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ملخص
ليس ثمة شك في أن هناك حاجة جدية ملحة في سائر أرجاء الوطن العربي لتحرك القوى المعنية باإلصالح
 وبخاصة القوى، من أجل تفعيل التوجهات الديمقراطية وترشيد الحياة السياسية،بأوسع معانيه وأشملها
 وبعد الجدل،المتضررة أكثر من غيرها من األوضاع المأزومة الراهنة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا
الذي شهدته المنطقة العربية على امتداد السنوات األخيرة والذي ما يزال ممتدا وسيستمر إلى فترة أخرى
 قد عبر عن إدراك، حول الضغوطات والمطالب الشعبية المتزايدة والمتعلقة باإلصالح في دول المنطقة،قادمة
عربي عميق بأهمية وضرورة وإلحاحية القيام بعمليات إصالح شاملة أخذ اإلصالح الدستوري أولويات اإلصالح
.السياسي في معظم األنظمة العربية
 وبصفته هذه فهو الذي ينظم العالقات القانونية التي تقوم،فالدستور هو القانون األعلى للدولة والمجتمع
 ويحدد أيضا صالحيات وواجبات جميع،عليها الدولة وجميع مؤسساتها وأجهزتها وكذلك الهيئات المدنية
 وهو ما تفتقده الدساتير العربية ما يفرض ضرورة،مستويات السلطة والحكم وكيفية تشكيلها وتحديدها
.تفعيلها وترشيدها بإحداث اإلصالحات والتعديالت الالزمة عليها

، تحوالت سياسية، الدساتير العربية، إصالحات سياسية،  تعديالت دستورية، الدستور: الكلمات الدالة
.التنمية السياسية
Abstract
It is doubtless that there is an urgent need for serious renovation in the Arab countries in order to activate the
democratic trends and rationalization of political life, especially the powers affected more than others because of the
critical political, economical, social, and cultural status quo. The controversy that the Arab region has witnessed over
recent years and which is still taking place and will continue in the future about the pressures and the demands of the
popularity concerning the reformation in the countries of the region, has expressed a deep Arab awareness to carry out
a comprehensive reforms, principally the constitutional political reform in most of the Arab regimes.
The Constitution is the supreme law of the state and society which regulates legal relations upon which the state and all
its institutions as well as civil bodies stand. It also defines and sets up the powers and duties of all levels of authority and
governance, most of which the Arab constitutions lack. Subsequently, the necessity of activating and rationalizing the
creation of the necessary reforms and adjustments is strongly required.
Keywords: Constitution, Constitutional Amendments, Political Reforms, Arab Constitutions, Political Changes, Political
Development.
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الدميقراطي

ما تزال املنطقة العربية تشهد حتوال اسرتاتيجيا يف بنية  -احملور الثالث :التعديل الدستوري اجلديد يف اجلزائر 2016
نظامها السياسي على الصعيدين الوطين واإلقليمي ،إذ أظهرت  -احملور الرابع :أفاق اإلصالح السياسي والدستوري يف العامل
احلركات الشعبية اليت انطلقت على شكل ثورات مفاجئة العربي
بوجه األنظمة السياسية القائمة على ثالوث " الظلم واالستبداد
 احملور األول :التحوالت السياسية يف املنطقة العربية :البيئةوالفساد" القدرة الكامنة لديناميكيات اجملتمع العربي وحركاته
العربية املمهدة ومسببات احلراك
السياسية ،املطالبة بإصالحات سياسية أساسها إحداث تغيريات
دستورية وتشريعية لتحقيق حياة سياسية ودميقراطية  -1يف البيئة العربية املمهدة
تشارك فيها الشعوب يف إدارة ذاتها ،ولتحقيق االستقرار والبناء ،الوضع العربي م ٌر ومليء بالثغرات ،بدأ خبضوع األقطار العربية
احلرية والعدالة يف داخل البالد العربية.
ألنظمة استبدادية يعشعش فيها الفساد السياسي واإلداري
ويف خضم األحداث السياسية اجلارية على الساحة العربية من واملالي كما عصفت بالوطن العربي ظروف قاهرة من داخله
()1
ثورات وحراك شعيب سريع وعنيف ،أصبح لزاما إمعان النظر وخارجه أسهمت بشكل كبري يف مفاقمة الوضع العربي.
يف معظم التحوالت السياسية يف املنطقة ويف الديناميكيات و يسود الساحة العربية اليوم إحساس عارم بأن األمة مقدمة
احملركة هلذا التحول ،وفيما إذا كانت هذه التحوالت ستقود على منعطف تارخيي وقد بدت مالحمه تلوح يف األفق وبشكل
حقيقة إىل تأسيس نظام سياسي دميقراطي رشيد.
خاص بعد أحداث الثورات العربية اليت تشكل نقطة حتول
واستنادا إىل ذلك تكمن أهمية هذه الدراسة يف التعرف على واقع جذرية يف مسار األوضاع اإلقليمية العربية ،وعلى هذا األساس
التحوالت السياسية يف املنطقة العربية يف ظل الظروف الثورية يستمد اإلصالح ضرورته وأهميته من تردي األوضاع العربية،
الراهنة ،واعتماد سياسة التعديالت الدستورية باعتبارها احملددة حيث أن الرتاجعات اليت يسجلها النظام العربي تدفع إىل القول
لبنية اجملتمع ونظامه السياسي ،وحتدد طبيعة العالقات بأن احلاجة إىل إصالحات سياسية تعد احلل األجنع للخروج
السياسية والتفاعالت االجتماعية ،ومدى قدرة النصوص من هذه األوضاع املأساوية ،ولئن كان الوضع يبدوا يف جوهره
الدستورية على ضمان انتقال سلمي ومرن للسلطة السياسية و خطريا فإنه باملقابل جند أنظمة سياسية غري مكرتثة بهذه
ضمان تسيري اجيابي للمرحلة االنتقالية ،باإلضافة إىل أهمية االحنرافات  ،فهي يف حماولتها للبقاء تتهرب من مطالب التغيري
اجلزء األكرب من اجلدل السياسي الذي شغل الساحة اجلزائرية بواسطة جلوئها إىل إجراءات وسياسات ترقيعية ال تفيد إال يف
()2
تسكني األوضاع وتأجيل انفجار األحداث.
حول طرق وسبل إدارة مراحل صياغة الدستور اجلديد.
ويف إطار هذا السياق تعكف هذه الدراسة على استجالء طبيعة وأمام هذا الوضع يبدوا اإلصالح كما لو أنه إعصار قادم على
التحوالت السياسية والتعديالت الدستورية اليت تشهدها الوطن العربي ،وتستعد األنظمة ملواجهته بالتجاهل وغض
املنطقة العربية يف خضم اجلدل السياسي حوهلا ،والسؤال الطرف مستمرة يف سياساتها السابقة وكأنها مل تعلم بعد
الذي يطرح نفسه يتعلق أيضا بفاعلية هذه اإلصالحات حبيث بالثورة التقنية اليت قفزت باخلوض يف موضوع اإلصالح
تثار الشكوك حول مدى إمكانية استيعابها ألمناط دميقراطية السياسي يف الوطن العربي من كونه حكرا على النخب
يف املمارسة السياسية وكذا جتسيدها لدولة القانون ،و مبا السياسية والثقافية ليصبح حديث رجل الشارع اليومي.
ميكن تفسري عدم ترسيخ الدستورية يف اجملال السياسي إذن فاملالحظ على األنظمة العربية أنها تعاطت مع صيحات
العربي ؟ ،وكيف ميكن بناء شروط جديدة النتصار الشرعية اإلصالح بشكل فاتر وسليب ،واعتمدت الدولة العربية عرب
الدستورية وصريورتها يف األنظمة السياسية العربية ؟ ،ثم ما توظيفها الشكلي والتجميلي للكثري من املفاهيم احلداثية
هي حماور اإلصالح املطلوب وما هي شروط جناحه ؟.
كالدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون والشفافية،
وقد اعتمدنا يف دراستنا هذه على " املنهج الوصفي التحليلي " كونه على مجلة من القيم اخلاطئة عربت عن قدرة فائقة يف االلتفاف
يتيح لنا إمكانية إعطاء وصف دقيق وحتليل موضوعي للظاهرة على املطالب الداخلية والضغوطات اخلارجية ،ليس من حيث
حتديث أدائها وممارساتها وآليات صنع القرار فيها واالعرتاف
حمل الدراسة و إبراز مضمونها و إعطاء نتائج عملية هلا.
حبقيقة وضرورة اإلصالح السياسي ،بل بوصفه حتدي
من هذا املنطلق حتاول هذه الورقة أن تتناول املوضوع املبحوث
خطري جيب جتنيب السلطة آثاره وهي أن السلطة العربية
وفق اإلطار العام التالي:
كما يقول برهان غليون " ال تقبل باإلصالح إال عندما تتأزم
 احملور األول  :التحوالت السياسية يف املنطقة العربية :البيئة أوضاعها وتصبح يف ورطة ومن ثم خترج ورقة اإلصالحات،العربية املمهدة ومسببات احلراك
لكن ما إن تهدأ الظروف حتى ترتاجع على كل وعودها ،وهي
()3
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أ.جهيدة ركاش

 -2الوضع العربي الراهن وضرورات اإلصالح السياسي

والسياسية مع اإلقليمية والدولية ،فدفع إىل موجة الثورات
اليت مل تنطلق من فراغ عفوي بل كانت تقف وراءها دائما
إرهاصات سياسية وأخرى اقتصادية واجتماعية( ،)9ويف هذا
اجملال يقول حممد جابر األنصاري " أن أهم ما جيب تذكره
والتذكري به يف حياة العرب السياسية أنه إذا غاب اإلصالح ...
حضرت الثورة "(.)10

تعترب أوجه القصور يف الدميقراطية ونقاط الضعف يف
املؤسسات السياسية من التحديات الرئيسية اليت تواجه
األنظمة السياسية العربية  ،حيث تتسم إدارة احلكم فيها
بنمطني :النمط األول املوسوم الراهن املوسوم بوجود سلطة
تنفيذية قوية تقابلها ضوابط وموازيني مؤسسية ضعيفة،
ومشاركة شعبية منخفضة ،حيث تتمتع السلطة التنفيذية أ -متغريات البيئة الداخلية
بصالحيات دستورية وما فوق دستورية واسعة ما مكنها من إن املتغريات اليت حصلت داخل البيئة الداخلية أثرت بطريقة
فرض هيمنة كبرية على السلطات احلكومية األخرى.
واضحة على عمليات اإلصالح سواء من الناحية النظرية
ويتمثل النمط الثاني يف اعتبار عالقة اجملتمع املدني بالدولة يف وأيضا من الناحية امليدانية ،ومن ثم ميكن لنا أن حندد
أغلب األحيان عالقة انفصال ،حيث أن احلكومات يف العديد من متغريات البيئة الداخلية انطالقا من التطورات اليت حدثت
الدول العربية ال تنظر إىل منظمات اجملتمع املدني كشركاء على بنية اجملتمعات العربية ،وأيضا بالنسبة لطبيعة الدولة
بل تعتربهم منافسني هلا أو كرقباء ومعرتضني على سياسة اليت حكمت هذه اجملتمعات،حيث ظلت الدول العربية تتعاطى
()4
بشكل سليب مع ما حيدث داخل هذه اجملتمعات ،كما أن تصاعد
الدولة وتصرفاتها.
وتنامي احلركات والتنظيمات الشبابية ورغبتهم يف تغيري
وبتدقيق النظر يف حجج القائلني بأولوية اإلصالح السياسي
األوضاع تالزمت مع معاملة قمعية وتسلطية من قبل النخب
يتضح أنهم ينطلقون من أن الفراغ احلاصل هو جوهر األزمة
احلاكمة ،حبيث رفضت هذه األخرية أية حماولة للتغيري
اليت متر بها اجملتمعات العربية شعوبا وحكومات ،ومن ثم
ومسحت فقط بهامش صغري ،مل يعطي الفرصة لفاعليات
فإن املشكلة األساسية هي عجز النظم احلاكمة من إدارة
اجملتمع املدني من أن حتقق مطالب اجلماهري العربية العريضة
جمتمعاتها وقيادتها حنو أهداف احلرية والرخاء والتنمية
التواقة إىل االنفتاح الدميقراطي والتغيري اجلذري لألوضاع،
واحرتام حقوق اإلنسان ،وبسبب هذه األنظمة احندر الواقع
ال سيما وأن موجة االحتجاجات اليت حدثت يف معظم البالد
السياسي بهذه املنطقة إىل مدار التخلف والضياع ،بل تفاقمت
العربية كانت نتيجة تدهور األوضاع على املستوى الداخلي،
فيه اآلثار املؤملة لفساد النظم احلاكمة وعجزها عن تقديم
حيث مل تستطع األنظمة العربية من أن تويف بالتزاماتها
()5
مربر وجودها وانعدام أي أساس لشرعيتها.
اجتاه شعوبها وبالتالي بقيت حمل احتجاج وتذمر ،ومل تقتنع
وعليه فقد شهدت املنطقة العربية تغيريا مهما جاء بعد موجة األنظمة العربية بعد بأن املعاجلة املطلوبة ليست تلك املبنية
الثورات الشعبية اليت عرفتها جل الدول العربية ،متثل يف على أسس الدولة البوليسية القمعية ،بل هي تلك اليت تلجأ
اكتساب لغة احلكم الدميقراطية ذاتها قيمة رمزية كبرية إىل اخليارات السياسية الدميقراطية اليت متكنها من جتنب
كمعيار تقاس يف ضوئه العمليات واملؤسسات ،وتوجد حاجة البالد االخرتاقات السيادية (.)11
ملراجعة نظم إدارة احلكم يف الدول العربية وإعادة هيكلتها يف
نتيجة لذلك ظهرت يف اآلونة األخرية العديد من احلركات
سبيل حتقيق تنمية إنسانية مستدامة وأنظمة دميقراطية
االحتجاجيةالسياسية واملطلبيةاليتنشأتخارجاألطراملؤسسية
رشيدة )6(،فالوضع السياسي العربي يتنازعه اعتباران :أوهلما
وخارج الشرعية القانونية ،ورفضت تلك احلركات أن تشارك يف
موضوعي يتعلق بضرورة بناء الدولة وترسيخها ،وثانيهما
املنظومة السياسية اليت فرضتها الدولة على معارضيها ،وتبنت
يتعلق بضرورة حتسني وإصالح األوضاع السياسية والدستورية
خطاب يتجاوز مطالب اإلصالح التدرجيي وطالبت بالتغيري
وتغيريها حنو األفضل ،وحتقيق درجة معقولة من احلرية
الشامل من خالل تعبئة الشارع يف مواجهة النخب احلاكمة،
وهي معادلة صعبة على الدول العربية أن تواجهها )7(،ويف هذا
كما جلأ الشباب إىل استخدام الفضاء االلكرتوني واملواقع
اجملال قال اجلابري " أمامنا إما طريق الدميقراطية أو طريق
االجتماعية لتأسيس حركات احتجاجية شبابية أصبحت
الديكتاتورية ولكل عيوب فلننظر أي عيوب خنتار ،عيوب
حمركا مهما للتغيري يف العديد من الدول العربية (.)12
()8
الدميقراطية أم عيوب الديكتاتورية ".
لقد بدأت احلركات االحتجاجية اليت ركزت على منهج
 -3املتغريات الداخلية واخلارجية املؤثرة يف التحوالت السياسية العربية
التغيري الشامل يف زعزعة استقرار النظم السلطوية اليت
يف ظل التطورات العاملية الراهنة وثورة اإلعالم وتكنولوجيا حكمت دول املنطقة ألكثر من نصف قرن ،فأصبح هناك
االتصال أصبح من غري املمكن عزل التحوالت والتغيريات منطني رئيسني للتغيري يف املنطقة العربية ،يقوم النمط
السياسية عن متغرياتها الداخلية واخلارجية ،وهذه احلقيقة األول على جناح حركات ذات طابع عرقي أو طائفي أو ديين
تنطبق على موجة التحوالت السياسية اليت تعصف باملنطقة يف حتدي سلطة الدولة السلطوية املركزية ،ويف االنفصال
العربية حيث تضافر العديد من املتغريات الداخلية االجتماعية عنها بشكل كامل كما حدث يف السودان ،أو يف تأسيس مناطق
178

األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية أ /قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية العدد  - 17جانفي  . 2017ص 185 - 176

التحوالت السياسية يف املنطقة العربية ومسألة التعديالت الدستورية :قراءة يف التعديل الدستوري اجلزائري اجلديد

حكم ذاتي ال ختضع لسيادة الدولة املركزية ،أما النمط
الثاني فيقوم على جناح حركات احتجاجية ذات طبيعة أفقية
ال مركزية جتمع بني فئات جمتمعية وسياسية خمتلفة
يف إسقاط النظم احلاكمة ،من خالل تعبئة شعبية واسعة
النطاق وقد شاهدناها السيناريو مؤخرا يف تونس ومصر
وليبيا واليمن ،وهو مرشح أن يتكرر يف عدد من الدول العربية
األخرى ،ومن الواضح أن سيناريو االنتقال التدرجيي واملنظم
حنو الدميقراطية الذي طرحه العديد من احملللني يف سنوات
سابقة ،أصبح غري مطروحا وأن سيناريو التغيري من خالل
الثورة أو االنفصال هي املطروحة اآلن (.)13
وعموما ميكن إمجال أهم العوامل والتأثريات والضغوطات
الداخلية اليت كان هلا دور أساسي يف إحداث التحوالت
السياسية ما يلي:
 -1عدم رسوخ دولة املؤسسات يف الوطن العربي ،فالوالء للقبيلة
والطائفة بشكل عام وبعدها الدولة ،لذلك ترتكز السلطة بيد
شخص واحد وينتفي مبدأ الفصل بني السلطات وخيتفي مبدأ
تداول السلطة.

 -1الثورة يف جمال اإلعالم واالتصاالت :إذ تعترب ثورة املعلومات
واالتصال واإلعالم اجلديد من العوامل اليت ساهمت يف إزاحة
اخلوف السياسي وكسر الصمت اإلعالمي املطبق على الرأي
العام العربي ،كما أسهمت يف حتريك االنفتاح السياسي يف
الوطن العربي وذلك نظرا إىل ما ارتبط بها وترتب عليها من
آثار وتداعيات ( ،)16مثل إنهاء احتكار النظم احلاكمة ملصادر
املعلومات ،حيث مل يعد مبقدور هذه النظم منع التدفق اإلعالمي
و املعلوماتي القادم إليها من اخلارج عرب االنرتنت والفضائيات،
كما أن قدرة هذه النظم على إخفاء ممارساتها على الصعيد
الداخلي يف دوهلا أصبحت ترتاجع مبعدل متسارع ،أضف إىل
ذلك أن ثورة املعلومات واالتصاالت قد مكنت قوى املعارضة من
االتصال بالعامل اخلارجي بسهولة ويسر ،ما يسمح هلا حبشد
رأي عام عاملي أو لفت االنتباه الدولي إىل انتهاكات حقوق
اإلنسان اليت قد تتورط فيها النظم احلاكمة ،وهو ما يسمح
يف التحليل األخري يف تدعيم قوى وتنظيمات اجملتمع املدني،
كما أن هذه الثورة تسهم يف نقل القيم واألفكار واملمارسات
واملطالب الدميقراطية من دول إىل أخرى ،وهو ما يساعد على
نشر ما يعرف ب " عدوى الدميقراطية " عرب احلدود ،وكل
تلك التطورات ليس مبقدور النظم السياسية العربية أن تعزل
دوهلا وجمتمعاتها عن تأثرياتها وتداعياتها(.)17

 -2غياب التعددية السياسية وسيادة الرأي الواحد والفكر
الواحد والقائد الواحد ،رغم قيام بعض األنظمة بتعددية
حزبية شكلية يف أحسن األحوال.
 دور الفضائيات وشبكات االنرتنت وتقارير منظمات حقوق -3أزمة شرعية األنظمة باعتبار أن جوهر الشرعية هو اإلنسان ،وقد تزامن ذلك مع مأزق األنظمة وانكشافها أمام
قبول أغلبية احملكومني حلق احلاكم باحلكم وهذا ما تفتقده اجلماهري ورغبتها بتجديد شرعيتها ،مع تغيري واضح يف
إسرتاتيجية الواليات املتحدة األمريكية اليت تبنت شعارات
األنظمة العربية(.)14
 -4عدم مالئمة اإلطار الدستوري والقانوني ملقتضيات تفعيل الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،بعدما أمنت بأن الدعم
عملية اإلصالح السياسي ،وذلك بسبب غياب التوازن بني املباشر لألنظمة االستبدادية يضر مبصاحلها يف املنطقة
ويعمق من حجم كراهية الشعوب هلا ،ومن هنا رأت أهمية
السلطتني التشريعية والتنفيذية وغلبة الثانية على األوىل.
الدخول للمنطقة العربية من بوابة أخرى فبدأت باحلديث
 -5إخفاء حقيقة اإلخفاقات وعدم االعرتاف باملشكالت أمام عن حق الشعوب يف التعبري وبضرورة تسريع االنتقال حنو
الرأي العام ،وهذا اإلخفاق يعترب عامال سلبيا يف وجه برامج الدميقراطية.
وخطط واسرتاتيجيات حماربة الفساد (.)15
 دور منظمات اجملتمع املدني العاملي احلقوقية :جتلى دورب -متغريات البيئة اخلارجية
هذه املنظمات من خالل األنشطة واملمارسات وإصدار تقارير
لقد كان للمؤثرات اخلارجية دورا مميزا إن مل نقل حمددا ونشرات ضد األنظمة العربية( ،)18ولقد شجع النفوذ املتزايد
يف رسم معامل اإلصالح السياسي يف املنطقة العربية ،اليت بدت للمنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية املصاحب للعوملة
يف وضع حرج جراء تزايد إعصار البيئة الدولية فيما يتعلق اجملتمعات املدنية العربية على دعم اجلهود املبذولة إلصالح
بضرورة الدمقرطة واالنفتاح السياسي ،والسؤال الذي يطرح حكوماتهم ،من خالل دعمها للتنظيمات األهلية النشطة يف
يف هذا النطاق هو ما طبيعة تلك العوامل اخلارجية ؟ وهل فعال جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان وحماربة الفساد(،)19
كان حضورها وثقلها يف فرض منطق التغيري واإلصالح أقوى وهذا شكل جانبا هاما من جوانب دعم مسرية التنديد والضغط
وحتويل اإلحباط إىل تظاهرات مجاعية.
من مطالب القوى االجتماعية الداخلية ؟.
واجلواب حيملنا إىل البحث عن أهم العوامل اخلارجية املساعدة  -ممارسات ضغط احلكومات الغربية على احلكام العرب من
على إحداث التحوالت السياسية يف البالد العربية ،ويف هذا أجل إجراء إصالحات سياسية واقتصادية حتقيقا ملصاحلها
وأهدافها ،حيث حتاول الوم أ توجيه مسار اإلصالح السياسي يف
السياق ميكن اإلشارة إىل ما يلي:
املنطقة العربية وفق رؤيتها اخلاصة.
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أ.جهيدة ركاش

 احملور الثاني :إعادة اهلندسة الدستورية وشروط الدستور الكتساب الدولة املشروعية املطلوبة ،بل تصبح هذه األخريةحقيقة مقبولة حني تتعزز وثيقة الدستور باالحرتام وحتاط
الدميقراطي
بالشروط الكفيلة بضمان صيانتها ،أي حني تتحقق " الشرعية
 -1أزمة الوضع الدستوري يف الوطن العربي
الدستورية ".Légalité constitutionnelle
مل يكن حظ " املسألة الدستورية " وافر مثل حظ العديد من
إن أهم ما مييز الدستور الدميقراطي Constitution
القضايا املفصلية يف التاريخ العربي احلديث ،كما هو حال  démocratiqueوجيعله جديرا بهذه الصفة هو استناده إىل
التنمية املستقلة والدميقراطية واحلقوق واحلريات ،فكما مجلة مقومات تضفي صبغة الدميقراطية عليه وتبعده عن
تعثر االرتقاء بهذه القضايا إىل صدارة أولويات الدولة العربية الدساتري املوضوعة ،ولعل أم مقومات الدستور الدميقراطي
احلديثة مل تنل " املسألة الدستورية " األهمية اجلديرة بها ،أن تكون السيادة فيه للشعب ،وأن حيرتم فيه فصل السلطات
وحتى حني التحق العديد من البلدان العربية متأخرا عن ركب وضمان احلقوق واحلريات ،وأن يتم االعرتاف بالتداول السلمي
الدول ذات الدساتري ،مل ترتدد نظم هذه البلدان يف " استباحة للسلطة بني األغلبية واملعارضة ،باإلضافة إىل مؤشرات
" خرق أبسط املبادئ والقواعد املألوفة يف الفكر الدستوري الشفافية والرقابة واحملاسبة واملساءلة ومؤشرات ترشيد
احلديث ،على الرغم مما قد تنطوي عليه
()24
()20وثائقها الدستورية السلطة والنظام السياسي
من حبكة يف اهلندسة ومتاسك يف البناء .
 -1يف أن يكون الشعب مصدر السلطات :يعترب هذا املقوم أهم
وإذا ما كان الدستور يعترب القاعدة القانونية املنظمة لشؤون دعامات الدستور الدميقراطي ،و لذلك ذهب الفقه الدستوري
احلكم واإلدارة ،فإنه يف اجملتمعات العربية ليس سوى جمموعة إىل أن " السيادة الوطنية تأكيد املثالية الدميقراطية " ،ومن
من النصوص واألحكام املنقولة عن دساتري اجملتمعات الغربية ،ثم ال تكون " السيادة الوطنية إال حيث يكون أساس احلكم
واملعربة بذلك عن جتارب تارخيية وسياسية ال تتسق يف كثري كلمة الشعب "( )25مقصد القول يف هذا املقام أن ارتكاز الدستور
من األحوال مع ظروف وأوضاع اجملتمعات اليت نقلت إليها ،الدميقراطي على قاعدة أن " الشعب صاحب السيادة ومنبع
ومن ثم كثريا ما مت إيقاف العمل به أو استبدل بغريه فالسمة السلطات ".
العامة لوضعية القوانني يف البلدان العربية هي املباعدة بني
 -2مبدأ الفصل بني السلطات أساس لتحديد طبيعة النظام
النصوص الدستورية والواقع العملي(.)21
الدميقراطي :إن مأسسة السلطة تقتضي وجود دستور حيدد
ويف هذا السياق تشري الدكتورة " ثناء فؤاد عبد اهلل " بقوهلا " صالحيات كل سلطة من سلطات الدولة ويضمن استقاللية
أن األنظمة العربية الرمسية يف جمملها مل تصل إىل مفهوم كل واحدة منها عن األخرى ،وإقامة نوع من التوازن داخل
الدولة القانونية واىل فلسفة الدميقراطية كأسلوب لسلطة مؤسسات الدولة (.)26
احلكم يف قيادة الدولة واجملتمع ،فاألقطار العربية حتكم إما
بنظم حكم عشائرية أو عائلية أو بنظم فردية أو بنظم حكم  -3دسرتة احلقوق ومتطلبات دولة القانون :نقصد بالدسرتة
حزبية وحيدة ماسكة للسلطة ،وهيئات دستورية أو قانونية تضمني الدستور حقوقا وحريات وتنزيلها منزلة األحكام
اخلاصة بتنظيم السلطة والعالقة بني املؤسسات ،وهذا يشكل
شكلية ألنها غري منتخبة انتخابا حرا وحقيقيا "(.)22
بداية انتقال اجملتمع العربي من جمتمع " املؤسسة الطبيعية"
لذلك مباذا ميكن تفسري عدم ترسيخ الدستورية يف اجملال إىل جمتمع " املأسسة السياسية العقالنية "* ،ويف هذا جتدر
السياسي العربي وحتوهلا إىل رافعة ناظمة للحياة السياسية اإلشارة إىل أن التطبيق السليم لدولة القانون يتطلب ضمان
بشكل عام ؟ ،وكيف ميكن لنا حتقيق نقلة نوعية النتصار علوية الدستور ومسوه.
الشرعية الدستورية يف األنظمة السياسية العربية ومنحها
هذا ما تفتقده الدساتري العربية اليت تتميز مبا يلي:
قيمة جمتمعية غري قابلة للرتاجع أو االنكفاء ؟.
 هناك قيود شديدة حتول دون متتع املواطنني العرب حبقوقهم -2اإلصالح الدستوري وشروط الدستور الدميقراطي
على أرض الواقع ،وتتجسد تلك القيود يف بنود الدساتري العربية
يعين مصطلح " دستور" الذي يقابله بالفرنسية  Constitutionاملتعلقة حبقوق وواجبات املواطنني اليت تنظم احلقوق بشكل
"التأسيس" أو " البناء" ،إي التنظيم أو القانون األساسي مبا يعين ضيق األفق يفرغ معظم هذه احلقوق من مضامينها.
البحث عن األسس الكفيلة ب " تأصيل وضبط ممارسة السلطة
وتنظيم مؤسسات الدولة " ،أي إعادة بناء الدولة والسلطة على  -السلطة املطلقة أو شبه املطلقة لرئيس الدولة هي من أهم
العوامل اليت حتد من استمتاع املواطنني العرب حبقوقهم املدنية
تصورات فلسفية وآليات تنظيمية جديدة (.)23
والسياسية ،األمر الذي حييد بدوره الدور األساسي الذي من
على هذا األساس يشرتط أن تتوفر الدولة على دستور حيدد املفرتض أن تضطلع به السلطتني التشريعية والقضائية.
حكمها وطبيعة نظامها ،وينظم عالقات سلطتها ويضمن
حقوق وحريات أفرادها ،بيد أن الدستور وحده ال يكفي  -تفشي ظاهرة إعالن حاالت الطوارئ يف البلدان العربية ما خلق
وضعا يف غاية الصعوبة من حيث تطبيق الضمانات الدستورية
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للحقوق املدنية والسياسية أثناء إعالن حالة الطوارئ (.)27
 اقتصار عملية املراجعات الدستورية وما يرتبط بها من إصالحسياسي على الشكل دون املضمون ،حيث تعاني مجيع املراجعات
الدستورية من عدم االقرتاب من القضايا اجلوهرية اليت من
شأنها دفع احلياة السياسية يف األنظمة العربية إىل حالة
التوازن الفعلي واحلقيقي بني السلطات ،وإقرار مبدأ سيادة
القانون ويربط السلطة باملسؤولية واملساءلة القانونية (.)28
 -3مبدأ احلكم الدستوري الدميقراطي

احلكم بني احلكام واحملكومني وحقوق وحريات األفراد من
أجل بناء أنظمة عربية دميقراطية جديدة ،إذ أن الدساتري
الدميقراطية يف األنظمة العربية تبقى ناقصة وال تأخذ
قوتها امللزمة إال بعد موافقة الشعب عليها وإقرارها باالستفتاء،
فالدساتري العربية جيب أن حتارب اجلمود الفكري الذي هيمن
على الفكر الدستوري يف املاضي و أن حتمل الوطن العربي إىل
آفاق املستقبل (.)31
 -احملور الثالث :التعديل الدستوري اجلديد يف اجلزائر ( ) 2016

هو احلكومة اليت تدار بواسطة القانون ،إنها تضع حدودا على هل التعديل الدستوري اجلديد يف اجلزائر جاء بهدف حتقيق
نطاق عمل احلكومة وترسي احلقوق الفردية وختلق الفرصة الدميقراطية و الرشادة السياسية أم وسيلة الحتواء األزمات
لإلصالح يف حال جتاوزت احلكومة صالحياتها ،والنظام واالضطرابات خوفا من انتقال عدوى الثورات العربية ؟.
مع موجة االضطرابات اليت عرفتها املنطقة العربية ،وتصاعد
الدستوري هو الذي يرجع إىل حكم القانون.
فالدسرتة  Constitutionalizationهي عملية سياسية تواكب االحتجاجات الشعبية يف الشارع اجلزائري بداية سنة ،2011
سياقات اخلروج من السلطوية واالنتقال حنو الدميقراطية ،ألقى رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خطابا
وحتديد سلطة احلاكمني واحملكومني يف ظل النظام السياسي موجه للشعب يف  15أفريل من نفس السنة وأعلن فيه عزمه
املزمع اخلروج منه ،من خالل التصورات الدستورية املعيارية القيام جبملة من اإلصالحات السياسية على رأسها تعديل
 ،)Normativeوالوضعانية ( )Positivistووضع شرعية جديدة الدستور ،وبالتالي فإن مشروع القانون املتضمن التعديل
تتزامن مع بروز حدود النسق القانوني الذي سيشرع للنظام الدستوري الذي قرر رئيس اجلمهورية املبادرة به ،يندرج يف
إطار مواصلة مسار اإلصالحات السياسية اليت أعلنها الرئيس
السياسي القادم (.)29
يف خطابه ،ويهدف إىل مالئمة القانون األمسى للبالد مع
وعليه فإن منطق اهلندسة الدستورية املواكبة لالنتقاالت املتطلبات الدستورية والسياسية اليت افرزها التطور السريع
الدميقراطية يف الدول العربية مبين على ترسيم التوازنات جملتمعنا والتحوالت العميقة اجلارية إقليميا ودوليا.
املتوصل إليها يف السياق االنتقالي والتقليص من عدم اليقني الذي
يرافقه ،ويف ضوء ذلك ميكن فهم القرار الواعي للنخب أطراف وقد اعتمدت السلطة يف مسلك تعديل الدستور على خيار
املشاورات مع القوى السياسية واملدنية يف أكثر من مرحلة،
االنتقال ودسرتة العمل السياسي يف إطار نظام دميقراطي.
حيث قام رئيس اجلمهورية بتشكيل جلنة خاصة يف ماي
وال تقاس دميقراطية الدساتري مبدى إقرارها للحقوق  2011يرتأسها عبد القادر بن صاحل رئيس جملس األمة،
واحلريات فحسب ،بل تتحدد أيضا بدرجة حرصها على تأكيد إلجراء املشاورات مع خمتلف التيارات السياسية واملدنية حول
الشرعية الدستورية ،أي جعل ما هو مدرج يف باب احلقوق تصوراتها ومقرتحاتها لعملية اإلصالح السياسي ،لكن بقي
واحلريات حمرتما على صعيد التطبيق واملمارسة ،وعليه فإن ملف تعديل الدستور يف وضع جممد إىل غاية سنة ،2013
ميزة الدستور الدميقراطي أنه يضمن حقوق األفراد وحرياتهم حيث مت إنشاء جلنة قانونية تتوىل مهمة إعداد ورقة لتعديل
وينزله منزلة األحكام اخلاصة بتنظيم السلطة والعالقة بني الدستور على ضوء مسودة قدمته حكومة عبد املالك سالل ،وقد
املؤسسات واالعرتاف بالتداول السلمي للسلطة بني األغلبية قدمت اللجنة القانونية ورقتها للتعديل يف صيف سنة ،2013
واملعارضة (.)30
ليعود ملف تعديل الدستور حلالة اجلمود من جديد قبيل
فاإلصالح الدستوري يف الوطن العربي الذي ميثل القاعدة اقرتاب موعد االنتخابات الرئاسية لسنة  ،2014وبالتالي حتول
األساسية حلركة اجملتمع يف جوانبها املختلفة هو الدعامة ملف التعديل لوعد انتخابي يف احلملة االنتخابية لرئاسيات
()32
الراسخة اليت يستقر عليها اإلصالح السياسي برمته ،وقد أفريل .2014
أمجع الباحثني والساسة ورجال الفقه الدستوري على أن يف مرحلة ثانية مت استئناف مسار التعديل بعد جتديد انتخاب
التغيريات املتجددة اليت تطرأ على البنية السياسية واالقتصادية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإطالق جولة جديدة من
للمجتمعات العربية تستوجب معاودة النظر يف الدساتري ابتداء املشاورات لتقديم مسودة ملشروع التعديل ،حيث أعلن الرئيس
من املعامل األساسية للنظام ،مرورا بهيكل السلطة السياسية بوتفليقة اثر اجتماع جمللس الوزراء يوم  07ماي  ،2014أنه سيتم
واهليئات اليت متثلها وصورة التوازن الضروري يف االختصاصات .اإلعالن عن اقرتاحات التعديل اليت خلصت إليها جلنة اخلرباء

وال شك يف أن صياغة دساتري جديدة تعد الفرصة األكثر ملناقشة آرائها ومقرتحاتها وقد مت تكليف أمحد أوحيي مدير
أهمية لألنظمة العربية ألنه سيقرر األسس القانونية ديوان رئيس اجلمهورية باإلشراف على إدارة كامل عملية
واإلطار املستقبلي للدول العربية ،كما أنه سيحدد أسس املشاورات( ،)33لكن أحزاب املعارضة وعددا من الشخصيات
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أ.جهيدة ركاش

قاطعت هذه املشاورات.

أما عن التغيريات اليت أُمل أن حيملها الدستور اجلديد فقد
أكد األستاذ حممد فادن أن التعديل الدستوري سيكون
جوهريا وعميقا يفوق تعديالت  ،1996حتى يؤسس جلمهورية
ثانية أو جديدة ،ولن يكون ذلك ممكنا إال باعتماد نظام مبين
على الفصل املرن بني السلطات وتوطيد استقاللية القضاء
ومحاية احلريات ،وكذا تعزيز دور الربملان ومكانة املعارضة
وتعزيز قواعد الدميقراطية والتعددية ،والتداول الدميقراطي
على السلطة ومحاية االقتصاد الوطين وحرية الصحافة،
باإلضافة إىل حتديد الوالية الرئاسية خبمس سنوات قابلة
للتجديد مرة واحدة فقط ،أي العودة إىل ما كان معمول به يف
()34
دستور  1996قبل تعديله سنة .2008
لكن مسار التعديل شهد شدا وجذبا بني السلطة والقوى
املعارضة ،مما أدى إىل تأخري صدور التعديل الدستوري
وجتسيده الفعلي ،هذا ما شكل مصدر انتقادات حادة من
طرف األحزاب السياسية املعارضة اليت اتهمت النظام ب
" غياب اإلرادة " يف جتسيد اإلصالحات السياسية املوعودة
ومن ذلك تعديل الدستور( ،)35وتعترب أحزاب املعارضة أن
هذه املشاورات شكلية وأن النظام يبحث فقط عن الشرعية
لعهدته الرئاسية ،باإلضافة إىل الغموض الذي اكتنف القرار
السياسي حول كيفية اعتماد الدستور ،وكان املثري للجدل يف
هذا التعديل هو غياب املعارضة واجملتمع املدني عن املشاورات
وبالتالي غياب قوة االقرتاح وقوة االحتجاج ،باإلضافة إىل عدم
احرتام املادة  174من الدستور ( ،)36اليت تعد من أهم الدعائم
التنظيمية إلجراء التعديالت الدستورية ،ذلك أنها تنص
على وجوب موافقة األغلبية الربملانية يف مرحلة أوىل ،ثم
احلصول على موافقة األغلبية الشعبية يف مرحلة ثانية من
خالل تنظيم استفتاء شعيب يف مدة ال تتجاوز مخسني يوما بعد
إجراء االستفتاء الربملاني ،لكن املشرع اجلزائري مل يعمل بذلك
وقام باالستنجاد باملادة  176من الدستور ( ،)37اليت تنص على
إمكانية إصدار رئيس اجلمهورية قانون التعديل الدستوري
مباشرة دون عرضه على االستفتاء الشعيب متى أحرز ثالثة
أرباع  3/4أصوات أعضاء غرفيت الربملان ،شريطة أن ال ميس
املبادئ العامة اليت حتكم اجملتمع اجلزائري وحقوق اإلنسان
واملواطن والتوازنات العامة األساسية للسلطات واملؤسسات
()38
الدستورية.
وفق هذا السياق جاءت اإلصالحات الدستورية اليت كان
يعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ سنوات ،بعدما
متت املوافقة عليه باألغلبية الربملانية يف  07فرباير ،2016
وقد متيز الدستور اجلديد أو دستور االنتقال إىل الدولة
املدنية على ح ًد تعبري األوساط السياسية واإلعالمية بإدخال
العديد من التعديالت خاصة ما تعلق األمر بديباجة الدستور
اليت عرفت إضافة فقرات جديدة ختص املصاحلة الوطنية
وتكريس خيارات الشعب اجلزائري ،باإلضافة إىل تعديل 74
182

مادة من جمموع  182مادة يتضمنها دستور  ،1996كما محلت
الوثيقة  23مادة أخرى بصيغة مكرر ،وأدرجت  04مواد جديدة
متاما ،وقد مست هذه التعديالت احملاور األساسية األربعة من
الدستور وهي على التوالي :الديباجة ،املبادئ العامة اليت حتكم
اجملتمع وال سيما حقوق وحريات املواطن ،تنظيم السلطات،
والرقابة الدستورية.
وأهم ما جاء يف الدستور اجلديد هو االعرتاف باللغة األمازيغية
كلغة وطنية ورمسية ( املادة  )39( )4بعدما كان الدستور
يعرتف بلغة واحدة رمسية ،وبالرغم ما متثله اللغة من
مكونات املبادئ العامة للمجتمع اجلزائري اليت ينص الدستور
أن املساس بها يفرتض املرور على االستفتاء الشعيب كما تنص
عليه املادة  174من دستور  .)40(1996لذلك فإن املثري للجدل
يف هذا التعديل هو عدم احرتام هذه املادة  ،اليت تعد من أهم
الدعائم التنظيمية إلجراء التعديالت الدستوري ،ذلك أنها
تنص على وجوب موافقة األغلبية الربملانية يف مرحلة أوىل ثم
احلصول على موافقة األغلبية الشعبية يف مرحلة ثانية ،من
خالل تنظيم استفتاء شعيب يف مدة ال تتجاوز مخسني يوما بعد
إجراء االستفتاء الربملاني ،ولتفادي اإلحراج مت اللجوء إىل املادة
 176من الدستور ( ،)41اليت تنص على إمكانية إصدار رئيس
اجلمهورية القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة
دون عرضه على االستفتاء الشعيب يف حال إحرازه ثالثة أرباع
أصوات أعضاء غرفيت الربملان ،على أ ً
ال ميس املبادئ العامة اليت
حتكم اجملتمع اجلزائري ،وحقوق اإلنسان واملواطن والتوازنات
()42
العامة األساسية للسلطات واملؤسسات الدستورية.
كما أن تعديل املادة  ( 178يف دستور  ( )1996املادة  212يف دستور
 ) 2016اليت تنص على الثوابت غري القابلة للتعديل يف أي تعديل
دستوري من خالل إضافة الفقرة  8إليها وختص عدم املساس
مبدة العهدة الرئاسية يف أي تعديل ،تشكل هي األخرى مساسا
بالتوازنات األساسية للسلطات واملؤسسات الدستورية بدليل أن
تغيري املادة  74يف تعديل  ،2008قد أحدث جدال سياسيا كبريا
وسط الطبقة السياسية واجملتمع وقرئت يومها على أنها منع
()43
للتداول السلمي على السلطة وغلق للدميقراطية.
ومل يغري الدستور اجلديد شيئا يف منط احلكم ،حيث يؤخذ على
النظام اجلزائري بأنه ذو رئاسية متشددة وجاء الدستور اجلديد
ليؤكد هذا النهج  ،إذ منح رئيس اجلمهورية صالحيات واسعة
تتجاوز كل السلطات التشريعية والقضائية ،وهذا ما أكدته
املادة  91و  ،93اللتان تقدمان للرئيس احلق يف تعيني أو إقالة
الوزير األول وأعضاء حكومته ،والربملان ال يضطلع يف هذا األمر
إال بدور استشاري غري ملزم ،وهو ما يفرغ املؤسسة التشريعية
من أحد أهم أدوارها املمثل يف مراقبة عمل السلطة التنفيذية
وحماسبتها ،كما أن املادة  173تعترب رئيس اجلمهورية هو
الذي يرأس اجمللس األعلى للقضاء ،هذا ما يشكل انتهاكا ملبدأ
فصل السلطات الذي يتميز به النظام الدميقراطي وجيسد
()44
اختالال واضحا الستقاللية القضاء.
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التحوالت السياسية يف املنطقة العربية ومسألة التعديالت الدستورية :قراءة يف التعديل الدستوري اجلزائري اجلديد

من أوىل أولوياته ،باعتباره اللبنة األساسية اليت تبنى عليها
خطوات اإلصالح الالحقة ،األمر الذي يفرض ضرورة
تصحيح األوضاع الدستورية يف البالد العربية بتعديل املواد
اليت تتعارض مع املتطلبات الدميقراطية احلقيقية ،أو وضع
دساتري عصرية لتلك الدول اليت مل تشهد هذه املرحلة بعد،
مع إزالة الفجوة بني نصوص الدساتري وأهداف اجملتمع يف
التطور الدميقراطي.

زيادة على ذلك فقد مست التعديالت اجلديدة أيضا مهام
الربملان الذي تدعم بصالحيات جديدة خصوصا يف عالقته
باجلهاز التنفيذي ،حيث مت توسيع صالحية جملس األمة
الذي حتصل على حق اقرتاح القوانني والتعديل ،بعدما كان
ميلك فقط صالحية املوافقة على القوانني أو رفضها دون حق
التعديل أو االقرتاح ،وهي مهمة جديدة تعين تغيريا يف السلطة
التشريعية لغرفيت الربملان ،مع ما لذلك من مساس بالتوازنات
بني املؤسسات
الدستورية إذا ما متت املمارسة الفعلية هلذا ويف هذا اجملال البد أن تتضمن الدساتري العربية اجلديدة ما
()45
الدور اجلديد.
يلي:
وبالتالي فرغم كل ما قيل ويقال ،ال يزال احلديث عن التعديل  -ضرورة صياغة الدساتري العربية اجلديدة على قاعدة أن
الدستوري حدثا يطفو على السطح ،حيث حتول ملف تعديل السيادة للشعب وأنه مصدر كل السلطات ،وعلى مبدأ سيادة
الدستور من وعد لإلصالح السياسي يف سياق إقليمي عربي ثائر القانون الذي حيرتم مواثيق حقوق اإلنسان وتتضمن كل
سنة  ،2011إىل وعد انتخابي مع انتخابات رئاسة اجلمهورية حقوق املواطنة مبا يضمن انتماؤه القومي أو الديين أو السياسي
سنة  ،2014ومن ثم فبعد أن كان التعديل الدستوري هاجس احلق يف تقلد الوظائف العامة والسياسية يف بلده.
يضغط ضد السلطة من أجل اإلصالح ،أصبح التعديل فرصة
له إلعادة تنظيم نفسه وهذا ما يفسر جزئيا بطئ عملية  -أن تصون هذه الدساتري احلق يف التعددية الفكرية والسياسية
إعداده ،حيث بقدر ما مثل التعديل الدستوري طوق جناة واحلق يف تشكيل األحزاب واجلمعيات.
للنظام مع اإلعالن عنه ،بات تدرجييا أداة بيد النظام لريوج  -أن ينص الدستور على الضمانات اليت تكفل احلريات واحلقوق
لعنوان اإلصالح طيلة الفرتة السابقة ،وليعيد هيكلة السلطة وحتميها ،مبعنى أن يتضمن الدستور الضمانات اليت حتول دون
السياسية حسب التوازنات داخلها(.)46
إهدارها أو مسها على وجه غري مشروع (.)48
كما أن احلكم على هذا الدستور ال ينطلق من احلكم على
نصوصه ألن املشكلة األساسية مل تكن يوما يف النصوص
كيفما كانت ،فالدساتري اجلزائرية مثال تنص على " فصل
السلطات " ،لكن السؤال املطروح هل يتم فعال فصل السلطات
؟ ،أم أن السلطة التنفيذية متغولة وتتحكم يف كل السلطات
األخرى التشريعية والقضائية ،املشكلة إذن يف عدم حتديد
()47
طبيعة النظام أصال.

 -2اإلصالح السياسي /املؤسسي :وجوهره هو اختاذ مجلة من
اإلجراءات اليت تؤدي إىل تفكيك البنية التسلطية للدولة
وإضفاء الطابع الدميقراطي على نظام احلكم ،وذلك يف إطار
تأسيس عقد اجتماعي جديد بني الدولة واجملتمع يستند إىل
قيم وأسس املواطنة والقبول بالتعددية السياسية والفكرية
وسيادة القانون والعدالة االجتماعية ،وتوفري ضمانات احرتام
حقوق اإلنسان وإفساح اجملال أمام قوى وتنظيمات اجملتمع
املدني ،ويف هذا السياق ميكن تكريس الدستورية القانونية
كأساس لشرعية السلطة يف األنظمة السياسية العربية (.)49

حقيقة أن موضوع اإلصالح يف الوطن العربي البد أن يعاجل من
زوايا خمتلفة ،فنحن ال نقدر على القيام بإصالحات سياسية
مبعنى إصالح يف بنية النظام وحتويله إىل نظام دميقراطي أو
حتى تغيريه بالكامل مبعزل عن إصالحات بنيوية تطال البنية
االجتماعية واالقتصادية للمجتمع العربي.

 -3إصالح املؤسسات واهلياكل السياسية :وملا كان النظام
الدميقراطي يرتبط بوجود مؤسسات قوية تتمثل يف الفروع
الثالثة املعروفة من تنفيذية تشريعية وقضائية ،فضال عن
الصحافة واإلعالم ،ثم مؤسسات اجملتمع املدني فالبد من
مراجعة هذه املؤسسات لضمان أدائها الدميقراطي السليم (.)50

احملور الرابع :آفاق اإلصالح السياسي والدستوري يف العامل
العربي :القواعد األساسية ملنهج اإلصالح السياسي

إن جتسيد اإلصالح السياسي الفعال يف الوطن العربي احملقق  -4ومن أجل جتسيد اإلصالح الدستوري الدميقراطي يستدعي
للحكم الدميقراطي الرشيد ،يستدعي ضرورة توفر العديد من ضرورة إلغاء قوانني الطوارئ املعمول بها يف بعض البلدان
العناصر واآلليات الضامنة لتجسيد ذلك النمط من احلكم العربية ألنها تنقص من دميقراطية النظام السياسي.
واملتمثلة فيما يلي:
 -5إطالق حريات تشكيل األحزاب السياسية يف إطار الدستور
 -1اإلصالح الدستوري والتشريعي :تشكل الوثيقة الدستورية والقانون ،مبا يضمن جلميع التيارات الفكرية والقوى السياسية
قمة البناء القانوني-احلقوقي لدولة ،كونه حيدد طبيعة املدنية أن تعرض براجمها وتدخل تنافسا حرا شريفا على
وحدود العالقات بني السلطة واجملتمع ،أي أنه يعترب املؤطر احلكم بشكل متكافئ حتت مظلة احلريات املنصوص عليها يف
األول للعمل السياسي واملدني  ،لذا فإن أي حترك لإلصالح املواثيق الدولية.
يف أي دولة عربية لن يكتمل ما مل يأخذ املسألة الدستورية  -6حترير الصحافة ووسائل اإلعالم من التأثريات واهليمنة
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أ.جهيدة ركاش

احلكومية ،ذلك ألن هذا التحرير دعامة قوية من دعائم النظام الطفرة واهلزة اليت ميكن أن تؤدي إىل أهداف عكسية واألمثلة
كثرية يف تطبيقات الدول واجملتمعات.
الدميقراطي والدعامة القوية للشفافية.
 -7إطالق حرية تشكيل مؤسسات اجملتمع املدني وذلك بتعديل اهلوامش
القوانني املقيدة حلرية تكوين اجلمعيات والنقابات واالحتادات  -1فوز نايف عمر رحيان "،العوملة وأثرها على عملية اإلصالح الدميقراطي يف
التطوعية ،مهما كان طابعها السياسي أو االجتماعي أو الثقايف الوطن العربي منذ  ،"2006-1990رسالة ماجستري ،جامعة النجاح الوطنية يف
نابلس بفلسطني ،كلية الدراسات العليا ،2007 ،ص .106
أو االقتصادي.
 -8تشجيع قياسات الرأي العام وحتريرها من العوائق بوصفها
إحدى وسائل الدميقراطية األساسية ،والعمل عل تأسيس
اهليئات واملراكز البحثية الستطالع الرأي العام العربي
بصورة دورية يف مجيع القضايا السياسية واالجتماعية
واالقتصادية (.)51
 -9االحتكام إىل شرعية الدستور الدميقراطي املستند إىل
حكم القانون واستقالل القضاء ونزاهته ممثال يف احملكمة
الدستورية ،هذا إضافة إىل قدرة اجملتمع املدني والرأي
العام على التأثري يف النظام ،واستناد السلطة التنفيذية على
الشرعية الدستورية (.)52
 -10إصالح منظومة إدارة احلكم مبا يسمح بالعدالة بني القوى
السياسية واالجتماعية.
-11إصالح مسار و غايات التنمية على النحو الذي يضمن
تعظيم الناتج وتوسيع قاعدة املشاركة الشعبية على حنو
عادل (.)53
اخلامتة
مل يعد ممكنا يف مثل هذه الظروف اليت تواجه اجملتمعات
العربية االكتفاء بالسعي إىل التحول من احلكم السلطوي
إىل احلكم الدميقراطي ،وأن نعترب عملية التحول هذه هي
اإلصالح السياسي املنشود خصوصا وأن هناك قيودا وحتديات
ميكن أن تفرغ عملية التحول تلك من مضامينها احلقيقية ،إن
مل تشمل عملية اإلصالح عمليات أخرى ملواجهة تلك التحديات
والقيود.
اإلصالح العربي املنشود سيكون حتما عملية معقدة ومركبة
متزج بني العملية اجلوهرية لإلصالح أي التحول من
جمتمعات سلطوية اىل جمتمعات دميقراطية ،وبني السعي
لتحقيق ما يسمى ب "احلكم الصاحل " ضمن عملية حتديثية
شاملة للمجتمعات العربية ،قادرة على نقل هذه اجملتمعات
من أغوار التخلف إىل آفاق احلداثة اقتداء مبا دونه الكواكيب
يف خامتته حيث يسوق قاعدة أساسية فحواها " أنه جيب قبل
مقاومة االستبداد تهيئة ماذا يستبدل به ،فمعرفة الغاية ولو
إمجاال شرط طبيعي لإلقدام على كل عمل وهو ما ميكن
التعبري عنه " بالرؤية اإلسرتاتيجية لإلصالح ".
وأخريا فإن اإلصالح السياسي جيب أن يشكل يف وطننا
العربي عمال اسرتاتيجيا مدروسا وأن يتم تنفيذه حسب خطة
تدرجيية تراعي املراحل واألفاق واألولويات ،حتى ال حتدث
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 -2إمساعيل معراف ،الوضع اإلقليمي العربي يف ظل املتغريات الدولية :مع
الرتكيز على قضايا اإلصالح والتحول الدميقراطي ،اجلزائر :املؤسسة الوطنية
لالتصال والنشر ،2009 ،ص .598
 -3برهان غليون ،حول اخليار الدميقراطي :دراسات نقدية ،سلسلة دراسات
وأحباث ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.1994 ،

 -4حممد فهيم درويش ،مرتكزات احلكم الدميقراطي وقواعد احلكم الرشيد،
القاهرة :دار النهضة العربية ،2010 ،ص.177
 -5إبراهيم البيومي غامن ،مبادرات اجملتمع املدني لإلصالح السياسي ،يف ندوة
الدميقراطية واإلصالح السياسي يف الوطن العربي ،جامعة القاهرة22-21 ،يونيو
 ،2005ص .423
 -6حممد فهيم درويش ،مرجع سابق ،ص .177
 -7حممد جابر األنصاري ،تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية ،
بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،1999،ص .190
 -8حممد عابد اجلابري ،إشكاليات الفكر العربي املعاصر ،بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية1990 ،
 -9ناجي عبد النور ،احلركات االحتجاجية يف تونس وميالد املوجة الثانية من
التحرير السياسي ،يف توفيق املديين وأخرون ،الربيع العربي..إىل أين ؟ أفق جديد
للتغيري الدميقراطي ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،2012 ،ص .154
 -10حممد جابر األنصاري ،حتليل الواقع العربي من منظور املشروع احلضاري،
يف جمموعة من املؤلفني ،حنو مشروع حضاري نهضوي عربي ،بريوت :مركز
دراسات الوحدة العربية ،2001 ،ص .332
 -11إمساعيل معراف ،مرجع سابق ،ص .567
 -12مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية ،التقرير االسرتاتيجي العربي،
القاهرة :جملة األهرام ،2010 ،ص .155
 -13نفس املرجع ،ص .155
 -14شادية فتحي إبراهيم " ،حمددات اإلصالح السياسي يف الدول العربية "،
حبث مقدم إىل مؤمتر قضية الدميقراطية يف الوطن العربي ،القاهرة،2004 ،
ص .13-12
 -15طامشة بومدين "،إسرتاتيجية التنمية السياسية :دراسة حتليلية ملتغري
البريوقراطية يف اجلزائر" ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اجلزائر:كلية العلوم
السياسية واإلعالم ،2007 ،ص .255
 -16حسنني توفيق إبراهيم ،النظم السياسية العربية :االجتاهات احلديثة يف
دراستها ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،ص .99
 -17بوحنية قوي وآخرون ،االنتخابات وعملية التحول الدميقراطي يف اخلربة
العربية املعاصرة ،عمان :دار الراية للنشر والتوزيع ،2011 ،ص.231-230
 -18ناجي عبد النور ،مرجع سابق ،ص .163
 -19حممد هناد "،اإلصالحات السياسية يف اجلزائر ".2012-01-22 ،
http://univ30.one-forum.net/t32-topic
 -20احممد مالكي ،حول الدستور الدميقراطي ،يف جمموعة من املؤلفني،
الدميقراطية والتحركات الراهنة للشارع العربي ،بريوت :مركز دراسات
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التحوالت السياسية يف املنطقة العربية ومسألة التعديالت الدستورية :قراءة يف التعديل الدستوري اجلزائري اجلديد
الوحدة العربية،2007،ص .44
 -21طامشة بومدين ،دراسات يف التنمية السياسية يف بلدان اجلنوب ،اجلزائر:
ديوان املطبوعات اجلامعية ،2011،ص .130
 -22ثناء فؤاد عبد اهلل ،آليات التغيري الدميقراطي يف الوطن العربي ،ط ،2بريوت:
مركز دراسات الوحدة العربية ،2004 ،ص .78
 -23احممد مالكي ،مرجع سابق ،ص .48
 -24السيد يسني "،قياس الدميقراطية العربية :جتربة مرصد اإلصالح
العربي " ،يف مؤشرات قياس الدميقراطية يف البلدان العربية ،بريوت :مركز
دراسات الوحدة العربية ،2009،ص.19
 -25احممد مالكي ،املرجع السابق ،ص .51
 -26مسعود شيهوب " ،مقاربة حول آليات اإلصالح السياسي يف العامل العربي "،
جملة الفكر الربملاني ،العدد  21نوفمرب  ،2008ص.66
* املأسسة السياسية :هي االعتماد على عملية صنع القرار السياسي على اهلياكل
واألطر النظامية املختلفة من برملانات وأحزاب ومجاعات ضغط ،حبيث تصري
املأسسة بهذا املعنى نقيضا للشخصانية اليت ترتكز على العنصر الشخصي يف
العملية السياسية واليت تتصف بها بلدان العامل الثالث ،انظر :هالل علي الدين،
معجم املصطلحات السياسية ،ص .219
 -27قاسم مسيح عزام "،احلقوق املدنية والسياسية يف الدساتري العربية " ،يف
الدستور يف الوطن العربي :عوامل الثبات وأسس التغيري ،بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،2006 ،ص.75-74
 -28صافيناز حممد أمحد "،املغرب :تغري املشهد السياسي " ،جملة الدميقراطية،
القاهرة :مركز األهرام ،العدد ،2001 ،40ص.164
 -29فتحي العفيفي "،الفدرلة والدسرتة يف اخلليج العربي :دراسة يف عقيدة
التفكك " ،يف الدستور يف الوطن العربي :عوامل الثبات وأسس التغيري ،بريوت:
مركز دراسات الوحدة العربية ،2006 ،ص .80
 -30بومدين بوزيد "،احلراك الدميقراطي يف الشارع العربي"  ،يف :الدميقراطية
والتحركات الراهنة للشارع العربي ،بريوت:مركز دراسات الوحدة
العربية ،2007،ص.10
 -31إمساعيل سراج الدين :الدساتري العربية اجلديدة جيب أن حتارب اجلمود
الفكرى 2011 - 12 - 12
http://www.masress.com/youm7/552879
 -32لكريم مرزوقي ،تعديل الدستور يف اجلزائر :مسار طويل مل ينته بعد ،تونس:
املعهد التونسي للدراسات اإلسرتاتيجية ،2014 ،ص .31

 -38ماهر قنديل ،اجلزائر :التأسيس جلمهورية ثانية أم إعادة انتاج النظام السياسي،
الدوجة :املركز العربي لالحباث ودراسة السياسات ،جوان  ،2016ص.07
 -39اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،قانون رقم  01-16مؤرخ
يف  26مجادي األوىل عام 1437ه املوافق  6مارس سنة  ،2016يتضمن التعديل
الدستوري  ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،14الصادرة بتاريخ  7مارس سنة ،2016
ص.06
 -40دستور  ،1996مرجع سابق ،ص .31
 -41نفس املرجع ،نفس الصفحة.
 -42ماهر قنديل ،مرجع سابق ،ص.07
 -43ح.سليمان "،اجمللس الدستوري حيضر الفتوى الثالثة لبوتفليقة " ،جريدة
اخلرب 13 ،يناير  ،2016متاح على املوقع االلكرتوني،www.elkhabar.com ،
شوهد يوم  20جوان .2016
 -44خالد بن شريف ،هل ُتصلح التعديالت الدستورية اجلديدة عجلة السياسة
يف اجلزائر؟ 17 ،يناير  ،2016متاح على املوقع االلكرتوني www.sasapost.
 ،comشوهد يوم  20جوان .2016
 -45ح .سليمان ،مرجع سابق .
 -46لكريم مرزوقي ،مرجع سابق  ،ص.47
 -47رشيد زياني شريف ،مشكلة اجلزائر يف نظام احلكم وآلياته وليست يف نص
الدستور 21،جانفي  ،2016متاح على املوقع االلكرتوني،www.hoggar.org :
شوهد يوم  22جوان .2016
 -48ثناء فؤاد عبد اهلل ،آليات التغيري الدميقراطي يف الوطن العربي ،مرجع
سابق  ،ص .259
 -49حسنني توفيق إبراهيم،االقتصاد السياسي لإلصالح االقتصادي،القاهرة:
مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية،1999،ص.81
 -50إبراهيم البيومي غامن "،مبادرات اجملتمع املدني العربي لإلصالح السياسي "،
ندوة الدميقراطية واإلصالح السياسي يف الوطن العربي ،جامعة القاهرة 22-21
يونيو  ،2005بنغازي :دار الكتب الوطنية ،ص .436
 -51نفس املرجع ،ص .438
 -52علي خليفة الكواري ،حوار من أجل الدميقراطية ،بريوت :دار الطليعة،
 ،1996ص .140
 -53ثناء فؤاد عبد اهلل "،اإلصالح السياسي :خربات عربية " ،اجمللة العربية للعلوم
السياسية ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،العدد  ،2006 ،12ص .36

 -33لكريم مرزوقي ،مرجع سابق ،ص .32
 -34عثمان حلياني ،بوتفليقة يتعهد بطرح تعديل الدستور يف  ،2015مت االطالع
على املوقع يوم  28جانفي 2015
www.alarabiya.net/ar/nortth.africa/alarabiya 2014/12/31
 -35ياسني بودهان " ،خالفات بني احلكم واملعارضة يف اجلزائر حول طبيعة
التعديل الدستوري " ،جملة ايالف االلكرتونية ،العدد  ،4535االثنني  21أكتوبر
.2013مت االطالع عليها يوم  28جانفي .2015
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 -37نفس املرجع ،نفس الصفحة.
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