابات.
ما واجه رموز تلك الحكومة ً
•عدم إمكانية مبارشة تعديل الدستور لتوفري رشوط أفضل
للمسار االنتخايب ،سواء مببادرة من الرئيس املؤقت أو من
أعضاء الربملان.

•عدم امتالك الرئيس املؤقت صالحية حل املجلس الشعبي
الوطني (املكون من أغلبية موالية للرئيس املستقيل).
مل تكن تسمح تلك القيود يف نظر املتظاهرين بتوفري رشوط انتخابات
مدخل لتغيري سيايس متدرج ملنظومة الحكم.
ً
تنافسية ميكن أن تشكّل
نصبها الرئيس السابق ،ويف
فانتخابات ترشف عليها الحكومة التي ّ
ظل أغلبية سياسية من أحزاب املواالة ،تسيطر عىل املجالس املحلية
املنتخبة والربملان ،وجهاز بريوقراطي يقوده موالون للرئيس املنتهية
مهامته ،ال ميكنها إال أن تكون انتخابات غري تنافسية ،إضافة إىل
أن الصالحيات الواسعة لرئيس الجمهورية ،يف ظل الدستور القائم،
تهدد باختزال مسار التغيري أو انتكاسه يف حال فوز قوى محافظة
يف االنتخابات.
وزيادة عىل أن التوجه إىل االنتخاب يف أوضاع سياسية انتقالية ،من
دون تنظيم حوار وطني ،وصوغ ميثاق سيايس جامع محدد لخطوات
اإلصالح املستقبلية ،ال ميكن أن يضمن نجاح املسعى اإلصالحي؛
إذ حتى يف حال وصول شخصية إصالحية إىل سدة الرئاسة ،عرب
انتخابات تنافسية ،ميكن أن تكون ضحية لتغ ّول القوى املحافظة
داخل أجهزة الدولة.
إن حالة الرفض الواسع للمسار املحدد من السلطة القامئة ،تجلَّت
يف عدم تقدم مرشحني النتخابات  4متوز /يوليو 2019؛ إذ سجلت
الجزائر سابقة سياسية باستدعاء الرئيس النتخابات تنقيض آجالها من
دون تق ّدم مرشحني( ،((4وهو وض ٌع دفع املجلس الدستوري إىل إعالن
استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية خالل أجل التسعني يو ًما
املحددة دستوريًا( ،((4وأحال إىل رئيس الدولة املؤقت مهمة العمل
 46قدمت شخصيتان مغمورتان ملفَّي ترشحهام ،لكن املجلس الدستوري رفضهام؛ لعدم
استيفاء الرشوط املطلوبة.
 47الجمهورية الجزائرية ،املجلس الدستوري" ،قــرار رقم  /20ق .م .د ،19 /مؤرخ يف 27
رمضان عام  1440املوافق أ ّول يونيو سنة  ،"2019شوهد يف  ،2021/10/4يف:
https://bit.ly/2NohcCb
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لتوفري رشوط تنظيمها من جديد ،وخ ّوله صالحية استدعاء الهيئة
الناخبة من جديد ،متى توافرت رشوطها ،وهو ما يعني ضمنيًا متديد
واليته إىل أجل يحدده تنصيب رئيس جديد للبالد.

 .3مالحظات حول المسلك الدستوري
المنتهج
يتضح من خالل مقتضيات املواد الدستورية املنظمة لحالة شغور
منصب رئيس الجمهورية أ ّن األجل الدستوري قد انقىض مبرور
التسعني يو ًما املقررة؛ لذلك فإن انقضاء تلك اآلجال أفقد املرحلة
االنتقالية املمددة سندها الدستوري؛ مبعنى أن تصاعد املطلب
السيايس يف الشارع قد بلغ ح ًّدا مل يعد يف إمكان النص الدستوري
التجاوب معه ،وأن الوضع بات يف حاجة إىل إج ـراءات خاصة،
أو إىل تدابري دستورية انتقالية تضمن مستوى مقبولً من رشعية
املسار السيايس.
كان ينبغي أن تستند الخطوات السياسية املتخذة بعد تاريخ انقضاء
عهدة الرئيس املؤقت إىل نتائج حوارات وتفاهامت سياسية ،تساعد
يف توفري رشعية ظرفية ملزيد من اإلجراءات التي متكّن من سد الخلل،
أو تستند إىل فتوى كاملة من املجلس الدستوري ،يحدد فيها سبل
فضل عن أن املسار الذي
تجاوز أسباب عدم جدوى املسار االنتخايبً ،
أديرت وفقه املرحلة االنتقالية املوصوفة بـ "الدستورية" يتضمن
العديد من اإلجراءات التي خالفت رصاح ًة األحكام السارية ،وهذا ما
يعكس نو ًعا من االنتقائية يف احتكام املؤسسات القامئة إىل الدستور:
1.إلــغــاء الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز بوتفليقة ،يف
 11آذار /مارس  ،2019االنتخابات ،من دون أي سبب وجيه،
ومن دون أي سند دستوري؛ فكان يحق للرئيس السابق أن
يسحب ترشّ حه ،لكنه مل يكن ميتلك صالحية الرتاجع عن
استدعاء الهيئة الناخبة.
حل بوتفليقة ،يف التاريخ نفسه ،الهيئة العليا املستقلة ملراقبة
ّ 2.
االنتخابات التي ترشف عىل رقابة مختلف مراحل العملية
االنتخابية ،وهو إجراء كان من شأنه أن يضع انتخابات 4
متوز /يوليو تحت طائلة البطالن ،لو أجريت؛ إذ استدعى
الرئيس املؤقت الهيئة الناخبة إىل املوعد ذاته يف غياب الهيئة
املنحلة ،التي تخ ّولها املادة  194من الدستور السهر عىل نزاهة
مختلف مراحل العملية االنتخابية.
3.تعيني رئيس املجلس الدستوري تعيي ًنا مخالفًا ألحكام الدستور؛
فبعد استقالة الرئيس السابق للمجلس الدستوري ،الطيب بلعيز
(يعترب أحد رموز حكم بوتفليقة) ،يف  16نيسان /أبريل ،أقدم

طارقميدلا لاقتنالاو ةيروتسدلا ةلأسملا :فلم
التدبير الدستوري لالنتقال السياسي في الحالة الجزائرية
هل تلبي المسالك الدستورية القائمة مطالب الحراك الشعبي؟

الرئيس املؤقت ،عبد القادر بن صالح ،عىل تعيني أحد أعضاء
املجلس بطريقة مخالفة ملا تق ّره املادة  183من الدستور ،يف
منصب رئيس املجلس ،وهو أمر خ َِطر بالنظر إىل أهمية دور
املجلس الدستوري يف السهر عىل احرتام الدستور ،وبالنظر أيضً ا
إىل الفرصة التي فُ ِّوتت بعدم تعيني شخصية مستقلة يف هذا
املنصب ميكنها أن تؤثر إيجابيًّا يف مسار التغيري السيايس ،بزيادة
دور املجلس وحضوره يف املسار االنتقايل.
4.عدم التزام الحكومة التي ع ّينها الرئيس السابق ،قبل تنحيته،
بالتوجه إىل املجلس الشعبي الوطني لطلب ثقته ،وفق ما
يفرضه الدستور ،وهو رشط رضوري ملبارشة عملها( ،((4وهو
إجراء لو احرتم لفتح منفذًا لتلبية بعض املطالب ،من خالل
دفع نواب املجلس إىل االمتناع عن منح الثقة للحكومة ،ومن
ثم سقوطها ،من دون تجاوز أحكام الدستور التي متنع الرئيس
املؤقت من إقالة الحكومة.
5.عىل الرغم من وجود قيد دستوري عىل الرئيس املؤقت مينعه
من تعديل الحكومة أو إقالتها ،وهو القيد الذي ات ُّخذ ذريع ًة
لرفض تلبية مطلب إقالة الحكومة ،فإن الرئيس املؤقت أقدم
يف مناسبتني عىل تعديل وزاري جزيئ ،شمل يف األوىل حقيبة
بدل
العدل؛ وذلك بعزل وزير العدل وتكليف شخصية جديدة ً
منه ،يف  31متوز /يوليو  ،((4(2019وقبول استقالة وزيرة الثقافة
يف الثانية ،وإسناد مهامت الوزارة إىل وزير االتصال(.((5
يتضح مام تقدم أن عدة قرارات اتخذها الرئيس املؤقت تعكس نو ًعا
من االنتقائية يف احرتام أحكام الدستور؛ إذ تجاوز أحكام الدستور
تجاوزًا غري مسوغ (أي خارج سياق األحداث ،أو بعي ًدا من االستجابة
ملتطلبات املرحلة) ،يف حني تذ ّرع باملحاذير الدستورية لرفض كثري
من املطالب الشعبية املرشوعة ،وهي املامرسة االنتقائية التي متس
يف الصميم رشعية املسار السيايس املوصوف بالدستوري ،يف غياب
تام ملؤسسة املجلس الدستوري التي كان يُنتظر منها أن تؤدي أدوا ًرا
مهمة يف مرحلة سياسية انتقالية دقيقة ج ًّدا.
 48تنص املادة  94من الدستور الجزائري لسنة  2016عىل أن الوزير األول يقدم استقالته
إىل رئيس الجمهورية يف حال عدم موافقة املجلس الشعبي الوطني عىل مخطط عمل
حكومته.
 49الجمهورية الجزائرية" ،مرسوم رئايس رقم  219-19مؤرخ يف  28ذي القعدة عام
 1440املوافق  31يوليو سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام عضو يف الحكومة" ،الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية ،العدد  ،2019/7/31 ،48شوهد يف  ،2021/10/4يف:
https://bit.ly/30Ky2OG
 50الجمهورية الجزائرية" ،مرسوم رئايس رقم  238-19مؤرخ يف  28ذي الحجة عام 1440
املوافق  29غشت سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام عضو يف الحكومة" ،الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية ،العدد  ،2019/8/29 ،52شوهد يف  ،2021/10/4يف:
https://bit.ly/3eLkoTp
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ً
ثالثا :اإلجراءات السياسية المرافقة
للمسار "الدستوري" االنتقالي
تستمد التدابري الدستورية االنتقالية ،يف أغلب األحيان ،مرشوعيتها
من الحوارات واملفاوضات التي تفيض إىل بناء توافقات مرحلية،
ومن مختلف اإلجراءات املرافقة التي تساعد يف إضفاء صدقية عىل
املسارات التي قد تكون متجاوزة ،بطبعها ،املنطق الدستوري العادي؛
فالنص الدستوري بحرفيته ال يستطيع استيعاب اللحظة االنتقالية
بكل تعقيداتها.

ويعترب بعض املتابعني أن الحراك الشعبي يف الجزائر مل يقدم ممثلني
عنه ،ومل يفرز قوى ثورية ميكنها أن تفاوض السلطة القامئة ،وتفتك
مزي ًدا من التنازالت( ،((5أو تسهم يف بناء تفاهامت مرحلية لتجاوز
املأزق ،وهو قول فيه جانب من الصواب ،عىل اعتبار أن أهم العوامل
التي ساعدت يف تجنيد عدد أكرب من املتظاهرين هو غياب جهة
محددة تنظم أو تنسق املسريات الشعبية ،وعدم هيمنة تيار سيايس
أو فكري معني عىل الحراك الشعبي .فقد كان التوجس من محاوالت
تص ّدر الحراك سب ًبا يف إفشال كثري من املساعي لتشكيل لجان تنسيق،
أو بروز متحدثني باسم املتظاهرين .ويف املقابل ،كان للحراك الشعبي
ومختلف الفعاليات املجتمعية مقرتحات وبدائل للحل ،جرى تداولها
عىل نطاق واسع ،ونوقشت يف الساحات العامة ،وكان لتكتالت
املجتمع املدين إسهامات معتربة يف بلورة تصورات عملية ،إىل جانب
" 51الجزائر  2019من الحراك إىل االنتخابات" ،تقارير ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،2020/2/20 ،ص  ،23شوهد يف  ،2021/10/4يفhttps://bit.ly/38KXo3n :

76
النداءات والرسائل التي وجهتها شخصيات عمومية عديدة ،مطالبة
املعب عنها.
السلطة برضورة االستجابة للمطالب املرشوعة ّ
يكمن مصدر الضعف يف املقاربة املعتمدة إلدارة املرحلة ،يف تقديرنا،
يف منحاها املختزل بشأن كيفية تنظيم انتخابات رئاسية فقط ،ويف
مقاربتها القامئة عىل احتكار قيادة الجيش ،خارج األطر الرسمية،
عب املسلك
لسلطة تقرير مقتضياتها وخطواتها منفردة ،بحيث ّ
اإلجرايئ عن إرادة منفردة لجهة سيادية محتكرة للقرار ،بدلً من
املسلك التشاريك التوافقي .والتدابري املرافقة مل تسهم يف تشكيل
قاعدة داعمة للمسار اإلجرايئ ،فقرارات إدارة املرحلة االنتقالية مل
تكن يف النهاية مستندة إىل رشعية دستورية سليمة ،وال إىل توافقات
وتفاهامت سياسية .وميكننا تحديد مصادر ضعف التدابري الخاصة
باملسار االنتقايل ،عىل مستوى استجابته ملقتضيات املرحلة ،وعدم
تلبيتها تطلعات املواطنني يف إنجاز التغيري السيايس السلمي ،يف ما ييل:
1.الدور املهيمن ملؤسسة الجيش يف املرحلة االنتقالية :من املنتظر
يف حاالت االنتقال السيايس أن تشغل املؤسسة العسكرية
دو ًرا مؤث ًرا يف عملية االنتقال .ويف الجزائر ،بالنظر إىل التجربة
التاريخية واملكانة الخاصة ملؤسسة الجيش ،مل يكن من املتوقع
أن تكون هذه املؤسسة عىل الحياد يف لحظة سياسية حاسمة.
لقد أسهم موقفها اإليجايب يف تحقيق أول اخرتاق من خالل
استقالة الرئيس السابق .لكن ذلك ال يعفي قيادة الجيش من
وداعم للمنظومة
أساسا يف منظومة الحكم،
ً
كونها كانت طرفًا ً
املنهارة ،فاالنحياز إىل مطالب الشارع قد يخ ّول املؤسسة مكانة
مهمة يف املسار ،لكنه ال مينحها حق احتكار تصور الحلول،
وإمالء مخطط العمل.
متيزت املرحلة االنتقالية بحضور مكثف لقيادة الجيش يف
املجال العام ،فقد تجاوز عدد تدخالت قائد الجيش يف مدة
مثانية أشهر أربعني ً
تدخل (بني خطاب ،أو كلمة ،أو بيان)(،((5
ومتيز دور قيادة الجيش بسلطة إمالئية مفرطة ،متجاوزًا
املؤسسات الرسمية القامئة.
ويربز الدور املؤثر لقيادة الجيش يف صوغ مالمح املرحلة
االنتقالية أيضً ا من خالل مامرسة سلطة التعقيب عىل القرارات
املتخذة من املؤسسات الرسمية( ،((5وهو دور يقع تحت طائلة
 52الجمهورية الجزائرية ،وزارة الدفاع الوطني ،خالصة خطب ورسائل الفريق أحمد قايد
صالح قائد أركان الجيش نائب وزير الدفاع الوطني (كانون األول /ديسمرب .)2019
 53نصب رئيس الدولة املؤقت لجنة كلفها بإدارة الحوار الوطني ،وقال إن هذه اللجنة
سيدة يف عملها ،وأوضح رئيس هذه اللجنة ،عقب تكليفه ،رضورة اتخاذ إجراءات تهدئة .غري
أن قائد األركان سارع إىل رفض ما اعتربه رشوطًا مسبقة.

ددعلالا  52ددعلاادلجملا  52 -ددعلادعلا
Issue 52 - Volume 9 - September  2021

التناقض مع تعريف املرحلة ،بكونها مرحلة انتقالية دستورية؛
أي وفق األحكام السارية التي ال متنح هذه املؤسسة سلطة
الوصاية عىل املؤسسات القامئة .فعىل عكس التجربة املرصية،
تربز الحالة الجزائرية منوذ ًجا آخر من التدخالت يف املشهد
السيايس االنتقايل املسترت خلف غطاء املؤسسات االنتقالية.
2.ضعف إسهام املجلس الدستوري :حدد الدستور الجزائري املهمة
األساسية للمجلس الدستوري بالسهر عىل احرتام الدستور ،وعزز
تعديل عام  2016دوره يف مجال الفصل يف الدفع إىل عدم
الدستورية .تع ّد مؤسسة املجلس الدستوري ،بحسب مكانتها،
أعىل مؤسسة رقابية تسهر عىل تطبيق الدستور ،وتحوز مهمة
أخرى أهم ،وهي تطوير االجتهاد الدستوري ،فقد نص نظامها
الداخيل ،يف مادتيه 81 :و ،82رصاحة عىل إمكانية أن يستشار
املجلس يف إطار تطبيق املادة  104من الدستور (تتعلق بالقيود
الواردة عىل صالحيات الرئيس املؤقت) ،ووجوب اجتامعه يف
هذه الحاالت ليبدي رأيه( .((5وكان ممك ًنا أن يسهم دور نشط
للمجلس بهذا الصدد يف تقديم البدائل والحلول ،ال سيام يف ظل
رفض الشارع انتخابات الرابع من متوز /يوليو ،وتجاوز الرئيس
املؤقت حدود واليته الدستورية املقررة.
أساسا يف استنباط أحكام غري منصوص عليها
يتمثل االجتهاد ً
رصاحة يف النص؛ ملواجهة حاالت طارئة مل يتعرض لها املؤسس
الدستوري؛ إذ كان يف اإلمكان أن يعمل املجلس لتقديم آراء
تفصيلية ،تراعي طبيعة املرحلة ومرشوعية املطالب الشعبية.
غري أن مساهمته املقترصة عىل إعالن استحالة إجراء االنتخابات
يف موعدها ،ومتديد والية الرئيس املؤقت إىل أجل غري محدد
زمن ًيا ،وإحالة أمر استدعاء الهيئة الناخبة مجد ًدا إىل رئيس
الدولة ،باتت ملم ًحا مميزا لضعف التدبري الدستوري االنتقايل يف
الحالة الجزائرية .وقد يرتبط ضعف إسهام املجلس الدستوري
بنوعية تركيبته البرشية املوروثة من حقبة الرئيس السابق (كان
الوالء هو املؤهل األساس لتويل املناصب) ،وقد يكون سببه
هيمنة قوى أخرى عىل القرار ،ومنعها مثل تلك املساهامت .يف
كل األحوال ،فإن دور املجلس مل َ
يرق إىل الدور املؤثر املنتظر
منه يف مرحلة مهمة من تاريخ البالد.
3.غياب حوار وطني حقيقي ،وتهميش مبادرات املجتمع املدين :مل
َ
يرق دور املجتمع املدين يف الحالة الجزائرية إىل مستوى اإلسهام
 54الجمهورية الجزائرية ،املجلس الدستوري" ،النظام املحدد لقواعد عمل املجلس
الدستوري (املعدّل واملت ّمم مبوجب املداولة املؤرخة يف  18صفر عام  1441املوافق 17
أكتوبر سنة  ،2019/5/12 ،")2019شوهد يف  ،2021/3/15يفhttps://bit.ly/3ltHwHG :

طارقميدلا لاقتنالاو ةيروتسدلا ةلأسملا :فلم
التدبير الدستوري لالنتقال السياسي في الحالة الجزائرية
هل تلبي المسالك الدستورية القائمة مطالب الحراك الشعبي؟
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الفعلية بأن "محاولة فرض رشوط تعجيزية وإمالءات مرفوضة
وتفصيل [ ،]...إضافة إىل محاولة بث أفكار مسمومة
ً
جملة
ترهن الرئيس القادم ،وتفرض عليه تطبيق أجندات معدة
مسبقا"(.((5

الذي ق ّدمه نظريه يف التجربة التونسية ،من حيث إدارة الحوار
وبناء التسويات يف مرحلة االنتقال .لكنه ق ّدم يف املقابل إسها ًما
معت ًربا من خالل عدد من األوراق واملقرتحات التي طرحت
حلول وتصورات ،تجمع بني الحل الدستوري والحل السيايس
ً
لتجاوز املأزق .وميكن اعتبار وثيقة "املنتدى الوطني للحوار"
الصادرة يف  6متوز /يوليو  2019عن ندوة وطنية ،ضمت زهاء
 700مشارك ممثل عن فعاليات املجتمع الوطني واألحزاب
السياسية ،باختالف أطيافها (باستثناء أحزاب املواالة)( ،((5أكرث
املبادرات نض ًجا من حيث التصور التفصييل ملراحل إنجاز
الحوار الوطني املؤدي إىل توفري عوامل نجاح االنتخابات ،أو من
حيث مستوى متثيلية الجمعيات الوطنية والنقابات املستقلة،
وثقل األحزاب املشاركة فيها ،فالخريطة التي اقرتحتها األرضية
وضحت رشوط الحوار الوطني ومبادئه ،وتديره شخصيات
مستقلة غري متورطة يف املرحلة السابقة ،وتشارك فيه أيضً ا كل
القوى املؤمنة مببادئ ثورة  22شباط /فرباير السلمية ،وغري
املنخرطة يف مرشوع العهدة الخامسة ،وحددت أولوياته ببحث
سبل تنظيم انتخابات رئاسية يف آجال مقبولة ،يف حدود ستة
أشهر ،بوصفها خطوة أوىل يف مسار التحول الدميقراطي ،يُفصل
ميثاق وطني جامع أهم مكوناته .وعىل الرغم من التنازل الذي
عربت عنه الوثيقة ،من خالل التغايض عن مطلب تنحي جميع
رموز النظام السابق قبل إجراء االنتخابات ،وتعويضه بقرص
مطلب الرحيل عىل من ثبت تورطهم يف قضايا الفساد ،فإ ّن
السلطة القامئة مل تتجاوب مع هذه املبادرة أيضً ا ،كغريها من
املبادرات األخرى.
ومن ناحية أخرى ،عمدت السلطة بأسلوب منفرد إىل تنصيب
لجنة للحوار والوساطة ،ض ّمت يف عضويتها رموزًا من النظام
السابق ،إلدارة حــوار قالت إنها لن تشارك فيه وستلتزم
مبخرجاته .لكن يكفي للتدليل عىل شكلية هذا املسعى ،بل
وعبثه ،اإلشارة إىل أن عمل هذه اللجنة الذي قاطعته معظم
فعاليات الحراك الشعبي كان يفرتض أن يخلص ،بحسب
القامئني عليها ،إىل تحديد رشوط وضع موعد انتخايب جديد،
يكفل التعبري الحر والنزيه للجزائريني ،ووضع ميثاق رشف يلتزم
به املشاركون يف االنتخابات ،باعتباره ضامنة الستمرارية مسار
التغيري السيايس بعد االنتخابات ،قبل أن يأيت الرد من السلطة

إن اختزال املسار السيايس االنتقايل يف إعادة إجراء انتخابات ،سقط
موعدها يف مناسبتني سابقتني؛ بسبب الرفض الشعبي ،من دون عقد

ُ 55عرفت املبادرة بوثيقة "عني البنيان" ،وجاءت يف أعقاب نهاية العهدة الرئاسية
االنتقالية للرئيس املؤقت ،ينظر :سليم محمدي" ،بن خالف :هذه هي الوثيقة الرسمية
والحرصية املنبثقة عن املنتدى الوطني للحوار املنعقد اليوم وكل وثيقة أو بيان عدا هذه
الوثيقة فهو باطل وال أساس له من الصحة" ،الجزائر اآلن ،2019/7/7 ،شوهد يف ،2021/10/4
يفhttp://bit.ly/3qLj45D :

" 56الفريق قايد صالح ينوه بالنتائج املشجعة املحققة من قبل الهيئة الوطنية للوساطة
والحوار" ،وكالة األنباء الجزائرية ،2019/8/26 ،شوهد يف  ،2021/10/26يف:
https://bit.ly/3GmmjcD
" 57كريم يونس :طلبنا اإلرساع بإجراءات تهدئة" ،الخرب ،2019/8/8 ،شوهد يف
 ،2021/10/4يفhttp://bit.ly/3bNeUFS :

ويف الوقت الــذي كانت فيه اللجنة املعينة من الرئيس
املؤقت إلدارة الحوار تخطط لعقد ندوة وطنية تناقش كل
املقرتحات ،وتحدد كيفية اختيار أعضاء هيئة وطنية ترشف عىل
االنتخابات( ،((5جرى التعجيل باقرتاح استدعاء الهيئة الناخبة من
قيادة املؤسسة العسكرية؛ حتى قبل أن تنتهي اللجنة من إعداد
تقاريرها وتقديم خالصة عملها .إن شكالنية الحوار واختصاره
يف نقطة اقرتاح تعديالت جزئية عىل قانون االنتخابات ،وتقديم
فضل
مرشوع قانون إلنشاء سلطة مستقلة لتنظيم االنتخاباتً ،
عن عدم صدقية مجرياته ،من حيث عدم معرفة كيف جرت
أطواره ،ومن هم املشاركون فيه ،زيادة عىل عدم إلزامية نتائجه
للسلطة ،كلها مظاهر لضعف اإلجـراءات السياسية املرافقة
للمرحلة .وتجدر اإلشارة أيضً ا إىل أن مسار املرحلة االنتقالية قد
ترافق مع تضييق كبري عىل حرية التظاهر واملسريات ،وكذلك
تعتيم إعالمي شديد عىل الحراك ،فقد توقفت التغطيات
اإلعالمية يف القنوات الحكومية والخاصة لفعالياته ،وهي عوامل
مل تسمح بتوافر أجواء إيجابية باعثة عىل الثقة ،ال سيام يف ظل
حملة من املتابعات التي شملت املتظاهرين.

رابعا :تأثير التدابير االنتقالية
ً
في نتائج المسار السياسي
اعتمدت السلطة القامئة يف مرحلة ما بعد استقالة بوتفليقة ،يف تدبري
املرحلة االنتقالية ،عىل حرص مسارها يف كيفية سد الفراغ يف مؤسسة
الرئاسة بأرسع وقت وأقل تكلفة ممكنة؛ ما جعل مسار االنتقال
مختزلً يف تصورها يف عملية االنتخاب التي بدا مسارها مفتق ًرا إىل
مقومات الصدقية الالزمة الستحقاق كان ينتظر منه أن يفتتح عهد
التغيري السيايس.
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حوار وطني جدي وملزم النتائج ،يساعد يف بناء وفاق وطني ،ومن
دون مراجعة املنظومة الترشيعية مراجعة واسعة ،وعدم السامح
مبيالد كيانات سياسية جديدة ،أو اعتامد أي نوع من تدابري العزل
السيايس ،واستبعاد رموز النظام السابق من املناصب القيادية يف
الدولة ،أفقدت املسار االنتخايب رهانه الحقيقي ،مبا هو استحقاق
مي ِكن القوى املجتمعية من اسرتجاع املبادرة يف لحظة االنتقال،

واإلسهام يف صوغ قواعد اللعبة السياسية من جديد.
لقد كان من النتائج املبارشة للتدبري املنفرد للمرحلة االنتقالية،
وإلجراءاتها املفتقرة إىل الحد األدىن من التوافق ،افتقاد االستحقاق
االنتخايب رهاناته الفعلية يف لحظة تاريخية حاسمة ،فكانت املشاركة
فيه ،عىل ضعفها ،تعب ًريا عن رغبة يف تجاوز حالة املؤقت نحو
مؤسسات دامئة ،وإن تحقق ذلك عىل حساب فرص التمكني ملنظومة
سياسية جديدة ،أو حتى مراجعة قواعد اللعبة القامئة ،فاالعتبار
األساس لفرض االنتخابات بتلك الطريقة ،كان هو سد الشغور يف
املنصب الرئايس ،من دون اعتبار ألولوية مراجعة رشوط العملية
السياسية ،أو فتح فرصة لتجديد البناء السيايس.
فاملرتشحون الذين تق ّدموا إىل موعد  12كانون األول /ديسمرب 2019
االنتخايب ،كانوا يف معظمهم ميثلون وجوه الحقبة املاضية ،مع غياب
كيل ملرشحني من خارج الصندوق ،أو شخصيات ميكن أن تصنع قطيعة
مع النظام السابق ،وهو ما انعكس يف ضعف خطاب الحملة االنتخابية،
وفتور مستوى الحضور الشعبي فيها ،عىل عكس ما كان يؤمل يف
انتخابات يفرتض أنها مفصلية ،وتع ّد مدخل انتقال ملرحلة جديدة.
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مل يحظ مرشوع قانون إنشاء السلطة املستقلة لالنتخابات بالنقاش
الالزم يف وسائل اإلعالم ،وال يف جلسات عامة ،وال تحت قبة الربملان،
فقد قدم املرشوع مع النص املتضمن تعديالت القانون االنتخايب،
وجرى تصديقهام يف زمن قيايس ج ًّدا .والغريب أن هذه السلطة
جرى تنصيبها يوم صدور قانونها تنصي ًبا مخالفًا ألحكام قانونها
الذي ينص رصاحة عىل رضورة القيام مبشاورات؛ للوصول إىل اختيار
أعضائها( ،((5وصادف التاريخ ذاته موعد استدعاء الهيئة الناخبة أيضً ا،
مع كل الرتتيبات التي كان يجب عىل السلطة املستحدثة القيام بها
لتنصيب هياكلها املركزية واملحلية ،وإعداد نظامها الداخيل ،واستالم
قوائم الناخبني من وزارة الداخلية التي كانت تتوىل العملية قبل
ذلك .كل تلك الرتتيبات كان ينبغي الفراغ منها قبل استدعاء الهيئة
الناخبة؛ ألن توقيع مرسوم االستدعاء يعني عمليًا انطالق العمليات
التحضريية لالنتخابات ،من استقبال للراغبني يف الرتشح لسحب
استامرات اكتتاب التوقيعات ،ومبارشة املراجعة االستثنائية للقوائم
االنتخابية ،وهي املهامت املسندة إىل الهيئة املستحدثة.
لقد ساهمت التدابري غري التوافقية للمرحلة السياسية االنتقالية،
والخطوات املترسعة نحو برمجة االنتخابات ،يف إضعاف الثقة باملسار
السيايس ،وجعل املوعد االنتخايب محطة استقطاب حاد بني من
اعتقد بإمكانية حدوث التغيري من خاللها ،برشط تصحيح االختالالت
اإلجرائية وتدارك النقص ،ومن اعتربها محطة مشابهة النتخابات
العهد املــايض ،ومحطة ضائعة يف استحقاقات التغيري السيايس،
ومل تلق الرتحيب واإلشــادة القوية ،إال من أحـزاب املــواالة التي
باركت بقوة املسار ،وعملت يف تجنيد وعائها وشبكاتها التقليدية
إلنجاح االنتخابات.
وأدى إجراء االنتخابات ،عىل الرغم مام شابها من نقائص إجرائية،
وما عرفته من مستوى إقبال متواضع؛ إذ بلغت نسبة املشاركة
نحو  39.88يف املئة( ،((5إىل إنهاء املرحلة االنتقالية .غري أن افتقار
املوعد االنتخايب إىل رهان التغيري الذي يفرتض أن يكون الرهان
األساس لعملية انتخابية ،متثل بداية االنتقال الدميقراطي ،مل يسمح
باستيعاب املسار االنتخايب لآلمال املرشوعة يف افتتاح مرحلة سياسية
عب بوضوح حصول الوزير األول األسبق يف حكومة
جديدة .فقد ّ
ُ 58سجلت خروق قانونية كثرية يف عملية اختيار أعضاء الهيئة ،ويف طريقة تزكية رئيسها
الذي شغل يف وقت سابق منصب وزير العدل ،يف مناسبتني يف عهد الرئيس بوتفليقة .ينظر:
بيان الحزب السيايس قيد التأسيس "حركة عزم" الذي ندد بالخروق التي شابت العملية؛
"مقرتحات لتقويم مسار إجراءات امليض إىل االنتخابات الرئاسية" ،حركة عزم،2019/10/12 ،
شوهد يف  ،2021/10/4يفhttp://bit.ly/3cDB24M :
 59الجمهورية الجزائرية ،املجلس الدستوري" ،إعالن رقم  /03أ .م د 19 /مـؤرخ يف 19
ربيع الثاين عـام  1441املوافـق  16ديسمرب سنة  ،2019يتضمن النتائـج النهائية النتخـاب
رئيس الجمهوريـة" ،شوهد يف  ،2021/10/4يفhttps://bit.ly/3cAb7Lm :

طارقميدلا لاقتنالاو ةيروتسدلا ةلأسملا :فلم
التدبير الدستوري لالنتقال السياسي في الحالة الجزائرية
هل تلبي المسالك الدستورية القائمة مطالب الحراك الشعبي؟

بوتفليقة عىل األغلبية الرصيحة من الــدور األول عن املستوى
وعب أيضً ا عن متكن القوى املحافظة
املتواضع لتنافسية االنتخاباتّ ،
الرافضة للتغيري من فرض منطق تحجيم نطاق التغيري السيايس ،عرب
إعادة تدوير شخصيات نظام بوتفليقة ،لتكون أقرب إىل االستمرارية
منها إىل القطيعة مع العهد املايض.

خاتمة واستنتاجات
منذ بداية التحوالت الجارية يف الجزائر ،يف أعقاب تنحي الرئيس
السابق ،كان هناك استحضار متزايد للتجربة التاريخية السيئة التي
عرفتها البالد ،عقب تعرث مسار التحول الدميقراطي يف بداية عقد
التسعينيات ،وقيست كل دعوة إىل إطالق مرحلة سياسية انتقالية
مبقياس املرحلة االنتقالية يف سنوات التسعينيات .وعىل الرغم من
أن مفهوم املرحلة االنتقالية ليس مرتبطًا بفكرة االنقالب العسكري،
وبــإدارة البالد خارج مقتضيات الرشعية الدستورية واملرشوعية
السياسية ،فإ ّن الخطاب الحكومي الرسمي ،وكذلك خطاب كثري من
الفاعلني قد استخدم ،بقصد أو بغري قصد ،املرحلة االنتقالية واملسار
التأسييس استخدا ًما مكرو ًرا عىل أنهام مرادفان ملسارات مجهولة،
وعنوانان مقرتنان بالفوىض والفراغ املؤسسايت .وهو منحى ساهم يف
حرص النقاش منذ البداية يف زاوية كيفية إحداث تغيري سيايس يف
ضوء املخارج الدستورية املتاحة ،ووفق التدابري املمكنة املستمدة من
دستور البالد املعدل عام .2016
ال يُع ّد خيار تدبري املرحلة السياسية االنتقالية بني استقالة الرئيس
السابق وانتخاب الرئيس الجديد ،وفق ما تتيحه النصوص الدستورية
السارية ،سابق ًة يف هذا املجال ،فعدد من تجارب االنتقال السيايس
ُرجحت فيها خيارات العمل ضمن ما يتيحه النص املوروث من العهد
السابق ،فام يُع ّد نو ًعا من السابقة يف الحالة الجزائرية هو اقتصار
مفهوم الحل الدستوري عىل املقتضيات الحرفية ملنطوق النص
الدستوري ،من دون تعديالت دستورية جزئية ،وال مراجعة جوهرية
للبنية الترشيعية املوروثة ،وكذلك من دون توظيف ما تتيحه التدابري
الدستورية االنتقالية من أدوات؛ لتجاوز املأزق الذي صنعه عجز
النص عن استيعاب تحديات اللحظة السياسية.
وميكن القول إن القوى املحافظة الرافضة للتغيري السيايس العميق
داخل منظومة الحكم قد متكنت ،عرب التحكم يف مسار إدارة املرحلة
االنتقالية ،من اختزال مسار العملية السياسية؛ لتكون محصورة يف
سد الشغور القائم يف منصب رئيس الجمهورية ،باستخدام انتقايئ
للمقتضيات الدستورية التي استعملت نصوصها الحرفية ذريعة؛ لكبح
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مطالب التغيري وتحجيمها ،بينام جرى تجاوزها يف مناسبات عدة؛
لتنفيذ أجندة سياسية تخدم حرص مجال التغيري يف مستوى محدود.
لقد فرض منطق التسيري األحادي ألجندة املرحلة االنتقالية تدابري
فاقدة للرشعية الدستورية التامة ،وغري حائزة عىل حد أدىن من
القبول والتوافق بني مختلف الفواعل ،وأهم من ذلك أنها غري
مستجيبة ملقتضيات املرحلة ،فانعكس هذا عىل طبيعة النتائج
املحققة التي رجحت كفة إعادة إنتاج املنظومة نفسها عىل تطلعات
التغيري السيايس الحقيقي.
وتربز تجربة تدبري املرحلة االنتقالية يف الجزائر أهمية مسارات
الحوار والتفاوض يف بناء تسويات تتمم رشعية اإلجراءات والتدابري
االنتقالية ،ففي غياب ميثاق سيايس جامع ،وغياب توافق سيايس
عىل أولويات املرحلة ،تصبح العملية االنتخابية وسيلة لتجديد
الرشعية القانونية للمنظومة القامئة ،فاقدة لرهانها الحقيقي ،رهان
بناء العملية الدميقراطية ،وغري مستوعبة مطالب التغيري يف مرحلة
سياسية فارقة.
وال تصاغ الدساتري لتوقع لحظة االنتقال ،وال لتفصل مسالك التغيري
السيايس الثوري ،بل عىل العكس؛ إذ غالبًا ما تكون النصوص
الدستورية ،ال سيام يف النظم التسلطية ،تعب ًريا عن ميزان القوى
القائم ،وترجمة لرغبة السلطة يف املحافظة عىل الوضع؛ لذلك ليس
من املنتظر أن تتمكن تلك األطر الدستورية من الوفاء مبتطلبات
مرحلة االنتقال السيايس .ولتجاوز ذلك النقص ،فإن التوافقات
السياسية يف إمكانها أن تحقق املرشوعية السياسية لبعض التدابري
املؤقتة .كذلك يف إمكان االجتهاد الدستوري أن يوفر ،من خالل قراءة
حلول وبدائل تضمن رشعية املسار .أما
إيجابية ملبادئ الدستورً ،
يف غياب تلك الحلول املرحلية ،فإن خيار التمسك بأحكام الدستور
قد يصبح مطية ،فحسب؛ للمحافظة عىل الوضع القائم ،وتأجيل
مطالب التغيري.
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إ ّن املجتمع املدين لَ ُهو تجربة أو سلسلة طويلة من التجارب ،حيث
كل ما يتعلق به إمنا هو نابع من املحاولة وخاضع للمراجعة،
إن ّ
لكن ال أحد يتح ّمل مسؤولية التجارب.
مايكل والزر Michael Walzer

حتى اآلن ،ال يوجد أي دليل عىل وجود مجتمع مدين يعمل وظيف ًّيا
يف أفريقيا.
باتريك شابال Patrick Chabal

يرى جان وجون كوماروف ،يف مقدمتهام لكتاب رأساملية األلفية
وثقافة النيوليربالية ،أن املجتمع املدين ،وأكرث من أي معلَم آخر ،عاد
ظهوره بوصفه الفكرة الكربى التي ميّزت اللحظة األلفية .وهام ،يف
هذا الكتاب ،يُلقيان الضوء عىل أوجه تشابه كربى ما بني الظهور األول
لفكرة "املجتمع املدين" ،يف أواخر القرن الثامن عرش ،وظهورها مجد ًدا
يف أواخر القرن العرشين((( .سأقرتح يف هذه الدراسة أن مثة تناقضات
جوهرية بني املجيء األول والثاين لـ "املجتمع املدين" ،وأقرتح أن توظيفًا
ملفهوم محدد ج ًدا عن هذا املصطلح يجري استخدامه ،حيث يؤدي
إىل تصميم مساحة اجتامعية جديدة يف العديد من دول الجنوب
الكبري .فمن رسيالنكا إىل كينيا ،تعرض هذه "املجتمعات املدنية"
املص ّنعة ميزات تتجاوز محض الثقافة ،أو االقتصاد ،أو الجغرافيا ،أو
التاميز يف املوارد.
يؤدي الرواج الذي تشهده عبارة "املجتمع املدين" ،يف كل مكان ،إىل
سهولة االعتقاد أنها كانت ،وعىل الدوام ،كيانًا قامئًا وموجو ًدا عىل
منوال الدولة أو السوق ،ورمبا يكون قد ظهر برسعة ،لكنه وطّن
وترسخ؛ وذلك كلّه بفعل الحديث املستمر عنه وتسميته
نفسه ّ
شكل ،وإحاطته بهالة من اليقني ،ما يشبه مثال حنة أرندت
ومنحه ً
عن الكلب ّ
اسم؛ فيصري
الضال الذي تزداد فرصه يف الحياة كلام ُمنح ً
وجود الكلمة يعني وجود اليشء ذاته! ومع ذلك ،ما ِمن إجامع
بشأن ما ميثّله املجتمع املدين ،وتاريخ بدئه ،ومك ّوناته .ال تقدم هذه
أي إجابات يف هذا الصدد ،لكنها تحاول ،عىل نحو أشد
الدراسة ّ
إلحا ًحا ،أن تنأى عن املجتمع املدين بوصفه فكرة كان لها ،وال يزال،
تأث ٌري دائم ومستمر يف حياة الناس يف بعض البلدان يف الجنوب الكبري.
فالغرض ،إذًا ،لن يكون تعريف املجتمعات املدنية وتقديم وصف
لها ،بقدر ما هو استكشاف الطرائق التي تُستخدم بها الفكرة يف
هذه املناطق.
1 Jean Comaroff & John Comaroff (eds.), Millennial Capitalism and the
Culture of Neoliberalism (Durham/ London: Duke University Press, 2001), p. 4.

بادئ ذي بدء ،ال يُنظر إىل املجتمع املدين بوصفه مجموع ًة مهيكَلة
من املؤسسات ،بقدر ما يُعترب مساحة اجتامعية ،سواء أكانت واسعة
أم مقيدة ،شكّلتها قوى تاريخية((( .سأجادل هنا يف أ ّن فضا ًء اجتامع ًيا
جدي ًدا نشأ عرب استزراع فكرة محددة ج ًدا عن املجتمع املدين،
عىل الرغم من تجاورها املؤقت مع أفكار أخرى عنه ،أضحت هي
املهيمنة عرب عدد من املامرسات التي س ّنتها مجموعة واسعة من
الفاعلني عىل الصعيدين املحيل والعاملي ،يف بلدان شديدة االختالف
عرب الجنوب .إن إنشاء هذه املساحة الجديدة ليس مصادفة غري
مقصودة؛ بل هو نتاج اتحاد قوى ومصالح تواطأت يف بعض األحيان
بطريقة غري محايدة لتشكل مجتم ًعا مدنيًا تستثمر فيه املؤسسات
العاملية مبادرات وتشكيالت محلية.
إليضاح هذه الفكرة ،سننظر يف املجتمع املدين بوصفه فكرة معيارية
أُنشئت وجرى استزراعها يف الجنوب بفعل ما يبدو نو ًعا من األعامل
الخريية العاملية التي انربى العامل يقوم بها .ولجعل هذه الفكرة
تبدو أوضح ،ستقوم هذه الدراسة بجولة رسيعة يف مايض بريطانيا
اإلمرباطوري.
حني احتفلت إمرباطورة الهند ،امللكة فيكتوريا ،باليوبيل الذهبي
يف عام  ،1875أُقيمت االحتفاالت يف أنحاء إمرباطوريتها الشاسعة
كلها .وقد رسد املوظف املدين جون فرغسون ،John Ferguson
بإعجاب ،االحتفال يف مستعمرة سيالن  Ceylonامللكية ،فق ّدم وصفًا
للعرض العسكري الذي أقيم يف ممىش /متنزه غايل فايس غرين
 .(((Galle Face Green Esplanadeوكان الالفت هو ذكره كيف
جرى إطعام عدد كبري من الفقراء يف املدن والقرى ،حيث حصل كل
منهم عىل قدر من األرز وخمسة سنتات ،أو قطعة من الكاليكو(((.
ما عادت بريطانيا اليوم مملكة تحكم األمواج بأمر من السامء .لكن،
هل كانت مصادف ًة أم محاكاة مقصودة لرتاث كولونيايل قديم يقوم
تحضا" من العامل ،حني أطلق
عىل رعاية املحتاجني يف األجزاء "األقل ّ ً
املستشار براون رسم ًيا يف  12آذار /مارس  ،2001صندوق الكومنولث
للتعليم  ،CEFخالل مناسبة االحتفال باليوبيل الذهبي لصاحبة
الجاللة ،امللكة إليزابيث الثانية؟
2 Jean-Francois Bayart, "Civil Society in Africa," in: Patrick Chabal (ed.),
Political Domination in Africa: Reflections on the Limits of Power (Cambridge:
Cambridge University Press, 1986), pp. 109-125.
 3يقع يف مدينة كولومبو  Colmoboالتي تُع ّد اليوم عاصمة رسيالنكا االقتصادية ،وتقع
يف الساحل الجنويب الغريب للبالد( .املرتجم)
 4الكاليكو ،نوع من أنواع القامش ،نُسبت تسميته إىل مدينة كاليكوت الهندية( .املرتجم)
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ها هنا ،ميكن اعتبار األمر أكرث من مجرد إشارة إىل استمرار العالقات
بني املامرسات الكولونيالية وما بعد الكولونيالية والتحول من "الهيمنة
من دون سيطرة"((( ،إىل عالقة قوة يتف ّوق فيها اإلقناع واإلغراء عىل
اإلكراه ،حيث يلخّص الصندوق اليوم مكانة الرباديغم التي بلغتها
فكرة املجتمع املدين يف مامرسات كل من املانحني ووكالئهم املحلّيني.
وتبي نظرة خاطفة عىل وثيقة السياسة الخاصة بالصندوق املصمم
ّ
ملجموعة مختارة من البلدان – عددها  14دولة – يف الجنوب الكبري،
كيف أنه يضع املجتمع املدين يف قلب برنامج عمله .يقال إن الهدف
من هذا الصندوق هو مساعدة بلدان الكومنولث النامية يف تحقيق
أهداف األلفية اإلمنائية يف مجال التعليم ،حيث يحصل كل طفل عىل
التعليم االبتدايئ بحلول عام  .2015ومثلام يجري إخبارنا ،فإن 75
مليون طفل ممن هم يف سن الدراسة االبتدائية يف دول الكومنولث
ال يرتادون املدرسة .ويصف الصندوق الذي ستديره جمعيات خريية
رائدة ،مثل أكشن إيد  ،Action Aidوأوكسفام  ،Oxfamومؤسسة
أنقذوا األطفال  ،Save the Childrenنشاطاته عىل النحو التايل:
•تعزيز مشاركة املجتمع املدين يف تصميم خطط وأطر التعليم
الوطنية واملحلية وتنفيذها .وستُمنح أولوية خاصة لدعم
رسع التقدم نحو املساواة بني الجنسني يف
املبادرات التي ت ّ
التعليم؛
•متكني املجتمعات املحلّية من مراقبة اإلنفاق الحكومي عىل
التعليم ،عىل املستويني الوطني واملحيل؛

•دعم الطرائق املبتكرة من املجتمع املدين لضامن حصول جميع
خصوصا الفتيات واألكرث هشاشة وحرمانًا (مبن فيهم
األطفال،
ً
أطفال الشوارع ،واألطفال املجندون سابقًا ،واألطفال ال ُّر َّحل)
عىل تعليم جيد(((.
ت ُق ّدم قـراء ٌة أولية لـ "الحقل املنظم للبيانات" Orderly field
 of statementsالصادر عن الصندوق ،وبوضوح ،وصف ًة جيدة
التصميم ،وقابل ًة للتطبيق عامل ًيا لتحقيق الهدف النبيل املتمثل يف
التعليم الكامل لألطفال بحلول عام  .2015ويفرتض التقرير وجود
مجتمع مدين يف كل بلد من البلدان األربعة عرش التي من شأنها
أن تكون داعم ًة ألهــداف املركز .ما يبدو غري ًبا هو أن الهدف
معي من املجتمع املدين
الحقيقي للمرشوع ،كأمنا هو دعم قالب ّ
وتقويته ،أكرث منه تحسني التعليم فعليًا .وميكن مالحظة ذلك من
خالل املشاركة املستمرة لفواعل مختارة من املجتمع املدين يف عملية
5 Ranajit Guha, Dominance Without Hegemony. History and Power in
Colonial India (Cambridge, MA/ London: Harvard University Press, 1997).
 6ينظر ،Commonwealth Education Fund (CEF) :يفhttps://bit.ly/3qrzYtf :
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التنفيذ ،عرب رقابة الدولة .من الواضح أن تحسني املعايري التعليمية
– وهي رضورة بالتأكيد يف معظم هذه البلدان – ليس الغرض من
الربنامج .ينص الهدف الثالث عىل أن الغرض من مبادرة صندوق
الكومنولث للتعليم هو "الحصول عىل تعليم جيد" ،وها هنا افرتاض
خاطئ يقول بوجود تعليم جيد يف عامل الجنوب ال يحتاج إىل املزيد
من التعزيز أو التحسني((( .وهكذا ،ت ُق َّدم يف البداية معايري العمل
املشرتكة إىل جميع البلدان املتلقية من جانب املانحني ،ما يعني ،إىل
ٍ
حد ما ،تجاهل حاجات األطفال امل ُل ّحة إىل الغذاء واملأوى ومرافق
فضل عن الوضع املختلف ج ًدا الذي مييز املجال العام يف كل
النقلً ،
بلد معني عىل حدة.
تكشف األوراق املفهومية التي ق ّدمها األطراف املحليون األربعة
عرش إىل كل بلد مستفيد من هذه املبادرة أيضً ا ،الطريقة التي
تم بها تذويت  Internalizeفكرة املجتمع املدين وتوظيفها من
وعمل الخدمة االجتامعية واألكادمييني وموظفي املنظامت
املثقفني ّ
غري الحكومية واملوظفني العموميني الذين اختريوا رشكاء جديرين
يف الربنامج ،حيث مل يفكر أي منهم يف التساؤل عن الكيفية التي
َ
األشكال واملامرسات ،والفهوم الخاصة واملن ّوعة للحياة ،مبا
قد ت ُرتجم
يقابل املقوالت السياسية املحدودة ذات األصل األورويب يف عمقها،
التي طُرحت أمامهم .بل لقد تم قبول فكرة املجتمع املدين ،املص َّمم
واملستز َرع واملص َّنع ،من كينيا إىل الهند ،باعتباره مقول ًة غري إشكالية.

ً
أوال .المجتمع المدني في الجنوب:
األفكار والمتخيالت
يستند معظم العلوم االجتامعية ،اليوم ،إىل افرتاض يقول بوجود
مواقف بديلة يف كل يشء تقري ًبا؛ وال تش ّذ دراسات املجتمع املدين
عن ذلك .وبينام تقوم هذه املقاربات عىل هيمنة التحليالت الغربية
للاميض ،تكمن إحدى نقاط الضعف ضمن مناهج ما بعد الحداثة يف
فشلها يف إدراك أن "املتخ َّيالت"  Imaginariesليست كلها متساوية.
والواقع أنه ال يوجد "مخيال"  Imaginaireمن دون سمة مادية:
مثل ،إن "املنترص ،شئنا أم أبينا ،هو من يبني الواقع،
يقول بايارً ،
(((
حتى لو ظل واقع املهزومني يعتمل داخل فجوات املجتمع"  .حني
 7تقدم حالة رسيالنكا مثالً عىل سوء توجيه هذه املبادرة .الواق ُع أن ما سيقوله أي
اختصايص يف التعليم يف حالة رسيالنكا هو أن الحاجة امللحة تكمن يف االستثامر يف نوعية
بدل من الولوج إىل التعليم .عالوة عىل ذلك ،فإن الفروق بني الجنسني،
تعليم أفضل للجميعً ،
عىل الرغم من وجودها ،فإنها ليست القضية األشد إلحا ًحا يف بلد يزيد معدل تعليم اإلناث
فيه عىل  90يف املئة.
8 Jean-Francois Bayart, L'Illusion identitaire (Paris: Fayard, 1996),
pp. 183-184.
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اقتحمت دراسات ما بعد الحداثة /ما بعد الكولونيالية املجتم َع
املدين ،مبيلها الفكري نحو الكشف عن عالقة السلطة التي تسميها
"االختالف" ،الغامضة جزئيًا؛ انحرفت بعي ًدا عن "الحارض" ،يف حني
تحرض اليوم مظاهر الهيمنة بصورة بالغة يف نظام املساعدات
العاملي .وناد ًرا ما يُذكر فيها بناء أوجه التقارب والتصاميم والنامذج
القابلة للتكرار ،ما خال األعامل ذات الطابع الجديل.
يعمد العديد من الدراسات املخصصة لبلدان الجنوب إىل اإلجامع
عىل القول بوجود مجتمعات مدنية خارج الغرب ،سواء نتاج
اسم آخر.
االستعامر أم سابقة له – حيث يحمل املجتمع املدين ً
لقد جرى التأكيد ،بقوة ،أن اللغة األوروبية عن املجتمع املدين قد
سافرت إىل الجنوب مع بدء الحداثة ،وأن ذلك أدى إىل تأسيس مجال
مدين يف الدولة املستع َمرة؛ وعىل الرغم من عدم تسميته عىل هذا
النحو بطبيعة الحال ،فإنه اتخذ شكل املساحات التي مل تتالعب بها
الدولة الكولونيالية ،أو تلك التي شكلت مناطق مقاومة ضد القوة
الكولونيالية .كان لهذه اللغة األجنبية الخاصة باملجتمع املدين صدى
يف السياق املحيل ،وأعيد تشكيلها نتيجة لذلك .وهكذا ،يجري اعتبار
لغة املجتمع املدين تعددية ومعولَمة .يرى خيلناين أن فرض الدولة –
مع مجيء االستعامر األورويب – بوصفها جز ًءا ال مف ّر منه من الحياة
االجتامعية ،أدى إىل ظهور مفهوم يعطي تعريفًا جامعيًا للمجاالت
التي هي خارج سيطرتها ،أو يجب أن تكون كذلك((( .ويُزعم أيضً ا
أن األعراف االجتامعية التقليدية ،يف معظم دول ما بعد االستعامر،
إمنا تتعايش مع املؤسسات الدميقراطية الليربالية يف عالقة غامضة
وملتبسة ،وغال ًبا ما تكون متناقضة .يف هذا الصدد ،يجري الحديث
معي من الحداثة ال يزال يف طور التكوين ،أطلق عليه
عن ظهور نوع ّ
بعض علامء االجتامع – الذين ظلوا أرسى فكرة الحداثة الفريدة –
اسم الحداثات البديلة( .((1وقد استعصت املظاهر الحديثة لعوملة
لغة املجتمع املدين وفكرته حتى عىل مثل هذا العرض الدقيق الذي
يقدمه خيلناين للمسألة.
ها هنا ،تربز أسئلة من قبيل ما إذا كان مثة يشء يف الجنوب ميكن
معي للمجتمع املدين؛ وإذا كان مثة دالئل عىل
مقارنته مبفهوم غريب ّ
أن مجموعة صغرى من السكان األصليني قد تأثرت باألفكار الحديثة
لخلق مجال يقع خارج سيطرة الدولة ،فكيف ميكن مفهمة باقي
السكان الذين هم خارج مجال املجتمع املدين الربجوازي الحديث؟
9 Sudipta Kaviraj & Sunil Khilnani (eds.), Civil Society: History and
Possibilities (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), pp. 4-5.
10 Dilip Parameshwar Gaonkar (ed.), Alternative Modernities
(Durham/ London: Duke University Press, 2001).

ددعلالا  52ددعلاادلجملا  52 -ددعلادعلا
Issue 52 - Volume 9 - September  2021

هل املجتمع املدين يف ظهوره الثاين "مالئم للتفكري والتعريف
والفعل؟"(.((1
متجاهل االتجاهات
ً
يجيب بارثا تشاترجي عن هذا السؤال برباعة،
املتعددة القامئة يف الفلسفة األوروبية ،فيقول بـ "إعادة مفهوم
املجتمع املدين إىل حيث ينتمي [ – ]...باعتباره فلسفة اجتامعية
للمقاطعات الريفية األوروبية"( .((1ويف حالة الهند ،يشري إىل أن
املؤسسات "املدنية-االجتامعية" مفتقَدة ،ألنها تقترص يف الغالب عىل
األثرياء ،وأن االفتقار إىل جمعيات مدنية حديثة يف مجتمع تهيمن
عليه الروابط الطبقية (الكاست  )Castوالدينية ،هو مؤرش رئيس
عىل الحالة ما بعد الكولونيالية( .((1ويقرتح أن مصطلح "املجتمع
املدين" يجب أن يُطلَق عىل "تلك املؤسسات املميزة للحياة الجمعوية
الحديثة الناشئة يف املجتمعات الغربية التي تستند إىل املساواة
واالستقاللية وحرية االلتحاق بها ومغادرتها والتعاقد واإلجراءات
التداولية التخاذ القرار وحقوق األعضاء وواجباتهم املعرتف بها،
وغريها من املبادئ" فحسب .إن أفضل وصف للمؤسسات االجتامعية
القامئة عىل مبادئ أخرى هو مفهوم "املجتمع السيايس" ،حيث ميكن
"الرعايا" ،ال "املواطنون" فحسب ،التعبري عن املطالب باستخدام
لغة الحقوق ،حتى لو كانت الحقوق تنطبق عىل الجامعات ،ال
عىل األفراد(.((1
يشار يف السياق األفريقي أيضً ا إىل أن الكثري من التحول يحدث
خارج الحياة التنظيمية ،أو عىل هامشها ،يف صورة الجامعات
العرقية والقرابية التي غال ًبا ما يتجاهلها املدافعون الجدد عن
"املجتمع املدين" باعتبارها نشاطات غري مدنية .تقول آبيا أسانتي
 Appiah Asanteإن هذه املجتمعات ط ّورت منظامت اجتامعية
جديدة يف أنحاء أفريقيا كلها يف الفرتة الكولونيالية ،عىل خطى مناذج
رسية
أوروبية مستوردة أحيانًا ،وعرب البناء عىل مجتمعات تقليدية ّ
أحيانًا أخرى ،ونقابات وطوائف دينية ،وقد خلقت أحيانًا تجمعات
محلية ج ًدا  ،Hometownويف أغلبية األحيان ،منظامت تتمحور
حول الكنائس واملساجد( .((1ما دفع بعض الباحثني إىل النظر إىل
اإلثنية بوصفها نقطة انطالق مناسبة لدراسة الحركات االجتامعية
11 Comaroff & Comaroff, p. 40.
"12 Partha Chatterjee, "A Response to Taylor's 'Modes of Civil Society',
Public Culture, vol. 3, no. 1 (Fall 1990), p. 120.
13 Partha Chatterjee, "On Civil and Political Society in Post-Colonial
Democracies," in: Kaviraj & Khilnani (eds.), pp. 165-178.
14 Partha Chatterjee, "Beyond the Nation or Within," Social Text, vol. 16.
no. 3 (Fall 1998), pp. 57-69.
15 Kwame Anthony Appiah, In My Father's House: Africa in the Philosophy
of Culture (New York: Oxford University Press, 1992), p. 169.
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بدل من اعتبارها قوة مت ّزق السياسة
واملجتمع املدين يف أفريقياً ،
األفريقية ،وكذا االبتعاد عن االنشغال بالحقوق واملطالبة بها بصفتها
سامت رئيسة يف الفعل املدين(.((1
مثة حجة أخرى ق ّدمها الباحثون ما بعد الكولونياليني مفادها أن
املجتمع املدين يُستخدم للحفاظ عىل األساليب القرسية للحكم .يشري
محمود ممداين ،عىل سبيل املثال ،إىل أن املجتمع املدين (املواطنة
مخصصا
والحقوق والعالقات التعاقدية) كان خالل الفرتة الكولونيالية
ً
للبيض فحسب .ويف ما بني األفارقة ،اكتشف األوروبيون القوانني
العرفية والق َبلية التي خضعت للتقنني وجرى تعزيزها؛ وعىل عكس
القانون املدين ،طُبّقت القوانني العرفية عىل التجمعات ال عىل األفراد،
واستندت إىل القوة إىل ٍ
حد بعيد .يف املرحلة ما بعد الكولونيالية ،نُزع
الطابع العرقي عن الدولة وأُبقي عىل طابعها القبيل بسبب استمرار
التاميز بني "املواطنني" وسط النخب القومية الجديدة يف املدن وبني
"الرعايا" يف املناطق الريفية .من جهة أخرى ،يؤكد ممداين ببالغة أن
"املنطق القبيل طغى عىل املنطق الدميقراطي للمجتمع املدين []...
وهو السبب يف أن سياسات املجتمع املدين ،حيث يُحكم الريف من
خالل القانون العريف ،هي بالرضورة سياسات باترميونيالية ،حيث
يستغل السياسيون الحرضيون القواعد الريفية–الحرضية من خالل
عالقات وكيل-زبون"(.((1
يدفع تشاترجي وممداين مبعنى "املجتمع املدين" املستخدم لدى
هيغل وماركس بوصفه مجتم ًعا برجوازيًا؛ فاعتبا ُر املجتمع املدين
اض أن املجتمع املدين هو ظاهرة التاريخية
"ظاهرة ليربالية" ،واالفرت ُ
ومفهوم نظري يرتبط بصعود الليربالية ،إمنا يسمح مبنظور مشابه،
يُطرح فيه إمكان وجود مجتمع مدين غري ليربايل ،أو حتى غري
تعددي( .((1وها هنا ،يص َّحح "القصور" يف املفهوم الكالسييك إىل ح ٍّد
16 Wachira Maina, "Kenya: The State, Donors and the Politics of
Democratisation," in: Alison Van Rooy (ed.), Civil Society and the Aid
Industry: The Politics and Promise (London: Earthscan, 1998), pp. 137-138.
17 Mahmood Mamdani, Citizen and Subject: Contemporary Africa and
the Legacy of Late Colonialism (Princeton: Princeton University Press, 1996),
;pp. 8, 289
ينظر :انتقادات فريدريك كوبر إلخفاق ممداين يف معالجة الرصاعات والتحوالت التي حدثت
بني عقدي العرشينيات والثالثينيات من القرن العرشين والحقبة الكولولنيالية ،يف:
Frederick Cooper, "Decolonizing Situations: The Rise, Fall and Rise of
Colonial Studies 1951-2001," French Politics, Culture and Society, no. 20
(Summer 2002), p. 64.
18 Ernst Gellner, Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals
(London: Hamish Hamilton, 1994); John A. Hall (ed.), Civil Society: Theory,
History and Comparison (Cambridge: Polity Press, 1995); Simone Chambers
& Will Kymlicka (eds.), Alternative Conceptions of Civil Society (Princeton:
Princeton University Press, 2001), p. 5.
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ما عرب مراجعة تعريف املجتمع املدين ،حيث ت ُض َّمن فيه املؤسسات
االجتامعية القامئة عىل مبادئ أخرى .ويدحض بعض الباحثني اال ّدعاء
الذي قدمه غيلرن وهال ،القائل إن املجتمع املدين هو إنجاز غريب
فريد ،بأمثل ٍة من الرشق األوسط وأفريقيا ،وينظرون إىل أشكال
الحضارة واملساحات العامة التي كانت موجودة يف مجتمعات ما
قبل كولونيالية .يتحدث كني ،عىل سبيل املثال ،عن مؤسسات ما
قبل كولونيالية ،مثل نظام الكولتا  Kgoltaيف بوتسوانا يف أفريقيا،
ونظام البانتشايت  Panchayatيف الهند ،أو نظام الغامسابهافا
 Gamsabhavaيف رسيالنكا القدمية .كام انتُقدت املزاعم االسترشاقية
التي تقول إن أوجه القصور يف املجتمع اإلسالمي ،ويف سياسته
واقتصاده وثقافته ،هي نتيجة غياب املجتمع املدين ،وضعف الثقافة
الربجوازية( .((1لكن ،أ َما ِمن عالقة توجد اليوم بني هذه املؤسسات
واملساحات ،والفكرة الحديثة /املهيمنة للمجتمع املدين السائدة
اليوم يف معظم بلدان الجنوب؟
لقد حلّت الكتابة األكادميية مشكلة املجتمع املدين يف املجتمعات
غري الغربية ،إما عن طريق قرص استخدام العبارة عىل املؤسسات
الناشئة من الحداثة الغربية فحسب ،وإما من خالل اقرتاح مقاربة
أكرث شمولً  ،تشمل أشكالً من الجمعيات التي تقوم عىل مجموعة
من املبادئ املختلفة .ويف أمناط أخرى من الكتابة الخاصة ،يص َّور
"املجتمع املدين" باعتباره أدا ًة للقمع ،بدلً من كونه فضا ًء تحرريًا.
وينبع النقد من األشكال االجتامعية التي ظهرت مقاوِمة للعرص
الجديد الذي يعرفه تاريخ رأس املال واملسمى "العوملة" .لقد
و ّجه الناشطون املقيمون يف الجنوب نقدهم باألساس إىل املجتمع
املدين ،مثلام ع ّرفه وفهمه املانحون ووسائل اإلعالم الرئيسة" :يق َّدم
املجتمع املدين بحامسة ليس عىل أنه ترياق للفقر أو الفساد ،أو
بوصفه وسيلة للدمقرطة بالرضورة ،بل لتوجيه املنظامت الجامهريية
بعي ًدا عن التأثري الراديكايل الــذي متارسه املنظامت السياسية
املطالِبة بإصالحات جذرية ثورية وشاملة"( .((2إن الحجة املع َّب
عنها يف العديد من املنشورات هي أن فكرة املجتمع املدين مثلام
جرى استريادها من الغرب ،إمنا تحجب التقسيم الطبقي العميق
واالستغالل الطبقي والرصاعات الطبقية املوجودة يف الجنوب.
لقد صاغ علامء االجتامع العوملة نظريًا من "أسفل" ،حيث تشمل
املفكرين التقدميني واملنظامت غري الحكومية واملنظامت الشعبية،
بينام يراها الناشطون واملفكرون الراديكاليون انقسا ًما واستقطابًا
19 Bryan S. Turner, Orientalism, Postmodernism and Globalism
(London/ New York: Routledge, 1994).
"20 Aziz Choudry, "All This 'Civil Society' Talk Takes Us Nowhere,
Pambazuka News, 13/1/2002, accessed on 11/11/2021, at: https://bit.ly/3ofBlZg
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واض ًحا بني قادة الفالحني والناشطني يف املدن والنقابيني من جهة،
وممثيل املنظامت غري الحكومية واألكادمييني والقادة السياسيني
اإلصالحيني من جهة أخرى( .((2يف املنتدى االجتامعي الذي ُعقد يف
بورتو أليغري  ،Porto Alegreعىل سبيل املثال ،ش ّدد الراديكاليون
عىل أن "العديد من املنظامت غري الحكومية األوروبية واألمريكية
هي منظامت مثقفني متخصصني ،يف حني أن أغلبية املنظامت غري
الحكومية يف العامل الثالث ،تتك ّون من أعضاء مجموعات صغرية من
املهنيني ،وناد ًرا ما تضم منظامت متخصصة ،لها ما يكفي من القدرة
عىل جذب األتباع"( .((2يف هذه االنتقادات ،يسود التوجس من أن مثة
بالفعل بعض املس ّوغات للشك يف ما يُنظر إليه عىل أنه أوجه تقارب
فاعل يف
انتقائية قوية بني املجتمع املدين يف الغرب ودوره بوصفه ً
يد القوى الغربية .ويظهر هذا عىل وجه خاص يف تب ّني قوى رأس
املال تعبري املجتمع املدين .فعىل سبيل املثال ،يرحب البنك الدويل
يف وثائقه بفرص التعاون مع املجتمع املدين ،ويتحدث بنك التنمية
اآلسيوي عن الحاجة إىل "تعزيز التعاون" مع املجتمع املدين .بل حتى
منظمة التجارة العاملية أعلنت عن دعمها مؤسسات املجتمع املدين
العاملية( .((2وقد تعرضت حجة بيرتاس للتجاهل بوصفها راديكالية،
لكنها تحظى مبيزة تتمثل يف قدرتها عىل إظهار الصعوبات التي
تنطوي عليها مفاهيم مثل "املجتمع املدين" و"العوملة من أسفل"،
بسبب الطابع املتنازع بشأنه لهذه املصطلحات وعدم التجانس
يف التشكيالت االجتامعية التي تشملها .لقد أبان عام يرتدد باحثو
ما بعد الكولونيالية يف االعرتاف به :وهو أن الحديث األورويب عن
ٍ
بإضعاف أو سحقٍ كيل
املجتمع املدين إمنا يفرتض ويطالب يف األصل
للسكان يف أماكن أخرى من العامل .أما ما يحتاج إىل اإليضاح اليوم فهو
رشبت بها الطبقات املثقفة يف الجنوب
الطريقة غري اإلشكالية التي ت ّ
االستخدا َم الحديثَ للمجتمع املدين ،وكذلك توظيف املؤسسات
الليربالية الجديدة العابرة الحدود املصطلح ،وتك ّيف الفواعل املحلية
يف الجنوب مع التغري يف أجندة املساعدات الدولية ،من دون أي
تطوير ملسؤولياتها الخاصة أمام القواعد االجتامعية املطالبة بردة
الفعل .فعىل عكس قادة األحزاب السياسية أو النقابات العاملية أو
الربملانيني ،ال ميلك هؤالء الفاعلون الجدد التمثيل وال الرشعية .وألن
رشعيتهم تنبع من القبول العاملي ،فال حاجة لهم إىل قاعدة اجتامعية
 21ينظر ،عىل سبيل املثال ،التعليقات التي سجلها عرجون أبادوراي عىل فكرة العوملة
من أسفل ،يف:
Arjun Appadurai (ed.), Globalization (Durham/ London: Duke University
Press, 2001).
22 James Petras, "Porto Alegre 2002: A Tale of Two Forums," Monthly
Review, 1/4/2002, accessed on 11/11/2021, at: https://bit.ly/3wBnBMf
23 John Keane, Global Civil Society? (Cambridge: Cambridge University
Press, 2003), p. 2.
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للعمل؛ إنهم يتحركون يف صورة دور بيداغوجي مو ِّجه ،يستهدف
مستقبِلني ال حول لهم وال قوة.
كان من بني الدارسني الذين تطرقوا إىل هذه القضايا عدد من
األفارقة( .((2عىل سبيل املثال ،كتب شابال ،يف إشارة إىل أفريقيا جنوب
املفرتض بوصفه
الصحراء ،عن "وهم" املجتمع املدين ،وانتقد دو َره
َ
مضا ًدا للهيمنة ،الذي غال ًبا ما يُنظر إليه عىل أنه مستودع للمقاومة
السياسية ضد النزعات املركزية والشمولية يف الدولة األفريقية؛ مثلام
يشكك يف الطبيعة املهيمنة للدولة ما بعد الكولونيالية يف أفريقيا،
فيقول إنه مل يكن لدى الدولة جهاز قرسي فعال ،وال كانت قادرة
عىل إدارة شبكة متطورة من االتصاالت يف أفريقيا جنوب الصحراء.
ويشري إىل أن االنقسام بني الدولة واملجتمع املدين ،وهو أمر مفروغ
منه إىل ٍ
حد بعيد يف معظم التفسريات الحالية للسياسة األفريقية ،ال
يعكس الواقع يف القارة؛ حيث يوجد "تداخل مستمر ما بني املجتمع
املدين والدولة" .إن املجتمع املدين يف أفريقيا هو أيديولوجيا تنبع من
دعوة املانحني الغربيني ،مثل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ،إىل
تقليص دور الدولة يف سياق برامج التكييف الهيكيل .وحدث نتيج ًة
ٌ
وتحول
لذلك "تركي ٌز جديد عىل األهمية املفرتضة للمجتمع املدين"،
يف املوارد نحو املنظامت غري الحكومية املحلية التي تص َّورها الغرب
باعتبارها "الهيئات التمثيلية" لذلك املجتمع املدين .الحقيق ُة املهمة
التي أبرزها شابال هي أن انتشار املنظامت غري الحكومية إمنا هو
انعكاس لـ "تك ّيف ناجح مع الرشوط التي وضعها املانحون األجانب
من الفواعل املحلية التي تسعى للوصول إىل موارد جديدة" .ومن ثم،
انعكاسا الزدهار
فإن االنفجار يف عدد املنظامت غري الحكومية ليس
ً
املجتمع املدين باملعنى الذي يُفهم به عادة يف الغرب .ويحذّر شابال
من خطر اختطاف املساعدات التنموية املطلوبة بالفعل عىل أيدي
النخب السياسية القدمية والراسخة نفسها .وهو ال يعترب املنظامت
غري الحكومية يف الكثري من األحيان أكرث من هياكل جديدة ،متكّن
األفارقة من السعي للحصول عىل موقع مربح وفعال داخل النظام
النيوباترميونيايل الحايل(.((2
اقرتح املبحث األول من هذه الدراسة أ ّن املجتمع املدين ،عىل الرغم
من ثناء الباحثني يف العامل النامي واملتطور ،واملانحني واملنظامت غري
الحكومية ،وتأييدهم له ،فإننا نراه قد ولّد أيضً ا خطابًا مضا ًّدا يتعارض
 24كشفت دراسات أخرى عن الفراغ الذي يكتنف التزام وكاالت املساعدات باحرتام
التقاليد السياسية األصلية يف أفريقيا .ينظر عىل سبيل املثال:
David Williams & Tom Young, "Governance, the World Bank and Liberal
Theory," Political Studies, no. 42 (1994), pp. 84-100.
25 Patrick Chabal & Jean-Pascal Daloz, Africa Works: Disorder as Political
;Instrument (London: International African Institute; Oxford: J. Currey
Bloomington, IN: Indiana University Press, 1999), pp. 17-31.

ةمجرتم ةسارد
فكرة المجتمع المدني في الجنوب الكبير

بشدة مع "استخدام طقويس ورائج" للمصطلح وملستخدميه .والواقع
أن مثة حنقًا متصاع ًدا ضد هذا املصطلح وما ميثله بني املجموعات
انصب
االجتامعية التي يُشعرها بالتهديد .لقد غفل العلامء الذين
ّ
اهتاممهم عىل فضيلة "االختالف" عن عمق هذه الظاهرة وخطورتها،
متش ّدقني بحديث "العوملة الجامهريية" فحسب .والواقع أن ليس كل
ما يشغل مساحة بني األرسة والدولة ينتمي إىل فكرة املجتمع املدين.
بالنسبة إىل كثريين ممن أُس ِكت صوتهم ،يجب رفض املجتمع املدين
فكر ًة ومرشو ًعا ،ألنه يشكل جز ًءا ال يتجزأ من الربنامج النيوليربايل
إلعادة تشكيل دول الجنوب .وإذا أمكن ملن ال حول لهم وال قوة
االحتجاج من حني إىل آخر ،فإن االهتامم يف وسائل اإلعالم املحلية
والعاملية ،يبقى موج ًها إىل منتجي املعرفة (املثقفني) يف بلدان الجنوب
الذين قد يقرتحون مفاهيم بديلة من املصطلح ويبثون حياة جديدة
ومعقدة يف هذه املقولة .لكن الفجوة ال تكمن بني عامل َي الخطاب
النخبوي والعامي فحسب ،بل أيضً ا بني علامء السياسة الغارقني يف
النظرية وانتقادات علامء اجتامع حيال "التنمية" .وهكذا ،تظهر دامئًا
خرائط مفاهيمية متاميزة؛ فيتطور كل ٍ
نقد بطريقة متوازية ،وناد ًرا
ما يكون مثة التقاء أو اندماج بينها.
سيوثق املبحث التايل كيف – وعرب أي من العمليات التاريخية –
ترسخت فكرة املجتمع املدين ،مبا هي خالصة التفكري يف الثقافات
الربجوازية األوروبية ،بعي ًدا عن نقطة البداية التي انطلقت منها.
ذلك أن جينالوجيا الفكرة أحدث بكثري مام يرغب العديد من علامء
السياسة يف القبول به.

ثان ًيا :جينالوجيا واستزراع
عىل الرغم من أن مثة العديد من االختالفات يف الطريقة التي جرى
بها تصور "املجتمع املدين" يف الجنوب من فواعل عرب وطنية مختلفة،
ومن الدولة واملؤسسات غري الحكومية ومنتجي املعرفة أيضً ا ،فإن
جينالوجيا الفهم األشد تأث ًريا الذي يحظى به املصطلح ،إمنا تنطبق
عىل ما ُو ِصف عىل أنه "أمركة" املفهوم  Americanizationخالل
العقدين املاضيني – وإن كان القول بذلك ينطوي عىل إجحاف بحق
وجود منظور راديكايل للمجتمع املدين يف الواليات املتحدة ،نعرث عليه
يف تراث النزعة املساواتية الليربالية ،أو ضمن النظرية النقدية(.((2
سيبحث املبحث الثاين من هذه الدراسة يف جينالوجيا هذه الفكرة
الخاصة عن "املجتمع املــدين" .لقد آمن ألكسيس دي توكفيل
26 Jude Howell & Jenny Pearce, Civil Society and Development: A Critical
Exploration (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2001).
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 Alexis de Tocquevilleبأ ّن قوة الدميقراطية الليربالية واستقرارها
يعتمدان عىل وجود مجال حيوي وصحي من املشاركة الجمعوية؛
وهي الفكرة التي أحياها روبرت بوتنام  Robert Putnamوآخرون،
حيث اكتسب "املجتمع املدين" عىل أيديهم معنى وأهمية من
جديد .وأحد العنارص الحاسمة لديهم هو فكرة أن الدميقراطية هي
رشط مسبق للتنمية ،وليست نتيجة لها .لقد ق ّدم دي توكفيل هذه
الحجة يف أمريكا املبكرة قبل أن يعتربها كثريون منظو ًرا لتحليل قوة
الدميقراطية الليربالية يف الغرب ،ولعمليات التحول الدميقراطي يف
أنحاء العامل كلها ،بد ًءا من سقوط الشيوعية يف رشق أوروبا ووسطها،
مرو ًرا بالجهود الهادفة إىل إقامة نظم دميقراطية يف أمريكا الجنوبية،
ووصول إىل مواجهة التحديات التي تواجه تأسيس الدميقراطيات
ً
الليربالية يف أفريقيا.
ٍ
تأمالت دقيق ًة ومتميزة عن
لقد نقلت الجهود الفردية ملفكرين كرث،
االستخدام النظري للمفهوم(((2؛ ولذلك لن أُسهب هنا يف رسد تاريخه
ألن آخرين فعلوا ذلك بإسهاب أكرب.
إمنا سأهتم ها هنا بفكرة أن مفهوم املجتمع املدين قد أعيد اكتشافه
أساسا لبناء املجتمع
من ثنايا أرشيف النظرية السياسية ،بوصفه ً
الدميقراطي يف سبعينيات القرن العرشين ومثانينياته .لقد كان جز ًءا
من ردة الفعل عىل الدور الذي أ ّدته الفاعلية الجامعية يف إسقاط
األنظمة الدكتاتورية عرب الشعار الذي اشتعل يف أوروبا الرشقية حني
اعتُرب املجتمع املدين "العصا التي رضبت بها الدولة الشمولية"(.((2
وميكن القول إن هذا األمر يعكس ،يف جز ٍء منه ،تراج ًعا عن الطبقة
أو الثورة يف لغة اليسار .ونعرث ها هنا عىل مفهوم القط عن املجتمع
املدين ،يُستحرض يف مجموعة واسعة ومنوعة من السياقات .حدد هاول
أربعة مؤثرات رئيسة يف النقاش بشأن املجتمع املدين والدميقراطية
والتنمية :األول هو مجموعة األفكار التي وضعها دي توكفيل يف
مجلديْه عن الدميقراطية يف أمريكا  ،Democracy in Americaوبنى
فيهام عىل مالحظاته عن الدميقراطية يف إنكلرتا .وقد أشار إىل أن
بدل
حرية تكوين الجمعيات ميكن أن ت ُحول دون العمل الثوريً ،
من التشجيع عليه .وشدد أيضً ا عىل أنه ميكن أن تضمن املواطنة
27 John Keane, Civil Society: Old Images, New Visions (Cambridge: Polity
Press, 1998); Jean Cohen & Andrew Arato, Civil Society and Political Theory
(London: Verso, 1992); Krishnan Kumar, "Civil Society: An Inquiry into the
Usefulness of an Historical Term," British Journal of Sociology, vol. 44, no. 3
(September 1993), pp. 375-395; Neera Chandhoke, State and Civil Society:
Explorations in Political Theory (New Delhi/ Thousand Oaks, CA/ London:
Sage, 1995); Hall.
& 28 Adam B. Seligman, "Civil Society as Idea and Ideal," in: Chambers
Kymlicka (eds.), p. 13.
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التشاركية النشطة يف تعددية من الجمعيات ،الدفاع عن املواطن
بدل من
ضد الحكومة االستبدادية ،وتعزز املشاركة النشطة أيضً اً ،
العزوف عن السياسة.
ظهر التأثري الثاين يف خمسينيات القرن العرشين وستينياته يف
الدراسات التي تركز عىل دور مجموعات املصالح يف املجتمع األمرييك،
واملستمدة عىل نحو انتقايئ من دي توكفيل .وركز هذا املنظور
عىل كيفية تج ّنب مخاطر التعبئة واملشاركة السياسية الجامهريية
يف "املجتمعات التقليدية" التي جرى تحديثها للت ّو .أما التأثري
الثالث ،فكان كتاب روبرت بوتنام ،أن تجعل الدميقراطية تعمل
 Making Democracy Workالصادر يف عام  ،1993واملستمد من
األدبيات املتعلقة بالثقافة املدنية؛ وفيه يجادل يف أن الثقافة املدنية
بدل من أن تكون نتيجة لها ،ويهتم هذا املنظور برشوط
تع ّزز التنميةً ،
"إنشاء مؤسسات قوية ومتثيلية وفعالة" .كام استكشف من خالله
بوتنام املؤسسات غري الرسمية ومد ّونات السلوك غري املكتوبة ،إضافة
تتجسد من خاللها املجموعات الرسمية .ومن
إىل مناذج الثقة التي ّ
هذه املؤسسات غري الرسمية للحياة اليومية الجمعوية ،يولَّد رأس
املال االجتامعي؛ ما يفرس يف نهاية املطاف األداء النسبي لألنظمة
السياسية الدميقراطية .أخ ًريا ،التأثري الرابع يف النقاش املتعلق باملجتمع
املدين ،هو الحجم املتزايد للعمل الذي يقوم به مركز جونز هوبكنز
لدراسات املجتمع املدين وجهود هذا املركز للدفع مبا يسمى "القطاع
الثالث" بوصفه اليوم قو ًة سياسية واقتصادية رئيسة يف العامل .ويف
مجال السياسات ،يسهم عمل املركز يف جمع القرائن اإلمربيقية عىل
الدور املنوط بالقطاع الثالث ومن ّوه يف االقتصادات والنظم السياسية
املتقدمة ،وكذلك األقل من ًوا .وهنا يُزعم أن املجتمع املدين ،من خالل
رأس املال االجتامعي أو معايري الثقة واملعاملة باملثل التي تولِّدها
الشبكات االجتامعية والجمعيات التي تتك ّون منها ،يُحدث تأث ًريا يف
األداء السيايس واالقتصادي يف الجنوب.
تتحد أمركة النقاش مثلام يظهر يف هذه املنظورات األربعة املختلفة
يف خطاب تنظيمي ونظام مؤسيس ،وت ُحدث تأث ًريا معياريًا ومحافظًا
يف الطريقة التي يُفهم بها املجتمع املدين .ويجري تعزي ُز تحيّز
األجندة النيوليربالية املناهض للدولة يف هذه املقاربة ،مثلام يتضح
من تعريف املجتمع املدين عىل أنه يؤسس ملجموعة واسعة من
املؤسسات التي تعمل خارج حدود السوق والدولة .وهي تساوي
املجتمع املدين بالقطاع "غري الربحي" أو "الطوعي" أو "الثالث" أو
"املستقل" ،الذي يتضمن مجموعة من الكيانات التي متثل املجتمع
املدين ،مثل املستشفيات والجامعات والنوادي االجتامعية واملنظامت
املهنية ومراكز الرعاية واملجموعات البيئية ووكاالت اإلرشاد العائيل
والنوادي الرياضية ومراكز التدريب الوظيفي ومنظامت حقوق
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اإلنسان ،وغريها كثري( .((2لهذه الكيانات املختلفة سامتٌ مشرتكة
محددة؛ فكلها منظامت لها وجود وبنية مؤسسية .كام تتميز بأنها
خاصة ،وليست ربحية ،وتتمتع باالستقاللية الذاتية .وهي ،أخ ًريا،
تقوم عىل الطوعية؛ إذ العضوية فيها ليست ملزِم ًة قانونًا ،وال
تتطلب إلّ مستوى معي ًنا من املساهمة الطوعية من حيث الوقت
واملــال( .((3كام ميكن أيضً ا تعدادها ومراقبة من ّوها؛ ومثة عدد من
الدراسات اإلمربيقية للمجتمع املدين التي تشري إىل أن العامل شهد
خالل القرن العرشين من ًّوا يف عدد منظامت املجتمع املدين وأنواعها،
بلغ مئتي ضعف(.((3
هذه التأثريات األربعة (دي توكفيل ،والتعددية-النخبوية ،وأعامل
بوتنام ،ومركز جونز هوبكنز) مستمدة من التجارب والدراسات
والتأمالت األمريكية يف معظمها ،لكنها قادرة مع ذلك عىل تشكيل
الكثري من أوجه النقاش واالفرتاضات عن املجتمع املدين والدميقراطية
حتى داخل الجنوب الكبري .يف هذه الرؤية ،ال يُنظر إىل املجتمع املدين
عىل أنه يُع ّرف مبجموعة من املهارات األخالقية والسياسية لإلنسان،
تجسد مجموعة من املؤسسات املحددة
بل بوصفه مقول ًة موضوعية ّ
التي توجد منفصلة عن الدولة أو تتعارض معها.
مثة نظرية نقدية للمجتمع املدين تقع يف مواجهة املقاربة التوكفيلية
الجديدة ،ولها بعض التأثري يف املانحني .وفيها يجري الدفع بهدف
معياري يقول مبجتمع مدين قائم عىل املساواة والدميقراطية ،ميكنه
أن يكون موق ًعا للسياسة التقدمية .وقد أحدث ،يف الواقع ،بعض
تحول راديكاليًا يف
الباحثني النسويني واملتأثرين بفوكو ً Foucault
فكرة الدميقراطية ،من خالل إعادة استحضار مفاهيم املجتمع املدين.
اض
ويرفض النقاش األورويب الراديكايل عن املجتمع املدين االفرت َ
القائل إن االرتباط املفهومي أو اإلمربيقي ما بني املجتمع املدين
النابض بالحياة والدميقراطية القوية والتقدم االقتصادي والتنمية ،ال
يثري أي مشكلة .ويرى هويل وبريس أن مثة ثالثة موضوعات متيز هذا
االتجاه من النقاش الخاضع لألمركة ،هي :االهتامم بالسعي الحثيث
نحو "الخري العام" ،والسعي لتحقيق االنعتاق اإلنساين ،والبحث يف
الرشوط الرضورية لنقاش عمومي عقالين-نقدي وشامل( .((3تنبثق
هذه الرؤية من مجموعة من املفكرين ،متتد من روسو ،وصولً إىل
ماركس .وقد ع ّرفت إعادة القراءة التي أحدثها غراميش ملاركس
29 Jude & Pearce.
30 Lester M. Salamon et al., Global Civil Society: Dimensions of the
Nonprofit Sector (Baltimore: The Johns Hopkins Center for Civil Society
Studies, 1999), pp. 1-2.
31 Keane, pp. 4-5.
32 Howell & Pearce.
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املجتم َع املدين بوصفه ساحة ميكن فيها الجمعيات من مختلف
األنواع أن تنرش األفكار التي تع ّزز الرأساملية ومعارضتَها أيضً ا .كان
العديد من الحركات االجتامعية واملنظامت الشعبية التي انترشت
يف أنحاء العامل كلها ،يف أواخر القرن العرشين ومطلع القرن الحادي
والعرشين ،يتوق إىل يشء مشابه لالنعتاق اإلنساين الذي افرتضه
ماركس ،من حيث إنها تطمح إىل تفعيل دور الناس ،ال الحد من
مشاركتهم السياسية يف الفضاءات املؤسساتية للدميقراطية الرسمية.
موقف مهم آخر يبتعد عن فهم دي توكفيل للمجتمع املدين ،هو
فكرة هابرماس عن املجال العام ،حيث ميكن للمواطنني الولوج
إجامل .يشري هابرماس إىل استعامر
والتأثري يف شؤون الدولة واملجتمع ً
"عامل الحياة" – عامل العالقات الشخصية والفعل التواصيل – بوساطة
املال والسلطة اللذَين رافقا صعود الرأساملية املنظمة .واملجتمع
املعب عنها يف املؤسسات .نعرث يف هذه املقاربة
املدين هو عامل الحياة َّ
عىل إميان بقدرة املجتمع املدين االنعتاقية التي يفتقر إليها الفه ُم
الليربايل .ولرمبا كانت الفكرة التي تقول إن التداول الدميقراطي هو
الوسيلة غري القرسية لخلق التضامن االجتامعي الرضوري للتغلّب
عىل ثقافة الالمساواة هي أكرث مالءمة للجنوب من األفكار التوكفيلية
الجديدة .ومع ذلك ،هل يكون مثل هذا االستزراع أكرث رشعية من
األفكار التوكفيلية الجديدة؟
إن الخطاب األقوى بشأن املجتمع املدين اليوم ،الذي يطلق عليه
أحيانًا الخطاب األمرييك ،ومثلام رأينا سابقًا ،ليس مقاربة محايدة
وخالية من القيم .إنه ينظر ،يف نهاية املطاف ،إىل مهمة املجتمع
املدين باعتبارها صيانة للنظام – وبعبارة أخرى ،إنشاء أو تعزيز
املؤسسات الدميقراطية التي تحمي سيادة القانون ،واملعارضة
السلمية املرشوعة ،والتعبري عن االختالف واالعــراض بطرائق
مقبولة .يف هذه الرؤية ،ال يقل االستقرار السيايس أهمية عن الحرية
السياسية .وتكون الحامية من الدولة أه َّم من التصورات اإليجابية،
والنقاش ،والعمل عىل أفضل السبل لتطوير مصالح املجتمع
املشرتكة .يف التقليد األورويب اآلخر ،أي التأملية الراديكالية ،يدرس
املنظرون الطريقة التي تؤثر بها املساواة االجتامعية واالقتصادية
يف مامرسة املواطنة الهادفة .ف ُينظر إىل املجتمع املدين باعتباره
األساس االجتامعي ملجا ٍل عام دميقراطي ،ميكن من خالله تفكيك
ثقافة الالمساواة( .((3ويضم أنصار النزعة املساواتية الليرباليون ،من
أمثال مايكل والزر ،يف مكونات املجتمع املدين املجموعات القامئة
عىل أساس العرق والدين والجنس .وها هنا ،تطرح األسئلة التالية:
كيف يشارك املهمشون واملستبعدون وضحايا االستغالل يف عملية
33 Chambers & Kymlicka (eds.).

التنمية ذاتها ،يف مثل هذه املساحات العامة؟ وما الذي سيحدث لو
أنهم شاركوا فيها؟ ومتى يشاركون فيها؟
وهكذا ،ليس مثة مفهوم غريب واحد أو بسيط لدراسته ومحاكاته
بالنسبة إىل أهل الجنوب .مييل املرء أيضً ا إىل االختالف مع خيلناين
يف القول إن "فكرة املجتمع املدين انتقلت إىل األدبيات السياسية
للمستعمرات األوروبية يف القرن التاسع عرش" ،وكذلك فكرة أنه "من
الخطأ التفكري يف أن هذا االهتامم بالفكرة هو وليد وقت متأخر
نسبيًا"( .((3والواقع أن مفهوم املجتمع املدين يف الجنوب مل يكن
موجو ًدا يف أعامل املثقفني ،وال يف لغة الفواعل غري الدول ومفرداتها،
بل لقد كان يحترض يف الغرب حتى تاريخ انهيار مناذج الحداثة التي
تقودها الدولة املهيمنة عىل املفاهيم الليربالية واملاركسية للتنمية،
رمبا باستثناء الصني ورشق آسيا.
يتطرق املبحث الثالث من هذه الدراسة إىل الزخم الذي يربط
املعارف والنظريات األكادميية بعوامل الوكاالت والسياسات والسياسة
العملية .يف الواقع ،ليس من قبيل الغرور األكادميي القول إن األفكار
الرئيسة إمنا تتطور وتُخترب عىل أيدي املنظرين يف األوساط األكادميية
قبل نرشها تدري ًجا يف الخارج عرب مختلف تطبيقات العامل الحقيقي.
مثة الكثري من الرباهني التي تدعم فكرة أن للنظرية األكادميية تأث ًريا
واض ًحا خارج قاعات الدراسة(.((3

ً
ثالثا :تصميم مجتمعات مدنية للجنوب
يف بلدان الجنوب الكبري ،تسكن فكرة املجتمع املدين يف بيئة اجتامعية
مشرتكة رفقة مفاهيم معيارية أخرى ،مثل الحكم والرشاكة ،وتشكل
نو ًعا من املصفوفة املك ّونة من املؤسسات واملؤيدين الفرديني
والجامعيني داخل بنية تحتية مادية.

 .1الحكم الراشد والمشاركة والشراكة
ميكن فهم الرتكيز الذي أواله مفكرو املجتمع املدين ومامرسوه يف
مجال التنمية خالل الخمسة عرش عا ًما املاضية يف سياق التحول
عام يعرف بإجامع واشنطن  .Washington Consensusظهر
هذا اإلجامع رسي ًعا يف أوائل مثانينيات القرن املايض ،يف تناقض
صارخ مع املقاربة السابقة للتنمية خالل ما يُعرف بحقبة ماكنامرا
34 Kaviraj & Khilnani (eds.), p. 4.
35 James Ferguson, "Anthropology and its Evil Twin: 'Development' in
the Constitution of a Discipline," in: Fred Cooper & Randall Packard (eds.),
International Development and the Social Sciences: Essays on the History and
Politics of Knowledge (Berkeley, CA: University of California Press, 1997), p. 150.
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 ،McNamaraقبل أن يفسح املجال إلجــاع ما بعد واشنطن
 Post-Washington Consensusالذي عنى االبتعاد عن الليربالية
الجديدة نحو سياسات متصالحة مع الدولة وتد ّخلِها .بعبارات أبسط،
ميكن قراءة إجامع ما بعد واشنطن بوصفه ردة فعل عىل مواقف
واشنطن املرتاخية نتيجة الفشل الواضح (والنتائج االجتامعية القاتلة)
لسياسات التكييف الهيكيل التي أوىص بها البنك الدويل وصندوق
النقد الدويل البلدان األكرث فق ًرا يف الجنوب .وسرتتبط املوضة الحالية
عن املجتمع املدين وسط السياسيني واملانحني واألكادمييني األمريكيني
بظهور االقتصاد الكينزي "الجديد" خالل العقود املاضية(.((3
جرى إعداد املوقع الرباديغمي لفكرة املجتمع املدين حني أُقحمت
فكرة الحكم يف الخطاب العام واألكادميي التي غالبًا ما ترتبط بصفة
"الراشد" ،كام لو كانت تذكّرنا بفكرة "املجتمع الصالح" .واشتق
مصطلح "الحكم"  ((3(Governanceمن الفعل اليوناين kybernan
واالسم هو  ،kybernetasالذي يعني التوجيه والقيادة عىل التوايل.
عىل عكس "الدميقراطية" التي تحمل داللة املشاركة الشعبية ،فإن
للحكم معنى تقن ًيا ال سياس ًيا ،يأيت من أسلوب ولوجه مصطلحات
العلوم االجتامعية .فيعود أول ظهور عام معارص ملفهوم "الحكم
الراشد" يف تقرير البنك الدويل عن أفريقيا جنوب الصحراء ،حيث
جادل يف أن "الكامن وراء سلسلة مشكالت التنمية يف أفريقيا هو
أزمة يف الحكم"(.((3
يف عام  ،1992جرى توضيح هذه اآلراء مبزيد من التفصيل يف تقرير
خُصص ملوضوع الحكم ،حيث قيل إن مشكلة الحكم تشمل أربع
قضايا متميزة :سوء إدارة الخدمة العامة ،واالفتقار إىل القدرة عىل
املحاسبة ،وغياب إطار قانوين للتنمية ،واملشكالت الناشئة عن
االفتقار إىل املعلومات والشفافية .كان االفرتاض األسايس لوجهة نظر
البنك الدويل بشأن اإلدارة أنه ميكن أن يكون مثة حل تقني ملشكالت
الحكم بصورة مستقلة عن منط التمثيل السيايس .وعىل الرغم من
عدم اإلتيان عىل ذكر املجتمع املدين ،فإن الحكم ينطوي عىل املزيد
من نزع الطابع السيايس الذي يتامىش مع التأكيد الالحق عىل إعادة
36 Ben Fine, "The Developmental State Is Dead - Long Live Social
Capital," Development and Change, vol. 30, no. 1 (1999), pp. 1-19.
 37غالبًا ما يرتجم مصطلح  Governanceإىل اللغة العربية مبفردة "حوكمة"،
وهي الرتجمة الراسخة يف أدبيات العالقات الدولية مل ّا يتعلق األمر بالحوكمة العاملية
فضلت يف سياق هذه الدراسة االحتفاظ مبفردة "الحكم"،
Global Governance؛ غري أنني
ُ
ألن الحديث هنا يتعلق مبصطلح  Good Governanceالتي باتت ترتجم مبصطلح "الحكم
الراشد" ،سواء يف األدبيات أم يف تقارير املنظامت الدولية (املرتجم)
38 Adrian Leftwich, "Governance, Democracy and Development in the
Third World," Third World Quarterly, vol. 14, no. 3 (1993), pp. 610-611.
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رئيسي يف تنفيذ
فاعلي
تصميم املجتمع املدين والسوق بوصفهام
ْ
ْ
الحكم الراشد.
مع عودة الدولة إىل مجال التنمية ،اعترب دعاة التنمية أن أفضل
تنفيذ للحكم يكون من خالل "رشاكة" تضم الدولة والقطاع الخاص
واملجتمع املدين يف شبكة من العالقات .تنبثق الرشاكة بوصفها خطابًا
مستم ًّدا من فكرة املشاركة والتنمية التشاركية ،وهي الكلامت
الطنانة لنظرية التنمية يف التسعينيات .فقد جرى االعرتاف حينها
باملعرفة املحلية ،والتخطيط من القاعدة إىل القمة ،والتنوع الثقايف
للمجتمعات ،واآلثار الضا ّرة للتحديث من داخل مصطلح التنمية
التشاركية .وعىل عكس الرشاكة ،يُع ّد عدم الثقة بالدولة من أهم
ميزات املشاركة بوصفها أيديولوجيا ،حيث اعتُ ِبت املنظامت غري
الحكومية أو املنظامت التطوعية الخاصة أك َرث كفاءة من هيئات
تجسد بالفعل فضائل املشاركة( .((3وميكن
الدولة ،مثلام اعتُ ِب أنها ّ
العودة بإحدى جينالوجيات املشاركة إىل القرن الثامن عرش ،حني
ُز ِعم أن املشاركة هي مبدأ عاملي وحق مدين؛ ومثة جينالوجيا أخرى
هي أن الكنيسة الربوتستانتية ،اقتضت من الفرد املسيحي املشاركة
يف إدارة الكنيسة وقراءة الكتاب املقدس .فكانت املقاربات التشاركية
للتنمية وسيلةً ،الهدف منها تدريب الناس وتجهيزهم ليصريوا جز ًءا
من العامل الحديث .لقد جرى الدفع بالناس ليشاركوا يف "االنخراط يف
مثل هذا العامل"(.((4
جاء مصطلح الرشاكة مع إعادة تأهيل الدولة يف فرتة ما بعد إجامع
واشنطن .وهو ينتمي إىل لغة األعامل والرياضة والرتفيه ،حيث النزاع
غري عنيف ويتم استيعابه عاد ًة من خالل وجود قواعد (أو مد ّونات)
وروابط محددة بوضوح .ميكن إرجاع مفهوم "الرشاكة يف التنمية" إىل
عام  1975من خالل سلسلة من االتفاقيات املعروفة باسم اتفاقية
لومي  Lomé Conventionالتي جرى التفاوض عليها بصورة
جامعية يف املدة  ،1989-1975ومبوجبها حصلت املنتوجات كلها،
من  69دولة من دول أفريقيا والكاريبي واملحيط الهادئ ،عمليًا ،عىل
إعفاء من الرسوم الجمركية للولوج إىل سوق االتحاد األورويب .لقد
كانت الفكرة هي تعزيز عالقة تعاونية جديدة بني االتحاد األورويب
والعامل النامي .ت ّدعي الهيئة السويدية للتنمية الدولية  SIDAالتي
39 R. L. Stirrat, "The New Orthodoxy and Old Truths: Participation,
Empowerment and Other Buzz Words," in: Sunil Bastian & Nicola Bastian
(eds.), Assessing Participation: A Debate from South Asia (New Delhi:
Konark, 1994), pp. 67-92.
40 R. L. Stirrat & H. Henkel, "Participation as Spiritual Duty: The
Religious Roots of the New Development Orthodoxy," paper presented
in "Boundaries and Identities Conference." Edinburgh, United Kingdom,
)October 1996. (Unpublished

ةمجرتم ةسارد
فكرة المجتمع المدني في الجنوب الكبير

تخطط برامج التعاون اإلمنايئ السويدية وتنفّذها ،أنها أول من
استخدم مفهوم الرشاكة يف مجال املساعدات ،يف إشارة إىل ورقة
السياسة الخاصة بها التي حملت عنوان الرشاكة مع أفريقيا؛ وترى
الهيئة أن التنمية هي "مسؤولية مشرتكة"(.((4
شكل جدي ًدا من أشكال
جرى يف البداية تص ّور الرشاكة باعتبارها ً
وتؤسس عىل املسؤولية املتبادلة .وحدث
التعاون بني املانح واملتلقيَّ ،
انزالق أسايس حني بدأ املانحون يف تقديم املشورة لبناء رشاكات يف
بدل من مجرد إقامة عالقات رشاكة بينهم وبني املجتمعات
املجتمعً ،
املتلقية املساعدات .من حينها ،طالب املانحون بالجودة املثىل،
واستخدموا نفوذهم ،وصنعوا عامل ًا مثاليًا بنوه وفق قيمهم الخاصة؛
واكتسب مفهوم الرشاكة معنى أدق حني تجاوز بكثري االهتامم
بإضفاء الطابع اإلنساين عىل التعاون اإلمنايئ ،وزاد استحضارها عىل يد
الوكاالت املانحة املتعددة األطراف التي كانت تحمل تصورات شاملة
للمجتمع ،جرى تشجيع متلقي املساعدة عىل محاكاتها الحقًا .يف
هذه الرؤية املثالية ،مثة عالقات متناغمة بني الدولة والقطاع الخاص
واملجتمع املدين ،وتنخرط كلها يف "تنمية" مجتمعها يف اتجاه مجتمع
دميقراطي ليربايل تحت إرشاف املانح نفسه.
عىل نحو ما ،صنعت هذه الوكاالت مجتمعات مدنية يف الجنوب
انعكاسا لها .مثة سامت ثالث الفتة يف إعادة تصدير فكرة
بوصفها
ً
املجتمع املدين :نزع الطابع السيايس ،والتقديس ،وإضفاء الطابع
البريوقراطي( .((4يتم نزع الطابع السيايس عرب تعريف للمجتمع
املدين ال يشمل إلّ املنظامت غري الحكومية ،أو يعمل عىل تسوية
االختالفات بني الجمعيات من خالل التعامل مع مجتمع مدين أحادي
البعد ومتخ ّيل .وبذلك تطمس املعامل الحاسمة يف املجتمع املدين.
ويقوم التقديس عىل رفع املجتمع املدين أخالق ًيا ليصري فوق الدولة
وفوق السوق باعتباره الرشيك املميز عىل طريق خلق "مجتمع
صالح" ،قائم عىل القيم الدميقراطية .أما إضفاء الطابع البريوقراطي،
فيتم من خالل إنشاء مؤسسات /جمعيات ،حيث ال وجود للمجتمع
املدين الذي يتطابق مع التصميامت العاملية للامنحني ،وحيث
رصا أساس ًيا،
يُنظر إىل املنظامت غري الحكومية عمو ًما باعتبارها عن ً
بل طبيعيًا يف أي مجتمع مدين ،إىل درجة أنها تُخلَق خلقًا إذا ما
كانت غائبة.
41 Swedish International Development Agency (SIDA), Partnership
;)Africa (Stockholm: 1996
مقابلة مع مع تولفارد أكيسون  ،Tolvard Akkesonالقائم باألعامل يف وكالة
 ،SIDAرسيالنكا.
42 Rob Jenkins, "Mistaking 'Governance' for 'Politics': Foreign Aid,
Democracy, and the Construction of Civil Society," in: Kaviraj & Khilnani
(eds.), p. 268.
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بدأت عملية إعادة تصميم املجتمع املدين بإعادة تصميم املؤسسات
التي كان من املفرتض أن تنفذ هذه الفكرة الجديدة وتنرشها .وبدأ
املانحون يف إنشاء إدارات ووحدات متخصصة يف معظم املؤسسات
اإلمنائية ،وتغيري أسامء األقسام التي عفا عليها الزمن ،وتعيني أشخاص
ذوي خربة واضحة يف هذا املجال ،ووضع اسرتاتيجيات وبرامج إلنشاء
املجتمع املدين ودعمه وتقويته .تعكس هذه املحاوالت كلها التوظيف
الكامن للمجتمع املدين ،حيث يصري وسيلة لتحقيق غاية – هي
الدمقرطة أو النمو االقتصادي أو التنمية املستدامة – ال غاية يف حد
ذاته .ويكون الغرض ليس متكني املجتمع املدين ،بل استخدامه وسيلة.
مثة العديد من وحــدات املجتمع املدين املوجودة داخل أقسام
الحكم واملجتمع املدين يف أجزاء مختلفة من املنظامت املانحة،
تسعى لتعزيز العمل عىل املجتمع املدين( .((4ونعرث يف هذا الصدد
عىل مثالني كاشفني ،هام الوكالة األمريكية للتنمية الدولية والبنك
الدويل .ففي عام  ،1994أنشأت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
مرك ًزا جدي ًدا للدميقراطية والحكم ،يُ َع ُّد تطوير "مجتمع مدين
ناشط سياسيًا" أحد أهدافه االسرتاتيجية األربعة .وأسندت الوكالة
مسؤولية تطوير املجتمع املدين إىل مسؤول متخصص يف كل بعثة
من بعثاتها الخارجية الكربى املقيمة .فقد أ ّدت نهاية الحرب الباردة
وخفض ميزانيات املعونة إىل إعادة التفكري يف األهداف ،لذلك جرى
استخدام املنظامت غري الحكومية ومنظامت القطاع الخاص بدائل
لتنفيذ سياسات املعونة .ويف عام  ،1995أنشأت الوكالة مبادرة رشاكة
جديدة تهدف إىل متكني املنظامت غري الحكومية ،وإنشاء رشاكات
تجارية صغرية ،وتعزيز الحكم املحيل الدميقراطي( .((4وأنشأ البنك
الدويل وحدة للمنظامت غري الحكومية منذ عام ٍ ،1989
بهدف ظاهر
هو تقديم الدعم إىل املنظامت غري الحكومية ،لكن ،أيضً ا ،بوصفها
مامرسة تقوم عىل العالقات العامة قصد كبح االنتقادات املو ّجهة
إىل سياساته ،ال سيام يف ضوء برامج التكييف الهيكيل الكارثية.
وبحلول منتصف التسعينيات ،بدأ الخطاب بالتحول من املنظامت
غري الحكومية إىل املجتمع املدين ،وانعكس يف إعادة تسمية موظفي
االتصال يف املنظامت غري الحكومية بوصفهم اختصاصيني يف املجتمع
املدين ،بد ًءا من عام .1995
ت ُع ِّرف األمم املتحدة ،أيضً ا ،املجتم َع املدين بأنه "املنظامت غري
الحكومية ومجتمع األعامل وغري ذلك" ،وتش ّدد عىل أهمية العمل
يف رشاكة مع هذه القطاعات بشأن القضايا ذات االهتامم العاملي(.((4
43 Howell & Pearce, p. 91.
44 Ibid., p. 96.
45 "Civil Society" United Nations, accessed on 11/11/2021, at:
https://bit.ly/3kmtecv
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وبحلول عام  ،1998كان ما يقرب من نصف املرشوعات التي وافق
عليها مجلس محافظي البنك الدويل يضم منظامت غري حكومية،
معظمها منظامت غري حكومية محلية( .((4ووجــد سعد الدين
متخصصا يف البنك الدويل
إبراهيم ،يف استطالعه مواقف  523موظفًا
ً
تجاه املجتمع املدين ،أنه بينام كان االلتزام تجاه املجتمع املدين قويًا
يف أعىل التسلسل الهرمي ،فإن املفهوم عاىن "تفككًا وفتو ًرا وتقلّ ًبا عىل
املستويات املتوسطة والدنيا"(.((4
يف الجامعات ومراكز البحوث ،من مدرسة لندن لالقتصاد والعلوم
السياسية ،إىل جامعة جونز هوبكنز ،صممت دورات تعليمية
جديدة تتناول أفكا ًرا مثل املجتمع املدين واملجتمع املدين العاملي،
وجرى دمجها يف املناهج الدراسية ،وصارت تحتل الصدارة ،عادة.
ومع تزايد إنتاج املعرفة ،سعى النارشون للحصول عىل أعامل ترشح
هذه املفاهيم الجديدة /القدمية ،وانترشت أدبيات عن املجتمع
املحل والعاملي ،غالبًا ما كان يحايك بعضها بعضً ا ،لتشهد عىل
املدين ّ
روا ٍج وموضة عرفهام املصطلح يف األوساط الفكرية ،ويف غريها من
األوساط بطبيعة الحال(.((4
إن الدعم املقدم إىل املجتمع املدين ليس خطابيًا فحسب؛ بل يرتجم
إىل تحويالت ملبالغ كبرية من املال ،من خالل صناديق و ِمنح يصعب
تقديرها .تتمثل إحدى املشكالت يف ذلك بأن الربامج التي تهدف
إىل تعزيز املجتمع املدين رصاحة مل تظهر إلّ يف تسعينيات القرن
العرشين .والسبب اآلخر هو أن املجتمع املدين ال يُستخ َدم يف الكثري
من األحيان ،بوصفه فئة ،يف إحصاءات وكاالت املساعدات .واألهم
من ذلك هو أن الدعم املو ّجه إىل منظامت املجتمع املدين ال يق ّدم
إىل مرشوعات تعزيز املجتمع املدين املحددة فحسب ،التي تشكل
جز ًءا من مرشوعات أكرب خاصة بالدميقراطية والحكم ،بل أيضً ا يف
اتجاه قطاعات أخرى ،مثل الصحة والبيئة واملياه والجندر والتعليم.
من الناحية الرسمية ،يبقى التربع باملساعدات املخصصة للمجتمع
ضئيل .تكشف بيانات لجنة املساعدات اإلمنائية لعام ،1995
املدين ً
عىل سبيل املثال ،أن الدعم املو ّجه إىل مرشوعات املجتمع املدين،
بلغ  391مليون دوالر أمرييك ،أي ما ميثل  0.84يف املئة فقط من
املساعدات ،و 9يف املئة فقط من اإلنفاق عىل املرشوعات املتعلقة
46 Howell & Pearce, p. 96.
47 Ibrahim Said Eddin, "Nurturing Civil Society at the World Bank: An
Assessment of Staff Attitudes Towards Civil Society," Social Development
Papers no. 24, World Bank (September 1998).
48 Mary Kaldor, Global Civil Society: An Answer to War (Cambridge:
Polity Press, 2003); Keane; Sandra Halperin & Gordon Laxer (eds.), Global
Civil Society and Its Limits (London: Palgrave Macmillan, 2003).
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بالحكم( .((4ومن حيث امليزانية العامة ،تبقى األرقام ضئيلةً ،وسبب
ذلك جزئيًا هو أن مرشوعات املجتمع املدين ال تتطلّب مدفوعات
ضخمة من رأس املال ،عىل عكس األعامل الهندسية الواسعة النطاق.
تُع ّد الواليات املتحدة ،وإىل ٍ
حد بعيد ،أكرب مــز ّود مساعدات يف
مجال املجتمع املدين ،فقد شكلت  85يف املئة من إجاميل مساعدات
املجتمع املدين يف عام  ،1995حيث رعت  335مرشو ًعا من أصل
خاصا باملجتمع املــدين( .((5تو ّجه هذه املساعدات
 440مرشو ًعا ً
من خالل مجموعة من املنظامت الحكومية األمريكية ،مثل الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية  ،USAIDووكالة املعلومات األمريكية
 ،U.S. Information Agencyوالصندوق الوطني شبه الحكومي
للدميقراطية ،National Endowment for Democracy
واملــنــظــات غــر الــربــحــيــة مــثــل املــعــهــد الــجــمــهــوري ال ــدويل
 ،International Republican Instituteومركز كارتر ،Carter Center
إىل جانب مؤسسات ،مثل مؤسسة آسيا  .Asia Foundationويو ّجه
الدعم بصورة أساسية إىل مجموعات الدفاع واملرافعة يف مجاالت حقوق
اإلنسان وحقوق املرأة والبيئة واإلصالحات االنتخابية أو التنمية .ومع
ذلك ،ال يقترص دعم املجتمع املدين عىل الواليات املتحدة فحسب.
فالوكاالت املتعددة األطراف ،مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ واالتحاد
األورويب ،والجهات املانحة ثنائية األطراف ،مثل حكومات اململكة
املتحدة ودول شامل أوروبا وهولندا ،واملؤسسات املالية الدولية ،مثل
البنك الدويل ،واملؤسسات األملانية أيضً ا ،مثل مؤسسة فريدريخ إيربت
رشبت لغة املجتمع املدين(.((5
 ،Friedrich-Ebert Stiftungكلها ت ّ

 .2التصميم من خالل الممارسات
أدت سلسلة من السياسات واالختيارات الهادفة إىل دعم أنواع مع ّينة
من أعامل البحث والتطوير التي تقوم بها املنظامت ،إىل ظهور مجال
جديد يسمى "املجتمع املدين" يف بلدان الجنوب .شهدت األعوام
العرشون املاضية من ًوا رسي ًعا للمنظامت غري الحكومية املحلية
وانفجا ًرا يف اهتامم املانحني بهذا القطاع .ويف الوقت الذي توجد
فيه النامذج األرثوذكسية يف حالة يُرىث لها ،يُنظر إىل املنظامت غري
الحكومية باعتبارها بدائل دينامية ومخصخصة لبريوقراطيات الدولة
ٍ
وأدوات للتنمية والدميقراطية والتمكني .ففي رسيالنكا،
املتضخمة،
49 Van Rooy (ed.), pp. 58-59.
50 Alison Van Rooy & Marc Robinson, "Out of the Ivory Tower: Civil
Society and the Aid System," in: Nira Wickramasinghe (ed.), Civil Society in
Sri Lanka. New Circles of Power (New Delhi/ Thousand Oaks, CA/ London:
Sage, 2001), p. 60.
51 Howell & Pearce, p. 92.
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كام هي الحال يف العديد من بلدان الجنوب األخرى ،مل يقترص األمر
عىل الجهات املانحة الثنائية واملتعددة األطراف فحسب ،بل شمل
أيضً ا املنظامت غري الحكومية يف الشامل التي اجتذبها العمل عىل
املنظامت غري الحكومية يف الجنوب .ومن ثم ،تدعم املنظامت غري
الحكومية الدولية العاملة يف مجال التنمية يف البالد ،وغريها من
املنظامت غري الحكومية التي ال تعمل داخلها ،نشاطات املنظامت
غري الحكومية املحلية .وبينام تساوي مرشوعات البنك الدويل
اإلمنائية ضم ًنا بني املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية ،يتبنى
املانحون اآلخرون منظو ًرا أدق :فوزارة التنمية الدولية  ،DFIDعىل
سبيل املثال ،هي أكرث استعدا ًدا الستيعاب املنظامت التي تُعرف
تقليديًا بأنها أصوات راديكالية ،يف حني يقدم برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ تعريفًا واس ًعا للمجتمع املدين ،يشمل منظامت مثل النقابات
العاملية ،أو املجموعات االجتامعية ،وحتى املؤسسات األكادميية.
ومع ذلك ،متيل هذه الوكاالت املانحة كلها إىل تعريف املجتمع
املدين من خالل قامئة من املنظامت ،تطول أو تقرص .وهو ما أدى
إىل عملية "تقننة" و"تطهري" ،شملت مجال الجمعيات .عالوة عىل
ذلك ،تُحجب عالقات القوة املتفاوتة بني منظامت املجتمع املدين،
وكذلك األصوات واملصالح املنوعة بفعل املصطلح املوحد املسمى
مجتم ًعا مدن ًّيا.
يف بلد مثل غواتيامال ،كان مثة طريقان جرى من خاللهام تفعيل
االهتامم باملجتمع املدين عامل ًياً .
أول ،كان املجتمع املدين تعب ًريا
عن الهوية الشعبية واملدنية للجامعات الناشطة التي تسعى لفتح
مساحات عامة للنقاش السيايس بعد عقود من الرصاع؛ وثان ًيا ،كان
داف ًعا لدى املؤسسات الدولية والتنموية التي أقحمت "برامج تقوية
املجتمع املدين" قصد املساهمة يف عملية سالم مستدامة .ومل يصل
هذا املفهوم إىل غواتيامال عرب أدبيات نظرية ،بل جرت صياغته عىل
يد مجموعة منوعة من مجموعات املعارضة الغواتياملية .كان بعض
هذه املجموعات قريبًا من الحركات املشاركة يف حرب العصابات،
بينام ق َِدم بعض آخر من القيادات اليسارية ،ومل يزل آخرون يشرتكون
يف الهوية الثقافية للاميا .لقد قدم املجتمع املدين أداة مفهومية
لألصوات الراديكالية التي نأت بنفسها عن األحزاب التقليدية .ويف
عام  ،1994تشكلت جمعية املجتمع املدين تحت رعاية االتفاقية
اإلطارية ملحادثات السالم ،بدعم من وكاالت املساعدات األوروبية.
شكّلت هذه الجمعية جبهة ضمت القطاعات املنظمة والراديكالية
يف غواتيامال ،لكنها فشلت يف صوغ االتفاقات .تبقى الجمعية مع
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مثال عىل منظمة مجتمع مد ٍين جامعة،
ذلك مثري ًة لالهتامم بوصفها ً
(((5
أُ ِ
نشئت عرب التدخل الخارجي يف صورة مساعدات خاصة .
يف البلدان األخرى ،كان املفهوم جدي ًدا متا ًما ،عىل عكس غواتيامال،
حيث منح الناشطون السياسيون املجتمع املدين معنى راديكال ًيا
يتوافق وظروفهم الخاصة؛ وساهم انتشار لغة تقنية جديدة يف إنشاء
"مجال ملجتمع مدين" ،يتوافق مع الفكرة املعيارية عن املجتمع
املدين التي ير ّوج لها املانحون الدوليون .يشري واتشريا مانينا إىل أن
املجتمع املدين يف أفريقيا ليست له لغة خاصة به ،ذلك أن لغة
اإلصالح السيايس يف أفريقيا أنتجها املانحون .فتنترش مصطلحات مثل
"إعادة هندسة مساعدات التمكني" ،بقدر ما يتزايد استخدامها بني
املجموعات واملجتمعات التي تستهدفها املساعدات ،كام يف املناطق
الريفية يف كينيا ،عىل سبيل املثال(.((5
غال ًبا ما يجري تقليص مجال "املجتمع املدين" عن طريق تعزيز
معي ومختار من الناس .أظهرت دراسة أُجرِيت يف كينيا عىل
قسم ّ
ثالثة مانحني رئيسني – الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،والوكالة
الدمناركية الدولية للمساعدات  ،DANIDAوهيئة التنمية الدولية
السويدية  – SIDAعىل مدى ثالث سنوات ،أن أكرب املتلقني ،عند
متويل املجتمع املدين ،هم أولئك الذين يدافعون عن املساواة بني
الجنسني أو قضايا الجندر .وتصل نسبة "بناء قدرات" املنظامت
املدنية إىل  16.3يف املئة ،كام يتلقى الناشطون يف مجاالت القانون
وحقوق اإلنسان بدورهم موارد مهمة معتربة(.((5
يف كينيا ،يبدو جليًّا أن الجهات املانحة يقترص دعمها عىل الناطقني
باللغة اإلنكليزية وسكان الحرض من مجموعات الطبقة الوسطى،
خصوصا
ومن ثم يجري تهميش القطاعات الشعبية يف املجتمع املدين،
ً
مجموعات االقتصاد الريفي واملنظامت املجتمعية .ويبدو هنا كام لو
تفضيل للجوانب الفكرية عىل املهنية منها .مييل املانحون إىل
ً
أن مثة
تفضيل الجامعات املحافظة املؤيدة الوضع الراهن واملنظامت غري
الحكومية النخبوية التي يسهل إغواؤها بزخرف الروابط العاملية .ويف
األدبيات واملامرسة العملية ،يقسم املجتمع املدين إىل مجتمع مدين
"جيد" من جهة ،مك ّون من مجموعات مهنية والكنيسة ،واللوبيات
العاملة يف مجال حقوق اإلنسان ،واملجتمع املدين "السيئ" من جهة
أخرى ،مك ّون من أشخاص يعلنون هويتهم اإلثنية ويستلهمونها.
ويذهب جزء كبري من التمويل الذي يق ّدمه أكرب خمسة مانحني
يف مجال الدميقراطية والحكم يف كينيا عىل سبيل املثال (الهيئة
52 Ibid., pp. 147-176.
53 Maina, pp. 134-167.
54 Ibid., p. 157.

ددعلالا  52ددعلاادلجملا  52 -ددعلادعلا

98

Issue 52 - Volume 9 - September  2021

السويدية للتنمية الدولية ،والوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،والوكالة
الدمناركية الدولية للمساعدات ،ومؤسسة فورد ،والوكالة الرنويجية
للمساعدات اإلمنائية) إىل عدد ضئيل من املنظامت ،مثل لجنة حقوق
اإلنسان الكينية  ،KHRCومركز الحكم والتنمية  ،CGDوبرنامج
البحوث والتوعية املدنية  ،RECAPواالتحاد الدويل للمحاميات.
ويأيت متويل مجموعات الدفاع املؤيدة الدميقراطية يف صميم اهتامم
املانحني باملجتمع املدين .وتكون مثة عواقب غري مرغوب فيها أحيانًا.
لننظر ،عىل سبيل املثال ،يف حالة الرائد بيار بويويا ،Pierre Buyoya
الذي تلقى  145000دوالر عىل مدى ثالث سنوات من ميزانية
"الدميقراطية والحكم" التابعة للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،وقد
تو ّجهت األموال إىل مؤسسة بويويا للوحدة والسالم والدميقراطية
،Buyoya's Foundation for Unity, Peace and Democracy
ليتم إنفاقها بصورة معلنة عىل تنظيم الندوات واملشاورات بني
املنظامت غري الحكومية لتعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان .ثم
أطاح بويويا بالنظام املدين وأقام طغمة عسكرية( .((5ول ّما يزل العلامء
منقسمني حول ما تحتاج إليه أفريقيا – أهي السياسات الليربالية
التي تقترص عىل املجتمع املدين ،أم السياسة القامئة عىل املجتمعات
األفريقية القدمية – وهو ما خلق "مأزقًا نظريًا ما بني الحداثيني
والجامعاتيني ،وما بني أنصار املركزية األوروبية ودعاة األفرقة"(.((5
مثة اختالفات واسعة بني البلدان التي تعتمد عىل املساعدات ،مثل
بنغالديش أو موزمبيق ،ودولة مثل الصني ،حيث تؤدي الوكاالت
املتعددة األطراف والثنائية واملنظامت غري الحكومية األجنبية دو ًرا
محدو ًدا .يؤكد معظم املانحني أن ليس لدى الصني مجتمع مدين؛
لكن ،منذ أواخــر مثانينيات القرن العرشين ،انخرطت مؤسسة
فورد ،ومؤسسة فريدريك ناومان  ،Friedrich Naumannواملعهد
الجمهوري الدويل ،يف تعزيز البحث وتنظيم برامج التدريب يف
مجاالت ،مثل حوكمة اإلصالح القانوين واملجتمع املدين يف الصني.
وبطريقة غري مبارشة ،يجري الرتكيز عىل املجتمع املدين ،كام يف حالة
الدعم املقدم لتطوير املنظامت النسائية غري الحكومية للمشاركة يف
املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة عىل سبيل املثال .لكن أكرب داعم
للمجتمع املدين ،أي الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،ليس لها أي
نشاط يف الصني(.((5

األمريكية للتنمية الدولية ،عىل سبيل املثال ،قد حاولت ترشيد
املجال الجمعوي املشتت يف رسيالنكا من خالل إنشاء مؤسسات
"متثيلية" ،ميكنها التعاون مع الحكومة املحلية واملركزية ،واختيار
"قيادات من املجتمع" .يف ريكاوا  ،Rekawaحيث املجتمع الريفي
عىل شاطئ البحر يف هامبانتونا [ Hambantotaجنوب رسيالنكا
– املرتجم] ،ويف غياب منظمة غري حكومية واحدة متثل املجتمع،
شجعت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية جمعية صيادي ريكاوا
Rekawa Fishermen's Cooperative Soci
التعاونية ety
عىل الدمج بني مجموعة واسعة من املنظامت املجتمعية م ًعا
يف منظمة غري حكومية مسجلة واحــدة .وهكذا جــرى إنشاء
مؤسسة ريكاوا للتنمية Rekawa Development Foundation
لتكون مسؤولة عن متثيل املجتمع يف إدارة املــوارد الطبيعية
وعمليات صنع القرار األخــرى .وحدث اليشء نفسه يف ريتيغاال
 Ritigalaيف املقاطعة الشاملية الوسطى ،حيث ُعرفت مؤسسة
 Tanthirimala Gramodaya Mandalayaبوصفها أكرث مؤسسات
السكان األصليني قدرة عىل تشكيل منظمة غري حكومية "متثيلية"
بسهولة ،وقد تولّت تسيري مرشوع "جمعية ريتيغاال إلدارة املوارد املحلية"
.Ritigala Community Based Resources Management
وهكذا ،أُ ِ
نشئت ،يف عام  ،1995مؤسسة ريتيغاال للتنمية املحلية
للمجتمع والبيئة Ritigala Community Base Development
and Environment Foundation؛ وحتى عام  1997ترأستها شابتان
باعتبارهام "قيادات من املجتمع"( .((5الالفت يف هذين املرشوعني هو
عملية بناء املؤسسات؛ ويف الواقع ،ظهرت يف كلتا الحالتني مؤسسات
جديدة مبساعدة الوكالة املانحة .لكن إنشاء منظامت غري حكومية
من الخارج ال يضمن أن يكون لهذه املجموعات محتوى دميقراطي،
أو أنها ستطمح إىل أن تكون أدوات للتغيري االجتامعي والسيايس ،أو
أن تكتسب الرشعية حتى يف السياقات املحلية(.((5

إن إنشاء مؤسسات املجتمع املدين هو آلية يجري من خاللها
تشكيل مجتمع مدين معياري يف بلدان الجنوب .ويبدو أن الوكالة

عالوة عىل ذلك ،فإن املنظامت غري الحكومية التي ليست لديها
قدرات التواصل ،تتفكك ال محالة .يف غواتيامال ،أدرجت املؤسسات
املالية واإلمنائية الدولية "تقوية املجتمع املدين" يف أعاملها بطريقة
منهجية عقب عملية إعادة البناء التي عرفتها يف التسعينيات .وقد
أدى بناء املجتمع املدين من الخارج والخطابات من أعىل إىل تهميش
التطلّعات من أسفل .فمعظم املنظامت غري الحكومية يف رسيالنكا
منظامت شعبية صغرية ج ًدا ،تنخرط يف خطط التخفيف من ح ّدة
الفقر ،والتنمية الريفية ،والقروض الريفية .ويبدو أن العديد من

55 Jenkins, p. 256.
56 Mamdani, p. 3.
57 Howell & Pearce, pp. 144-145.

58 USAID, New Partnership Initiative. (NPI) Resource Guide. A Strategic
Approach to Development Partnering, vol. 1-2 (Washington: 1997).
59 Wickramasinghe, Civil Society in Sri Lanka, p. 96.
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برامجها يعمل مبعزل عن باقي االقتصاد ،وعن الوكاالت والربامج
األخرى العاملة يف املجال ،وعن سياسة الحكومة ،وشبكات اإلنتاج
والتخصص القامئة ،وعن البيئة االجتامعية واالقتصادية للمجتمع
الذي توجد فيه أحيانًا.
يف هذه الشبكة الواسعة من املنظامت واالستشاريني الذين يكرسون
أنفسهم لقضية التنمية ،غال ًبا ما تجري مقايضة الرشاكة باملحسوبية،
والتواطؤ السيايس ،وعالقات القوة .فعىل املستوى املحيل ،يعمد األفراد
ذوو التطلعات السياسية يف الكثري من األحيان إىل إنشاء منظامت غري
حكومية خاصة بهم ،ويستخدمون املوارد التي ميكنهم الوصول إليها
واالتصاالت التي يقيمونها وسيلة لتعزيز مصالحهم .وتكمن املفارقة
يف أن منظامت املجتمع املدين التي من املفرتض أن تتميز بسامت
"االستقاللية" ،ينتهي بها األمر إىل التضحية بهذا االستقالل الذايت
بدرجات متفاوتة ،بسبب اعتامدها عىل متويل املانحني.
ختا ًما ،يبدو أن مثة مساحة اجتامعية مصممة حديثًا تسمى "املجتمع
املدين" ،ظهرت يف العديد من بلدان الجنوب عرب رشاكة مع فاعلني
متت بصلة إىل املجتمع املدين
عامليني ومحليني ،وهي مساحة ال ّ
لدى مفكري التنوير .ميكن متييز عدد من السامت املشرتكة يف هذه
البلدان املختلفة ج ًدا :عملية مستمرة من التهميش أو حتى التدمري،
تطاول قطاعات معينة – النقابات العاملية وجمعيات املزارعني
والصيادين والجمعيات ذات الطابع العامي ،أو العرقي ،أو الديني،
أو الطبقي – التي ال تتطابق مع هذا التصميم؛ بريوقراطية فكرية
جديدة غري قامئة عىل الجدارة – تتوىل دور الناقد املنوط باملثقف
العضوي ،وتتبنى موقفًا غري تصادمي تجاه القوى العاملية التي تشكل
املجتمع؛ ابتعاد عن قضايا التفاوت االجتامعي والرتكيز عىل قضايا
الحقوق واملرافعات الدفاعية التي تستبق التغريات االجتامعية
الجارية وذات الطابع الحاسم .يف بعض البلدان تحدث ردات أفعال
حيال كتم أصوات معينة ومنح امتيازات معينة ألخرى ،تتخذ صورة
مناهضة لألجانب ،ومناهضة للعاملية (من األمم املتحدة إىل املانحني
املتعددي األطراف) ،ومناهضة املرشوطية ،وحتى التعبريات املعادية
للمسيحية ،وقد تجلّت يف أعامل عنف متفرقة تكون يف األغلب
غري مرتابطة.
لهذه املجتمعات املدنية املصممة حديثًا يف الجنوب تأثري إيجايب يف
حارسا
بعض الحاالت؛ يتمثل يف ظهور فضاء سيايس عمومي يعمل ً
معي من العمل
للدولة .ومع ذلك ،يقترص مخيالها السيايس عىل نوع ّ
معي من الدور النقدي .فبعض القضايا ال يستطيع املجال
ومنط ّ
العام املعاد تشكيله مواجهته؛ مثل اإلصالحات البنيوية وتفكيك دولة
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الرفاه وانهيار التفكري النقدي يف الجنوب الذي ليس له غري دور
محدود يف عملية اإلنتاج العاملية.
إن املجتمع املدين – إذا ما وافقنا عىل استخدام هذا املصطلح لوصف
تعب عن الرغبة يف انعتاق
املساحات االجتامعية والسياسية التي ّ
املجتمعات وتحسني وضعها إىل األفضل – ال يصلح للتصنيع اآليت
من الخارج .فال ميكن إنشاؤه انطالقًا من مخططات خاصة ت َُرسم
يف املكاتب يف واشنطن أو لندن .لقد ج ّرد املانحون فكرة املجتمع
املدين متا ًما من أي معنى جوهري يف محاولتهم املزج بني النظرية
واملامرسة .ويربز ها هنا السؤال عن الكيفية التي ميكن بها تلبية
عتف فيه بحق جميع األفراد ،من خالل
الحاجة املرشوعة إىل فضاء يُ َ َ
جمعياتهم ومنظامتهم املنوعة ،يف املساهمة يف املناقشات بشأن
كيفية تنظيم مجتمعهم ،والتعامل مع مشكالته ،ويف نهاية املطاف،
تحديد نوع املستقبل الذي يرغبون فيه.
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صـدر حديـ ًثا

تـأليف :بالل عوض سالمة

في معنى األرض :استعادة الذات الفلسطينية
صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب في معنى األرض :استعادة الذات
الفلسطينية ،يهتم فيه مؤلفه بالل عوض سالمة بمسألة األرض وأهميتها للفلسطيني ،باعتبارها
القاعدة اإلنتاجية التي فقدها بالتطهير العرقي في عام  ،1948والقيمة المعنوية والرمزية والثقافية
لكرامته ،وكيف أن الفلسطيني فقد القدرة على إعادة إنتاج ذاته ومصيره ومستقبله بفقدانه شروط
إنتاجه ،فاستعاض عن األرض بالمنظومة القيمية والثقافية والرمزية واالجتماعية التي ساعدته في
مراحل عدة في الصمود والنضال.
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اتجاهات الرأي العام التونسي نحو التجربة الديمقراطية
Tunisian Public Opinion on the Democratic Experience

تهــدف هــذه الورقــة إلى عــرض اتجاهــات الــرأي العام في تونــس نحــو التجربــة الديمقراطية
 مــن خــال بيانات المؤشــر العربــي الذي يصــدره المركــز العربي لألبحاث ودراســة،التونســية
 وتركز. ومقارنته باالســتطالعات الســابقة2020/2019  بالتركيــز علــى اســتطالع،السياســات
ً
 قيس،أيضــا علــى قيــاس ردة الفعل الشــعبية على القرارات التــي اتخذها الرئيس التونســي
 وتعطيله آليات الحكم الديمقراطي لمصلحة الســيطرة، في انقالبه على الدســتور،ســع ّيد
 وهل يعني، وتتساءل عن أسباب ترحيب التونسيين بقرارات الرئيس التونسي.على الحكم
ذلــك أنهــم أداروا ظهورهــم لتجربــة الديمقراطيــة الفتية التي أسســوها قبل عشــرة أعوام؟
، ترصد الورقة مجموعة من دالالت اتجاهات الرأي العام العربي نحو مؤسسات الحكم،وأخي ًرا
 والتي تصاعدت،وجدية الحكومة في العمل على حل المشــكالت االقتصادية واالجتماعية
.)19-حدتها في أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد
ّ
. الديمقراطية التونسية، قيس سعيد، الرأي العام التونسي، المؤشر العربي:كلمات مفتاحية
This paper presents Tunisian public opinion trends towards the country’s democratic experience, using data gathered by the ACRPS-published Arab Opinion Index, comparing the 2019/2020 results with previous polls. It also seeks to measure
the popular reaction to the decisions taken by the Tunisian President, Kais Saied,
in his coup against the constitution, and his disruption of democratic governance
mechanisms in order to seize control of the government. The paper ponders the
reasons that Tunisians welcome the decisions of the Tunisian president, and asks
if that means that they have turned their backs on the young democracy they established ten years ago? Finally, the paper monitors a set of indicators regarding
Arab public opinion on governing institutions, and the government's seriousness
in working to solve economic and social problems, which escalated in severity
during the Covid-19 pandemic.
Keywords: Arab Opinion Index, Tunisian Public Opinion, Kais Saied, Tunisia's
Democracy.
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مقدمة
أصدر الرئيس التونيس قيس سع ّيد منفر ًدا مجموعة قرارات تُ ثّل يف
جوهرها انقالبًا عىل النظام السيايس التونيس الذي تأسس يف أعقاب
ثورة عام  ،2011وبدأت هذه القرارات املتتالية يف  25متوز /يوليو 2021
بإقالة رئيس الحكومة وتجميد أعامل الربملان ،ورفع الحصانة الربملانية
عن أعضائه وتعطيل صالحياته الترشيعية ،وتوىل هو من ث ّم مهامت
السلطة الترشيعية وصالحيات رئاسة السلطة التنفيذية ،إضافة إىل
منصب النيابة العامة ،وأقال أيضً ا بعض الوزراء واملسؤولني العا ّمني
يف الدولة التونسية ممن اعتربوا أن إجراءاته غري دستورية أو ممن
مل يتعاونوا معه عىل تنفيذها .وتلت هذه القرارات إجراءات الحقة
ك ّرست عمل ًيا انقالبه عىل الدستور وتركيز إدارة السلطات يف يده
واستكمل فيها السيطرة عىل الحكم ،خاصة مع استمرار تجميد
الربملان ،من ضمنها تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجالء بودن من
دون الرجوع إىل الربملان ،واستمر يف هذه اإلجراءات املتتالية التي
كرست قبضته عىل السلطات ،وختمها بإصدار جدول زمني بخصوص
تنظيم استفتاء شعبي يف  25متوز /يوليو  ،2022يهدف به إىل تعديل
الدستور وإجراء انتخابات ترشيعية يف  17كانون األول /ديسمرب 2022؛
غي
األمر الذي يعني أن سعيّد قد عطّل الدستور وقاد انقالبًا تدريجيًا ّ
فيه طبيعة الحكم وآلياته يف بالده ،ونقلها من نظام دميقراطي إىل
نظام سلطوي.
عىل عكس ما كان متوق ًعا من ردة فعلٍ شعبية تعارض هذه
اإلج ـراءات غري الدستورية ،والرضب عرض الحائط أسس النظام
الدميقراطي ،فقد استقبلت رشائح واسعة من املجتمع التونيس هذه
القرارات بالرتحيب .وأظهرت العديد من االستطالعات التي أُجريت
محل ًيا أن أغلبية التونسيني تؤيد إجراءات الرئيس؛ األمر الذي يطرح
هذا التساؤل :هل يعكس هذا الرتحيب أن التونسيني قد أداروا
ظهرهم لتجربة الدميقراطية الفتية التي أسسوها قبل عرشة أعوام
بُعيد ثورة ألهمت الشعوب العربية وأسست ملا أصبح يسمى ثورات
الربيع العريب؟ بنا ًء عىل املعلومات املتوافرة يف نتائج استطالعات
املؤرش العريب ،تحاول هذه الورقة الوقوف عىل أسباب هذا الرتحيب
الشعبي بهذه القرارات.

ً
أوال :التونسيون متمسكون بدعم
الديمقراطية
هل تعكس ردة الفعل الشعبية عىل القرارات التي اتخذها الرئيس
التونيس يف عملية انقالبه التدريجي عىل الدستور من ناحية ،وتعطيل
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آليات الحكم الدميقراطي ملصلحة السيطرة عىل الحكم من ناحية
أخرى ،أ ّن الرأي العام التونيس قد أدار ظهره للتجربة الدميقراطية،
معني بنظام الحكم الدميقراطي الذي ّأسسه عىل مدار
وأصبح غري ّ
عرشة أعوام واستطاع تخطّي أزمات حقيقية أمل ّت بالنظام السيايس،
كان بعضها نتيجة لديناميات داخلية وبعضها اآلخر نتيجة تدخّل
قوى إقليمية ودولية تهدف إىل إجهاض التجربة الدميقراطية
التونسية وإقصاء تيارات بعينها .وتعكس نتائج استطالعات املؤرش
العريب املتتالية يف تونس أن الرأي العام التونيس يأخذ موقفًا من
معاكسا ملواقفه تجاه اإلجراءات التي اتخذها الرئيس
الدميقراطية
ً
سعيّد؛ فهنالك شبه إجامع بني التونسيني بنسبة  ،%80بحسب
استطالع  ، 2020/2019عىل أ ّن الدميقراطية أفضل أنواع األنظمة
السياسية رغم ما يصاحبها من مشكالت ،وتشري النتائج إىل أن تأييد
الدميقراطية ازداد بعد عام ميالدها؛ حيث كانت النسبة  %71يف
استطالع  ،2011وال يزال  ،%80كام يف استطالع  ،2020/2019أو يزيد
يؤيدون النظام الدميقراطي.
رشا
ويعترب تفاعل التونسيني مع االنتخابات الترشيعية أيضً ا مؤ ً
مهم إىل مدى قناعتهم بالنظام السيايس الدميقراطي الذي أُ ّسس
ً
يف عام  ،2011بحسب ما تشري إليه نتائج االستطالعات منذ ذلك
العام .ويف استطالع  ،2013/2012أفاد  %62من املستجيبني أنهم
قاموا بالتصويت ،وارتفعت النسبة إىل  %64يف استطالع ،2014
حتى استقرت يف حدود  %58و ،%56يف استطال َعي  2015و،2016
عىل التوايل .يف حني تشري نتائج استطالع  ،2011الذي سئل فيه
عم إذا اقرتعوا يف آخر انتخابات ترشيعية حصلت قبل
املستجيبون ّ
الثورة التونسية ،إىل أن  %38فحسب قد صوتوا يف تلك االنتخابات،
بينام أفاد  %62أنهم مل يصوتوا.
تعب عن ثقة
ويف السياق نفسه ،فإن اتجاهات الرأي العام التونيس ّ
متزايدة باالنتخابات؛ ففي حني أفاد  %71من التونسيني بحسب
استطالع  2011أن آخر انتخابات جرت يف عهد بن عيل كانت غري
نزيهة ،و %3فحسب أفادوا أنها "متيزت بنزاهتها املطلقة" أو "نزيهة
مع وجود بعض املشكالت" ،قيّم  %80من املستجيبني يف استطالع
 2013/2012االنتخابات الوطنية التي جرت يف عام  2011بعد
إسقاط نظام بن عيل وتأسيس النظام الدميقراطي أنها كانت تتصف
بالنزاهة ،وبقيت نسبة هذه الثقة مرتفعة كام يوضح استطالع ،2015
حيث اعترب  %83من التونسيني أن االنتخابات الترشيعية لعام 2014
كانت نزيهة.
وتدل مواصلة التونسيني يف املشاركة املتزايدة يف االنتخابات وازدياد
إميانهم بنزاهتها عا ًما تلو اآلخر ،يف سياق سيايس استقطايب ج ًدا،
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الشكل ()1
مؤيدو مقولة "إن النظام الدميقراطي وإن كانت له مشكالته ،فهو أفضل من غريه من األنظمة" ،ومعارضوها عرب السنوات

اﳌﻐﺎرﺿﻮن

ﻻ أﻋﺮف /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

اﳌﺆﻳﺪون

الشكل ()2
هل قمت بالتصويت يف آخر انتخابات وطنية؟

ﻻ أﻋﺮف

ﻻ

عىل أنهم تش ّبثوا بالدميقراطية باإلفصاح عن دعمها قولً كام أسلفنا،
عمل.
وباملشاركة يف عمليتها االنتخابية ً
ويع ّد موقف الرأي العام التونيس وتقييمه الثورات العربية التي
حدثت يف عام  ،2011وعىل رأسها الثورة التونسية التي جاءت

ﻧﻌﻢ

بالنظام السيايس الحايل يف تونس وأسست الدميقراطية فيها ،أحد
املؤرشات املهمة التجاهاته فيام يتعلق باملوقف من الدميقراطية
بصفة عامة ،واملوقف من النظام السيايس القائم يف تونس يف أعقاب
ثورات الربيع العريب بصفة خاصة .يقيّم الرأي العام التونيس ثورات
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الشكل ()3
عمو ًما ،كيف تقيم نزاهة آخر انتخابات وطنية؟

ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺰﻳﻬﺔً ،ﻣﻊ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﳌﺸﻜﻼت
ﻻ أﻋﺮف /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

متﻴﺰت ﺑﻨﺰاﻫﺘﻬﺎ اﳌﻄﻠﻘﺔ
مل ﺗﻜﻦ ﻧﺰﻳﻬ ًﺔ

الشكل ()4
من خالل العودة إىل عام  ،2011شهدت عدة بلدان عربية ثورات واحتجاجات شعبية خرج فيها الناس إىل الشوارع
يف تظاهرات سلمية واحتجاجات ،ما تقييمك لذلك؟

ﺳﻠﺒﻲ إﱃ ٍ
ﺣﺪ ﻣﺎ

إﻳﺠﺎيب إﱃ ٍ
ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻻ أﻋﺮف /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

إﻳﺠﺎيب ﺟﺪًا
ﺳﻠﺒﻲ ﺟﺪًا
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تقييم إيجاب ًيا بنسبة مرتفعة ،حيث توافق ما نسبته
الربيع العريب
ً
 %68من التونسيني يف استطالع  2020/2019عىل إيجابيتها عمو ًما؛
 %41من مجموع املستجيبني اعتقدوا أنها إيجابية ج ًدا .وبقي الرأي
العام التونيس محافظًا عىل تقييمه اإليجايب لهذه الثورات باستثناء
عام  ،2015حيث كان تقييم الرأي العام العريب بصفة عامة لتداعيات
الثورات سلبيًا ،متامشيًا مع تدهور األوضاع يف أكرث من بلد عريب مثل
سورية واليمن وليبيا.
ومن املفيد أيضً ا اإلشــارة إىل أن  %46من الــرأي العام التونيس
ما زالت تعترب أن أسبابًا مثل إنهاء الدكتاتورية والظلم وإرساء قواعد
الحريات السياسية وتحقيق مبادئ الكرامة وتأسيس الدميقراطية،
هي األسباب الرئيسة لثورات الربيع العريب؛ أي إنها تعترب أن هذه
الثورات إيجابية ألنها حققت األسباب اآلنفة الذكر .يف حني اعترب
 %36أن هذه الثورات اندلعت نتيجة لألوضاع االقتصادية السيئة،
و %12أفادوا أنها كانت من أجل محاربة الفساد.

ثان ًيا :مواقف الرأي العام التونسي
من مؤسسات الحكم
تشري نتائج االستطالعات السابقة إىل أن الرأي العام التونيس منحاز
للنظام الدميقراطي ويعتربه أفضل األنظمة ،وأن الثورات العربية هي
ثورات إيجابية .ولعل هذا الرتحيب بقرارات الرئيس األخرية ليس
مر ّده رفض مبدأ النظام الدميقراطي وآليات النظام السيايس الذي
جاءت به الثورة التونسية ،وإمنا مرتبط مبوقف نقدي من مؤسسات
الحكم .وتتضمن استامرة املؤرش العريب مجموعة من األسئلة التي
تقيس مدى ثقة املواطنني بسلطات الدولة يف بلدهم (الترشيعية
والتنفيذية والقضائية) ،إضافة إىل أسئلة تقييم مؤسسات تقع ضمن
إطار األجهزة التنفيذية املدنية والعسكرية من ناحية ،ومؤسسات
تقع يف إطار الدولة بصفة عامة مثل األحزاب السياسية ومنظامت
املجتمع املدين من ناحية أخرى .وتعترب هذه األسئلة العامة مؤرشات
مهمة لتقييم هذه السلطات واملؤسسات ومقدار متثيلها لتوجهات
املواطنني ،إضافة إىل أن تحليلها مفيد مع األسئلة التفصيلية األخرى
املتعلقة بتقييم أداء كل واحدة منها.

الجدول ()1
من خالل العودة إىل عام  ،2011شهدت عدة بلدان عربية ثورات واحتجاجات شعبية خرج فيها الناس إىل الشوارع يف تظاهرات سلمية،
بحسب رأيك ما أهم سببني لذلك؟ ()%
ترتيب األسباب

أول سبب
2016

ثاين سبب

2020/2019 2018/2017

2016

املعدل

2020/2019 2018/2017

2016

2020/2019 2018/2017

نتيجة ألوضاعهم االقتصادية السيئة

38

45

36

17

19

21

27.5

31.8

28.7

ضد الدكتاتورية

19

11

19

4

11

9

11.3

11.1

14.2

ضد الفساد

8

2

12

0

4

7

4.2

3.3

9.6

من أجل إنهاء الظلم

5

11

10

15

11

8

9.8

11.3

8.8

من أجل الحريات السياسية

11

7

5

5

4

7

8.0

5.6

6.1

من أجل الكرامة

3

2

4

6

3

4

4.6

2.5

4.2

من أجل تحقيق املساواة والعدل

2

3

3

7

7

6

4.2

5.2

4.5

من أجل الدميقراطية

2

6

2

4

3

6

3.2

4.5

3.9

أخرى

4

6

2

4

2

2

3.9

3.7

2.0

ال أعرف /رفض اإلجابة

8

7

7

0

0

0

3.8

3.0

3.5

ال يوجد خيار آخر

0

0

0

38

36

30

19.5

18.0

14.5

املجموع

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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تكشف النتائج أن هنالك أزمة ثقة بني املواطن التونيس والربملان،
تك ّرست عرب السنوات العرش املاضية ،فقد ت َوافق نحو  %60من
املواطنني التونسيني عىل عدم الثقة بالربملان (معدل سنوات
االستطالع) ،يف حني كانت نسبة الذين أفادوا أنهم ال يثقون بالربملان
 %64بحسب استطالع  2020/2019األخري.
يؤسس تراجع ثقة املواطنني بالربملان عرب السنوات ملا ميكن أن
يوصف بأنه فجوة ثقة راسخة بني املواطن والربملان ،وميكن االستدالل
عبوا عن ثقتهم بالربملان
عىل ذلك من خالل معرفة أن نسبة الذين ّ
بحسب استطالعات آخر أربع سنوات راوحت بني  %28و .%25لكن
هذه النسب ال تعكس بدقة مدى الثقة بالربملان ،إذ إنه من املهم
اإلشارة إىل أن نسبة الذين لديهم ثقة كبرية بالربملان خالل الفرتة
نفسها مل تتجاوز  5أو  %6من املستجيبني ،وهذه النسبة ليست
محدودة فحسب ،بل هي أقل من نسبة التونسيني الذين ينتمون
إىل أحزاب أو يرون أن هنالك حزبًا ميثلهم ( .)%28وهي كذلك أقل
من نسب ما تحصل عليه األحزاب الكربى من أصوات يف االنتخابات
الترشيعية .بهذا املعنى ،فإن فجوة الثقة بالربملان التونيس تكاد
تتعدى الثقة املبنية عىل تقييم األداء وأقرب إىل نطاق التساؤل حول
رشعية إحدى أهم سلطات النظام السيايس التونيس ،الذي تأسس
بحسب دستور البالد يف أعقاب اإلطاحة بنظام بن عيل.

تتمتع الحكومة بثقة أكرب من تلك املسجلة للربملان كام تظهر النتائج.
وقد حققت ثقة املواطنني بالحكومة طفرات إيجابية يف السنوات
األوىل من العهد الدميقراطي ،حيث ارتفعت من  %47يف استطالع
 2011إىل  %60يف استطالع  ،2014وجاءت هذه الزيادة بالتأكيد بعد
التوافق السيايس الذي جرى بني قوى الرتويكا وقوى املعارضة .إال
أن هذه اإليجابية يف التقييم ما لبثت أن انخفضت خالل السنوات
عبوا عن عدم ثقتهم
ً
الالحقة
وصول إىل  ،%49يف مقابل ّ %44
بالحكومة بحسب نتائج استطالع  ،2020/2019ما يشري جليًا أن
هنالك انقسا ًما يف الرأي العام التونيس عىل صعيد الثقة بالحكومة.
بعبارة أخرى ،إننا إزاء رأي عام ال يثق بالسلطة الترشيعية ،ومنقسم
عىل نفسه يف إطار الثقة بالحكومة.
عىل نحو مامثل ملدى الثقة بالربملان والحكومة ،ال يثق التونسيون
عبوا عن عدم ثقتهم باألحزاب
باألحزاب السياسية؛ فنحو  %70منهم ّ
السياسية أثناء السنوات العرش املاضية .ويف استطالع 2020/2019
األخري ،أفاد  %20فحسب من التونسيني أنهم ال يزالون واثقني
باألحزاب السياسية .ومن الجدير بالذكر أن انعدام الثقة باألحزاب
كان يرتفع عا ًما بعد آخر؛ من  %60يف استطالع  2011إىل %72
و %71يف استطالعي  2018/2017و ،2020/2019عىل التوايل .ومن
عبوا عن ثقة كبرية باألحزاب السياسية
املهم اإلشارة إىل أن الذين ّ

الشكل ()5
مدى ثقة التونسيني مبجلس النواب والحكومة التونسيني عرب السنوات

اﻟﺜﻘﺔ

ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ

ﻻ أﻋﺮف /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ
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الشكل ()6
مدى ثقة التونسيني باألحزاب السياسية عرب السنوات

اﻟﺜﻘﺔ

ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ

راوحت نسبتهم بني  %1كام هو الحال يف سنة األساس ،و %7يف
استطالع  ،2013/2012واستقرت عىل  %4يف استطالع 2020/2019
األخري ،وترافق هذا مع ضعف االنتساب إىل األحزاب السياسية،
حيث كانت نسبة الذين أفادوا أنهم منتسبون إىل أحزاب سياسية
 ،%4يف حني أفاد  %24أنهم غري منتسبني إىل حزب ،ولكنهم قالوا
هنالك حزب أو تيار ميثلهم .وتبقى هذه النسب متدنية يف نظام
سيايس يعتمد عىل تنافس التيارات السياسية ،إضافة إىل أن قانون
االنتخابات ينص عىل املنافسة بني قوائم انتخابية وليس بني مرشحني
فرديني .ويظهر تراجع الثقة باألحزاب جل ًيا من خالل مقارنة نسب
الثقة باألحزاب عرب السنوات بنسب الذين أفادوا أنهم منتسبون إىل
أحزاب سياسية أو أن هنالك أحزابًا سياسية متثلهم.
وميكن تفسري هذا املوقف الناقد أو الغاضب من األحزاب السياسية
بعدة عوامل متداخلة يف إطارها العام ،مفادها أن التعددية الحزبية
يف تونس كانت محدودة يف ظل سيطرة حزب واحد عىل مقاليد
األمور ووجود أحزاب سياسية دكتاتورية يف املشهد السيايس ما قبل
الثورة .يف حني أن الحياة الحزبية عانت عدة تحديات مهمة أدت إىل
تراجع الثقة باألحزاب كان عىل رأسها االستقطاب بني تيارات اإلسالم
أشكال متعددة وأدخل
ً
السيايس والتيارات العلامنية الذي أخذ
البالد يف عدة أزمات متالحقة ،وسيطر خالله خطاب إقصايئ ضد

ﻻ أﻋﺮف /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

التيارات اإلسالمية السياسية ،إضافة إىل التنافس الشديد بني األحزاب
السياسية املختلفة الذي امتدت مساحته يف بعض األحيان ليتجاوز
التنافس الربامجي إىل التشكيك يف الوطنية وتبادل االتهامات يف ما
بينها بالفساد وتعطيل عجلة االقتصاد؛ األمر الذي جعل املواطن
التونيس يعترب هذه األحزاب مهتمة مبصالحها الحزبية عىل حساب
الوطن ،وغري جا ّدة يف السري بالبالد قد ًما.
تشري البيانات اآلنفة الذكر إىل أن هنالك اتجاهني يسيطران عىل الرأي
العام التونيس ،األول هو تأييد النظام الدميقراطي واعتباره أفضل
األنظمة وعدم التنازل عن إيجابية ثورات الربيع العريب ومآالتها ،يف
مقابل االتجاه اآلخر الغاضب عىل السلطتني الترشيعية والتنفيذية،
إال أن هذا الغضب من الناحية املبدئية ال يتحول إىل مصدر إلعادة
النظر يف الدميقراطية بوصفها نظا ًما سياس ًيا.
يبي هذا التحليل املقتضب للبيانات أن التونسيني ،عىل الرغم
ّ
من أن ثقتهم باملؤسسات املدنية متدنية ج ًدا ،ال يزالون يدعمون
الدميقراطية عىل نحو بعيد ،ما يسمح لنا بأن نستنتج أن ما تسبّب
جزئ ًيا يف مساندتهم قرارات الرئيس سع ّيد هو انعدام الثقة بالربملان
والحكومة واألحزاب السياسية.
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الشكل ()7
اتجاهات الرأي العام التونيس نحو االنتساب إىل أحزاب سياسية أو نحو وجود أحزاب وتيارات سياسية متثلهم عرب السنوات
ﻏري ﻣﻨﺘﺴﺒني وﻟﻜﻦ ﻳﻨﻮون اﻻﻧﺘﺴﺎب ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻻ أﻋﺮف /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

ً
ثالثا :غياب االنتعاش االقتصادي
واالنطباع عن الفساد المستشري
يع ّد الواقع االقتصادي التونيس إحدى اإلشكاليات الرئيسة يف أزمة
الثقة التي تولّدت خالل السنوات العرش املاضية بني املواطن
ومؤسسات الحكم .ومام ال شك فيه أن التونسيني كانوا يتوقعون
يف أعقاب الثورة أن انتعاشً ا اقتصاديًا قادم ،وخاصة أن الثورة سوف
تقيض عىل الفساد الذي هدر أموال البالد .إال أن الواقع مختلف،
حيث إن انخفاض االستثامرات األجنبية املبارشة  FDIمن إجاميل
الناتج املحيل  GDPيف تونس بعد الثورة كان له تأثري سلبي واضح يف
معدالت النمو والتشغيل وقدرة الدولة عىل تلبية توقعات املواطنني
التونسيني بعد الثورة .وبناء عليه ،أدى ذلك إىل انتشار االحتجاجات
واإلرضابــات العاملية ،ما أدى بدوره إىل تفاقم انعدام االستقرار
وخوف املستثمرين .ووقعت تونس يف هذه الحلقة املفرغة التي
تهدد االقتصاد التونيس وخطط الحكومة للتنمية البرشية ،ورمبا
الدميقراطية نفسها(((.
تبي األرقام ،فإن نسب النمو يف الناتج املحيل اإلجاميل كانت
وكام ّ
سالبة يف عام  ،2011ونسبها يف السنوات العرش بعد الثورة أقل
مام س ّجلته يف السنوات العرش قبلها .وعىل الرغم من أن املستقبل
االقتصادي التونيس بدا مرشقًا من منظور املؤسسات املالية الدولية
التي تن ّبأت بهذا النمو ،ومع تقلص فجوة الدخل بني األقاليم
1 Azmi Bishara, Understanding Revolutions: Opening Acts in Tunisia
(London/ New York: I. B. Tauris, 2021), pp. 265-266.

اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﻮن اﳌﻨﺘﺴﺒﻮن
ﻏري ﻣﻨﺘﺴﺒني وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺰب /ﺗﻴﺎر ميﺜﻠﻬﻢ
ﻏري ﻣﻨﺘﺴﺒني وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﺰب /ﺗﻴﺎر ميﺜﻠﻬﻢ

الجدول ()2
معدل النمو السنوي للناتج املحيل اإلجاميل ()%( )2020–2008
السنة

معدل النمو السنوي

2008

4.24

2009

3.04

2010

3.51

2011

-1.92

2012

4.00

2013

2.88

2014

2.97

2015

1.19

2016

1.16

2017

1.92

2018

2.66

2019

1.04

 – 2020الربع األول

-2.1

 – 2020الربع الثاين

-21.7

 – 2020الربع الثالث

-6.0

املصدر:

Azmi Bishara, Understanding Revolutions: Opening Acts in Tunisia
(London/ New York: I. B. Tauris, 2021), pp. 265-266.
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تدريج ًيا ،فإن انخفاض مستوى االستثامرات الدولية واملساعدات
الدولية أيضً ا مل يسمح بذلك ،إضافة إىل أن القطاع السياحي يف تونس
تأثر بشدة بسبب الهجامت اإلرهابية .وأث ّر استمرار األزمة الليبية
أيضً ا سلب ًيا ،حيث كانت ليبيا توفر فرص عمل للتونسيني ،وكانت
السوق الليبية مستهلكة الخدمات التونسية .وما إن تعافت تونس
من هذه االنتكاسة ،حتى تأثر اقتصادها إثر جائحة فريوس كورونا
املستجد (كوفيد ،)19-إضافة إىل أنه يف عام  2020تحدي ًدا سجل
الناتج املحيل اإلجاميل من ًوا سالبًا .ومل تتحقق توقعات صندوق النقد
الدويل املأمولة ،وال تزال مشاكل النمو االقتصادي البطيء والتوزيع
غري العادل للدخل والتنمية اإلقليمية وانتشار البطالة متثل تهدي ًدا
لتعزيز الدميقراطية يف تونس(((.
وتشري نتائج االستطالعات إىل أن الوضع االقتصادي والسيايس مقلق
يف تونس ،إذ رأى  %80من التونسيني أن الوضع االقتصادي يف تونس
سيئ أو سيئ ج ًدا أثناء السنوات العرش املاضية .وال تقل نسبة
التونسيني الذين يق ّيمون الوضع االقتصادي بالسيئ أو السيئ ج ًدا
عن  %80يف جميع استطالعات املؤرش العريب.
ما زال الــرأي العام التونيس يعكس صــور ًة سلبية عن األوضاع
االقتصادية ألُرس املستجيبني ،ويظهر ذلك جل ًيا مقارنة بنتائج استطالع
Ibid., pp. 280-281.

2

 ،2020/2019إذ ارتفعت نسبة الذين قالوا إن "دخل األرسة يغطي
نفقات احتياجاتنا وال نوفر منه" من  %31يف استطالع 2013/2012
إىل  %40يف استطالع  .2020/2019ويف املقابل ،ارتفعت نسبة الذين
قالوا إن "دخل األرسة ال يغطي نفقات احتياجاتنا ونواجه صعوبات
يف تغطية احتياجاتنا" من  %37يف استطالع  2011إىل  %49يف
استطالع .2020/2019
وحينام طُرح السؤال عن أكرب مشكلة تواجهها تونس ،سادت القضايا
االقتصادية إجابات املستجيبني ،وجاء يف املرتبة األوىل ،بوصفها أكرب
مشكلة ،سوء األوضاع االقتصادية ،ثم البطالة ،ثم ارتفاع األسعار
وغالء املعيشة ،ومل تتغري هذه الرتاتبية منذ استطالع  ،2011وكانت
يبي الجدول (،)3
هذه القضايا الثالث تتناوب عىل األ َّولية .وكام ّ
فقد تزايدت نسبة التونسيني الذين يعتربون سوء األوضاع االقتصادية
أكرب مشكلة تواجهها تونس من  %13.8يف استطالع  ،2011و%9.3
يف استطالع  ،2013/2012إىل  %31.3يف استطالع  ،2016و%30
يف استطالع  .2020/2019وراوحت نسبة الذين يرون البطالة أكرب
مشكلة تواجهها تونس بني  %16.5كأدىن حد إىل  %33.8كأقىص حد
خالل العرش سنوات األخرية.

الشكل ()8
نسبة االستثامر األجنبي املبارش من الناتج املحيل اإلجاميل يف تونس ()2019-1990

املصدر:
Azmi Bishara, Understanding Revolutions: Opening Acts in Tunisia (London/ New York: I. B. Tauris, 2021), pp. 265-266.
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الشكل ()9
توصيف املستجيبني لدخل أرسهم

دﺧﻞ اﻷﴎة ﻳﻐﻄّﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﺎ وﻻ ﻧﻮﻓﺮ ﻣﻨﻪ
ﻻ أﻋﺮف /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

دﺧﻞ اﻷﴎة ﻳﻐﻄّﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴّﺪ وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻮﻓﺮ ﻣﻨﻪ
دﺧﻞ اﻷﴎة ﻻ ﻳﻐﻄّﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﺎ وﻧﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﺎ

الشكل ()10
تقييم املستجيبني التونسيني الوضع االقتصادي يف تونس

ﺟﻴّﺪ /ﺟﻴّﺪ ﺟﺪًا

ﺳﻴّﺊ /ﺳﻴّﺊ ﺟﺪًا

ﻻ أﻋﺮف /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ
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الجدول ()3
اتجاهات الرأي العام التونيس نحو أهم مشكلة تواجه بالده
سوء األوضاع االقتصادية
البطالة
ارتفاع األسعار وغالء املعيشة
غياب األمن واألمان (وخطر اإلرهاب)
الفقر وتدين مستوى املعيشة
الفساد املايل واإلداري
مشكالت اجتامعية
عدم االستقرار السيايس
الحكم وسياساته
ضعف الخدمات العامة
مخاطر خارجية /السياسة الخارجية
االنقسامات الجهوية /الطائفية /اإلثنية /القبلية
مشاكل أخرى
ال أعرف /رفض اإلجابة
ال يوجد مشاكل
املجموع

2011
13.8
20.4
0.9
19.9
4.0
3.3
2.6
20.1
5.9
0.8
3.4
0.9
1.0
3.0
100

2020/2019
30.0
19.7
15.8
8.3
6.5
3.3
2.9
2.8
2.4
2.0
0.2
0.0
0.2
5.2
0.8
100

أما بخصوص السؤال :هل كانت الحكومة جادة يف إيجاد حل ألكرب
املشكالت التي يواجهها البلد؟ فأجاب معظم التونسيني بـ "ال".
باستثناء استطال َعي  2013/2012و ،2014كانت نسبة التونسيني
الذين يعتقدون أن الحكومة غري جادة يف حلحلة هذه املشكالت
أكرث من  .%50وبعد استطالع  2014الذي نزلت فيه نسبة املعتقدين
بعدم جدية الحكومة يف حل املشكالت التي تواجهها تونس إىل
 ،%44بدأ االتجاه يتصاعد مرة أخرى حتى بلغ  %59يف استطالع
 ،2018/2017ثم نزل إىل  %53يف استطالع .2020/2019
ترسخ انطباع باسترشاء
يضاف إىل الوضع االقتصادي والسيايس السيئ ّ
الفساد ،املايل واإلداري ،منذ عام  ،2011إذ اعتقد أكرث من %90
من التونسيني أن الفساد منترش ج ًدا أو إىل حد ما ،وكانت نسبة
املعتقدين بأنه مستفحل ج ًدا أكرب بكثري من النسبة األخرى التي ترى
فمثل ،أجاب  %83من التونسيني بأن الفساد
أنه منترش إىل حد ما؛ ً
منترش عىل نحو بعيد يف استطالع  ،2020/2019و %79أجابوا كذلك
وبغض النظر عن حقيقة إذا ما كان الفساد
يف استطالع ّ .2018/2017
عب عنها املواطنون يف
رشا إىل هذه الدرجة التي ّ
املايل واإلداري منت ً
يعب عن أنه تح ّول إىل قناعة
تونس ،فإ ّن استمرار اعتقادهم بذلك ّ
راسخة لديهم ،وأنهم يعتربون أن السياسيني هم الفئة األكرث فسا ًدا،
يليهم رجال األعامل .ومن املهم اإلشارة إىل أن  %40من التونسيني
يعتقدون أن الحكومة غري جادة يف محاربة الفساد.

الشكل ()11
اتجاهات الرأي العام التونيس نحو جدية الحكومة يف العمل عىل حل املشكالت التي أوردها بوصفها أهم مشكالت تواجهها تونس

ﺟﺎدّة ﺟﺪٍّا /ﺟﺎدّة إﱃ ٍ
ﺣﺪ ﻣﺎ

ﻏري ﺟﺎدّة إﱃ ٍ
ﺣﺪ ﻣﺎ /ﻏري ﺟﺎدّة ﻋﲆ اﻹﻃﻼق

ﻻ أﻋﺮف /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ
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الشكل ()12
اتجاهات الرأي العام التونيس نحو مدى انتشار الفساد املايل واإلداري يف تونس عرب السنوات

ﻣﻨﺘﴩ إﱃ ٍ
ﺣﺪ ﻗﻠﻴﻞٍ ﺟﺪًا

ﻣﻨﺘﴩ إﱃ ٍ
ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻻ أﻋﺮف /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

الجدول ()4
اتجاهات الرأي العام التونيس نحو الفئات األكرث مساهمة
يف انتشار الفساد يف تونس
الفئة

األكرث مساهمة

السياسيون

43

رجال األعامل /كبار االقتصاديني /التجار

34

كبار املوظفني يف الدولة

6

اإلعالميون /وسائل اإلعالم

4

رؤساء البلديات

4

صغار املوظفني

2

أخرى

1

ال أعرف /رفض اإلجابة

6

ال يوجد خيار ثانٍ

-

املجموع

100

ﻣﻨﺘﴩ ﺟﺪًا
ﻏري ﻣﻨﺘﴩ ﻋﲆ اﻹﻃﻼق

رابعا :تأثير جائحة كورونا في تونس
ً
عىل الرغم من أن إج ـراءات الحكومة التونسية ملواجهة جائحة
(كوفيد )19-كانت يف منتهى الرصامة يف الشهور الثالثة األوىل ،بحسب
مقياس الرصامة  ،(((Stringencyوكانت محط احرتام وتقدير من قبل
الشارع التونيس ،فإنها تراخت عىل نحو دراماتييك وليس تدريجيًا مع
بداية حزيران /يونيو  ،2020وتب ّنت عدة سياسات أدت إىل ازدياد
الوضع الصحي سو ًءا ،ومن ثم زادت هذه السياسات الخاطئة ،عالوة
عىل الصعوبات االقتصادية البنيوية والظرفية املصاحبة للجائحة التي
كانت تثقل كاهل املواطن ،وقد أثارت غضب التونسيني .وميكن أن
أول ،تأخرت الحكومة يف
نالحظ هذه األخطاء ونجملها يف جانبنيً :
الحصول عىل اللقاحات ،حيث تلقّت تونس أول دفعة من اللقاح
يف  17آذار /مارس  2021عرب مبادرة  ،COVAXوقد ساهم ذلك يف
الشعور بأن الحكومة استسهلت األزمة ،لذا اتهمها بعض املواطنني
بالقصور .ثان ًيا ،مل تقم الحكومة بإدارة عملية التلقيح عىل النحو
املطلوب ،ما تسبب يف بطء وتريته ،حيث كانت نسبة متلقّي اللقاح
حتى أيار /مايو  2021أقل من  .%1وأدت هذه السياسات إىل تأزم
الوضع الصحي وقصور فاعلية املنظومة الصحية بسبب ارتفاع عدد
املصابني يف املستشفيات وندرة اإلمكانيات الطبية للتعامل معها ،ما
ضاعف من امتعاض التونسيني من الحكومة.
 3مؤرش ملجموعة من اإلجراءات التي اتخذتها الحكومات للحد من انتشار الفريوس ،مثل
إغالق املدارس ورفض الحجر الصحي  ...إلخ.
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خاتمة
استعرضت هذه الورقة آراء التونسيني تجاه الدميقراطية ،والتي
عكست موقفًا مؤي ًدا للدميقراطية وموقفًا غري متغري تجاه ثورات
الربيع العريب والثورة التونسية ،وأوضحت أن املوقف املر ّحب بقرارات
الرئيس مل ينتج من تراجع تأييد التونسيني للمبادئ الدميقراطية.
تضافر الوضع االقتصادي السلبي الذي مرت به البالد خالل السنوات
العرش املاضية مقابل توقعاتهم بأن الثورة التونسية سوف تؤدي
إىل وضع اقتصادي جيد ينعكس عىل حياة املواطن ويشعر به .هذا
الوضع االقتصادي السيئ الذي تكرس مع ضعف االستثامر األجنبي
من ناحية ،ثم ازداد سو ًءا مع جائحة كوفيد 19-من ناحية أخرى ،كان
يعب دامئًا عن نفسه يف غضب مو ّجه نحو مؤسسة الحكم األساسية
ّ
وهي الربملان ثم الحكومة ،ونحو القوى املسيطرة عىل الربملان؛ أي
األحزاب السياسية .ولعل التجاذبات الحزبية وظهور تيارات سياسية
وشخصيات شعبوية متعددة ،ومنها قيس سع ّيد ،ك ّرست خطابًا
معاديًا لألحزاب الكربى ،وانطبا ًعا بأن النخبة السياسية الحاكمة أو
املشارِكة يف الحكم فاسدة .وساهم ذلك يف هذا الغضب وعدم الثقة
بالربملان ،وما انخفاض نسبة االقرتاع يف االنتخابات الترشيعية عام
 2019إال مؤرش عىل أنه ال جدوى من االنتخابات يف تغري األمور.
إن الرتحيب بقرارات الرئيس يف جزء كبري منه مرتبط برفض بصوت
ناعم ملؤسسات الحكم ورموزه خالل السنوات العرش املاضية وبعدم
اإلنجاز ،وليس رفضً ا للنظام السيايس الدميقراطي .إن استمرار التأييد
للرئيس من عدمه مرتهن مبقدار اإلنجاز عىل الصعيد االقتصادي
خاصة ،مع وجود قوى سياسية ناشطة عىل هذا الصعيد.

117

صـدر حديـ ًثا

تـأليف :نادر سراج

صرخة الغضب :دراسة بالغية في خطابات االنتفاضة اللبنانية
صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب لنادر سراج بعنوان صرخة الغضب:
قدم له رمزي بعلبكي .ويقع الكتاب في 432
دراسة بالغية في خطابات االنتفاضة اللبنانيةّ ،
صفحة ،ويشتمل على ببليوغرافية وفهرس عام.
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التوثيق
Documentation

120

121

محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي
Milestones in Democratic Transition in the Arab World

ً
توثيقا ألبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة
يتضمن هذا التقرير
ّ
 1تموز /يوليو  31 -آب /أغسطس .2021
كلمات مفتاحية :العراق ،تونس ،المغرب ،مصر ،ليبيا ،قطر ،السودان ،الجزائر ،لبنان.
Keywords: Iraq, Tunisia, Morocco, Egypt, Libya, Qatar, Sudan, Algeria, Lebanon.
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 2021/7/1أصدر القضاء الجزائري قرا ًرا بالحبس املؤقت ملنسق
حزب الحركة الدميقراطية االجتامعية ،فتحي غراس ،بعد توقيفه عىل
خلفية توجيه خمس تُهم إليه.
(فرانس )2021/7/1 ،24

 2021/7/1قدم النائب يف الكتلة الوطنية ،مربوك كرشيد ،استقالته
من الربملان التونيس ،داع ًيا رئيس الربملان ،راشد الغنويش ،إىل التن ّحي
عن منصبه وتجنيب التونسيني "مزيد الشقاء والبؤس".
(العربية)2021/7/1 ،

 2021/7/1طالب تجمع املهنيني السودانيني السلطات السودانية
بفتح تحقيق يف قمع املتظاهرين السلميني بالعاصمة الخرطوم،
بعد إصابة العرشات خالل تظاهرة إلحياء الذكرى الثانية لحراك 30
حزيران /يونيو  ،2019داع ًيا إىل محاسبة املسؤولني.
(التلفزيون العريب)2021/7/1 ،

 2021/7/1أمرت محكمة يف العاصمة الجزائرية بحبس منسق حزب
الحركة الدميقراطية االجتامعية ،فتحي غراس.
(القدس العريب)2021/7/1 ،

 2021/7/1اندلعت مظاهرات غاضبة يف العاصمة السودانية،
الخرطوم ،ويف عدد من املدن األخرى ،مطالبة بتن ّحي الحكومة.
(فرانس )2021/7/1 ،24

 2021/7/2نددت الرئاسة التونسية بحادث االعتداء عىل النائبة يف
الربملان التونيس ،عبري مويس ،يف حني ن ّدد آخرون باعتداءات مويس
عىل املؤسسة الترشيعية.
(العربية)2021/7/2 ،

 2021/7/3أعلنت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا فشل املحادثات
التي ترعاها يف جنيف ،بهدف التمهيد إلجراء انتخابات بالبالد أواخر
العام الجاري.
(يب يب يس عريب)2021/7/3 ،

 2021/7/4أق ّر الرئيس الجزائري ،عبد املجيد تبون ،عف ًوا عن 18
موقوفًا من الحراك الشعبي رهن الحبس.
(يت آر يت عريب)2021/7/4 ،

 2021/7/4أعلنت املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات يف ليبيا عن
البدء يف عملية تحديث سجل الناخبني وفتح املركز اإلعالمي لتغطية
االنتخابات املقررة يف  24كانون األول /ديسمرب .2021
(أصوات املغرب)2021/7/4 ،

 2021/7/5أكد رئيس مجلس املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات
يف ليبيا ،عامد السائح ،أن املفوضية غريت خطتها العملياتية الخاصة
باالنتخابات الليبية.
(دويتشه فيله)2021/7/5 ،

 2021/7/5أمر الرئيس الجزائري ،عبد املجيد تبون ،باإلفراج عن
معتقلني دعوا أو شاركوا يف احتجاجات "الحراك" ،وذلك عشية ذكرى
استقالل الجزائر.
(الحرة)2021/7/5 ،

 2021/7/6دان الربملان التونيس اعتداء نائبَني عىل رئيسة كتلة الحزب
الدستوري الحر ،عبري مويس ،مند ًدا يف الوقت ذاته مبا تقوم به األخرية
وكتلتها من تعطيل ممنهج ألشغال الربملان.
(وكالة األناضول)2021/7/6 ،

 2021/7/6أعلن عامد السائح ،رئيس املفوضية الوطنية العليا
لالنتخابات ،أن املفوضية غريت خطتها الستالم القاعدة الدستورية
التي ستُجرى عىل أساسها االنتخابات القادمة ،موض ًحا أن املوعد
النهايئ الستالمها أصبح األول من آب /أغسطس .2021
(القدس العريب)2021/7/6 ،

 2021/7/7أعلنت الرئاسة الجزائرية عن تشكيلة حكومة الوزير
األول ،أمين بن عبد الرحمن ،التي تكونت من  30وزي ًرا ووزيرين
منتدبني ،وقد أبقت عىل  16وزي ًرا من الحكومة السابقة.
(أنباء الجزائر)2021/7/7 ،

رئيسا للمجلس الشعبي
 2021/7/8انتُخب النائب ،إبراهيم بوغايلً ،
الوطني (الربملان) يف الجزائر ،الذي بارش أعامله رسم ًيا اليوم إثر
االنتخابات الترشيعية .وقد حصل بوغايل عىل  295صوتًا مقابل 87
صوتًا ملنافسه أحمد صادوق.
(العرب)2021/7/8 ،

 2021/7/10تظاهر نحو  300جزائري مغرتب يف جنيف ،للفت انتباه
األمم املتحدة إىل أوضاع حقوق اإلنسان يف بالدهم ،وال سيام داخل
السجون .وتزامنت املسرية مع انعقاد الدورة السابعة واألربعني
ملجلس حقوق اإلنسان يف جنيف التي تستمر حتى  13متوز /يوليو.
(الدستور)2021/7/10 ،

 2021/7/14كشف رئيس الحكومة اللبنانية املكلّف ،سعد الحريري،
يف مؤمتر صحفي مقتضب عقده بعد زيارته قرص بعبدا ،للقاء الرئيس
ميشال عون ،عن تفاصيل تتعلق بالتشكيلة الحكومية التي ق ّدمها،
قائل" :قدمت تشكيلة حكومية من  24وزي ًرا" ،و"ننتظر جوابًا من
ً
عون بحلول الغد".
(سكاي نيوز عربية)2021/7/14 ،

 2021/7/15قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية املؤقتة،
عبد الحميد الدبيبة ،إن إجـراء االنتخابات العامة يف موعدها
املقرر يف  24كانون األول /ديسمرب " ،2021خيار وطني وتاريخي".
وأضاف ،خالل جلسة مجلس األمن املخصصة لليبيا ،أن هذا الخيار
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كل حسب اختصاصه"،
"يتطلب العمل عىل تنفيذه تكاتف الجميع ٌ
مؤك ًدا أهمية العمل عىل إنجاز القاعدة الدستورية لالنتخابات.
(بوابة الوسط)2021/7/15 ،

 2021/7/15قال مقتدى الصدر ،زعيم التيار الصدري بالعراق ،إنه
أي حزب.
لن يشارك يف االنتخابات العراقية املقبلة ولن يدعم ّ
(مونت كارلو الدولية)2021/7/15 ،

 2021/7/15ق ّدم رئيس الوزراء اللبناين املكلف ،سعد الحريري،
اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعد إرصار الرئيس ميشال عون عىل
موقفه ،بحسب ما أكده يف ترصي ٍح له أمام الصحافيني .وقال الحريري
بعد لقاء عون الذي مل ي ُدم أكرث من نصف ساعة" :طلب الرئيس عون
تعديالت عىل التشكيلة الوزارية اعتربتها جوهرية وناقشنا أمو ًرا لها
عالقة بالثقة وطرحت عليه إذا ما كان يريد وقتًا أكرث للتفكري ،بيد
أنه قال إنه من الواضح أننا لن نتمكن من االتفاق" ،مضيفًا ،قبل أن
يغادر قرص بعبدا" :الله يعني البلد".
(العريب الجديد)2021/7/15 ،

أنه ج ّمد كل اختصاصات املجلس النيايب ،ورفع الحصانة عن كل
أعضائه .وأشار إىل أن هذه اإلجـراءات رضورية لحامية الدستور
ومصالح الشعب .وقد قرر الرئيس تويل منصب النائب العام ،وبرر
ذلك برضورة كشف كل ملفات الفساد.
(الجزيرة نت)2021/7/25 ،

عبت منظامت وأحزاب تونسية ،من بينها الرابطة
ّ 2021/7/26
التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ،والجمعية التونسية للقانون
الدستوري ،ومنظمة "أنا يقظ" الحقوقية ،وحركة "تحيا تونس"،
وحزب القطب اليساري ،واالتحاد العام التونيس للشغل ،والحزب
الجمهوري ،وحزب التيار الدميقراطي ،وحزب "قلب تونس" ،عن
رفضها القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سع ّيد ،وشملت تعطيل
وحل الحكومة وحيازة
عمل الربملان ورفع الحصانة عن النواب ّ
وتول رئاسة النيابة العامة ،واعتربتها "الدستوريّة"،
السلطة التنفيذية ّ
يف حني مل يرتدد سياسيون آخرون ،وعىل رأسهم رئيس الربملان راشد
الغنويش ،يف وصفها بـ "االنقالب".

 2021/7/15قطع عرشات املحت ّجني اللبنانيني عد ًدا من الطرق يف
مناطق مختلفة من البالد ،احتجا ًجا عىل األوضاع املعيشية ،وعقب
اعتذار الحريري عن عدم تشكيل الحكومة.

 2021/7/26كلفت الرئاسة اللبنانية نجيب ميقايت بتأليف
الحكومة الجديدة.

 2021/7/20أجاز الربملان املوريتاين باإلجامع تشكيلة محكمة العدل
السامية املنصوص عليها يف املادة  92من الدستور املوريتاين واملختصة
يف محاكمة الرئيس ورئيس الوزراء ،والوزراء.

 2021/7/26أصدر االتحاد العام التونيس للشغل ،الذي ميثل املركزية
النقابية يف البالد ،بيانًا بشأن قرار الرئيس قيس سع ّيد تجميد الربملان وإقالة
حكومة هشام املشييش .ومل يرحب بقرارات سع ّيد لكنه مل يندد بها.

 2021/7/22قال رئيس السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات،
محمد رشيف ،إنه سيتم اإلعالن عن تاريخ إجراء االنتخابات املحلية
الجزائرية قريبًا.

 2021/7/26دعا األمــن العام لجامعة الــدول العربية ،أحمد
أبو الغيط ،يف اتصال هاتفي بوزير الخارجية التونيس ،إىل استعادة
الهدوء واالستقرار يف البالد ،بعد قرار الرئيس املفاجئ إقالة الحكومة.

 2021/7/25تظاهر مئات املحتجني يف العاصمة التونسية وعدة
مدن أخرى ،اليوم األحد ،مطالبني الحكومة بالتنحي وبحل الربملان.

 2021/7/26أقام راشد الغنويش ،رئيس مجلس النواب التونيس
وزعيم حزب النهضة ،اعتصا ًما أمام املجلس بعد أن منعه الجيش من
الدخول إىل مقره.

(يت آر يت عريب)2021/7/15 ،

(القدس العريب)2021/7/20 ،

(ألرتا جزائر)2021/7/22 ،

(فرانس )2021/7/25 ،24

 2021/7/25أعلن حزبَا العدالة والتنمية ،قائد التحالف الحكومي
املس
باملغرب ،واألصالة واملعارصة ،أكرب أحزاب املعارضة ،رفضهام ّ
بنزاهة االنتخابات.
(القدس العريب)2021/7/25 ،

 2021/7/25أعلن الرئيس التونيس ،قيس سعيّد ،تجميد عمل الربملان
ورفع الحصانة عن النواب ،وتع ّهد مبالحقة املفسدين والتعامل بحزم
مع "الساعني للفتنة" .وقال يف كلمة بثها التلفزيون ،إنه أعفى رئيس
الحكومة هشام املشييش من منصبه ،وأضاف قوله" :قررت أن أتوىل
السلطة التنفيذية مبساعدة رئيس حكومة أع ّينه بنفيس" .وأوضح

(العريب الجديد)2021/7/26 ،

(دويتشه فيله)2021/7/26 ،

(فرانس )2021/7/26 ،24

(االتحاد)2021/7/26 ،

(مونت كارلو الدولية)2021/7/26 ،

 2021/7/27سلّم نارص بوريطة ،وزير الشؤون الخارجية والتعاون
األفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج ،الرئيس التونيس ،قيس سعيّد،
رسال ًة ملكية ،يف ضوء التطورات التي تشهدها البالد.
(هسربيس)2021/7/27 ،

 2021/7/27أعلن الرئيس التونيس ،قيس سعيّد ،التزامه باحرتام
الرشعية والحقوق والحريات يف مكاملة هاتفية مع وزير الخارجية
األمرييك ،أنتوين بلينكن.
(القدس العريب)2021/7/27 ،
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متثيل يف
 2021/7/27طلب حزب النهضة ،أكرب األحزاب التونسية ً
الربملان ،إجراء انتخابات ترشيعية ورئاسية مبكرة للخروج من األزمة
السياسية إثر قرار الرئيس تجميد أعامل الربملان ،يف حني دعا االتحاد
األورويب إىل "استعادة االستقرار املؤسسايت" يف تونس .ودعا الحزب
أيضً ا إىل "إرساء حوار وطني" إلخراج البالد من األزمة السياسية
واالجتامعية والصحية واالقتصادية.
(الرشق األوسط)2021/7/27 ،

 2021/7/28أوصت اللجنة االستشارية املنعقدة يف ملتقى الحوار
السيايس الليبي بتأجيل االستفتاء عىل مرشوع مسودة الدستور
إىل ما بعد االنتخابات الربملانية والرئاسية املقررة يف  24كانون
األول /ديسمرب املقبل .وأوصت ،أيضً ا ،بإجراء االنتخابات الرئاسية
رئيسا ونائب رئيس ورئيس حكومة.
عىل أساس قوائم تضم كل منها ً
وبشأن رشوط الرتشح للرئاسة ،أوصت بعدم أحقية حملة الجنسية
املزدوجة واملتزوجني بأجنبيات والصادرة بحقهم أحكام قضائية
نهائية .وبخصوص التوصية األخــرة ،قال عضو ملتقى الحوار،
وحكم قضائ ًيا من املحكمة العليا
عبد القادر حوييل ،إن هناك قانونًا
ً
مبنع مزدوجي الجنسية من تويل مناصب قيادية.
(عريب )2021/7/28 ،21

 2021/7/28نقلت وكالة "رويرتز" عن مصدر قضايئ أن القضاء التونيس
فتح تحقيقًا مع ثالثة أحزاب سياسية ،من بينها حزبا النهضة وقلب تونس،
لالشتباه يف تلقّيهم أموالً أجنبية خالل الحملة االنتخابية لعام .2019
(الحرة)2021/7/28 ،

 2021/7/29أصدر الرئيس التونيس ،قيس سع ّيد ،أم ًرا رئاس ًيا يقيض بتكليف
رضا غرسالوي بتسيري وزارة الداخلية ،وفق ما جاء يف بالغ لرئاسة الجمهورية.
(ألرتا تونس)2021/7/29 ،

 2021/7/29ص ّدق أمري دولة قطر ،الشيخ متيم بن حمد آل ثاين،
عىل قانون انتخايب سينظم أول انتخابات ترشيعية يف البالد ،ويقيض
بتحديد الدوائر االنتخابية ملجلس الشورى ومناطق كل منها ،بحيث
يُنتخب عضو واحد عن كل دائرة .وسيجري التصويت الختيار ثلثي
أعضاء مجلس الشورى املؤلَّف من  45مقع ًدا ،ومن املقرر أن ت ُجرى
هذه االنتخابات يف ترشين األول /أكتوبر  .2021وذكر الديوان األمريي
يف بيان له أن أمري البالد أصدر القانون رقم  7لسنة  2021بشأن
انتخاب مجلس الشورى ،ويقيض بالعمل به من تاريخ صدوره .ومن
بني ما يتضمنه القانون ،رشوط الرتشح ،وضوابط الدعاية االنتخابية،
واإلرشاف القضايئ عىل االنتخابات ،وعقوبات الجرائم االنتخابية.
(الجزيرة نت)2021/7/29 ،

 2021/7/30اعتقلت قوة أمنية تونسية النائب يف الربملان ،ياسني
العياري .وقالت عائلة النائب املعتقل إن "قوة من أمن الرئاسة
التونسية" قامت باعتقاله ،من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
(الحرة)2021/7/30 ،

 2021/7/30أكد وزير الخارجية العراقي ،فؤاد حسني ،خالل مقابلة
خاصة مع "العربية" ،أن املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف
العراق مل تسجل انسحاب أي كتل حزبية من االنتخابات املقبلة املزمع
إجراؤها يف ترشين األول /أكتوبر .وأشار حسني إىل أن زعيم التيار
الصدري ،مقتدى الصدر" ،كان له موقف من االنتخابات" وقد أوضحه.
(الحدث نت)2021/7/30 ،

 2021/7/31دعت حركة النهضة التونسية الرئيس قيس سع ّيد إىل
"تغليب املصلحة الوطنية" وإفساح املجال لحوا ٍر يلتزم الجميع مبخرجاته.
(القدس العريب)2021/7/31 ،

 2021/8/1أكد الحزب الجمهوري تضامنه الكامل مع النائب يف الربملان
التونيس ياسني العياري "باعتباره سجني رأي" ،مطال ًبا بإطالق رساحه فو ًرا.
(ألرتا تونس)2021/8/1 ،

 2021/8/1أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف العراق،
أن يوم العارش من ترشين األول /أكتوبر املقبل سيكون موع ًدا حتم ًيا
إلجراء االنتخابات ،مشرية إىل أن مطلع آب /أغسطس الجاري سيكون
موع ًدا النطالق توزيع بطاقات الناخبني البيومرتية.
(العربية نت)2021/8/1 ،

 2021/8/3طالب االتحاد العام التونيس للشغل بتشكيل حكومة
"مصغرة ذات مهام محددة يف أرسع وقت".
(وكالة األناضول)2021/8/3 ،

 2021/8/3حث االتحاد العام التونيس للشغل ،ذو التأثري القوي
يف تونس ،الرئيس قيس سع ّيد عىل اإلرساع يف تعيني رئيس للوزراء
وتشكيل حكومة ملواجهة التحديات العاجلة ،وقال إنه ال ميكن
انتظار  30يو ًما لتشكيل الحكومة.
(وكالة رويرتز)2021/8/3 ،

 2021/8/5قال بيان للرئاسة املرصية إن الرئيس املرصي ،عبد الفتاح
السييس ،اتفق مع وزير الخارجية الجزائرية ،رمطان لعاممرة ،عىل
الدعم الكامل للرئيس التونيس قيس سعيّد.
(يب يب يس عريب)2021/8/5 ،

 2021/8/5أصدرت حركة النهضة التونسية بيانًا ،إثر انعقاد مجلس
الشورى للحركة ،قالت فيه إنه من الرضوري القيام بـ "نقد ذايت"
معمق لسياساتها يف املرحلة املاضية ،والقيام باملراجعات الرضورية.
(فرانس )2021/8/5 ،24
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 2021/8/7أعلن بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية أ ّن الرئيس،
إميانويل ماكرون ،أكّد ،يف اتصال مع نظريه التونيس قيس سعيّد،
وقوف فرنسا إىل جانب تونس وشعبها.

 2021/8/25دعا الحزب الجمهوري يف تونس ،يف بيان له ،رئيس
الجمهورية ،قيس سعيّد ،إىل التشاور مع املكونات السياسية واملدنية،
بهدف اإلرساع يف تشكيل حكومة إنقاذ وطني.

 2021/8/9نفت رئاسة الجمهورية العراقية رفض الرئيس ،برهم
صالح ،إجراء االنتخابات الترشيعية املبكرة يف موعدها .وقال مصدر
مسؤول يف الرئاسة ببيان تلقته "وكالة األنباء العراقية" (واع) إنه
ينفي بشدة ،خ ًربا تداولته إحدى وسائل اإلعالم املحلية العراقية
بأن رئيس الجمهورية أبلغ الكتل السياسية رفضه إجراء االنتخابات
املبكرة يف موعدها املحدد يف ترشين األول /أكتوبر املقبل.

 2021/8/26ح ّددت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف العراق،
الثامن من ترشين األول /أكتوبر املقبل ،موع ًدا إلجراء "انتخابات
النازحني" ،يف حني جددت تأكيدها إكامل االستعدادات الالزمة ليوم
االقرتاع العام.

(فرانس )2021/8/7 ،24

(وكالة األنباء العراقية)2021/8/9 ،

 2021/8/17أعلنت املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات عن إغالق
تسجيل الناخبني داخل ليبيا منتصف هذه الليلة ،وبيّنت أن عدد
املسجلني يف السجل االنتخايب يف الداخل بلغ ،حتى موعد إقفاله،
 2830971ناخ ًبا وناخبة.
(وكالة األناضول)2021/8/17 ،

 2021/8/18دعا الرئيس العراقي ،برهم صالح ،إىل االحتكام إىل
الشعب العراقي وتحقيق إرادته لتأمني الحياة الحرة الكرمية عرب
االنتخابات العامة الربملانية املقبلة.
(القدس العريب)2021/8/18 ،

 2021/8/22حدد مرسوم صدر عن أمري دولة قطر ،الشيخ متيم بن
حمد آل ثاين ،موعد أول انتخابات ترشيعية ستُجرى يف البالد بتاريخ
 2ترشين األول /أكتوبر ،الختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى .ونص
املرسوم رقم  40لسنة  2021الذي نقلته "وكالة األنباء الرسمية"
(قنا) ،عىل دعوة املواطنني املقيدة أسامؤهم يف جداول الناخبني
بجميع الدوائر االنتخابية لإلدالء بأصواتهم يف انتخاب أعضاء مجلس
الشورى يف املوعد املحدد.
(الجزيرة مبارش)2021/8/22 ،

 2021/8/24أصدر الرئيس التونيس ،قيس سع ّيد ،أم ًرا رئاس ًيا بتمديد
تعليق أعامل الربملان إىل أجل غري مس ّمى ،مع اإلبقاء عىل رفع
الحصانة عن كل أعضائه.
(يب يب يس عريب)2021/8/24 ،

عبت منظمة املجلس العريب عن استنكارها "إلقدام
ّ 2021/8/24
الرئيس التونيس عىل متديد اإلجراءات االستثنائية التي اتخذها يف
أي حوار بغرض
 25متوز /يوليو املايض إىل أجل غري مس ّمى ،ورفضه ّ
العودة للرشعية الدستورية".
(ألرتا تونس)2021/8/24 ،

(ألرتا تونس)2021/8/25 ،

(القدس العريب)2021/8/26 ،

 2021/8/26طالب حزب التيار الدميقراطي ،يف بيان له ،رئيس
الجمهورية ،قيس سعيّد ،بتقديم ضــانــات جـ ّديــة لحامية
الحقوق والحريات.
(ألرتا تونس)2021/8/26 ،

 2021/8/27أعلن مقتدى الصدر أنه سيشارك وأنصاره يف االنتخابات
العامة التي ستجرى يف ترشين األول /أكتوبر  ،2021مرتاج ًعا عن قرار
اتخذه الشهر املايض بعدم املشاركة.
(مونت كارلو الدولية)2021/8/27 ،

 2021/8/27ر ّحب رئيس الــوزراء العراقي ،مصطفى الكاظمي،
بعودة التيار الصدري للمشاركة يف االنتخابات ،داعيًا كل املقاطعني
لالنتخابات إىل العودة عن قرارهم.
(الحدث نت)2021/8/27 ،
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الوثيقة ()1
بالغ رئاسة الجمهورية عن حل الربملان وإعفاء رئيس الحكومة
وعمل بالفصل  80من الدستور ،اتخذ رئيس الجمهورية قيس
كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعبً ،
بعد استشارة ّ
سع ّيد ،اليوم  25جويلية [متوز /يوليو]  ،2021القرارات التالية حفظًا لكيان الوطن وأمن البالد واستقاللها وضامن السري العادي
لدواليب الدولة:
•إعفاء رئيس الحكومة السيد هشام املشييش،

•تجميد عمل واختصاصات املجلس النيايب مل ّدة  30يو ًما،

كل أعضاء مجلس نواب الشعب،
•رفع الحصانة الربملانية عن ّ

•تويل رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية مبساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويع ّينه رئيس الجمهورية،
ستفع بزوال أسبابها.
هذا ،وسيصدر يف الساعات القادمة أمر ينظّم هذه التدابري االستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ُ
وتدعو رئاسة الجمهورية بهذه املناسبة الشعب التونيس إىل االنتباه وعدم االنزالق وراء دعاة الفوىض.

جهة اإلصدار :رئاسة الجمهورية التونسية.
املصدر :الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية ،موقع فيسبوك ،2021/7/26 ،شوهد يف  ،2021/11/21يفhttps://bit.ly/3HE0c1T :
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الوثيقة ()2
ردة فعل االتحاد العام التونيس للشغل عىل قرارات الرئيس التونيس
عىل إثر التدابري االستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل  80من الدستور توقّ ًيا من الخطر الداهم وسع ًيا إىل إرجاع
تفش [فريوس كورونا املستجد] كوفيد ،19-فإ ّن املكتب التنفيذي الوطني لالت ّحاد العام
السري العادي لدواليب الدولة ويف ّ
ظل ّ
التونيس للشغل املجتمع بصفة طارئة:
1.يذكّر أ ّن األزمة التي تر ّدت فيها البالد قد سبق أن نبّه إليها االت ّحاد عديد امل ّرات وثبّت تقييمه لها يف ديباجة املبادرة الوطنية،
ويس ّجل أنّها قد بلغت اليوم أقصاها ووصلت إىل ح ّد تعطّل دواليب الدولة وتفكّك أوارصها وأجهزتها وتر ّدي الوضعني االجتامعي
واالقتصادي وتع ّمق معاناة الشعب وتزايد الفوارق بني الفئات والجهات وتفيش الفساد ونهب املال العام واسترشاء مظاهر
املروق عىل القانون وخرقه بالغلبة طو ًرا وبتطويع الترشيعات واألجهزة ومنها القضاء طو ًرا آخر لصالح لوبيات متنفّذة وأطراف
استباحت الحقوق والبالد ورهنتها يف سياسة تداينيّة خطرية ف ّرطت يف السيادة الوطنية ،وقد حان الوقت لتحميل املسؤوليات
وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس عىل صفيح من نار.
2.يح ّيي التح ّركات االجتامعية والشعبية السلمية التي انطلقت يف العديد من الجهات وشكّلت حلقة يف سلسلة مراكمة النضال
الشعبي واالجتامعي يف تونس ويدين األسلوب القمعي الذي انتهجته الحكومات تجاهها وأفضت إىل انتهاك الح ّريات واعتقال
العديد من النشطاء وكادت تعود بالبالد إىل مربّع االستبداد.
أي إجراء يُتّخذ يف هذه املرحلة الدقيقة التي مت ّر بها البالد حتّى
التمسك بالرشعية الدستورية يف ّ
3.يش ّدد عىل رضورة الحرص عىل ّ
نؤ ّمن إىل النهاية احرتام الدستور واستمرار املسار الدميقراطي ونعيد للبالد استقرارها ونسرتجع طاقتها يف البناء والتق ّدم.
4.يؤكّد عىل وجوب مرافقة التدابري االستثنائية التي ات ّخذها الرئيس بجملة من الضامنات الدستورية ويف مق ّدمتها رضورة ضبط
التوسع واالجتهاد واملركزة املفرطة وتحديد م ّدة تطبيق اإلجراءات االستثنائية واإلرساع
أهداف التدابري االستثنائية بعي ًدا عن ّ
مؤسسات الدولة وكذلك ضامن احرتام الحقوق
بإنهائها حتّى ال تتح ّول إىل إجراء دائم والعودة يف اآلجال إىل السري العادي وإىل ّ
أي تغيري
والحريات مبا فيها الحقوق االقتصادية واالجتامعية دون تجزئة مع االحتكام إىل اآلليات الدميقراطية والتشاركية يف ّ
سيايس يف إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّر األهداف والوسائل والرزنامة وتطمنئ الشعب وتب ّدد املخاوف.
املؤسسة
املؤسسة العسكرية ويدعو ّ
كل األطراف إىل وجوب النأي بها عن التجاذبات السياسية ،إميانًا منه بعراقة هذه ّ
5.يح ّيي ّ
ومتسكها غري املرشوط بحامية أمن البالد والعباد وحفاظًا عىل مدنية الدولة .كام يش ّدد عىل مراجعة التدابري الخاصة
ووطن ّيتها ّ
بالقضاء لضامن استقالل ّيته.
ويعب يف نفس الوقت عن رفضه القطعي لسياسة التشفّي
6.يرفض لجوء ّ
أي طرف مهام كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إىل العنف ّ
أو تصفية الحسابات وضامن خروج سلمي من هذه املرحلة الدقيقة والصعبة.
عاشت تونس
املجد والخلود للشهداء
األمني العام
نور الدين الطبويب
جهة اإلصدار :املكتب التنفيذي الوطني لالتحاد العام التونيس للشغل.
املصدر :موقع االتحاد العام التونيس للشغل ،2021/7/26 ،شوهد يف  ،2021/11/21يفhttps://bit.ly/3nAnDkG :
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الوثيقة ()3
الجمعية التونسية للقانون الدستوري تعرب عن تخوفها من مخاطر تركيز السلطات لدى رئيس الجمهورية

جهة اإلصدار :الجمعية التونسية للقانون الدستوري.
املصدر :بوابة اإلذاعة التونسية ،2021/7/26 ،شوهد يف  ،2021/11/21يفhttps://bit.ly/3nD49vL :

129

ددعلالا  52ددعلاادلجملا  52 -ددعلادعلا

130

Issue 52 - Volume 9 - September  2021

الوثيقة ()4
بيان املكتب التنفيذي لحركة النهضة بشأن قرارات الرئيس التونيس قيس سع ّيد
عقد املكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتام ًعا طارئًا مساء اإلثنني 26 ،جويلية [متوز /يوليو]  2021أرشف عليه رئيس الحركة األستاذ
وخصصه ملتابعة األوضاع بالبالد واإلجراءات االستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهوريّة مساء يوم األحد استنا ًدا إىل
راشد الغنويش ّ
الفصل  80من الدستور ،وما استجد بعدها من تطورات ومواقف فإ ّن املكتب التنفيذي للحركة:

•يعترب أن اإلجراءات االستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية غري دستوريّة ومتثل انقالبًا عىل الدستور واملؤسسات ،خاصة
ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيايب واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستوريّة ،وهو ما أجمعت عليه كل األحزاب
واملنظامت وأهل االختصاص ،ويدعو املكتب رئيس الدولة إىل الرتاجع عنها ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعانيها البالد
ضمن اإلطار الدستوري والقانوين الذي يتامىش والخيار الدميقراطي الذي ارتضاه الشعب التونيس ،مع رضورة استئناف عمل
مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة دميقراطيًا.
•يدعو املنتظم السيايس واملدين إىل تكثيف املشاورات حول املستجدات األخرية التي عاشتها بالدنا حفاظًا عىل املكتسبات
الدميقراطية والعودة يف أقرب األوقات إىل األوضاع الدستورية والسري العادي والقانوين ملؤسسات ودواليب الدولة.
املؤسسة العسكرية واألمنية الساهرة عىل أمن البالد وسالمتها ورمز وحدتها وسيادتها ويجدد دعوته إىل رضورة النأي بها
•يحيّي ّ
عن التجاذبات واملناكفات السياسية.
وعبوا عن مواقفهم بشكل حضاري وسلمي ويخص بالذكر
•تقديره لكل الذين رفضوا خرق الدستور والتعسف يف تأويله ّ
مناضالت الحركة ومناضليها.
•ينبّه إىل خطورة خطابات العنف والتشفّي واإلقصاء عىل النسيج االجتامعي الوطني وما يفتحه من ويالت البالد يف غنى عنها،
ويندد بكل التجاوزات ويدعو إىل املالحقة القضائية ملقرتفيها ،ويدعو كل التونسيني إىل مزيد التضامن والتآزر والوحدة والتصدي
لكل دعاوي الفتنة واالحرتاب األهيل.

•تف ّهمه لالحتجاجات التي عرفتها البالد يف امل ّدة األخرية ومرشوعية املطالب االجتامعية واالقتصادية والسياس ّية ،إىل جانب الخطر
الوبايئ الكبري الجاثم عىل بالدنا ،مبا يجعل هذه القضايا أولويّة مطلقة للبالد تحتاج إىل إدارة حوار وطني ورسم خيارات جامعية
قادرة عىل إخراج البالد من جميع أزماتها.
رئيس حركة النهضة
األستاذ راشد الغنويش

جهة اإلصدار :املكتب التنفيذي لحركة النهضة.
املصدر :صفحة حركة النهضة التونسية ،موقع فيسبوك ،2021/7/27 ،شوهد يف  ،2021/11/21يفhttps://bit.ly/3oNvWsP :
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الوثيقة ()5
بيان أعضاء الهيئة اإلدارية الوطنية لالتحاد العام التونيس للشغل
نحن أعضاء الهيئة اإلدارية الوطنية لالتحاد العام التونيس للشّ غل املجتمعني اليوم  3أوت [آب /أغسطس]  2021بصفة استثنائية
برئاسة األمني العام األخ نور الدين الط ّبويب ،وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا للمستج ّدات وأه ّمها قرار رئيس الجمهورية تفعيل
الفصل  80واتّخاذ تدابري استثنائية إلعادة السري العادي لدواليب الدولة بعد أن عطّلتها التجاذبات السياسية واملصالح الحزبية ونفوذ
اللوبيات ،فإنّنا:
نث ّمن عال ًيا بيان املكتب التنفيذي الوطني بتاريخ  26جويلية [متوز /يوليو]  2021ونعتربه منطلقًا لدعم مسار تصحيحي حقيقي
مم تر ّدت فيه من أزمات بفعل خيارات
ومراكمة نضالية مسرتسلة واستجابة إىل املطالب الشعبية ورغبة من األغلبية يف إنقاذ البالد ّ
االئتالفات الحاكمة املتعاقبة ومنظومة الحكم التي تتح ّمل املسؤولية األوىل واألساسية يف تفقري الشعب وتخريب اقتصاد البالد
كل
واستنزاف مال ّيتها ومواردها ورهنها للدول والدوائر املالية العاملية ،متجاهلة مشاغل الناس وهمومهم ومطالبهم بل معادية لها ّ
العداء .وإذ نؤكّد عىل دقّة الظّرف وتعقّده فإنّنا ندعو إىل وجوب تفعيل الدور الوطني لالت ّحاد العام التونيس للشغل للمساهمة،
مع القوى الوطنية ،يف إنقاذ البالد وتقديم خارطة طريق يف الغرض تجيب عن استحقاقات الراهن وتسترشف اسرتاتيجيات املرحلة
القادمة ما بعد االستثنائية.
وحل أخ ًريا لتعقّد األزمة التي مت ّر بها
نؤكّد عىل أ ّن التدابري االستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية كانت استجابة ملطالب شعبية ً
كل الضامنات ومنها الحفاظ عىل
بتمسكنا برضورة توفري ّ
أي ّ
البالد يف غياب ّ
مؤش لحلول أخرى عمل كثريون عىل إحباطها .ونذكّر ّ
املكتسبات املجتمعية واالجتامعية وضامن الحقوق والحريات ويف مق ّدمتها الحقوق االقتصادية واالجتامعية والنقابية املض ّمنة يف
الدستور وتدعيم املسار الدميقراطي وتطويره باالحتكام إىل اآلليات الدميقراطية والتشاركية.
أي تغيري وتجاوز ملرحلة فشل العرشية السابقة ال ميكن أن تخرج عن شعارات [ 17كانون األول]
نعترب أ ّن مرجعية ّ
ديسمرب  14 -جانفي [كانون الثاين /يناير] وعن التوجهات الوطنية االجتامعية وأن تهدف إىل اإلنصاف وتحقيق العدالة االجتامعية
ومقاومة الحيف والفساد.
نرفض تدخّل بعض الدول يف الشأن الداخيل التونيس مبنطق الوصاية وندين لجوء قيادات من حزب حركة النهضة إىل االستقواء
بجهات أجنبية وتحريضها ض ّد بالدنا وصلت إىل ح ّد الدعوة إىل قطع إمدادها بالتالقيح ،كام ندين تهديدات رئيس حركة النهضة
مم يشكّل خط ًرا عىل مصالح تونس .ونش ّدد عىل استقاللية القرار الوطني واإلميان بقدرة التونسيات
بالعنف الداخيل ولدول الجوار ّ
حل مشاكلهم بعي ًدا عن التبعية واالصطفاف.
والتونسيني عىل ّ
ندعو إىل بلورة اسرتاتيجية وطنية لعالقات تونس الخارجية تقطع مع االصطفاف وتتعامل بن ّدية وتغلّب مصلحة البالد وتعيد الحرارة
وخاصة بإعادة العالقات مع الشقيقة سوريا ،كام ندعو إىل رسم سياسة ات ّصالية وإعالمية عىل املستوى
لعمقها العريب الحقيقي
ّ
الوطني والدويل ليكون الخطاب الوطني واض ًحا ميكّن التونسيات والتونسيني من حقّهم يف املعلومة ويد ّعم ح ّرية التعبري واإلعالم
وينهي حرب اإلشاعات والتشكيك والتحريض والتجييش.
نش ّدد عىل وجوب تفعيل تقري َري محكمة املحاسبات والتفقّدية العا ّمة لوزارة العدل بخصوص الجرائم االنتخابية وجرائم الفساد
واإلرهاب والتسفري والرش واالغتياالت السياسية واالعتداء عىل املنظّامت (اعتداءات [ 4كانون األول] ديسمرب  2012يف ذكرى اغتيال
الشهيد الزعيم فرحات حشاد عىل املق ّر املركزي لالتحاد العام التونيس للشغل) واالعتداء عىل األحزاب والشخصيات واملبدعني وندعو
إىل تطبيق القانون عىل الجميع ويف مق ّدمتهم الكتل والنواب املج ّمدون يف مجلس نواب الشعب املتعلّقة بهم قضايا ،وفق القانون
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الحق يف املحاكمة العادلة ،ونعترب تفعيل هذين التقريرين خطوة رضورية لوقف نهب البالد ومحاسبة الفاسدين ومنع
مع ضامن ّ
تك ّرر االغتياالت وعدم العودة إىل الوراء من أجل تثبيت الدميقراطية والقطع مع اإلفالت من العقاب.
نج ّدد مطالبتنا بالحرص عىل اإلرساع بإنهاء الفرتة االستثنائية مبا ميكّن البالد من الخروج من األزمة ومجابهة القضايا الحارقة وامللفّات
الكربى التي تنتظرها.
مهمت مح ّددة عاجلة واستثنائية وتل ّبي االستحقاقات
ندعو إىل الترسيع بتعيني رئيس حكوم ِة إنقا ٍذ مصغّرة ومنسجمة تكون لها ّ
االجتامعية من توفري الشغل ومحاربة الفقر والتهميش والتعويض عن فقدان مواطن الشغل والنهوض بالص ّحة والتعليم وغريها
املؤسسات العمومية وثروة الشعب وتجابه باقتدار جائحة
وتك ّرس استمرارية الدولة
ّ
وخاصة يف مستوى التزاماتها وحفاظها عىل ّ
ويعس الخروج من األزمة االجتامعية واالقتصادية.
كوفيد .19-وإ ّن ّ
أي تأخري يف ذلك سيع ّمق الفراغ ّ
كل النقابيني يف جهة قفصة يف استئناف نشاط رشكة فسفاط قفصة وكذلك جهود الذين ساهموا يف استعادة نشاط
نح ّيي جهود ّ
بكل الشغّالني وبكافّة النقابيات والنقابيني التج ّند للمساهمة يف إنقاذ تونس مبزيد العمل واليقظة
النقل الحديدي للفسفاط ونهيب ّ
كل املخاطر.
والتص ّدي لدعاة الفتنة والعنف وحامية بالدهم من ّ
األمني العام
نور الدين الطبويب

جهة اإلصدار :أعضاء الهيئة اإلدارية الوطنية لالتحاد العام التونيس للشغل.
املصدر :موقع االتحاد العام التونيس للشغل ،2021/8/3 ،شوهد يف  ،2021/11/21يفhttps://bit.ly/3DCNwGf :
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الوثيقة ()6
بيان املكتب التنفيذي لحركة النهضة
اجتمع املكتب التنفيذي لحركة النهضة يوم الجمعة  13أوت [آب /أغسطس]  2021وقد تداول يف التداعيات الخطرية لإلجراءات
االستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية ،وتأثريها السلبي سياس ًيا واقتصاديًا وعىل مكانة تونس وتجربتها الدميقراطية .كام ناقش
جملة من القضايا الوطنية والداخلية األخرى .ويهمه يف هذا اإلطار:
•أن يطالب رئيس الجمهورية برفع التجميد عن الربملان التونيس والعودة الرسيعة للعمل بالدستور وإنهاء حالة الخرق الجسيم،
ملا ميثله من تهديد الستمرار تجربتنا الدميقراطية وانتهاك للحقوق والحريات وتع ٍّد عىل أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بني
تحل إال بالحوار ،وأن مقتىض املسؤولية الوطنية الحفاظ عىل
السلط .كام تذكّر الحركة رئيس الجمهورية أن األزمات السياسية ال ّ
وحدة التونسيني وسلمهم األهيل واستئناف املسار الدميقراطي وحامية املصالح العليا للبالد وعدم الزج بها يف رصاعات إقليمية
ودولية تحيد بتونس عن متوقعها التاريخي.
•أن يعرب عن الحاجة الالزمة والفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية ورفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة
والكف عن إعاقة املرفق العام مبا يعطل السري الطبيعي لدواليب الدولة ولِام ميكن أن ينتج من ذلك من تأخر يف قضاء
مصالح املواطنني.
كل اإلجراءات التعسفية من وضع يف اإلقامة الجربية دون إذن قضايئ ودون تعليل ووفقًا لقانون غري دستوري ،ومنع
•رفض ّ
عرشات اآلالف من التونسيني من السفر بناء عىل صفاتهم املهنية أو نشاطهم السيايس أو الحقوقي وبتعليامت شفوية وبعي ًدا
عن كل الضامنات القانونية.
•التنبيه إىل اآلثار االقتصادية واملالية الكارثية للوضع السيايس الصعب الذي متر به البالد ،والتنصيص عىل تصاعد املخاطر
االقتصادية عىل وضعية املالية العمومية وإيفاء الدولة بالتزاماتها الداخلية والخارجية.
•نحث كل القوى السياسية واملنظامت الوطنية والحقوقية عىل االستجابة لنداء الحوار للدفاع عن الدميقراطية التونسية والتصدي
لكل االنتهاكات التي تطال الحقوق األساسية للتونسيني.
•تح ّيي حركة النهضة كل املؤسسات الحكومية واإلدارات العمومية وأجهزة الدولة عىل ما يبذلونه من جهد للمحافظة عىل الدولة
التونسية واملرفق العام وضامن استمرار الحد األدىن من الخدمات العمومية .كام تح ّيي أعوان وإطارات القطاع الصحي عىل
جهدهم يف تلقيح مئات اآلالف من التونسيني ضد جائحة كورونا.

•تدعو مناضيل حركة النهضة ومناضالتها لاللتفاف حول حركتهم والتمسك مبا آمنوا به من مبادئ وعدم الرضوخ لالستفزازات
واملساهمة مع كل أبناء شعبنا يف أي عمل من شأنه أن يع ّزز الوحدة الوطنية والتضامن االجتامعي ويدعم املشرتكات والروابط
بني كل أفراد املجتمع.
رئيس حركة النهضة
األستاذ راشد الغنويش

جهة اإلصدار :املكتب التنفيذي لحركة النهضة.
املصدر :صفحة حركة النهضة مبدنني ،موقع فيسبوك ،2021/8/16 ،شوهد  ،2021/11/21يفhttps://bit.ly/3nLXu2r :
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الوثيقة ()7
حركة النهضة تتفاعل مع كلمة رئيس الجمهورية قيس سع ّيد
تفاعل مع ما ورد يف كلمة السيد رئيس الجمهورية يوم أمس الجمعة  20ا ٔوت [آب /أغسطس]  2021مبناسبة توقيع وزاريت الشؤون
ً
االجتامعية واملالية اتفاقية تتعلق بقرض من البنك الدويل صادق عليها مجلس نواب الشعب منذ مدة قصرية ،وموجه إىل توزيع
رضرت من تداعيات جائحة كوفيد ،19-يهم حركة النهضة
مساعدات اجتامعية لفائدة العائالت الفقرية ومحدودة الدخل التي ت ّ
التعبري عام ييل:
•تثمني حرص رئيس الجمهورية عىل رسعة إنفاذ هذه االتفاقية ملا فيها من إجراءات تستجيب لتطلعات املواطنني وتخدم مصالحهم.

•االنشغال الشديد مبا ورد يف الكلمة من إشارة إىل وجود مؤامرات خطرية تهدد أمن البالد واألمن الشخيص للسيد رئيس الجمهورية
الذي نرجو له السالمة وندعو الله تعاىل أن يحفظه والجميع من كل مكروه ،واستنكار حركة النهضة لتلك املؤامرات وإدانتها لها،
وتنبيه عموم التونسيني إىل خطورتها وتداعياتها ،ودعوتهم كافة إىل اليقظة والتصدي ملثل هذه األجندات إن تأكدت.
تتول أجهزة الدولة األمنية والقضائية القيام مبا يلزم للكشف عن هذه املؤامرات حتى تُح َّدد املسؤوليات
•الدعوة العاجلة إىل أن ّ
ويحصن األمن القومي التونيس.
ويطمنئ الرأي العام
ّ
•التأكيد عىل نهج حركة النهضة يف االلتزام بقوانني الدولة التونسية ،والعمل يف إطارها واحرتام مؤسساتها ،واعتامد الحوار السيايس
لحل الخالفات ،والعمل عىل الحيلولة دون ما ميكن أن ينزلق بالبالد إىل مربعات العنف والفوىض.
أسلوبًا وحي ًدا ّ
•التذكري بتع ّهد حركة النهضة االنخراط يف الجهد الوطني يف التتبع القانوين ملن تتعلق بهم شبهات فساد وتطهري الحياة السياسية
من املال الفاسد ،وإنفاذ القوانني واألحكام عىل الجميع دون استثناء ودون أي اعتبارات مهام كانت ،عىل قاعدة املساواة بني
املواطنني واستقالل السلطة القضائية.
•التحذير من كل املؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل عىل ج ّر البالد إىل عدم االستقرار والح ّد من الحريات
وانتهاك الحقوق األساسية للمواطنني ،ودعوة كل القوى السياسية واالجتامعية للوقوف صفًا مني ًعا أمام كل محاولة لالرتداد عىل
مكاسب الشعب التونيس.

•أن القرارات واإلجراءات غري الدستورية املعلنة يوم  25جويلية [متوز /يوليو]  2021وما بعده تظل استثنائية ،وتستدعي تعاون
الجميع عىل تجاوزها ،واالستئناف الرسيع للمسار الدميقراطي والعمل الطبيعي ملؤسسات الدولة باالستفادة من أخطاء املايض
ومقتضيات املرحلة الجديدة والتزام الجميع مبقتضيات الدستور.
رئيس حركة النهضة
األستاذ راشد الغنويش

جهة اإلصدار :حركة النهضة.
املصدر :صفحة حركة النهضة ،موقع فيسبوك ،2021/8/21 ،شوهد يف  ،2021/11/21يفhttps://bit.ly/3qXskaw :
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الوثيقة ()8
بيان حزب العامل التونيس :خطوة جديدة يف مسار انقالب  25جويلية
نرشت رئاسة الجمهورية عىل صفحتها اإللكرتونية ليلة اإلثنني  23أوت [آب /أغسطس]  2021بالغًا يفيد "التمديد يف التدابري
االستثنائية" املتخذة يوم  25جويلية [متوز /يوليو] املايض والقاضية بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة الربملانية
عن كل أعضائه وذلك إىل "غاية إشعار آخر" .كام أعلن البالغ أ ّن رئيس الجمهورية سيتوجه يف "األيام القادمة" ببيان إىل الشعب
بأي كلمة موجهة إىل الشعب لإلجابة عن تساؤالته الحارقة مبا ييش
التونيس .وقد صدر هذا البالغ يف الساعة منتصف الليل ومل يُرفق ّ
بالكثري عن طريقة تعامل رئيس الجمهورية معه.
إ ّن حزب العامل ومن باب املسؤولية الوطنية يهمه التوجه إىل الرأي العام مبا ييل:
أولً  :إ ّن ما جاء يف بالغ رئاسة الجمهورية من متديد "التدابري االستثنائية" ملدة غري معلومة ميثل حلقة من حلقات املسار االنقاليب
الذي فتحه قيس سعيّد يوم  25جويلية [متوز /يوليو] لتحييد خصومه يف منظومة الحكم واالستيالء عىل كافة السلطات .فهذا التمديد
الذي مل يسترش فيه قيس سعيّد ،كام جرت العادة منذ سنوات يف غياب املحكمة الدستورية ،الهيئة الوقتية ملراقبة دستورية القوانني،
يسمح له مبواصلة احتكار كافة السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية دون الخضوع ألي رقابة ،واستكامل انقالبه عىل الدستور
ولو كان ذلك عرب سياسة الخطوة خطوة أو الجرعة جرعة متهي ًدا لتنفيذ مرشوعه الشعبوي القائم عىل الحكم الفردي واالستبداد .وهو
مستقبل.
ً
ما يُفهم من مواصلة تع ّمده الغموض يف كل ما يتعلق بالخطوات التي سيقطعها
يبي الطابع املغالط واملخادع لرئيس الجمهورية .فال إجراءات
ثان ًيا :إ ّن شه ًرا ً
كامل بعد انقالب  25جويلية [متوز /يوليو] ما انفك ّ
أو حتى مؤرشات جدية وعميقة سواء ملقاومة الفساد املايل والسيايس واإلداري أو فتح ملف االغتياالت السياسية واإلرهاب وتسفري
الشباب إىل بؤر التوتر أو التخفيف من انعكاسات األزمة االقتصادية واملالية عىل حياة غالبية التونسيات والتونسيني الذين يعانون
غالء املعيشة والبطالة والفقر وتدهور الخدمات األساسية ويف مقدمتها الصحة (تعليق تسديد املديونية ،التحكم يف الواردات،
استخالص الديون الديوانية املتخلدة بذمة الخواص ،إقرار رضيبة استثنائية عىل الرشكات والرثوات الكربى.)...
ثالثًا :إ ّن قيس سعيّد ويف الوقت الذي ظل فيه "يبيع الكالم" للعامل والكادحني واملفقّرين وخاصة الشبان منهم ،سارع بطأمنة أرباب
العمل واملال عىل مصالحهم التي مل /لن تُ ّس جوهريًّا ،كام سارع بطأمنة القوى الخارجية اإلقليمية والدولية التي لها مصالح يف
تونس والتي أصبحت تتدخل يف شؤونها بشكل سافر وتناقش مصريها يف تغييب تام للشعب التونيس وقواه الحية .إ ّن سلوك قيس
سع ّيد املتفرد بسلطة القرار واملتعايل عمل ًيا عىل الشعب بدعوى أنه ميثل "إرادة الشعب" و"يعرف ما يريد الشعب" يؤكد نزعته
الشعبوية االستبدادية.
ويعي خاصة يف األجهزة األمنية واإلدارية لبسط
راب ًعا :إ ّن قيس سعيّد ما انفك طوال هذا الشهر يترصف كحاكم فردي مطلق ،فهو يقيل ّ
ويعي موالني جد ًدا من خدم
نفوذه ويتدخل يف القضاء ويوجه التهم عل ًنا ويحرش تدري ًجا املؤسسة العسكرية يف الحياة السياسية ّ
النظام القديم عىل رأس بعض املؤسسات اإلعالمية العمومية واألخطر من كل ذلك إخضاع آالف املواطنني واملواطنات لتحجري السفر أو
"لالستشارة املاقبلية  ،"S17سواء النتامئهم إىل أصناف مهنية محددة أو حتى النتسابهم العائيل (الكل متهم إىل أن تثبت براءته) والقيام
مبداهامت ليلية وعشوائية تذكّر مبا كان يحصل زمن بن عيل والحال أ ّن مقاومة الفساد التي نادى بها حزبنا منذ عقود ميكن أن تت ّم
عرب محاكامت عادلة وشفافة دون انتهاك للحريات والحقوق ودون تحويلها إىل شكل من أشكال العقاب الجامعي وتصفية الحسابات.
وبشكل موا ٍز تتجند صفحات ومواقع يف الشبكة االجتامعية تتمتع بإمكانات ضخمة للهجوم بكثافة عىل كل من ينتقد قيس سع ّيد
حتى لو كان من بني مؤيدي انقالبه وتجييش الرأي العام ضده والتحريض عليه مبا يذكّر بنفس مامرسات حركة النهضة وحلفائها منذ
 2011إىل اليوم.
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خامسا :إ ّن كل هذه املواقف واملامرسات تبني طبيعة مرشوع قيس سع ّيد االستبدادي الذي يعمل عىل تكريسه بعناوين شعبوية
ً
مفضوحة .إن من له مصلحة اليوم يف االستبداد ليس الشعب وإمنا األقليات الرثية والفاسدة والدول والرشكات واملؤسسات املالية
األجنبية والقوى اإلقليمية املعادية للثورة والدميقراطية .إن هذه األطراف هي التي لها مصلحة مؤكدة يف إلغاء املكتسبات الدميقراطية
للثورة من حرية تنظم (أحزاب ،نقابات ،جمعيات ومنظامت مدنية  )...وتعبري (حرية إعالم  )...وتظاهر وانتخاب حتى تحافظ عىل
مصالحها بإخضاع الشعب لالستغالل الفاحش عرب تكريس إمالءات املؤسسات املالية األجنبية املدمرة للوطن والشعب دون أن تلقى
مقاومة منظمة.
سادسا :إ ّن عدم العودة إىل ما قبل  25جويلية [متوز /يوليو] ،أي إىل دميقراطية متثيلية متعفنة ،ال ميكن أن يكون ذريعة للعودة إىل
ً
ما قبل  14جانفي [كانون الثاين /يناير]  2011أي إىل الحكم الفردي وإىل االستبداد إلنقاذ منظومة الحكم القامئة وقاعدتها االجتامعية
الطبقية املتكونة من حفنة من العائالت املتنفذة املرتبطة عضويًا بقوى رأس املال األجنبي .إ ّن الشعبوية املحافظة والرجعية متثل
اليوم يف بالدنا ،كام مثلت ومتثل يف العديد من بلدان العامل ،وسيلة إلنقاذ منظومة الحكم املهرتئة واملتعفنة بسبب عرش سنوات من
الخراب بقيادة حركة النهضة التي افتضحت ومل تعد "صالحة لالستعامل".
ساب ًعا :إ ّن قَ َدر الشعب التونيس ال ميكن أن يكون يف االنتقال من حكم "اإلخوان" ومرشوعهم الظالمي املد ّمر يف كافة املجاالت
السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية واألمنية والقيمية إىل حكم تيار شعبوي رجعي ،محافظ ،معا ٍد لقيم الحرية واملساواة
والدميقراطية ،يحافظ عىل الهيمنة االستعامرية الجديدة عىل بالدنا وعىل مصالح أدوات هذه الهيمنة مؤبِّ ًدا بذلك بؤس الطبقات
والفئات الكادحة والشعبية .كام ال ميكن أن يكون بالعودة إىل بقايا النظام القديم الذي خربه الشعب التونيس مدة عقود وثار عليه
يف [كانون األول] ديسمرب  - 2010جانفي [كانون الثاين /يناير] .2011
الحل إلنقاذ تونس ال هو يف العودة إىل ما قبل  25جويلية [متوز /يوليو]  2021وال هو يف العودة إىل ما قبل  14جانفي
ثام ًنا :إ ّن ّ
[كانون الثاين /يناير]  2011بأي شكل من األشكال .وبعبارة أخرى فإ ّن الحل إلنقاذ تونس من حكم الظالمية ال يتم إال عىل أنقاض
املنظومة الحالية وإرساء خيارات جديدة تك ّرس السيادة الوطنية والعدالة االجتامعية والدميقراطية الشعبية .إ ّن االنطالق اليوم يف هذا
املسار ال يت ّم بتجميد الربملان بل بحلّه ومحاكمة الضالعني فيه يف مختلف الجرائم ،وفتح ملفات الفساد واإلرهاب والتسفري واألمن
مس من الحريات ،وأيضً ا بالرشوع يف مراجعة السياسات االقتصادية واملالية واالجتامعية التي
املوازي ...بطريقة عادلة وقانونية ودون ّ
خ ّربت تونس وفقّرت شعبها مراجعة جذرية ،وهو ما يقتيض إسقاط كل املنظومة وليس ضل ًعا منها.
تاس ًعا :إ ّن الشعب التونيس مدع ّو إىل اليقظة وإىل الخروج من حالة االنتظارية والبهتة ،وعىل قواه التقدمية من أحزاب ومنظامت
وفعاليات وشخصيات الرشوع يف التشاور والتنسيق من أجل توحيد الرؤية حول ما يجري يف بالدنا ،وخاصة حول ما يجب فعله
للتصدي لنوازع االستبداد والعودة إىل الحكم الفردي بغطاء "نظام رئايس" ،وتدمري الحياة املدنية والسياسية ونرش الغوغائية الشعبوية
املعادية للحريات يف استغالل رخيص لبؤس الشعب وسخطه من تبعات حكم النهضة واألحزاب الليربالية التي التفّت عىل مطالب
الشعب وثورته.
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الوقائع الفلسطينية

 2021/7/1طلبت "إرسائيل" من الواليات املتحدة األمريكية تأجيل
عملية إعادة فتح القنصلية األمريكية يف القدس ،بحجة تفادي خالفات
داخلية يف الحكومة الجديدة بقيادة نفتايل بينيت.
(ألرتا فلسطني)2021/7/1 ،

 2021/7/1أقال الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،رئيس مجلس
إدارة املكتبة الوطنية العامة ،وزير الثقافة السابق ،إيهاب بسيسو،
من منصبه ،بعد تعقيبه عىل التظاهرات األخــرة التي خرجت
احتجا ًجا عىل مقتل نزار بنات ،عىل أيدي عنارص أمنية.
(العريب الجديد)2021/7/1 ،

 2021/7/1طالب  73عضو كونغرس دميقراطيًا ،الرئيس األمرييك
جو بايدن ،بالرتاجع عن سياسات الرئيس األمرييك السابق ،دونالد
ترامب املؤيدة إلرسائيل ،واإلعــان رسم ًيا عن إسقاط ما يسمى
"صفقة القرن" ،ودعوه إىل رسعة فتح القنصلية األمريكية يف القدس
لخدمة الفلسطينيني.
(الحياة الجديدة)2021/7/1 ،

 2021/7/2دعت األمم املتحدة إرسائيل إىل احرتام الوضع الراهن
مبدينة القدس ،ووقف عمليات االستيطان واإلخالء والهدم يف حق
الفلسطينيني يف األرايض املحتلة ،وحثّت اإلرسائيليني والفلسطينيني
عىل استئناف املفاوضات الرامية إىل تحقيق حل الدولتني ،بدعم من
اللجنة الرباعية الدولية للرشق األوسط.
(وكالة األناضول)2021/7/2 ،

 2021/7/3قصفت طائرات حربية إرسائيلية موق ًعا عسكريًا لكتائب
القسام ،الذراع العسكرية لحركة املقاومة اإلسالمية حامس ،جنوب
مدينة غزة ،ومل تسجل إصابات.
(العريب الجديد)2021/7/3 ،

 2021/7/3قال املتحدث باسم وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني "األونروا" ،سامي مشعشع" :يُحتمل أال تتمكن
الوكالة من دفع رواتب  30ألف موظف يعملون لديها عن شهر
آب /أغسطس املقبل".
(ألرتا فلسطني)2021/7/3 ،

 2021/7/3انطلقت تظاهرة وسط رام الله تندي ًدا مبقتل الناشط
السيايس املعارض نزار بنات عىل أيدي عنارص من األجهزة األمنية،
لحظة اعتقاله قبل أكرث من أسبوع .وطالب املشاركون يف التظاهرة،
التي شاركت فيها عائلة بنات ،مبحاسبة القتلة ،وبرحيل الرئيس
محمود عباس.
(ألرتا فلسطني)2021/7/3 ،

 2021/7/4أعربت عضو الكونغرس عن الحزب الدميقراطي ،ماري
نيومان ،عن قلقها من التقارير التي تتحدث عن هدم منازل
الفلسطينيني يف القدس .وأكدت ،يف تغريدة لها عىل موقع تويرت ،أنه

رسا عن منزله ،وحثّت إدارة الرئيس بايدن
ال يجوز إبعاد أي شخص ق ً
عىل بذل كل ما يف وسعها لوقف عمليات اإلخالء والهدم.
(سند لألنباء)2021/7/4 ،

قسم يف معتقل "عوفر"،
 2021/7/5اقتحمت قوات إرسائيلية ً
ونكّلت باألرسى القابعني فيه ،وحطّمت مقتنياتهم وصادرت غالبيتها،
قبل أن تنقلهم إىل قسم آخر وتز ّجهم يف زنازين ضيقة.
(األيام)2021/7/5 ،

 2021/7/6حذرت هيئة شؤون األرسى واملحررين من خطورة الوضع
الصحي لألسري ،الغضنفر أبو عطوان ( 28عا ًما) ،الذي يواصل إرضابه
املفتوح عن الطعام لليوم  62عىل التوايل ،رفضً ا العتقاله اإلداري.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/7/6 ،

 2021/7/6أعرب مكتب حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف
فلسطني عن قلقه العميق إزاء استمرار القيود املفروضة عىل حرية
التعبري وحرية التجمع ،من قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
(ألرتا فلسطني)2021/7/6 ،

 2021/7/8اقتحمت قوات من جيش االحتالل اإلرسائييل ،ترافقها
جرافات وشاحنات ،خربة الحمص يف منطقة األغوار الفلسطينية،
وفرضت حولها حصا ًرا مشد ًدا ومنعت الدخول إليها والخروج منها
قبل أن ترشع يف هدم مساكن املواطنني وحظائر مواشيهم واالستيالء
عىل ممتلكاتهم.
(األيام)2021/7/8 ،

 2021/7/8قال االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة  -أمان إن
معلومات وردته من مواطنني حول تجاوزات إدارية يف مؤسسات عامة
تنتهك الحق يف حرية الرأي والتعبري ،بإصدار تعليامت شفهية تع َّر َض
مبوجبها عدد من املوظفني للتهديد بالفصل من الوظيفة العامة.
(ألرتا فلسطني)2021/7/8 ،

 2021/7/9أكد الرئيس ،محمود عباس ،استعداد الجانب الفلسطيني
لتطوير العالقات الثنائية مع اإلدارة األمريكية ،مبا يخدم مصالح
الشعبني الصديقني ،خاصة مع استعداد الجانب األمرييك إلعادة فتح
القنصلية األمريكية التي أنشئت يف القدس منذ عام .1844
(وكالة وطن لألنباء)2021/7/9 ،

 2021/7/9أكد امللك األردين ،عبد الله الثاين ،أ ّن "تحقيق االستقرار يف
الرشق األوسط غري ممكن دون التوصل إىل السالم العادل والشامل
بني الفلسطينيني واإلرسائيليني عىل أساس حل الدولتني".
(الغد)2021/7/9 ،

 2021/7/10قالت وزيرة الداخلية اإلرسائيلية ،أيلت شاكيد ،إن
تغي تصنيف مناطق يف الضفة الغربية من
الحكومة الجديدة لن ّ
"ج" إىل "أ" أو "ب" ،حتى لو كان هناك طلب أمرييك بهذا الخصوص.
(عرب )2021/7/10 ،48
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 2021/7/11اعتربت وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني "األونروا" ،أن الوضع يف غزة خطري ج ًدا ،محذر ًة من
أن إعادة األمور إىل ذروة الحصار تقرب من جولة عنف جديدة بني
الفصائل الفلسطينية املسلحة وإرسائيل.
(سام)2021/7/11 ،

 2021/7/11نرشت قناة إرسائيلية ما قالت إنها قامئة مطالب ينوي
الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،تقدميها لواشنطن رشطًا الستئناف
مفاوضات السالم املتوقفة مع إرسائيل ،منذ أكرث من  7سنوات .وتضم
القامئة ،التي نسبتها القناة إىل عباس ،مطالب بينها إعادة افتتاح
مؤسسات فلسطينية بالقدس الرشقية أغلقتها إرسائيل منذ عام ،2001
بدل من
وإعادة الوضع إىل ما كان عليه يف الحرم القديس الرشيف ً
الرتتيبات اإلرسائيلية الحالية ،ووقف إخالء الفلسطينيني من منازلهم
بالقدس الرشقية ،كحيَّي "الشيخ جراح" و"سلوان" وغريهام ،وتنفيذ
إرسائيل التزاماتها فيام يخص إطالق رساح الدفعة الرابعة من األرسى
الفلسطينيني املحتجزين قبل اتفاق أوسلو املوقّع مع منظمة التحرير
يف عام  ،1993إضافة إىل وقف توسيع املستوطنات ،مبا يف ذلك البناء
يف القدس الرشقية ،وإخالء جميع البؤر االستيطانية املوجودة عىل
األرايض الفلسطينية ،ووقف هدم املنازل يف غور األردن رشق الضفة
الغربية ،ووقف توغل الجيش اإلرسائييل يف املدن الفلسطينية بالضفة
الغربية ،وإلغاء قانون املواطنة الذي يحول دون ملّ شمل العائالت
الفلسطينية داخل إرسائيل ،وعودة الرشطة الفلسطينية ومسؤوليها
وضباط الجامرك إىل جرس اللنبي (الكرامة) الرابط بني الضفة الغربية
واألردن ،كام كان الحال بعد اتفاق أوسلو ،وإصدار ترصيح ملطار
دويل يف الضفة الغربية ،وإقامة منطقة تجارة حرة بالقرب من مدينة
أريحا (وسط) ،وتخصيص مساحات يف املنطقة "ج" (متثل نحو 60
يف املئة من الضفة الغربية) للمصانع ومحطات الطاقة واملشاريع
السياحية ،ونقل صالحيات التخطيط والرتخيص للسلطة الفلسطينية،
وتعزيز نشاطاتها يف املنطقة "ب" ،وبناء سكك حديدية للقطارات
داخل الضفة الغربية.
(وكالة األناضول)2021/7/11 ،

 2021/7/11اجتمع الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،مع نظريه
الرتيك ،رجب طيب أردوغان ،يف مقر الرئاسة الرتكية يف إسطنبول.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/7/11 ،

 2021/7/12قــررت الحكومة اإلرسائيلية تجميد مبلغ 597
مليون شيكل (حــواىل  182مليون دوالر أمــريك) من عائدات
املقاصة الفلسطينية.
(األيام)2021/7/12 ،

 2021/7/13حرمت سلطات االحتالل اإلرسائييل املناضلة األسرية،
خالدة جرار ،من وداع ابنتها التي فارقت الحياة ،وقمعت وقفة
تضامنية مع األسرية أمام سجن "عوفر" تطالب باإلفراج عنها.
(الحياة الجديدة)2021/7/13 ،

 2021/7/13طالب االتحاد األورويب بوقف جميع عمليات الهدم التي
تنفذها سلطات االحتالل اإلرسائييل يف األرايض الفلسطينية املحتلة.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/7/13 ،

 2021/7/14نرشت اللجنة املشرتكة للشؤون الخارجية والدفاع يف
الربملان اإليرلندي تقريرها بخصوص "عمليات التهجري والهدم يف
األرايض الفلسطينية املحتلة" ،الذي دعا سلطات االحتالل اإلرسائييل
إىل وضع حد لعمليات التهجري القرسي للفلسطينيني وإحالل
املستوطنني مكانهم ،وعمليات الهدم ،ومصادرة األرايض ،ونهب
املوارد الطبيعية يف األرايض الفلسطينية املحتلة ،وإىل وقف استهداف
املساعدات اإلنسانية يف الضفة الغربية من خالل عمليات الهدم
واملصادرة ،وطالبها باتخاذ خطوات ملموسة لتفكيك املستوطنات
غري القانونية واالنسحاب من األرايض الفلسطينية املحتلة ،لتمكني
إجراء مفاوضات هادفة.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/7/14 ،

 2021/7/14افتتحت دولة اإلمارات العربية املتحدة سفارتها يف تل
أبيب بحضور الرئيس اإلرسائييل ،يتسحاق هرتسوغ ،الذي شارك
السفري اإلمــارايت ،محمد محمود الخاجة ،مراسم االفتتاح ورفع
العلم اإلمارايت.
(عرب )2021/7/14 ،48

 2021/7/15أقدمت قوات االحتالل اإلرسائييل عىل هدم تجمع
"القبون" ،شامل رشق رام الله ،ومصادرة ممتلكات قاطنيه ،يف حني
أصيب شاب بالرصاص الحي خالل مواجهات يف مخيم الفارعة ،ورا ٍع
برصاص مستوطني "يتسهار" ،الذين أقدموا يف وقت الحق عىل قطع
 150شجرة زيتون من أرايض قرية بورين.
(األيام)2021/7/15 ،

 2021/7/16هدمت سلطات االحتالل اإلرسائــيــي أكــر مقربة
كنعانية ،وقررت بناء مئات الوحدات االســتيطانية يف بيت لحم،
حيث كشفت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان يف بيت لحم بالضفة
الغربية ،اليوم الخميس ،أ ّن ما يسـمى "مجلس التكتل االستيطاين يف
مجمع مسـتوطنة غوش عتصيون" ،أصـدر قرا ًرا ببناء مئات الوحدات
االســتيطانية عىل أر ٍ
اض يف بيت لحم وأقر بوضع خطة لبناء 510
وحدات استيطانية 400 ،منها يف مستوطنة "مجدال عوز" املقامة
عىل أرايض بلدة بيت فجار جنوبًا ،و 110وحدات يف مستوطنة "آيب
هناحل" الجامثة عىل أرايض بلدة كيسان رشقًا.
(وكالة شهاب)2021/7/16 ،
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 2021/7/16قــال مسؤولون إرسائيليون إن مسؤول امللف
الفلسطيني  -اإلرسائييل يف وزارة الخارجية األمريكية ،هادي عمرو،
حذّر مسؤولني كبا ًرا يف إرسائيل من أن السلطة الفلسطينية يف وضع
ٍ
لقاءات عقدها يف
اقتصادي وسيايس صعب وخطري ،وذلك خالل
القدس ورام الله.

رقم ( ،)30أثناء العدوان اإلرسائييل عىل شعبنا الفلسطيني .وستنظر
اللجنة يف جميع االنتهاكات للقانون اإلنساين وللقانون الدويل لحقوق
اإلنسان منذ  13نيسان /أبريل  ،2021وكذلك يف جميع األسباب
الجذرية الكامنة وراءها ،مبا يف ذلك التمييز املنهجي والقمع عىل
أساس الهوية.

 2021/7/18قمعت سلطات االحتالل اإلرسائييل وقفة إسناد
ألهايل حي الشيخ ج ّراح وسلوان ،ونرشت حواجز معدنية مبنطقة
باب العامود.

 2021/7/22قررت اإلدارة األمريكية تأجيل إعادة فتح القنصلية
األمريكية يف الــقــدس ،إىل ما بعد إقــرار الحكومة اإلرسائيلية
امليزانية العامة.

 2021/7/18أوعز رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،نفتايل بينيت ،بإتاحة
اقتحامات املستوطنني للمسجد األقىص عىل نحو منتظم وآمن.

 2021/7/22حصلت إرسائيل رسميًا عىل صفة عضو مراقب يف
االتحاد األفريقي.

 2021/7/18كشف تقري ٌر لصحيفة "يديعوت أحرنوت" اإلرسائيلية
أع ّده معلق الشؤون االستخبارية ،رونني برغامن ،أن رشكات إرسائيلية
متخصصة بالتجسس اإللكرتوين ،مثل رشكة  ،NSOواصلت تزويد
اململكة العربية السعودية بتقنيات تجسس ،وإرسال ممثلني عنها
إىل األرايض السعودية ،حتى بعد اغتيال املعارض السعودي جامل
خاشقجي ،وذلك بدعم من الحكومة اإلرسائيلية وإدارة الرئيس
األمرييك السابق دونالد ترامب.

 2021/7/23ش ّنت قوات االحتالل اإلرسائييل حملة اقتحامات واسعة
يف أنحاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس املحتلة ،واعتقلت مثانية
شبان فلسطينيني؛ بينهم أرسى محررون .وقالت مصادر محلية إن
قوات االحتالل اعتقلت أربعة مواطنني من مدينة طوباس وبلدة
طمون .وأوضح نادي األسري الفلسطيني يف طوباس أن االحتالل أعاد
اعتقال األرسى املحررين :أحمد فايز أبو العايدة ( 21عا ًما) من مدينة
طوباس ،ومراد سليامن بني عودة ( 43عا ًما) ،ورائق عبد الرحمن
بشارات ( 44عا ًما) ،والشاب سياف عزمي حسني بني عودة من
بلدة طمون.

(ألرتا فلسطني)2021/7/16 ،

(الحياة الجديدة)2021/7/18 ،

(الغد)2021/7/18 ،

(ألرتا فلسطني)2021/7/18 ،

 2021/7/19اقتحم أكرث من  1500مستوطن ساحات املسجد األقىص،
يف واحدة من أكرب عمليات االقتحام ،ومتّت بإيعا ٍز من رئيس الوزراء
اإلرسائييل ،نفتايل بينيت .وجرت مواجهات بني مواطنني فلسطينيني
تعرضوا لقمع االحتالل ،ما أدى إىل وقوع إصابات.
(األيام)2021/7/19 ،

 2021/7/19أجرى وزير جيش االحتالل اإلرسائييل ،بيني غانتس،
مكاملة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،وفق ما
أفادت به القناة " "13اإلرسائيلية ،مساء اليوم اإلثنني .وأشارت إىل أن
هذه املكاملة هي األوىل منذ سنوات بني غانتس وعباس ،مضيفة أن
أجواء إيجابية سادت املحادثة.
(ألرتا فلسطني)2021/7/19 ،

 2021/7/19أعلنت رشكة "بن آند جريي" األمريكية لصناعة املثلجات
أنها ستوقف تسويق منتجاتها يف األرايض الفلسطينية املحتلة لعدم
توافق ذلك مع قيمها.
(الجزيرة مبارش)2021/7/19 ،

 2021/7/22رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار رئاسة مجلس
حقوق اإلنسان بتشكيل لجنة التحقيق الدولية املستمرة ،التي جاءت
تنفيذًا لقرار فلسطني يف مجلس حقوق اإلنسان يف جلسته الخاصة

(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/7/22 ،

(ألرتا فلسطني)2021/7/22 ،

(فرانس )2021/7/22 ،24

(سبق)2021/7/23 ،

 2021/7/23قال عضو اللجنة املركزية لحركة فتح ،رئيس هيئة
الشؤون املدنية ،حسني الشيخ ،إن املفاوضات املبارشة مع االحتالل
اإلرسائييل هي أقرص الطرق إلنهاء االحتالل .وأضــاف" :السلطة
الفلسطينية بال سلطة وال سيادة ،ألن إرسائيل لها السيادة عىل األرض
والجو واملياه والحدود وكل يشء" ،مردفًا" :املكاملة بني الرئيس عباس
والرئيس األمرييك جو بايدن خارطة طريق للفلسطينيني".
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/7/23 ،

 2021/7/24استنكرت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" ،قرار منح
االحتالل الصهيوين عضوية االتحاد األفريقي بصفة مراقب.
(ألرتا فلسطني)2021/7/24 ،

 2021/7/24دان الناطق اإلعالمي باسم حركة الجهاد اإلسالمي،
طارق سلمي ،بشدة قرار منح االحتالل اإلرسائييل عضوية بصفة
مراقب يف االتحاد األفريقي.
(وكالة م ًعا اإلخبارية)2021/7/24 ،

 2021/7/25قال تج ّمع املؤسسات الحقوقية املقدسية إنه ق ّدم
من خالل مركز القدس للمساعدة القانونية ومؤسسة "سانت
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إيف" ،وبالتعاون مع املركز العريب للتخطيط البديل ،اعرتاضً ا مبدئ ًيا
عىل مخطط مركز املدينة ،الذي يعمل عىل تضييق الخناق عىل
وحي املسعودية
ّ
التوسع العمراين يف باب الساهرة ووادي الجوز ّ
يف مدينة القدس املحتلة .وأضاف" ،يستند االعرتاض إىل عدم التزام
اللجنة اللوائية اإلرسائيلية باملعايري املهنية للتخطيط ،وعدم مراعاة
االحتياجات السكنية للنمو السكاين ،حيث ال يوفر املخطط إضافات
كافية للمساكن" ،واعترب أن املخطط يقوم عىل التمييز ،وسياسات
التخطيط العرقي.
(األيام)2021/7/25 ،

 2021/7/26ن ّددت الجزائر بالقرار الذي اتخذه االتحاد األفريقي
مبنح إرسائيل رسم ًّيا صفة عضو مراقب يف االتحاد .وقالت وزارة
الخارجية يف بيان نرشته وكالة األنباء الرسمية الجزائريّة ،من دون
أن تذكر إرسائيل باالسم ،إ ّن قرار االتحاد األفريقي الذي "ات ُِخذ دون
أي صفة
موسعة مسبقة مع جميع الدول األعضاء ،ال يحمل ّ
مشاورات ّ
أو قدرة إلضفاء الرشعيّة عىل مامرسات وسلوكيات املراقب الجديد،
التي تتعارض متا ًما مع القيم واملبادئ واألهداف املنصوص عليها يف
القانون التأسييس لالتحاد األفريقي" .وأضاف البيان أ ّن "القرار األخري
لرئيس مف ّوضية االتحاد األفريقي بقبول مراقب جديد ،والذي يدخل
ضمن صالح ّياته اإلدارية ،ليس من شأنه أن يؤث ّر يف الدعم الثابت
والف ّعال للمنظّمة القاريّة تجاه القضية الفلسطينية العادلة".
(يورو نيوز)2021/7/26 ،

 2021/7/26ش ّنت طائرات حربية إرسائيلية سلسلة من الغارات
الجوية استهدفت عدة مواقع يف قطاع غزة ،بعد ساعتني من اإلعالن
ميل إىل  6أميال بحرية
عن تقليص مساحة الصيد يف بحر غزة من ً 12
فقط ،اعتبا ًرا من ساعات الفجر.
(األيام)2021/7/26 ،

 2021/7/27ص ّدق مجلس الوزراء الفلسطيني عىل خطة عمل تعزيز
الرواية الفلسطينية وتخصيص املوازنة لها لعام  ،2021واعتمد خطة
وإجراءات للتواصل مع املؤسسات الدولية ومؤسسات األمم املتحدة
الحقوقية بشأن استعادة جثامني الشهداء املحتجزة لدى سلطات
االحتالل .وأشار تقرير إىل أن عدد الشهداء املحتجزة جثامينهم بلغ
 325شهي ًدا ،منهم  254شهي ًدا محتجزون يف مقابر األرقام و 71شهي ًدا
محتجزون يف الثالجات.
(القدس)2021/7/27 ،

 2021/8/1ص ّدقت حكومة االحتالل يف جلستها األسبوعية عىل إضافة
 15ألف ترصيح عمل جديد لفلسطينيني من الضفة الغربية ،من أجل
ألف منها لعاملني يف
الدخول إىل الخط األخرض للعمل هناك .خ ُّصص ٌ
قطاع السياحة ،يف حني أن التصاريح املتبقية ستكون لعامل يف قطاع

البناء ،يف محاولة ملواجهة التباطؤ الذي طرأ عىل القطاع يف إرسائيل
من جراء تداعيات جائحة كورونا ،وأدى إىل تفاقم أزمة السكن.
(ألرتا فلسطني)2021/8/1 ،

 2021/8/1أشار مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
"أوتشا" إىل أن سلطات االحتالل اإلرسائييل هدمت ما مجموعه 59
مبنى ميلكها فلسطينيون أو صادرتها أو أجربت أصحابها عىل هدمها
يف مختلف أنحاء الضفة الغربية ،بحجة االفتقار إىل رخص البناء التي
شخصا وإلحاق الرضر بنحو
تصدرها إرسائيل ،ما أسفر عن تهجري ً 96
 550آخرين.
(األيام)2021/8/1 ،

 2021/8/2أكدت الوثائق التي قدمتها السلطات األردنية لعائالت
فلسطينية مهددة باإلخالء من حي الشيخ ج ّراح يف مدينة القدس
املحتلة ،أن السلطات األردنية عملت بالفعل عىل نقل ملكية األرايض
واملباين املقامة عليها واملهددة باإلخالء يف حي الشيخ ج ّراح إىل
العائالت الفلسطينية ،غري أن حرب حزيران /يونيو  1967عطلت
هذه اإلجراءات.
(عرب )2021/8/2 ،48

 2021/8/3أبلغت سبع دول عربية يف االتحاد األفريقي اعرتاضها
عىل قرار االتحاد منح إرسائيل صفة عضو مراقب فيه ،وهو موقف
تضامنت معه خمس دول عربية أخرى وجامعة الدول العربية.
وذكرت وسائل إعالم عربية أن سفارات مرص والجزائر وجزر القمر
وتونس وجيبويت وموريتانيا وليبيا يف العاصمة اإلثيوبية ،أديس أبابا
(مقر االتحاد) ،تقدمت بـ "مذكرة شفهية لرئيس مفوضية االتحاد
األفريقي مويس فقي".
(وكالة األناضول)2021/8/3 ،

البت يف قرار إخالء
 2021/8/3أ ّجلت محكمة االحتالل اإلرسائييل ّ
منازل أربع عائالت من حي الشيخ ج ّراح بالقدس املحتلة وتهجريهم
رسا لصالح املستوطنني .وبحسب مصادر حقوقية مقدسية ،فإن
ق ً
حي الشيخ ج ّراح بتقديم
القضاة مبحكمة االحتالل يطالبون أهايل ّ
يحق لهم الحصول عىل إيجار محمي"
الئحة تض ّم أسامء "الذين ّ
خالل سبعة أيام ،لتعيني موعد الحق للجلسة املقبلة .وكان قد اقرتح
القضاة تسوي ًة يبقى أهايل الحي مبوجبها "مستأجرين محميني"،
علم أن األهايل رفضوا هذا املقرتح يف السابق ،واشرتط املستوطنون
ً
أن يعرتف بهم األهايل ُم ّلكًا .ورفض الفلسطينيون االعرتاف مبلكية
املستوطنني األرايض املبنية عليها منازلهم وهو ما أدى إىل سقوط
مقرتح التسوية.
(فلسطني أونالين)2021/8/3 ،

 2021/8/4تقدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس األمرييك مبذكرة
لوزارة الخزانة األمريكية إلغالق منظامت م ّولت االستيطان اإلرسائييل
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مبئات ماليني الدوالرات ،وقّعها رسم ًيا سبعة من أعضاء الكونغرس
يطالبون فيها الوزارة باملراجعة القانونية لوضع مؤسسات غري ربحية
معفاة من الرضائب مقرها يف الواليات املتحدة األمريكية وتجمع
التربعات لبناء مستوطنات يف األرايض الفلسطينية املحتلة .وطالبت
املذكرة بإغالق هذه املؤسسات واملنظامت األمريكية ومحاكمة
القامئني عليها بتهم خرق القانون األمرييك ،ووقّعها كل من النواب:
رشيدة طليب ،وكوري بوش ،وألكساندرا أوكاسيو كورتيز ،وأندريه
كارسون ،ومارك بوكان ،وبيتي ماكولوم ،وإيان بريسيل ،وو ّجه
الخطاب إىل وزيرة الخزانة جانيت بلني" ،وبحكم القانون األمرييك فإن
عىل وزيرة الخزانة الرد عىل املذكرة ضمن مهلة ال تتجاوز  30يو ًما".
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/8/4 ،

 2021/8/8أعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية ،نبيل أبو ردينة،
أن الرئيس محمود عباس سيعلن يف كلمته أمام الجمعية العامة
لألمم املتحدة املقررة الشهر املقبل عن مبادرة فلسطينية تدعو إىل
إلزام إرسائيل بوقف انتهاكاتها ضد شعبنا الفلسطيني وتوفري الحامية
الدولية له ،يف ظل استمرار حكومة االحتالل يف ارتكاب جرامئها يف
حقه ،رامية عرض الحائط األعراف واملواثيق الدولية بهذا الشأن كافة.
(وكالة األناضول)2021/8/8 ،

 2021/8/9يواصل  13أس ًريا إرضابهم املفتوح عن الطعام يف سجون
االحتالل اإلرسائييل ،أقدمهم األسري سامل زيدات من بلدة بني نعيم يف
الخليل ،املرضب منذ  29يو ًما ،إضافة إىل مجموعة من األرسى الذين
رشعوا يف إرضابات مساندة عىل دفعات .ويواجه األرسى املرضِبون
عن الطعام أوضا ًعا صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت ،من ج ّراء
تع ّنت سلطات االحتالل ورفضها االستجابة ملطلبهم بإنهاء اعتقالهم
اإلداري ،ويقبع غالبيتهم يف زنازين سجن "النقب الصحراوي".
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/8/9 ،

 2021/8/11افتتح وزير الخارجية اإلرسائييل ،يائري البيد ،مكتب
االتصال اإلرسائييل يف العاصمة املغربية الرباط ،التي يصل إليها يف
أول زيارة رسمية لوزير خارجية إرسائييل إىل املغرب.
(األيام)2021/8/11 ،

منزل يف حي
 2021/8/12ج ّمدت محكمة إرسائيلية أوامر هدم ً 56
البستان ببلدة سلوان بالقدس الرشقية املحتلة حتى مطلع العام
منزل أخرى.
املقبل ،لكنها أبقت عىل أوامر هدم ً 16
(األيام)2021/8/12 ،

 2021/8/12أقر مجلس الشيوخ األمرييك مرشوع قانون يضع قيو ًدا
عىل املساعدات األمريكية املقدمة للفلسطينيني.
(ألرتا فلسطني)2021/8/12 ،

 2021/8/12دانت الرئاسة الفلسطينية ،بشدة ،مشاريع التوسع
االستيطاين الجديدة يف األرايض الفلسطينية .وع ّدت تصديق إرسائيل

عىل مرشوع بناء  2200وحدة استيطانية جديدة يف مدينة القدس
املحتلة وباقي األرايض الفلسطينية مخالف ًة رصيحة التفاق أوسلو،
وقـرارات الرشعية الدولية ،ويف مقدمتها قرار مجلس األمن رقم
 ،2334الذي يؤكد ،بكل وضوح ،عدم رشعية االستيطان يف األرايض
الفلسطينية كافة.
(ألرتا فلسطني)2021/8/12 ،

 2021/8/12ع ّبت حركة حامس عن رفضها التا ّم ألشكال التطبيع
مع إرسائيل كافة ،ومنها زيارة وزير الخارجية اإلرسائييل ،يائري
البيد ،املغرب.
(رأي اليوم)2021/8/12 ،

 2021/8/14تع ّرض محمد القلق ،وهو سائق حافلة من سكان
سلوان ،العتداء عىل ي َدي مستوطن ،خالل عمله يف إحدى البؤر
االستيطانية يف الضفة الغربية؛ ما أسفر عن إصابته بجروح يف منطقة
الوجه ،نُقل عىل إثرها إىل املستشفى لتلقي العالج.
(عرب )2021/8/14 ،48

عمن ،عىل
 2021/8/16أكدت قمة فلسطينية  -أردنيةُ ،عقدت يف ّ
تعزيز التنسيق بني فلسطني واألردن لخدمة القضايا املشرتكة ويف
مقدمتها القضية الفلسطينية ،وكان الرئيس محمود عباس زار أمس
عمن ،حيث كان يف استقباله ،حني وصوله عىل منت مروحية أردنية
ّ
قاد ًما من رام الله ،العاهل األردين ،امللك عبد الله الثاين.
(األيام)2021/8/16 ،

 2021/8/18شدد الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،عىل أهمية
العودة إىل عملية سياسية تُنهي االحتالل اإلرسائييل ألرايض دولة
فلسطني وعاصمتها القدس الرشقية ،برعاية اللجنة الرباعية الدولية
ووفق قرارات الرشعية الدولية.
(األيام)2021/8/18 ،

 2021/8/19رحبت وزارة الخارجية واملغرتبني الفلسطينية باملوقف
املبديئ لرؤساء دول وحكومات الدول األعضاء يف مجموعة تنمية
الجنوب األفريقي  SADCاملعارض للقرار األحادي الذي اتخذته
مفوضية االتحاد األفريقي مبنح إرسائيل ،السلطة القامئة باالحتالل،
صفة مراقب يف عضوية االتحاد .وأكدت الوزارة يف بيان لها ،اليوم
الخميس ،أن موقف املجموعة يتامىش مع املواقف املعلَنة للعديد
من الدول األخرى يف القارة األفريقية ،ومع أحكام القانون الدويل
والتضامن التاريخي والنضال املشرتك بني شعبنا وشعوب دول أفريقيا
القائم عىل مواجهة أنظمة القمع واالستعامر والفصل العنرصي.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/8/19 ،
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 2021/8/19استقبل الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،يف مقر
الرئاسة يف مدينة رام الله ،رئيس جهاز املخابرات العامة املرصية،
الوزير اللواء ،عباس كامل ،والوفد املرافق له.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/8/19 ،

 2021/8/21وقّع  53عضو كونغرس من الحزب الدميقراطي عريضة
تطالب إدارة الرئيس األمرييك ،جو بايدن ،بالضغط عىل إرسائيل
إلنهاء حصارها لقطاع غزة وفتح املعابر عىل نحو دائم ،لضامن
دخول املساعدات .واعتربت العريضة أن األزمة اإلنسانية املستمرة يف
القطاع ال تطاق ،مشددة عىل أهمية وصول املساعدات اإلنسانية إىل
 2.1مليون فلسطيني يعيشون فيه.
(وكالة م ًعا اإلخبارية)2021/8/21 ،

 2021/8/21أعلنت مصادر مق ّربة من مكتب وزير جيش االحتالل
اإلرسائييل ،بيني غانتس ،موافقته عىل طلب حلفائه من حزب "ميينا"،
إعادة النظر يف التصديق عىل أعامل بناء لصالح الفلسطينيني يف
املنطقة املصنفة (ج).
(ألرتا فلسطني)2021/8/21 ،

 2021/8/21أكدت الفصائل الفلسطينية أنها لن تقبل بالهدوء مقابل
استمرار العدوان االقتصادي عىل قطاع غزة ،وذلك يف كلم ٍة لها ألقاها
القيادي يف الجبهة الشعبية جميل مزهر ،خالل مهرجان مركزي يف
مخيم ملكة رشق غزة.
(ألرتا فلسطني)2021/8/21 ،

 2021/8/24أكد العاهل األردين ،عبد الله الثاين ،رضورة تكثيف
الجهود الهادفة إىل إطالق مفاوضات جادة وفاعلة بني الفلسطينيني
واإلرسائيليني ،استنا ًدا إىل حل الدولتني ،ومبا يفيض إىل إقامة الدولة
الفلسطينية املستقلة عىل الرتاب الوطني الفلسطيني وعاصمتها
القدس الرشقية.
(وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم)2021/8/24 ،

 2021/8/25أكدت اللجنة املركزية لحركة فتح أهمية تعميق الحوار
كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ،لتعزيز وحدتها
الوطني بني ّ
داخل املنظمة وفق أسس العمل الدميقراطي والربنامج الوطني الذي
أق ّرته دورات املجلس الوطني املتعاقبة ،عىل طريق إنهاء االنقسام
البغيض يف الساحة الفلسطينية .وأكدت يف بيان أعقب اجتام ًعا
لها ترأّسه الرئيس محمود عباس ،يف مقر الرئاسة مبدينة رام الله،
تعزيز متثيل منظمة التحرير ،املمثل الرشعي والوحيد للشعب
الفلسطيني ،حامي ًة للمرشوع الوطني من محاوالت رضبه وتصفية
القضية الفلسطينية.
(العريب الجديد)2021/8/25 ،

 2021/8/26كثف ناشطون تفاعلهم عىل منصات التواصل
االجتامعي من خالل التغريد وكتابة املنشورات تحت وسم "أنقذوا

أنهار الديك" ،للضغط عىل سلطات االحتالل لإلفراج عن األسرية
أنهار الديك ،البالغة من العمر  25عا ًما ،التي ستضع مولودها يف
األيام القريبة ،والتي اعتُقلت وهي حامل يف شهرها الرابع ،وقد م ّرت
خمسة شهور عىل اعتقالها.
(األيام)2021/8/26 ،

 2021/8/27أغلقت قوات االحتالل اإلرسائييل الطرق املؤدية إىل جبل
صبيح يف بلدة بيتا بالسواتر الرتابية وال ُحفر العميقة ،ومنعت ترميم
خزان مياه رئيس يف بلدة فروش بيت دجن ،وأجربت مقدسيًا عىل
هدم غرفة سكنية يف بلدة سلوان ،يف حني اقتحم عرشات املستوطنني
باحات املسجد األقىص بحامية مشددة من رشطة االحتالل.
(األيام)2021/8/27 ،

 2021/8/29كشفت إذاعــة جيش االحتالل جانبًا من املواضيع
املتعلقة بالرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل التي تحدثت بشأنها اإلدارة
األمريكية مع رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،نفتايل بينيت ،يف زيارته إىل
واشنطن .وقالت اإلذاعة إن بينيت استعرض أمام بايدن عدة أهداف
وقف فوري إلطالق النار ،والقضاء
ورشوط بشأن قطاع غزة ،من بينها ٌ
عىل مستودعات الصواريخ ،وتط ّرق أيضً ا إىل ملف الجنود اإلرسائيليني
األرسى لدى حركة حامس .وأضافت أن وزير الخارجية األمرييك،
أنتوين بلينكن ،أوضح لبينيت أنه ال توجد عالقة بني استعادة إرسائيل
جنودها األرسى ،والقضايا اإلنسانية مثل الكهرباء والوقود .أما يف
ملف االستيطان ،فإن مصد ًرا إرسائيل ًيا رافق بينيت يف الزيارة قال
لإلذاعة إن الطرفني يرغبان يف عدم جعل هذا امللف يحكم طبيعة
العالقات بينهام ،مب ّي ًنا أن األمريكيني ال يتوقعون من إرسائيل مواصلة
البناء االستيطاين عىل نحو مكثف ،لكنهم لن ميارسوا ضغوطًا عىل
البناء االستيطاين يف شكله الحايل.
(ألرتا فلسطني)2021/8/29 ،

 2021/8/30أكَّد عضو اللجنة املركزية لحركة فتح ،حسني الشيخ ،يف
تغريدة له عىل صفحته عىل تويرت ،أن الرئيس الفلسطيني ،محمود
عباس ،التقى وزير األمن اإلرسائييل ،بيني غانتس ،يف رام الله .وأضاف
أن اللقاء بحث العالقات الفلسطينية  -اإلرسائيلية من كل جوانبها.
(امليادين)2021/8/30 ،

 2021/8/30قال رئيس هيئة الشؤون املدنية ،حسني الشيخ ،يف
تغريدة له عىل صفحته عىل تويرت ،إن السلطة الفلسطينية اتفقت
مع الحكومة اإلرسائيلية عىل إصدار خمسة آالف ترصيح ملّ شمل
للعائالت الفلسطينية ،موض ًحا أن هذه التصاريح ستكون دفع ًة أوىل
عىل طريق إنهاء هذا امللف كلّيًا ،يف إطار جدو ٍل متفَق عليه.
(ألرتا فلسطني)2021/8/30 ،
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مقدمة
تتحدى دولة قطر ،بسياستها االستباقية ومنط قرارها الدبلومايس،
أدبيات العالقات الدولية الكالسيكية التي ال متلك رصي ًدا كب ًريا لتفسري
منوها السيايس وصعودها اإلقليمي ،وهي التي ال تتعدى مساحتها
 12000كيلومرت مربع ،وال يتجاوز عدد مواطنيها  15يف املئة من
مجموع ساكنيها.
لطاملا كان يُنظر إىل الدول التي تشبه قطر بجغرافيتها أو ت ُقاربها يف
دميوغرافيتها ،باعتبارها فواعل ثانويةً ،ال متلك سوى التقليد والتأثر
بسياسات الدول الكربى اإلقليمية والعاملية؛ ولكن أوجدت قطر
فاعل يف الرشق األوسط ،ومكان ًة دولية تختلف
لنفسها دو ًرا إقليم ًيا ً
عم تق ّدمه املقاربات التقليدية .ويثري كل ذلك االهتامم بدراسة هذه
ّ
الظاهرة وفهمها ،وإدراك حدود تأثريها ،ومن ثم دراسة تاريخها،
والنظر يف حارضها ،ومحاولة استرشاف مستقبلها.
ملعب
قطر دول ٌة صغرية ،تحاول أن يكون لها تأث ٌري بني العبني كبار يف
ٍ
سيايس واسع ومعقّد ،تدفعها اسرتاتيجيات طموحة ،وتكتيكات
يرسمها ص ّناع القرار بعناية ،وهم مدركون متا ًما حجم الواقع
وتحديات املحيط .ومن ثم ،كانت الدبلوماسية القطرية تتأرجح
بني الوساطة وتقديم املساعدات اإلنسانية ،والعالقات االقتصادية
واالستثامرات الذكية.
يأخذ زهري املخ ،يف كتابه هذا ،عىل عاتقه مهمة فحص السياسة
الخارجية القطرية ،فيبدأ بالتأسيس التاريخي ،لينتقل إىل قراءة
األحداث التي ح ّولت هذه الدولة الصغرية إىل فاعلٍ مه ّم ذي مكانة
ال يستهان بها إقليم ًيا ودول ًيا ،مؤك ًدا فرادة هذا النموذج وطموح
صناع القرار فيه.

أطروحات الكتاب
يقسم زهري املخ كتابه قطر :دراسة يف السياسة الخارجية ،مقدمة
ّ
وقس َمني ،تندرج ضمنهام مثانية فصول .ويستهله مبكانة قطر عىل
املرسح العاملي وسياساتها الخارجية ،طار ًحا السؤال التايل" :كيف
متكنت هذه الدولة ذات الرقعة الجغرافية الصغرية من مامرسة
ومتسائل أيضً ا عن املعطيات التي
ً
سياسة خارجية نشطة"؟ (ص )9؛
سمحت لدولة صغرية حديثة االستقالل ،مثل قطر ،أن تتحول إىل
العب أسايس وفاعل ال غنى عنه إقليميًا ودوليًا .فقطر تشكّل تحديًا
للمقاربة الكالسيكية التي تختزل حقل السياسة الخارجية يف سلوك
الدول الكربى ،باعتبارها أمنوذ ًجا لدولة حصلت ،بسبب رؤيتها وسلوكها
العقالين ،عىل اعرتاف دويل بدورها اإلقليمي والدويل ،معتمد ًة عىل
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سياسة التأرجح إقليم ًيا واالنحياز إىل القوى الكربى دول ًيا .ولإلجابة
عن هذا السؤال ،والتعمق يف صلب السياسة الخارجية القطرية
ودينامياتها ،ومحاولة تفسري صعود قطر عىل الساحتني اإلقليمية
والدولية ،يعتمد الكتاب منحيَني :تقليدي مونوغرايف يف قسمه األول،
يرسم فيه مالمح النشأة التاريخية ويؤصل لفهم الحارض القطري ،ويف
قسمه الثاين يقدم قراءة لألحداث التي ح ّولت قطر من دولة صغرية
إىل العب فاعل ومؤث ّر.
مدخل لفهم القسم الثاين ،فيرشح
ً
يُع ّد القسم األول من الكتاب
بدايات الدولة القَطرية ووصول أرسة آل ثاين إىل مقاليد الحكم فيها،
فتربز سياسة تعظيم األمن واالستقالل الذايت منذ الحقبة األوىل لتاريخ
الدولة ،ثم نراها تتكرر يف غالبية سياسات قطر وت ُوجه ج ّم قراراتها.
ويف ظل السعي للتاميز من السعودية ورفض الهيمنة الخارجية
عليها ،دعمت بريطانيا طموحات القطريني يف إنشاء هوية كيانية
ذاتية ومستقلة ،هي دولة قطر .ولهذه الدولة سامتٌ مميزة يرشحها
الفصل الثاين ،منها الطبيعة الساحلية الصحراوية للبالد ،واالحتياطي
الضخم من الغاز الطبيعي الذي يفوق احتياطيها من النفط ،والقوة
املالية الكبرية املقرونة بقطا ٍع مرصيف غني ومزدهر .أما عن سامت
قطر االجتامعية ،فرنى تدن ًيا ملحوظًا يف عدد مواطنيها وقلة نسبية
لوجودهم يف سوق العمل مقارنة بالوافدين ،إضاف ًة إىل الحضور
الواسع للقبيلة باعتبارها املكون األسايس للبنية االجتامعية القطرية.
ولكن الحضور القوي للهوية القطرية الوطنية الجامعة حال دون
طغيان االنتامءات الجزئية الهشة أو تأثريها يف الوالء للدولة .وترافق
التشديد عىل هذه الهوية الوطنية مع نقل ٍة اقتصادية مدروسة،
حاولت (وتحاول) فيها قطر استرشاف املستقبل والتهيؤ ملرحلة ما
بعد النفط والغاز عرب الرتكيز عىل رأس املال البرشي ،وما يرتتب عىل
ذلك من إنفاقٍ عىل التعليم ودعمٍ للمعرفة وتشجيعٍ عىل االبتكار.
وعي بتموقعها اإلقليمي؛
ويحتاج فهم خيارات قطر وسياساتها إىل ٍ
فهي جز ٌء من الرشق األوســط ،وعض ٌو يف مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ،وقد دفع هذا التموقع بصانع القرار القطري
نحو محاولة التاميز والتأثري إقليميًا ،سواء من حيث محاولة فرض
نو ٍع من الوجود اإلقليمي عرب التدخل يف ليبيا وسورية ،أو موازنة
العالقات مع القطبني املتنافسني ،السعودي واإليراين .واملشرتك يف
سياسة قطر اإلقليمية هو جوهرية الحفاظ عىل أمنها والرغبة يف
تعزيز نفوذها ،وهو ما يربر توجهها نحو أفريقيا عن طريق مشاريع
ٍ
ومساعدات اقتصادية .ويدفع بنا هذان الهدفان نحو النظر
مشرتكة
يف منط التحالفات الخارجية القطرية التي يتوسع فيها الباحث يف
الفصل الرابع (األخري) من القسم األول؛ فموقع قطر اإلقليمي ألقى
ٍ
بضغوطات جيوسرتاتيجية عليها ،دفعتها إىل تعزيز تحالفاتها وتوطيد

بتك ضورعو تاعجارم
"قطر :دراسة في السياسة الخارجية" لزهير المخ

عالقاتها بالواليات املتحدة ،وتع ّد قطر اليوم موط ًنا إلحدى أكرب
القواعد األمريكية خارج الواليات املتحدة .وتؤ ّمن هذه العالقة لقطر
ضامن ًة أمني ًة لدول ٍة صغرية وسط بيئة مضطربة ،األمر الذي "منحها
الثقة لبناء سياسة خارجية مستقلة ودينامية ،وأتاح لها مرونة أكرب
ِ
تكتف قطر بالحليف األمرييك ،بل سعت
يف التحرك" (ص  .)142ومل
إىل توسيع مصادر غطائها األمني عرب تحالفات مع دول مثل فرنسا
وبريطانيا وتركيا .ويجدر التنبه إىل أن هذه العالقات الثنائية ،وعىل
رأسها عالقة الدوحة بواشنطن ،مل ت ُحل دون استقاللية املوقف
والقرار القطريَّني ،حتى وإن كانا يتعارضان مع مصالح أمريكا أحيانًا.
يؤسس القسم األول أرضية خصبة وصلبة قبل الخوض يف مرتكزات
القوة القطرية يف القسم الثاين .وتنطوي هذه القوة القطرية عىل
جانبَني؛ ففي الفصل الخامس ،يناقش املؤلّف مرتكزات القوة
العسكرية القطرية ،التي تنطوي عىل مفارقتني :من جانب ،توحي
دميوغرافية قطر الضئيلة بصعوبة خلق توازن إقليمي عسكري،
ولكن عىل الجانب اآلخر ،متلك قطر جيشً ا يش ّبهه املخ بـ "إسربطة
الصغرية" لق ّوته العسكرية املتمثلة بالقوات الربية والبحرية والجوية.
وتعتمد قطر ،لتحقيق نو ٍع من الردع والتوازن ،مفهو َم الحرب الذكية،
فتجمع ما بني التفوق املعلومايت واإللكرتوين والسالح املتطور من
جهة ،واملنظومة املعقدة من أجهزة االخرتاق والتنصت والتشويش
من جهة أخرى .وما ال ميكن لقطر تحقيقه عسكريًا يُستعاض عنه
بالدبلوماسية االقتصادية التي يتناولها املخ يف الفصل السادس ،ففي
ظل سعيها لنيل اعرتاف إقليمي ودويل ،والحفاظ عىل أمنها ،اعتمدت
قطر سياسة "التبادلية الواقعية" التي تقوم عىل جعل نفسها عاصم ًة
ال غنى عنها لبعض أهم الفاعلني يف العامل عرب تصدير الغاز لهم،
ومن ثم ،فهي تربط استقرار هذه الدول بأمن قطر واستقرارها.
بعبارة أخرى ،تقوم الدبلوماسية القطرية عىل مبدأ مقايضة املنفعة
االقتصادية بأمن قطر .وتتسع هذه الدبلوماسية االقتصادية لتشمل
استثامرات خارجية حكومية وخاصة ،ومساعدات مالية تتوجه
غالبيتها نحو الرشق األوسط وشامل أفريقيا .وال ميكن فهم هذه
الدبلوماسية مبعزل عن الخطوط العامة للسياسة القطرية القامئة
عىل تثبيت املكانة اإلقليمية والدولية ،وترسيخ العالقات الجيدة
ملواجهة األخطار اإلقليمية املحتملة والحفاظ عىل األمن واالستقرار
يف خضم محيط مضطرب ومتقلب.
ويفصل الفصل السابع يف كيفية تعامل قطر مع هذه االضطرابات،
ّ
من حيث التحديات التي تواجهها من طرف الالعبني األبرز عىل
الساحة اإلقليمية :اململكة العربية السعودية وإيران وإرسائيل .ففي
حس منه أنه "وصاية أبوية"،
الوقت الذي تنطلق فيه السعودية مام يُ ّ
يف محاول ٍة لفرض خياراتها السياسية عىل قطر ،حافظت األخرية عىل
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استقالليتها وتص ّدت للهيمنة السعودية يف محاول ٍة إلثبات مكانتها
ودورها اإلقليميَّني .ونستشف ذلك من خالل التوظيف الرباغاميت
ودعم تيار اإلسالم السيايس املناوئ تقليديًا للوهابية السياسية يف
ٍ
جهات
السعودية ،وتدخّل قطر يف سورية واليمن ومرص لصالح
معارضة للمملكة ،لتحقيق أهداف منافسة لها .أما فيام يخص إيران،
فقد حافظت قطر عىل عالقة ودية معها ،عىل الرغم من االختالف
بني مواقف البلدين يف بعض القضايا اإلقليمية يف املنطقة .وقد
ساهمت يف هذا التقارب عنارص ثالثة ،هي :وعي قطر باملعطيات
الجيوسرتاتيجية وقوة إيران إقليم ًيا وعامل ًيا ،ونفي قطر الطابع
الطائفي يف الرصاع الخليجي – اإليراين واعتباره خالفًا سياسيًا فحسب،
وجهوزية أبْدتها قطر للتوسط يف حوار عريب مع إيران .أما فيام
يخص إرسائيل ،فقد عكست سياسات قطر استقاللية صانع القرار
القطري؛ ففي الوقت الذي كانت فيه قطر داعم ًة للحق الفلسطيني
يف تحقيق املصري ،دفعت بها أوسلو إىل إعادة تقييم مواقفها ،انطالقًا
من متوقعها اإلقليمي وحقها السيادي يف ترتيب أولويات سياستها
الخارجية ،ومع ذلك مل تتوان قطر عن انتقاد إرسائيل ،ومن ذلك
موقفها خالل حرب غزة عام  .2014وتتمسك حتى اليوم مبساعي
إيجاد حلٍ عادل للقضية الفلسطينية عرب مطالبة املجتمع الدويل
بحل الدولتني.
يستنتج املخ يف نهاية كتابه ما يسميه "عرص القطب القطري" .فإضاف ًة
إىل ما سبق ذكره ،اعتمدت الدبلوماسية القطرية طيفًا من التحالفات
املعقدة واملتناقضة أحيانًا ضمن سياستها ،فتوسطت يف عدة نزاعات
إقليمية يف اليمن ولبنان وفلسطني والقرن األفريقي ودارفور .ومل
تكن الوساطة هدفًا يف حد ذاتها ،بل كانت أدا ًة للحفاظ عىل األمن
القطري وتوسيع دائرة النفوذ ،وهو ما يتبني لنا من تنامي املكانة
القطرية التي تستند إىل مقاربة تدخل ضمن "سياسة الهوية" ،يف ظل
اختالل ميزان القوى الثقايف يف غري صالح السعودية .وميكن االستدالل
عىل منو القطب القطري من خالل خمسة عوامل :أولً  ،إقرار قطر
بوجود فواعل ثانوية وسيطة ما بني الدولة واملجتمع مؤكد ًة بذلك
مبدأ التعددية الثقافية .ثان ًيا ،الوساطة القطرية املنفتحة التي تعتمد
يف أساسها عىل مبدأ التسوية يف املجتمعات غري املتجانسة .ثالثًا،
تحقيق هيمنة ثقافية عرب رسديات قناة "الجزيرة" التي ساهمت يف
خلق وعي وصناعة حبكة ثقافية متردت فيها عىل النظام اإلعالمي
اإلقليمي .راب ًعا ،طورت قطر مفهوم "إعادة بناء املجتمعات" عرب
االهتامم املكثف بالتعليم والحوارات واملساعدات االقتصادية
املستدامة ،واملساهمة يف إنتاج نخب معرفية متعلمة تشارك يف
تغيري قواعد اللعبة .وأخ ًريا ،منهج الدفع القطري نحو الحوار لحلحلة
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الحرب الباردة الخليجية – اإليرانية ،وإميانها بأهمية قبول االختالف
بني ضفتي الخليج وعدم النظر إليه بوصفه خط ًرا أو تهدي ًدا.
يختتم املؤلف كتابه بالتأكيد عىل القوة الناعمة والثقافة القطريتني
باعتبارهام رهانات اسرتاتيجية أكرث تأث ًريا من االقتصاد التقليدي
والوسائل العسكرية أحيانًا ،وهام ما سيضمن لقطر املقاومة
واالزدهار والرفاهية إذا ما استمرت يف التمسك بهام.

قراءة نقدية في أطروحات الكتاب
بسالس ٍة يف اللغة وتسلسلٍ واضح يف تقديم األفكار ،يق ّدم لنا املخ
قراءة ممنهجة ووصفًا وافيًا مع تحليل عميق للسياسة الخارجية
القطرية ،معتم ًدا يف ذلك أسلوبًا يجمع بني البساطة وسهولة التعبري
من جهة ،والعمق وقوة السبك من جهة أخرى ،األمر الذي يتجىل
واض ًحا يف تقسيم األفكار وتبويبها ،مرو ًرا بتقدميه أرضية متينة
تأسيسية توثيقية لنشأة دولة قطر وسامت هذا البلد الدميوغرافية
ومتوضعاته الجيوسرتاتيجية ،وصولً إىل تعمقه يف دراسة سياسات
قطر الخارجية ومرتكزاتها االقتصادية والسياسية ،ليقدم للقارئ عرضً ا
متسلسل لألحداث ودالالتها ،وأمناط السياسة التي جعلت من قطر
ً
محو ًرا يف املنطقة.
يظهر بوضوح ،إذًا ،أ ّن املخ ق ّدم للمكتبة السياسية كتابًا مرجع ًيا لكل
باحث يبتغي بناء فهمٍ شامل وعميق لنشأة قطر وسياساتها الخارجية،
غري أن قراء ًة نقدية للكتاب تجعلنا نتوقف عند ٍ
نقاط أربع:
1.عىل الرغم من أن الكاتب يُظهر انحيازًا ضمنيًا نحو قطر ،مل
يرصفه ذلك عن االلتزام الواضح بعرض ما لقطر وما عليها،
ومل ينزلق إىل حجب الحقيقة أو أجزاء منها ،أيًا كان اتجاهها
أو تأثريها؛ فرناه يف أكرث من موضع يعرض الجوانب املتعارضة
عم إذا كانت هذه األحداث
ووجهات النظر املتباينة بغض النظر ّ
التي يعرضها تخدم الصورة األمثل لقطر وصناع القرار فيها ،ومن
ذلك عرضه املوضوعي لتاريخ نشأة الدولة ووصول أرسة آل ثاين
إىل الحكم ،أو حديثه عن فشل بعض مساعي قطر يف الوساطات
بني الدول ،مثلام حدث مع اليمن وفلسطني ودارفور.
مثل ،ودستور البالد
ويف حديثه عن البنى املؤسساتية للدولة ً
الدائم ،ونظرة دولة قطر إىل املبدأ الدميقراطي ،يشري املخ إىل
أهمية مجلس الشورى بوصفه إحدى مؤسسات التمثيل الشعبي
الذي ينص الدستور عىل أن ثلثي أعضائه ( 30من أصل  45عض ًوا)
يُنتخبون باالقرتاع العام ،ويؤكد أهمية هذه التجربة الترشيعية
مجلسا ترشيع ًيا رشيكًا
الحديثة الوالدة "ليصبح مجلس الشورى
ً
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للسلطة التنفيذية يف قراراتها" (ص  .)54ولكنه يغفل اإلشارة إىل
أن ثلث أعضاء املجلس معينون .وقد أقر الدستور الدائم لدولة
قطر للعام  2004إجراء انتخابات مجلس الشورى (((.وقد ُح ّدد
موعد إجرائها يف ترشين األول /أكتوبر .2021
تؤكد املادة األوىل من الدستور عىل أن قطر دولة ذات نظام
دميقراطي ،غري أن "خطاب الدميقراطية" هو تعبري دبلومايس
فضل عن دوره يف طأمنة الداخل .تقابل ذلك
مو ّجه إىل الخارجً ،
"رشعية ذات طابع شعبي" ،تعززها ما يعيشه القطريون من
حالة الرخاء االقتصادي والرفاه االجتامعي ،املتمثلَني بأعىل نسبة
دخل فردي يف العامل ،وخدمات طبابة وتعليم مجانية للمواطنني
القطريني ،وهو ما كان دامئًا ضمن أولويات صانع القرار القطري.
وقد تجىل هذا يف األزمة الخليجية ( ،)2021-2017التي انترشت
فضل عن حمالت تشجيع رشاء
فيها الشعارات والرموز الوطنيةً ،
املنتجات املحلية(((.
ويف الخالصة ،تفرس هذه املعطيات (الرشعية الشعبية التي
متلكها األرسة الحاكمة ،واالستقرار الوظيفي واالجتامعي
واالقتصادي الــذي يعيشه املجتمع القطري ،مع وجود
ٍ
سنوات منذ عام َّ )1999أل تكون
انتخابات بلدية تجري كل 4
الدميقراطية مطلبًا أساسيًا لدى املواطن القطري ،حيث تتناقص
املطالب الدميقراطية (وإن مل تكن معدومة) أمام نو ٍع من الرضا
عن الحاكم والسياسات التي تنتج ظروفًا معيشية وأوضا ًعا
اقتصادية مريحة.
ٍ
تحديد دقيق لحدود القوة القطرية
2.أعتقد أن مثة حاجة إىل
إقليميًا ،فمع تنامي قوة هذه الدولة ،مقابل االنخفاض النسبي
للدور السعودي ،ينبغي أن نأخذ يف االعتبار موقع قطر
الجغرايف وما يحتّمه عليها ،فهي ال متلك حدو ًدا بري ًة سوى مع
السعودية ،وليس لديها قوة عسكرية تضاهي جاراتها ،أو ثقل
سكاين ينافسها.
3.مع أننا نسلّم مع املؤلف بأ ّن قاعدة العديد ،وهي أكرب قاعدة
عسكرية أمريكية يف الرشق األوسط ،هي صامم أمان وضامن
ألمن قطر ،وقد شمل االتفاق القطري – األمرييك التزا ًما أمريك ًيا
رصي ًحا "بالدفاع عن أمن قطر واملحافظة عىل استقرارها
" 1إصدار الدستور الدائم لدولة قطر" ،امليزان :البوابة القانونية القطرية،2004/6/8 ،
شوهد يف  ،2021/11/24يفhttps://bit.ly/2T2PMkr :
2 Justin Gengler, "Society and State in Post-Blockade Qatar: Lessons
for the Arab Gulf Region," Journal of Arabian Studies 10, no. 2 (2020),
pp. 238-255.
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السيايس" (ص  ،)140نشري إىل أن الواليات املتحدة استعملت
هذه القاعدة مرك ًزا عسكريًا اسرتاتيجيًا ضد دو ٍل مل تكن قطر
عىل عداء معها ،ومن ذلك حروبها ضد العراق وأفغانستان.
4.يشري املؤلف إىل أن إحدى أهم ركائز السياسة الخارجية القطرية
هي انتزاع االعرتاف بها الع ًبا أساس ًيا عىل الساحة اإلقليمية،
وترسيخ ذلك من خالل الوساطات التي قادتها قطر ،ويتطرق
أيضً ا إىل مساعيها يف اليمن ولبنان وفلسطني ودارفور والقرن
األفريقي ،التي أرست مكانة قطر الريادية يف املنطقة ،ولكنه
ال يأيت عىل ذكر املفاوضات التي جرت بني الواليات املتحدة
وحركة طالبان برعاية الدوحة ،رغم أنه حدثٌ مهم يف السياسة
الخارجية القطرية يخدم فكرته ويدل عىل الــدور الفاعل
للدبلوماسية القطرية .فهذه املفاوضات التي بدأت عام 2010
عرب مبادرة قطرية بفتح مكتب لطالبان يف الدوحة((( ،أفضت إىل
توقيع الطرفني اتفاقي ًة تنص عىل سحب الواليات املتحدة قواتها
العسكرية من أفغانستان يف شباط /فرباير  ،(((2020قامت
الواليات املتحدة األمريكية عىل إثرها بإجالء جنودها وسحب
آخر جندي لها من أفغانستان يف  30آب /أغسطس  2021بعد
 20عا ًما من الحرب .وتضاف مبادرة الوساطة هذه بني الواليات
املتحدة وطالبان إىل إنجازات السياسة القطرية الخارجية،
ليس إلدارتها وساط ًة تشكل أمريكا أحد أطرافها فحسب ،بل
حرب يف تاريخ أمريكا" عىل
ألن هذه الوساطة أنهت "أطول ٍ
حد قول الرئيس األمرييك جو بايدن((( .وتع ّدى الدور القطري
مسألة املفاوضات مع أمريكا لتعزيز مرجعية قطر الدولة يف
القضية األفغانية والتعامل مع حكومة طالبان ،ويستدل عىل
ذلك برعاية الحكومة القطرية اجتامعات بني وفد من الحكومة
األفغانية املؤقتة ونظرائها من الواليات املتحدة وكندا وبريطانيا،
وممثلني عن االتحاد األورويب ،وأملانيا ،ما يؤكد أهمية الدور
الذي تؤديه قطر ونجاح دبلوماسيتها الخارجية.
لعل القيمة املضافة األهم للكتاب هي شمولية األفكار التي
يطرحها ،والتي يبنيها عىل ٍ
أساس صلب يتيح للقارئ فهم املسار
التاريخي الذي جعل قطر تحظى بوضعها ودورها الراهن.
مهم لكل
وانطالقًا من ذلك ،ميكن اعتبار هذا الكتاب مرج ًعا ً
مهتم بالسياسة (الخارجية) القطرية أو بــاألدوار السياسية
"3 Lina Khatib, "Qatar's Foreign Policy: The Limits of Pragmatism,
International Affairs, vol. 89, no. 2 (March 2013), pp. 417-431.
" 4جو بايدن يقول إن الوقت حان إلنهاء الحرب يف أفغانستان" ،يب يب يس عريب،
 ،2021/4/14شوهد يف  ،2021/11/24يفhttps://bbc.in/3cNx9us :
 5املرجع نفسه.

التي ميكن لدولة صغرية أن تؤديها رغم عقبات الجغرافيا
والدميوغرافيا .ال يغطي الكتاب كل نواحي الدبلوماسية
القطرية ،وليس من العقالنية أن نتوقع منه ذلك ،ولكنه يتيح
مفصل بلغة بسيطة للحالة القطرية ،ويعطي دراسة
ً
فهم
ً
الحالة هذه حقها من الفحص والرشح والتحليل.
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مجلة سياسات عربية مجلة محكّمة تصدر عن املركز العريب لألبحاث ودراســة السياسات .تحمل الرقم الدويل
كل
املعياري ( .)1583-ISSN: 2307وقد صدر عددها األول يف آذار /مارس  .2013وهي مجلة محكّمة تصدر مرة واحدة ّ
شهرين ،ولها هيئة تحرير اختصاصية وهيئة استشارية دولية فاعلة ترشف عىل عملها .وتستند إىل ميثاق أخالقي لقواعد النرش
فيها والعالقة بينها وبني الباحثني .وبعد ثالث سنوات من الخربة ،والتفاعل مع املختصني واملهتمني ،صدر خاللها من املجلة
مثانية عرش عد ًدا ،أعادت املجلة هيكلة نفسها مبا يتوافق مع املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية املحكّمة .كام
تستند إىل الئحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ،وإىل الئحة معتمدة باملحكمني يف االختصاصات كافة.
ت ُعنى املجلة باملقاالت والدراسات والبحوث وباألوراق البحثية عمو ًما يف مجاالت العلوم السياسية والعالقات الدولية ،والسياسات
املقارنة ،والنظم املؤسسية الوطنية أو اإلقليمية والدولية ،مبا يف ذلك دراسات الحاالت والسياسات ،وعمل النظم السياسية
والسلوك السيايس للحكومات والقوى السياسية واالجتامعية والحزبية وسائر الفاعلني االجتامعيني  -السياسيني ،واتجاهات
املجتمع املدين واملشاركة السياسية واالجتامعية .ويندرج يف هذا السياق اهتاممها بالسياسات العمومية وبالدراسات األمنية
واإلسرتاتيجية وقضايا الديبلوماسية والتعاون الدويل ،ودراسات الرأي العام وقضايا الهجرة والتهجري والحروب والرصاعات
األهلية وقضايا حقوق اإلنسان .وتهتم بصورة خاصة مبرحلة االنتقال السيايس العامة الجارية يف الوطن العريب ،وال سيام منها
مراحل االنتقال الدميقراطي عىل املستويات السياسية كافة ،وما يتعلق بها من جوانب قانونية دستورية ومؤسسية.
إضاف ًة إىل الهيئتني التحريرية واالستشارية ،تستند املجلة يف عملها إىل وحدتني نشطتني يف املركز العريب لألبحاث ودراسة
كل عام .وتتكامل يف عملها مع
السياسات ،هام "وحدة تحليل السياسات " ووحدة "املؤرش العريب " الذي يصدر تقريره ّ
برنامج العلوم السياسية يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،ومع برنامج "التح ّول الدميقراطي " يف املركز.
تعتمد مجلة "سياسات عربية " املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية املحكّمة ،وفقًا ملا ييل:
– ً
أي وسيلة نرش
أصيل مع ّدا
أول :أن يكون البحث ً
ً
خصيصا للمجلة ،وألّ يكون قد نرش جزئ ًيا أو كل ًّيا أو نُرش ما يشبهه يف ّ
أي جهة أخرى.
إلكرتونية أو ورقية ،أو قُ ّدم يف أحد املؤمترات العلمية من غري املؤمترات التي يعقدها املركز ،أو إىل ّ
–ثان ًيا :أن يرفق البحث بالسرية العلمية للباحث باللغتني العربية واإلنكليزية.
–ثالثًا :يجب أن يشتمل البحث عىل العنارص التالية:

•عنوان البحث باللغتني العربية واإلنكليزية ،وتعريف موجز بالباحث واملؤسسة العلمية التي ينتمي إليها وآخر إصداراته
باللغتني العربية واإلنكليزية.
•امللخّص التنفيذي باللغتني العربية واإلنكليزية يف نحو ( )125-100كلمة لكل لغة ،والكلامت املفتاحية ()Key Words
بعد امللخص ،ويق ّدم امللخص بجمل قصرية ودقيقة وواضحة إشكالية البحث الرئيسة ،والطرق املستخدمة يف بحثها،
توصل إليها البحث.
والنتائج التي ّ

•تحديد مشكلة البحث ،وأهداف الدراسة ،وأهميتها ،واملراجعة النقدية ملا سبق وكُتب عن املوضوع ،مبا يف ذلك أحدث
مؤشاته
ما صدر يف مجال البحث ،وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته ،ووضع التص ّور املفاهيمي وتحديد ّ
الرئيسة ،ووصف منهجية البحث ،والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات .عىل أن يكون البحث مذيّ ًل بقامئة بيبليوغرافية
تتضمن أهم املراجع التي استند إليها الباحث إضاف ًة إىل املراجع األساسية التي استفاد منها ومل يرش إليها يف الهوامش.
وتذكر يف القامئة بيانات البحوث بلغتها األصلية(األجنبية) يف حال العودة إىل عدة مصادر بعدة لغات.
•أن يتقيد البحث مبواصفات التوثيق وفقًا لنظام اإلحاالت املرجعية الذي يعتمده املركز) ملحق  :1أسلوب كتابة الهوامش
وعرض املراجع).

•ال تنرش املجلة مستالت أو فصولً من رسائل جامعية أق ّرت إلّ بشكل استثنايئ ،وبعد أن يع ّدها الباحث من جديد للنرش
يف املجلة ،ويف هذه الحالة عىل الباحث أن يشري إىل ذلك ،ويق ّدم بيانات وافية عن عنوان األطروحة وتاريخ مناقشتها
واملؤسسة التي جرت فيها املناقشة.
•أن يقع البحث يف مجال أهداف املجلة واهتامماتها البحثية.

بأي لغة من اللغات ،رشط
•تهتم املجلة بنرش مراجعات نقدية للكتب املهمة التي صدرت حديثًا يف مجاالت اختصاصها ّ
ّأل يكون قد مىض عىل صدورها أكرث من ثالث سنوات .يرتاوح حجم املراجعة بني  5000-4500كلمة ،وتخضع لقواعد
تحكيم األبحاث يف املركز العريب.
•يراوح عدد كلامت البحث ،مبا يف ذلك املراجع يف اإلحاالت املرجعية والهوامش اإليضاحية ،والقامئة البيبليوغرافية
وكلامت الجداول يف حال وجودها ،وامللحقات يف حال وجودها ،بني  8000-6000كلمة ،وللمجلة أن تنرش ،بحسب
تقديراتها وبصورة استثنائية ،بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلامت.
•يف حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول ،ينبغي إرسالها بالطريقة التي استغلت بها يف
ترسل صو ًرا.
األصل بحسب برنام َجي اكسل( )Excelأو وورد( ،)Wordوال تقبل األشكال والرسوم والجداول التي َ

اختصاصا دقيقًا يف موضوع
كل بحث إىل تحكيم رسي تام ،يقوم به محكّامن من املحكّمني املختصني
–راب ًعا :يخضع ّ
ً
البحث ،ومن ذوي الخربة العلمية مبا أنجز يف مجاله ،ومن املعتمدين يف قامئة املحكّمني  -الق ّراء يف املركز .ويف حال تبايُن
تقارير املح ّك َمني ،يحال البحث إىل محكّم مر ّجح ثالث .وتلتزم املجلة موافاة الباحث بقرارها األخري؛ النرش /النرش بعد
إجراء تعديالت محددة /االعتذار عن عدم النرش ،وذلك يف غضون شهرين من استالم البحث.
خامسا :تلتزم املجلة ميثاقًا أخالق ًيا يشتمل عىل احرتام الخصوصية والرسية واملوضوعية وعدم إفصاح املح ّررين واملراجعني
– ً
أي شخص آخر غري املؤلّف واملحكّمني وفريق
أي معلومات بخصوص البحث املحال إليهم إىل ّ
وأعضاء هيئة التحرير عن ّ
التحرير (ملحق .)2
•تلتزم املجلة جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية التي تق ّدمها للبحث ...إلخ.
•يخضع ترتيب نرش البحوث إىل مقتضيات فنية ال عالقة لها مبكانة الباحث.

•ال تدفع املجلة مكافآت ماليّة عن املوا ّد  -من البحوث والدراسات واملقاالت  -التي تنرشها؛ مثلام هو متَّبَ ٌع يف الدوريات
أي رسوم عىل النرش فيها.
العلمية يف العامل .وال تتقاىض املجلة ّ

ملحق :1
أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع
الكتب
الصفحة.
اسم املؤلّف ،عنوان الكتاب ،اسم املرتجم أو املح ّرر ،الطبعة (مكان النرش :النارش ،تاريخ ال ّنرش) ،رقم ّ

•نبيل عيل ،الثقافة العربية وعرص املعلومات ،سلسلة عامل املعرفة ( 265الكويت :املجلس الوطني للثّقافة والفنون
واآلداب ،)2001 ،ص .227

•كيت ناش ،السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة ،ترجمة حيدر حاج إسامعيل (بريوت :املنظمة
العربية للرتجمة ،)2013 ،ص .116
مثل :ناش ،ص .117
ويُستشهد بالكتاب يف الهامش الالحق غري املوايل مبارش ًة عىل ال ّنحو التايل ً
رصا :ناش ،السوسيولوجيا،
أما إن ُوجد أكرث من مرجع واحد للمؤلّف نفسه ،ففي هذه الحالة يجري استخدام العنوان مخت ً
ص .117
ويُستشهد بالكتاب يف الهامش الالحق املوايل مبارش ًة عىل ال ّنحو التايل :املرجع نفسه ،ص .118
أ ّما يف قامئة املراجع فريد الكتاب عىل ال ّنحو التايل:

•ناش ،كيت .السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة .ترجمة حيدر حاج إسامعيل .بريوت :املنظمة
العربية للرتجمة.2013 ،
وبالنسبة إىل الكتاب الذي اشرتك يف تأليفه أكرث من ثالثة مؤلفني ،ف ُيكتب اسم املؤلف الرئيس أو املحرر أو املرشف عىل تجميع
املادة مع عبارة "وآخرون " .مثال:

القومي العر ّيب ،ط ( 4بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،)1991 ،
•السيد ياسني وآخرون ،تحليل مضمون الفكر
ّ
ص .109
ويُستشهد به يف الهامش الالحق كام ييل :ياسني وآخرون ،ص .109
أ ّما يف قامئة املراجع فيكون كالتايل:

القومي العر ّيب .ط  .4بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.1991 ،
السيد وآخرون .تحليل مضمون الفكر
•ياسنيّ ،
ّ

الدوريات
الصفحة .مثال:
اسم املؤلّف" ،عنوان ال ّدراسة أو املقالة " ،اسم املجلّة ،املجلّد و/أو رقم العدد (سنة ال ّنرش) ،رقم ّ

القومي العر ّيب " ،إسرتاتيجيات ،املجلد  ،15العدد  ،)2009( 1ص .129
•محمد حسن" ،األمن
ّ
أ ّما يف قامئة املراجع ،فنكتب:
القومي العريب " .إسرتاتيجيات .املجلد  .15العدد .)2009( 1
•حسن ،محمد" .األمن
ّ

مقاالت الجرائد
تكتب بالرتتيب التايل (تُذكر يف الهوامش فحسب ،ومن دون قامئة املراجع) .مثال:

•إيان بالك" ،األسد يحثّ الواليات املتحدة إلعادة فتح الطّرق الدبلوماسية مع دمشق " ،الغارديان.2009/2/17 ،

المنشورات اإللكترونية
عند االقتباس من مواد منشورة يف مواقع إلكرتونية ،يتعني أن تذكر البيانات جميعها ووفق الرتتيب والعبارات التالية نفسها:
اسم الكاتب إن وجد" ،عنوان املقال أو التقرير " ،اسم السلسلة (إن ُوجد) ،اسم املوقع اإللكرتوين ،تاريخ النرش (إن ُوجد)،
شوهد يف  ،2016/8/9يفhttp://www...... :
رصا باالعتامد عىل ُم ِ
ختص الروابط ( )Bitlyأو ( .)Google Shortnerمثل:
ويتعني ذكر الرابط ً
كامل ،أو يكتب مخت ً
"ارتفاع عجز املوازنة املرصية إىل  ،" %4.5الجزيرة نت ،2012/12/24 ،شوهد يف  ،2012/12/25يفhttp://bit.ly/2bAw2OB :

• "معارك كرس حصار حلب وتداعياتها امليدانية والسياسية " ،تقدير موقف ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،2016/8/10شوهد يف  ،2016/8/18يفhttp://bit.ly/2b3FLeD :

ملحق 2
أخالقيات النشر في مجالت المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

•تعتمد مجالت املركز قواعد الرسية واملوضوعية يف عملية التحكيم ،بالنسبة إىل الباحث واملحكّمني عىل ح ّد سواء ،وت ُحيل
كل بحث قابل للتحكيم عىل محكّمني معتمديْن لديها من ذوي الخربة واالختصاص الدقيق مبوضوع البحث ،لتقييمه
وفق نقاط محددة .ويف حال تعارض التقييم بني املحكّمني ،تُحيل املجلة البحث عىل قارئ مر ّجح آخر.
•تعتمد مجالت املركز م ّحكمني موثوقني ومج ّربني ومن ذوي الخربة بالجديد يف اختصاصهم.

تنظيم داخل ًيا دقيقًا واضح الواجبات واملسؤوليات يف عمل جهاز التحرير ومراتبه الوظيفية.
•تعتمد مجالت املركز
ً

•ال يجوز للمح ّررين واملحكّمني ،باستثناء املسؤول املبارش عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من ينوب عنه) أن يبحث
أي ٍ
رأي جرى الحصول عليه من
أي معلوم ٍة متميّزة أو ٍ
شخص آخر ،مبا يف ذلك املؤلّف .وينبغي اإلبقاء عىل ّ
الورقة مع ّ
ٍ
أي منهام الستفادة شخصية.
رسية ،وال يجوز استعامل ٍّ
خالل التحكيم قيد ال ّ
•تق ّدم املجلة يف ضوء تقارير املحكمني خدمة دعم ف ّني ومنهجي ومعلومايت للباحثني بحسب ما يستدعي األمر ذلك
ويخدم تجويد البحث.
•تلتزم املجلة إعالم الباحث باملوافقة عىل نرش البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت معينة ،بنا ًء عىل ما يرد يف تقارير
التحكيم ،أو االعتذار عن عدم النرش ،مع بيان أسبابه.
•تلتزم مجالت املركز جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية واإللكرتونية التي تقدمها للبحث.

•احرتام قاعدة عدم التمييز :يق ّيم املح ّررون واملراجعون املا ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري ،مع مراعاة مبدأ عدم
التمييز عىل أساس العرق أو الجنس االجتامعي أو املعتقد الديني أو الفلسفة السياسية للكاتب.

•قاعدة عدم تضارب املصالح بني املحررين والباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية أو تعاونية أو عالقات أخرى أو
الصلة بالبحث.
املؤسسات ذات ّ
روابط مع ّ
أي مؤلّف من املؤلّفني ،أو الرشكات ،أو ّ
أي من أعضاء هيئتها أو املحررين املواد غري املنشورة التي يتضمنها البحث امل ُحال
•تتقيد املجالت بعدم جواز استخدام ّ
عىل املجلة يف بحوثهم الخاصة.
•النسخة النهائية للبحث والتعديالت :تعرض املجلة النسخة املحررة شبه النهائية من البحث بصيغة  PDFعىل الباحث
ٍ
تصحيحات أو تصويبات
أي تعديالت مه ّمة أو إضافات عىل البحثّ ،إل ما كان من
قبل النرش .ويف هذه املرحلة ،ال ت ُقبل ّ
أو تعديالت طفيفة؛ وذلك ضمن ٍ
أمد زمني وجيز ج ًدا تُح ّدده رسالة املجلة إىل الباحث.
•حقوق امللكية الفكرية :ميلك املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات حقوق امللكية الفكرية بالنسبة إىل املقاالت
املنشورة يف مجالته العلمية املحكّمة ،وال يجوز إعادة نرشها جزئ ًّيا أو كلّ ًيا ،سوا ٌء باللغة العربية أو ترجمتها إىل لغات
أجنبية ،من دون إذنٍ خطي رصيح من املركز العريب.
كامل بالحصول عىل إذن الدورية األجنبية النارشة ،وباحرتام حقوق
•تتقيد مجالت املركز يف نرشها ملقاالت مرتجمة تقيّ ًدا ً
امللكية الفكرية.
مجلت املركز العريب مب ّجانية النرش ،وتُعفي الباحثني واملؤلّفني من جميع رسوم النرش.
•املجانية .تلتزم ّ
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دعوة للكتابة
تدعو دورية "سياسات عربية" األكاديميين والباحثين وسائر الكتّاب المهتمين بشؤون
السياسات للكتابة على صفحاتها .تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية ،كما تفتح صفحاتها ً
أيضا لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .تخضع كل المواد التي تصل إلى "سياسات
عربية" للتحكيم من جانب مختصين من األكاديميين .ولذلك تتوقع هذه الدورية ممن
ّ
المحكمون من مالحظات .فاتباع التقاليد
يكتبون إليها االلتزام بمعاييرها ،وبما يبديه
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح بتراكم التّجربة واحترام
العلمية
ّ
المعايير العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى
التضحية
أن تكون طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
برصانة المضمون.
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