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رب الد�ستور املُ�ستفتى حوله يف فاحت يوليو /يوليوز
ُيعت ُ
ال�ساد�س بعد د�ساتري �سنوات  1962ـ  1970ـ
2011
َ
 1972ـ  1992ـ  .1996فخالل خم�سة وخم�سني عام ًا
على ا�ستقالل اململكة املغربية �صدرت �ست وثائق
د�ستورية� ،أي مبعدل د�ستور على ر�أ�س كل ت�سع �سنوات،
وهو متو�سط له داللته من الناحيتني الد�ستورية
وال�سيا�سية .فمن جهة ،هناك حاجة متجددة �إىل
تنقيح ومراجعة الوثيقة الد�ستورية ،الأمر الذي يعك�س
حيوية املجال ال�سيا�سي وحركية فاعليه ال�سيا�سيني
واالجتماعيني .بيد �أن اللجوء املنتظم �إىل �إعادة النظر
يف الوثيقة الد�ستورية وتعديل �أحكامها قد يعرب،
من جهة �أخرى ،عن �صعوبة ا�ستقرار فكرة التعاقد
االجتماعي التي يعترب الد�ستور �أ�سمى جت�سيد لها.
والواقع �أن املطلب الد�ستوري ظل ق�ضي ًة مف�صلية يف
جدلية التقارب والتباعد بني مكونات احلقل ال�سيا�سي
املغربي ،بل �شكل �أحد �أبرز م�صادر االختالف حلظ َة
و�ضع �أ�س�س بناء الدولة الوطنية احلديثة بعد اال�ستقالل
مكمن التوتر بني امل�ؤ�س�سة
[ 1956ـ  ،]1961كما ظل
َ
امللكية والأحزاب �سليلة احلركة الوطنية  ،ملا يزيد عن
ثالثة عقود من الزمن [ 1962ـ .]1996

�أوال  :عن طبيعة الد�ستور اجلديد

ت�سمح القراءة الفاحِ �صة للد�ستور املغربي اجلديد )
 ( 2011بالإقرار �أنه ُو ِ�ضع يف مبناه ومعناه على فل�سفة
د�ستورية تروم التغيري �ضمن اال�ستمرارية.فمن الت�صدير
و�إىل غاية �أحكام الباب الثالث ع�رش [ف ،]175ثمة
مقت�ضيات جديدة مل تت�ضمنها املراجعات الد�ستورية
ال�سابقة ،مبا فيها الد�ستور الت�أ�سي�سي ال�صادر يف 14
دجنرب/كانون �أول  ،1962و�إىل جانبها هناك حتويرات

وو�ضحت ،و�أزالت الغمو�ض الذي اكتنف العديد
د َّققتّ ،
من الأحكام ،ب�سب اقت�ضابها ن�صو�صها� ،أو عدم د ّقة
مت الإبقاء ،يف م�ستوى ثالث ،جزئيا
�صياغتها .وقد َّ
�أو كلي ًا على ف�صول كثرية من وثيقة  ،1996وهذا �أمر
يحدث يف العديد من التجارب الد�ستورية غري امل�صاغة
على فكرة القطيعة ،مع الإ�شارة �إىل �أن جمهوداً وا�ضح ًا
ُبذل لت�شذيب لغة ال�صياغة وحت�سينها ،وجتاوز العديد
من اله ّنات مقارنة مع الن�صو�ص الد�ستورية ال�سابقة،
بل �إن الوثيقة امل�صوت عليها يف ا�ستفتاء فاحت
يوليوز /متوز  2011ت�ضمنت م�صفوفة من املفاهيم
وامل�صطلحات الع�رصية امل�ألوفة يف التداول الدويل،
و�أدبيات املنظمات الدولية.
ميكن مالم�سة فل�سفة التغيري �ضمن اال�ستمرارية يف
طبيعة التوزيع «اجلديد» لل�سلطة �ضمن هند�سة الوثيقة
الد�ستورية .فمن جهة ،مل يحدث تغري جوهري يف
مكانة امللك يف ن�ص الد�ستور قيا�س ًا مع الد�ساتري
ال�سابقة ،حيث ا�ستمرت امل�ؤ�س�سة امللكية متمتع ًة
مبجمل ال�صالحيات وال�سلط الالّزمة لقيادة البالد
و�ضمان ا�ستقرارها وا�ستمرارها ،وال يجد قارئ الوثيقة
اجلديدة �أي عناء يف ا�ستخراج املفاتيح التي �ضمِ نها
امل�رشوع اجلديد للملك ملمار�سة �سلطة فعلية .ومن
مت تفوي�ض �صالحيات ظل امللك ميار�سها
جهة ثانيةَّ ،
فو َتةً،
مفو�ض ٌة ولي�ست ُم َّ
يف الد�ساتري ال�سابقة فهي �سلط َّ
املفو�ض له ،طبقا
�أو متناز ًال عنها نهائيا ،ما يعني �أن ّ
لنظرية التفوي�ض ،ميار�سها وفق احلدود املر�سومة له
�سلف ًا من قبل املف ِّو�ض .وقد نالحظ ،يف م�ستوى ثالث،
�إزالة بع�ض ال�صالحيات نتيجة التحويرات اجلديدة،
�أو تفويتها نظرا ملحدودية قيمتها الإ�سرتاتيجية
يف الهند�سة الد�ستورية للوثيقة اجلديدة .ومنيل �إىل
الظن �أن م�صدر ح�صول تغري �ضمن اال�ستمرارية
�ضمن التوزيع اجلديد لل�سلطة يف الوثيقة الد�ستورية
راجع بدرجة �أ�سا�سية �إىل طبيعة اجلغرافيا ال�سيا�سية
واالجتماعية املغربية .فواقع النخب ال�سيا�سية ،ودرجة
الوعي الدميقراطي للمجتمع ،وطبيعة الثقافة ال�سيا�سية
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مت تثبيت
ب «امل�رشوعية الدينية» ،ويف �صدارتها الف�صل  ،19فقد َّ
املقت�ضيات نف�سها مع بع�ض التحويرات غري اجلوهرية.فما هو
الفِ ت لالنتباه يف ال�صياغة اجلديدة للد�ستور �أن الرقم  ،19الذي ظل
هو نف�سه على امتداد الد�ساتري ال�سابقة ،قد تغري و�أ�صبح يحمل رقم
 41و ،42ولعل من �ش�أن هذا التغيري يف الرتقيم �أن ي�ساعد املغاربة
ن�سبي ًا على �إعادة ت�شكيل وعيهم ُحيال هذا الف�صل ،و�صياغة فهم
جديد لقيمته يف الوثيقة الد�ستورية ،و �إدراك �أهميته املركزية يف
احلياة ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�ساتية �إجماالً .واحلقيقة �أعطيت حمولة كبرية
وثقيلة لل�شق الأول من الف�صل التا�سع ع�رش ،الذي يق�ضي ب�أن «امللك
�أمري امل�ؤمنني� ،»...إىل ح ّد ارتهنت ف�صول د�ستورية كثرية بالت�أويالت
التي طالت مبناه ومعناه ،علم ًا �أن وا�ضعي هذا الف�صل يف الد�ستور
الت�أ�سي�سي ل�سنة  1962مل يكن وارداً يف َخلدِهم �أن يكت�سي الأبعاد التي
ِف
عرفها منذ عامي  1982و ،1983بل امتدت دائرة الت�أويالت ل ُت�ضع َ
عمل بع�ض امل�ؤ�س�سات (الربملان حتديداً)� ،أو حت ّل حملها ،وهذا ما
يف�رس ،يف الواقع ،اجلدل الذي نالَه هذا الف�صل يف العقدين الأخريين.
ونعتقد �أن ال�شق الأول من الف�صل التا�سع ع�رش [ ]19اخلا�ص باملكانة
الدينية للملك� ،أي لقب �أمري امل�ؤمنني ،مل يكن يف ُمكنِه �إثارة �أي جدل
�أو خالف لو بقي حم�صوراً يف نطاق املعاين والدالالت الطبيعية التي
كانت وراء �إ�رصار وا�ضعي د�ستور  1962على ت�ضمني هذا اللقب يف
ن�ص الوثيقة الد�ستورية .فامل�أمول �إذن يف �أفق تفعيل مقت�ضيات
الد�ستور اجلديد� ،أن نعود �إىل ما َف َكّر فيه وا�ضعو الف�صل التا�سع ع�رش ،
ونقطَ ع مع الت�أويل ا ُ
مل�ضرِ ّ بروح الد�ستور  ،البعيد عن املعاين الرمزية
الت�رشيفية والربوتوكولية ملفهوم «�إمارة امل�ؤمنني».

الناظِ مة مل�ؤ�س�سات الدولة ون�سيج املجتمع..كلها متغريات جعلت
التغيري �ضمن اال�ستمرارية اخليار الأن�سب والأمثل مل�سار الإ�صالح
ُ�صوت عليها �شعبي ًا بالإيجاب يف
الد�ستوري ،كما ج�سدته الوثيقة امل َّ
فانتح يوليوز/متوز .2011

ثانيا  :ا�ستمرار امللكية فاع ًال ا�سرتاتيجي ًا

تتجلى املكانة الو�سطى للملكية يف الهند�سة اجلديدة يف الإمكانيات
التي ت�ضمنتها الوثيقة الد�ستورية ،حيث حافظت للملك  ،كما �سبقت
الإ�شارة ،على ُع�صب االخت�صا�صات التي درجت الد�ساتري ال�سابقة على
أقرت مبادئ وقواعد جديدة من �ش�أنها
�إ�سنادها �إياه ،ويف الوقت ذاته � َّ
وبث روح
تقوية ال�سلطة الت�رشيعية ،وتعزيز دور احلكومة ورئي�سهاِّ ،
امل�ساءلة واملحا�سبة .فما يجب �أن يكون حا�رضاً يف وعينا ،ونحن
نفح�ص الوثيقة الد�ستورية اجلديدة ملعرفة ما �إذا كانت �أحكامها
تنحو �إىل القطع مع امللكية التنفيذية ،هو �أن االنتقال�س �إىل امللكية
الربملانية ،كما ح�صل يف م�صادرها الأ�صلية ) بريطانيا على �سبيل
املثال (راجع بدرجة �أ�سا�سية �إىل التغريات املف�صلية احلا�صلة يف
اجلغرافيا ال�سيا�سية واالجتماعية االجنليزية� ،أي االنتقال التدريجي
املج�سدة يف م�ؤ�س�سة التاج �أوالً،
من امل�رشوعية التاريخية والتقليدية
َّ
وامل�ؤ�س�سة امللكية الحقاً� ،إىل امل�رشوعية الدميقراطية النابعة من
�إرادات النا�س و�سيادتهم ،وقد تكاملت مع هذا االنتقال وع�ضدته
التغريات العميقة التي طالت نظام الأحزاب وفل�سفة االنتخاب وارتفاع
درجة الثقافة ال�سيا�سية الدميقراطية لعموم ال�شعب الربيطاين� ..إنها
يف الظن امل�صدر احلا�سِ م يف ميالد امللكية الربملانية الدميقراطية يف
بريطانيا على �سبيل املثال .والواقع �أننا حني ن�شري �إىل هذا النموذج
التاريخي ،ال يعني اعتما ُده مفهوم ًا �إر�شادي ًا لال�ستن�ساخ ،بقدر ما
نتوخى من ا�ستخال�ص �أهمية التطور التدريجي ،والن�ضج الوعي
والثقافة ال�سيا�سية يف اال�ستقرار على منط معني للحكم دون غريه.
لذلك ،فامللكية الربملانية يف املغرب �إن ارت�ضاها املغاربة ووافقوا
عليها يف امل�ستقبل لن تكون �إال من �صنعهم وحدهم ،ما يعني �أن �أي
تغري عميق يطال جغرافيتهم ال�سيا�سية واالجتماعية �سيكون حا�سم ًا
يف االنتقال �إىل هذا النمط من احلكم.

ومن جهة �أخرى ،ت�ضمنت الهند�سة الد�ستورية اجلديدة ـ �إىل جانب
الأحكام اخلا�صة باملكانة الدينية للملك ـ جملة من ال�صالحيات ،منها
مت
ما كان موجوداً يف الد�ساتري ال�سابقة ،ال�سيما وثيقة  ،1996و�أخرى َّ
حتويرها دون امل�سا�س بجوهره ،وثالثة �أحدثت لأول مرة يف �سياق
ُ
الد�سرتة اجلديدة لبع�ض املبادئ وامل�ؤ�س�سات.
فمن االخت�صا�صات التي عرفت حتويرات يف الد�ستور اجلديد� ،سلطة
تعيني الوزير الأول� .إذ خالف ًا ملا كان يق�ضي به الف�صل الرابع
والع�رشون (�، )24ألزم الف�صل ال�سابع والأربعون ( )47امللك بتعيني
الوزير الأول ـ الذي �أ�صبح ي�سمى يف الوثيقة الد�ستورية اجلديدة رئي�س
احلكومة ـ من «احلزب الذي ت�صدر انتخابات �أع�ضاء جمل�س النواب،
وعلى �أ�سا�س نتائجها ،ويعني �أع�ضاء احلكومة باقرتاح من رئي�سها».
انفك يع ِّر�ض
ف�صل يف جدل د�ستوري ما َّ
والواقع �أن التحوير اجلديد َ
�آراء النخبة ال�سيا�سية �إىل االختالف واالنق�سام ،ال�سيما بعد التعديالت
التي طالت الد�ستور عامي  1992و ،1996حيث �أ�صبح الوزير الأول
ي�شارك يف اقرتاح �أع�ضاء حكومته على امللك ،وغدا جمرباً على تقدمي
برناجمه ال�سيا�سي �أمام الربملان من �أجل املوافقة عليه� .إىل جانب
ذلك� ،سمح الد�ستور اجلديد لرئي�س احلكومة باقرتاح «�إعفاء ع�ضو
�أو �أكرث من �أع�ضاء حكومته» على امللك ،كما ُ�سمِ ح له بطلب انعقاد

ميكن الف�صل �إجرائي ًا بني جمالني يف قراءة مكانة امللكية يف
الهند�سة الد�ستورية اجلديدة ،وهو لي�س ،يف كل الأحوال ،ف�ص ًال قطعيا،
لأن امل�ستويني معا يتكامالن يف �إبراز مكانة امل�ؤ�س�سة امللكية يف
املنظومة الد�ستورية وال�سيا�سية .يتعلق املجال الأول مبا له �صلة ب
�ص الثاين االخت�صا�صات
«امل�رشوعية الدينية» وتوابعها ،يف حني ُ
يخ ًّ
ذات العالقة بــ «امل�رشوعية الد�ستورية» �أو «الدميقراطية» ،التي يتمتع
بها جممل الر�ؤ�ساء يف النظم ال�سيا�سية املعا�رصة.
فمن جهة ،مل ي�شذ الد�ستور املغربي احلايل ( )2011عما �سبقه من
تكري�سه للمكانة الدينية للملك .وعلى الرغم من
الد�ساتري من حيث
ُ
االنتقادات واالعرتا�ضات التي طالت الأحكام الد�ستورية ذات ال�صلة
2
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املجل�س الوزاري ،الذي ميكن للملك ،وفقا للف�صل الثامن والأربعني
�ض �إياه رئا�سة اجتماعاته ،الأمر الذي مل يكن جائزا
(� )48أن ُيف ِّو َ
د�ستوري ًا من قبل ،و�إن التم�ست بع�ض الأحزاب الوطنية هذا املطلب يف
�إحدى املذكرات املرفوعة �إىل امللك .ويف ال�سياق نف�سه� ،سمح الف�صل
الرابع واخلم�سون من الد�ستور اجلديد للملك بتفوي�ض رئا�سة اجتماع
« املجل�س الأعلى للأمن» ،لرئي�س احلكومة على �أ�سا�س جدول �أعمال
حمدد� ،إ�ضافة �إىل تو ِلّيه[رئي�س احلكومة] ،اقرتاح التعيني يف الوظائف
املدنية من قبيل  :وايل بنك املغرب ،ال�سفراء ،والوالة والعمال،
وامل�سئولني عن الإدارات املكلفة بالأمن الداخلي ،وامل�سئولني عن
امل�ؤ�س�سات واملقاوالت العمومية الإ�سرتاتيجية ،وذلك مببادرة من
الوزراء املعنيني.

فهكذا ،ال تتوقف �صالحيات الربملان عند وظيفة الت�رشيع يف امليادين
املحددة ح�رصا من قبل الف�صل احلادي وال�سبعني امل َُحال عليه �أعاله،
بل يزاول ،عالوة على ذلك� ،سلطة مراقبة احلكومة ،وقد ت�ضمن
الد�ستور املغربي اجلديد ( )2011جممل الآليات التقليدية امل�ألوفة
يف النظم ال�سيا�سية املعا�رصة ،من قبيل « الأ�سئلة»  ،ب�شقيها ال�شفهي
واملكتوب ،وملتم�س الرقابة (الئحة اللوم /ف ،)105 .و«وملتم�س
طرح الثقة» ،و«الت�صويت على الثقة» ،و«املوافقة على الربنامج
احلكومي» ،غري �أن الد�ساتري املغربية مل ت�أخذ ب�آلية «اال�ستجواب» منذ
الوثيقة الأوىل ال�صادرة عام  ،1962و�إن �أقرت د�ستوري ًا «�إحداث جلان
برملانية لتق�صي احلقائق» ،منذ د�ستور  .1992وجتدر الإ�شارة ،يف هذا
ال�سياق� ،إىل �أن الد�ستور اجلديد عزز الوظيفتني التقليديتني املناطتني
بالربملان� ،أي الت�رشيع واملراقبة ،بوظيفة ثالثة مل تت�ضمنها الد�ساتري
ال�سابقة ،تتعلق بـ «تقييم ال�سيا�سات العمومية» ،حيث ن�صت الفقرة
الثانية من الف�صل �سبعني ( )70على ما يلي « :ي�صوت الربملان على
القوانني ،ويراقب عمل احلكومة ،ويق ِّيم ال�سيا�سات العمومية» .ومن
املهام الربملانية اجلديدة الواردة يف وثيقة  ،2011ميكن الإ�شارة �إىل
�آليتني مهمتني .تتعلق الأوىل ب «التن�صيب الربملاين Investiture
ن�صب ًة مبجرد تعيينها من
 ،Parlementaireحيث مل تعد احلكومة ُم َّ
قبل امللك ،كما تواتر العمل بذلك على امتداد الد�ساتري ال�سابقة ،بل
غدت ،مبقت�ضى الد�ستور ،يف حاجة �إىل غطاء �أو رداء برملاين ،ما يعني
�أن �رشعيتها الد�ستورية ال تتوقف على التعيني امللكي وحده ،و�إن
اعتربه الف�صل ال�سابع والأربعون من الد�ستور حق ًا ح�رصي ًا للملك،بل
تكتمل مب�صادقة الربملان على الربنامج احلكومي الذي يع ُقب عملية
التعيني ،كما ن�ص على ذلك ب�شكل �رصيح الف�صل الثامن والثمانون.
وتعترب جميع هذه املقت�ضيات ،يف تقديرنا ،بالغة الأهمية ،العتبارات
عديدة� ،أبرزها�،إقرار الف�صل ال�سابق ( )47ب�إلزامية تعيني رئي�س
احلكومة من احلزب الفائز بالأغلبية يف انتخابات جمل�س النواب ،وهو
ما يتناغم ،يف الواقع ،مع روح الد�ستور ،ويتالءم مع منطق ال�سيا�سة،
حيث ُي�شرتط من رئي�س احلكومة ،وهو يقود حكومة م�سئولة� ،أن يكون
م�سنوداً ب�أغلبية برملانيةُ ،تقوي مكانته ،و ُتعزز العمل اجلماعي
حلكومته ،وال�سيما �أن الد�ستور املغربي اجلديد ربط ،منذ الديباجة،
بني امل�سئولية وامل�ساءلة واملحا�سبة .ثم مل يعد مب�ستطاع املغرب،
الد�ستور
الذي اعتربت �سلطا ُته العليا (خطاب  09مار�س� /آذار )2011
َ
اجلديد ميثاق ًا اجتماعي ًا جديداً� ،أن يكون رئي�س احلكومة منف�ص ًال عن
ج�سدها� ،أي غري منت�سب �إىل �أغلبيتها ،كما كان عليه الأمر يف ال�سابق .
�أما الآلية الثانية ،فتتعلق مبا ورد يف الف�صل مائة ( )100من الد�ستور،
الذي ق�ضت فقرته الثانية ب�أن « ُتخ�ص�ص كل �شهر جل�سة ،يقدم خاللها
رئي�س احلكومة �أجوبة على الأ�سئلة املتعلقة بال�سيا�سة العمومية»،
و«تخ�ص�ص جل�سة �سنوية من قبل الربملان ملناق�شة ال�سيا�سات
العمومية وتقييمها» ،كما ن�صت على ذلك الفقرة الثانية من الف�صل
املوايل له (...)101

عالوة على االخت�صا�صات التي �أ�صبحت ُمفو�ضة من امللك لرئي�س
احلكومة ،ا�ستمر امللك ،وفقا للهند�سة الد�ستورية اجلديدة  ،ميار�س
جمموعة من ال�صالحيات اخلا�صة به كرئي�س للدولة ،ومنها :رئا�سته
للمجل�س الوزاري ،الذي يتداول ،وفقا للف�صل التا�سع والأربعني ،يف
الن�صو�ص والق�ضايا الإ�سرتاتيجية ،ومنها :التوجهات الإ�سرتاتيجية
ل�سيا�سة الدولة ،وم�شاريع مراجعة الد�ستور ،وم�شاريع القوانني
التنظيمية ،والتوجهات العامة مل�رشوع قانون املالية ،وم�شاريع
القوانني ،وم�رشوع قانون العفو العام ،وم�شاريع الن�صو�ص املتعلقة
باملجال الع�سكري ،و�إ�شهار احلرب .كما احتفظ ،ا�سوة بباقي ر�ؤ�ساء
دول العامل ،بحق « �إ�صدار الأمر بتنفيذ القانون» ،و�إن كانت �أحكام
الد�ستور منذ تعديل  ،1992قد حددت �أجله يف �شهر ،وحق ح ّل جمل�سي
الربملان ،وحقه يف خطابة الربملان ،دون �أن يكون خطابه مو�ضوع
مناق�شة ،وقيادته العليا للقوات امل�سلحة امللكية ،ورئا�سته للمجل�س
الأعلى للأمن ،واعتماده ال�سفراء والقنا�صل ،ورئا�سته املجل�س الأعلى
لل�سلطة الق�ضائية ،وممار�سة حق العفو ،ناهيك عن حقه يف الإعالن عن
حالة اال�ستثناء ،وفقا للف�صل التا�سع واخلم�سني من الد�ستور احلايل .

ثالثا  :برملان ب�صالحيات معقلنة

مل يقطع الد�ستور اجلديد مع ظاهرة ال َعقلنة الربملانية
 ،Rationalisation Parlementaireاملُ�ستل َه َمة من د�ستور
اجلمهورية اخلام�سة الفرن�سية ( 4ت�رشين الأول/اكتوبر � ،)1958أي
حتديد �صالحيات الربملان واخت�صا�صاته على �سبيل احل�رص ،مع
ترك املجال التنظيمي �أو جمال الالئحة مفتوحاً .وعلى الرغم من
�أن العقلنة مبد�أ دخيل على احلياة الد�ستورية وال�سيا�سية املغربية،
و�أنه �صناعة فر�ضها التاريخ الربملاين الفرن�سي ،خالل اجلمهوريتني
مت االحتفاظ
الثالثة ( 1875ـ  ،)1940والرابعة ( 1946ـ  ،)1958فقد ّ
به منب ّث ًا يف ثنايا الوثيقة الد�ستورية اجلديدة ،كما هو وا�ضح يف
الف�صل احلادي وال�سبعني (ف ،)71 .الذي حدد على �سبيل احل�رص
اخت�صا�صات الربملان ،وترك املجال التنظيمي مفتوحا وفقا للف�صل
املوايل له (ف.)72 .
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والثانية كذلك �ضمت بع�ض الوجوه من النظام ال�سابق ،تخوفت من
�إمكانية «االنقالب على الثورة» فدعت �إىل االعت�صام حتى ت�سقط
احلكومة ورفع �شعار انتخاب جمل�س ت�أ�سي�سي من �أجل و�ضع د�ستور
جديد ،وهو ما مت فعال يف � 23أكتوبر .2011

امل�سار الد�ستوري يف تون�س
د� .أحمد �إدري�س
تون�س الآن هي ب�صدد التح�ضري لد�ستور جديد ،هو الثالث يف تاريخها
الد�ستوري (الرابع �إذا ما اعتمدنا د�ستور قرطاج) و�سوف يكون الثاين
منذ اال�ستقالل .فالأول بعد اال�ستقالل مت اعتماده يف  1959بعد �أن مت
انتخاب جمل�س قومي ت�أ�سي�سي يف � ،1955إذ ا�ستمر هذا املجل�س يف
عمله حيث ا�ستغرقت �صياغة الد�ستور قرابة الثالث �سنوات .واملالحظ
�أن الرغبة يف اعتماد نف�س مت�شي جمل�س  56من طرف املجل�س احلايل
تثري الكثري من اال�ستغراب ،لأنهم نظموا ال�سلط االنتقالية احلالية
بن�ص م�ؤقت متاما كما مت ذلك يف  ،1956وهم منكبون على امل�سائل
الت�رشيعية كما يف املجل�س التا�سي�سي يف � 56أي �أنهم مل يكتفوا فقط
بامل�سائل الد�ستورية.

انتخابات � 23أكتوبر �أف�ضت �إىل فوز حزب حركة النه�ضة باملرتبة
الأوىل دون ح�صوله على الأغلبية ،مما دفعه �إىل �إقامة حتالف
ثالثي مع حزب امل�ؤمتر من �أجل اجلمهورية من جهة وحزب التكتل
الدميقراطي من �أجل العمل واحلريات من جهة ثانية .ائتالف منفعي
بني �إ�سالميني وعلمانيني ،قدموه ب�أنه ائتالف من �أجل احلكم ال من
�أجل الد�ستور ،فبالنظر �إىل ما يفرقهم من امل�سائل اجلوهرية الكثرية،
ر�ؤوا �أنه حتالف من املمكن �أن تنبثق عنه حكومة على �أن يحتفظ كل
طرف بت�صوراته حول امل�سائل الد�ستورية .
هذا املوقف كان مطمئنا يف البداية ،على �أ�سا�س �أن هته الأغلبية
الكبرية يف املجل�س لي�ست لها ر�ؤية موحدة وال مواقف من�سجمة حول
امل�سائل الد�ستورية ،وبالتايل �سوف لن تنفرد بت�صور وحيد ملحتوى
الد�ستور عندما ي�أتي الأمر �إىل مناق�شته و�صياغته داخل املجل�س.
معنى ذلك �أن �أطراف االئتالف ت�ؤكد �أن الد�ستور لن يكون د�ستور
الأغلبية بل د�ستور التون�سيني جميعا.

يف  1956كانت الفكرة هي �صياغة «د�ستور للمملكة التون�سية» و لكن
يف  1957تقرر بان يتم التوقف بنظام امللكية و�إقامة اجلمهورية,
وكان ذلك راجع �إىل �إرادة املجل�س القومي الت�أ�سي�سي الذي اعترب ب�أنه
�صاحب ال�سلطة الأ�سا�سية وبالتايل ب�إمكانه ب�أن يقوم بكل �شيئ ،ونف�س
هذا التم�شي موجود اليوم كذلك يف املجل�س الوطني الـت�أ�سي�سي احلايل
الذي يعترب نف�سه �صاحب ال�سلطة الأ�صلية و ب�إمكانه القيام بكل �شيء.

�إ ّال � ّأن االئتالف الثالثي اعترب �أن له من ال�رشعية االنتخابية ما يكفي
لكي ميار�س احلكم ب�شكل كامل ،فحول املجل�س �إىل ما هو �أقرب �إىل
برملان ميار�س الوظيفة الت�رشيعية ،ي�صادق على ما تقدمه له احلكومة
من م�شاريع ويدعما يف �سيا�ستها التي ت�صوغها .ال�شيء الذي ال ميكن
�أن ال تكون له انعكا�سات �سلبية على عمله بو�صفه �سلطة ت�أ�سي�سية.
فاحليز الزمني ال ميكن �أن ي�سمح واقعيا ب�صياغة الت�رشيعات دون �أن
ّ
يكون ذلك على ح�ساب الد�ستور ،ف�ضال عن كون طبيعة املرحلة جتعل
�أنه من غري املقبول �سن ت�رشيعات كان من الأوىل تركها �إىل برملان
ما بعد الفرتة االنتقالية� ،إذ �أن احل�سم فيها الآن قد ي�ؤثر على اخليارات
الد�ستورية ويدفع احللفاء �إىل �إيجاد توافقات مل تكن متوقعة.

د�ستور  59كر�س نظاما رئا�سيا للجمهورية التون�سية و خذا النظام
الرئا�سي كان يدور حول �شخ�ص له من ال�رشعية التاريخية ما مكنه
من فر�ض ذلك التم�شي و ذلك التوجه يف الد�ستور .وتذكرون جميعا
ب�أن �شخ�صنة النظام يف تون�س عمدت على تكري�س نظام ال يحرتم
الدميقراطية وال يحرتم التعددية و كر�س واقعيا نظام احلزب الواحد
ملدة طويلة .ثم عندما جاء بن علي �إىل ال�سلطة يف  1987مل يعد النظر
يف الد�ستور ككل و�إمنا عمل على تعديله وقام يف  88ب�إلغاء بع�ض
الف�صول التي كانت تكر�س ال�شخ�صنة والطابع االنفرادي لل�سلطة،
ولكن بعد ذلك قام بن علي بتعديل الد�ستور عديد املرات الأخرى التي
�أعاد بها تكري�س ال�سلطوية واالنفراد بال�سلطة و�صار النظام رئا�سويا
بحتا مي�سك فيه الرئي�س بكل ال�سلطات وتهم�ش فيه كل امل�ؤ�س�سات
الأخرى التي مل تعد تقوم ب�أي دور �سوى احل�ضور الديكوري ،و�أ�صبح
الد�ستور ،من خالل التالعب به ،و�سيلة لتكري�س الدكتاتورية .هذا ما
�أدى ،مبا�رشة بعد التغيري ال�سيا�سي الذي ح�صل انطالقا من  14جانفي
� ،2011إىل املناداة من طرف جانب من الن�شطاء ال�سيا�سيني ،بالإطاحة
بد�ستور  1959وانتخاب جمل�س وطني ت�أ�سي�سي لو�ضع د�ستور جديد.
لكن جتدر الإ�شارة �إىل �أن هذا املطلب مل يكن حوله توافق كثري� ،إذ �أن
الفكرة الأوىل كانت لدى من �سيتولون �إدارة املرحلة االنتقالية هي
تعديل د�ستور  59و�إزالة كل ال�شوائب وكل ما �أ�ضافه بن علي لكي
يجعل منه د�ستور يف خدمة �شخ�صه.

امل�س�ألة الثانية املت�صلة بامل�سار الد�ستوري هي �أن املجل�س بت�أثري
كبري من حركة النه�ضة و من اتفق معها ،قرر ب�أن ينطلق يف عمله
مما �سمي بـ «الورقة البي�ضاء» �أي �أن املجل�س قرر ب�أن ال يعتمد �أي
مرجعية �سابقة و�أال يعتمد �أي ورقة من �أي م�ست�شار كان� ،سبقه يف
و�ضع ن�ص ،حتى على �سبيل اال�ستئنا�س .والفكرة هي ا�ستبعاد �أي دور
لهيئة اخلرباء التي كانت تتبع الهيئة العليا لتحقيق �أهداف الثورة،
التي كانت تهي�أ �إىل و�ضع د�ستور من طرفها يقع عر�ضه الحق على
اال�ستفتاء .ثم ملا �آل الأمر �إىل انتخاب جمل�س ت�أ�سي�سي �صارت الفكرة
هي م ّد املجل�س مب�رشوع الهيئة حتى يقع االنتهاء من و�ضع الد�ستور
يف �أق�رص الآجال وتنتهي معه املرحلة االنتقالية .فكرة الورقة البي�ضاء
معناها �أي�ضا �أن يبتكر املجل�س �شيئا جديدا يكر�س فيه «اخل�صو�صية
التون�سية»

مل تكن هناك يف البداية مطالبة بو�ضع د�ستور جديد ،ولكن عندما
الحظت بع�ض التيارات �أن احلكومة الأوىل �أبقت على وزراء بن علي،
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�أن التن�صي�ص على الكونية يحيل بال�رضورة �إىل كونية الإ�سالم ،معنى
ذلك �أن احلقوق و احلريات البد �أن تكون يف �إطار منظومة �إ�سالمية لأن
الإ�سالم كوين و �صالح لكل زمان ومكان ،وبالتايل و�ضعت املعار�ضة
�أمام خيار �صعب ،لكنها مت�سكت بخيار الدفاع عن الكونية يف عالقتها
باملبادئ واملعايري الدولية حلقوق الإن�سان كما هي معتمدة من طرف
منظمة الأمم املتحدة.

�إ ّال �أنه و رغما على االنطالق من الورقة البي�ضاء ،وبقطع النظر عن
املرجعيات ،ف�إن الأذهان مل تكن خالية من التجربة الد�ستورية
ال�سابقة يف تون�س .ال�شيء الذي جعل املجل�س يعمل مبنهجية «ردة
الفعل» التي قد جتعل من الد�ستور اجلديد على حافة النقي�ض بالن�سبة
للد�ستور ال�سابق مهما كانت حمتوياته� ،سلبية �أم �إيجابية.
� ّأيا كانت املنهجية ففي خمتلف الن�صو�ص التي مت �إعدادها �سواء يف
�شكل م�سودات �أو يف �شكل م�رشوع ،هنالك �إ�شكاليات كربى طرحت
بحدة ،و حتى و�إن مت ب�ش�أن بع�ضها �شيء من التوافق ف�إنها ال تزال
ت�شكل م�صدر توتر وا�ستقطاب بني الإ�سالميني وبع�ض حلفائهم من
جهة ،و غريهم من التيارات من جهة �أخرى.

ظهرت �إذن كلمة الكونية يف م�رشوع الد�ستور بعد �أن كانت غائبة
يف م�سودتيه الأوىل والثانية ،فهل يعني ذلك فعال القبول ال�رصيح
والنهائي للمفهوم الكوين للحقوق واحلريات؟ �إذ يبدو �أن ال�شق
الإ�سالمي يف املجل�س ا�ستعمل ذات التقنية للأخذ بيد ما تعطيه اليد
الأخرى ،فنف�س الف�صل الذي ي�ؤكد على تكري�س الطابع الكوين حلقوق
الإن�سان ي�ضيف �أن ذلك يكون مبا ال يتعار�ض مع اخل�صو�صية الثقافية
للمجتمع التون�سي .وتالفيا لها التناق�ض مت حذف هذا الف�صل يف
الن�سخة النهائية مل�رشوع الد�ستور (ن�سخة  1جوان  )2013واالكتفاء
بالإ�شارة يف التوطئة �إىل «مبادئ حقوق الإن�سان الكونية ال�سامية»
كمرجعية من بني عدة مرجعيات �أخرى.

�أولها م�سالة الهوية .فالهوية يف تون�س لها عالقة خا�صة بالإ�سالم.
فمنذ امل�سودة الأوىل هناك ت�أكيد على الهوية العربية الإ�سالمية ،و
ب�إحلاح �شديد وك�أن تون�س مل تكن قط عربية �إ�سالمية �أو ك�أنها زاغت
عن هويتها وحان الوقت لعودتها �إىل �أ�صلها .لذلك عملت الأغلبية يف
جلي بداية من التوطئة و�إىل غاية
املجل�س على �إبراز هذا العن�رص ب�شكل ّ
�آخر ف�صل يف الد�ستور .التوطئة ت�ؤكد على �أن الد�ستور �سوف ُي�ؤ ََ�س ُ�س
على ثوابت الإ�سالم (ثم يف ن�ص امل�رشوع «على تعاليم الإ�سالم»)،
مما يعني �أن ف�صول الد�ستور لبد �أن تكون يف ان�سجام مع الإ�سالم،
ويف �آخر ف�صل ،ذلك الذي يح�صن بع�ض مواد الد�ستور من التعديل،
ي�شري �إىل �أن التعديالت ال ميكن �أن مت�س من «الإ�سالم بو�صفه دين
الدولة و اللغة العربية بو�صفها اللغة الر�سمية» فاحتا بذلك بابا م�ؤكدا
للخالف.

يكر�س
الإ�شكال الأخري يتعلق بعلوية القانون والد�ستور ،فلأول مرة ّ
الد�ستور علوية القانون ويذكر �رصاحة �أن الدولة تقوم على علوية
القانون .لكن حتى يكون هذا املبد�أ فعليا وناجعا البد من م�ؤ�س�سات
رقابية ناجعة وم�ستقلة .من �أجل ذلك ي�ؤكد م�رشوع الد�ستور على
�أهمية ال�سلطة الق�ضائية بكل مكوناتها من ق�ضاء عديل وق�ضاء �إداري
وق�ضاء مايل ،وباخل�صو�ص املحكمة الد�ستورية .لكن املالحظ �أن هذه
اللإ�ستقاللية� ،إذ ت�سيطر
املكونات ت�رشف عليها هيئات م�شوبة ب�شبهة ّ
عليها ال�سلطة التنفيذية التي تتمتع من حيث الرتكيبة ،بتعيني �أغلب
�أع�ضائها.

امل�س�ألة الثانية ،وهي على ارتباط وثيق بالأوىل ،تتعلق بالطبيعة
املدنية للدولة .فهاج�س التيارات غري الإ�سالمية هو �أن تتحول الدولة
�إىل دولة دينية وهذا ما جعلها تخو�ض عدة معارك كانت حا�سمة لدفع
امل�ؤ�س�سني �إىل اعتماد عبارة «مدنية الدولة» يف ن�ص امل�رشوع يف
الف�صل الثاين الذي جاء فيه �أن «تون�س دولة مدنية تقوم على املواطنة
و�إرادة ال�شعب وعلوية القانون» ولكن يف نف�س الوقت ي�ضل الإ�شكال
قائما ،فالبع�ض يقول �إذا كانت الدولة فعال مدنية فلماذا يذكر الف�صل
املتعلق بتحجري التعديالت �أنه ال ميكن امل�سا�س بالإ�سالم «بو�صفه
دين الدولة» يف حني �أن الدولة ال ميكن �أن يكون لها دين ،فهي كيان
جمرد ال دين له� ،إمنا الدين هو دين ال�شعب ،دين املجتمع� ،أما القول
ب�أن الإ�سالم هو دين الدولة فمعنى ذلك �أن الدولة دولة دينية و لي�ست
مدنية.

ونف�س ال�شيء بالن�سبة للمحكمة الد�ستورية التي تعود �إىل ال�سلطة
التنفيذية (رئي�س اجلمهورية ورئي�س احلكومة) اقرتاح ثالثة �أرباع
�أع�ضائها .ثم �أن بني امل�سودة و م�رشوع الد�ستور فقد �أع�ضاء املحكمة
الد�ستورية �صفتهم الق�ضائية .فامل�سودة كانت تن�ص �رصاحة على
�أن �أع�ضاء املحكمة الد�ستورية هم ق�ضاة (حتى و�إن كانوا من غري
الق�ضاة)� .أما امل�رشوع فقد اختفى فيه مثل هذا التن�صي�ص ،ال�شيء
الذي يدفع �إىل الت�سا�ؤل عن �أ�سباب ذلك خا�صة و�أن �صفة القا�ضي
كانت لت�ضمن ما يكفي من احل�صانة حتى يكون الع�ضو م�ستقال.
ختاما ميكن القول �أن الد�ستور املنتج� ،إن كتب له ال�صدور وفقا لهذا
امل�سار ،لن يكون د�ستورا يرتقي �إىل تطلعات القرن احلايل� .سوف لن
يكون �أكرث من ن�ص عادي يكر�س يف �أق�صى احلاالت احلد الأدنى من
الدميقراطية دون �أن ي�ضمن ال ت�شاركية فعلية ،وال حقوقا للمعار�ضة
وال توازنا حقيقيا بني ال�سلطات ،وال ا�ستقاللية فعلية للق�ضاء ،وال
حريات يف بعدها الكوين .لن يكون �إذن الد�ستور الثوري املنتظر ،ولن
يكون الد�ستور العربي الأول الذي ميهد لربيع د�ستوري جديد.

التناق�ض �صارخ �إذن بني ف�صل ي�ؤكد ب�أن الدولة مدنية و �آخر ي�صف
الإ�سالم بكونه دين الدولة ،وهو لي�س بالتناق�ض الربيء حيث يرى فيه
البع�ض منهجية متكن ال�شق ال�سيا�سي امل�سيطر يف املجل�س من الأخذ
بيد ما تعطيه اليد الأخرى.
الإ�شكال الثالث يتعلق باملرجعية الكونية للحقوق واحلريات ،والتي
�صار حولها وحول معنى الكونية نقا�ش كبري .فالتيار الإ�سالمي يعترب
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�أقطاب املعار�ضة و ما تو�صل �إليه ذلك احلوار من نتائج ،اجتهت �إىل
تعديل بع�ض م�ضامني الد�ستور -و�إن كانت طفيفة  -يف حني ان�صب
�أغلبها على �إ�صالح املنظومة احلزبية واملنظومة االنتخابية ،ومع
ذلك ا�ستمرت الأزمة بتداعياتها املختلفة على الواقع املوريتاين.

الإ�صالحات الد�ستورية املطلوبة لإجناح
االنتقال الدميقراطي يف موريتانيا
د .ديدي ولد ال�سالك

�إن جتربة االنفتاح الدميقراطي ،التي عرفتها موريتانيا مع بداية
الت�سعينات من القرن الع�رشين ،مل تكن تعبريا عن ن�ضاالت �سيا�سية �أو
رغبة �شعبية �أرغمت النظام على الدخول يف تلك التجربة ،و�إمنا كانت
وليدة ال�ضغوط اخلارجية التي �صاحبت التحوالت الكبرية يف العالقات
الدولية ،بداية من �سقوط حائط برلني عام  1989مرورا بانهيار الكتلة
اال�شرتاكية وتفكك االحتاد ال�سوفيتي ونتائج حرب اخلليج الثانية �ضد
العراق  ،1991وهي احلرب التي ق�ضت على �أهم �سند للنظام املوريتاين
القائم �آنذاك على امل�ستوى الدويل والإقليمي واملحلي ،مما جعله مهي�أ
لقبول ال�ضغوط الدولية خا�صة الفرن�سية منها .

ومن خالل ما �سبق يت�ضح �أن جتربة االنتقال الدميقراطي يف
موريتانيا ،تعاين الكثري من العيوب واالختالالت والنواق�ص ونقاط
ال�ضعف يف البنية القانونية وامل�ؤ�س�سية ال�ضابطة للممار�سة ال�سيا�سية،
وقد حان الوقت لت�صحيحها ،من �أجل انطالقة جديدة مل�سار االنتقال
الدميقراطي املتعرث ،بعد �أن توفرت بع�ض العوامل التي قد ت�ساعد على
جناحه داخليا وخارجيا ،ففي الداخل تراكمت لدى القوى والأحزاب
ال�سيا�سية من التجارب واخلربة ما قد ي�ساعدها على مواجهة التحديات
وتفادي ال�سلبيات ،وخارجيا ا�ستجدت يف املحيط الإقليمي معطيات
الربيع العربي ،والتحوالت ال�سيا�سية واالجتماعية امل�صاحبة له ،التي
�ستولد الكثري من الديناميكيات والفواعل ،من املفرت�ض �أن ت�ساعد
على تطور الوعي ال�سيا�سي ،بو�صفه �إحدى الرافعات امل�ساعدة على
جناح االنتقال الدميقراطي .

وهذه التحوالت خلقت مناخا دوليا داعما لالنتقال الدميقراطي
يف العامل ،مما جعل العديد من الدول الكربى تطالب دول اجلنوب
ب�إدخال �إ�صالحات دميقراطية على �أنظمتها ال�سيا�سية ،ومن �أمثلة
تلك ال�ضغوط ما قامت به فرن�سا يف القمة الفرن�سية – الأفريقية بـ
«البول» عام  ،1989بحثها للدول الإفريقية على القيام ب�إ�صالحات
دميقراطية ،و�أن امل�ساعدات الفرن�سية لن تتلقاها �أي دولة �إفريقية ال
تقوم بالإ�صالحات ال�سيا�سية املطلوبة .

والوعي بذلك الواقع يحتم �إطالق �إ�صالحات وا�سعة وعميقة للمنظومة
الد�ستورية احلاكمة ملختلف �أوجه احلياة ال�سيا�سية مبوريتانيا ،ولبلوغ
تلك الإ�صالحات �أهدافها ،ينبغي االنطالق من املعطيات التالية :
� - 1أن جتربة اثنني وخم�سني �سنة املا�ضية �أظهرت �أن موريتانيا مل
ت�ستطع جتاوز امل�شاكل البنيوية التي �صاحبت مراحل الت�أ�سي�س ،و�إمنا
راكمت العديد من الأزمات خالل العقود املا�ضية.

ولهذه الأ�سباب �أقدم نظام ولد الطايع على القيام مبا ا�صطلح على
ت�سميته بامل�سل�سل الدميقراطي الذي انطلق يف �صيف � ،1991سعيا منه
لتجديد نظامه من الداخل و�إعطائه ال�رشعية الد�ستورية وال�سيا�سية
التي يفتقدها ،ولتجنيب نظامه ال�ضغوط الدولية والفرن�سية منها
ب�صفة خا�صة ،ونتيجة لذلك عرفت جتربة االنتقال الدميقراطي
املوريتانية الكثري من االختالالت والتعرث خالل عقد الت�سعينات
من القرن الع�رشين ،مما �أدي �إىل ان�سداد واحتقان �سيا�سي �أجنر عنه
حماوالت انقالبية متكررة ،توجت بنجاح انقالب � 3أغ�شت ،2005
الذي �أطاح بنظام ولد الطايع وقام ببع�ض الإ�صالحات الد�ستورية
وال�سيا�سية ،التي �أعترب البع�ض �أنها كفيلة بالق�ضاء على االختالالت
الد�ستورية والقانونية التي �صاحبت جتربة االنتقال الدميقراطي يف
موريتانيا ،لكن انقالب � 6أغ�شت  2008على �سلطة �رشعية منتخبة
ب�صورة نظامية ،و�إن كانت يف النهاية تبقى جزء من خمرجات م�سل�سل
االنقالبات الع�سكرية و املراحل االنتقالية التي غلبت عليها لعبة الفرز
و الدمج بني الع�سكريني واملدنيني يف التعاطي مع ممار�سة ال�سلطة.

� - 2أن موريتانيا عانت منذ ت�أ�سي�سها �إىل اليوم من غياب ا�سرتاجتيات
وطنية بعيدة املدى ،ت�أخذ بعني االعتبار معطيات الواقع وحتدد
الأهداف بدقة ،وت�ضع ال�سيا�سات للو�صول �إليها.
 - 3عدم القدرة على ح�سم �إ�شكالية الهوية الوطنية ،وما اجنر عن ذلك
من تذبذب يف املواقف وغياب اخليارات الوطنية الوا�ضحة ،وال�رصاع
بني النخب وال�شعور بالدونية اجتاه الآخر.
 - 4االختالالت االجتماعية والتفاوت الطبقي ،حيث ا�ستقلت موريتانيا
مبجتمع تقليدي ،تنخره الأمرا�ض االجتماعية وبالذات العبودية ،ويعاين
من تفاوت طبقي عميق ،وغياب �سيا�سات تكر�س العدالة والإن�صاف
خالل العقود املا�ضية ،جعله يدور يف حلقة مفرغة من الأزمات.
 - 5ا�ستمرار التدخل الأجنبي خا�صة التدخل الفرن�سي يف �صناعة
القرار الوطني وتوجيهه خلدمة م�صاحلها ،جعل البلد ب�سري عمليا بال
�سيا�سة وطنية.

لكن هذا االنقالب مهما قيل يف تربيره� ،أعاد موريتانيا �إىل املربع
الأول� ،أي مربع الأزمة ال�سيا�سية املزمنة امل�صاحبة حلكم الع�سكر،
وجتلي من جتليات الأزمة العميقة التي يتخبط فيها البلد منذ عقود،
والدليل على ذلك ا�ستمرار الأزمة ال�سيا�سية بعد االنتخابات التي �أف�ضى
�إليها اتفاق دكار �صيف  ،2009والتي ال تزال م�ستمرة حتى اليوم ،رغم
كل حماوالت ال�سلطة احلاكمة جتاوزها ،وبالذات عرب احلوار مع بع�ض

� - 6أن جتربة االنتقال الدميقراطي التي انطلقت مع بداية الت�سعينات
من القرن الع�رشين ،قد تعرثت ومل ت�ستطع �أن تو�صل �إىل حتول
دميقراطي حقيقي ،مما ي�ستلزم �رضورة مراجعة وتقيم �أ�سباب ذلك،
من �أجل جتاوزه.
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� - 7أن الد�ستور الذي قامت عليه جتربة االنتقال الدميقراطي يف
الت�سعينات من القرن الع�رشين� ،أظهر ق�صورا يف بع�ض م�ضامينه وعجزا
عن ت�شكيل �أر�ضية منا�سبة ملمار�سة دميقراطية ،تنقل موريتانيا من
دولة الفرد �إىل دولة القانون وامل�ؤ�س�سات .

 - 2القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،ويعني القيادات العليا للجي�ش،
على �إن حتدد تلك القيادات بقانون.
 - 3يعني «رئي�س احلكومة» ويرت�أ�س جمل�س الوزراء.
 - 4يعني �أع�ضاء احلكومة بعد اقرتاحهم من «رئي�س احلكومة»

� - 8أن جتربة االنتقال الدميقراطي التي عرفها الكثري من بلدان العامل
عرب العقود املا�ضية� ،أظهرت �أنه لنجاح االنتقال الدميقراطي يف �أية
دولة من دول العامل ،ال بد من ح�صول توافق وطني بني خمتلف �أطياف
النخبة ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية على املرجعيات والثوابت
ال�رضورية لنجاح االنتقال الدميقراطي.

 - 5يعني يف املنا�صب ال�سيا�سية ،على �أن حتدد الوظائف ال�سيا�سية
بقانون.
 - 6هو امل�س�ؤول الأول عن ال�سيا�سة اخلارجية والأمنية للدولة.
 - 7هو رئي�س املجل�س الأعلى للأمن الوطني ،ويرت�أ�س اجتماعاته.

� - 9أن التغريات والتحوالت امل�صاحبة «للربيع العربي» ،فتحت نقا�شا
وا�سعا حول �رضورة �إقامة عقد اجتماعي ي�ؤ�س�س لعالقات جديدة بني
احلاكم واملحكوم ،يف ظل دولة القانون واملواطنة الفاعلة ،باعتبار
تلك التغريات والتحوالت تقدم �إمكانيات حقيقة للنهو�ض باملمار�سة
الدميقراطية يف خمتلف الأقطار العربية ،وخا�صة يف بلدنا موريتانيا
الذي �صاحبت فيه جتربة الدولة الوطنية الكثري من �أوجه االختالل،
وبالذات نوعية العالقة بني ال�سلطة واملجتمع ،حيث ظلت كل �سلطة
تظهر فيه ،تعمد �إىل �إيجاد �آلية للتحكم وتوجيه املجتمع وفقا
لرغباتها ،ولي�ست خلدمة الق�ضايا الوطنية وحتقيق �أهداف التنمية.

ثانيا � :صالحيات «رئي�س احلكومة»

ال يوجد يف الد�ستور احلايل دور حمدد وم�ستقل للوزير الأول يقوم
به يف ت�سيري الدولة عن الرئي�س ،باملقارنة مع �ضخامة م�س�ؤوليته
املفرت�ض �أن يقوم بها ،وبالتايل ف�إن ثنائية ال�سلطة التنفيذية يف
الوقت احلايل يف موريتانيا فارغة املحتوى ،وت�صحيح تلك الو�ضعية،
ي�ستدعي �أن يتم الن�ص يف الد�ستور على دور حمدد «لرئي�س احلكومة»،
يتنا�سب مع حجم امل�س�ؤوليات امللقاة على عاتقه ،وبالذات يف جماالت
الت�سيري الإداري واالقت�صادي للدولة ،كما يلي:
� - 1أن ي�صبح ا�سم الوزير الأول« ،رئي�س احلكومة».

ومن هذا املنطلق ينبغي مراجع وتدقيق الن�ص امل�ؤ�س�س للمنظومة
القانونية يف موريتانيا ،خا�صة املتعلقة باحلياة ال�سيا�سية ،والت�سا�ؤل
حولها  :هل ت�ستجيب لتلك احلقائق واملعطيات ال�سيا�سية ،التي زادت
الأزمة القائمة منذ  2008من تعقيدها ،كما حتمت تلك الأزمة �رضورة
البحث عن الآليات القانونية املنا�سبة حللها ،لي�س فقط من اجل
اخلروج منها ،و�إمنا من �أجل حتا�شي تكرارها يف امل�ستقبل.

� - 2أن يرت�أ�س جمل�س احلكومة الأ�سبوعي واملجال�س الوزارية
امل�صغرة.
� - 3أن يكون هو امل�س�ؤول عن الت�سيري الإداري واالقت�صادي للدولة.
� - 4أن يختار ديوانه ،على �أن يحدد �شكل وهيكلة الديوان بقانون.
� - 5أن يقرتح �أع�ضاء احلكومة على الرئي�س.

املحور الأول  :التوازن املطلوب بني �صالحيات ال�سلطة
التنفيذية

� - 6أن يعني يف املنا�صب الإدارية العليا ،على �أن حتدد تلك املنا�صب
بقانون.

من املعروف �أن النظام ال�سيا�سي الذي �أ�س�س له د�ستور 1991

� - 7أن تكون له �صالحيات التعهد �أمام املجل�س الد�ستوري.

يف موريتانيا ،نظام رئا�سوي يحتكر فيه رئي�س اجلمهورية كل
ال�صالحيات يف ال�سلطة التنفيذية على ح�ساب الوزير الأول ،مما
جعل وجود الوزير الأول وجودا �صوريا ،ودوره الفعلي �أ�شبه ب�سكرتري
للرئي�س مكلف بالتن�سيق مع الوزراء ،وبالتايل ف�إ�صالح االختالالت
يف النظام الرئا�سي املوريتاين ،ينبغي �أن تنطلق من �إقامة توازن
بني ر�أ�سي ال�سلطة التنفيذية باحلد من �صالحيات رئي�س اجلمهورية
ل�صالح رئي�س الوزراء ،وب�إعطاء �صالحيات وا�ضحة للوزير الأول
«رئي�س احلكومة» ،وذلك من خالل :

 - 8يجب الن�ص يف الد�ستور على �أن احلكومة منبثقة عن الأغلبية
الربملانية.
 - 9جعل احلكومة م�س�ؤولة م�س�ؤولية م�شرتكة �أي م�س�ؤولة �أمام الرئي�س
وم�س�ؤولة �أمام الربملان .
فمخلفات ممار�سة العهود اال�ستثنائية جتعل �أع�ضاء احلكومة ي�شعرون
فقط مب�س�ؤوليتهم �أمام رئي�س الدولة ،وقد عزز من ذلك ال�شعور،
الن�ص عليه يف الد�ستور ،كما �أن املمار�سة الربملانية خالل العقدين
املا�ضني مل جتعل �أع�ضاء احلكومة ي�شعرون بدور الربملان يف الرقابة
وامل�ساءلة ،مما يحتم جعل احلكومة م�س�ؤولة �أمام الربملان ،مبا ي�شعر
الربملان ب�أهمية دوره الرقابي على احلكومة.

�أوال � :صالحيات رئي�س اجلمهورية:

ينبغي �أن ترتكز �صالحيات رئي�س اجلمهورية يف :
 - 1حماية احلوزة الرتابية للبالد واحلر�ص على ا�ستمرار �سيادتها،
وا�ستمرار وانتظام مرافق الدولة.

� - 10أن يكون الوزراء يف احلكومة م�س�ؤولني عن تنفيذ �سيا�سات
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قطاعاتهم الوزارية ،ولكل وزير �صالحيات تعيني ديوانه،على �أن
يحدد قانون موا�صفات �أع�ضاء الديوان.

املدين ،نقابات منظمات جمعوية ،هيئة �أرباب العمل ،بالإ�ضافة �إىل
املجال�س البلدية.

ثالثا  :ال�شغور والعجز

املحور الثالث  :ال�سلطة الق�ضائية

حتدث د�ستور  1991عن العجز الكلي وبالذات العجز البدين ،لكنه مل
يتحدث عن عجز رئي�س الدولة ال�سيا�سي والأخالقي ،كما �أنه مل يتحدث
عن ال�شغور اجلزئي ،وعليه �أن يتم التن�صي�ص يف الد�ستور على ما يلي :

�إعطاء ا�ستقاللية حقيقية لل�سلطة الق�ضائية يف مواجهة ال�سلطات
الأخرى ،وبالذات يف مواجهة ال�سلطة التنفيذية ،لأن ا�ستقاللية ال�سلطة
الق�ضائية �سيعزز من احلريات ،مما �سي�شجع م�شاركة املواطنني يف
احلياة ال�سيا�سية ،الأمر الذي ير�سخ املمار�سة الدميقراطية مع الزمن،
ذلك �أن غياب العدالة الفعلية �ساهم يف اخلوف من احلاكم ،ال�شيء الذي
عزز من �سلطاته على ح�ساب احلريات العامة واحلقوق ال�سيا�سية،
التي هي املدخل للممار�سة ال�سيا�سية والأر�ضية التي ترتكز عليها
الدميقراطية ،وينبغي �أن يتم تكري�س ا�ستقالل الق�ضاء من خالل:

 - 1الن�ص على درجات العجز :العجز الكلي والعجز اجلزئي ،وكذلك
ينبغي التن�صي�ص على �أنواع العجز :العجز البدين والعجز ال�سيا�سي
والعجز الأخالقي.
� - 2أن يتم الن�ص على ال�شغور اجلزئي �إىل جانب ال�شغور الكلي ،و�أن
يتوىل «رئي�س احلكومة» يف احلالتني ت�سيري الأمور اجلارية حتى تتم
االنتخابات الرئا�سية وفقا للآجال املحددة لذلك د�ستوريا.

 - 1ف�صل الق�ضاء الإداري عن الق�ضاء العادي ،على �أن تكون �أعلى
�سلطة يف الق�ضاء العادي هي حمكمة التعقيب ،و�أعلى �سلطة يف
الق�ضاء الإداري هي جمل�س الدولة.

رابعا :ت�أ�سي�س جمل�س للأمن الوطني
بعد مرور �أكرث من ثالثة عقود من حكم اجلي�ش يف موريتانيا
وحتكمه يف كل جماالت احلياة العامة وال�سيا�سية منها ب�شكل
خا�ص ،و�إجها�ضه امل�ستمر لكل حماوالت االنتقال الدميقراطي،
�أ�صبح من واجب اجلميع البحث اجلدي عن �إيجاد �آلية لإخراج اجلي�ش
ب�شكل �سل�س من احلياة ال�سيا�سية ،مع �ضمان له ب�شكل من الأ�شكال
امل�شاركة يف �إدارة الق�ضايا ذات الطابع اال�سرتاجتي والأمني يف
الدولة ،التي قد تهدد �أمن الوطن �أو مت�س م�صاحله العليا ،من خالل
ت�أ�سي�س املجل�س الأعلى للأمن الوطني ،يعهد بت�سيريه �إىل هيئة
يرت�أ�س اجتماعاتها رئي�س اجلمهورية وي�رشف عليها تنفيذيا م�ست�شار
مكلف بالأمن الوطني ،على غرار النماذج الدولية الناجحة يف العامل
«الهند مثال» ،ويت�ألف املجل�س من �شخ�صيات وطنية معروفة بكونها
فوق ال�شبهات وعالية الأخالقية واخلربة واملو�ضوعية وي�شرتك فيه
مدنيون وع�سكريون ويكلف املجل�س مب�ساعدة رئي�س اجلمهورية يف
اتخاذ القرارات ال�صحيحة واملفيدة مل�صلحة �أمن و ا�ستقرار و تنمية
اجلمهورية ،على �أن يحدد بقانون ت�شكيلته وطريقة اختيار �أع�ضائه.

� - 2أن يكون رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء رئي�س «حمكمة التعقيب»،
التي ينبغي �أن حتل حمل املحكمة العليا ،على �أن تكون م�أموريته من
ثالث �سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
� - 2أن يت�شكل املجل�س الأعلى للق�ضاء من �أربعة فئات بالت�ساوي،
 3ق�ضاة من حمكمة اال�ستئناف يعينهم رئي�س اجلمهورية 3 ،ق�ضاة
تختارهم نقابة الق�ضاة 3 ،ق�ضاة من الق�ضاء الواقف  3 ،حمامني
تختارهم الهيئة الوطنية للمحاماة.

املحور لرابع  :م�ؤ�س�سات الرقابة وال�ضبط

ترتكز مهمة هذا النوع من امل�ؤ�س�سات يف تكري�س القانون يف احلياة
العامة وتر�سيخ ثقافة امل�ؤ�س�سات على ح�ساب قيم الفردية وال�شخ�صنة،
وينبغي �أن ت�شمل م�ؤ�س�سات الرقابة وال�ضبط ،ما يلي :
� –1إقامة جمل�س للدولة ،يتوىل ال�سهر على تطوير القانون العام
وبالذات القانون الإداري ،وتتبع له املحكمة الإدارية ،ويتوىل
التن�سيق بني خمتلف م�ؤ�س�سات الرقابة وال�ضبط.

املحور الثاين :ال�سلطة الت�رشيعية

 املجل�س الد�ستوري ،الذي ينبغي �أن تعاد هيكلته ب�شكل �شاملتو�سع �صالحياته يف جماالت الرقابة على د�ستورية القوانني ،ويحدد
بقانون طرق الع�ضوية و�رشوطها ب�شكل وا�ضح.

ينبغي تو�سيع �صالحيات ال�سلطة الت�رشيعية �إىل :

 - 1امل�صادقة على تعني رئي�س احلكومة ،وكذلك امل�صادقة على
احلكومة جمتمعة.

 حمكمة احل�سابات ،التي يبغي �أن تعطى لها �صالحيات ق�ضائيةوا�ضحة،و�أن يكون دورها يف الرقابة وا�سعا خا�صة رقابة الت�سيري
البعدية.

� - 2أن تكون �صالحيات الربملان يف الت�رشيع لي�ست حم�صورة
ولي�ست مقيدة.
 - 3تو�سيع دور الربملان يف الرقابة على عمل احلكومة.

� -إن�شاء حمكمة �إدارية ،تتبع ملجل�س الدولة.

 - 4الن�ص على دور الربملان يف تر�شيد �سيا�سات احلكومة.

� -إعطاء �صالحيات حمددة ووا�ضحة للمجل�س الإ�سالمي الأعلى.

� - 5أن يكون جمل�س ال�شيوخ منبثقا عن خمتلف ت�شكيالت املجتمع

 م�ؤ�س�سة و�سيط اجلمهورية ،املطلوب تفعيلها.8
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الالزمة ،حلمايتها من النهب وال�ضياع ،.وتطويرها وتثمينها عرب
�سيا�سات وطنية ت�ستفيد من خربات العامل يف هذا املجال وتهتم
بامل�ستقبل وت�ست�رشفه.

املحور اخلام�س  :م�ؤ�س�سات احلكامة

ينبغي الن�ص يف الد�ستور على م�ؤ�س�سات تعنى باحلكامة لتطوير
ال�سيا�سات العمومية وتر�سيخ الدميقراطية الت�شاركية يف موريتانيا،
والتي ينبغي �أن ت�شمل ما يلي :

اخلال�صة

 - 1املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،الذي ينبغي �أن يقوم بالتن�سيق
بني خمتلف م�ؤ�س�سات احلكامة ،وكذلك القيام مبتابعة خمتلف
ال�سيا�سات العمومية ،و�إبداء الر�أي فيها ،مع �رضورة دعمه بالكفاءات
الب�رشية الالزمة لذلك.

�أردنا اقرتاح جملة من ال�ضوابط القانونية وامل�ؤ�س�سية التي نرى �أنها
قد تكون منا�سبة للو�ضع املوريتاين و�إذا مت تطبيقها ف�ست�ضع الدولة
املوريتانية يف امل�سار ال�صحيح .وميكن �إجمال هذه اخلال�صة يف
النقاط التالية :

 - 2املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان.

 اقرتاح نظام هجني ميزج بني ح�سنات النظام �شبه الرئا�سيوالنظام الربملاين ،بحيث نح�صل على نظام فيه رئي�س قوي لكن لي�س
مهيمنا ،ورئي�س حكومة ب�صالحيات هامة ووا�ضحة وحمددة ،وهذا
النظام هو املنا�سب للواقع املوريتاين.

ويعنى بو�ضع القوانني والأ�س�س ال�سيا�سية الكفيلة ب�ضمان حقوق
الإن�سان  ،و العمل على تطوير ون�رش ثقافة حقوق الإن�سان ،وال�سعي
لت�صفية الإرث الإن�ساين ،مع كفالة حقوق كافة الأطراف.

 �إ�رشاك امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف �إدارة ال�ش�أن العام ،من خالل �إقامةجمل�س �أعلى للأمن الوطني ،ي�ساهم يف ت�صور و�إعداد ال�سيا�سات
الأمنية والإ�سرتاتيجية.

 - 3املجل�س الوطني ملكافحة الف�ساد.
ويعنى هذا املجل�س بو�ضع ال�سيا�سات والآليات الكفيلة بالق�ضاء على
ظاهرة الف�ساد و�إ�ضفاء الأخالق على احلياة العامة ،عرب تر�سيخ قيم
احرتام املال العام.

 اقرتاح �إقامة جمموعة من امل�ؤ�س�سات� ،سيكون وجودها م�ساعداعلى ت�أ�سي�س دولة احلق والقانون ،وتكري�س الدميقراطية الت�شاركية،
بو�صفها تنا�سب الواقع املوريتاين املعقد واملفتقر لقيم الدولة
والثقافة الدميقراطية.

 - 4املجل�س الوطني للأ�رسة وال�شباب.
يعنى هذا املجل�س بو�ضع الأطر القانونية وال�سيا�سية لتمكني املر�أة،
�سيا�سيا واجتماعيا و�ضمان كافة حقوقها ،وكذلك و�ضع ال�ضمانات
القانونية وال�سيا�سية حلماية الطفولة مبختلف م�ستوياتها ،وتطوير
ال�سيا�سات املتعلقة بال�شباب ،ذات الطبيعة الثقافية وال�شبابية.

– �رضورة �أن ي�صاحب الإ�صالحات الد�ستورية املن�شودة ،ال�سعي ـ
من خالل هذا «العقد االجتماعي» اجلديد امل�ؤمل ـ لإ�صالح الإدارة
�إ�صالحا �شامال ،من خالل ا�ستكمال وتفعيل تنفيذ �إ�صالحات
الالمركزية الإدارية ب�صورة حقيقية وجادة ،على غرار النماذج
الدولية الناجحة ،وذلك من خالل ا�ستحداث ا�ست�صالح ترابي وتقطيع
�إداري على �أ�س�س املزايا التناف�سية مع ا�ستحداث جمال�س والئية
على م�ستوى الواليات و جمال�س عامة على م�ستوى املقاطعات ،يتم
انتخاب �أع�ضائها بوا�سطة االقرتاع العام املبا�رش  ،مع منحها ال�صفة
القانونية و الو�سائل املالية للقيام مبهامها التنموية على امل�ستويني
اجلهوي واملحلي وافتتاح ممثليات جلميع الإدارات وامل�صالح
املركزية على امل�ستويات اجلهوية واملحلية و�إعادة ت�أهيل الكادر
الإداري والفني ،بغية اال�ضطالع باملهام اجلديدة من �أجل تقدمي
اخلدمة لل�سكان عن قرب وتعزيز �شعورهم االيجابي باالنتماء للوطن
وللدولة املوريتانية؛

 - 5املجل�س الوطني لالندماج االجتماعي.
ي�سعى هذا املجل�س لو�ضع ال�سيا�سات ال�رضورية لتحقيق االندماج
الوطني بني كافة مكونات ال�شعب املوريتاين ،وكذلك �إقامة ال�سيا�سات
الكفيلة بالق�ضاء على كل خملفات التفاوت الطبقي ،وبالذات خملفات
العبودية.
 املجل�س الوطني للتنمية الإدارية واحلكامة.يعمل هذا املجل�س على و�ضع الآليات الالزمة لإعادة هيكلة القطاعات
احلكومية وكذلك خمتلف الهياكل الإدارية ،لتتنا�سب مع متطلبات
الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي ،كما يعنى بو�ضع ال�سيا�سات الكفيلة
بتطوير �أداء الإدارة وال�سيا�سات العمومية وكذلك تطبيق مبادئ
احلكامة يف خمتلف مفا�صل احلياة العامة.
 - 7املجل�س الوطني لتنمية وحماية الرثوات الوطنية.

الإ�سالميون وال�سلطة يف ليبيا

يعنى هذا املجل�س بر�سم ال�سيا�سات الكفيلة بتطوير الرثوات الوطنية،
خا�صة الرثوة احليوانية واملعدنية و الزراعية وال�سمكية ،بو�صفها
ثروات وطنية �إ�سرتاتيجية ،ينبغي اال�ستفادة الق�صوى منها حا�رضا
مع �ضمان حق الأجيال القادمة فيها ،وذلك من خالل الآليات

د� .أحمد علي الأطر�ش
عند التطرق ملو�ضوع ما ي�سمى ا�صطالح ًا «بالإ�سالم ال�سيا�سي» يف
ليبيا� ،أي عالقة التيارات الإ�سالمية بال�سلطة ،ينبغي التعر�ض ،ولو
9
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�إثر ذلك حلت كافة الأحزاب ومنعت من ا�ستمرار ن�شاطاتها ب�شكل
ر�سمي وعلني لعدم ارتياح ال�سلطة لفكرة التنظيمات احلزبية،
مما ا�ستوجب تبني خيار العمل ال�رسي .وح�سب وجهة نظر عديد
املهتمني واملتابعني لهذا ال�ش�أن ،كانت هذه االنطالقة احلقيقية
لعمل التنظيمات الإ�سالمية يف ليبيا ،كما برزت غريها من التيارات
الإيديولوجية وعلى ر�أ�سها القومية والي�سارية.

يف عجالة� ،إىل مكانة تلك التيارات يف اخلارطة ال�سيا�سية الليبية
�أثناء املراحل التي �سبقت ثورة ال�شعب الليبي �ضد اال�ستبداد (ثورة 17
فرباير  ،)2011والذي عانت ليبيا من ويالته لأكرث من �أربعة قرون،
وانتهي عقب �شهور من الت�ضحيات الباهظة الثمن.
من هذا املنطلق ميكن ت�صنيف املراحل ال�سابقة «للربيع الليبي»� ،إذا
جاز الو�صف� ،إىل ثالث مراحل �أ�سا�سية :

مرحلة ما قبل ا�ستقالل ليبيا عام

ولعل �أبرز احلركات الإ�سالمية التي تبلورت يف �شكل تنظيمات
إ�سالمية املقاتلة
�رسية �أنداك هي :الإخوان امل�سلمني واجلماعة ال
ّ
لفية وحزب التحرير الإ�سالمي وجماعة التبليغ
ال�س ّ
واملجموعات ّ
إ�سالمي� .إال �أن التطورات التي �شهدتها
التجمع ال
والدعوة وحركة
ّ
ّ
ليبيا مع انطالق ثورة ال�شعب الليبي �ضد اال�ستبداد يف  17فرباير
 ،2011وما تالها من �أحداث ،جتعلنا نركز يف هذه الورقة على
التنظيمات الإ�سالموية التي تندرج �ضمن التيارات ال�سيا�سية حمل
اجلدال يف احلياة ال�سيا�سية الليبية عقب حترير ليبيا يف �أكتوبر
إ�سالمية
 ،2011وهنا نخ�ص بالذكر الإخوان امل�سلمني واجلماعة ال
ّ
لفية.
ال�س ّ
املقاتلة واملجموعات ّ

1951

قبل  1951كانت ليبيا ترزح حتت نري اال�ستعمار والذي انتقل من
احلكم العثماين لها �إىل االحتالل االيطايل ،وذلك منذ  .1911لكن
�أثناء حقبة اال�ستعمار االيطايل ( )1943 - 1911مل ت�شهد ليبيا
حراك ًا �سيا�سي ًا فكري ًا �أو مذهبي ًا �سواء ذاك املتعلق باجلهاد ومقاومة
االحتالل حيث اتخذت تلك املقاومة منحي العمل امل�سلح لتحرير ليبيا
ونيل ا�ستقاللها� .إال �أن هذا ال ينفي حقيقة الت�أثري والت�أثر الروحاين
للتيار الديني ال�صويف ،واملمتثل يف احلركة ال�سنو�سية �أنداك ،يف
امل�شهد ال�سيا�سي واجلهادي الليبي.
ومع هزمية ايطاليا والإنهاء الق�رسي الحتاللها لليبيا من قبل
بريطانيا وفرن�سا ،والتي كانت من دول احللفاء املنت�رصة يف احلرب
الكونية الثانية ،وقعت ليبيا يف معادلة توزيع النفوذ بني دول احللفاء
حيث مت االتفاق على و�ضع �شمال ليبيا حتت الإدارة الربيطانية
وجنوبها حتت الإدارة الفرن�سية .خالل تلك الفرتة ()1951 - 1943
برز احلراك ال�سيا�سي التنظيمي يف ليبيا ،ومبوافقة بريطانية حتديداً،
وكان من �أبرز احلركات والقوي ال�سيا�سية التي ظهرت هي :

الإخوان امل�سلمني

رغم �أن التعريف بحركة الإخوان امل�سلمني يف تعود �إىل عقد
الأربعينيات من القرن املن�رصم ،وذلك �إثر �إعالن «دولة �إ�رسائيل»
�سنة  ،1948وعن طريق عنا�رص من احلركة جاءت من م�رص� ،إال �أن
ال�رشوع يف الربنامج لتنظيمي لهذه احلركة داخل ليبيا كان عام
 ،1967وذلك �إثر النكبة� ،أي هزمية العرب يف مواجهة «�إ�رسائيل».

اجلماعة الإ�سالمية املقاتلة

• [جمعية عمر املختار ()1943
• احلزب الوطني ()1944
• اجلبهة الوطنية املتحدة ()1946
• حزب الكتلة الوطنية (من�شق عن احلزب الوطني)
• اجلبهة الوطنية ()1946
• حزب امل�ؤمتر الوطني ()1949

منذ اال�ستقالل ( )1951حتى ثورة فرباير

نظراً حلداثة عهد ت�شكيل هذه اجلماعة والتي انطلقت يف مطلع
الثمانينات ،وتزامن ذلك مع ما ميكن نعته «�سنوات اجلمر» يف ليبيا،
والدعم املعنوي امل�ستند على زخم جناحات التي حققتها التيارات
الإ�سالمية يف �أجزاء �أخرى يف العامل (الثورتني الإيرانية والأفغانية)
فقد تركزت ن�شاطاتها على املقارعة والإطاحة بحكم القذايف ،وذلك
عرب ا�ستخدام قوة ال�سالح كو�سيلة للتغيري .ومن هذا املنطلق ،دخلت
اجلماعة يف مواجهات م�سلحة مع كافة عنا�رص املنظومة الع�سكري
والأمنية يف تلك احلقبة .كما

2011

لقد ف�سح ا�ستقالل ليبيا املجال للتيارات ال�سيا�سية من ممار�سة
ن�شاطها ،وحتديدا يف  ،1952العام الذي �شهدت فيه ليبيا �أول
انتخابات نيابية� ،إال �أن حزب امل�ؤمتر الذي كان يتزعمه ال�سيد ب�شري
ال�سعداوي �شكك يف نزاهة هذه املمار�سة االنتخابية غري امل�سبوقة يف
التاريخ ال�سيا�سي الليبي املعا�رص .هذا �أدى �إىل اعتقاالت بني �صفوف
�أن�صار احلزب (�أكرب حزب يف تلك الفرتة) ،مبن فيهم زعيمه ال�سعدواي،
كما وقعت �صدامات عنيفة بني ال�رشطة واملواطنني يف اجلزء الغربي
من ليبيا ،والذي كان ي�سمى بوالية طرابل�س ،مما حدا باحلكومة �إىل
�إعالن حالة الطوارئ وحل حزب امل�ؤمتر ومعاقبة ال�سعداوي وذلك
بنفيه خارج البالد.

املجموعات ال�سلفية

ينادي هذا التيار بالتدين والتعامل يف احلياة العامة وفق طريقة
«ال�سلف ال�صالح واالقتداء بهم» ،كما يرتكز منها على «الوالء لل�سلطة
وويل الأمر فيها» .ومبا �أن �أبرز دعاة هذا الفكر من ال�سعودية فقد
تعرف عديد الليبيني عليه خالل ت�أدية منا�سك احلج والعمرة ومنهم
من ت�أثر باملت�شددين منه� .إال �أن ال�سلطات الليبية مل تعر اهتمام
بالقلق جتاه هذا التيار كما كانت جتاه غريه من حركات الإ�سالم
ال�سيا�سي ب�سبب عقيدته املرتكزة على «طاعة ويل الأمر»� .إال �أن �سلوك
العبادات والتقاليد املتبعة من قبل املن�ضويني �ضمن هذه احلركة
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كانت �سبب قلق وامتعا�ض من قبل عديد املواطنني يف ليبيا ،وهذا ما
�سنو�ضحه يف اجلزء التايل من هذه الورقة.

التيارات ال�سيا�سة يف امل�شهد ال�سيا�سي الراهن يف ليبيا  -وفق ما
جري يف انتخابات امل�ؤمتر الوطني العام (اجلهاز الت�رشيعي امل�ؤقت)
 تنح�رص يف كيانني �أو تيارين رئي�سيني وهما :التحالف الوطنيالدميقراطي (ذو امليول الليربالية) ،وحزب العدالة والبناء (ذو النزعة
الإ�سالموية).

مرحلة ما بعد ثورة  17فرباير

من خالل تتبع وت�سليط ال�ضوء على دور التيارات الإ�سالمية الليبية
وعالقتهم بال�سلطة يف حقبة ما بعد اندالع الثورة الليبية يكمن
ت�صنيف هذه املرحلة �إىل فرتتني مف�صليتني:

ومن خالل قراءة نتائج االنتخابات التي حت�صل فيها التيار الليربايل
على �أكرث مقاعد من التيار الإ�سالمي ( 35مقعد مقابل  ،)18ميكن،
وبعجالة ،ا�ستنتاج ما يلي :

الأوىل تنح�رص يف فرتة احلرب �ضد نظام القدايف (معركة التحرير)
حيث �شاركت واجتمعت معظم الأطياف ،مبا فيها جل التيارات
الإ�سالمية ،وخا�صة التيار ال�سلفي اجلهادي ،وذلك حتقيق لتحقيق
هدف جوهري ووحيد يف تلك املرحلة� ،أال وهو الإطاحة باال�ستبداد
وحترير ليبيا من �أحد �أعتى النظم الت�سلطية يف العامل� .إال انه يجب
التنويه هنا �إال هناك م�أخذ يف ليبيا ،وخا�صة يف املنطقة ال�رشقية،
على التيار ال�سلفي (اجلناح الوهابي حتديداً) حيث تواردت مالحظات
مفادها �أن هذا التيار كان منكفي ًا �أو مرتدداً يف امل�شاركة يف املعركة
بذريعة م�ستندة على عقيدته التي تقت�ضي «طاعة ويل الأمر» ،وقد
ا�ستدلوا عن ذلك بر�سالة ن�صية وجهت عرب الهواتف املحمولة تقول
«�ألزم بيتك» .يف املقابل ،ينفي �أحد املنتمني للتيار ال�سلفي يف ليبيا
عن ماهية الدور اجلهادي للتيار ال�سلفي يف �إنهاء حكم القدايف حيث
رد يف لقاء معه عرب موقع «الوطن الليبية» االلكرتوين ن�رش بتاريخ
 2013/3/19قائالً« ،نعم كان لها دور يف اجلهاد هناك من اق�سم
�إىل �رضبني فيما يتعلق يف �أحداث ليبيا هناك من �أخد بقول الر�سول
ب�إلزام بيتك ولكن هنا توجد نقطة جوهرية البد ان افطن لها ان من
�أفتى يف هذا مل يقل �إن هذا الإن�سان هو ويل �أمر هو مل يقل انه ويل
�أمر وبالتايل يقول اهلل تعاىل (يا �أيها الذين امنوا �أطيعوا اهلل و�أطيعوا
الر�سول و�أويل الأمر منكم ) ووالية الأمر ال تثبت �إال مل�سلم وطاملا
كفر فهو لي�س وليا للم�سلمني ومن ثالثني �سنة �أفتوا بتكفريه ومل يقل
�أحد من علماء ال�سلف �أن ويل الأمر �إذا كان كافر يجوز له والية الأمر
 ..وزيادة على ذلك فقد �أنكر ال�سنة النبوية وكان ي�ستهزئ بالر�سول
عليه ال�صالة وال�سالم  .»..وبالرغم من هذه امل�أخذ والتربيرات ،نعتقد
�أن امل�شاركة يف �إنهاء حكم القدايف والت�ضحيات اجلمة التي كابدها
ال�شعب الليبي يف نيل حريته وجت�سيد كرامته كانت ت�شكل �ش�أن ًا وطني ًا
بامتياز.

• رغم غلبة اجلانب التنظيمي والت�أ�صيل امل�ؤ�س�ساتي للتيار الإ�سالمي،
وحتديداً الإخوان امل�سلمني الذي �أ�س�س «حزب العدالة والبناء» يف
الرحلة االنتخابية� ،إال �أن التيار الليربايل املتمثل يف «حتالف القوى
الوطنية» كان �أقوى و�أكرث ت�أثرياً يف احلملة االنتخابية ،وذلك لعدة
عوامل لعل �أبرزها الظهور الكاريزمي لزعاماته ،وخا�صة التكتيكات
التي ا�ستخدمها �أثناء مرحلة الدعاية االنتخابية.
• رغم ات�سام ال�شعب الليبي ب�صفة عامة بالو�سطية واالعتدال يف
التدين� ،إال �أن عدم الدراية بالتجربة الدميقراطية والتماهي يف
النظرة لتيارات الإ�سالم ال�سيا�سي �أدى �إىل عدم التمييز بني التيارات
املتطرفة واملعتدلة مما �أدى �إىل التعميم يف العملية االنتخابية.
ولعل من �أبرز ال�سلبيات التي ح�صلت العداء الذي �شنه التيار ال�سلفي
اجلهادي جتاه التيار ال�صويف ،والذي متثل يف تدمري الأ�رضحة
والدعوة لتقلي�ص حقوق الن�ساء يف احلياة العامة ،مما �أ�سهم يف تزايد
ن�سبة الن�ساء ل�صالح التيار الليربايل.
• �إملام التيار الليربايل بتفا�صيل �ش�ؤون الدولة �إبان حكم القذايف
حيث �ساهم عدد من زعاماته يف قيادة بع�ض املرافق العامة
�آنذاك.
• ال�صيغة التوافقية الذي ح�صلت بني الإخوان امل�سلمني والليبية
املقاتلة من جهة وحكم القذايف منذ  ،2006والتي ا�رشنا �إليها
�سلفاً.
• هذه امل�ؤ�رشات جعلت من التيارات املختلفة يف ليبيا ،خا�صة
التيار الإ�سالمي املعتدل ،ب�أن تعيد النظر يف ا�سرتاتيجياتها وذلك
عرب حتالفات جديدة ،ومع قوى متتلك املال وال�سالح على الأر�ض،
ومن خالل التمرت�س عرب تكتالت داخل امل�ؤمتر الوطني واحلكومة
امل�ؤقتة ،وكذلك من خالل الإق�صاء بو�سائط وذرائع قانونها لعل
�أهمها ما يعرف «بقانون العزل ال�سيا�سي» الذي ال زال يف املخا�ض.
ولكن ،ومن خالل ما �سبق ،وب�سبب الظروف املحلية والإقليمية
والدولية امل�صاحبة ،ميكن ا�ست�رشاف و�ضع الإ�سالم ال�سيا�سي يف
ليبيا بعدم �إمكانية تفرد �أي تيار بال�سلطة وعلى �صناعة القرار ونرى
ب�أن تعددية مراكز القوى �ستبقي ال�سمة البارزة يف احلياة ال�سيا�سية
يف دول الربيع العربي ب�شكل عام.

�إال �أن الظروف بعد التحرير ( )2011/10/23قد �أخذت منعطف ًا �أخر .لقد
حتولت االهتمامات من الق�ضاء على احلكم ال�شمويل وحترير الوطن
�إىل ال�رصاع على ال�سلطة وتويل مقاليد �إدارة احلكم حتت م�سوغ بناء
الدولة .مبعني امليل نحو حتقيق م�صالح �ضيقة (فردية/نخبوية/
طبقية/جهوية/قبلية..الخ) ،وذلك على ح�ساب امل�صالح العليا
لدولة تو�صف باله�شا�شة يف الهيكلية و�ضعف البناء امل�ؤ�س�ساتي).
لقد برز هذا ال�سلوك �إثر ت�شكل الأحزاب واملكونات والتيارات والكتل
ال�سيا�سية مما جنم عنه ت�ضارب يف امل�صالح والر�ؤى .ولعل �أبرز
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جممـوعــــة الـخبــــراء الـمغاربييـــــن
جمموعة اخلرباء املغاربيني هي جمموعة ت�ضم عددا من الأ�ساتذة املغاربيني امل�ؤمنني بفكرة اندماج املغرب
العربي وبوحدة ق�ضاياه ،تكونت يف �إطار التعاون بني مركز الدرا�سات املتو�سطية والدولية وم�ؤ�س�سة كونراد
�أدين�آور.
قار ميثل النواة املركزية للم�رشوع وحمركه الأ�سا�سي ،يلتحق به كلما اقت�ضت
هذه املجموعة تت�ألف من فريق ّ
احلاجة وح�سب املوا�ضيع الذي يتم التطرق �إليها ،عددا من الدار�سني املخت�صني يف املجال.
ويهدف الفريق من خالل عمله �إىل �إ�صدار ورقة بحثية تركّ ز على ق�ضية من الق�ضايا التي تهم املغرب
العربي �سواء تعلقت بالعالقات البينية بني �أقطاره �أو مبكانة هذه املنطقة يف حميطها الإقليمي
والدويل.
�إن فريق اخلرباء املغاربيني هو فريق م�ستقل ال يعبرّ ب� ّأي حال من الأحوال عن � ّأي موقف ر�سمي ل ّأية جهة
احلث على التفاهم والدفع �إىل احلوار يف جميع املجاالت �إىل جتاوز كل ما من
كانت ،وهو ي�سعى من خالل ّ
�ش�أنه �أن يعرقل م�سرية بناء املغرب العربي �أو احلطّ من مكانته.

�أع�ضـــاء الــمجموعــــة
�أحمــد �إدريــ�س
والدولية
مدير مركز الدرا�سات املتو�سطية
ّ

ahmdriss@gmail.com

�أحمــد الأطــر�ش
ال�سيا�سية
�أ�ستاذ العلوم
ّ
طرابل�س  -ليبيا

aaalatrash@gmail.com

mhammedmalki@yahoo.fr

ديــدي ولــد الـ�سالــك
اال�سرتاتيجية
رئي�س املركز املغاربي للدرا�سات
ّ
نواك�شوط  -موريتانيا
didisaleck@yahoo.com

abdennour.benantar@gmail.com
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وال�سيا�سية
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ّ
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