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مقدمة
متيزت هنايـ ـةاحلربالباردةيفعقدالتسعيناتمنالقرنالعشرين بتغرياتسياسيةواجتماعيـ ـ ـة متتالية بوترية
تفاعالتسريعة،ليسفقطيفروسياودولشرقأوربا،بليفبقيةأجزاءالعامل.
منذتسعينياتالقرناملاضياجتاحتالدولاملغاربيةحتوالتعميقةمستثالثة حماوراألولعمليةبناء
الدولة واملؤسسات من الناحية السياسية ومن الناحية التنموية عن طريق ترشيد السلوك السياسي للفرد وتوسيع
التحولالدميقراطيومايتطلبهمنشروطوعمليات،أمااحملورالثالثفمتعلق

املشاركةالسياسية،واحملورالثاينمتثليف
بإدارةالصراعواألزماتومايرتبطهبامنإسرتاتيجيات.
يفهذاالسياقتبنتد ولمناملغربالعريبتونس،اجلزائر،املغربعملياتبناءدميقراطيةقائمةعلىأساس

أن
التحول الدميقراطي وتأسيس حكم راشدكضرورة تكيف مع مدخالت البيئتني الداخلية واخلارجية ،ذلك بعد 
كشفت التطورات الداخلية يف الثمانينات عن تدهور األوضاع السياسية واالجتماعية والثقافية ،وأصبحت نظم
وجمتمعاتهذهالدولتعيشيفظلأزمةشاملةتتفاقميومابعديوم،ممااستوجبعلىهذهالنظمضرورةاالستجابة
ملطالبوضغوطاتالبيئتنيالداخليةواخلارجية،وهذامامتمنخاللتبينتعديالتهيكليةعلىمناذجااالسياسيـ ـة
واالقتصاديـ ـ ـ ـة متثلت يف عمليات اإلصالح السياسي والتحول الدميقراطي يف كل من تونس واجلزائر واملغرب تبعا
خلصوصيةكلبلد،وهذاماسوفنتطرقإليهيفمذكرتناهذه.
 -Iأهمية الموضوع:
عرفتدولاملغربالعريب (ت ونس ،اجلزائر،املغرب) موجةالتحولالدميقراطييفظلظروفضاغطةداخلية
وخارجية ،وقدتبنتالنظمالسياسيةيفهذهالبلدانإسرتاتيجياتخمتلفةلدعمعمليةالتحول الدميقراطي من بيناا
اإلسرتاتيجية املؤسسية ،وسنحاول يف هذه الدراسة التعرف على اإلصالحات الدستورية واملؤسسية لعملية التحول
الدميقراطييفكلمنتونسواجلزائرواملغرب.
 -IIمبررات اختيار الموضوع :
هناكأسبابعديدةتدفعالباحثالختيارموضوعحبثه،مناامايتعلقباجلوانباملوضوعيةوكذلكمايندرج
حتتمربراتذاتية.
 .1المبررات الموضوعية :
إنإشكاليةالتحولالدميقراطييفبلداناملغربالعريبحتتلأمهيةبالغةلدىاملختصنييفالعلومالسياسية
والعالقات الدولية ،لذا حناول تتبع أداء النظام السياسي التونسي واجلزائري واملغريب يف األخذ بالتعديالت
أ

الدستورية واملؤسسية لعملية التحول الدميقراطي والعمل على احملافظة على هذا التحول وحماولة تطويره
وترسيخه،كماحناولرصدأوجهاالختالف والتشابه لألطرالدستوريةواملؤسساتية للتحولالدميقراطييفهذه
الدولالثالث.
 .2المبررات الذاتية :


إنأيحبثعلميالخيلمنرغبةذاتيةتدفعالباحثإىل إجنازه ،ولعلما يدفعينإىلإجنازهذااملوضوع

إشباع فضويل حول عملية التحول الدميقراطي يف دول من املغرب العريب(تونس ،اجلزائر ،املغرب) واإلسرتاتيجية
الدستوريةواملؤسساتيةاليتمتتبنياالتحقيقهذاالتحول ،وكذاالتعديالتاليتمتاألخذهباللحفا علىمسار
الدميقراطيةيفحماولةلتطويرها.
 -IIIالدراسات السابقة :
إنموضوعهيكليةالتحولالدميقراطييف تونسواجلزائر واملغرب مناملواضيعاحلديثةنسبيا ،وعليهواجاتنا
صعوبة يف إجياد موضوع يشمل النماذج الثالثة ،حيث نتيجة حملاولتنا املتواضعة حتصلنا على أربعة دراسات حول
املوضوع،نتطرقإليااكاآليت:
الدراسة األولى :
نتناولفيااكتاب منحتريراألستاذأحمد منيسي حتتعنوان"التحول الديمقراطي في دول المغرب
العربي"والصادرةيف،2002وتناولتهذهالدراس ـ ـةاشكاليةالتحولالدميقراطـ ـ ـييفدولاملغربالعريبمنخالل
التطرق اىل البيئة العامة لعملية التحول الدميقراطي هبذه الدول ،باإلضافة اىل حتديد طبيعة وحدود عملية التحول
لةمندولاملغربالعريبكلعلىحدى والتطرقاىلاملعوقاتالىتحتولدونحتقيقعملية

الدميقراطييفكلدو
اسةيفاالخرياىلكيفيةالتغلبعلىهذهاالشكالياتلبناءدميقراطيةحقيقيةهبذه

التحولالدميقراطيهبا،لتصلالدر
الدول.
الدراسة الثانية :
نتناولفياارسالةماجستريللباحثةاميـ ـ ـرة ابراهي ـ ـم حسن ديـ ـابحتتعنوان"التح ـ ـول الديمقراط ـ ـي
في المغرب ودور المؤسسة الملكية ( " )2991-2992والصادرةيف.2002
جتربةالتحولالدميقراطىاملغربيةيفالفرتةاملمتدةمابني1991و1001ملايكتسيه
حاولتالباحثةدراسة 
النظامالسياسياملغريبمنخصوصي ـ ـ ــةمتيزهعنبـ ـ ـ ــاقيالنظـ ـ ـ ــمالسياسيةالعربي ـ ــة،وذلكمن خاللحتدي ـ ـ ـ ـدمالمح


ب

النظـ ـ ـ ـامالسياسـ ـ ـياملغريبمعاستجالءمكانةاملؤسسةامللكيةالىتتتمتعبصالحياتدستوريةواسعةتكرسهيمنتاا
علىالسلطاتاالخرى،وكذاصالحياتدينيةباعتبارامللكامرياملؤمننيواحلكم.
اسةاملمارساتالسياسيةيفالنظامالسياسياملغريببإلقاءالضوءعلىواقعهالتارخيي

كماحاولتالباحثةدر
الذييعدالوضعاحلاضرامتدادله،فتوصلتاىلانامللككرسمفاوماللدميقراطيةيضمنللعاهلالتزاممجيع
التنظيماتاحلزبيةبقواعداللعبةالسياسيةكماحيددهاالعاهلاملغريب،وإالتعرضتلعقوباتصارمةيفحالةانتااك
حرمةامللك.
يةيفاملغربكشفت انامللكالحسن الثانى اتبعاسرتاتيجيةالتوسعالتدرجيي

كماأنالتطوراتالدميقراط
 
للتحول الدميقراطي والتعددية السياسية يف حماولة الستعاب النظام السياسي املغريب لتيارات خمتلفة بشكل تدرجيي
يسمحللمؤسسةامللكي ـ ـ ـ ـ ـةبتجنبموقفتفقدفيههيمنتاـ ـ ـ ـ ـ ـاعلـ ـ ـىالدولةوالساحةالسياسيةمـ ـ ـ ـ ــعاحلـ ـ ـ ـرص
علىالتجاوبامللح و معالتطلعاتالسياسيةللمعارضة.
الدراسة الثالثة :
نتناولفياارسالةالدكتوراهلألستاذمصطفى بلعورحتتعنوان"التحول الديمقراطي في النظم السياسية
العربية دراسة حالة النظام السياسي الجزائري ( ، )2001-2911الصادرةيف.1009-1002
قامالباحثبدراسةوحتليلعمليةالتحولالدميقراطييفالنظمالسياسيةالعربيةلتعرفعلىآلياتالتحول
الدميقراطي يف النظم والقوى الفاعلة فيه واجتاهات هذا التحول ،كما تعمق الباحث يف حتليل عملية التحول
الدميقراطيبالدولالعربيةهبدفالوصولاىلتفسرياتألسبابوأسلوبونتائجالتحوليفاملنطقةالعربيةوحتديدا
يفالنظمامللكيةواجلماوريةواألمرييةمنجاة،وكذادراسةحالةالنظامالسياسياجلزائريمنجاةأخرى،باإلضافة
اىل حتديد اشكاليات ومعوقات التح ول الدميقراطي بدول حمل الدراسة ،وقد اختار الباحث لدراسة موضوعه
االشكاليةالتالية:
ما هي املؤثرات واملتغريات الىت حكمت عملية التحول ،وما مدى استجابة تلك النظم ملوجة التحول
الدميقراطي؟وهلاستطاعتالتكيفمعضغوطاتالبيئتنيالداخليةواخلارجية ؟
وأهمماخلصاليهالباحثيفدراستهانتفاعلالعواملالداخليةواخلارجيةساهميفاقناعالقيادةالسياسية
يفالدولالعربيةبضرورةالقيامبعمليةالتحولالدميقراطي،غريأنه ـ ـ ـذهالعمليـ ــةاتسمتباحملدوديـ ـ ــةوع ــدمالقدرة
علىاجيادخنبجديدةتقدرعلىادارةعمليةالتحولالدميقراطيبكفاءة،حيثاتسمتاالصالحاتالسياسية
العربيةباهلامشيةكوهناالمتسجوهرالعمليةالسياسيةوهواملشاركةالفعليةيفالسلطةوتوزيعااواقتسامالثروةوغريها

ت

فحىت وان كرست الدساتري العربية  جمموعة من مبادئ الدميقراطية ( احلريات العامة،حقوق االنسان ،)..إال  أن
القواننياملنظمةهلذهاملبادئتضمنالكثريمنالقيودالىتتفرغتلكاملبادئالدستوريةمنحمتواهااحلقيقي،ومازاد
مـ ــنحمدوديـ ـ ـ ـةعمليـ ـ ـةالتحـ ـولالدميقراطـ ـ ـيف ــيالنظـ ـمالعربيـ ـ ـةايضـ ــاتكريسدساتريه ـ ــاسيطرةالسلط ـ ـةالتنفيذي ـ ــة
علىالسلطةالتشريعيةماجيعلاهليئاتالربملانيةدونفاعليةمؤسسيةواستقاللية،فايتكتفىبإضفاءالصبغة
الشرعيةعلىقراراتالنظاماحلاكم.
 -IVاإلشكالية
مست عملية التحول الدميقراطيكل بلد من بلدان املغرب العريب بدرجات متفاوتة ،تسببت فياا عوامل
داخليةوخارجيةهدفتإىل تفعيلاألنساق احلقوقيةوخاصةاملتعلقةمببادئ وأدواتالتمكنيالسياسي عرباألطر
الدستوريةبغيةبناءمؤسساتسياسيةفعالةقادرةعلىاجلمعبنياألصالةواملعاصرةيفجمتمعدويليتسمباحلركية
والتغيري،منهذهاملنطلقاتميكنصياغةاإلشكاليةالتالية:
ما هي اآلليات والترتيبات المؤسسية التي قامت عليها عملية إصالح وتهيئة بناء النسق السياسي
والقانوني في كل من تونس و الجزائر والمغرب ؟
حدود اإلشكالية:
 .2المجال الزمني 2012/2911
حددنااإلطارالزمينلدراسةبالفرتةاملمتدةمن1987حىت ،2012ويعودسبباختيار هذهالفرتةإىلأهنا
منحيثاملدةكافيةنسبياالختبار الفرضياتواإلجابةعلىالتساؤالت املتعلقةباإلشكالية ،وكذلكألناجملتمع
الدويليفهذهالفرتةيدفعالدولإىلاألخذبالنظامالدميقراطي.
 .2المجال المكاني:
تعتربكـ ـلمنتونسواجلزائـ ـ ـ ـ ـرواملغـ ـ ـربمنبنيدولالعالـ ـ ـ ـماليتمستاـ ـاموجةالتحولالدميقراطي،ومنأجل
 
مواكبةهذهاملوجةمتمباشرةجمموعةإصالحاتسياسيةوقانونيةسنحاوليفهذاالبحثدراستااوحتليلاا.
 .3المجال الموضوعي:
الرتكيز على اإلطار الدستوري واملؤسسايت املستحدث لتحقيق التحول الدميقراطي
سنحاول يف دراستنا 
واالستقرارالسياسييفكلمنتونسواجلزائرواملغرب.



ث

 -Vالتساؤالت الفرعية:
وحىتيتيسرلنااإلحاطةجبوانباملوضوعارتأيناجتزئةاإلشكاليةإىلأسئلةفرعية:
املراجعاتالدستوريةلعمليةالتحولالدميقراطييفتونسواجلزائرواملغرب؟
 .2ماهيطبيعة 
 .2هلميكناستمرارالدميقراطيةيفظلوجودمعوقاتهيكلية؟
 .3ماهوأثرالرتتيباتالدستوريةواملؤسساتيةيفعمليةالتحولالدميقراطي؟
 .2كيفميكنللخالفاتداخلاملؤسسةالدستوريةأنتؤثرعلىعمليةالتحولالدميقراطي؟
 -VIالفرضيات الفرعية:
لإلجابةعلىاإلشكاليةاملطروحةمتصياغةالفرضياتاآلتية:
 .2يساهماإلطارالدستورييفحتقيقالتوازنبنيالقوىالسياسيةوضماناحلرياتالعامةللمواطنني.
 .2املعوقاتاهليكليةحتدمنالتحولالدميقراطي.
 .3الرتتيباتاملؤسسيةوالتشريعيةتؤثرعلىمسارالتحولالدميقراطي.
 VIIاإلطار المنهجي
سنعتمديفهذهالدراسةعلىاملقرتباملؤسسي،الذيياتمبدراسةاملؤسساتالسياسيةوأمناطاـ ـاوآثارهـ ـ ـ ـا
على النظام السياسي واجملتمع ،ومن مث الدستور كأداة ضابطة للسلطات الثالثة (تونس واجلزائر واملغرب) رغم
اختالفأمناطااالسياسية.
ونظراألنموضوعنادراسةمقارنةسنستخدمايضـ ــااملناـ ـجاملق ـ ـارنعن ـ ـدالتطرقلدراسةاألنظم ـ ـةالسياسي ـ ـ ـ ـة
يف دول املغرب العريب ( تونس ،اجلزائر  ،املغرب) يف تكويناا ومؤسساهتا ،وذلك للوصول اىل تفسري عمليات
االختالف والتشابه يف األداء لتحديد اإلطار الدستوري واملؤسسي لعملية التحول الدميقراطي يف كل من البلدان
املغاربية(تونس،اجلزائر،املغرب).
إىل جانب املناج املقارن سنستعني باملناج التارخيي لتغطية جوانب البحث ،وتتبع التطور التارخيي لإلطار
الدستوريواملؤسسيلعمليةالتحولالدميقراطييفكلمنتونسواجلزائرواملغرب.
 خطة البحث :

إنطالقامناإلشكاليةوالفرضيةاملطروحةعمدناإىلتصميمالدراسةوف ـ ـقاخلطةالتاليةإذتنقس ـ ـمالدراس ـ ـة

إىلثالثفصولعلىالنحوالتايل:


ج

يتناولالفصلاألولاإلطارالنظريللدراسة ،حيثيعاجلمفاومالتحولالدميقراطيومراحلهوعالقتهمبفاهيم
مرتبطةبه ،باإلضافةإىلتناولالعواملالداخليةواخلارجيةاليتتدفعبعمليةالتحولالدميقراطي ،مثيتناولاألمناط
واالجتاهاتالنظريةللتحولالدميقراطي.
أماالفصلالثاينفخصصناهلدراسةدوافعالتحولالدميقراطييفالدولحملالدراسةتونس ،اجلزائر ،املغرب
ونقسمهذهالدوافعبنيعواملداخليةمتنوعةسياسيةواقتصاديةواجتماعيةوثقافية ،وعواملخارجية أمهاااهنيار
اإلحتاد السوفييت وانتااء احلرب الباردة وظاور القطبية األحادية بقيادة الواليات املتحدة األمريكية  ،وضغوط
املؤسساتوالقوىالعامليةلنشرالدميقراطية.
كمايتناولالفصلالثايندراسةثالثمؤشراتللتحولالدميقراطييفكلمنتونسواجلزائرواملغرب ،وعاجلنا

يفاملؤشراألولاإلطارالدستوريواملؤسسيالذيتبنتهقياداتالدولحملالدراسةلتحقيقعمليةالتحولالدميقراطي
أمااملؤشرالثاينفخصصلدراسةمؤشراجملتمعاملدينقصدالتعرفعلىمدىمسامهتهيفتكريسعمليةالتحول
الدميقراطي،أمـ ـااملؤشرالثالثفتناولنافيهاالنتخاباتملعرفةمـ ـ ـدىمسامهتاايفتكريسمبـ ـ ـدأالتداولعل ــىالسلطة
وقدتناولناكلمندوافع ومؤشرات التحولالدميقراطي يفالدولحملالدراسة تونسواجلزائرواملغربيفكلدولة
علىحدى.
يتناولالفصلالثالثواألخريأربعمعوقاتهامةلعمليةالتحولالدميقراطييفكلمنتونسواجلزائرواملغرب
ويتمثلاملعوقاألوليفهيمنةالسلطة التنفيذيةعلىالسلطاتاألخرى ،أمااملعوقالثاينفيتناولضعفمؤسسات
اجملتمعاملدين وحمدوديةمسامهتاايفعمليةالتحولالدميقراطي ،أما املعوق الثالثفعاجل عالقة احلركات السياسية
اإلسالميةبعمليةالتحولالدميقراطي،أمااملعوقالرابعواألخريفتناولدوراملؤسسةالعسكريةيفإعاقةعمليةالتحول
الدميقراطي،كماتناولناآفاقومستقبلالتحولالدميقراطييفالدولحملالدراس ـ ـة(تونس،اجلزائر،املغرب)خاصـ ـ ـة
يفظلالتغرياتالراهنةيفالبيئةالعربية(مصر،سوريا،ليبيا،اليمن) ،ودائماعاجلنامعوقاتوآفاقمستقبلالتحول
الدميقراطييفالدولحملالدراسةيفكلدولةعلىحدى.
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الفصل األول :
التأصيل النظري لظاهرة ا لتحول الديمقراطي
يف هذا الفصل التمهيدي نتعرض للتأصيل النظري لظاهرة التحول الدميقراطي من خالل التطرر مفهروا التحرول
الرردميقراطي رمراهلر األربعررا امتمةلررا يف مرهلررا القىرران الررل النظرراا ال ررلطوي رمرهلررا ا ررا القررار بررالتحول الرردميقراطي
،فمرهلا الرتسري الردميقراطي مث النىر الردميقراطي،كما نتطرر لى االقرا التحرول الردميقراطي بامفراهيا امرطةطرا بر  ،مث
نع رراج اوام ررل التح ررول ال رردميقراطي الداخلي ررا راخلاريي ررا ال ررد ط رردف النظ راا ال ياس رري للقي رراا بعملي ررا التح ررول م ررن نظ رراا
س ررلطوي لى نظ رراا دميقراط رري ،لنتن ررارل يف األخ ررر األامن ررا راالجتاه ررا النظري ررا للتح ررول ال رردميقراطي .رنق ررا الفص ررل
التمهيدي كما يلي :
المبحث األول :مفهوم التحول الديمقراطي ومراحله
المطلب األول  :مفهوا التحول الدميقراطي .

المطلب الثاني :مراهل التحول الدميقراطي.

المطلب الثالث :االقا التحول الدميقراطي بامفاهيا امرطةطا ب .

المبحث الثاني  :عوامل التحول الديمقراطي
المطلب األول  :العوامل الداخليا .

المطلب الثاني  :العوامل اخلارييا .

المبحث الثالث  :األنماط واالتجاهات النظرية للتحول الديمقراطي .
المطلب األول  :أامنا التحول الدميقراطي .

المطلب الثاني  :االجتاها النظريا للتحول الدميقراطي .
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المبحث األول :مفهوم التحول الديمقراطي ومراحله .

طعترب ظاهرة التحول الدميقراطي مرن برا امفراهيا اخلالفيرا يف الرا ال ياسرا بوصرف مفهومرا هرديةا يتمير بامررنرا
رينشرأ يف تتمعرا لتلفرا مرن هيرل النىر ال ياسري ،لرذا درد العلمران رالةراهةا أثراررا يردال رخالفرا هرول دديرد
مفهومر  ،رلنردر هرذا األخرر نتنرارل ثرال مطالريف يف هرذا امةحرل ،هيرل نتنرارل يف امطلريف األرل مفهروا التحرول
الرردميقراطي ،مث نتنررارل يف امطلرريف الةررال مراهررل امليررا التحررول الرردميقراطي ،رنعرراج يف امةحررل الةالررل االقررا مفهرروا
التحول الدميقراطي بامفاهيا امرطةطا ب (التحول الليربايل ،اإلصالح ال ياسي ،التنميا ال ياسيا ،التعدديا ال ياسيا ).
المطلب األول :مفهوم التحول الديمقراطي
مل حيظررل مفهرروا التحررول الرردميقراطي باإل ررا مررن قةررل ير العلمرران رالدارسررا رامهتمررا ،رخيتلررم مررن باهررل
ألخر رمن مفكر ألخر ،رلذا سنتطر لى تمواا من امفاهيا رالتعاريم امختلفا للتحول الدميقراطي .
يعرف امفكر العرر امررر محمدد عاددد الجبدر التحرول الردميقراطي بأنر االنتقرال لى الدميقراطيرا مرن درلرا ال
درتا فيها هقو اإلن ا عمعناها الواس رال يقوا كيااها الل مسس ا طعلو الل األفراد رامجمااا رال طتردارل فيهرا
ال لطا الل أسا األغلةيا ال ياسيا لى درلا يقوا كيااها الل ثال أركا :
 هقو اإلن ا يف احلريا رام اراة رما يتفر انها الهقا يف احلريا الدميقراطيا راحلق يف الشرل رطكافئ الفرص. درلا امسس ا رهي الدرلا الد يقوا كيااها الل مسس ا سياسيا رمدنيا طعلرو الرل األفرراد مهمرا كانرر مرراطةهارانتماؤها العرقي رالديين راحل .
طرردارل ال ررلطا داخررل هررذت امسس ررا بررا القرروع ال ياسرريا امتعررددة ،ر لررع الررل أسررا هكررا األغلةيررا مر هفرهقو األقليا.1
أما اامل ال ياسريا األمريكري فليدب شدميتر فيعررف التحرول الردميقراطي بأنر "امليرا ططةيرق القواارد الدميقراطيرا

سون يف مسس ا مل ططةق من قةل أر امتداد هذت القوااد لتشمل أفرادا أر موضواا مل طشملها من قةل ،ل هري
امليا رليرانا يتا ا ا ها للتحول من نظاا غر دميقراطي لى نظاا دميقراطي م تقر".2
أمررا صدداموليل هددانتجتو  :فيعرفر بأنر "امليررا معقرردة طشررار فيهررا تموا را سياسرريا متةاينررا طتصررار مررن أيررل

ال ررلطا رطتةرراين مررن هيررل لميااهررا أر ارردااها للدميقراطيررا  ...رهررو م ل ررل ططرروري يررتا في ر امررررر مررن نظرراا سير ر راسي
ط لطي مرلق ال ي مح بامشاركر ر ر را ال ياسيا رال بالتدارل الل ال لطر ر را لى نظاا سياسر ر ري
مفتوح ".3

 1حممد اابد امجابري  ،الدميقراطيا رهقو اإلن ا ( 1؛ برر  :مرك دراسا الوهدة العربيا )  ، 1991 ،ص . 68
 2بلقيس أمحد منصور ،األه اب ال ياسيا رالتحول الدميقراطي "دراسا ططةيقيا الل اليمن ربالد أخرع"( 1؛ القاهرة  :مكتةا مدبويل)  ، 8006 ،ص . 89

3

Samuel Huntington ,traduit par: Francaise burgess ,Troisième vague : les Démocratisations de la
fin du xx siècle ( paris : édition nouveau horizon), 1996 , p121 .
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ل امليا التحول الدميقراطي هي تمواا من اإليرانا يتا ا ا ها للتحول مرن نظراا غرر دميقراطري لى نظراا
دميقراطرري ،رط رراها فيهررا ثررال قرروع أساسرريا ا دراف ر لتلفررا رهرري النظرراا ال ياسرري ،امعارضررا الداخليررا ،القرروع
اخلارييرا .رحيارل كل طرف لضعاف األطراف األخرع رطتحدد النتيجا النهاايا رفقا للطرف امنتصر يف الصرا .1
يظرل التحرول الرردميقراطي امليرا ن رةيا طررسدي لى طريرر الرنظا ال ياسرريا مرن ال رلطويا حنررو الدميقراطيرا هيررل ل
اهتم ررال طع رررض املي ررا التح ررول ال رردميقراطي النتكاس ررا طظ ررل راردة ،رلتخفي ررم م ررن ه ررذت األخ رررة الب ررد م ررن اختي ررار
األسررلوب األن رريف لعمليررا التحررول ،رطعترررب مررن بررا أكةررر الوسرراال فعاليررا للقيرراا بعمليررا التحررول الرردميقراطي االطفاقررا
التفارضيا الد طىمن طقةل قوااد ال ياسا الدميقراطيا من قةل معظا أفراد النخةا.2
إلداح امليا التحول الدميقراطي البد من طكييرم الةيةرا االيتماايرا التقليديرا مر امترررا الدميقراطيرا امجديردة
ر بنرران مسس ررا سياسرريا راقتصرراديا رايتماايررا دميقراطيررا برردال مررن امسس ررا القدميررا للنظرراا ال ررلطوي ،رداشرري
اإلنقطااا رالرتايعا راالنقالبرا الرد طقرم انرد هرد ا ارا الةنيرا االيتماايرا رطفتيتهرا در مواصرلا مرهلرا الةنران
احلىاري.3
طت را امليررا التحررول الرردميقراطي بأاهررا امليررا معقرردة نتررات طفااررل يوانرريف لتلررم سياسرريا راقتصرراديا رايتماايررا
رثقافيا ،رطسدي لى دوال يف األبنيا راألهداف رالعمليا  ،باإلضافا أاهرا امليرا طت را بعردا التأكرد رطتىرمن لراطر
االرط ر ر رداد رالعر ر رودة مر ر ررة أخر ر ررع لى النظر ر ر راا ال لط ر روي ،هيررل طوي ر ر رد مسس ر ر ر ر را النظ ر ر راا ال لطر ر روي ينةررا لى ينرريف
م مسس ا النظاا الدميقراطي امجديد .
يف األخر ل اإلنتقال لى الدميقراطيا يطرح من الناهيا العمليا أهد االختيارين:
لما االنتقال من خالل أسلوب التدرت الذي يف ح اجملال للقوع الدميقراطيا يف اجملتم إلنشان مسس ا متةيليا
دميقراطيا رلما سلو طريق آخر غر سةيل التدرت ،ر لع لما حبمل احلاكا الل التنا ل در ضر القوع الدميقراطيرا
رلما بإ اهت من طرف هذت القوع نف ها.4
جي ررا العن ررم لص ررا التعام ررل
ن ررتنت أ املي ررا التح ررول ال رردميقراطي طتطل رريف بية ررا ايتمااي ررا هى رراريا ط ررف
ال لمي رطتحاشل ال ريا الريةيا باممارسرا العلنيرا رطررف الوهدانيرا برالقةول بالتعدديرا  .5رطقروا الرل بنران درلرا قرانو
ا مسس ررا سياسرريا رايتماايررا قوي ر ر را درررتا لرادة النرراخةا مررن خررالل طك رريس التعدديررا ال ياسرريا رمةرردأ الترردارل
الل ال لطا.

 1ااطم مسر فهمي لماا ،التجربا الدميقراطيا يف الةحرين  :دراسا يف اقةا التحول الدميقراطي ( ( )8001 -1999رسالا ماي تر  ،كليا اإلقتصاد رالعلوا ال ياسيا ،يامعا
القاهرة) ،8009 ،ص . 88، 81
 2حممد نصر مهنا ،يف النظا الدستوريا رال ياسيا دراسا ططةيقيا (اإلسكندريا  :امكتيف امجامعي احلديل ) ، 8002 ،ص . 121
 3اةد الوهاب محيد رشيد ،التحول الدميقراطي يف العرا ( 1؛ برر  :مرك الدراسا الوهدة العربيا ) ، 8008 ،ص . 131
 4حممد اابد امجابري  ،مري سابق .63 ،
 5اهاد أبو القمصا  ،التحول اى اجملهول رلاطر الفوضل ( دراسا ميدانيا هول أثر العنم اإلنتخا الل التحول الدميقراطي رامشاركا ال ياسيا للن ان ) (مصر  :امرك امصري حلقو
امرأة) ،در طاري نشر ،ص . 80
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المطلب الثاني  :مراحل التحول الديمقراطي.

ل امليررا التحررول الرردميقراطي امليررا معقرردة متررر بررأرب مراهررل للوصررول لى هكررا دميقراطرري مررن خررالل طرسرري
اهلياكل راألرضا امسديا لى دول هيكلي رطرير النظاا من احلكا ال لطوي ،1رطتمةل هذت امراهل يف :

المرحلة األولى :مرحلة القضاء على النظام السلطو .

هرري الفرررتة ال منيررا الررد متررر بررا االنتقررال مررن النظرراا ال ررلطوي لى النظرراا الرردميقراطي ،ريشررهد اجملتم ر خالهلررا
العديررد مررن الص ررااا رردف لرضرران مصررا مررن يقررودر امليررا التحررول ردديررد قوااررد اللعةررا ال ياسرريا رالفرراالا
ام موح هلا بدخول ال اها ال ياسيا .2
ينهار النظاا الت لطي ب ةيف تموار ر را من العوامل أ ه ر را الصرا با امعتدلا الذين استف ر رادرا من مناصيف
يف ظررل النظرراا ال ررلطوي لكررنها اقتنع روا بىرررررة لهرردا طعررديال الي ر إلاررادة بنرران شرررايت امهت ر ة ربررا امتشررددين
الررذين يرفىررو لهرردا أي دررول دميقراطرري ريرردافعو الررل بقرران النظرراا ال ررلطوي ،رميةررل هررسالن مصرردر يديررد للنظرراا
امجدي ر رد بترردبر االنقالبررا رامرسامرا  ،رحيررد هررذا الصررا يف ظ ر ر رل الشررقاقا راالنق ام ر ر را داخر ر رل النظرراا القاا ر ر را
ريف ظل ضرو درليا لتةين التحول الدميقراطي مقابل طقدمي ام اادا الدرليا.
ما ميكن اإلشارة للي أ ااهيار النظاا ال لطوي ال يسدي بالىرررة لى قياا نظاا دميقراطري ،فهنرا دميقراطيرا
جته عمجرد ظهورها بينما ال يصل الةع األخر لى مرهلا التماسع رالتدايا.3رطتعدد أسةاب فشل الدرل للتحول
لى الدميقراطي ررا فق ررد طك ررو نتيج ررا مقارم ررا النخ رريف امدني ررا رالع رركريا ،أر نتيج ررا غي رراب امسس ررا رالظ ررررف الةيةي ررا
ال ياسيا رااليتماايا راالقتصاديا امالاما لعمليا التحول الدميقراطي.
المرحلة الثانية  :أخذ قرار دالتحول أو إقامة النظام الديمقراطي.

هرري مرهلررا خطرررة يف امليررا التحررول الرردميقراطي نظ ررا ال ديرراد خطررر اإلرطررداد فيهررا لى احلكررا ال ررلطوي ،رقررد

رصفها امنظر الةولندي يف العلوا ال ياسيا آدم درجيفورسكي "بأاهرا طشرة آلرا الرر ل  Pin Ballفةمجررد أ طرطفر
الكرة لتدرر لى أالل فهي أيىا ميكن أ ية رطدرر لى أسفل بطريقا شديدة سريعا.4
أثنرران هررذت امرهلررا يررتا ا ررا الق ررار للقيرراا بعمليررا التحررول الرردميقراطي رطتوايررد مسس ررا النظرراا القرردمي م ر
مسس ررا النظرراا الرردميقراطي امجديررد ،ممررا لعررل امعترردلا رامتشررددين يتقررامسو ال ررلطا لمررا بالصررا أر االطفررا  ،كمررا
يرتا رضر تمواررا مرن القواارد راإليررانا الرد طررنظا العالقرا برا احلرراكا را كروما ،فيلتر ا ا كرروما بطاارا احلرراكا
رالقةول بقوااد اللعةا ال ياسيا.
1

Mahmood Monshipouri, Democratization ,Liberalization &Human rights in the third world
,(Boulder : Lynne Rienner pubblishers) , 1995 , p 16 .

 2أمرة لبراهيا ه ن دياب ،التحول الدميقراطي يف امررب ردرر امسس ا املكيا (  ()1996 – 1998رسالا ماي تر ،معهد االقتصاد رالعلوا ال ياسيا ،يامعا القاهرة )،8008 ،
ص . 88

3

Larry Diamond , Political culture and democracy in developing countries ( London : Lynne
Rienner pubblishers) , 1993 , p 145 .

 4اامر حممد امجةو ،أثر القيادة الل التحول الدميقراطي يف طونس يف الفرتة من  1961اى  ( 8003رسالا ماي تر ،معهد الةحو رالدراسا العربيا ،يامعا الدرل العربيا بالقاهرة)،
 ، 8008ص . 18
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المرحلة الثالثة :الترسيخ الديمقراطي

يعرف جو لينز مرهلا رسوخ الدميقراطيا أاهر ر ر ر را هال ر ر ر ر را ي ود فيها االاتقاد مر ر ر ر رن الفاالا ال ياسيا الراي يا
أر األه ر ر اب ر اا ر را امصر ر ر ر را أر أي قر روع أر منظم ر را بعدا ريود بدير ر ر رل ار رن العمليا الدميقراطي ر را للوص ر ر ر ر رول
لى ال لطا ،بة اطا فإ الدميقراطيا ليف النظر لليها الل أاها اللعةا الوهيدة يف امدينا .1
طعود بدايا الرسوخ الدميقراطي كما أشار كل مرن " جدو مدار جدويثير "ر الفيل روف االمراى"هيجلدي جدور

ويلهلم فريدريش" لى اطفا أاىان النخةا هول لتلم اإليرانا مر مشراركا شرعةيا راسرعا النطرا يف االنتخابرا

رلتلم العمليا امسس يا األخرع. 2
رمنر ر ف ررا املي ررا الرس رروخ متة ررل قة ررول الق رروع األساس رريا يف اجملتمر ر لعملي ررا الدميقراطي ررا ،ردت ررات املي ررا طرس رري
الدميقراطيا لى قةول ااا من قةل الالاةا األساسيا فيها .
المرحلة الرادعة :النضج الديمقراطي
طعترب أالل مراه ر رل التطور الدميقراطر ر ري رط عل الدرلا يف هذت امرهلر ر را لى د ا األدان الدميقراطي بالرف ر ر ر
مرن كفررانة رقرردرة امرواطنا الررل امشرراركا ال ياسرريا ردقيررق الرفاهيررا االيتماايررا مواطنيهررا مررن خررالل امليتررا م ررتقلا
رمرتابطتررا ر ر را الدميقراطيررا االيتماايررا راالقتصراديا ،ريف الدميقراطيررا االيتماايررا لرريف أ يكر ر رو امواطنررو مت ر رارر
يف احلق ررو رالواية ررا ف رراالو يف املي ررا طقري ررر أي قر ررارا طتخ ررذها امسس ررا ،أم ررا الدميقراطي ررا االقتص رراديا فتتى ررمن
الوصررول لى آليررا رسياسررا طكفررل طو ي ر امنرراف االقتصرراديا الررل أف رراد رفةررا اجملتم ر اسررتنادا لى معرراير العدالررا
رام اراة .3
يرردف هررذت امرهلررا لى د ررا األدان الرردميقراطي ر يررادة قرردرة امرواطنا الررل امشرراركا ال ياسرريا ردقيررق الرفاهيررا
هلررا ،غررر أ راقر ممارسررا احليرراة ال ياسرريا أثةررر فشررل التر اا امليررا التحررول الرردميقراطي برالتطور رفررق مراهلهررا األربعررا
للوصول لى مرهلرا الرسروخ فالنىر  ،هيرل أشرار ارامل ال ياسريا الر دياموندد لى فشرل بعر

ظهورها يف ها يرتاي بعىها كلما ا داد رسوخا.4
مما سةق نصل لى أ امسشرا الد طدل الل ريود امليا التحول الدميقراطي طتمةل يف :

الردميقراطيا عمجررد

 .1الدستور :

لن الوثيقا األساسيا للحكا الد ددد صالهيا لتلم سلطا احلكا ،كمرا طرسرا هردرد ال رلطا .5ريقروا
الدستور الل محايا هقو رهريا األفراد ،رطتكفل هيةا طأسي يا م رتقلا بوضرع للحفرا الرل هقرو رمصرا كرل
القوع يف األما.
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 .8الحقوق و الحريات العامة:

هرري الررد ال ميكررن طصررور ريودهررا خررارت اجملتم ر ربعيرردا اررن لطررار الدرلررا رهررذت الطاافررا طسكرردها اررادة الوثررااق
الدسر ررتوريا ،رمنهر ررا الر ررل سر ررةيل امةر ررال هرير ررا العمر ررل راحلرير ررا الدينير ررا راحلر ررق يف التعلر رريا رهرير ررا ممارسر ررا مهنر ررا التجر ررارة
رالصنااا...لخل.1
 .3التعددية السياسية :

يت ررا النظرراا الرردميقراطي براالارتاف بالتعرردد يف طركيةررا أف رراد تتمعر  ،رمررنحها هررق طكرروين األهر اب ال ياسرريا
ر ااررا امصررا رالىررر للتعةررر اررن مطررالةها مررن خررالل قن روا رمسيررا شرررايا يكرسررها الدسررتور ،رالررذي الي ر أ
يىمن هق امشاركا ال ياسيا هلا من خالل طكريس مةدأ التدارل ال لمي الل ال لطا.
 .1النظام التمثيلي:

ل مةر ردأ التمةي ر رل ميةر رل هام ر ري امشارك ر را ال ياسيا ريتحقر رق بر ر قي ر راا ال لط ر را الدستوري ر را التشريعير ر را بوصفه ر ر را
من أركا الدرلا الوطنيا احلديةا ،رلكي نفر مسس ا متةيليا هقيقيا متةل الشعيف رطتمت بامصداقيا البد مرن لهاطرا
امليا اإلقرتا بالىمانا الدستوريا رالقانونيا هىت طكو ن يها رشفافا .2
 .2التداول السلمي على السلطة :

يقصررد بالترردارل أر التعاقرريف الررل ال ررلطا طلررع العمليررا الررد ط ررمح للشررين حبلررول بررديل حملر  ،رلعررل الشررخ
يعقيف نظرت يف ام سرليا راإلدارة رالقيادة .3
يقوا مةدأ التردارل الرل ال رلطا مرن فكررة مفادهرا رفر الدميومرا رامجمرود ،رطشرجي العمر ر رل ال ر رل التريرر سروان
يف األه اب ال ياسيا أر األشخاص أر ال ياسيا  ،أر األفكار راممارسا ال ياسريا للحيلولرا در اهتكرار ال رلطا
رهل مشكلا الصرا بطريقا سلميا داف الل استقرار رأمن الدرلا.
يتطلرريف ططةيررق الدميقراطيررا األخررذ عمةرردأ الترردارل ال ررلمي الررل ال ررلطا ،الررذي يتطلرريف برردررت التعدديررا احل بيررا
رالتنافس احل ان طريق انتخابا هرة رن يها.
 .8نزاهة االنتخادات :

ل االنتخابا طعترب من با أه ر را رساا ر رل ال يطرة الل احلكا ،فمن خالهلا يتا انتخ ر راب بشكر رل سلمر ري
مررن هررا الررذين سرريحكمو رطعطرري مشررررايا للقررارا الررد سرريأخذراها .4رمنر فاالنتخابررا طعترررب آليررا مهمررا لىررما
اختيار احلكاا يف النظاا الدميقراطي ،ررسيلا للتعةر ان سيادة الشعيف ،5رنظرا ما يكت ري هرذا امةردأ مرن أ يرا كرسرت
الشرايا العاميا حلقو اإلن ا الصادرة يف  1916-18-10يف الفقرة  03من امادة  81بقوهلا " ل لرادة الشعيف
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هرري مصرردر سررلطا احلكومررا ،ريعرررب اررن هررذت اإلرادة بانتخابررا ن يهررا ،درريررا ،جت ر ر رري الررل أس ر ر را االق ررتا ال ر ر رري
رالل قدا ام اراة با امجمي  ،أر ه يف أي ليران مماثل يىمن هريا التصوير.1
 .1الفصل دين السلطات :

يعترب من أها امةادئ الد طرطك اليها الدميقراطيا ،رين يف هذا امةدأ لى الفيل روف الفرن ري مونتسدكيو الرذي

صاغ ر ر ر يف كتاب ر ر ر روح القددوانين ار ر راا  ،1116رالررذي برردأ مررن فكرررة مفادهر ر را "أ كر ر رل لن ررا مي ر ر رع بال ررلطا ميير رل
لى لسررانة اسررتعماهلا ،رال يتوقررم لال انرردما لررد أمام ر هرردردا ""رمن ر لسررانة اسررتعمال ال ررلطا لرريف طرطيرريف األمررور

حبيل طوقم ال لطا ال رلطا" ،2ريقرر الردكتور امصرري سدليما الطمداو برأ مةردأ الفصرل برا ال رلطا يف طف ررت

ال ررليا  -هررو قاارردة مررن قوااررد فررن ال ياسررا رمةرردأ متلير احلكمررا ال ياسرريا ،لررع أنر لكرري ط ررر مصررا الدرلررا سررا
ه نا رهىت طىمن احلريا الفرديا فإن من الال ا أال طرتك ال لطا كلها يف يد هيةا راهدة رلرو كانرر نيابيرا طعمرل
باسا الشعيف.3
ل رفق هذا امةدأ طو رظاام الدرلا با ثال هيةا ( طنفيذيا ،طشريعيا ،قىراايا) هرىت طرتمكن كرل راهردة
من مراقةا األخرع رمتنعها من سون استخداا سلطتها لتوفر احلمايا حلقو رهريا األفراد .

المطلب الثالث  :عالقة التحول الديمقراطي دالمفاهيم المرتبطة ده

يررطة مفه ر ر روا التحر ر رول الدميقراط ر ر ري عمجموار ر را مررن امفاهير ر را الررد طتررداخل معر م ر ر رن ناهيررا ،ر تلر ر رم رط ررتقل
انر ر ر من ناهيا أخرع ،رالي سوف نتطر يف هذا امطليف لى التحول الليربايل ،اإلصالح ال ياسي ،التنميا ال ياسيا
التعدديا احل بيا.
 .1التحول الليبرالي:

يقصد ب لاادة طعريم رطوسي نطا احلريرا ام رموح را لافرراد بتقردمي تموارا مرن الىرمانا حلمايرا الفررد
رامجمااا من طع رم الدرلرا ،رطتىرمن هرذت العمليرا اإلفررات ارن ام رجونا ال ياسريا ،رال مر ر راح برالتعةر ار ر رن الررأي
يف ارردد مررن القىررايا ا االهتمراا العرراا ،راحلررد مررن الرقابررا الررل االنتخابررا  ،رالترردخل فيهررا لصررا مرشررحي احلر ب
احلاكا .4أما التحول الدميقراطي فيتجرار هرذت احلردرد بتأسريس نظراا سياسري شرعل مرن خرالل للراد هكومرا يديردة
طنت ان انتخابا ن يها طعدديا هرة بدل احلكوما ال لطويا ال ابقا ،رطكر هقو رهريا األفراد.
مم ررا س ررةق د ررد أ التح ررول اللير رربايل يق رردا في ر احلك رراا ال ررلطويا تموا ررا م ررن التن ررا ال ل بق رران ال ررل النظ رراا
ال ررلطوي رالنخةررا احلاكمررا ،رطعمررل هررذت التنررا ال الررل فيررم القةىررا احلكوميررا الررل اجملتم ر بتوسرري تررال احلريررا
رلكر ر رن الفةر ر ر را احلاكم ر ر را مر ر ر را طر ال هر ر ري نف ه ر را رط تطير ر ر ر أ طرتاير ر ر يف ق ر ردر احلرير ر را ال ر ر ر رذي منحتر رطعي ر رد القةىر ر ر را
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مررن يديررد.1اكررس التحررول الرردميقراطي الررذي يةرردأ انرردما يصررةح احلكرراا غررر قررادرين الررل ال رريطرة الررل األرضررا
الداخليررا مررا يويرريف الرريها التخلرري الررل ال ررلطا ال ياسرريا ليت ررلمها ةةررا هاكمررا يديرردة طررأ اررن طري رق انتخابررا
طعدديا هرة رن يها.
ل هردر التحرول الليرربايل ال يتر امن مر هردر التحرول الردميقراطي ،فقررد ي رمح احلكراا يف الرنظا ال ررلطويا
حبدر التحرول الليرربايل لتكرريس شررايتها لكرن در لهردا طريرر يف هيكرل ال رلطا ،غرر أ فرتح اجملرال أمراا ام يرد
مررن احلقررو راحلريررا الفرديررا يررسدي لى امنررو طةقررا رسررطل ا م ررتوع طعليمرري معررا رمعيشرري ييررد ،سررتةدأ بتقرردمي
مطاليف سياسيا. 2
طعترررب امطالرريف ال ياسرريا اررامال مهمررا للىررر الررل النظرراا القررااا للقيرراا بعمليررا التحررول الرردميقراطي ،ففرري هالررا
كانر امطاليف قويا فإاها سرتغا النظاا ال لطوي الت رري يف القيراا بعمليرا التحرول الردميقراطي ،أمرا ل ا كانرر ضرعيفا
فيمكن للنظاا ال لطوي االلتفاف اليها راالرطداد الل امليا التحول الليربايل .
ل العالقررا الررد ط ررب الليرباليررا بالدميقراطيررا االقررا رثيقررا ،فةرردر مررا طتيح ر الليرباليررا مررن محايررا راه ررتاا حلقررو
األف رراد رامجمااررا فررإ الدميقراطيررا سررتتعرض مخرراطر االرطررداد ررا لى دميقراطيررا شرركليا ،ريف يانرريف آخررر فإن ر برردر
دمررل احلكومررا للم ررسرليا ل ان امجمرراهر رمحايررا هقررو األقليررا  ،فررإ الليرباليررا ميكررن التالارريف ررا راإلرطررداد ررا مرررة
أخرع لى ال لطويا .3
طعت رررب املي ررا التح ررول ال رردميقراطي مرهل ررا أال ررل م ررن املي ررا التح ررول اللي ر رربايل ،ال ررد ميك ررن أ د ر رد التح ررول
الرردميقراطي رلكررن لرريس داامررا ،هيررل ي ررتطي احلكرراا ال ررلطويا االرطررداد الررل امليررا التحررول الليرربايل حنررو ال ررلطويا
مرة أخرع.
 .8اإلصالح السياسي :
يعررين اإلصررالح ال ياسرري القيرراا با ررا لي ررانا متدريررا مررن داخررل النظرراا رآليررا نابعررا مررن النظرراا ال ياسرري
إلاادة بنانت رطشكيل  ،حبيرل يكرو قرادرا الرل التعامرل مر امترررا امجديردة رامتجرددة ا يطرا بةيةرا النظراا ال ياسري
الداخليررا راخلارييررا .4رمنر فاإلصررالح ال ياسرري يعمررل الررل ال يررادة مرن فااليررا النظرراا ال ياسرري مررن خررالل مسس ررا
طفررتح اجملررال أمرراا محايررا هقررو رهريررا األف رراد رطفعيررل آليررا الرقابررا رامشرراركا ،ريررتا لررع يف ظررل اسررتمرار النخرريف
ال لطويا يف احلكا راستمراريا النظاا ال لطوي .
ل ا كا اإلصالح ال ياسي ي عل لى لاادة طشكيل النظاا ليتالنا م امترررا الةيةيرا الداخليرا راخلارييرا فرإ
التحررول الرردميقراطي مرهلررا مررن مراهررل االنتقررال مررن نظرراا سررلطوي لى نظرراا دميقراطرري ،رل ا كانررر امليررا اإلصررالح
1
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ال ياسرري طررتا يف ظررل اسررتمراريا قيرراا النظرراا ال ررلطوي رممكررن اسررتمرار نفررس القيررادة ،فررإ مرهلررا التحررول الرردميقراطي
ط ررق فيه را النخرريف رامسس ررا ال ررلطويا اموررثررا مررن النظرراا ال ررابق رطنشررئ ةرريف رمسس ررا دميقراطيررا يديرردة
يان ا انتخابا ن يها رهرة .
 .3التنمية السياسية:
بدأ االهتماا بالتنميا ال ياسيا كموضو دراسا يف العلوا ال ياسريا يف اهايرا القرر العشررين اقريف احلررب العاميرا
الةانيررا ،رقررد اختلررم الةرراهةو يف لاطرران طعريفهرا فهنررا مررن نظررر لليهررا الررل أاهررا " التحررديل ال ياسرري" بااتةارهررا هرري
ا صلا ال ياسيا لعمليرا التحرديل ال وسريو – اقتصرادي ،أر امظهرر ال ياسري امعررب ارن هرذت العمليرا  ،1أم ر ر را
اامل ال ياسيا األمريكي صداميييل هدانتجتو فعررف "التنميرا ال ياسريا هري لسرةاغ الطراب امسس ري الرل التنظيمرا

ال ياسيا ".2
ل ل امليررا التنميررا ال ياسرريا ط ررعل لى طرشرريد بنرران ال ررلطا رطرردايا القرردرا النظاميررا رال ياس رريا للنظرراا
ال ياسرري ،لررذا طررب العديررد مررن الدراسررا التنميررا ال ياسرريا بةنرران الدميقراطيررا ،ألاهررا ط ررها يف امليررا بنرران امسس ررا
الدميقراطيررا الرمسيررا رمنظمررا اجملتمر امرردل مررن خررالل فررتح اجملررال أمرراا امرواطنا للمشرراركا ال ياسرريا رمحايررا هقرروقها
رهريايا ،رللاد قنوا شرايا للمشاركا يف امليا ا ا القرار.
 .1التعددية السياسية :
طعترب التعدديا ال ياسيا رسيلا رأداة لتنظيا احلياة العاما طرسل مةدأ اهرتاا التنو الفكري رال ياسري،كما طعتررب
شرررطا ألي ممارسررا دميقراطيررا ،حبيررل طشررار كافررا الفةررا راالجتاهررا رالقرروع داخررل اجملتمر يف كافررا أنشررطت  ،ردترروع
التعدديا ال ياسيا الل التعدديا احل بيا رالنقابيا راإلاالميا ......اخل.
ل العالقررا بررا التعدديررا ال ياسرريا رالدميقراطيررا االقررا رثيقررا ،فالتعدديررا ال ياسرريا طترريح الفرصررا أمرراا ممارسررا مةرردأ
التدارل الل ال لط ر را رالتنرارب ال ر رل احلكرا ربرذلع ط اهر ر را يف طك ر ر رريس الدميقراطيرا ،غرر أ رير ر رود طعدديرا سياسريا
ال يعين بىرررة ريود دول دميقراطي هقيقي ،هيل ميكن أ ط تخدا كوايها شكليا فق .
مما سة ر رق ل التحر رول الدميقراطي يعتة ر رر شر للوصول لى الدميقراطي ر را ،رإللر راد نظاا دميقراطي الب ر رد أ مير ر رر
الررل تمواررا مررن امراهررل طةرردأ ب ر رال الررنظا ال ررلطويا رظهررور دميقراطيررا هديةررا ،رطقرروا ه رذت العمليررا بإاررادة طو ي ر
القروة خللررق طروا بررا القروع الرمسيررا (الدرلرا) رالقرروع الررر الرمسيررا (اجملتمر امرردل ) ،لى يانريف طقةررل امجردل ال ياسرري
راهرتاا الرأي األخر رهريا التعةر.

المبحث الثاني  :عوامل التحول الديمقراطي

يويررد ارردد مررن العوامررل رالرردراف ام ررسرلا الررل انتقررال العديررد مررن الرردرل مررن نظررا ط ررلطيا لى نظررا دميقراطيررا

هيل يرع اامل ال ياسيا االمريكي جالريال ألمونددو"ر"دداول دينههدام " أ امةرادرة مرن أيرل التريرر ال ياسري ميكرن
 1أمحد باي  ،آفا التحول الدميقراطي يف العامل العر ردرر العوامل اخلارييا  :دراسا مقارنا حلالد امج اار رمصر (رسالا دكتورات  ،كليا العلوا ال ياسيا راإلاالا  ،يامعا دايل لبراهيا
بامج اار) ، 8009-8006 ،ص . 13
 2اةد الرفار رشاد القصل  ،التطور ال ياسي رالتحول الدميقراطي – الكتاب األرل التنميا ال ياسيا ربنان االما(  8؛ القاهرة  :در دار طة ) ،8008 ،ص . 189
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أ طنةر مررن ثررال مصررادر مررن النظرراا ال ياسرري نف ر أي مررن النخةررا احلاكمررا ،رمررن امجمااررا االيتماايررا يف الةيةررا
الداخليا رمن النظا ال ياسيا يف الةيةا الدرليا ،راادة ما طتفاال هذت العناصر الةال م بعىها الةع .1
ل العوامررل الررد طرردف بعمليررا التحررول الرردميقراطي يف الرردرل طتمير برالتنو بررا اوامررل داخليررا رأخرررع خارييررا
فلو أخذنا مةايل اهلند راليابرا لويردنا أ الدميقراطيرا طةقرر يف اهلنرد منرذ أراارل اخلم رينا مرن القرر العشررين رسر
انتشار راس لاميا رالفقر راالنشقا اإلثين رالديين ،حبيل شركلر لرر ا للمفكررين رالنظريرا الدميقراطيرا الرربيرا ،أي
كا مطليف التحول الدميقراطي فيهرا مرن الرداخل ،اكرس اليابرا الرد فرضرر اليهرا الدميقراطيرا مرن الواليرا امتحردة
األمريكيا راحللفان بعد ه ميتها يف احلرب العاميا الةانيا .
ل سررنتنارل اوامررل التحررول الرردميقراطي يف هررذا امةحررل مررن خررالل مطلةررا ،نعرراج يف امطلرريف األرل العوامررل
الداخليا ،رنتنارل يف امطليف الةال العوامل اخلارييا.
المطلب األول:العوامل الداخلية

هنا أربعا اوامل داخليا طسدي لى التحول الدميقراطي طتمةل يف درر القيادة رالنخيف ال ياسيا ،رااهيرار شررايا
النظا الت لطيا رالعامل االقتصادي ،راجملتم امدل .
الفرع األول :دور القيادة والنخب السياسية

طلعرريف القيررادة ال ياسرريا دررا هامررا رهيويررا يف لقامررا الدميقراطيررا ،فالقيررادة ال ياسرريا طةررادر لى ا ررا قررار التحررول
ال رردميقراطي ال ررل لث ررر دراف ر متنوا ررا ،ق ررد طك ررو نتيج ررا لدرا القي ررادة بأفى ررليا القي رراا بعملي ررا التح ررول ال رردميقراطي أل
مت رركها بال ررلطا سرريسدي لى طكرراليم مرطفعررا ،أر نتيجررا اهت ر ا رطررردي شرررايا النظرراا القررااا لعرردا قدرطر الررل طلةيررا
اهتياي ررا رمطال رريف ش ررعة  ،رميك ررن أ يرير ر ال ررةيف لى ااتق رراد الق ررادة أ التح ررول ال رردميقراطي س رروف ي ررنجا انر ر
اكت رراب درلررتها العديررد مررن امنرراف مةررل يررادة الشرررايا الدرليررا ،رالتخفيررم مررن العقوبررا الررد طفرضررها الرردرل اماحنررا
الل درهلا.2
ل ل االنتق ررال م ررن هك ررا ال دميقراط رري لى هك ررا دميقراط رري يف رررتض  :لم ررا أ يت رروى احلك رراا أنف ررها القي رراا
بعمليررا االنتقررال ،ريف هررذت احلالررا سرريكو الرريها أ يتنررا لوا الررل سررلطايا اررن طيرريف خرراطر القتنررااها أ األسررس
القدميررا للنظرراا القررااا قررد انتهررر صررالهيتها رلررن ط ررمح هلررا باالسررتمرار يف ال رريطرة الررل احلكررا ،رهررذت احلالررا نررادرة
احلدر رمن أها مي ايا أاها طع رداف الل استقرار الدميقراطيا ،أما احلالر را الةانيا فهي ليةار احلك ر راا بوسيلر ر ر را
مررن الوسرراال الررل التنررا ل ،رهررذا مررا يتطلرريف ريررود قروا دميقراطيررا يف اجملتمر قررادرة الررل فرررض الدميقراطيررا يف الدرلرا
رقررادرة الررل احلفررا اليهررا راحليلولررا در قيرراا نررو آخررر مررن احلكر را أال دميقراطرري.3يف هال ر را لهجرراا القير ر رادة الوطنير ر را
ان اقتحاا مرهلا التحول الدميقراطي فإن ينةرري يرادة الىررو الشرعةيا مر طروفر الرغةرا لردع قروع امعارضرا ال ياسريا
يف التفارض م النظاا بريا استحدا دساطر دميقراطيا حيدد فيها شكل نظاا احلكا .
 1مصطفل بلعور ،التحول الدميقراطي يف النظا ال ياسيا العربيا دراسا هالا النظاا ال ياسي امج ااري (  () 8006 -1966أطررها دكتورات  ،كليا العلوا ال ياسيا راإلاالا ،يامعا
امج اار) ، 8009-8006 ،ص . 31
 2بلقيس أمحد منصور ،مري سابق  ،ص . 38
 3حممد اابد امجابري  ،مري سابق  ،ص 68
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إلدرراح امليررا التحررول الرردميقراطي البررد الررل القيررادة ال ياسرريا لدرا الةررداال امتاهررا ردديررد ام ررار رالتوقيررر
راألسلوب امناسيف لترير النظا ال لطويا رالةدن بعملي ر را التحول الدميقراطر ر ري ،لى يانريف طروفر اوامر ر رل أخر ر ررع طتمةرل
يف دقير ررق طنر ررامي قر رروة امعارضر ررا ال ياسر رريا رالوض ر ر االقتصر ررادي للدرلر ررا ،رطنر ررامي درر الطةقر ررا الوسر ررطل ،رطنر ررامي درر
مسس ا اجملتم امدل من أه اب رنقابا .1
كما البد اإلشارة لى أ هنا فر شاس با قيادة سياسيا ط لطيا طقر امليا التحول الدميقراطي در ضر
دراف ما ،ربا قيادة سياسيا طسمن بالدميقراطيا رأس ها رطتخذ قرار التحول ،ففي احلالا األرى ميكن للقيادة الت لطيا
أ طرتاي الل امليا التحول الدميقراطي بعد دقيرق االسرتقرار ال ياسري نتيجرا لعردا ريرود لصرالهيا يف مواقر قويرا
يف النظاا ال ياسي أر غياب معارضا متماسكا رموهدة ططاليف باستمرار طوسي الدميقراطيا.2
الفرع الثاني :انهيار شرعية النظم التسلطية
ل الشرايا متةل ضمانا استمرار ال لطا رجتديدها من هقةا لى أخرع الل أسس ثابتا متن احلايا لى القوة
راإلستالن ،فرع العامل االمال ماكس فيبر أ نظاا احلكا يكو شرايا اند احلد الذي يشعر في امواطنرو برأ لرع

النظاا صا ري تحق التأييرد رالطاارا.3رطقر ر ر روا االقرا احلراكا را كروا ال ر ر رل التفاارل رطة ر ر رادل ال ررأي فا كر ر ر روا ينردف
لى امشاركا بفعل اارتاف باحلكا ،راحلاكا يندف لى قةول امشاركا بفعل استمداد شرايت مررن ا كوا .4
تلم مشاكل الشرايا يف الرنظا ال ياسريا للردرل هيرل ميكرن أ طكرو نتيجرا ضرعم االسرتقطاب امجمراهري
أر نتيجررا انعررداا آليررا التجديررد الررذا للشرررايا ،أر نتيجررا ارردا دقيررق الواررود ،رهررذا مررا يررسدي لى ضررعم رطرردهور
الررنظا ال ياسرريا ،هيررل ل األنظمررا ال ياسرريا الررد طعرراى مررن مةررل هررذت امشرراكل متيررل لى انتهررا القوااررد الدسررتوريا
رالقانونيا ردويل الدستور لى رثيقا شكليا طوض لترطيا ممارسا احلاكا رلضفان الشرايا اليها ،رلذلع مرن ال رهل
لقرارت رمن ال هل طريرت رمن ال هل خرق .5
ميكن استنتات بأ أي نظاا يعال من مشكلا غياب الدميقراطيا سيعال من مشكلا غياب الشرايا مما يسدي
لى امعاناة مرن مشركلا غيراب االسرتقرار مث مشركلا فقردا الكفرانة يف االدرا  ،رلىرما احلفرا الرل شررايا األنظمرا
ال ياسرريا احلاكمررا رالررل اسررتقرارها أصررةح هنررا هررل راهررد يتمةررل يف انتهررات الدميقراطيررا ،فررإ األنظمررا الررد طرررف
انتهات الدميقراطيا طعال من ضعم شرايتها لذا طلجأ لى رساال الق ر راإلرغاا لىما استقرارها راسرتمرارها .رل ال
ينت هذا اخليار رال يولد لال ام يد من غياب الدميقراطيا رانتها احلريا الفرديا راحلقو اإلن انيا األساسيا .6
الفرع الثالث :العامل االقتصاد

يعترب العامل االقتصادي من أها العوامل امسثرة يف امليا التحول الدميقراطي غر أن ر ر ليس العام ر رل احلاسا

 1فاي ربي  ،الدميقراطيا با التأصيل الفكري رامقاربا ال ياسيا ( 1؛ اما  :دار احلامد للنشر رالتو ي ) ، 8001 ،ص. 160
 2ابت اا الل مصطفل ،مري سابق  ،ص . 11، 10
 3الي خليفا الكواري رآخرر  ،ام ألا الدميقراطيا يف الوطن العر ( 8؛ برر  :مرك دراسا الوهدة العربيا ) ،8008 ،ص . 130
 4نفس امري  ،ص . 131
 5الي اةا مراد  ،اجملتم امدل رالدميقراطيا ( 1؛ برر :تد امسس ا امجامعيا للدراسا رالن ر رالتو ي ) ، 8009 ،ص . 21
 6الل اةا مراد  ،دميقراطيا اصر العوما ( 1؛ برر  :تد امسس ا امجامعيا للدراسا رالنشر رالتو ي ) ، 8001 ،ص . 101
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هيل أن ال يويد امن أر م توع حمدد مرن النمرو االقتصرادي لتحقيرق امليرا التحرول الدميقراطيرا ،فقرد أثرر العوامرل
االقتصاديا ه يف صامييل هانتجتو يف امويا الةالةا الل امليا التحرول الردميقراطي برةال طرر  ،فالطريقرا األرى
دققررر نتيجررا الطفرررة الررد شررهديا أسررعار الررنف  ،رالةانيررا نتيجررا رصررول ارردد مررن الرردرل لى م ررتويا امنررو اقتصرراديا
االيررا سررا ر يف دقيررق امليررا التحررول الرردميقراطي ،أمررا الةالة ر را فارطةطررر بتحقيررق النمررو االقتصر ر رادي الشررديد ال را ر را
لى ا اررا األنظمررا الشررموليا يف ارردد مررن الرردرل ،1رمنر رصررل صددامييل هددانتجتو لى أ النمررو االقتصررادي مهررد

ال ررةيل لقيرراا الدميقراطيررا ،رأد األ مررا النا ررا لمررا اررن النمررو ال رري أر اررن الركررود االقتصررادي لى لضررعاف الن اررا
الشموليا.2
يف هررا أ امفكررر امعاصررر األمريكرري امجن رريا يوشدديهيرو فرانسدديس فوكويامددا خالفر الررأي رنظررر للدميقراطيررا

الل أاها امليا سياسيا ال طرطة باالقتصاد ،رهذا ما أكدط جتربا النمو االقتصادي يف العديد من الدرل اآلسيويا الد
استطاار أ دقق معدال امنو مرطفعا من التنميا االقتصاديا يف ظل نظا ط لطيا كمالي يا ،اندرني يا.
يف هررذا اموضررو ميكررن كررذلع التطررر لعالقررا الرأمساليررا االقتصرراديا رالدميقراطي را ال ياسرريا ،هيررل يرررع العررامل
األمريكي سيمور مارتن ليبست أ الرأمساليا متةل قليف الدميقراطيا ألاها أنتجر الةررة رأد لى ريرود طةقرا متوسرطا
متعلما رأنتجر اددا من امتررا الةقافيا امواطيا للدميقراطيا ،غير ر رر أ فريرق مر ر رن الةراهةا رأع بر ر رأ طو ير الةرررة اررب
سياسر ر را اخلصخص ر را برردال مررن طركي هررا يف يررد الدرلررا ال يعررين بالىرررررة التحررول حنررو م يررد مررن الدميقراطيررا ،هيررل ارفررر
كةررر مررن درل العررامل الةالررل هريررا آليررا ال ررو در أ ط ررها يف هفر م يررد مررن التحررول الرردميقراطي ،كمررا أ كةررر
من األنظما القمعيا قد سةق أ انتهجر سياسا االقتصاد احلر.3
كمررا أ انتهررات سياسررا اخلصخصررا قررد دررول در دف ر امليررا التحررول الرردميقراطي نتيجررا انتشررار ظرراهرة انعررداا
العدال ر را االيتمااي ر را لرتكير مص ر رادر الق ر روة ردديررد نطر ر را امشرراركا ال ياسير ر را رقصرهر ر را الررل الطةقر را العلي ر را يف اجملتمر

اى يانرريف خلقهررا مجررو مررن اإلهةررا االيتمررااي رالترروطر رم يررد مررن ارردا االسررتقرار.4بررل ل صددامييل هنتجتددو يص ر رل
لى أبعررد مررن لررع هيررل يرررع أ ارطفررا ن ررةا كررل مررن م ررتوع الفقررر رانعررداا العدالررا التو يعيررا ميررةال بالىرررررة أهررد
امعوقا الراي يا للتحول الدميقراطي.5
ما ميكن االطفا هول أ النمو االقتصادي رالعدالا التو يعيا رل مل يىمنا لرسان الدميقراطيا لال أاهما يتيحا
اجملال أماا ظهور الطةقا الوسطل العريىا سوان كانر نتايا ارن التنميرا االقتصراديا أر انتهرات الرأمساليرا ،ريروفرا أهرد
الشرر اهلاما رام ا ا يف خلق استقرار اممارسا الدميقراطيا يف الدرل .

 1صامسيل هانتجتو  ،طر ا اةد الوهاب الوب ،امويا الةالةا للتحول الدميقراطي يف أراخر القر العشرين (مصر  ،دار سعاد الصةاح) ،ص. 180
 2نفس امري  ،نفس الصفحا .
 3حممد نصر مهنا  ،مري سابق  ،ص . 119
 4هدع ميتكس  ،االجتاها امعاصرة يف دراسا النظا ال ياسيا يف درل العامل الةالل  ،يف الل الدين هالل ر لمساايل حممود  ،اجتاها هديةا يف الا ال ياسا  ،القاهرة :منشورا
اللجنا العلميا للعلوا ال ياسيا راإلداريا العاما  ، 1999 ،ص 118
 5حممد نصر مهنا  ،مري سابق  ،ص. 120
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كم ررا ةلر ر أ الدميقراطي ررا متة ررل ال ررركن رالش ررر األساس رري لتحقي ررق التنمي ررا ألاه ررا طر ررب العالق ررا ب ررا امش رررراا
التنمررويا االيتمررااي االقتصررادي رال ياسرري ل ال ميكررن أ يتحقررق أي منهمررا يف غيرراب اآلخررر أرمررن درنر  ،1كمررا أ
الدميقراطيررا شررر لرقابررا سياسررا الفةررا احلاكمررا رطصررويةها رحماسررةتها رضررةطها مررا فير اخلررر العرراا رالتو ير العررادل بررا
القطااا رفةا اجملتم  ،ضمانا الستمرار التأييد رالقةول الشعل. 2
مم ررا س ررةق د ررد أ التنمي ررا االقتص رراديا يف أغل رريف األهي ررا يك ررو هل ررا ط ررأثر لل ررا ال ررل ط ررهيل املي ررا التح ررول
ال رردميقراطي ،لال يف هال ررا طك ررو ه رذت التنمي ررا متمرك ر ة يف ي ررد الدرل ررا ،هن ررا يص ررةح طأثره ررا س رلل ال ررل املي ررا التح ررول
الدميقراطي ،أل الدرلا يف هذت احلالا طقوا ب ن تمواا من القوانا امقيردة للقروع االقتصراديا امجديردة للحيلولرا در
مشاركتها يف امليا صن القرار ربتايل دقق الدرلا امنو رليس طنميا*.
الفرع الرادع :المجتمع المدني
ارررف مفهرروا اجملتمر امرردل انتعاش ر را يف العقررود األخرررة مررن الق ر ر رر العشررين يف لط ر ر رار هركر ر را انتقاليررا للعدير ر رد
من اجملتمعا رالدرل حنو الدميقراطيا هذت احلركا أطلق اليها صاميييل هانتجو امويا الةالةا للدميقراطيرا ،هيرل برر
الدرر اهلاا لتنظيما رمسس ا اجملتم امدل يف دف الميا التحول الدميقراطي .
ل طعريررم اجملتم ر امرردل يتمي ر بالتعرردد نظ ررا السررتخدام يف سررياقا لتلفررا مررن قةررل قرروع اديرردة فقررد ارف ر

"جو هول" الل أن قيما ايتماايا رتمواا من امسس ا االيتماايا يف نفس الوقر ،3كما يعرف ال ر ر رل أنر ر ر ر
" ر ر رلا امسس ر ر ر را ال ياسيا راالقتصادي ر ر ر ر را رااليتمااير ر را رالةقافي ر ر را التري طعمل بصورة ططوايا يف ميادينها امختلفا
ف ر ر ري استقالل ن ل ار ر رن سلطا الدرلر را لتحقيق أغراض متعر ر ر رددة منهر ر را  :أغراض سياسيا كامشارك ر را يف صنر ر ر القر ررار
الل ام توع الوطين ،رمةال لع األه اب ال ياسيا ،رمنها أغراض نقابيا كالدفا ان امصا االقتصاديا ألاىان
النقابا .4".....
اجملتمر امرردل الررل هررذا النحررو أر ا ي رراها يف امليررا دقيررق الدميقراطيررا مررن خررالل ال ررعي للحررد مررن سررلطا
الدرلررا ،رطع ي ر امش رراركا ال ياسرريا رجتمي ر رطنمي ررا امصررا رطرردرييف القي ررادا رطع ي ر ق رريا الدميقراطي ررا راخ ررتا ررب ر
اجملمواا امتنرافرة يف األصرل ،رنشرر امعلومرا رام را ا يف اإلصرالح االقتصرادي رالتع ير امتةرادل للحكومرا رللحيراة
امدنيا ،5رمن أمةلا درر اجملتم امدل يف دف امليا التحول الدميقراطي الردرر الرذي لعةر " امرال التىرامن" يف بولونيرا

 1الل اةا مراد  ،دميقراطيا اصر العوما  ،مري سابق  ،ص . 138

2

Christophe jaffrelot ,Démocratie d' ailleurs : Démocraties et Démocratisations hors d'occident
(paris : karthala) ,2000 ,p18.

* نفصد بالنمو در التنميا أ الدرلا يف هالا النمو قد دقق معدل اايل من الناط القومي ا لي ركذا ف ن ةا ديواها اخلارييا ر هىت ممكن أ طنخف
 ،غر أاها من يها ال دقق طو يعها اادال لناط الدخل القومي با األفراد رمن يها أخرع طفشل يف رف م توع نصييف الفرد .

فيها ن ةا الةطالا رالتىخا

3

John .A.Hall ," In Search of Civil Society " In John Holl (ed) , Civil society ,Theory , History
and Comparison (Cambridge ,polity press),1995 , p 2 .

 4الي اةد الصاد  ،مفهوا اجملتم امدل قرانة أرليا ( 1؛ القاهرة :مرك ا ررسا للنشر راخلدما الصحفيا رامعلوما ) ،8001 ،ص .81
 5مرتر الفا  ،اجملتم رالدميقراطيا رالدرلا يف الةلدا العربيا ( 1؛ برر  :مرك دراسا الوهدة العربيا) ،8008 ،ص .89
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يف دف النظاا الت رلطي للردخول معهرا يف مفارضرا انتهرر حبصروهلا الرل االاررتاف الرمسري رليرران انتخابرا آلرر
نتااجها لنقابا التىامن .1
مما سةق نصل لى أ العالقا با الدميقراطيا راجملتم امدل االقا رثيقرا ،فرال ميكرن للراد تتمر مردل هقيقري
لال م ررن خ ررالل طك رريس الدميقراطي ررا ،ريتطل رريف طوس رري نط ررا الدميقراطي ررا حملي ررا جتدي ررد اجملتم ر ام رردل ،رطوس رري نطاق ر
رطفعلي بوصف الةنيا التحتيا للحياة ال ياسيا ،رالررح الد ا ط تمر هذت احلياة.2
أمررا بالن ررةا لرردرر اجملتمر امرردل يف الررنظا ال ياسرريا امراربيررا ،فررإ هنررا طفرار مررن هيررل ريررود اجملتمر امرردل
ردريا ططور طنظيماط رمدع فااليت رطأثرت يف احلياة ال ياسيا ،ربالتايل يف امليا التحول الدميقراطي رهو ما سرنتنارل
يف الدراسا الهقا.
المطلب الثاني :العوامل الخارجية
طعترررب العوامررل اخلارييررا مررن أهررا العوامررل ام ررا ا يف دف ر امليررا التحررول الرردميقراطي خاصررا يف الةلرردا الناميررا
رميكن طق يمها لى أرب اوامرل طتمةرل يف النظراا الردريل رضررو امسس را اماليرا رالدرليرا ،ظراهرة العردرع رالتردخل
اخلاريي .
الفرع األول :النظام الدولي

اكت حر بعد اهايا احلرب الةر ر راردة رسقو النظر ر راا الشيواي يف اإلدر ر راد ال وفيت ر ري ردرل شر أررب ر ر را موير ر را
من التحول الدميقراطي انتشر فر ر ري درل العامل الةالل رأطل ر ر رق اليها اسا امويا الةالةر ر ر ر را ،فقد قدر ادد الدرل الت ر ري
دولر لى الدميقراطيا منذ  1912راهايا الت عينا حبوايل  30درلا ،رهنا بدن الىر الل النظا الت لطيا للقياا
بعمليا التحول الدميقراطي خاصا م لي االداد ال وفيد ان طلع النظا ربرر الواليا امتحدة األمريكيا كقطيف
أهادي يف العامل ،هيل ريد الدميقراطيا مكانا هلا ضمن أرلويا ال ياسا اخلارييا األمريكيا الد ط عل لنشرها
يف لتلم أحنان العامل رالد ال طنفصل ان رغةتها يف فرض هيمنتها الل درل العامل ،رهذا ما أكدت الرليس كليتنو
يف محلت االنتخابيا يف  1998الل أ طةين الدميقراطيا سيكو الل رأ أرلويا لدارط رأ التحول الدميقراطي كا
اموضو الوهيد لل ياسا اخلارييا .3
لقد ساد االقا درل العامل الةالل م الدرل امتقدما سياسيا الشرطيا الد يدف لى الرب با أدان الدرلا
الل طريق اإلصالح رالفوااد رامناف الد سوف طعود اليه ر را م ر رن لع الطري ر ر رق.4رطتنو هر ر رذت الفواا ر رد رامناف ر ر با
م اادا اقتصاديا رماليا رطكنولويير ر را راألخ ر رذ باقتصاد ال ر رو  ،رقد طعد الواليا امتح ر ردة األمريكيا رسيلر ر را

1

Michael Bernard , Civil society and democratic transition in East – Europe ,Political science
quarterly , vol 108 ,N 2 ,(summer 1993 ) , p 37

 2حممد اةما اخلشر  ،اجملتم امدل ( 1؛ القاهرة:األمل للطةااا رالنشر)  ، 8001 ،ص .93
 3صامسيل هانتجتو  ،طر ا طلعر الشاييف ،طقدمي صالح قنصوت ،صداا احلىارا  ....لاادة صن النظاا العامي (در بلد الطة  :سطور) ، 1996،ص. 310
 4مصطفل اةد الرال  ،م تقةل الدميقراطيا يف الةالد العربيا يف ضون احلوار العر – األرر ( 1؛ القاهرة  :امكتةا األكادمييا ) ، 8009 ،ص .31
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امشررطيا ال ياسيا لنشر الدميقراطيا لى التدخل الع كري در غطان هذت الشعارا كما هد يف الع ر ررا  ،ره ر رو
أسوأ احللول رأ ىها مثنا يف احلاضر ريف ام تقةل.1
ريف هذا ال ي ر را يتىح درر اإلد ر راد األرر يف امليا التح ر رول الدميقراطي م ر رن خالل رغةا العديد م ر رن الدرل
االنىماا لى اىويت رمشاركا أاىاا ر ر ام توع امعيشي امرطف ر ر الذي يتمتعو ب  ،هيل طسدي العىويا في ر ر
لل رل التمت ر ر بالعديد م ر رن االمتيا ا االقتصادير را ردر رول در ارطداد هر رذت الدرل لى النظ ر راا ال لطوي ،لر ر رذا أصةر رح
الل الدرل الد طرغيف يف االنىماا لى اىويا االداد األرر سوان لالستفادة من االمتيا ا االقتصاديا كامررب
أر االنىم ر راا لى التكتال مةل طركيا لهدا طعديال ال ر رل نظاا احلكا يتوافق م باقي األاىان أي دميقراطر ر ري
أر الل األقل أكةر دميقراطيا اما الي .2
ر لك ررن ال ر رسال ال ررذي يط رررح نف ر ر  :ل ا طأك ررد الوالي ررا امتح رردة األمريكي ررا رهلفااه ررا أ املي ررا التح ررول
الدميقراطي ستنت قوع سياسا ال طلل رطعارض مصاحلها فهل ستداا هذت العمليا ؟
ل تمررل األهرردا رأن ررا التحرروال الدميقراطيررا طسكررد امجرواب (ال) كمررا هررد الررل سررةيل امةررال يف امج ااررر
ركمررا ميكررن أ حيررد يف درل اربيررا لسررالميا أخرررع ،3ربالتررايل فررإ طرردايا الواليررا امتحرردة األمريكيررا رهلفااهررا
لعمليا للتحول الدميقراطي ل صيرا اختياريا طتوقم الل مصاحلها الذاطيا يف مناطق التحول ،فالقوع الرربيا(الواليرا
امتحدة األمريكيا ردرل اإلداد األرر ) طداا النظا الشموليا احلليفا هلا يف بع الدرل منها العربيا ،أل هذت النظا
الشمولير را دا مصاحلها رال ى للرقابا رام انلر را ،رمن يهر را أخرع در رد الدرل الرربيا ل ا ساند الدميقراطي ر را
يف الدرل العربيا ط اندها حبذر خوفا من برر التيار اإلسالمي.
لقررد أصررةحر امنظومررا الدميقراطيررا الدرليررا طرتيررل يف داررا التحررول الرردميقراطي يف الررنظا الت ررلطيا مررن خررالل
استخداا أسلوب لصالهها أر طعديل أسلوب املها ،هىت طىمن استمرار سيطريا الل األرضرا مرن يهرا راحليلولرا
در طع ي أقداا احلركا امعاديا للررب يف الفىانا ال ياسيا الدميقراطيا امجديدة من يها ثانيا.
نصل مما سرةق أ القروع الدرليرا ط رعل لرداا امليرا التحرول الردميقراطي يف أحنران العرامل ،رأ موقرم الواليرا
امتحدة األمريكيا راجملمواا األرربيا متطابقا هول داا هرذت العمليرا هيرل يرتا اسرتخدمها كورقرا ضرر الرل الردرل
امناهىا ل ياسايا.
الفرع الثاني :ضهوط الميسسات المالية الدولية.

يظهررر درر امسس ررا اماليررا الدرليررا يف داررا امليررا التحررول الرردميقراطي يف بلرردا العررامل الةالررل مررن خررالل ربر
مررنح تمواررا مررن الت ررهيال رام رراادا امختلفررا( االقتصرراديا ،الفنيررا ،اماليررا ،اإلداريررا ) ،أر طةررين ب ررام التكييررم
رالتعديل اهليكلي القااا الل االقتصاد رخصخصا القطا العاا رداا القطا اخلاص مقابل طةين الدميقراطيا .

 1مررة كرمي  ،أ ما الةديل الدميقراطي العر ططيل امر األنظما االستةداديا ( مداخلا يف ندرة أ ما النظاا العر رلشكاليا النهىا ،مسس ا االنتشار العر ،)8002-18 -03 ،
ص . 89
 2مصطفل بلعور  ،مري سابق  ،ص . 38
 3فاي ربي  ،مري سابق ،ص . 160
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رمن ر ف رإ امسس ررا اماليررا رالدرليررا طفرررض شرررر اقتصرراديا الررل الرردرل لتحقيررق لصررالها سياسرريا ،كمررا
هصررل يف جتربررا ال ررد العررايل مصررر اةررد الناصررر يف ال ررتينا  .1رامطالرريف ا الطرراب ال ياسرري الررد ططرههررا هررذت
امسس ا اادة ما طشمل ضرررة طةين احلكرا الرشريد أر احلكرا الصرا الرذي حيردد اناصررت الةنرع الردريل يف الشرفافيا
ام ررسرليا ،درلررا القررانو  ،امشرراركا ،أالمرك يررا ،التن رريق ،ركةررا مررا ططةررق الرردرل هررذت الشرررر بصررورة شرركليا للحصررول
الل امتيا ا هذت امسس ا .
ط اهر ر را امسس ر را اماليررا منهر ر را صررندر النقر ر رد الرردريل يف امليررا دفر التحر ر رول الرردميقراطي يف الرردرل اممنوه ر را
من خالل التأييد امرادي رامعنروي كإنشران امشراري التنمويرا را ،رفررض العقوبرا االقتصراديا أر فيرم أاةران الرديو
اخلارييا ،رطعترب هذت األخرة رسيلا ممارسا الىرو الل احلكوما الت لطيا رلتشجي الدميقراطيا الناشةا .2
غررر أ ام رراادا الررد طقرردمها امسس ررا اماليررا العاميررا خاصررا التعررديل اهليكلرري ل ر اثررر سررلل الررل امجانرريف
االيتمااي للدرل اممنوها ،هيل يسدي لى الفقر رارطفرا معردال الةطالرا راةفراض م رتوع الردخل ،كمرا أ هرذت
ام اادا جتعل النظاا الطاليف للم اادة طابعا للدرل اماحنا.
يف األخ ررر ل م ررا ينطة ررق ال ررل درل الع ررامل الةال ررل ينطة ررق ال ررل ال رردرل امراربي ررا ،هي ررل ط رردخل الةن ررع ال رردريل
رصرندر النقرد الرردريل يف فررض سياسررا ماليرا رنقديررا راقتصراديا مشرررطا الررل اردد كةررر مرن الرردرل العربيرا يهرردف
لى التدخل يف شسراها الداخليا رخدما مصا القوع الكربع.
الفرع الثالث :ظاهرة العدوى واالنتشار أو المحاكاة (كرات الثلج ) (الديمينو).

يقصد بتأثر العرض العمل ر ري أر الع ر ر ردرع أر االنتشر ر ر رار أر ا اك ر راة أر ك ر ر ررا الةلر ر أر ظاهر ررة الدرمينو لقتدان
درلر ر را بدرلا أخر ررع هصل فيهر را دول دميقراطي ناي ر رح ،ر لع لما ألاهر ر را يعا طواي مشك ر ر ر رال متماثلا رااتة ر رار
التحول الدميقراطي دران لكل مشركاليا ،أر أل الدرلرا الرد دولرر لى الدميقراطيرا الرل دريرا مرن القروة أر طعرد مرةال
سياسيا رثقافيرا حيترذي ،3رطرتا امليرا انتشرار التحرول الردميقراطي بصرورة راسرعا برا الردرل امتقاربرا يررافيرا رامتشرا ا
ثقافيا ،فكا سقو النظاا الشمويل يف الربطرال ااا  1911ل طأثر مةاشر يف ينوب أررربا رالربا يل .
كمر را أ ثورة التكنولويي ر را العاميا رث ر رورة االطصاال سا ر ف ر ر ري امليا نشر التحول الدميقراط ر ري بدريا كةير ررة
رأصةح يصعيف الر رل النظا الت لطي ر را هجيف امعلوما رلخف ر ران احلقااق الل شعو ر را من سقو النظا الشمولي ر ر را
يف درل أخرررع ،باإلضررافا أ رسرراال االطصررال أصررةحر طكشررم انتهررا هقررو اإلن ررا راسررتخداا الررنظا ال ررلطويا
للعنررم ضررد شررعو ا بإاتةارهررا ظ رواهر ااميررا ال ر درلررا بعينهررا ،كمررا سررا ر رسرراال االطصررال يف كشررم ي رم
دميقراطيا النظا الشموليا رنشر الواي ال ياسي يف ظل طنامي ما يعرف باجملتم امدل العامي .
صعةر ثورة االطصاال رالتكنولوييا الل النظا ال لطويا التحكا يف طدفق امعلوم ر را راألخة ر رار لى العامل
اخلاريي ان سقر ر ر رو األنظما ال لطوي ر ر را فري الدرل األخرع ،رامةال يل ري يف هالر ر را االهتجايا التون يا 8011
 1الل خليفا الكواري رآخرر  ،مداخل االنتقال لى الدميقراطيا يف الةلدا العربيا ( 1؛ برر :مرك دراسا الوهدة العربيا ) ، 8003 ،ص 811
 2حممد نصر مهنا ،مري سابق ،ص. 120
 3صامسيل هنتجتو  ،امويا الةالةا للتحول الدميقراطي يف أراخر القر العشرين ،مري سابق ،ص . 186
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رمررا أسررفر انر مررن لسررقا نظرراا زيددن العاددددين ،فقررد انتقلررر امعلومررا ب ررراا اررن طريررق رسرراال االطصررال احلديةررا

رغررا حمارلررا النظرراا من ر لررع مررن خررالل هجرريف مواق ر التواصررل االيتمررااي الررل األنرتنررا (كالفاي ررةو ) رقط ر
شررةكا االطصررال اهلاطفيررا رغرهررا ،لال أ هررذت اإلي ررانا مل دررل در نشررر األخةررار ممررا يعررل شررعوب اربيررا أخرررع
طتررأثر ردرراكي الةررورة التون رريا (مصررر ،ليةيررا ،سرروريا) ،كمررا أ رسرراال االطصررال فىررحر امعررامال أال دميقراطيررا رأال
لن انيا للنظا الت لطيا لشعو ا رهذا ما أثار اجملتم امدل العامي الناش يف هقو اإلن ا راحلريا العاما رغرها.
غر أن ليف التنةي لى ل العدرع ال دد دااما التحر رول الدميقراطي لال ل ا كانر الظررف مناسةا ،فقر ر رد
طتحول العديد من النظا اإلقليميا اجملاررة رالعاميا لال أ النظاا الت لطي ال يترر.

الفرع الرادع  :التدخل الخارجي.

قد طسدي ه مير را الدرلا يف احل ر ررب أر رقواها در االهتالل لى سخ الشعيف الل النظاا رامطالةا بتريي ر رر
احلكاا ،كما أن ميكن للر ر اخلاريي من بلدا دميقراطيا أ ي ق النظاا ال لطوي ريقيا النظاا الدميقراطي.
أخرا ل جتربا التحول الدميقراطي طتمت باخلصوصيا من درلا لى أخرع ،رمرن فررتة لى أخررع يف الدرلرا الواهردة
هيررل يلعرريف كررل اامررل مررن العوامررل ال ررابقا دررا يف امليررا التحررول الرردميقراطي لكررن تلررم أ يتر مررن بلررد لى آخ رر
رمن مرهلا لى أخرع .
المبحث الثالث  :األنماط واالتجاهات النظرية للتحول الديمقراطي.
اه ررتا دارس رروا التح ررول ال رردميقراطي يف العدي ررد م ررن بل رردا الع ررامل باإلض ررافا لى لل رراد طعري ررم التح ررول ال رردميقراطي
راواملر بيررا األامنررا رالنظريررا الررد طتةعهررا امليررا التحررول الرردميقراطي ،رقررد اختلفررر األامنررا رالنظريررا مررن بر ر راهل
لى آخر باختالف امعاير رامقاييس الد مت استخدامها ،رسنتنارل يف هذا امةحل أامنا رنظريا التحرول الردميقراطي
من خالل مطلةا ،ةص امطليف األرل ألامنا التحول الدميقراطي أما امطليف الةال فالنظريا التحول الدميقراطي.
المطلب األول :أنماط التحول الديمقراطي.
يقصد ا طلع األشكال الد طتخرذها امليرا التحرول الردميقراطي ،راإليررانا الرد طتةر ل طاهرا بالنظراا الررر
الدميقراطي ،رميكن التميي بينها بةال أامنا للتحول الدميقراطي هي :
الفرع األول  :نمط التحول من أعلى.
ي ررمي ال ررةع "عمنح ررا الدميقراطي ررا '' فف رري ه ررذا ال ررنم طلع رريف القي ررادة ال ياس رريا دررا هام ررا يف املي ررا التح ررول
الدميقراطي ،ريكو الداف يف الراليف شعور النخةرا احلاكمرا أ حمرارال االنشرقا الرل النظراا القرااا قرد اد  ،رأ
امليررا اسررتخداا القرروة رالعنررم اجترات امجمرراهر أصررةحر قريةررا الوقررو  ،لررذلع يأخررذ احلكرراا ب مرراا امةررادرة رطتخررذ بعر
اإلصرالها المتصرراص الرىرريف الشررعل رططةيررق امخرراطرة برررت امنصرريف أفىررل مررن امخرراطرة برررت احليرراة،1رقررد يكررو
لع انعكاس ر را لرغةا هقيقي ر را يف التحر رول حنر ر رو الدميقراطي ر را أر هيل ر را سياسي ر را للخررت من األ مر ر را بإقرار تموا ر را
مر ررن اإلصر ررالها لاللتفر رراف ال ر ر رل الرىر رريف الشر ررعل ،رمر ررنح نف هر ر ر ر را الوقر ررر لصر ررنااا آلي ر ر ر را يدير رردة ط ر ررمح هلر ررا
باالستمر ر ررار يف ال لطا.
Larry diamond ,op.cit , p 46 .
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لقررد طنواررر التجررارب يف هررذا الررنم مررن التحررول رمررن أمةلتر يف لفريقيررا مةررادرة القيررادة ال مةيررا يف ارراا 1991
بالتخلي ارن نظراا احلر ب الواهرد ربردأ امليرا التحرول الردميقراطي ،ريف أمريكرا الالطينيرا درد الربا يرل هيرل قررر الررايس

"جيزيددل" أ التريررر ال ياسرري ينةررري أ يررتا بالترردرت رالررة ن رالةقررا ،ربرردأ احلكومررا الربا يليررا بالعمليررا يف اهايررا لدارة
ميدتشددي اراا  ،1913راسررتمر يف فرررتة لدار جيزيددل وفيجددو يريدددو ،رهققرر طفرررة لى األمرراا بإقامررا نظرراا رااسررا

مدنيررا ارراا  ،1962ربلرررر رريررا بترردرين دسررتور يديررد ارراا  1966رانتخرراب رارريس شررعل ارراا  ،11969رقررد
يأخررذ الع رركريو امةررادرة ر لررع أل يررا امسس ررا الع رركريا يف ظررل الررنظا ال ررلطويا مةررل اليونررا رالربطرررال يف ينرروب
أرربا.2

رأها مسا امن التحول من أالل ما يلي:
- 1ل قررادة الررنظا ال ررلطويا ميكررن أ يرطرردرا الررل مةررادرة التحررول الرردميقراطي ،ل ا أدع انفترراح النظر ر راا ال ياس ر ري
لى برر موقم طكو في طكلفا الت امح أالل من طكلفا القم حبيل يىر هذا الت امح بالنظاا العاا.3
 – 8ل القررارا امتعلقررا بتةررين امسس ررا الدميقراطيررا األساسرريا يتخررذها ام رريطرر الررل ال ررلطا مرردفواا أساسررا
عمصاحلها اخلاصا الشخصيا رامجماايا .4

الفرع الثاني :نمط التحول من خالل التفاوض.

حيررد هررذا الررنم مررن التحررول ارررب م ررار التفررارض انرردما ينخررر النظرراا ال ررلطوي يف هروار متمير مر القرروع
ال ياسرريا رااليتماايررا امختلفررا ،ر لررع رغةررا يف رض ر أسررس مشرررتكا إلاهرران النظرراا ال ررلطوي رلقامررا نظرراا دميقراطرري
بديل.
رفقر ررا هلر ررذا الر ررنم طىر ررطر القير ررادة ال ياسر رريا لةر رردن املير ررا التحر ررول الر رردميقراطي كإس ر ررتاطيجيا موايهر ررا األ مر ررا
المتصرراص الرىرريف الشررعل النرراط اررن طررأ ا األرضررا ال ياسرريا راالقتصرراديا رااليتماايررا مقابررل اج ر النظرراا القاار را
الررل طلةيررا امطالرريف الشررعةيا ،لى يانرريف خرروف النخرريف احلاكمررا مررن اهتمررال أفررول دررا النظرراا ال ياسرري أر أفررول دررا
ليديولوييت رالرتدي االقتصادي الذي قد يصل لى هد اإلفال أر ضرو خارييا مت ايدة.5
أليل داح امليا التفارض البد الل كال الطرفا لضفان صةرا الشرايا الل الطرف اآلخر ،فعلل احلكوما أ
طتقةل القوع امعارضا كممةلا شرايا لقطااا من اجملتم  ،ريف امقابل الرل امعارضرا أ طعررتف باحلكومرا كشرريع
ل ر قيمررا يف امليررا التريررر ،رأ ط ررلا ضررمنا أر ص رراها حبقهررا هاليررا يف احلكررا م ر مررنح ضررمانا للنخرريف احلاكمررا
القدميا حلمايا امتيا ايا رمن أي م انلا ان أيا يرااا خالل احلكا الت لطي.6
هنر را العديد م ر رن احلاال الد صنفر ضمن هذا النم مة ر رل ينوب لفريقير ر را ( ،)1990-1969فةعد
 1صامسيل هانتجتو  ،امويا الةالةا للتحول الدميقراطي يف أراخر القر العشرين ،مري سابق  ،ص . 199

2

Terry karll ,Phollipe Schmitter ,What Democracy is and is not, Journal of Democracy , vol 2,
1991 ,p 277

 3اصاا اةد الوهاب حممد أيوب ،مترر القيادة رالتعدديا ال ياسيا يف طونس  ( 8008-1991رسالا ماي تر ،كليا االقتصاد رالعلوا ال ياسيا ،يامعا القاهرة) ،8008 ،ص 83
 4مةار مةار أمحد ،مري سابق  ،ص . 32
 5اةد الرمحا محدي  ،ظاهرة التحول الدميقراطي يف لفريقيا  :القىايا رالنما ت رآفا ام تقةل ،ال ياسا الدرليا ،ادد ( ، )113يويليا  ، 1993ص.16
 6مةار مةار أمحد ،مري سابق  ،ص . 31
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سررنوا مررن الكفرراح ام ررلح ضررد العنص رريا مت االطفررا الررل التفررارض بررا نيلسددو منددديال ودوكليددر هيررل قررال

دوكلير  :ل الدر ام تفاد من رردي يا كرا فحروات أنر "انردما سرنحر الفرصرا إليرران مفارضرا هقيقيرا ربنرانة
مل يررتا اقتناصررها ....ف ررار األمررور بص ررررة غررر سررليما ألاهررا انتظررررا طررويال قةررل الرردخول يف طفررارض يرروهري .فررال
ينةري لنا أ نق يف هذا اخلطأ ،رحنن مصرر الل أ ال نق يف هذا اخلطأ ".1
الفرع الثالث :نمط التحول من خالل الشعب.
هرذا الررنم مررن التحررول يفرررض مررن الشررعيف ،ريررأ لثررر صررااا انيفررا رانتشررار أامررال االهتجايررا رالعنررم
من يانيف القوع االيتماايا الرافىا للوض القااا فت ت لا القيادا ال لطويا للىرو رطةدأ اإلصالها امطلوبرا
منعا لتفاقا اموقم رسعيا الهتر روان األ ما الد فجرير را امطاليف الشعةيا ،رجتنةا الاهير رار النظ ر راا كما هد يف مص ر رر
يف ثورة  82يناير . 8011
ل يف هررذا الررنم يفرررض الشررعيف امليررا التحررول الرردميقراطي الررل ال ررلطا ،نتيجررا طرردهور رضررعم األرضررا
االقتصاديا رااليتماايرا هيرل يعررب ارن رفىر هلرا برالعنم راالهتجايرا  ،رالمتصراص هرذا الرىريف الشرعل راهتروان
الوض طى ال رلطا تموارا مرن اإليررانا اإلصرالهيا ،كمرا ميكرن اإلشرارة لال أ احلركرا االيتماايرا الراضرةا قرد

طنجر ر رح يف لقصر ر ران قير ر رادة دظر ر رل بالقة ر رول رالشرررايا الر ر رل غررار مر ر را شهدطر ر ر الفلةررا الررد أيرررب فيه ر را جوزيددأ أسددتراد
ال ررل التن ررا ل ا ررن منص ررة د ررر رط ررأة التظ رراهرا الش ررعةيا العارم ررا ال ررد ططال رريف عمالهقت ر قى رراايا م ر لالف ررا مالي ررا
رانتهاكا حلقو اإلن ا ارطكةها أر شار م قيادط يف ارطكا را.2
ةل أ املير را التحول الدميقراطي طتمي بالتعقد رطعدد امراه ر رل ،كم ر را أن من الناهي ر را الواقعيا د ر رد أكةر رر
مررن امن ر إلهرردا امليررا دررول دميقراطرري يف هالررا راهرردة ،رأ أفىررل امن ر إلهرردا امليررا التحررول الرردميقراطي هررو
الذي يةادر في النظاا ال ياسي من طلقان نف بعمليا التحول الدميقراطي ،ر ذا يتجنيف الىررو الداخليرا راخلارييرا
رحيقق االستقرار لشعة .
المطلب الثاني  :اإلتجاهات النظرية لتحول الديمقراطي .

اطفقر رر الكةر من األدبير را هول ثال مداخ ر رل راي يا لتف ر أامنا االنتقر رال للر رل الدميقراطي ر را متةلر
يف امدخل التحديةي راالنتقايل رالةنيوي .

الفرع األول :المدرسة التحديثية

قة ررل التط ررر لى مى ررمو أفك ررار ه ررذا ام رردخل ارطأين را التط ررر لى مفه رروا التح ررديل فه ررو املي ررا طع ررديل الةية ررا
االيتماايررا رالرؤيررا امعرفيررا راألخالقيررا حبيررل خيى ر الواق ر بأسرررت للقوااررد راإلي ررانا العامررا غررر الشخصرريا ري ر داد
الررتحكا في ر  ،فت ررتةعد كررل امطلقررا  ،رطصررفل كررل الةناايررا .3أمررا التحررديل ال ياسرري فيهرردف لى طنميررا قرردرا
امسس را احلكوميررا ل يرادة فااليتهررا ررفر م رتوع أدااهررا هررىت طرتمكن مررن ادرا الوايةررا املقرراة الرل ااطقهررا ،رطركر
 1صامسيل هانتجتو  ،امويا الةالةا للتحول الدميقراطي يف أراخر القر العشرين  ،مري سابق ،ص. 831
 2نفس امري .
 3سعيد بن عيد العلوي  ،ال يد رلد أبات ،اوااق التحول الدميقراطي يف الوطن العر ( 1؛ دمشق  :دار الفكر )  ، 8008 ،ص . 880
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مدرسررا التحررديل الررل أ ي را نشررون رالن رطررين يتوافررق م ر امنررو ثقافررا القةررول بامسس ررا ال ياسرريا القاامررا رالت ررليا
بش رررايتها يف ا ررا الق ررارا احلامس ررا ،كم ررا د ررارل ه ررذت امقارب ررا دلي ررل اوام ررل امن ررو هوي ررا رطني ررا مش رررتكا يف ظ ررل درل ررا
مسس ا طسكد الل أرلويا الروالن لامرا ،1رقرد طوصرل كرل مرن "صداميييل هدانتجتو " "وجدوا نيلسدو '' لى ريرود

االقا سةةيا با التحديل رالتطور االقتصادي رامشاركا ال ياسيا .
طتىمن أفكرار هرذت امدرسرا الررب برا الدميقراطيرا الليرباليرا رالتقردا االقتصرادي رضررررة طروفر اردد مرن الشررر
االقتصرراديا رااليتماايررا لنجرراح امليررا التحررول الرردميقراطي ،رميكررن هصرررها يف ارطفررا مسشررر النمررو االقتصررادي الررذي
يتةعر ارطفررا يف الرردخل الفررردي مث طوسرري يف القاارردة الشررعةيا فانتشررار م ررتوع التعلرريا ،رالررذي برردررت يرفر مررن ن ررةا
امشرراركا ال ياسرريا ،باإلضررافا لى أ التنميررا االقتصرراديا فررم مررن هرردة التفررااال ال ياسرريا ر لررق مصررا متقاطعررا
رانتمانا متعددة طعمل الل ط هيل بنان اإل ا الدميقراطي راالستقرار ال ياسي.2
من أها مفكري هذت امدرسرا آدم سدميث الرذي رأع أ الليرباليرا ال ياسريا شرر ضرررري لفعاليرا أدان ال رو

ردقيق احلريا الفرديا رامناف ا رالنمو االقتصادي ،كما رأع سيمور مارتن ليبست أ هنا االقا رطيدة با التنميا

االقتصرراديا رالدميقراطيررا ،أي أ الررنظا الدميقراطيررا ال طنشررأ رال طتطررور لال يف ظررل اجملتمعررا امتقدمررا اقتصرراديا .لال أ
الواق أثةر أ هنا درال دولر لى الدميقراطيا رغا ادا طوفرها الرل شررر التحرول الردميقراطي،كما أ هنرا درال
طتوفر فيها شرر التحول الدميقراطي لكنها لي ر دميقراطيا مةل ال عوديا .
مررن ناهيررا أخرررع قامررر دراسررا أخرررع عمحارلررا لثةررا التررأثر اإللررا للدميقراطير ر را الررل التنمي ر را االقتصادي ر را
رمررن ابررر مفكريهررا "جرسددو ونددوح ""رودددرت داهددل " ،هيررل هرريف هررسالن امفكرررر لال أ النظرراا الرردميقراطي يل ر ا

احلكاا بتجنيف ال عي حنو دقيق مصا اطيا أنانيا ريفرض اليها رض ال ياسا العاما الد دقرق ر ردا امصرلحا
العاما ضمنا الستمرار التأييد رالقةول الشعل.3
ممررا سررةق دررد أ معظررا الدراسررا احلديةررا أكررد الررل ري رود االقررا رطي ردة للابيررا بررا التطررور االقتص ررادي
رالدميقراطيررا ،هررىت انرردما قلرريف امعادلررا سددتيفن روينسددتين رهددالبرين رطرهروا النظريررا عمنطررق لتلررم رهرري لكرري طتطررور
الدرل الفقرة اقتصاديا ينةري اليها أ طصةح دميقراطيا.4
الفرع الثاني :المدرسة البنيوية
يرطك امدخل الةنيوي يف طف ر امليا التحول الدميقراطي الل مفهوا "بين القوة رال لطا امترررة " طردرليا
ارب فرتا طارخييا طويلا ،1أي دراسا العالقا با مال األراضي الكةار رالفالها رالربيوا ي ر ر را من يها رالدرلر ر ر را
 1مصطفل بلعور  ،مري سابق  ،ص .11 ، 13
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مررن يهررا أخرررع ركيفيررا طرررر هررذت العالقررا اسررتجابا رط امنررا مر هركيررا التطررور االقتصر ر رادي احلررديل يف اجملتم ر ر  ،ربنررانا
الررل رؤيررا هررذت امدرسررا يكت رريف الفرراالو االيتمرراايو ال ررلطا ال ياسرريا ه رريف مصرراحلها االقتصرراديا رحمررددايا
الةنيويا رطةدأ الدميقراطيا يف الظهور كمحصلا لتحقيق نو من طوا القوع ربرر الطةقا الوسطل يف اجملتم .
رقدا العامل األمريكري مدور ددارنتجو اهردع أهرا الدراسرا الكالسريكيا للمردخل الةنيروي يف هرذا اموضرو
رااتمررد يف دراسررت الررل امقارنررا التارخييررا للم ررار ال ياسرري الررذي ا ذط ر كررل مررن ادل ررتا رفرن ررا رالواليررا امتحرردة
األمريكيررا (م ررار الدميقراطيررا الليرباليرا) رام ررار الررذي انتهجتر اليابررا رأمانيررا (م ررار الفاشرريا) رام ررار الررذي انتهجتر
كل من ررسي ر را رالصا (م رار الةرورة الشريوايا ) ،رمترر امقارنرا يف لطرار العالقرا امتفاالرا ألربر بر للقروة رال رلطا
ثررال منهررا كانررر طةقررا ايتماايررا الفالهررو  ،طةقررا مررال األرض األرسررتقراطيا رالربيوا يررا احلى رريا ،بينمررا متةلررر
الةنيا الرابعا يف الدرلا.2
متةلررر النتيجررا األرى الررد طوصررل لليهررا مددور لى أ م ررار رشرركل الدميقراطيررا الليرباليررا كررا بصررفا اامررا نتايررا
لنم مشرت من العالقا امتررة با الفالها رسادة األرض رالربيوا يرا احلىرريا رالدرلرا ،3راشررت ددارنتجو مدور
تمواررا مررن الشرررر لتحقيررق التنميررا الدميقراطيررا أ هررا دقيررق نررو مررن التروا رالتحررول حنررو ال رااررا التجاريرا رلضررعاف
طةقا أرستقراطيا األرض ،راحليلولا در بنان دالم با األرستقراطيا رالربيوا يا ضد العمال رالفالها رغرها.4
أخرررا نشررر لى أ التنميررا االقتصرراديا قررد سررااد الررل برررر تتمر مرردل قرروي رأهر اب سياسرريا كقرروة موا نررا
لقوة الدرلا.
الفرع الثالث :المدرسة االنتقالية
يف ررر أصررحاب ه ررذت امدرسررا املي ررا التحررول ال رردميقراطي مررن خ ررالل درر النخرريف ال ياس رريا يف امليررا ا ررا
القر ررارا م ررن الة ررداال امتاه ررا مش ررددة ال ررل أ ي ررا الةقاف ررا ال ياس رريا رالتري ررر ال ررلمي رض رررررة احلف ررا ال ررل الوه رردة
الوطني ررا ،5أي م ررن خ ررالل دراس ررا آلي ررا االنتق ررال لى الدميقراطي ررا الليربالي ررا ،ره ررذا م ررا ق رراا ب ر اس ررتا العل رروا ال ياس رريا
رااليتما دانكورت روستو من خالل دراسا مقارنرا برا طراري كرل مرن طركيرا رال رويد ،كم رار اراا ميكرن أ طتةعر
الةلدا خالل امليا التحول الدميقراطي ريتكو هذا ام ار من أربعا مراهل أساسيا هي :
 1اإلصالح ال ياسي ،مرايعا الدميقراطيا لادبيا ()8018/01/02
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 .1تحقيق الوحدة الوطنية :طةدأ هذت امرهلا من خالل بدن طشكيل هويا سياسيا مشرتكا لدع معظا امواطنا.
 .8مرحلددة الص د دراع السياسددي :يف هررذت امرهلررا طكر رو صررااا سياسرريا طويلررا رغررر حم ومر ر را بررا ااررا متنا اررا
داخل الكيا ال ياسي امجديد ،رالدميقراطيا هنا طلد مرن رهرا الصررا رلي رر نترات لتطرور سرلمي ،رالصررا قرد ينتهري
لى طوا ايتمااي أر يسدي اى ااهان الصرا ال ياسي لصا

ااا معينا.1

 .3مرحلة القرار  :يف هذت امرهلا التارخييرا طقررر أطرراف الصررا ال ياسري بدايرا امليرا التحرول الردميقراطي مرن خرالل
طةين قوااد دميقراطيا ،رالتوصل لى هلول رسطل متنح هق امشاركا ال ياسيا للجمي .
 .1مرحلددة التعددود  :ريقصررد ررا طعررود رطكيررم األطرراف امختلفررا الررل القوااررد الدميقراطيرا فررإ ا كررا امجيررل األرل قةررل
مرهلررا القررار قررد ريررد صررعوبا يف التررأقلا مر مةررادئ الدميقراطيررا ،فررإ األييررال التاليررا سررتمار الدميقراطيررا اررن قنااررا
رهنا نصل لى مرهلا طرسي الدميقراطيا.
قرراا العديررد مررن الةرراهةا ( جددوا لينددز ،أودينيددل ..اخل )بتطرروير نظريررا روسددتو مررن خررالل الرتكي ر الررل امرهلررا
االنتقاليررا يف امليررا التحررول الرردميقراطي ،ففرري هررذت امرهلررا امهمررا طتنررافس القرروع ال ياسرريا لالةررا يف امليررا التحررول
الررد طتوقررم نتااجهررا الررل طةيعررا العالقررا الررد طنشررأ بررا معتررديل رمتشررددي القرروع الفاالررا يف كررل مررن نظرراا احلكررا
رامعارضا ،2فإ ا هد دالم با القوع امعتدلا يف ال لطا رامعارضا طكو امليا التحول الدميقراطي سل ا رسرهلا
أما ل ا هدثر با قوع متشددة يف ال لطا رامعارضا فتكو امليا التحول الدميقراطي صعةا رطتعرض مخاطر كةرة.
ةل ر

لال أ امرردار الررةال طتطررر لى اوام رل لهرردا امليررا التحررول الرردميقراطي ،كمررا أاهررا طتحي ر للتجربررا

اإلامناايا األمركيا ال ياسيا راالقتصاديا رطررت هلا الل أسا أاها أدح امنو ت حيتذي ب .

 1نةيل كريةش ،مري سابق ،ص . 10
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :
ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
) ﺗﻮﻧﺲ  ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ(
ﲢﻮﻟﺖ ﺣﻮاﱄ ﺛﻼﺛﲔ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ إﱃ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﺎﺑﲔ )(1990-1974
وﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﲟﻮﺟﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،وﻗﺪ ﻣﺴﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺟﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ودول ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
اﲡﻬﺖ دول ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ )ﺗﻮﻧﺲ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،اﳌﻐﺮب( إﱃ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺄﺛﲑ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪواﻓﻊ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪواﻓﻊ إﱃ دواﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﺰت ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم وأﺿﻌﻔﺘﻪ
وأﺛﺎرت ﻏﻀﺐ اﻟﺸﻌﺐ وﺳﺨﻄﻪ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻈﺎﻓﺮت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪواﻓﻊ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺳﺎﳘﺖ ﰲ دﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ
ﰲ ﺗﻮﻧﺲ واﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻐﺮب ،أﳘﻬﺎ ﺳﻘﻮط اﻹﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﱵ واﻧﺘﻬﺎء اﳊﺮب اﻟﺒﺎردة ،وﺗﺒﲏ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺸﺮوﻃﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﳍﺎ .
ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻗﺎم ﻗﺎدة دول اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ )ﺗﻮﻧﺲ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،اﳌﻐﺮب( ﺑﺘﺒﲏ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ
ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﳌﺘﻌﺪة اﻷﺑﻌﺎد اﻟﱵ ﻬﺗﺰ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻧﻈﻤﻬﻢ ،وﲤﺜﻠﺖ أﻫﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻷﺣﺎدﻳﺔ
اﳊﺰﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ )ﺗﻮﻧﺲ  ،اﳉﺰاﺋﺮ( ،واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺪﺳﺘﻮري واﳌﺆﺳﺴﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﻗﺎﻣﺔ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺳﺴﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ.
ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺳﻨﺘﻨﺎول ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ دراﺳﺔ دواﻓﻊ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ،وﻧﻌﺎﰿ ﺛﻼث
ﻣﺆﺷﺮات ﻟﻠﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ واﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻐﺮب ،اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري واﳌﺆﺳﺴﻲ ،ﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ
واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﺳﻨﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺘﻨﺎ ﰲ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪى ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ .
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول  :دواﻓﻊ وﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

إﺛﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻮﻧﺲ ﺳﻴﻄﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ اﳊﺒﻴﺐ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻢ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺼﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﳝﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ

واﻧﺘﻬﺞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻧﻈﺎم أﺣﺎدي ﳝﺜﻠﻪ اﳊﺰب اﻻﺷﱰاﻛﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ،اﻟﺬي ﲢﻮل ﻣﻦ ﺣﺰب
1
ﺳﻴﺎﺳﻲ ذي ﻃﺎﺑﻊ ﻧﻀﺎﻟـ ـ ـ ـﻲ ﲨﺎﻫﲑي إﻟـ ـ ـ ـﻰ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ ذا ﻃﺎﺑـ ـ ـ ـ ـﻊ ﺑﲑوﻗﺮاﻃﻲ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺼ ـ ـﺎﱀ اﻟﺪوﻟ ـ ـ ـ ـﺔ ﺑﺎﻷﺳـ ـ ـ ـﺎس
F0

واﺳﺘﻜﻤﻞ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﻫﻴﻤﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺈﻗﺮار ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮري ﳝﻨﺤﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة ،وأﺻﺒﺢ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪوﻟﺔ

ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻣﺸﺮوع ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ.

ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣـ ـ ـﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـ ـ ـ ـﺔ أدت إﱃ اﻧﻔﺠﺎر اﻟﻮﺿـ ـ ـ ـﻊ
ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ،ﺣﻴﺚ ﻋﱪت اﻟﻘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ رﻓﻀﻬﺎ ﳍﺬا اﻟﻮﺿﻊ
وﺿﺮورة اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻹﺻﻼح ﰲ اﻟﺒﻼد ،وﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ اﻷوﺿﺎع اﻗﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﰲ  1981ﺑﺎﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ،إﻻ أن
 1أﲪﺪ ﻣﻨﻴﺴﻲ )ﳏﺮر( ،اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ دول اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ )اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ(  ، 2004،ص . 196
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اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻮرﻗﻴﱯ اﺳﺘﻤﺮ ﰲ اﺳﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻨﻒ واﻻﻋﺘﻘﺎل ﳑﺎ أدى إﱃ ﺗﺮدي اﻟﻮﺿﻊ أﻛﺜﺮ ﰲ اﻟﺒﻼد واﻫﺘﺰاز ﺷﺮﻋﻴﺔ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ﰲ ﻇﻞ ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺪة ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻋﺎم  1987إﺧﺘﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺎدة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ

 57اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﱄ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﳌﻬﺎم رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ اﻷﺧﲑ ﻋﻦ ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ،وﻫﺬا ﻣﺎ أﻛﺪﻩ

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻄﱯ ﻟﺴﺒﻌﺔ أﻃﺒﺎء أﻛﺪوا ﻓﻴﻪ ﻋﺪم ﻗﺪرة ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻜﻢ ،ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺗﻮﱄ
ﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻜﻢ ﻟﺘﺒﺪأ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﳊﻜﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.

ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺪة  23ﺳﻨﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﺮﺳﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﻳﺪﻩ ،ﳑﺎ أدى إﱃ ﳕﻮ اﻟﻐﻀﺐ
اﻟﺸﻌﱯ واﻟﻘﻮى اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻪ ،وﻗﺪ ﺗﺰاﻣﻦ ﳕﻮ ﻫﺬا اﻟﻐﻀﺐ ﻣﻊ ﺗﺪﻫﻮر اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد
ﳑﺎ أدى إﱃ اﻧﻔﺠﺎر اﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﺛﻮرة  17دﻳﺴﻤﱪ  2010واﻟﱵ اﻧﺘﻬﺖ ﰲ  2011/01/14ﺑﺘﺨﻠ ـ ـﻲ زﻳ ـ ـﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳـ ـ ـﻦ

ﻋﻦ اﳊﻜﻢ وﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎﻣﻪ ،وﻣﻦ ﰒ ﺑﺪأت ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ.
ﻟﺪراﺳﺔ دواﻓﻊ وﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ إﱃ ﻣﻄﻠﺒﲔ ﺣﻴﺚ ﻧﺘﻨﺎول ﰲ اﳌﻄﻠﺐ
اﻷول دواﻓﻊ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ،أﻣﺎ ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻨﺘﻨﺎول ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول  :دواﻓﻊ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.
دﻓﻌﺖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻓ ـﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣـ ـ ـﻦ اﻟﺪواﻓـ ـ ـﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘـ ـﻲ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺘﻬـ ـﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮﻋﲔ ،ﺳﻨﺘﻨﺎول ﰲ اﻟﻔﺮع اﻷول دواﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت واﻟﱵ ﺟﺎءت ﲝﻜﻢ

زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ،ﰒ ﻧﺘﻨﺎول ﰲ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ دواﻓﻊ اﻹﻃﺎﺣ ـﺔ ﺑﻨﻈﺎم زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ وﺗﺒﻨـ ــﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢ ـ ــﻮل دﳝﻘﺮاﻃـ ـ ــﻲ ﺟﺪﻳ ـ ــﺪة
ﻓ ــﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

اﻟﻔﺮع اﻷول :دواﻓﻊ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت .

أوﻻ  -اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ :

وﻧﻘﺴﻤﻬﺎ إﱃ دواﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .

 -1اﻟﺪواﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :
ﻃﺒﻘﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﺷﱰاﻛﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ  ،1969-1961ﰒ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺑﺘﻐﻴﲑ �ﺞ اﻟﺒﻼد اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺤﻮل إﱃ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺖ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺧﻠﻘﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻊ.
ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻋ ـ ـ ـﺮف اﻻﻗﺘﺼـ ـ ـﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ رﻛـ ـ ـﻮدا واﺟﻬﺘ ـ ـ ـ ـﻪ اﻟﻘﻴـ ـ ـﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ـ ـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴ ـ ـﺔ ﺑﺎﲣـ ـ ـ ـﺎذ ﳎﻤﻮﻋـ ـ ـﺔ
ﻣﻦ اﳋﻄﻮات ﻣﻨﻬﺎ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳑﺎ أدى إﱃ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ ،وﻗﺪ ﺗﺰاﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮر اﻹﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺘﻮﻧﺴ ـ ـ ـ ـﻲ ﻣـ ـﻊ اﻛﺘﺴ ـ ـﺎح اﻟﻌﺎﱂ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـ ـ ـ ـ ـﺔ  ،1986اﻟﺘ ـ ـ ـﻲ زادت ﻣ ـ ـ ـﻦ ﺗﺪﻫﻮر اﻻﻗﺘﺼ ـ ـ ـ ـﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴ ـ ـ ـ ـ ـﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﻟﻄﻠﺐ اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﱵ
اﺷﱰﻃﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ.
32

رﻏﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ إﻋﺎدة اﳍﻴﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ دﻋﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات
اﻷﳘﻴﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ،إﻻ أن اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﺳﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﺘﺪﻫﻮر ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﲬﺲ
ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﰲ  ،1986ووﺻﻠﺖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ  % 30ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺼﺎدرات.
-2اﻟﺪواﻓﻊ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :
إن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﻟﱵ اﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت أﺛﺮت ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ أوﺳﺎط اﻟﺸﺒﺎب ،ﻛﻤ ـ ـ ـﺎ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺧﻠـ ـ ـ ـﻖ ﲤﺎﻳﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋ ـ ـ ـ ـﻲ أدى
1
إﱃ وﺿﻊ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﻬﺎزا ﻣﺴﺨﺮا ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺷﺒﻜﺎت ﺑﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄوﺳﺎط أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻄﻔﻴﻠﻴﲔ
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺪﻫﻮر اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﳔﻔﺎض اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﻔﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﳋﺒﺰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ اﳊﻜﻮﻣﻲ ،ﻫـ ـﺬﻩ اﻟﻈﺮوف دﻓﻌﺖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺨﺮوج إﻟ ـ ـ ـ ـﻰ اﻟﺸﺎرع واﻟﺘﻌﺒﻴـ ـ ـ ـﺮ
ﻋﻦ ﻏﻀﺒﻪ وﺳﺨﻄﻪ ﰲ "اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﳋﺒﺰ" ﰲ .1984 / 01/03
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-3اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:

ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺎرﳜﺎ ﻋﺮﻳﻘﺎ وراﺋﺪا ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﳌﺎ اﺣﺘﻠﺘﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺣﺎوﻟﺖ ﻃﻤﺲ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ

اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،إﻻ أ�ﺎ ﻓﺸﻠﺖ أﻣﺎم ﲤﺴﻚ ﺷﻌﺒﻬﺎ ﺑﺜﻘﺎﻓﺘﻪ وﺣﻀﺎرﺗﻪ ،واﺛﺮ اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﺗﻮﱃ اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺒﻴﺐ

ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ وﻃﺒﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﲝﺬف ﻣﺎدة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،واﻟﻘﻴﺎم ﲜﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪف إﺑﻌﺎد اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺈﻏﻼق ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ وﻣﻄﺎردة اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺼﺮح " ﺑﺄن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻄﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮب ﻟﻴﺲ إﻻ
ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ،وأن ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻮﻧﺲ أن ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻐﺮب وﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺑﺼﻮرة أﺧﺺ ،إن ﻣﺮﺳﻴﻠﻴـ ـ ـﺎ أﻗﺮب ﻟﻨﺎ
ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد أو دﻣﺸﻖ أو اﻟﻘﺎﻫﺮة ،وأن اﺟﺘﻴﺎز اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻷﺳﻬﻞ ﻣﻦ اﺟﺘﻴﺎز اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ " .2
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-4اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :

ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎج ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ،ﺗﺸﻤﻞ
ﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ أزﻣﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ )أزﻣﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﳌﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ،وأزﻣﺔ ﳕﻮ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ( ،أﻣﺎ ﻤﻟﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺸﻤﻞ ) أزﻣﺔ اﳍﻮﻳﺔ ،أزﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،أزﻣﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ(.
أ -اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ )اﻷزﻣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ (:

ﻋﺎﱏ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ أدت إﱃ إﺿﻌﺎﻓﻪ وﺣﺎﻟﺖ دون ﻗﻴﺎﻣﻪ
ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻪ وﻣﻬﺎﻣﻪ اﲡﺎﻩ ﺷﻌﺒﻪ ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ أزﻣﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﳌﺆﺳﺴﻲ وأزﻣﺔ ﳕﻮ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
إن أزﻣﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﳌﺆﺳﺴﻲ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ  1987ﺑﺎﺣﺘﻜﺎر ﻣﻨﺼﺐ

رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة ،وﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ)اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ(ﻣﻦ ﺧﻼل رﺋﺎﺳﺘﻪ ﻟﻠﺤﺰب اﻻﺷﱰاﻛﻲ
اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺬي ﻳﻜﻮن اﳌﻨﺘﻤﲔ إﻟﻴﻪ ﻧﻮاب اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
 1ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﳍﺮﻣﺎﺳﻲ ،ﻤﻟﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ )ط1؛ ﺑﲑوت ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ( ، 1981،ص . 112
 2اﺑﺘﺴﺎم اﻟﻜﺘﱯ وآﺧﺮون ،اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ )ط1؛ ﺑﲑوت ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (، 2004،ص . 202 ،201
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أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷزﻣﺔ ﳕﻮ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮت ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻴﻄﺮة اﳊﺰب اﻟﻮاﺣﺪ
ﺑﻘﻴﺎدة ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،وﻋﱪت ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ى ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﱵ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻀﺮورة اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻧﺘﻬﺎج ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ.
ب -اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :

إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻷزﻣﺎت اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺎﱏ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﺎﱏ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ أزﻣﺎت أﺧﺮى
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ أزﻣﺔ اﳍﻮﻳﺔ وأزﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وأزﻣﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ.
ﻇﻬﺮت أزﻣﺔ اﳍﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ إﺛﺮ ﺗﺒﲏ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ وﺿﻊ ﻣﺸﺮوع ﳎﺘﻤﻌﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء دوﻟﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ
ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﻤﺲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ.
إن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ اﻧﺘﻬﺠﻬﺎ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﰲ ﺻﺮاع ﺑﲔ ﻫﻮﻳﺘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ وﺑﲔ ﻫﻮﻳﺔ ﻏﺮﻳـ ـﺒﺔ ﻏﺮﺑـ ـﻴﺔ ﳛﺎول اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﺒﻐﻪ ﻬﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﻠﻴﺺ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﲣﺎذ ﻗﻮاﻧﲔ ﳌﻨﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ أﺣﻜﺎم ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أزﻣﺔ اﳍﻮﻳﺔ ﻋﺎﱏ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻦ أزﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺬﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﻬﺎز ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻻ ﲣﱰﻗﻪ اﻟﻘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻻ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻃﺒﻘﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻞ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﺘﺎرﳜﻲ  ،1وﰲ ﻓﱰة اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت اﺳﺘﻤﺪ
ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺷﱰاﻛﻲ ،وﳌﺎ ﻓﺸﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻏﲑ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
�ﺠﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﱃ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻋﻴﺘ ـ ـ ـﻪ ،ﻟﻜﻦ ﻫـ ـ ـﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬـ ـ ـﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺒﻴ ـ ـﺎت اﻟﺘـ ـ ـﻲ
ﺮت ﻋﻠﻰ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﺑﺘﺎﻟ ـﻲ ﻫﺰت ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻮرﻗﻴﺒ ـ ـﻲ ،ﻫـ ـ ـ ـ ـﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻨﻈ ـ ـﺎم ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
F3

ﲤﺜﻠﺖ ﰲ اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻧﻔﺘﺎح ﺳﻴﺎﺳﻲ وﺗﻌﺪدﻳﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ وﻟﻜﻦ وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ وﺿﻌﺘﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﺣﱴ ﺗﻈﻞ ﺗﻠﻚ

اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ﻣﻘﻴﺪة وﺷﻜﻠﻴﺔ .2
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻷزﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﺎﱏ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻦ أزﻣﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻴﻄﺮت اﳊﺰب
اﻻﺷﱰاﻛﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﳎﺎﻻت اﳊﻴﺎة ،واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ وﺣﻴﺪة أﻣﺎم اﻟﺸﻌﺐ ﻹﻳﺼﺎل
F4

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ،وﻣﻨﻪ ﻛﺎن اﳊﺰب واﻹدارة ﳝﺜﻼن اﻟﻘﻨﻮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ .3
F5

• إﺿﺮاب  26ﻳﻨﺎﻳﺮ  1978واﻻﺗﺠﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ :
أﻋﻠﻨﺖ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻹﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﻐﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻦ أﻛﱪ إﺿﺮاب ﺗﻨﻀﻤﻪ ﰲ  1978 /01/26ﺑﻌﺪ أن ﻗﺮر اﻷﻣﲔ
اﻟﻌﺎم ﻟﻺﲢﺎد اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺰب اﳊﺎﻛﻢ ،وﻋﻠﻰ إﺛﺮﻩ ﻗﺎﻣﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ "اﻟﱪﳌﺎن" ﺑﺈﺻﺪار
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻹﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﰊ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﱰﺷﻴﺢ ﺿﻌﻒ ﻋﺪد اﳌﻘﺎﻋﺪ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻋﺪد
اﳌﱰﺷﺤﲔ اﳌﺴﻤﻮح ﳍﻢ ﺑﺎﻟﱰﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻟﻌﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﺎ ،ﻏﲑ أن ﻫﺬا اﻹﺻﻼح ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺎ
 1ﲨﺎل ﺑﺎروت وآﺧﺮون ،اﻷﺣﺰاب واﳊﺮﻛﺎت واﳉﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ) ط4؛ ﺳﻮرﻳﺎ :اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ( ،ج، 2006 ،2ص . 777
 2ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﳏﻤﺪ أﻳﻮب ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 127
 3ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﳍﺮﻣﺎﺳﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 109
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ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻘﱰن ﺑﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﲨﺎﻋﺎت اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ رﲰﻲ ﰲ ذﻟﻚ
اﻟﻮﻗﺖ رﻓﻀﺖ ﻫﺬﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ودﻋﺖ إﱃ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﱵ ﺟﺮت ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم .1
ﺑﻌﺪ إﺿﺮاب  26ﻳﻨﺎﻳﺮ 1978ﺟﺎءت أﺣﺪاث ﻗﻔﺼﺔ*  1980ﻛﻤﻨﻌﻄﻒ ﻫﺎم ﻳﺪﻋﻢ ﻣﺴﺎﻋﻲ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﰲ دﻓﻊ
اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﻛﺜﺮ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ وﻋﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺧﻄﻮرة ﺑﺮوز اﳌﻮاﻃﻨﲔ
ﻛﻄﺮف ﰲ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻧﻈﺮا ﻻﺳﺘﻤﺮار ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻷزﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد ﲟﺨﺘﻠﻒ أﺑﻌﺎدﻫﺎ ،اﲣﺬت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أﳘﻬﺎ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ  ،1981واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻼﲡﺎﻫ ـ ـ ـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ـ ـﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﺸﺎرﻛـ ـ ـ ـﺔ
ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺷﺮط ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ %5ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﻟﻴﺘﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ وﺗﺼﺒﺢ
أﺣﺰاﺑﺎ ﺷﺮﻋﻴﺔ.
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﲟﻨﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﶈﻈﻮر ﰲ ﻋﺎم  ،1981وﰲ  1983ﰎ
اﻻﻋﱰاف ﲝﺰﺑﲔ ﻣﻌﺎرﺿﲔ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ﳘﺎ  :ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﲔ اﻻﺷﱰاﻛﻴﲔ ،وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ .2
اﺳﺘﻤﺮت اﻷزﻣﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ رﻏﻢ إﻗﺮار اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﰲ  1984 /01/03اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﳋﱪ
واﺳﺘﻤﺮ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻮﺿﻊ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻘﻮى اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،اﻟﱵ ﻋﺘﻘﻞ ﻗﺎدﻬﺗﺎ وﻛﻮادرﻫﺎ ﺳﻨﺔ
 1986وأﺻﺪرت أﺣﻜﺎم ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻨﻬﻢ.
F6

F7

ﻟﻘﺪ رﻓﺾ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم وﻃﺎﻟﺐ ﺑﺈﻋﺎدة اﶈﺎﻛﻤﺔ ﻹﻋﺪام  27ﺷﺨﺼﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،وﻟﻜﻦ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ

رأى ﲡﻨﺐ زﻳﺎدة ﺗﺪﻫﻮر اﻷﻣﻮر أﻛﺜﺮ وإدﺧﺎل اﻟﺒﻼد ﰲ أزﻣﺔ أﻣﻨﻴﺔ ،ﻓﻘﺎم ﺑﺎﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ وﺗﻮﱃ اﳊﻜﻢ
ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة  57ﰲ  07ﻧﻮﻓﻤﱪ .1987
ﺛﺎﻧﻴﺎ  -اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ :

ﺳﺎﳘﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ دﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ،وﲤﺜﻠﺖ ﰲ:

-1اﻧﻬﻴﺎر اﻹﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ واﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة :إﺛﺮ ا�ﻴﺎر اﻻﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﱵ واﻧﺘﻬﺎء اﳊﺮب اﻟﺒﺎردة ﲢﻮﻟﺖ

اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﱃ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺬي
ﻳﻔﺮض أﻓﻜﺎرﻩ وﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪول ،ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺄﺛﺮت ﺗﻮﻧﺲ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ ﲟﻮﺟﺔ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ.
-2ﺿﻐﻮط اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ :واﺟﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت
ادت ﻣﻦ ﺣﺪﻬﺗﺎ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ،1986ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻌﺒﻪ ،ﻓﺎﻟﺘﺠﺄ

 1ﲨﺎل ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد وآﺧﺮون ،اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﳌﺘﻌﺜﺮ ﰲ ﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ ) اﻟﻘﺎﻫﺮة  :ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ( ،1998 ،ص . 13
* وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎدﺛﺔ ﰲ ﻫﺠﻮم ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﺤﲔ ﺗﻮﻧﺴﻴﲔ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ  300ﻋﻠﻰ ﻗﻔﺼﺔ ﻗﺼﺪ إﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم.

2

ﳏﻤﺪ ﻣﺰاﱄ  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ إﱃ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ)ط1؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة  :ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻫﺮام ( ، 1988 ،ص . 18
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إﱃ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ )اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ( ،اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻓﺮﺿﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼح
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪات .
-3اﻟﺜﻮرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ :ﻟﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮت اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺜﻮرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ واﳒﺎزاﺗﺎ ،وﺳﻌﺖ ﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ .

اﺳﺘﺨﺪم زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﰲ ﻓﱰة ﺣﻜﻤﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ واﳌﻌﺎرﺿﺔ ،ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﻳﻨﺎدي ﺑﺎﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ

واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻏﲑﻫﺎ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﻌﻤ ـ ـ ـﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺖ اﻟﺸﻌﺐ واﳌﻌﺎرﺿ ـ ـﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻊ اﳌﻈﺎﻫﺮات وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ واﻟﺮأي و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت وﻏﲑﻫﺎ.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﻧﺘﻬﺞ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻜﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﺘﱪ ،إﻻ أ�ﺎ

أﻧﺘﺠﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﻟﱵ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ ﻤﻟﺘﻤﻊ ﻛﺴﻮء ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻤﻮ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻘﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
وﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻨﺴﻮﺟﺎت واﳌﻼﺑﺲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻛﺎﻟﺰراﻋﺔ .
إن ﺗﺪﻫﻮر اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،وﻣﺜﻠﺖ
 % 13،6ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻣﻦ ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺎت  ،1ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ
ﺗﻔﺸﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﶈﺴﻮﺑ واﻟﺮﺷﻮة واﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،ﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2010
رﺗﺐ ﺗﻮﻧﺲ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ  ،2 62ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ وﺛﺎﺋﻖ وﻳﻜﻴﻠﻴﻜﺲ ﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت ﺑﺮﻗﻴﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ أ�ﺎ وﺻﻔﺖ اﶈﻴﻂ
F8
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اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﳌﺎﻓﻴﺎ ،ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻻ اﻟﻨﻘﺪ وﻻ اﻟﻨﺼﺢ .3
F10

ﱂ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﰲ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺗﻌﺪت إﱃ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﰲ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ

زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺧﻄﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺐ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت واﳌﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
وﻣﻨﻊ زﻳﺎرة اﻟﻌﻠﻤﺎء  ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  ذﻟﻚ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻔﺴﺎد واﻻﳓﻼل اﻷﺧﻼﻗﻲ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻈﺎﻓﺮت ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وأﺛﺎرت ﻏﻀﺐ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،اﻟ ـ ـﺬي ﺧﺮج ﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﰲ 2008ﺑﻘﻔﺼ ـ ـﻪ
وﻗﺪ اﺳﺘﻄ ـ ـﺎع اﻟﻨﻈـ ـ ـﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ ،وﻫﺪأت اﻷوﺿﺎع ﰲ ﺗﻮﻧﺲ إﱃ ﻏﺎﻳـ ـ ـﺔ ﺣﺎدﺛ ـ ـ ـﺔ اﻟﺒﻮﻋﺰﻳـ ـ ـﺰي*

ﰲ ﺳﻴﺪي ﺑﻮزﻳﺪ ﰲ ﻳﻮم  2010/12/17اﻟﱵ ﻣﺜﻠﺖ ﺷﺮارة ﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.

إﺛﺮ ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺒﻮﻋﺰﻳﺰي ﻋﻤﺖ اﳌﻈﺎﻫﺮات ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻴﺪي ﺑﻮزﻳﺪ ﰒ اﺗﺴﻌﺖ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء ﺗﻮﻧﺲ ،وﻗﺎﺑﻠﺘﻬﺎ

اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ ﻟﺘﻔﺮﻳﻖ اﶈﺘﺠﲔ ﻟﻜﻨﻬﻢ اﺳﺘﻤﺮوا ﰲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ،وﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻷﺣﺪاث أﻗﺮ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت أﳘﻬﺎ ﻋﺪم ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم  2014وإﻧﺸﺎء ﳉﻨﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻟﻜﻦ

 1أﲪﺪ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻨﺠﺎر  "،ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻮﻋﺰﻳﺰي  ....ﻣﺄﺳﺎة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺎ وﻋﺮﺑﻴﺎ" ،ﺟﺮﻳﺪة اﻷﻫﺮام . 2010/12/23 ،45307،
 2أﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ أﲪﺪ ،ﻧﻴﻔﲔ ﻣﺴﻌﺪ ،ﺣﺎل اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ) 2011-2010ط1؛ ﺑﲑوت  :ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ( ،2011 ،ص 136
 3اﻷﻫﺮام  "،اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺗﻮﻧﺲ أوﱃ ﺛﻮرات وﻳﻜﻠﻴﻜﺲ " ،اﻟﻌﺪد .2011/01/16 ،45331

* ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺒﻮﻋﺰﻳﺰي :ﺷﺎب ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﻛﺎن ﻳﻜﺴﺐ رزﻗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮﺑﺔ ﺑﻴﻊ اﳋﻀﺎر ،وﰲ ﻣﺮة ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ اﻟﺸﺮﻃﺔ وأﻫﺎﻧﻮﻩ وﻣﻨﻌﻮﻩ ﻣﻦ ﻛﺴﺐ رزﻗﻪ ،ﻓﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ
ﻳﺸﺘﻜﻲ ﻓﺄﻫﺎﻧﻪ ،ﻓﻴﺌﺲ وأﺿﺮم اﻟﻨﺎر ﰲ ﺟﺴﺪﻩ .

36

اﳌﻈﺎﻫﺮات اﺳﺘﻤﺮت ،وﰲ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ  2011/01/14ﺧﺮج ﺑﻦ ﻋﻠﻲ إﱃ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﳐﻠﻔﺎ وراﺋﻪ ﺳﻘﻮط  50ﻗﺘﻴﻼ

ﺑﺮﺻﺎص اﻟﺸﺮﻃﺔ .1
F1

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ .

ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﳊﻜﻢ ﻋﺎم  1987ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳊﻮار ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻮﻃﲏ،ﻛﻤﺎ اﲣﺬ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـ ـﻖ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴـ ـﺔ
ﰲ ﻇﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﻄﻮة ﺧﻄﻮة ،وﴰﻠﺖ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﺎم  1988وإﻃﻼق ﺳﺮاح اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ وإﻟﻐﺎء ﳏﻜﻤ ـ ـﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﶈﺎﻛ ـ ـﻢ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺘﺢ اﺠﻤﻟ أﻣﺎم ﻗﻮى اﺠﻤﻟﺘﻤ ـ ـﻊ اﳌﺪﱐ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬا ﲤﻜﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ أﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ.

إن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ اﻧﺘﻬﺠﻬﺎ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺑﺮزت ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺑﺄ�ﺎ اﻣﺘﺪاد ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﺣﻴﺚ دام ﺣﻜﻢ

زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ  23ﺳﻨﺔ ﺗﺂﻛﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻪ وﺿﻌﻔﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﻫﺬا ﻣﺎ ﻣﺜﻞ أﺣﺪ أﺳﺒﺎب إﻃﺎﺣﺔ

اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﻨﻈﺎم زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﰲ  ،2011/01/14ودﻓﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺒﺪء ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮل دﳝﻘﺮاﻃﻲ
ﺟﺪﻳﺪة ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﻪ ﻻ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ أﻋﻠﻰ .
ﺳﻨﺘﺎول ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ أﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ أرﺑﻊ ﻓﺮوع ،ﺣﻴﺚ
ﻨﺎول ﰲ اﻟﻔﺮع اﻻول اﻻﻃﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري واﳌﺆﺳﺴﻲ ،وﰲ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،أﻣﺎ ﰲ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻨﺘﻨﺎول
اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ،أﻣﺎ اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻨﺘﻨﺎول اﳌﺆﺷﺮات اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ.
اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻹﻃﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
أوﻻ :اﻹﻃﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري.

إن اﻟﺘﻄﺮق إﱃ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳚﺮﻧﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﰲ ﻇﻞ ﻋﻬﺪ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ

ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أوﳍﺎ ﰲ 25ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  1988ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺣﺎدي إﱃ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﺪدي
وأﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة وإﻟﻐﺎء اﳋﻼﻓﺔ اﻵﻟﻴﺔ ،ﰒ ﺟﺎء ﺗﻌﺪﻳﻞ 6ﻧﻮﻓﻤﱪ  1995وأﻫﻢ ﻣﺎ ورد
ﻓﻴﻪ اﺳﺘﺤﺪاث ﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري.
ﰲ  27أﻛﺘﻮﺑﺮ  1997ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺰﺋﻲ أﺧﺮ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر أﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎل اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻔﺼﻮل  47و76و77و 78ﻣﺎ ﻣﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺐ ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ذات اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
وﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،وﲢﺪﻳﺪ ﳎﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن وﳎﺎل اﻟﱰاﺗﻴﺐ )اﻟﻔﺼﻞ ،(35،34وﻛﺬا إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮة
ﻟﻠﻔﺼﻞ  8ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺪور اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺿﺮورة اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻨﺒﺬ ﻛﻞ
أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄـ ـﺮف واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ وﻋﺪم اﺳﺘﻨ ـ ـﺎدﻫﺎ إﱃ دﻳﻦ أو ﻟﻐﺔ أو ﻋﻨﺼﺮ أو ﺟﻨﺲ أو ﺟﻬـ ـﺔ أو ﺗﺒﻌﻴﺔ ﳌﺼـ ـﺎﱀ
أﺟﻨﺒﻴﺔ .2
F12

 1ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﺪس" ،اﻟﺸﻌﻮب ﺗﻨﺘﺼﺮ داﺋﻤﺎ" ،اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ . 2011/01/20، 20842 ،
 2ﶈﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮراﳊﻴﺎة اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ  :اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻨﺬ اﻹﺳﺘﻘﻼل إﱃ اﻟﻴﻮم ):(2012-09-01

http://www.chambredesconseillers.tn/ar/index.php?id=234
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ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮري ﰲ  02ﻧﻮﻓﻤﱪ  1998ﺗﻀﻤﻦ إﻋﻄﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻷراء ﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﳉﻤﻴﻊ
اﻟﺴﻠﻄﺎت ،ﰒ ﺟﺎء ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮر ﰲ  1999ﺗﻀﻤﻦ إدﺧﺎل أﺣﻜﺎم اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ  40ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻨﺢ اﳊﻖ ﻟﻠﻤﺴﺆول اﻷول ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﻮاء ﻛﺎن رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻪ أو أﻣﻴﻨﻪ اﻟﻌﺎم ﻟﱰﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺷﺮط أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﺧﱪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  5ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،وأن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻧﺎﺋﺐ أو ﻧﺎﺋﺒﲔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن.
وﰲ ﻣﺎي  2002ﰎ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻣﺲ أرﺑﻌﺔ ﳏﺎور ،ﻣﺲ

اﶈﻮر اﻷول ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺿﻤﺎﻧﺎﻬﺗﺎ ،أﻣﺎ اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ ﻓﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث ﻏﺮﻓﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﲰﻴﺖ ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ،وﻳﺘﻤﺜﻞ اﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳊﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﻨﻈﺎم اﳉﻤﻬﻮري ،أﻣﺎ اﶈﻮر اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺣﻖ
رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﲡﺪﻳﺪ ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟﻔﱰات رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،وأﺻﺒﺢ أﻗﺼﻰ ﺳﻦ اﻟﱰﺷﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ  75ﻋﺎﻣﺎ )اﻟﻔﺼﻞ.(39

إن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺜﻞ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻄﻮات أﻣﺎم ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ

رﻏﻢ أﻧﻪ أﻛﺪ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ  1999اﺛﺮ وﺿﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻟﱰﺷ ـ ـﺢ ﳌﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ أﻧﻪ ﻟ ـ ـﻦ ﻳﺘﺸﺒﺚ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄ ـ ـﺔ

إﱃ أﺟﻞ ﻏﲑ ﻣﺴﻤﻰ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺳﻠﻔﻪ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ .1
ﺟﺎء أﺧﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮري ﺗﻮﻧﺴﻲ ﰲ  13ﻣﺎي  2003وﲰﺢ ﻓﻴﻪ ﻟﺒﻌﺾ أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺮﺷﺤﲔ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﺮط ﺗﺰﻛﻴﺔ ) ( 30ﻋﻀﻮا ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،أﻦ ﺑﲔ رؤﺳﺎء اﺠﻤﻟﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،وﻫﻮ ﺷﺮط
ﺻﻌﺐ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺣﺰاب.
F13

ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.

-1اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ:
أﺧﺬت ﺗﻮﻧﺲ ﲟﺒﺪأ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺧﺼﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺎﺑﻪ اﻟﺜﺎﱐ ﳍﺎ ،وﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ  " 37أن رﺋﻴﺲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﳝﺎرس اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪة ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﺮأﺳﻬﺎ وزﻳﺮ أول " .2
F14

أ-رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ:

ﺟﺎء أول ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮري ﰲ ﻋﻬﺪ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﰲ  1988/07/25ﺗﻀﻤﻦ إﻟﻐﺎء ﻣﺒﺪأ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة

واﺳﺘﺒﺪاﳍﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز ﺗﻮﱄ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث وﻻﻳﺎت ﻣﺪة ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲬﺴﺔ ﺳﻨﻮات،ﻛﻤﺎ
أﻧﻪ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ أﻗﺼﻰ ﺳﻦ اﳌﺮﺷﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ب 70ﺳﻨﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﻟﻐﺎء ﻣﺒﺪأ اﳋﻼﻓﺔ اﻵﻟﻴﺔ ،وإﻟﻐﺎء ﺗﻮﱄ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
ﳌﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻮر اﳌﻨﺼﺐ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ،وأﺻﺒﺢ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﱃ
ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻷﺟﻞ أدﻧﺎﻩ  45ﻳﻮﻣﺎ وأﻗﺼﺎﻩ  60ﻳﻮﻣﺎ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﺗﻌﺪﻳﻞ  2002ﰲ اﻟﻔﺼﻞ  51ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻮر ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة أو اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ
أو اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘ ـ ـﺎم ﻤﻊ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻮرا وﻳﻘ ـ ـ ـﺮ اﻟﺸﻐﻮر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋ ـ ـ ـﻪ ،وﻳﺒﻠﻎ ﺗﺼﺮﳛـ ـ ـ ـﺎ ﺑﺬﻟﻚ

 1ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻌﺮﰊ)  .(2003 -2002اﻟﻘﺎﻫﺮة  :ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻫﺮام ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،2003 ،ص . 335
2ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﲑوت ﻟﻸﲝﺎث واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،دﺳﺎﺗﲑ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ط1؛ ﺑﲑوت:ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﻠﱯ ( ، 2005 ،ص 119
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إﱃ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ورﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺬي ﻳﺘﻮﱃ ﻓﻮرا ﻣﻬﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻷﺟﻞ أدﻧﺎﻩ ﲬﺴﺔ
وأرﺑﻌﻮن ﻳﻮﻣﺎ وأﻗﺼﺎﻩ ﺳﺘﻮن ﻳﻮﻣﺎ  ،1وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺰاﻣﻦ ﺷﻐﻮر ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻊ ﺣﻞ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﻀﻄﻠﻊ
رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﲟﻬﺎم رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﳏﺪدة ﺑﲔ ﺣﺪ أدﱐ  45ﻳﻮﻣﺎ و 60ﻳﻮﻣﺎ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ.
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• ﺻﻼﺣﻴﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ :
ﻳﻀﻄﻠﻊ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ﻋﺎدﻳﺔ وأﺧﺮى اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺳﻨﺘﻨﺎوﳍﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 -1ﺻﻼﺣﻴﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻌﺎدﻳﺔ:

ﳝﺎرس رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪة اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﲔ رﺋﻴﺴﻬﺎ وﻳﻌﲔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ
ﺑﺎﻗﱰاح ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ،ﻓﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﻦ وﲪﺎﻳﺔ ﺗﺮاﺑﻪ واﺣﱰام اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻨﻔﻴﺬ
اﳌﻌﺎﻫﺪات ،وﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﲑ اﳊﺴﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )اﻟﻔﺼﻞ  ،(41ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﳌﻤﺜﻠﲔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﲔ
وﻳﻘﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﳑﺜﻠﻲ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ وﻳﱪم اﳌﻌﺎﻫﺪات وﻳﺸﻬﺮ اﳊﺮب وﻳﱪم اﻟﺴﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،وﻳﻘﻮم
أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼد ،ﻛﻤﺎ ﳛﻖ ﻟﻪ ﻃﻠﺐ ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وأﻳﻀﺎ اﳌﺒﺎدرة ﺑﺎﻗﱰاح ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ )اﻟﻔﺼﻞ
 (28وﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،وﳛﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ رﻓﺾ ﺧﺘﻤﻬﺎ
إﻋﺎدﻬﺗﺎ ﻟﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻘﺮاءة ﺛﺎﻧﻴﺔ ،وﻣﻦ أﺟﻞ ﲤﺮﻳﺮ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻻﺑﺪ أن ﻳﺼﺎدق ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺜﻠﺜﲔ ﰒ
ﻳﺘﻮﱃ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺧﺘﻢ اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﻧﺸﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﲰﻲ ﰲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 15ﻳﻮﻣﺎ ،ﻛﻤﺎ ﳛﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﱯ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻮاﻧﲔ ذات اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ ذات اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻼد.
ﻛﻤﺎ ﺧﻮل اﳌﺸﺮع اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﺎﳌﺮاﺳﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻴﺪان اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﲤﺎرﺳﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ إذا ﻓﻮﺿﻪ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﲟﺮاﺳﻴﻢ ﻟﻔﱰة ﳏﺪدة وﻟﻐﺮض ﻣﻌﲔ ،ﻛﻤﺎ ﳛﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
اﺳﻴﻢ ﺑﲔ دورﰐ اﺠﻤﻟﻠﺲ ،وﻛﺬا ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﺎﺑﲔ ﺣﻞ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب واﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﳌﺎن ﺟﺪﻳﺪ .
ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﱰﺗﻴﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻷواﻣﺮ ،اﻷواﻣﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ)اﻟﻔﺼﻞ(35
واﻷواﻣﺮ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ* ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﺤﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أن
ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن أو أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺪﺧﻼ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﱰﺗﻴﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻳﻌﺮض رﺋﻴﺲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻴﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ إﻟﻴﻪ .2
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- 2ﺻﻼﺣﻴﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻐﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ:

ﻳﻀﻄﻠﻊ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﲟﻬﺎم اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﳝﺎرﺳﻬﺎ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﻐﲑ ﻋﺎدﻳﺔ ،ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻪ إﺷﻬﺎر اﳊﺮب وﻋﻘﺪ
ﻣﻌﺎﻫﺪات اﻟﺴﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب،ﻛﻤﺎ ﳛﻖ ﻟﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮض اﻟﺒﻼد ﳋﻄﺮ أو ﻷﻣﺔ ﻬﺗﺪد اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ أن ﻳﺘﺨﺬ
ﺗﺪاﺑﲑ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ورﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،وﻳﺮﺳﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ
ﻻ ﳚﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﻞ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﻮز ﺗﻘﺪﱘ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻠﻮم ﺿﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ .3
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 1ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻮزي  ،واﻗﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ دﺳﺎﺗﲑ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ )اﻟﻘﺎﻫﺮة  :دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( ، 2003 - 2002 ،ص .203
* اﻷواﻣﺮ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ  :اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أي ﻗﺎﻧﻮن واﻟﱵ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن .
 2راﻓﻊ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر  ،اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺘﻮﻧﺲ )اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺎرﳜﻲ – اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﱄ( )دون ﺑﻠﺪ ﻧﺸﺮ  :ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﺸﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ (  ، 2000،ص . 209
 3ﻓﺪوي ﻣﺮاﺑﻂ ،اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ ﺑﻠﺪان اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ" )ط1؛ ﺑﲑوت  :ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ( ، 2010 ،ص . 98
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أﺳﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﺬي وﺿﻊ أﺳﺴﻪ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ واﻟﺬي ﰲ رأﻳﻪ ﳛﻘﻖ

اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﺒﻼد ﺑﺘﻜﺮﻳﺲ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ،وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﻠﺺ
ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
ب -اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ :

ﻳﺘﻮﱃ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء وأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ،وﻳﻌﲔ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﺑﺄﻣﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ
أﻣﺮ ﺗﻌﻴﲔ أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺘﺒﻘﲔ ،وﻳﻌﲔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻗﱰاح ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﱃ إ�ﺎء
ﻣﻬﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﻔﺲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﻴﲔ ،وﳜﻀﻊ أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻷول.
إن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﰲ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻮزراء ﻳﻘﻮى ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻳﺘﻨﺎﻏﻢ أﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﲡﺎﻩ ﻛﻞ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ،وﻣﻦ زاوﻳﺔ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄـ ـﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷﻋﻀ ـ ـﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬـ ـﻢ اﳊﻜﻮﻣﺔ
وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﻋﻄﺎء اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪورﻩ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ واﻟﺘﻨﺴﻘﻲ واﻟﺮﻗﺎﰊ اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ داﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ .1
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• ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ:

ﻛﺎن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﰲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻌﺎم  1976ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻹدارة واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﻦ اﺛﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ
 1988اﺳﱰﺟﻊ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎم وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﻬﺎم اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل اﳊﻜﻮﻣﺔ
وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ،وﳝﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﳝﻨﺢ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﺗﻔﻮﻳﻀﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺣﻞ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،وﺗﺘﻮﱃ اﳊﻜﻮﻣﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت واﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﱵ ﻳﻀﺒﻄﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ )اﻟﻔﺼﻞ  ،2 (58ﻛﻤﺎ ﲢﺘﻜﺮ
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ) اﻟﻔﺼﻞ .(28
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-2اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ:
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺘﲔ :ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ،وﺗﻀﻄﻠﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﲟﻬﻤﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻣﻬﺎم اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى.

 - 1ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب :

• ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب:

ﻳﺘﻜﻮن ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ  214ﻋﻀﻮا ﻳﺘﻢ ﻧﺘﺨﺎﻬﺑﻢ وﻓﻖ اﻻﻗﱰاع اﻟﺸﻌﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﻌﺎم واﻟﺴﺮي ﻟﻮﻻﻳﺔ ﲬﺴﺔ
ﺳﻨﻮات ،وﳝﻜﻦ أن ﲤﺪد اﻟﻔﱰة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﰲ وﻗﺘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺮ أو ﺣﺮب .
ﻳﻌﻘﺪ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب دورات ﻋﺎدﻳﺔ وأﺧﺮى اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ 29ﻰ أن اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻳﻌﻘﺪ دورات ﻋﺎدﻳﺔ
واﺣﺪة ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﺒﺪأ ﰲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ،وﻳﻌﻘﺪ دورات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وذﻟﻚ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﻮاب .3
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 ، 1ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،ص .135
 2ﺳﻌﺪي ﳏﻤﺪ اﳋﻄﻴﺐ ،اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ط1؛ ﺑﲑوت :ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﻠﱯ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ( ، 2008 ،ص . 162
 3راﻓﻊ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص .171
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• ﻣﻬﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب:

 .1ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ  :ﻟﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﳊﻖ ﰲ اﻗﱰاح ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻮاﻧﲔ )اﻟﻔﺼﻞ  ،(34ﻏﲑ أن ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﻳﻀﻌﻬﺎ
رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﳍﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﱰﺣﺎت ﻗﻮاﻧﲔ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،وﻳﺼﺎدق ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء ،وﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﺷﺮط أن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻠﻰ  3/1ﻣﻦ أﻋﻀﺎء
ﻤﻟﻠﺲ.
 .2ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ :ﻳﺨﺪم اﺠﻤﻟﻠﺲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻃ ـ ـﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ وﺗﻜﻮﻳـ ـﻦ ﳉﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻻﺳﺘﻘﺼـ ـﺎء ،وﻋﻘﺪ
ﺟﻠﺴـ ـ ـﺎت ﺣﻮار ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺮاﻗﺐ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﱵ ﻳﻀﺒﻄﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﻮم
ﻣﻌﻠﻠﺔ وﳑﻀﺎة ﻣﻦ 3/1ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،وﻳﺸﱰط ﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻠﻮم ﺗﻮﻓﺮ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ
ﻷﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ وإذا ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻨﺼﺎب ﺗﺼﺒﺢ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻠﺔ ،وإذا ﺻﺎدق ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﻮم ﺛﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻔﱰة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎﺋﻪ ،ﻓﺈن ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳋﻴﺎر :إﻣﺎ أن ﻳﻘﺒﻞ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ أو أن ﻳﺜﺒﺘﻬﺎ وﳚﺪد
اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﳛﻞ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﰲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﻌﺪى
 30ﻣﺎ ،وﳚﺘﻤﻊ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﳉﺪﻳﺪ وﺟﻮﺑﺎ ﰲ ﻇﺮف ﲦﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﺑﻌﺪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻗﱰاع .1
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-3اﻟﻤﻬﺎم اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ :ﻳﻘﻮم ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﲟﻬﺎم اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أﳘﻬﺎ ﺗﻮﱃ رﺋﻴﺴﻪ ﻣﻬﺎم رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ

ﺷﻐﻮر ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة أو اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أو اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺎم ،ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺢ اﳌﺸﺮع اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺣﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻌﺪ ﻗﺮار ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ وﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ودراﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳋﺎﺻﺔ )اﻟﻔﺼﻞ(77
ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺢ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻌﺪﻳﺔ ﰲ أﻣﻮر إﺷﻬﺎر اﳊﺮب وإﺑﺮام اﻟﺴﻠﻢ ﺑﻌﺪ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ )اﻟﻔﺼﻞ .(48
 – 2ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ

• ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ

 ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻫﺬا اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻌﺎم  2002ﺑﺪف ﺿﻤﺎن ﲤﺜﻴﻞ أوﺳﻊ ﻟﻠﺠﻬﺎت وﳌﺨﺘﻠﻒ
ﻮﻧﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ  ،2ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ  18ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ "ﳝﺎرس اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء .3 "......
ﻳﺘﻜﻮن ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻣﻦ  126ﻋﻀﻮا ﻟﻔﱰة  6ﺳﻨﻮات ،ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  19ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻌﺪم ﲡﺎوز
ﻋﺪدﻫﻢ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،وﺗﱰاوح ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﺑﲔ اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻐﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻟﺪن أﻋﻀﺎء اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ
F2
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 1ﺳﻌﺪي ﳏﻤﺪ اﳋﻄﻴﺐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 192
 2ﶈﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮر اﳊﻴﺎة اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ  :اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل إﱃ اﻟﻴﻮم): (2012-09-01

http://www.chambredesconseillers.tn/ar/index.php?id=234

3ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﲑوت ﻟﻸﲝﺎث واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،دﺳﺎﺗﲑ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .113
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اﳌﻨﺘﺨﺒﲔ .ﺑﺮﺳﻢ ﻋﻀﻮ أو ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ وﻻﻳﺔ واﻻﻧﺘﺨﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﻋﺮاف واﻟﻔﻼﺣﲔ
واﻷﺟﺮاء ،ﰲ ﺣﲔ ﻳﻌﲔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .1
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• ﻣﻬﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ:

ﻳﺰاول ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﺼﺎدق ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﰒ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻨﻈﺮ
ﻓﻴﻪ ﰲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ 15ﻳﻮﻣﺎ ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن دون إدﺧﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺪﻳﻼت
ﳛﻴﻠﻪ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ إﱃ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﳋﺘﻤﻪ وﻳﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻣﺼﺎدﻗﺔ
ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع ﰲ ﻣﺪة  15ﻳﻮﻣﺎ ﳛﻴﻞ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ إﱃ رﺋﻴﺲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﳋﺘﻤﻪ ،وﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﻮم ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺑﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﰒ ﳝﺮرﻩ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ
إﱃ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻊ إﻋﻼم رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﻘﻮم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﳉﻨﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻣﺘﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﲔ
أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب واﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺗﺘﻮﱃ ﻣﻬﻤﺔ اﻋﺪد ﻧﺺ ﻣﻮﺣﺪ ﺣﻮل ﺎط اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﺠﻤﻟﻠﺴﲔ ﰲ ﻣﺪة أﺳﺒﻮع ﰒ
ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﰒ ﻳﻮﺿﻊ ﻟﺪي ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع  ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،واﳋﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺨﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﱂ ﺗﺘﻮﺻﻞ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﳌﺘﻨﺎﺻﻔﺔ إﱃ ﻧﺺ ﻣﻮﺣﺪ ﰲ ذﻟﻚ اﻷﺟﻞ ﻓﺈن رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﳛﻴﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺻﺎدق
ﻴﻪ اﺠﻤﻟﻠﺲ إﱃ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﳋﺘﻤﻪ )اﻟﻔﺼﻞ .2 (33
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- 3اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ:

ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻫﻴﺌﺎت ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ وﻳﻌﺘﱪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﺒﻼد وﻳﺮأﺳﻪ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ،وﳏﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻗﱰاف أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳋﻴﺎﻧﺔ
اﻟﻌﻈﻤﻰ وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﳎﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،اﻟﺬي ﺗﺘﻜﻮن ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ1997/10/27ﻣﻦ ﳏﻜﻤﺔ إدارﻳﺔ وداﺋﺮة
ﳏﺎﺳﺒﺎت ،وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ إﱃ أﻗﺴﺎم ﻣﺪﻧﻴﺔ وﺟﻨﺎﺋﻴﺔ وإدارﻳﺔ ،وﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪة اﳍﺮم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﳏﺎﻛﻢ اﳌﻨﺎﻃﻖ
وﻋﺪدﻫﺎ  51ﳏﻜﻤﺔ ﻳﺘﻮﱃ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎض ﻣﻨﻔﺮد .3
ﻳﺘﻮﱃ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻌﻴﲔ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎة وإ�ﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ اﳌﺎدة  ،66وﻳﺘﻮﱃ ﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻌﻴﲔ وﺗﺮﻗﻴﺔ وﻧﻘﻞ وﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎة )اﻟﻔﺼﻞ .(67
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳒﺪ أن اﳌﺸﺮع اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻗﺪ وﺳﻊ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴـ ـﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴـ ـﺔ
وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻨﺎوﻟﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى.
F26

 -4اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة:

ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻘﻮم ﲟﻬﻤﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث ﻋﻠﻰ ﺗﺄدﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ وﻫﻲ:

 1ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻌﺮﰊ ) .(2005-2004اﻟﻘﺎﻫﺮة  :ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻫﺮام ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ، 2005 ،ص . 294
 2ﺳﻌﺪي ﳏﻤﺪ اﳋﻄﻴﺐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 186
 3ﻋﺎﻣﺮ ﳏﻤﺪ اﳉﺒﻮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 159
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 -1اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري :

ﰎ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ إﻧﺸﺎء ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻋﺎم ،1987ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ أﻋﻀﺎء أرﺑﻌﺔ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ رﺋﻴﺲ
ﻤﻬﻮرﻳﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ ،وﻋﻀﻮان ﻳﻌﻴﻨﻬﻤﺎ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮﺗﲔ وﻫﻨﺎك
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﺪاﺋﺮة اﳊﺴﺎﺑﺎت ،وﻳﻼﺣﻆ ﻋﺪم ﲢﺪﻳﺪ
ة ﻋﻬﺪة اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ واﺧﺘﻼف اﻟﺮأي.
اﲣ ـ ـﺬ اﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳ ـ ـﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳـ ـﻦ اﻟﻌﺪﻳ ـ ـﺪ ﻣ ـ ـﻦ اﳋﻄﻮات ﻟﺘﻄﻮﻳـ ـ ـﺮ ﻋﻤ ـ ـﻞ ﻤﻟﻠـ ـ ـﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻣـ ـ ـﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋـ ـ ـﺔ

ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳉﺰﺋﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻌﺎم  1995أدراﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ،وﰲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻌﺎم
 1998ﰎ إﻋﻄﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻷراء ﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻌﻠﻮﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر دون اﳌﺴﺎس
ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ودون اﻟﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ودون ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻠﻄﺔ راﺑﻌﺔ ﺗﻌﻠﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث
ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ،1ﰒ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ  2002ﰎ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎل اﺧﺘﺼﺎص وﺣﻴﺎد ﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري وﺗﻘﻮﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎت أﻋﻀﺎﺋﻪ
ﰲ ﳎﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .2
ﻢ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ اﳌﻌﺎﻫﺪات وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﻟﻨﻈﺮ
ﰲ اﻟﺎﻣﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﲔ ﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻬﺑﻤﺎ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺮاﻗﺐ ﺻﺤﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻻﺳﺘﻔﺘﺎء
وﻳﻌﻠﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
F27

F28

 -2اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺒﻌﺚ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﰲ  1961وﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ اﳋﺎص ﰲ  ،1988وأﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء
ﻓﻴﻪ رﻓﻊ ﻋﺪد أﻋﻀﺎءﻩ ﻣﻦ  68إﱃ  117ﻋﻀﻮ ،وﻳﻌﺘﱪ ﻤﻟﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ 70
ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻫﻴﺌﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﰲ ﳎﺎﱄ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻﺟﺘﻤﺎع ،وﻳﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﲢﺎل إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ .3
F29

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ  :اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﱃ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ اﳊﻜ ـ ـﻢ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻤـ ـﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴ ـ ـ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻣ ـ ـﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋ ـ ـﺔ

ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺗﻌﺪد اﻷﺣﺰاب واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ،وﺿﻤﺎن ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ.
أوﻻ  /اﻻﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ:

اﲣـ ـ ـﺬ اﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﰲ  7ﻧﻮﻓﻤﱪ  1988ﳎﻤﻮﻋ ـ ـ ـﺔ ﻣـ ـ ـﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘ ـ ـ ـﻲ ﻛﺮﺳﺖ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴ ـ ـﺔ

ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﰲ إﻃﺎر ﻓﺼﻞ اﳊﺰب اﳊﺎﻛﻢ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺴﻤﺢ ﳌﺪﻳﺮ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺰب ﺣﻀﻮر
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﻬﻮدا ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻨﺢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮزارات ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ وﺣﻘﻖ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻈﻤﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﺣﻮل وﺛﻴﻘﺔ اﳌﻴﺜﺎق اﻟﻮﻃﲏ ،اﻟﱵ أﻛﺪت ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة
 1ﶈﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮر اﳊﻴﺎة اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ  :اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل إﱃ اﻟﻴﻮم ): (2012-09-01

http://www.chambredesconseillers.tn/ar/index.php?id=234

 2اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻌﺮﰊ  ،2005 -2004ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص. 294 ، 293
 3ﺳﻌﺪي ﳏﻤﺪ اﳋﻄﻴﺐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 234
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ﺿﻤﺎن ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﻹﻧﺴﺎن ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ إﻗﺮار ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻗﺮار اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ .
-1اﻹﻃﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

اﺛﺮ ﺗﻮﱄ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻗﺎم ﺑﺈﺻﺪار ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ أﻓﺮﻳﻞ  1988ﻟﺘﻘﻨﲔ اﳊﻴﺎة

اﳊﺰﺑﻴـ ـ ـﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒـ ـ ـﺎر أن اﳊﺰب ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺴﻌـ ـ ـﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗﺄﻃﲑ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛـ ـ ـﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
وﻳﺸﱰط ﰲ ﻗﻴﺎم اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ  8ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ" ﻧﺒﺬ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄﺮف واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ
وﻛﻞ أوﺟﻪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻻ ﳚﻮز ﻷي ﺣﺰب أن ﻳﺴﺘﻨﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺒﺎدﺋﻪ أو أﻫﺪاﻓﻪ أو ﻧﺸﺎﻃﻪ أو ﺑﺮاﳎﻪ ﻋﻠﻰ دﻳﻦ
أو ﻟﻐﺔ أو ﻋﻨﺼﺮ أو ﺟﻨﺲ أو ﺟﻬﺔ" .1
ﺗﻘﺪم اﻷﺣﺰاب اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ اﳊﺼﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺷﲑة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻠﻔﺎﻬﺗﺎ إﱃ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮل ﻣﻠﻒ اﳊﺰب
ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺻﺎدر ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ  ،2وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﻮت اﻹدارة ﳌﺪة
أرﺑﻊ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﳌﻠﻒ ﻳﻌﺘﱪ ردا ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻹﻧﺸﺎء اﳊﺰب ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﳌﻠﻒ ﻓﻼﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮﻓﺾ
ﻣﻌﻠﻼ وﻳﺒﻠﻎ أﺻﺤﺎب ﻣﺸﺮوع ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳊﺰب ﰲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ أرﺑﻊ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ وﺿﻊ اﳌﻠﻒ ،وﳝﻜﻦ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﻄﻌﻦ
ﻟـ ـﺪى اﶈﻜﻤﺔ اﻹدارﻳ ـ ـﺔ ،وﻗ ـ ـﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻮزﻳ ـ ـﺮ ﺣ ـ ـﻖ إﻏﻼق ﻣﻘـ ـ ـﺮات اﻷﺣ ـ ـ ـﺰاب وﺗﻌﻠﻴﻖ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓـ ـ ـﻲ ﺣﺎﻟ ـ ـﺔ اﻟﻀﺮورة
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وﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﳍﺬا اﻟﻘﺎﻧ ـ ـﻮن رأى ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺰاﻟﻲ أﻧـ ـ ـﻪ ﻗ ـ ـﺪ اﺳﺘﻔﺎض ﰲ ﻣـ ـ ـﺎ ﳚﺐ أﻻ ﺗﻔﻌﻠ ـ ـﻪ اﻷﺣﺰاب ﻣﻘﺎرﻧ ـ ـﺔ ﲟـ ـ ـﺎ ﻫ ـ ـﻮ
ﻣﺴﻤ ـ ـﻮح ﳍﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑـ ـ ـﻪ .3
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 – 2ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ :

ﻣﻨﺢ ﻧﻈﺎم زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ اﻻﻋﱰاف اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻫﻨﺎك أﺣﺰاب أﺧﺮى ﻓﺸﻠﺖ ﰲ اﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻻﻋﱰاف اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ،وﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﺪراﺳﺔ أﻫﻢ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻓﻖ
ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ أﺣﺰاب ﻏﲑ ﻣﻌﺘﻤﺪة وأﺣﺰاب ﻣﻌﺘﻤﺪة.
أ -اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ:

 .1ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ:

اﻧﺸﺄ ﻫﺬا اﳊﺰب ﰲ 1958وﻫﻮ اﻣﺘﺪاد ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﻳﺘﺒﲏ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ اﻟﻠﻴﻨﻴﻨﻴﺔ وأﻣﻴﻨﻪ

اﻟﻌﺎم "ﺣﻤﺔ اﻟﻬﻤﺎﻣﻲ" ،أﺳﻬﻢ اﳊﺰب ﺧﻼل ﻓﱰة ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ إﺳﻬﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻨﻘﺎﰊ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ
ﳑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﻘﻤﻊ ﰲ أواﺧﺮ ﻋﺎم . 4 1986
3
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ﻗﺪم اﳊﺰب ﻃﻠﺒﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﱰاف اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﱃ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳊﻜﻢ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻗﻮﺑﻞ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﻤﺮ

ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺮا دون أن ﳛﻀﺮ ﻧﺸﺎﻃﻪ ،وﻗﺪ ﲢﺎﻟﻒ ﻫﺬا اﳊﺰب ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺷﺘﺪ اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ
 1ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﲑوت ﻟﻸﲝﺎث واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،دﺳﺎﺗﲑ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 112
 2اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد  32ﻟﺴﻨﺔ  1988اﳌﺆرخ ﰲ  3ﻣﺎي  1988اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )http://www.tunisi-cafe.com (2012-09-01
 4ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﳏﻤﺪ أﻳﻮب ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 146

Mohamed Mazaly, Tunisie : Quel Avenir ,Tunisie , 1991, 39
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ﳑﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺿﻌﻒ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ،ﻏﲑ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﱂ ﻳﺪم ﻃﻮﻳﻼ ﻓﺎﺛﺮ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﳊﺰب ﻟﻠﻌﺮاق ﰲ ﺣﺮب اﳋﻠﻴﺞ ﺗﻌﺮض
ﻗﺎدﺗﻪ إﱃ اﻻﻋﺘﻘﺎل واﶈﺎﻛﻤﺔ وﱂ ﻳﻔﺮج ﻋﻠﻴﻬﻢ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ  ،1996واﺳﺘﻤﺮت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ وأﻧﺼﺎرﻩ .
 .2اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ) ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ( :

ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻫـ ـ ـﺬﻩ اﳊﺮﻛـ ـ ـﺔ رﲰﻴـ ـ ـ ـﺎ ﻓ ـ ـﻲ  ،1970وﺑﺪأت ﻧﺸﺎﻃﻬـ ـ ـ ـﺎ ﻓـ ـﻲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻔﻜـ ـﺮي ﻣـ ـ ـﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣ ـ ـ ـﺔ ﺣﻠﻘﺎت
ﰲ اﳌﺴﺎﺟﺪ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﳔﺮاط ﲜﻤﻌﻴﺎت اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ .1
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ﻋﻘﺪت اﳊﺮﻛﺔ ﺑﻘﻴﺎدة "راﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ" ﻣﺆﲤﺮا ﺻﺤﻔﻴﺎ ﰲ ﻳﻮﻧﻴﻮ  1981أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ إﻋﻼن ﺗﺄﺳﻴﺲ

ﺣﺰب ﺟﺪﻳﺪ "ﺣﺮﻛﺔ اﻻﲡﺎﻩ اﻹﺳﻼﻣﻲ" ،ﺘﻤﺖ ﲟﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺣﻮل ﳎﻠﺔ اﻷﺣﻮال
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ،ﻟﺬا ﻗﺎﻣﺖ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻻت واﺳﻌﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﻛﻮادرﻫﺎ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ زﻋﻴﻤﻬﺎ ،رﻏﻢ ذﻟﻚ اﺳﺘﻤﺮت
اﳊﺮﻛﺔ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺳﺮا .
ﻋﻨﺪ ﺗﻮﱄ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﺮﺋﺎﺳﺔ رﺣﺒﺖ اﳊﺮﻛﺔ ﻬﺑﺬا اﻻﻧﻘﻼب ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺧﻄﻮة ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ رﻓﻀﺖ

اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ،وﺑﻌﺪ ﺣﺮب اﳋﻠﻴﺞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺣﻴﺚ
اﻋﺘﻘﻠﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻧﺎﺷﻄﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ،وﺣﻮﻛﻤﻮا ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﻧﻔﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ.
 .3ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ:

ﺗﺄﺳﺲ ﺳﻨﺔ  2001ﲢﺖ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﻨﺼﻒ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ ،وﺿﻢ ﰲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﳐﺘﻠﻒ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﲔ رﺋﺎﺳﺔ أي ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﰲ ﻇﻞ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗﺪﻋﻴﻢ ﺣﻖ اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ ،وﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳊﺰب ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ
اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻳﻨﺎدي ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ
ﲨﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة .
ب  -اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ :

ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ اﻻﻋﱰاف ﺑﺜﻼث أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳊﺰب

اﳊﺎﻛﻢ ،ﰒ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪدﻫﺎ ﰲ ﻋﻬﺪ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ﲦﺎﻧﻴﺔ أﺣﺰاب ،وأﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 .1ﺣﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ :

اﻧﺸﺄ ﻫـ ـﺬا اﳊﺰب ﰲ  1920ﻋﻠﻲ ﻳ ـ ـﺪ "ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ" ﲢﺖ اﺳ ـ ـﻢ اﻟﺤﺰب اﻟﺤـ ـﺮ اﻟﺪﺳﺘ ـ ـﻮري ،وﻫﺪف

إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻋﺮف اﻧﺸﻘﺎﻗﺎت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ داﺧﻠﻪ ﻗﺎدﻫﺎ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ورﻓﻘﺎﺋﻪ وﻛﻮﻧﻮا اﳊﺰب
اﳊﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﳉﺪﻳﺪ اﺛﺮ ﻣﺆﲤﺮ ﻫﻼل ﰲ . 1934/03/02
ﲤﻜﻦ اﳊﺰب اﻟﺪﺳﺘﻮري اﳊﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﳊﺰب اﻟﻘﺪﱘ واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ،وﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺑﺮﺗﻮﻛﻮل اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻮﻧﺲ

اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ إﱃ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ واﳊﺰب اﳊﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﳉﺪﻳﺪ ،وﰲ ﻋﺎم  1974ﻋﻘﺪ اﳊﺰب اﻻﺷﱰاﻛﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻣﺆﲤﺮا
ﲢﺖ ﺷﻌﺎر "اﻟﻮﺿﻮح" ،وأﻫﻢ ﻣﺎ ﺧﺮج ﺑﻪ ﻫﻮ ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ رﺋﻴﺴﺎ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة ،وﲟﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﲢﻮل اﳊﺰب اﻻﺷﱰاﻛﻲ

 1راﻏﺐ اﻟﺴﺮﺣﺎﱐ ،ﻗﺼﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ إل ﺛﻮرة ) 2011ط1؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار أﻗﻼم ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﱰﲨﺔ ( ،2011 ،ص . 56
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اﻟﺪﺳﺘﻮري إﱃ ﺣﺰب واﺣﺪ ،واﻧﺘﺸﺮت ﻋﻘﻠﻴﺔ اﳊﺰب اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮاﺣﺪة واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺰﻋﻴﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻜﻴﻠﻴﺎﻧﻴﺔ
واﳌﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻜﺎرﻳﺰﻣﺎﺗﻴﺔ .1
F35

ﺑﻌﺪ ﺗﻮﱄ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ اﳊﻜﻢ ﺣﺮص ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﳊﺰب اﻻﺷﱰاﻛﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮري وإﺻﻼﺣﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﳌﻘﻮي

ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎم ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﻪ وﻏﲑ ﺗﺴﻤﻴﺔ

اﳊﺰب إﱃ "ﺣﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ" ،وﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ  1988ﺗﻌﺮض اﳊﺰب ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﺻﻼﺣﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﺣﻴﺚ ﻗﺮر زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﲣﻔﻴﺾ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﳌﻜﺘﺐ ﻟﺜﺎﱐ ﻣﺮة ﻣﻦ  12اﱃ  6أﻋﻀﺎء،ﻛﻤﺎ ﻋﲔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻜﺘﺐ

اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻓﺼﻞ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ أﺟﻬﺰة اﳊﺰب وأﻟﻐ ـ ـﻰ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﻳﺮ اﳊﺰب ﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ـ ـﺎت ﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻛﻤـ ـﺎ ﻋﻤﺪ
إﱃ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءات وﳐﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﺒﺎب.
ﻫﺪف زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﲑات إﺣﻜﺎم ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري

اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﳎﺮد آﻟﺔ ﰲ ﻳﺪﻩ ،وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺒﺎدئ ﻫﺬا اﳊﺰب اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺑﻌﻪ اﻟﻮﻃﲏ واﻟﺸﻌﱯ واﻹﺳﻼﻣﻲ
واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻫﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
 .2ﺣ ـ ـﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ) اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ (:

ﻋﻘﺪ ﻫﺬا اﳊﺰب أول ﻣﺆﲤﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻪ ﰲ  1921/12ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ،وﻣﺜﻞ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻣﺘﺪاد ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﻛﺎن ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ،واﲣﺬ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻮن اﻟﺘﻮاﻧﺴﺔ ﻗﺮار ﲜﻌﻞ
اﳊﺰب وﻃﲏ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﻣﺎي  ،1939واﻟﺬي ﺧـ ـ ـﺮج ﺑﺘﻐﻴﲑ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﳊﺰب إﻟـ ـ ـﻰ اﳊﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋ ـ ـﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ واﻧﺘﺨـ ـ ـﺎب
"ﻋﻠﻲ ﺟﺮاد" أﻣﻴﻨﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻪ .

ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل أﻳﺪ ﻫﺬا اﳊﺰب ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻈﺎم ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔوﺷﺎرك ﰲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﰲ ﻋﺎم 1956

وإﺮ ﳏﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻗﺎم ﻬﺑﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﻴﻮﺳﻔﻴﲔ ﰲ ﻋﺎم  ،1962ﺗﻌﺮض ﻧﺸﺎط اﳊﺰب ﻟﻠﺤﻈﺮ ﰲ ﻳﻨﺎﻳﺮ 1963
ﻏﲑ اﻧﻪ اﺳﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻓﱰة اﳊﻈﺮ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ إﻋﻼن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﻋﺪم ﻣﻌﺎرﺿﺘـﻪ ﻟﱪوز اﻟﺘﻌﺪدﻳـ ـﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﻋﺎم

 ،1981ﻏﲑ اﳊﺰب ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ إﱃ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺳﻨﺔ  ،1994ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬا اﳊﺰب ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻳﺘﺒﲏ ﻣﺒﺎدئ
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ اﻟﻠﻴﻨﻴﻨﻴﺔ .
 .3ﺣﺰب ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ:

ﺗﺄﺳﺲ ﻫﺬا اﳊﺰب ﰲ  1973ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﻟﺒﻮرﻗﻴﺒﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،وﺿﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ذات
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﰲ ﻋﺎم  1975أﻋﻠﻨﺖ اﳊﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﳎﻬﺎ اﳊﺰﰊ وﺗﻮﺟﻬﻬﺎ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﻻﺷﱰاﻛﻲ.
ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻪ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻛﺤﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﻋﺎم 1983وأﻣﻴﻨﻪ اﻟﻌﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺤﺎج ﻋﻤﺮ ،وﻣﻦ ﺑﲔ
أﻫﺪاﻓـ ـ ـﻪ ﰲ  1992اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ ﻟﺸﻌﻮﺑﻨﺎ واﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻣﱪر
ﳍﺎ .2رﻏﻢ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻪ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ إﻻ أ�ﺎ اﺳﺘﻤﺮت ﰲ ﻣﻼﺣﻘﺘﻪ ﺗﺎرة ،واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺎرة أﺧﺮى ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﳍﺎ
F36
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ﻧﻔﲔ ﻣﺴﻌﺪ )ﳏﺮر(  ،اﻷداء اﻟﱪﳌﺎﱐ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻻت ﻣﺼﺮ وﺳﻮرﻳﺎ وﺗﻮﻧﺲ )ط1؛ ﺑﲑوت :ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (  ،2005 ،ص . 126
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 .4ﺣﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ )اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ (:

اﻧﺸﺄ ﻫ ـ ـﺬا اﳊﺰب ﰲ ﻋ ـ ـﺎم  1978إﺛﺮ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﱵ ﺷﻬﺪﻬﺗﺎ ﺗﻮﻧـ ـﺲ ،ﺣﻴﺚ ﻛﻮن ﳎﻤﻮﻋ ـ ـﺔ
ﻣ ـﻦ اﻟﻜ ـ ـ ـ ـﻮادر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﲢﺖ اﺳـ ـ ـ ـﻢ"اﳌﺎرﻛﺴﻴﻮن اﳌﺴﺘﻘﻠﻮن "وﻣﺜـ ـ ـﻞ ﻧﻮاة ﺣ ـ ـ ـ ـﺰب"اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻻﺷﱰاﻛﻲ اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ"اﻟﺬي ﺑ ـ ـ ـ ـ ـﺮز
ﻋﺎم  1983وأﻣﻴﻨﻪ اﻟﻌﺎم"أﺣﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ اﻟﺸﺎﺑﻲ" ،وﻳﻌﺘﱪ ﺣﺰب ﻳﺴﺎري ﻣﻦ أﻫﺪاﻓﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ وﳐﺘﻠﻒ

أﺷﻜﺎل اﻻﺿﻄﻬﺎد وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﳊﺰب اﻹﺳﻼم واﻟﻌﺮوﺑﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ .
ﰎ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﺑﺼﻔﺔ رﲰﻴﺔ ﻋﺎم  ،1988وﰲ ﻣﺆﲤﺮ 2001ﻗﺎم اﳊﺰب ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﻫﻴﻜﻠﻪ وأﻓﻜﺎرﻩ ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻟﻠﻈﺮوف
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻏﲑ إﲰﻪ إﱃ "اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ".
 .5ﺣﺰب اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻮﺣﺪوي :

أﻧﺸﺎء ﻫﺬا اﳊﺰب إﺛﺮ ﺗﻜﻠﻴﻒ زﻳﻦ اﻟﻌﺒﺪﻳﻦ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺘﻠﻴﻠﻲ ﻋﺎم 1988إﻧﺸﺎء ﺣﺰب ﻗﻮﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻈﻢ

اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﲔ واﻟﺒﻌﺜﻴﲔ واﻟﻘﻮﻣﻴﲔ ،واﳌﻤﺜﻠﺔ ﰲ"ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻌﺚ"و"اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻌﺮﰊ"و"ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻃﻼﺋﻊ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" وﺑﻌﺪ
ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أﳘﻬﺎ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﳋﻴﺎر

اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة ودﻋﻢ ى اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،وﰎ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ "اﻻﺗﺤﺎد

اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻮﺣﺪوي" ورﺋﻴﺴﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺘﻠﻴﻠﻲ .
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻘﺪ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﳕﻂ ﺳﻠﻄﻮي ﻣﻐﻠﻖ ﺳﺎد ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺎم اﳊﺰب اﻟﻮاﺣﺪ واﳊﻜﻢ اﻟﻔﺮدي إﱃ ﳕﻂ
ﺳﻠﻄﻮي ﻣﻔﺘﻮح ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻋﱪ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﻴﺪة ،وﻗﺪ ﺿﺎﻗﺖ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﱴ ﺻﺎرت
ﳎﺮد ﺗﻌﺪدﻳﺔ أﺣﺰاب وﺿﺎﻗﺖ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ وأﺻﺒﺤﺖ ﳎﺮد وﺟﻮد اﻷﺣﺰاب دون أن ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ  ،1وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﻮﺿﺤﻪ ﰲ أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ ﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ.
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ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.

ﻣﻨﺬ ﺗﻮﱄ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ اﳊﻜﻢ وﻫﻮ ﻳﺆﻛﺪ ﰲ ﺧﻄﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻨﻤﻴﺔ دور اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ

ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ،وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ اﲣﺬ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
 -1اﻹﻃﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ:

أﺻﺪر زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻨﻬ ـﺎ ﻣ ـ ـﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴ ـﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر

ﰲ اﻟﻔﺼﻞ  8ﻣﻦ اﻻﻋﱰاف ﲝﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻌﺒﲑ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻻﺟﺘﻤﺎع وﺗﺄﺳﻴﺲ اﳉﻤﻌﻴﺎت ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﻌﻴﺎت رﻗﻢ  154ﻟﺴﻨﺔ  1959ﰲ ﻋﺎم  1988أﳘﻬﺎ ﲣﻔﻴﻒ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ وﻋﻤﻞ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ  ،2وﰲ ﻋﺎم  1992ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﳍﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ ﺧﻀﻮع اﳉﻤﻌﻴﺎت ﻹﺷﺮاف اﳊﻜﻮﻣﺔ
وﻓﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﲢﺪد ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎ وﺷﺮوط ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ،وﻗﺪ ﻧﻈﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎت ﺣﻴﺚ
ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺴﻠﻄـ ـ ـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ـ ـﺔ ﳑﺎرﺳـ ـ ـﺔ اﻟﻌﻤـ ـﻞ اﻟﺮﻗـ ـﺎﰊ وﺗﺴﻴﲑ ﻋﻤ ـ ـﻞ اﳉﻤﻌﻴ ـ ـﺎت ،ﻛﻤـ ـ ـﺎ ﻣﻨﺤـ ـﺖ اﳊﻜﻮﻣـ ـﺔ ﺳﻠﻄ ـ ـﺔ اﻟﻔﺼـ ـ ـﻞ
F38

1ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﳏﻤﺪ أﻳﻮب  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 235
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،ص . 216

47

ﰲ إﺷﻬﺎر اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻫﻞ ﻳﻬﺪد اﻟﻨﻈﺎم أم ﻻ ،ووﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﻞ أي ﲨﻌﻴﺔ إﻻ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﶈﻜﻤﺔ .1
ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت إﱃ ﲦﺎﻧﻴﺔ أﺻﻨﺎف ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ ،ﺧﲑﻳﺔ
وإﺳﻌﺎﻓﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﻴﺔ ،ﻣﻬﻨﻴﺔ ،رﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﲨﻌﻴﺎت ذات ﺻﺒﻐﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻫﺪﻓﺖ ﻣﻨﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﺣﺘﻮاء اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻐﲑ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﻔﻘﺪ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ وﺻﺒﻐﺘﻬﺎ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ واﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ .2
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 - 2أﻫﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ :

أوﻻ -اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ :

ارﺗﺒﻂ ﻋﻤﻞ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﳋﲑي اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﲡﺎﻩ اﶈﺘﺎﺟﲔ
واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻋﻤﻞ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل ،ﻬﺑﺬا ﲡﺎوزت اﳌﺮأة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﻀﻴﻘﺔ ،وإﺛﺮ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﰎ
ﺿﻊ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ وإﻧﺸﺎء ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻐﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻓﺮﻬﺗﺎ إدارة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻄﺎﳌﺎ أﻣﻨﺖ ﺑﺄن اﳌﺮأة
ﻫﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﺜﺮوة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد  ،3ﺗﺘﻤﺘﻊ اﳌﺮأة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﲝﻘﻮق ﱂ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ أي إﻣﺮأة ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺧﺮى وﺗﺸﲑ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
4
ﻟﻌﺎم  2004أﻧﻪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ  25ﲨﻌﻴﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ  8444ﲨﻌﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ  500ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎرج ﺗﻮﻧﺲ
وﻣﻦ أﻫﻢ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
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-1اﻹﺗﺤﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ :أﻧﺸﺎءﻩ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﻔﻲ  1956ﻣـ ـﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺣﻴﺪ ﳉﻨـ ـ ـﺔ اﳌ ـ ـﺮأة

ﰲ اﳊﺰب اﻻﺷﱰاﻛﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﲢﺎد ﺣﺮﻛﺎت اﳌﺮأة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،وﻗﺪ ﻟﻌﺒﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ دورا ﻛﺒﲑا ﻟﺪﻓﻊ ودﻋﻢ اﻟﻨﻮاة
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺔ  ،5وﻋﻤﻞ اﻻﲢﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﳍﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﲔ اﳌﺮأة واﻟﺮﺟﻞ.
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ﳌﺎ ﺗﻮﱃ اﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ اﳊﻜﻢ ﲢﻮل اﻻﲢﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إﱃ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،وأﻧﺸﺄ ﻋﺎم
 1990ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة ،وﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺔ دور ﲢﺎد ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻓﺮض اﳊﺰب اﳊﺎﻛﻢ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺟﻌﻠﻪ
وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ .
-2اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت :ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ،1989/08/ 06وﻧﺎدت

ﺑﻔﺼﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺣﺼﻮل اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺟﻞ
وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻞ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻨﻄﻖ اﻷﺑﻮي اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ وإﻟﻐﺎء ﻛﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة ،وﲤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻋﻴﺘﻬﺎ ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .6
F4

 1ﻋﺎﻣﺮ ﳏﻤﺪ اﳉﺎﺑﻮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 223
 2ﻧﻔﲔ ﻣﺴﻌﺪ )ﳏﺮر( ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 139
 3ﺳﻨﻴﺔ ﺑﻦ ﲨﻴﻊ  ،اﳌﺮأة واﲣﺎذ اﻟﻘﺮار اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﳕﻮذﺟﺎ) ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺧﱪة اﻟﺸﻤﺎل اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﰲ
،(2001ص . 41
 4ﻧﻴﻔﲔ ﻣﺴﻌﺪ  ،اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) ﻣﺼﺮ ،دون دار ﻧﺸﺮ( ، 2008 ،ص . 46
6

5

Radia Haddad ,Parole de femme (Carthage : Editions Elyassa ),1995, p 103 .

ﻧﻴﻔﲔ ﻣﺴﻌﺪ  ،اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 46
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ﺛﺎﻧﻴﺎ -ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن:

ﺗﺘﺴﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﲨﻌﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺋﻢ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﺮض ﻧﺸﻄﺎء ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴﺎت
إﱃ اﻻﻋﺘﻘﺎل واﳌﻼﺣﻘﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ،ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ وﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،وﻗـ ـ ـﺪ ﺑﺪأت ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴـ ـﺎت ﺑﺎﻟﻈﻬ ـ ـﻮر
ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ إﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﻌﻴﺎت ﻬﺑﺪف ﲢﺴﲔ ﺷﺮوط ﲪﺎﻳﺔ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت اﳌﻜﻔﻮﻟﺔ
ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺿﻤﺎن ﻇﺮوف ﻣﻼﺋﻤﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ  ،1وأﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
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-1اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن :أﻧﺸﺄت ﻋﺎم  1977ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮق

اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ،وﰲ  1991أداﻧﺖ اﺿﻄﻬﺎد اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﳑﺎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻀﻐﻮط ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ
رﻓﻀﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ اﻗﺮﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻋﺪم اﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﰲ اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﰲ ﻗﻴﺎدة اﳉﻤﻌﻴﺎت أو ﻓﺮوﻋﻬﺎ،ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻧﺼﺎ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻻﻧﺘﺴﺎب إﻟﻴﻬﺎ أﻣﺎم ﲨﻴﻊ
اﳌﻮاﻃﻨﲔ  ،2وﰲ  1992ﻗﺎﻣﺖ ﲝﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳍﺎ ﻗﻴﺎداﻬﺗﺎ وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ،ﰒ ﻋﺎودت
اﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﺛﺮ ﻗﺮار اﶈﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﰲ  26ﻣﺎرس  1993اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺿﻤﻦ
اﳉﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .3
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 -2اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ :CNLTﺗﺄﺳﺲ ﰲ  10أﻛﺘﻮﺑﺮ 1999ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أرﺑﻌﲔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ،ﻟﻪ

ﻣﻮاﻗﻒ ﻗﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﳝﻜﻦ أن ﻧﺮﺟﻊ ﻗﻮة ﻣﻮاﻗﻔﻪ إﱃ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﻮ�ﺎ واﻟﱵ ﲤﺜﻞ
ﺗﻴﺎرات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ -اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت :

ﻋﻤﻞ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﳊﻜﻢ ﰲ  7ﻧﻮﻓﻤﱪ  1987ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺳﻴﻄﺮة ﻧﻈﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﻮﺟﻮدة
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،وﺟﻌﻠﻬﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻧﻈﺎﻣﻪ ،وأﻫﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
-1اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﻮﻧﺲ  :أﻧﺸﺄ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﰲ  ،1952وﺑﺴﻂ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ

ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ أدوات ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻪ ،وﰲ  1971ﻋﻘﺪ اﻹﲢﺎد اﳌﺆﲤﺮ  ،18وﻛﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﲔ واﻟﻴﺴﺎرﻳﲔ
ودﺳﺘﻮرﻳﲔ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎدة أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺴﺘﻴﺮي دﻋﺖ إﱃ اﺳﺘﻘﻼل اﻻﲢﺎد ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ ،وﳌﻮاﺟﻬﺔ ذﻟﻚ

اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻘﻤﻊ ،واﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﻮﱄ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ اﳊﻜﻢ ﺣﻴﺚ اﻋﱰف ﺑﺎﻻﲢﺎد

وﺑﻨﺸﺎﻃﻪ واﻋﱰف ﺑﻪ ﳑﺜﻼ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ وﻣﻔﺎوﺿﺎ ﺑﺎﲰﻬﻢ ﻣﻊ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ .4
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ آﻧﺬاك ﺑﺎﻻﻋﱰاف ﲟﻨﻈﻤﺔ ﻃﻼﺑﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة " اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ " أﻧﺸﺄﻫﺎ
اﻹﺳﻼﻣﻴﻮن ،وﰲ ﻇﺮف ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﺮض ﻫﻴﻤﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺎت ،ودﺧﻞ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
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 1اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻌﺮﰊ  ، 2005-2004ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 296
 2ﺮﻳﺮ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ )ط1؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة :اﻷﻣﲔ ( ،1995 ،ص . 357
 3اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ  ،1994اﻟﻘﺎﻫﺮة :اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻣﻦ ،1994 ،ص . 80
 4ﳏﺴﻦ ﻣﺮزوق  ،اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ) ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺪى اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ دراﺳﺎت ﰲ اﳊﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ  ،اﻟﺴﻮدان  ،اﳉﺰاﺋﺮ  ،ﺗﻮﻧﺲ  ،ﺳﻮرﻳﺎ،
ﻟﺒﻨﺎن اﻷردن  ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ  ،ﻣﺼﺮ ﰲ  ،( 2006ص .280
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ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻏﲑ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﲡﺎﻩ اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺳﻌﻰ إﱃ ﻋﺰﻟﻪ واﻋﺘﻘﺎل ﻧﺸﻄﺎﺋﻪ
وأﻋﻀﺎﺋﻪ.

-2اﻹﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ  :ﺳﻌﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل إﱃ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﲢﺎد اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ

ﺑﺎﺒﺎرﻩ ﻗﻮة ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﻜﻮادر اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰب اﳊﺎﻛﻢ ،ﻏﲑ أن ﻋﻼﻗﺔ اﳊﺰب
اﳊﺎﻛﻢ واﲢﺎد اﻟﺸﻐﻞ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺪﻫﻮرا ﻛﺒﲑا ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺻﻮل ﺟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﳊﺰب
اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺘﺎﱄ زادت رﻏﺒﺘﻪ ﰲ اﻻﺳﺘﻘﻼل واﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ ﻗﻴﻮد اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﰲ ﻇﻞ اﻬﺗﺎم ﻗﻴﺎدة اﻻﲢﺎد ﺑﺎﻹﻋﺪاد ﳌﺆاﻣﺮة
ﻟﻼﻧﻘﻀﺎض ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻢ ﻟﺼﺎﱀ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ )ﻟﻴﺒﻴﺎ (  ،1أﻋﻠﻦ اﻻﲢﺎد إﺿﺮاﺑﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﰲ  1978ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﻮاﺟﻬﺎت
داﻣﻴﺔ ﺑﲔ اﶈﺘﺠﲔ وﻗﻮات اﻷﻣﻦ ،وﻫﺬا ﻟﺮﻓﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﺼﻮل اﻻﲢﺎد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ،واﺳﺘﻤﺮت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ اﻟﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻰ اﻻﲢﺎد ﻟﻠﻌﻮدة إﱃ ﺑﻴﺖ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎل ،اﻻﺿﻄﻬﺎد ،اﻟﻌﻨﻒ ،اﻟﻘﻮة إﻻ أ�ﺎ ﱂ ﺗﻨﺠﺢ ،ﻓﻘﺎﻣﺖ
ﻋﺎم  1984ﺑﺒﻌﺚ اﻻﲢﺎد اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻹﺿﻌﺎف اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﲣﺎذ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات
ﻟﺘﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ واﻹﺿﺮاب واﳊﻘﻮق اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ.
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أﻣﺎ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻓﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻹﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإدارﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺿﻤﺎن

وﻻء ﻗﺎدة اﻹﲢﺎد ﻟﻠﺤﺰب اﳊﺎﻛﻢ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻈﺎﻫﺮات واﻹﻋﺘﺼﺎﻣﺎت واﻋﺘﻘﺎل ﻋﺪد
ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ واﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ وﺑﺚ اﻻﻧﺸﻘﺎق داﺧﻞ اﻻﲢﺎد ،وﻣﻨﻪ أﺻﺒﺢ اﻻﲢﺎد ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﻴﺴﺔ ﲣﺪم ﻣﺼﺎﱀ اﳊﺰب اﳊﺎﻛﻢ
وﱂ ﻳﻌﺪ ﻟﻪ دور ﳏﻮري ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .2
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ﳑﺎ ﺳﺒﻖ رﻏﻢ ﺗﻌﺪد وﺗﻨﻮﻣﺆﺳﺴﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻻ أ�ﺎ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ وﻋﺪم ﻗﺪرﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ وﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ ﻧﻈﺮا ﳌﻌﺎﻧﺎﻬﺗﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺳﻨﺘﻨﺎوﳍﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

رأى اﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻹﻛﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﱵ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﳊﻜﻢ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺿﺮورة ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪأ ﺗﺪول

اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ أول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻌﺪدﻳﺔ رﺋﺎﺳﻴﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﺎم ،1989واﺳﺘﻤﺮت ﲨﻴﻊ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺗﺄﰐ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ واﺣﺪ ﻃﻴﻠﺔ ﻋﻬﺪ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ،ﻏﲑ أن اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻧﺘﻘﺪت ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ودﻋﺖ

إﱃ ﺟﻌﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴ ـﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﲔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺗﲔ ﲤﻜﻨ ـ ـ ـﺎن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣـ ـ ـﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋـ ـ ـ ـﻦ إرادﺗ ـ ـﻪ
3
ﻣﺮﺗﲔ
F51

إﻻ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳊﺪﺛﲔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ،وﻛﺎن داﺋﻤﺎ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ

واﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺄﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻋﺪ ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺣﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ،ﻓﻴﺎ ﺗﺮى إﱃ أي ﻣﺪى ﻛﺎﻧﺖ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻋﻬﺪ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ؟

 1ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ،ص.272
 2ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﳏﻤﺪ أﻳﻮب ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 223
 3اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻌﺮﰊ  ، 2005 – 2004ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 294
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-1اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم : 1989
ﻳﻨﺘﺨﺐ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﳌﺪة ﲬﺴﺔ ﺳﻨﻮات ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ اﳌﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎ
ﺎﻣﺎ،ﺣﺮا ،ﻣﺒﺎﺷﺮا ،ﺳﺮﻳﺎ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﺻﻮات اﳌﺼﺮح ﻬﺑﺎ ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ دورة ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﻟﺜﺎﱐ اﳌﻮاﱄ ﻟﻴﻮم اﻻﻗﱰاع ،وﻳﺘﻘﺪم ﳍـ ـ ـﺬﻩ اﻟﺪورة اﳌﱰﺷﺤـ ـ ـﺎن اﻟﻠﺬان ﲢﺼﻼ ﻋﻠـ ـ ـﻰ أﻛﱪ ﻗﺪر ﻣ ـ ـ ـﻦ اﻷﺻﻮات
ﰲ اﻟﺪورة اﻷوﱃ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم  1989ﺮﺷﺢ وﻓﺎز ﻬﺑﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ،وﻗﺪ ﺳﺎﻧﺪﺗﻪ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﻮى
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة آﻧﺬاك ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ.
أﻣﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم  1989ﻓﺄﺟﺮﻳﺖ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﰊ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم اﻻﻗﱰاع ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﰲ دورة
واﺣﺪة ،وﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﲨﻴﻊ اﻷﺣﺰاب اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ اﶈﻀﻮر ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳊﺰب
اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ،وﻗﺪ رﻓﻀﺖ اﻷﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﳊﺰب اﳊﺎﻛﻢ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺟﺒﻬﺔ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺰب
اﻟﻨﻬﻀﺔ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ ،ﺣﻴﺚ ﱂ ﳛﺼﻞ أي ﺣﺰب ﻋﻠﻰ أي ﻣﻘﻌﺪ ﳑﺎ أﺛﺎر
اﻟﺸﻜﻮك ﺣﻮل ﺟﺪﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ إﺣﺪاث ﲢﻮل دﳝﻘﺮاﻃﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ،وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎز ﺣﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ
ﺑﻜﻞ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﱪﳌﺎن ) ،(144أﻣﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﳊﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﺼﺪت ﻋﻠﻰ  % 13ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻷﺻﻮات
ﻟﺘﺆﻛﺪ أ�ﺎ أﻛﱪ ﺣﺰب ﻣﻌﺎرض ﰲ اﻟﺒﻼد .1
اﻋﺘﱪت ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳎﺮد إﻋﺎدة إﻋﻄﺎء ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰب اﳊﺎﻛﻢ ﻣﻊ إﻗﺼﺎء
اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ،2ﺣﻴﺚ ﺗﺄﻛﺪت ﻗﻮى اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أن اﳊﺰب اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻣﺎزال ﻣﺴﻴﻄﺮا
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻤﺎح ﳍﺎ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﺎﻟﻔﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم ،ﻫﺬا اﻷﺧﲑ
اﻟﺬي أدرك أن ﺣﺰب اﻟﻬﻀﺔ ﳝﺜﻞ ﻬﺗﺪﻳﺪا ﻟﻪ ،وﳌﻮاﺟﻬﺘﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﻗﻮى اﳌﻌﺎرﺿﺔ.
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- 2اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم : 1994

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم  1994اﺗﺴﻤﺖ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ اﻷﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ،اﻟﺬي ﻓﺎز

ﺑﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %99ﻣﻦ أﺻﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ،وﰎ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻬﺎﻧﻲ و ﻣﻨﺼﻒ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ ﻹﻋﻼ�ﻤﺎ ﻋﻦ ﻧﻴﺔ

اﻟﱰﺷﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﻴﺎت.
أﻣﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم  1994ﻓﺠﺮت وﻓﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻌﺎم  ،1993اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﳝﻨﺢ
ﻗﺪرا ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻷﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ وذﻟﻚ ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﱪﳌﺎن ﻣﻦ  144إﱃ  ،163وﳚﺮي اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ 144
ﻣﻘﻌﺪا ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ،أﻣﺎ اﳌﻘﺎﻋﺪ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ  19ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺰاب اﻟﱵ ﱂ ﻳﻔﺰ
 1ﲨﺎل ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 17

2

Omar Ben Dourou ," Les Régimes Politiques et Le défi de La transition "Questions démocratique Internationales,
N°10, nevembre – desembre 2004,p 58 .
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ﻣﺮﺷﺤﻮﻫﺎ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺪواﺋﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ وﰲ ﺿﻮء ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻷﺻﻮات اﻟﱵ ﲢﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮاﺋﻢ ﻛﻞ
ﺣﺰب ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺎت ،1ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺢ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻖ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳊﺰﺑﻴﺔ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺮط
ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ  % 3ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﳊﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ .
ﻟﻘﺪ ﺟﺮت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم 1994وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ وﰲ ﻇﻞ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري
ﺑﺘﻮﱄ اﳊﻜﻢ وﻗﻴﺎدة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪورة اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة  ،2وﻗﺪ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ  6أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﺗﺴﻤﺖ ﺑﻀﻌﻒ
F54

F5

ﺎﻋﺪﻬﺗﺎ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ .3
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ﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻔﻮز ﺣﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ب 144ﻣﻘﻌﺪا ،أﻣﺎ  19اﳌﻘﻌﺪ
اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻮزﻋﺖ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺣﺰاب ﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﲔ اﻻﺷﱰاﻛﻴﲔ )، (10ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
) ،(4اﻹﲢﺎد اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻮﺣ ـ ـﺪوي ) ،(3ﺣﺰب اﻟﻮﺣـ ـ ـﺪة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ) ،(2وﻗﺪ اﻋﺘﱪت ﻫﺬﻩ أول ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿ ـ ـﺔ
ﰲ اﻟﱪﳌﺎن.
ﺗﻌﺘﱪ ﺧﻄﻮة ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن دﻻﻟﺔ رﻣﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ إ�ﺎء اﺣﺘﻜﺎر اﳊﺰب اﳊﺎﻛﻢ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﰊ ،إﻻ أﻧﻪ
ﻳﺒﻘﻰ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﲤﺜﻴﻞ ﳏﺪود وﻻ ﻳﻐﲑ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﳎﺮﻳﺎت ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ .4
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- 3اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎم :1999
أﻗﺮت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﰲ ﻋﺎم  ،1998ﲤﺜﻠﺖ ﰲ اﻟﱰاﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط
ﺣﺼﻮل اﳌﱰﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ  30ﻧﺎﺋﺒﺎ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﺻﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﲢﻘﻴﻘﻪ
ﻟﻀﻌﻒ وﺟﻮدﻫﺎ داﺧﻞ اﻟﱪﳌﺎن،ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳊﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ أي ﺣﺰب أو أﻣﻴﻨﻪ اﻟﻌﺎم اﻟﱰﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮط
ﻣﻀﻲ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﳊﺰب أو أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺤﺰب ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ داﺧﻞ اﻟﱪﳌﺎن.
ﺷﺎرك ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم  1999ﺛﻼث ﻣﺮﺷﺤﲔ ﻫﻢ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﳊﺰب اﳊﺎﻛﻢ ،وﻣﺤﻤﺪ

ﺑﻠﺤﺎج ﻋﻤﻮر زﻋﻴﻢ ﺣﺰب اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻠﻴﻠﻲ زﻋﻴﻢ اﻹﲢﺎد اﻟﻮﺣﺪوي اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ .5
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ﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم 1999ﺑﻔﻮز اﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺄﻳﻴﺪ %99

وﻗﺪ اﻋﺘﱪ اﻟﻌﺪﻳـ ـﺪ ﻣ ـ ـﻦ اﳌﺮاﻗﺒﲔ ﺑﺄﻧﻪ رﻏﻢ ﻫـ ـ ـﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إﱃ أ�ﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺧﻄﻮة ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ اﻟﺘﻌﺪدﻳـ ـ ـﺔ ،ﺣﻴﺚ أن اﻻﻧﺘﺨﺎب
ﻋﻠﻰ ﺛﻼث أﺷﺨﺎص أﺣﺴﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ .
أﻣﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم  1999ﻓﺠﺮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ  182ﻣﻘﻌﺪا ،وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺪﻣﺞ ﺑﲔ
ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﱯ ،ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ 148
 1اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ  ،1994ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص . 76
 2أﲪﺪ ﻣﻨﻴﺴﻲ )ﳏﺮر( ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 182

3

Mohamed Ridha Ben Hammed, Decentralisation et Démocratie en Tunisie,( Tunisie : Les presses de l’imprimerie
officielle ),p 44 .

 4ﺗﻮﻓﻴﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﺣﺴﻨﲔ ،اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﲝﻮث ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة  ،اﻟﻌﺪد  ،113ﻳﻨﺎﻳﺮ ،1997
ص .26
5ﻋﺎﻣﺮ ﳏﻤﺪ اﳉﺒﻮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ . 157 ،
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ﻣﻘﻌﺪا و 34اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻛﻞ ﺣﺰب،ﻛﻤﺎ ﰎ ﺧﻔﺾ ﺳﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎب إﱃ 18ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن  20ﺳﻨﺔ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ وﺿﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ )اﳌﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ( ،ﻏﲑ أن ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻗﺪ اﺣﺘﻮت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻮاﻟﻮن ﻟﻠﻨﻈﺎم
ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻚ ﺣﺴﺐ رؤﻳﺔ أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ.
ﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻔﻮز اﳊﺰب اﳊﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻘﺎﻋﺪ  ،148ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل اﻷﺣﺰاب
اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ  34ﻣﻘﻌﺪا وﺗﻮزﻋﺖ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﲔ اﻻﺷﱰاﻛﻴﲔ ) (13وﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ) (5وإﲢﺎد اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﲔ اﻟﻮﺣﺪوي ) ،(7ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺣﺰب اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ) (7واﳊﺰب اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﻟﻠﺘﻘﺪم
) 1 (2وﻬﺑﺬا ﺗﻜﻮن اﻟﱪﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
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إن ﻧﺘﺎﺋـ ـ ـﺞ ﻫ ـ ـﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـ ـ ـﺎت ﺗﺆﻛ ـ ـﺪ ﻫﻴﻤﻨ ـ ـﺔ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻓ ـﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ـ ـﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ،وﻫﻴﻤﻨ ـ ـﺔ اﳊﺰب اﳊﺎﻛ ـ ـﻢ
ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،أﻣﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺮﺿﻴﺔ ﻟﻸﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺧﻄﻮة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ.
-4اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم : 2004

ﺗﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم  2004أرﺑﻌﺔ ﻣﺮﺷﺤﲔ ،ﻫﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﳊﺰب اﻟﺪﺳﺘﻮري

اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺷﺤﻴﺔ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﳊﺰب اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،وﻣﻨﻴﺮ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻋﻦ اﳊﺰب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﺮري
وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻠﻮاﻧﻲ ﻋﻀﻮ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﳊﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ .

ﺟـ ـﺎءت ﻧﺘﺎﺋـ ـ ـﺞ ﻫ ـ ـﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـ ـ ـﺎت ﺑﻔ ـ ـﻮز اﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳـ ـ ـﻦ ﺑﻌﻬ ـ ـﺪة ﺟﺪﻳ ـ ـﺪة وﻟﻜ ـ ـﻦ اﳔﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒ ـ ـﺔ ﻓﻮزﻩ

إﱃ ،% 94،58ﻟﻴﺤﺼﻞ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻮن اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﱰاوح ﺑﲔ  % 3،78ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻮﺷﻮﻳﺤﺔ أﻣﲔ ﻋﺎم

ﺣﺰب اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،وﻣﻨﻴﺮ ﺑﺎﺟﻲ ﻋﻦ اﳊﺰب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﺮري ب  ،% 0،79وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻮاﻧﻲ ﻣﻌﺪل
. 2 %0،95
أﻣﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم  2004ﻓﺘﻨﺎﻓﺴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ:اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ،ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﲔ اﻻﺷﱰاﻛﻴﲔ ،اﻹﲢﺎد اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻮﺣﺪوي اﻟﺘﺤﺮري ،اﳊﺰب اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ ،وﻗﺪ ﰎ رﻓﻊ ﻋﺪد اﳌﻘﺎﻋﺪ اﳌﺨﺼﺼﺔ إﱃ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻏﲑ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ إﱃ  37ﻣﻘﻌﺪا ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ
 34ﻣﻘﻌﺪا ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﺎز ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ اﳊﺰب اﳊﺎﻛﻢ ب 152ﻣﻘﻌﺪا ﻣﻦ أﺻﻞ  189ﻣﻘﻌﺪا.
60
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-5اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم : 2009

ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ وﺛﻼث ﻗﺎدة أﺣﺰاب ﻣﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻫﻢ  :أﺣﻤﺪ أﻳﻨﻮﺑﻲ

)اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻺﲢﺎد اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻮﺣﺪوي( ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺷﻴﺤﺔ )اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﳊﺰب اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ( ،أﺣﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
)اﻷﻣﲔ اﻷول ﳊﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ( .

 1ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎوي ،ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﱪﳌﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ )ط1؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة  :اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ( ، 2000 ،ص . 238
 2اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻌﺮﰊ  ، 2005-2004ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 296
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أﺳﻔﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻮز اﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 89،62ﺑﺎﳌﺌﺔ ،وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺷﻮﻳﺤﺔ

 05،1ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ وأﺣﻤﺪ أﻳﻨﻮﺑﻲ  3،80ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ،وأﺣﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ  1،57ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ .1
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم  2009ﺟﺮت ﰲ ﻇﻞ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﲤﺜﻴﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن إﱃ  % 25ﺑﻌﺪ
زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﱃ  ،214وﺗﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ  1080ﻣﺮﺷﺤﺎ ) ﺿﻤﻦ  181ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﻀﻢ 166
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻸﺣﺰاب و 15ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ( .
دﺧﻞ ﰲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ :ﺣﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ وﺣﺰب اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻹﲢﺎد اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻮﺣﺪوي ،وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﲔ اﻻﺷﱰاﻛﻴﲔ واﳊﺰب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﺘﺤﺮري وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ وﺣﺰب اﳋﻀﺮ ﻟﻠﺘﻘﺪم ،واﻟﺘﻜﺘﻞ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ واﳊﺮﻳﺎت واﳊﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ.
ﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻔﻮز ﺣﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري ب  161ﻣﻘﻌﺪا ،أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻘﺎﻋﺪ ﻓﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﲔ اﻻﺷﱰاﻛﻴﲔ  16ﻣﻘﻌﺪا ،وﺣﺼﻞ ﺣﺰب اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ  12ﻣﻘﻌﺪا ،واﻹﲢﺎد اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ
اﻟﻮﺣﺪوي ﻋﻠﻰ  9ﻣﻘﺎﻋﺪ واﳊﺰب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﺮري ﻋﻠﻰ  8ﻣﻘﺎﻋﺪ ،وﺣﺰب اﳋﻀﺮ ﻟﻠﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ  6ﻣﻘﺎﻋﺪ ،وﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ  02ﻣﻘﺎﻋﺪ.
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ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﱵ ﻃﺒﻘﻬﺎ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﳊﻜﻢ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ وﳌﺪة  23ﺳﻨﺔ ذات وﺟﻬﺎن
)ﻣﺰدوﺟﺔ( ،ﻓﻔﻲ أﺣﺪ أوﺟﻬﻬﺎ ﻣ ـ ـﺎرس ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳋﻄﺎب واﻟﺪﻋـ ـ ـﻮة إﻟ ـﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺘﻌﺪدﻳـ ـ ـﺔ واﻟﺪﻋـ ـ ـ ـﻮة
اﱃ ﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻓﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺰﻳﻬﺔ ،وﺗﺪﻋﻴـ ـاﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺆﺷﺮا ﻣﻬﻤـ ـﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴ ـ ـﻖ اﻹﺻ ـ ـﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﰲ اﻟﺒﻼد ،أﻣﺎ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﺎﻧﺘﻬﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ واﳌﻼﺣﻘﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ
واﻻﻋﺘﻘﺎﻻت واﻧﺘﻬﺎك اﳊﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺮ وﻬﺗﻤﻴﺶ ﳕﻮ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ وإﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﺴﻴﻄﺮة اﳊﺰب اﳊﺎﻛﻢ واﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون
ﻇﻬﻮر أي ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺰوﻳﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ووﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳜﺪم ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻧﻈﺎﻣﻪ ،وﻧﻈﺮا ﳍﺬﻩ
اﻷﺳﺒﺎب وﻏﲑﻫﺎ ﺛﺎر اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وأﺳﻘﻂ ﻧﻈﺎم زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ.

ﻓﻴﺎ ﺗﺮى ﻣﺎ ﻫﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻌﺪ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻨﻈﺎم زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ؟

اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ

ﳒﺢ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﰲ إﺳﻘﺎط ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻢ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻓﻲ  14ﺟﺎﻧﻔﻲ  ، 2011وﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم

ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺮﺳﻰ ﻣﺒﺎدئ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ أول اﳋﻄﻮات ﺗﻮﱃ ﻓﺆاد اﻟﻤﺒﺰع اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺪﻣﺎ أﻛﺪ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري
اﻟﺸﻐﻮر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳌﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ،وﻋﻨﺪ ﺗﻮﱃ اﻟﻤﺒﺰع اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺻﺮح أن اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻼد ﺗﻘﻀﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺣﻜﻮﻣﺔ اﺋﺘﻼف وﻃﲏ ،وﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﲔ أﻧﺸﺄت ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ اﺋﺘﻼﻓﻴﺔ ﲢﺖ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﻟﻜﻦ اﻟﺸﻌﺐ رﻓﻀﻬﺎ

وﻃﻠﺐ إﺑﻌﺎد ﲨﻴﻊ رﻣﻮز اﻟﻨﻈﺎم واﳌﻨﺘﻤﲔ إﱃ اﳊﺰب اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﻦ اﳊﻜﻢ ،ﻓﻜﻮن اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣ ـ ـﺔ ﻣﺆﻗﺘ ـ ـﺔ

1

اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﻨﻮي  .2010-2009ﺑﲑوت، :ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، 2010 ،ص . 98
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ﰲ  2011/01/27ﻟﻜﻦ اﻟﺸﻌﺐ رﻓﻀﻬﺎ أﻳﻀﺎ ،ﻓﻘﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﻨﻮﻧﺸﻲ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﰲ 2011/01/27

وﺧﻠﻔﺘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎﺋﺪ ﺑﺎﺟﻲ اﻟﺴﺒﺴﻲ اﻟﺬي ﺿﻤﺖ ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ.
اﺳﺘﻤﺮت اﻹﺻﻼﺣﺎت ﰲ اﻟﺒﻼد ﻓﻔﻲ  18ﻣﺎرس ﺻﺎدق ﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﱪﳌﺎن ﺑﻐﺮﻓﺘﻴﻪ وﺣﻞ
ﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﰲ  07ﻣﺎرس أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إﻟﻐﺎء إدارة أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺒﻮﻟﻴﺲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻗﻴﻢ اﻟﺜﻮرة وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ،ﻛﻤﺎ ﰎ اﻹﻓﺮاج ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻣﻊ إﺻﺒﺎغ اﻟﻌﻔـ ـﻮ ﻋﻦ اﳌﻔﺮج ﻋﻨﻬـ ـﻢ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻛﺄن ﻟﻦ ﺗﻜﻦ وﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈدﻣﺎج اﳌﻔﺮج ﻋﻨﻬﻢ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .1
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ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﻧﺸﺎء ﳉﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻹﻋﺪاد ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﻋﻴﺎض

ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،وﰲ ﺧﻄﻮة ﳓﻮ ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﺗﻔﻘﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎب ﳎﻠﺲ

وﻃﲏ ﺗﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻴﻀﻊ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼد وﳜﺘﺎر ﻣﻦ أﻋﻀﺎءﻩ واﺣﺪ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ
أو ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
وﰲ ﺧﻄﻮة أﺧﺮى ﻟﺘﻤﺎﺷﻲ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺜﻮرة أﻧﺸﺄ ﳎﻠﺲ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺜﻮرة ووﻗﻊ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻋ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻗﻮى اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
اﳌﺪﱐ ،ﰒ ﺿﻢ إﱃ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﻤﻰ "اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺜﻮرة واﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻧﺘﻘﺎل
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ" ،وﺑﻠﻎ ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ  130ﻀﻮا ﻬﺑﺪف ﺿﻤﺎن ﲤﺜﻴﻞ ﳎﺘﻤﻌﻲ أوﺳﻊ .2وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻮاﻧﲔ اﻻﻧﺘﺨﺎب ،وﻣﻨﺢ  49ﺣﺰﺑﺎ اﻻﻋﱰاف اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﰲ ﻣﺎرس . 2011
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• اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ :

اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﰲ دﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺘﻬﺎ ﻓﺒﻌﺪ أن أﻃﺎﺣﺖ ﺑﻨﻈﺎم زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﰎ ﺣﻞ اﳊﺰب اﳊﺎﻛﻢ وﻣﺆﺳﺴﺎت

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﺑﺪأت ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺆﲤﺮ
اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﰲ  ،2011 /10/ 23وﺣﺪد ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﻪ ب 217ﻀﻮ وﻳﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﻬﺑﻢ ﺑﺎﻻﻗﱰاع اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺮي وﻣﻬﻤﺘﻪ
وﺿﻊ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼد .
ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺣﻮاﱄ  1600ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴّﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﻮاﱄ  700ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻟﺸﺨﺼﻴﺎت أو ﲢﺎﻟﻔﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﺒﻘﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺎت ﻷﺣﺰاب أو ﲢﺎﻟﻔﺎت أﺣﺰاب  .3وﳝﻜﻦ أن ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻼﺣﻈﺘﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷوﱃ ﰲ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ إﱃ ﺣﻮاﱄ  ،% 40وﻗﺪ ﻧﺮﺟﻊ ﺳﺒﺐ إرﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ إﱃ اﻫﺘﺰاز ﺛﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﰲ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،أﻣﺎ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺑﺮوز ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻴﺚ اﺧﺘﺎرﻬﺗﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب واﳌﻨﻈﻤﺎت واﳌﺴﺘﻘﻠﻮن ﻣﺜﻞ "اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﳊﺪاﺛﻲ" ،اﻟﺬي ﻛﻮﻧﻪ
ﺣﺰب ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ وأﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ "اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺎت"،ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ
F64

اﺋﺘﻼف ﺑﺎﺳﻢ "اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﳌﺴﺘﻘﻞ"وﲪﻞ ﺷﻌﺎر " ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ "وﻳﺘﺰﻋﻤﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﻣﻮرو .4
F65

 1أﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ أﲪﺪ ،ﻧﻴﻔﲔ ﻣﺴﻌﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 152
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ،ص .153
 3ﻣﻨﲑ ﺳﻮﻳﺴﻲ ،اﳋﺎرﻃﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ اﳉﺪﻳﺪة أول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻬﺪ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ ..ﻣﺌﺎت اﻟﻘﻮاﺋﻢ وﻋﺸﺮات اﻷﺣﺰاب ):(2012-03-16
http://ar.qantara.de/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%A
 4ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ .
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أﺳﻔﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﻮز ﺣﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ب 89ﻣﻘﻌﺪا ،ﰒ ﺗﻼﻩ ﺣﺰب اﳌﺆﲤﺮ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ب 29ﻣﻘﻌﺪا ،وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣﺰب اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ب 26ﻣﻘﻌﺪا ،ﰒ ﺣﺰب اﻟﺘﻜﺘﻞ
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ واﳊﺮﻳﺎت ب 20ﻣﻘﻌﺪا ﰒ اﳊﺰب اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ب 16ﻣﻘﻌﺪا ﰒ ﺗﻠﺖ اﻷﺣﺰاب
اﻷﺧﺮى .
ﰲ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﳒﺪ أن ﺣﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺣﻘﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮاﱄ اﻟﻨﺼﻒ ،وﳝﻜﻦ أن ﻧﺮﺟﻊ أﺳﺒﺎب ﻓﻮز
ﻟﻨﻬﻀﺔ ﻬﺑﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ رﻏﺒﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻘﻄﻴﻌﺔ �ﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺰﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻋﺘﻤﺎد

ﺣﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺧﻄﺎب ﺳﻴﺎﺳﻲ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﳛﻲ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻃﻤﺴﻬﺎ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﰒ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺒﻨﻴﻪ
ﺧﻄﺎب ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ .
إذن ﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ رﻏﺒﺔ ووﻋﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﰲ ﲤﺜﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب
اﳌﻌﺘﺪﻟﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺳﻮاء ﻋﻠﻤﺎﱐ أو إﺳﻼﻣﻲ ،وﻣﺜﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻄﻮة إﳚﺎﺑﻴﺔ أﻧﺘﺠﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼد ﻛﻤﺎ أﻧﺘﺠﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ

ﻣﻨﺼﻒ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ ،وﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ اﺋﺘﻼﻓﻴﺔ ﻳﻜﻮ�ﺎ ﺣﺰب اﻟﻨﻬﻀ ـ ـﺔ وﺣﺰب اﳌﺆﲤﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ وﺣ ـ ـﺰب اﻟﺘﻜﺘـ ـ ـﻞ

ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ واﳊﺮﻳﺎت وﻳﺮأﺳﻬﺎ ﺣﻤﺎدي اﻟﺠﺒﺎﻟﻲ ،وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺧﻄﲑة ﺟﺪا ﳌﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﲢﺪﺛﻪ ﻣﻦ ارﺗﺪاد

ﻓﺎﻟﺜﻮرات ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﳊﻜﺎم ﻓﻬﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ اﻷﺳﻬﻞ ،وﻟﻜﻦ اﻷﺻﻌﺐ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺒﺪﻳﻞ .1
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :دواﻓﻊ وﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ واﻷﺣﺎدﻳﺔ
اﳊﺰﺑﻴﺔ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺣﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ،ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺞ اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﻟﺘﺴﲑ اﻟﺒﻼد وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ،ﻏﲑ أن
اﻟﺒﻼد ﺗﻌﺮﺿﺖ ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﺪدت
ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻛﺎدت ﺗﻘﻮض أرﻛﺎ�ﺎ وﻫﺰت ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ آﻧﺬاك.
ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ اﲣﺬ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي وﺳﻴﻠﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﳌﻈﺎﻫﺮات ﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺳﺨﻄﻪ وﻏﻀﺒﻪ
اﲡﺎﻩ اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﺎﺋﺪة ،وﻛﺎﻧﺖ أﻛﱪ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮة  05أﻛﺘﻮﺑﺮ 1988واﻟﱵ ﻣﺜﻠﺖ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄرﻳﺦ ﳌﺮﺣﻠﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﲢﻮﻟﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺮار اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻬﺘﺰة .
ﺳﻨﺘﻨﺎول ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ دواﻓﻊ وﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻄﻠﺒﲔ ،ﻧﻌﺎﰿ ﰲ اﳌﻄﻠﺐ
اﻷول دواﻓﻊ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ وﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول  :دواﻓﻊ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
ﺳﺎﳘﺖ ﰲ دﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﳎﻤﻮﻋ ـ ـﺔ ﻣﻦ اﻟﺪواﻓ ـ ـﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺳﻨﺘﻨﺎوﳍ ـ ـﺎ
ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻷول ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 1ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮﺳﻲ "،اﻟﺜﻮرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺮﰊ واﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ اﻷدوار اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ" .ﳎﻠﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،147 ،ﺧﺮﻳﻒ  ، 2011ص . 17
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اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .

ﺳﺎﳘﺖ ﰲ دﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﲔ دواﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.

أوﻻ-اﻟﺪواﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :

ﺗﺒﻨﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ اﻟﻨﻬﺞ اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﻟﺒﻨﺎء وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ،وﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎد وﻃﲏ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ
ﺣﻮل اﻟﺬات ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﳌﺮﻛﺰﻳﺔ وﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺴﻂ ﻴﻄﺮﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ واﻋﺘﻤﺪت ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻳﻊ اﻟﻨﻔﻄﻲ ،ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻬﺑﺪف ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻗﺎﻋﺪة
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﺤﺮرة وﲤﺘﻠﻚ ﺣﺮﻛﻴﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑات واﻟﻀﻐﻮط اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻨﻤﻮذﺟﻪ اﻟﺮأﲰﺎﱄ
اﳌﻬﻴﻤﻦ .1
ﻛﻤﺎ ﻃﺒﻘﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻐﲑ اﳌﺘﻮازن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻘﻄﺎع راﺋﺪ
وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﳘﺸﺖ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻓﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﻋﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﻟﺬﻟﻚ
ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮردة أﻛﺜﺮ ﻟﺘﻤﺘﺺ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  % 12،5ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺒﱰول .2
ﻣﺎ زاد ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻌﺎم  1986اﻟﱵ أدت إﱃ ا�ﻴﺎر
أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ،اﻟﺬي أدى ﺑﺪورﻩ إﱃ اﳔﻔﺎض ﻣﺪﺧﻮل اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ إﱃ اﻟﻨﺼﻒ ﰲ ﻣﺪة ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات  ،3إﱃ ﺟﺎﻧﺐ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﻔﺎق ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﻨﻈﺎم آﻧﺬاك ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﻮارد اﻟﺒﱰول ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰎ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻤﻂ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺿﻌﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ارﺗﻔﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﻮل اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ دﻳﻮن ﻃﻮﻳﻠﺔ
اﻷﻣﺪ إﱃ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻘﺼﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪى اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،وﲢﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻻ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻘﺪ ﻗﺪرت
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺳﻨﺔ  1988ﺣﻮاﱄ ) (23،229ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺳﺎﳘﺖ ﻇﻮاﻫﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻮء اﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﺘﺼﺮف واﻻﺧﺘﻼس وﺻﺮف اﻷﻣﻮال دون
رﻗﺎﺑﺔ ﰲ ﺗﺪﻫﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ،ﻣﺎ ﺟﻌﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت وﻣﻮارد اﻟﺒﻼد ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻹﳘﺎل وﺳﻮء اﻟﺘﺴﻴﲑ.
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ﺛﺎﻧﻴﺎ -اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:

ﻳﻌﺘﱪ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻣﺆﺛﺮا ﺣﺎﲰﺎ ﰲ اﻷزﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮزت ﺛﻼث ﻓﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺨﺐ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺘﻔﺮﻧﺴﺔ واﻟﻔﺌﺔ اﳌﻌﺮﺑﺔ واﻟﻔﺌﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ اﻟﻠﻐﺔ
)اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(.

 1ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ ،ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺘﻤﺮد ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ) ط1؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﻷﻣﲔ ( ، 1999 ،ص . 41
 2أﲪﺪ ﻃﻌﻴﺒﺔ ،أزﻣﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ) 1994 -1988رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ( ،1998-1997 ،ص . 68

3

Abdallah Bougoufa, Droit constitutionnel Histoire et constitutions de la république Algérienne
( Ain M'lila :El Houma), 2008 , p 148
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ﻛﻤﺎ ﺳﺎﳘﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﰲ ﺧﻠﻖ ازدواﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻓﺠﻌﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻏﱰاﺑﻴﺔ اﳌﺆﻣﻨﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮب وﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻼزدﻫﺎر واﻟﺘﻘـ ـﺪم ،أﻣ ـﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ـ ـﺔ ﻓﻬ ـ ـﻲ ﺗﺒﺤﺚ
ﻦ ذاﻬﺗﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ وﺗﺼﺎرع اﻻﻏﱰاب واﻟﺬوﺑـ ـﺎن اﺳﺘﻨ ـﺎدا إﻟ ـ ـﻰ اﺧﺘﻼف اﻟﻐـ ـﺮب وﲤﻴﺰﻩ ﻓﻜـ ـﺮا وﻗﻴﻤﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـ ـﺔ
ﻋﻦ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ .1
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﺮاع اﳌﻐﱰﺑﲔ واﳌﻌﺮﺑﲔ ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻇﻬﺮ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎزﻳﺔ ﺑﲔ أوﺳﺎط اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ أﺣﺪاث اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻋﺎرض اﳌﻄﺎﻟﺒﻮن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ وﺿﻐﻄﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻼﻋﱰاف
ﺑﻢ وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ.
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ﺛﺎﻟﺜﺎ -اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :

ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي وﻓﺠﺮت أزﻣﺔ 05أﻛﺘﻮﺑﺮ1988وﳝﻜﻦ
ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ :
أ-اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ )أزﻣﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ( :ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ أزﻣﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎﰐ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،وأزﻣﺔ اﻟﺼﺮاع

وﳕﻮ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.
ﻋﺎﻧﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻛﺎن
رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺸﺎرك اﻟﱪﳌـ ـ ـ ـ ـﺎن ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴ ـ ـ ـﺔ،ﻛﻤ ـ ـ ـ ـﻛﺎن ﻧﻮاب اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ ﺣﺰب واﺣ ـ ـ ـﺪ ﻫ ـ ـ ـﺬا
ﻣﺎ أﺿﻌﻔﻪ وﺟﻌﻠﻪ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻟﻪ دﺳﺘﻮرﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ
ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .2
F71

ﻛﻤﺎ ﻋﺎﱏ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ أزﻣﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟﱵ ﺑﺮزت إﺛﺮ وﻓﺎة اﻟﺮﺋﻴﺲ "ﻫﻮاري ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ"ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮ

اﲡﺎﻫﺎن ﻳﺘﺼﺎرﻋﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﳘﺎ اﻻﲡﺎﻩ اﻷول اﶈﺎﻓﻆ اﻟﺬي ﻗﺎدﻩ"ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻳﺤﻴﺎوي "

اﳌﺴﺆول اﻷول ﻟﻠﺤﺰب ،ودﻋﺎ إﱃ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﳊﺰب وﻧﺎﻫﺾ إﺣﺪاث أي ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻮﻃﲏ ،أﻣﺎ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﺘﺰﻋﻤﻪ '' ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ''وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻧﺎدى ﺑﺎﻹح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻔﺘﺢ اﺠﻤﻟﺎل أﻣﺎم
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮق اﳊﺮ واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص واﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ .

ﻟﻘﺪ ﻛﺎن دﻓﺎع ﻛﻞ اﲡﺎﻩ ﻋﻦ رأﻳﻪ ﺧﺪﻣﺔ ﳌﺼﺎﳊﻪ اﳋﺎﺻﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ'' ﺷﺎذﻟﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ" ﰲ ﺧﻄﺎب
ﻟﻸﻣﺔ ﰲ 15دﻳﺴﻤﱪ 1987ﻣﺎ ﻳﻠﻲ '' :إن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳉﺎري اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻻ ﳛﺮج ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ إﻻ ﻣﺼﺎﱀ أوﻟﺌﻚ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﺎﺣﻮن إﱃ اﳉﻤﻮد ،وﻻ ﻳﻘﻠﻖ إﻻ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﲟﻨﺎﻓﻊ ﳐﻔﻴﺔ أو ﻣﻌﻠﻨﺔ ،وﻻ ﻳﺰﻋﺞ إﻻ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻬﺎﺑﻮن اﻟﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑﺮﻛﻮدﻫﻢ'' .3
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓـ ـﺔ إﱃ ﻣ ـ ـﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﺎﱏ اﻟﻨﻈ ـ ـﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ أزﻣﺔ ﳕﻮ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ،ﻓﺒﻌ ـ ـﺪ ﺣﻮاﱄ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨ ـ ـﺔ
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 1أﲪﺪ ﻃﻌﻴﺒﺔ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 77
 2ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻮﺷﻌﲑ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي )ط2؛ ﻋﲔ ﻣﻠﻴﻠﺔ :دار اﳍﺪى ( ، 1993 ،ص . 166
 3اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  ،ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ  ،ﺧﻄﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﺎذﱄ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ )اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻗﻄﺎع اﻹﻋﻼم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ  ،دﻳﺴﻤﱪ ، (1987ص .18
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ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﺑﺘﻌﺪت ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي
ﻛﺮس ﺿﺪﻫﺎ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ وﻣﻨﻊ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ وﺧﺮق ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﳌﺎ
ﺗﺰاﻣﻦ ﻫﺬا ﻣﻊ ﻋﺠﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أدى إﱃ اﻫﺘﺰاز ﺛﻘﺔ
اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .
ب /اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ أزﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﳍﻮﻳﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ.

ﺗﻌﻮد أزﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ اﻷﻳﺎم اﻷوﱃ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﱂ ﺗﻌﱰف ﻗﻴﺎدة أرﻛﺎن اﳉﻴﺶ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ
اﳌﺆﻗﺘﺔ وﲢﺎﻟﻔﺖ ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﻧﻴﲔ وﻛﻮﻧﺖ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﻟﺒﻨﺎء ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﳊﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺬي اﺳﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة ﺿﺪ اﶈﺘﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﲔ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ وأﺟﻬﺰة ﺣﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ،وﳌﺎ ﺗﻮﱃ اﻟﺮﺋﻴﺲ "ﻫﻮاري ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ "اﳊﻜﻢ
ﻃﺮح ﻣﺼﺪرا ﺟﺪﻳﺪا ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﺟﻬﺎز دوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺐ ووﺿﻊ ﺣﺪا
ﻟﻠﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ ،وﳌﺎ ﺗﻮﱃ اﻟﺮﺋﻴﺲ "ﺷﺎذﻟﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ ''اﳊﻜﻢ ﺷﻬﺪت ﻋﻬﺪﺗﻪ ﺑﻮادر اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ

واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي وإﺑﻌﺎد ﺑﻌﺾ رﻣﻮز اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻫﺬا ﺑﻐﻴﺔ اﺳﺘﻌﺎدة ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻨﻈﺎﻣﻪ .1
إن ﺗﻐﲑات اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ﻗﺒﻞ ﻋﺎم  1989وﺗﻨﺎﻗﺺ
ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ ﻟﺪى اﳉﻴﻞ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﺒﺎﺑﺎ  2دﻓﻌﺖ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺳﺨﻄﻪ ﳍﺬﻩ اﻷوﺿﺎع ﰲ
أﺣﺪاث  05أﻛﺘﻮﺑﺮ .1988
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أزﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﺎﱏ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻗﺪرة إﺳﺘﻌﺎب اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻞ
ﻘﻮى اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،ﻓﻘﺪ اﻗﺘﺼﺮت رؤﻳﺔ ﺣﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ
ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ واﳊﺸﺪ واﳌﺴﺎﻧﺪة ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﺮارات دون اﻹﺳﻬﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﺻﻨﻌﻬﺎ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻌﻒ اﳊﺰب وﻋﺪم
ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﲤﻜﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ وﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ اﻧﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﻟﻌﻨﻒ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﳌﻄﺎﻟﺐ
وإﻋﻼن اﻻﺣﺘﺠﺎج . 3
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻷزﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺘﱪ أزﻣﺔ اﳍﻮﻳﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻷزﻣﺎت اﻟﱵ ﻋﺎﱏ ﻬﺎ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ،وﺗﻌﻮد ﻫﺬﻩ
اﻷزﻣﺔ إﱃ ﻋﻬﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﻤﺲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺘﻜﺮﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
واﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳍﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘ ـ ـﻼل ﻇﻬﺮت اﲡﺎﻫ ـ ـﺎت ﻣﺘﻌﺪدة
اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﺣﻴﺚ ﲤﺴﻚ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌـ ـﺮوﰊ وآﺧ ـ ـﺮون ﺑﺎﻻﲡﺎﻩ اﻹﺳﻼﻣـ ـ ـﻲ ورأى اﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ اﻟﺮﺟ ـ ـﻮع
إﱃ اﳍﻮﻳﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ.
F73

F74

F75

 1ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر ﻧﺎﺟﻲ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ  :دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ (  ، 2006،ص . 118
 2إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﺪوي ،ﲰﲑ اﳌﻘﺪﺳﻲ ،ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﺪر ،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ) ﺑﲑوت  :ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ( ، 2011 ،ص . 295
 3ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر ﻧﺎﺟﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 119 ،118
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آﺧﺮ أزﻣﺔ ﻋﺎﱏ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻇﻞ اﻷﺣﺎدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ أزﻣﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ وﲡﺴﺪت ﺑﺘﻌﺪد اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت
اﻟﺪﻳﻨﻴـ ـﺔ واﻻﻧﻘﺴﺎﻣـ ـﺎت اﻟﻄﺒﻘﻴـ ـﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﻴـ ـﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـ ـﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ،ﻫ ـ ـﺬا ﻣﺎ ﻫـ ـﺪد
اﺳﺘﻘﺮارﻩ وﺑﻘ ـ ـﺎءﻩ.
راﺑﻌﺎ -اﻟﺪواﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻧﺘﻬﺠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﳌﺎ ﻳﻀﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻏﲑ أن اﻷزﻣﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﺣﺎﻟﺖ دون ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ أواﺳﻂ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت اﻧﻔﺠﺎرا ﺳﻜﺎﻧﻴﺎ ﻫﺎﺋﻼ ﻗﺪر ﻋﺪدﻩ ب  25ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﺪد
اﻟﺴﻜﺎن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز  18ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ وﺷﻜﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب دون اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﲔ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻪ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳔﻔﺎض
ﻣﻬﻮل ﰲ ﺳﻌﺮ اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﻦ 42دوﻻر إﱃ  11دوﻻر ،ﻟﺬا وﺟﺪت اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﺠﺄة ﻏﲑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .1
ﻛﻤﺎ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﻋﺪد اﻷﻣﻴﲔ ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
 1989ﺣﻮاﱄ  7،5ﻣﻠﻴﻮن ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳﺘﻔﺤﺎل ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت
ﰲ  1985اﱃ  658000ﺷﺨﺺ ،وﰲ  1987ارﺗﻔﻌﺖ إﱃ .2 1200000
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﺎﱏ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﻇﻬﻮر ﻃﺒﻘﺔ ﺛﺮﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻊ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻔﻘﺮاء ،ﻓﺘﻜﺴﺮت
ﺑﺬﻟﻚ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻔﺎوت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وأﺻﺒﺤﺖ واﻗﻊ ﻣﻮﺟﻮدا ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺑﻘﺔﻤﺎ ﻋﻤﺖ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
اﳉﺰاﺋﺮي ﻇﻮاﻫﺮ ﺳﻠﺒﻴﺔ أﺧﺮى ﻛﺎﻟﺮﺷﻮة ،اﶈﺴﻮﺑﻴﺔ ،ﳏﺎﺑﺎة اﻷﻗﺎرب ..اﱁ .3
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺳﺎﳘﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪواﻓﻊ
اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﺗﺄﺟﻴﺞ اﻷزﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﺘﺒﲏ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ.
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اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ:اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

ﺳﺎﳘﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ دﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﳝﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻧﻮﻋﲔ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﻐﲑات إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وأﺧﺮى دوﻟﻴﺔ .

 .1اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  :ﺗﺘﺄﺛﺮ اﳉﺰاﺋ ـ ـ ـ ـﺮ ﺑﺒﻴﺌﺔ ﻛ ـ ـ ـ ـﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻗﻠﻴﻤ ـ ـ ـ ـ ـﻲ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﻨﻈـ ـ ـ ـ ـ ـﺎم اﻟﻔﺮﻋ ـ ـ ـ ـ ـﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮﰊ اﻟﻌﺮﺑ ـ ـ ـ ـﻲ

ﻓـ ـﻔﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺪور اﻟﺴﻴﺎﺳ ـ ـ ـ ـ ـﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﺪﻳ ـ ـ ـﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـ ـﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓـ ـ ـﻲ اﻟﻌﺪﻳـ ـﺪ
ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﺗﺄﺛﺮت اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺘﺠﺎرب ﻫﺬﻩ اﻟﺪول وﺧﺎﺻـ ـﺔ اﻟﱵ ﻓﺘﺤﺖ ﻤﻟﺎل أﻣ ـ ـﺎم اﻟﻘ ـ ـﻮى اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛ ـ ـﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮت اﳉﺰاﺋﺮ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮق اﻷورﺑﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ واﻟﺘﻮﺟﻪ أﻛﺜﺮ
ﳓﻮ اﻟﻮﺣﺪة وﻛﺬا ﺗﻄﻮرات اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﰎ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺿﺮورة ﺑﻨﺎء ﻣﻐﺮب ﻋﺮﰊ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﺰاﺋﺮي ﻣﻐﺮﰊ.
1

إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﺪوي ،ﲰﲑ اﳌﻘﺪﺳﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 306

3

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﱄ دﺑﻠﺔ  ،ﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ) اﻟﻘﺎﻫﺮة  :درا اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ( ،دون ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ،ص .219

Mohammed Harbi , l' Algerie et son destin croyants ou citoyens, ( Paris: Arcantére Editions ),

2

1992 , p 207.
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 .2اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ :ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ دﻓﻌﺖ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺘﺤﻮل ﳓﻮ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﳌﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل

اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ،اﻟﱵ ﴰﻠﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﲡﺎﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﺛﺮ ﺗﺪﻫﻮر ﺣﺎﻟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ،وﻗﺪ ﻓﺮض ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات
ﺗﺪف ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﱪى ودﻣﺞ اﻟﺒﻼد ﰲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺧﻠﻖ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ
ﻟﺼﻌﺒﺔ ﻬﺑﺪف اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إرﺟﺎع اﻟﺪﻳﻮن ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﱃ وﲢﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻋﻮدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ .1
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳒﺪ أن اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﱪ ﻋﻦ رﻓﻀﻪ ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎد اﻟﱵ أﺻﺎﺑﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي
ﰲ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﺻﺎﺧﺒﺔ ﰲ  05أﻛﺘﻮﺑﺮ .1988
F79

• ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷزﻣﺔ :

ﺳﺎدت اﳌﻈﺎﻫﺮات اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ 05أﻛﺘﻮﺑﺮ  1988واﻧﺘﺸﺮت أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﺿﺪ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻣﻘﺮات ﺣﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﺗﺎم ﻟﻘﻮات اﻷﻣﻦ واﻟﺸﺮﻃﺔ ،وﻧﻈﺮا ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻮﺿﻊ ﺗﺪﺧﻞ اﳉﻴﺶ ﺑﺄﻣﺮ
رﺋﺎﺳﻲ وﻷول ﻣﺮة أﻋﻠﻨﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﰲ  06أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،1988واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻣﺎزال ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ إﱃ اﻟﻴﻮم :ﻫﻞ
أﺣﺪاث أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺘﻌﻠﺔ ؟ أم أ�ﺎ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻏﻀﺐ ﺷﻌﱯ ﻋﻔﻮي ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻫﻮر اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؟
ﻳﺮى أﺻﺤﺎب اﻟﻄﺮح اﻷول أن أﺣﺪاث أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻋﻔﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻦ ﺳﺨﻄﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﱰدي
اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ،وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﻜﺒﺖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى ﻓﺌﺎت ﻣﺴﺘﻬﺎ
اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﺎب وﻣﻔﺼﻮﻟﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﺌﺔ اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﺬﻳﻦ أﺣﺴﻮا ﺑﺎﻻﻏﱰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ
ﻋﻦ ق ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ  ،2أﻣﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﻄ ـ ـﺮح اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﻌﺘﻘ ـ ـﺪون أن أﺣﺪاث أﻛﺘﻮﺑ ـ ـ ـﺮ ﻫﻲ أﺣﺪاث ﻣﻔﺘﻌﻠ ـ ـ ـﺔ
F80

ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﺎذﻟﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻪ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﺣﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺮاﻓﻀﻮن ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺣﻴﺚ أﻋﻠﻦ أن اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻫﻮ ﺣﻠﻴﻒ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم .3
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ﻳﺼﺮح ﻃﺎﻟﺐ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﺣﻮل اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﳌﻈﺎﻫﺮات ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  :ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺮاض -أﻳﻬﺎ اﻹﺧﻮة -ﺧﻠﻘﺖ أزﻣﺔ

ﺛﻘﺔ ﺑﲔ اﳊﺎﻛﻢ واﶈﻜﻮم وﺑﲔ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺸﻌﺐ وﻫﺬﻩ اﻷﻣﺮاض -أﻳﻬﺎ اﻹﺧﻮة -ﺗﻔﺴﺮ أﺣﺪاث  05ﺗﺸﺮﻳﻦ أول
أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻋﺎم  ،1988أو ﺑﻌﺒﺎرة أدق ﺗﻔﺴﺮ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻣﻦ أﺣﺪاث أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻷن ﻫﻨﺎك ﺟﺎﻧﺒﺎ آﺧﺮ ،ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻔﺘﻌـ ـﻼ
ﻻ زال ﻳﻄﺮح ﻧﻘﺎط اﺳﺘﻔﻬﺎم ﺣﻮل ﻣﺪﺑﺮﻳﻪ .4
ﳔﻠﺺ أن أﺣﺪاث أﻛﺘﻮﺑﺮ  1988ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺰﳚﺎ ﺑﲔ أﺣﺪاث ﻋﻔﻮﻳﺔ ﻗﺎم ﺑﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺳﺨﻄﻪ
وﻏﻀﺒﻪ ﻟﻌﺪم ﻗﺪرة اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﻄﺎﻟﺒﻪ ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﰎ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻣﻦ أﻃﺮاف ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻌﻰ ﻹﺣﺪاث
اﻟﺘﻐﻴﲑ اء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم أم ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﻮى ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
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1ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻋﻜﺎش ،اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ) ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ اﻷول اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ،ﺑﺴﻜﺮة 11 -10 ،دﻳﺴﻤﱪ
، (2005ص . 89
 2ﳏﻤﺪ ﺿﻴﻒ ،اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ دراﺳﺔ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﳊﺰب اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻠﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ(
 ، 1999 ،ص . 141
 3ﻋﻤﺮ ﻓﺮﺣﺎﰐ ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ) رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ(  ،1992 ،ص.74
 4أﲪﺪ ﻃﺎﻟﺐ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ،اﳌﻌﻀﻠﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻷزﻣﺔ واﳊﻞ )ط1؛ اﳉﺰاﺋﺮ :درا ﻋﻄﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ( ، 1996 ،ص . 15،16
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• ﺗﺄﺛﻴﺮات أﺣﺪاث أﻛﺘﻮﺑﺮ : 1988

إﺛﺮ أﺣﺪاث  05أﻛﺘﻮﺑﺮ  1988ﺗﺒﲏ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﺎذﻟﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت ،ﺑﺪأت ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ أﻣﲔ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺤ ـ ـﺰب وﺗﻐﻴﲑﻩ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﻣﻬﺮي ،وﰲ  12أﻛﺘﻮﺑـ ـ ـﺮ 1988أﺻـ ـ ـﺪر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺳ ـ ـﻮم

 200-88داﻋﻴﺎ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ إﱃ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر 03ﻧﻮﻓﻤﱪ.1 1988
ﴰﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮر  1976إﻟﻐﺎء اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ  09-02ﻣﻦ اﳌﺎدة  111ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  ،1976وﰎ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺼﻞ
ﺑﲔ رﺋﺎﺳﺔ اﳊﺰب ورﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ،ﻛﻤﺎ ﻧﺺ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﱰﺷﻴﺢ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ دون ﺷﺮط اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ
وﰎ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻧﻔﺘﺎح اﳊﺰب ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺎرات ﻣﺘﻌﺪدة وﲣﻠﻰ اﳉﺒﻬﺔ ﻋﻠﻰ وﺻﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ،وﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﺎدة 05
ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  76ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ"اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﳝﺎرﺳﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﳑﺜﻠﻪ اﳌﻨﺘﺨﺒﲔ
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﺮﺟﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻹرادة اﻟﺸﻌﺐ" .2
ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة  04ﻣﻦ اﳌﺎدة  ،111اﻟﱵ أدرﺟﺖ ﺿﻤﻦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻌﻴﲔ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ وإ�ﺎء ﻣﻬﺎﻣﻪ،ﻛﻤﺎ ﺧﺼﺼﺖ اﳌﻮاد 113إﱃ  115ﲟﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ أﻣﺎم اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﺿﺒﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﰒ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ .3
إذن اﲣﺬت اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻷزﻣﺔ اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎد اﻟﱵ ﻋﺎﱏ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ،وﴰﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳉﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﺤﻮل ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻮﺟﻪ إﱃ اﻗﺘﺼﺎد ﻟﻴﱪاﱄ ،واﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻧﻈﺎم أﺣﺎدي إﱃ ﻧﻈﺎم دﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻛﺮﺳﻪ أول دﺳﺘﻮر ﺟﺰاﺋﺮي
ﺗﻌﺪدي ﰲ  23ﻓﻴﻔﺮي .1989
F83

F84

F85

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.

أﺧﺬت اﳉﺰاﺋﺮ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﺑﺎ ،وﺳﻨﺘﻨﺎول ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ
ﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري واﳌﺆﺳﺴﻲ واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰒ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻹﻃﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻤﺆﺳﺴﻲ .

أوﻻ-اﻹﻃﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري :
ﻋﺮﻓﺖ اﳉﺰاﺋﺮ أول دﺳﺘﻮر دﳝﻘﺮاﻃﻲ ﳍﺎ ﻋﺎم 1989اﺣﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳏﺎور ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ وﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث ،واﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ واﻻﻋﱰاف ﲝﻖ إﻧﺸﺎء
اﳉﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ اﺣﱰام ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﻹﻧﺴﺎن وﺿﻤﺎن اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ وإﻧﺸﺎء
ﳎﻠﺲ دﺳﺘﻮري ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إ�ﺎء اﻟﺪور اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻴﺶ واﳓﺼﺎر ﻣﻬﺎﻣ ـ ـ ـ ـﻪ

 1ﳏﻤﺪ ﺗﺎﻣﻼت ،اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻓﻮق اﻟﱪﻛﺎن ﺣﻘﺎﺋﻖ وأوﻫﺎم  ) 1999-1988اﳉﺰاﺋﺮ :دون دار ﻃﺒﻊ (  ،1999،ص . 27
 2ﻋﻤﺮ ﻓﺮﺣﺎﰐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 78
 3ﺻﺎﱀ ﺑﻠﺤﺎج ،اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل إﱃ اﻟﻴﻮم ) اﳉﺰاﺋﺮ :دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ( ، 2010،ص . 141،140
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ﰲ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﺪود اﻟﺒﻼد ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن دﺳﺘﻮر  1976ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ دور
اﳉﻴﺶ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ،ﻛﻤﺎ اﻣﺘﺎز ﻫﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻌﺪم اﺣﺘﻮاءﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﺰب اﻟﻔﺎﺋﺮ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻓﺄﻫـ ـ ـ ـﻢ
ﻣﺎ ﻣﻴﺰ دﺳﺘﻮر  23ﻓﻴﻔﺮي  1989أﻧﻪ دﺳﺘﻮر ﻗﺎﻧﻮن .1
ﻧﺺ دﺳﺘﻮر  1989ﻋﻠﻰ ﺛﻮاﺑﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﻮاد  3،2،1واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳉﻤﻬﻮري ،اﻹﺳﻼم دﻳﻦ
اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ وﻃﻨﻴﺔ ورﲰﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻮاﺑﺖ ﻧﺺ ﻫﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ ﻻ ﳚﻮز
ﻣﺴﺎﺳﻬﺎ وأﳘﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺼﺪر ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ) اﳌﺎدة  ،(06وﻛﺬا اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت
وﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع،ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻔﻞ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺑﻌﺾ اﳊﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﳊ ـ ـ ـﻖ
ﰲ اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻌﻤﻞ )اﳌﺎدة  (52ورﻋﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة  ،2وأﺧﺮى ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻤﺒﺪأ ﻟﺰوم اﺣﱰام
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﺒﲏ ﻣﺒﺎدئ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،وﲤﺴﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ واﻟﺘﻌﺎون وﲢﺪﻳﺪ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ اﶈﻴﻂ
اﳌﻐﺎرﰊ ﻓﺎﻟﻌﺮﰊ ﻓﺎﳌﺘﻮﺳﻄﻲ .3
ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺼﻮص دﺳﺘﻮر  1989ﻋﻠﻰ ﺛﻐﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﰲ أزﻣﺔ ) 1992ﺗﺰاﻣﻦ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ
رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻊ ﺣﻞ ﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ( ،ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﻇﻬﺮ ﻋﺠﺰ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ودﺧﻠﺖ
اﻟﺒﻼد ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﻘﺎﻟﻴﺔ ﺳﲑﻬﺗﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ،ﲤﺜﻠﺖ ﻫـ ـ ـﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﳌﺮﺣﻠ ـ ـﺔ اﻷوﱃ )(1994-1992
اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ واﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،اﻟﺬي اﺿﻄﻠﻊ ﲟﻬﻤﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﺳﺎﻋﺪﺗﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﺠﻤﻟﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮت اﳌﻨﺪوﺑﻴﺎت ل اﺠﻤﻟﺎﻟﺲ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ
وﻇﻬﺮت ﻤﻟﺎﻟﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ وﺗﻮﻟﺖ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﱵ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﱰاﺑﻴﺔ واﺳﺘﻘﺮار
اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺳﲑﻫﺎ اﻟﻌﺎدي  ،4أﻣﺎ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﺟﺎﻧﻔﻰ  (1997 -1994ﻓﲑﻬﺗﺎ ﺛﻼث ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻋﻦ
أرﺿﻴﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﲏ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﳊﻜﻮﻣﺔ وﻣﺎرﺳﺖ ﻣﻬﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻧﺘﻘﺎﱄ
وﻣﺎرس اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻌﺪ
ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ إﱃ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻻﺳﻴﻤﺎ وأن اﻟﻌﻮدة إﱃ اﳌﺴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﰊ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت أﺿﺤﻰ
ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ  ،5ﺣﻴﺚ أﲨﻌﺖ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻀﺮورة إﺣﺪاث ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮر  ،1989وﺳﺪ اﻟﺜﻐﺮات ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وإﺧﺮاج اﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻼﻋﺒﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ ﺗﻘﺪم ﲤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ دﺳﺘﻮر  1996ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸ ـ ـﺎرة ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠـ ـ ـﺔ
ﰲ اﻟﺒﻼد ﰒ ﻗﺪم ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﱯ ﰲ  ،1996 /02/28وﻣﻦ أﻫﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ دﺳﺘﻮر 1996
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
F86

F87

F8

F89

F90

Abdallah Bougoufa, op.cit, p 150

 2ﻓﻮزي أوﺻﺪﻳﻖ  ،اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻘﺴﻢ اﻷول اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ( ) اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﳊﺪﻳﺚ(  ،ص .306
3ﳏﻤﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎف ،ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ) رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻋﻼم  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ( ، 2008 ،ص 124
 4ﻓﻮزي أوﺻﺪﻳﻖ ،اﻟﻮاﰲ ﰲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري )ط 2؛ اﳉﺰاﺋﺮ  :دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ( ،ج ، 2004-2002 ،3ص . 167
 5ﳏﻔﻮظ ﻟﻌﺸﺐ ،اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ) اﳉﺰاﺋﺮ  :اﳌﻄﺒﻌﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ ( ، 2001 ،ص . 171
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1

أوﻻ :ﺟﺎء ﰲ اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﳏﺪدات اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﲢﺪدت ﺑﺜﻼث ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ :اﻹﺳﻼم
واﻟﻌﺮوﺑﺔ واﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ .1
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :اﺳﺘﺒﺪال ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳉﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﲟﺼﻄﻠﺢ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻻ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼل ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ) اﻹﺳﻼم ،اﻟﻌﺮوﺑﺔ ،اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ( ﺷﻌﺎرا ﳍﺎ واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻷﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ  )2اﳌﺎدة .(42
ﺛﺎﻟﺜﺎ :إﻋﻄﺎء اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﻖ ﲤﺪﻳﺪ ﻋﻬﺪﺗﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻔﱰة رﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة )اﳌﺎدة .(74
راﺑﻌﺎ :إﻋﻄ ـ ـﺎء رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳ ـ ـﺔ ﺻﻼﺣﻴ ـ ـﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﺄواﻣ ـ ـﺮ رﺋﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺣـ ـ ـﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨ ـ ـﺔ وﺧﺎﺻﺔ وﺗﻌﺮض ﺑﻌ ـ ـﺪ ذﻟﻚ
ﻋﻠﻰ اﻟﱪﳌﺎن ﻹﻗﺮارﻫﺎ أو اﻻﻋﱰاض ﻋﻠﻴﻬﺎ )اﳌﺎدة. (124
ﺧﺎﻣﺴﺎ :إﻗﺮار إﻧﺸﺎء ﻏﺮﻓﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﱪﳌﺎن" ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ "ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺑﺎﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻴﲔ واﻻﻧﺘﺨﺎب ،ﻗﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار
اﳌﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ )اﳌﺎدة . (98
ﺳﺎدﺳﺎ :ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺈﻧﺸﺎء ﳎﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹدارة وﺣﺴﻦ ﺳﲑ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﳏﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﶈﺎﻛﻤﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﺪم اﺣﱰام اﻟﻘﻮاﻧﲔ أوﰲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﳉﺮﳝﺔ اﳋﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ)اﳌﺎدة . (158
ﺳﺎﺑﻌﺎ:ﻧﺺ دﻋﻢ اﺠﻤﻟﺎﻟﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪ إﺑﻌﺎد
اﻹﺳﻼم ﻋﻦ ﻛﻞ اﳌﺰاﻳﺪات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳊﺰﺑﻴﺔ )اﳌﺎدة .(171
ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ رﻏﺒﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺴﲑ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﳉﺰاﺋﺮي إﱃ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮر 1996
ﻣﺮﺗﲔ إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ،اﻷول ﻛﺎن ﰲ  2002واﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ دﺳﱰة اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻛﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﻄﺎﻟﺐ أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
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أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻜﺎن ﻳﻮم  12ﻧﻮﻓﻤﱪ  2008ﺑﺎﻗﱰاح ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ اﻟﺬي أﻛﺪ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ

ﻋﺎم  1999أن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳉﺰاﺋﺮي دﺳﺘﻮر أزﻣﺔ ﻓﻴﻪ ﺧﻠﻂ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﱵ ﳜﻮﳍﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱪﳌﺎﱐ واﻟﺮﺋﺎﺳﻲ.
ﻣﺲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻌﺎم  2008ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاد ﻫﻲ -85-81-80-79-77-74-62-5
178-87وأﺿﺎف ﻣﺎدة ﺟﺪﻳﺪة ﲢﺖ رﻗﻢ  31ﻣﻜﺮر ،وأﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
وإﻟﻐﺎء ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،واﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻨﺼﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﺐ وزﻳﺮ أول ﻳﻌﻴﻨﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻼد واﺳﺘﺤﺪاث وﻇﻴﻔﺔ
ﻧﺎﺋﺐ أو ﻋﺪة ﻧﻮاب ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻷول،ﻛﻤﺎ ﺟﺎء اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﺎﳌﺎدة  74اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪد اﻟﻔﱰات اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ وﻧﺺ ﻋﻠﻰ "ﻣﺪة اﳌﻬﻤﺔ
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﲬﺲ ) (5ﺳﻨﻮات .ﳝﻜﻦ ﲡﺪﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ " 3ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻧﺺ اﳌﺎدة 74ﻣﻦ دﺳﺘﻮر" 1996ﻣﺪة
F93

اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﲬﺲ) (5ﺳﻨﻮات.ﳝﻜﻦ ﲡﺪﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة"  ،4ﻫﺬا ﻣﺎ ﲰﺢ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻴﻠﻘﺔ
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1

Chaib Aissa Khaled, Le président (Genèse du renouveau national) (Alger : Enag Editions), 2000,
p 254.

 2ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﱄ دﺑﻠﺔ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 223
 3دﺳﺘﻮر اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ) ﺣﺴﺐ آﺧﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻪ ﻧﻮﻓﻤﱪ ) ،(2008اﳉﺰاﺋﺮ  :دار ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ( ،ص . 27
 4ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﲑوت ﻟﻸﲝﺎث واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،دﺳﺎﺗﲑ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 135
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اﻟﱰﺷﺢ ﻟﻔﱰة رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎدة اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻓﺘﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﱪ رﻓﻊ
ﻣﺴﺘﻮى ﲤﺜﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﻤﻟﺎﻟﺲ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ .1
F95

ﺛﺎﻧﻴﺎ– اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ :

اﺳﺘﺨﺪم دﺳﺘﻮر  1989ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎت ﺑﺪل وﻇﺎﺋﻒ )دﺳﺘﻮر  ،(1976ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ
اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﺼﺪ اﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺳﻴﻄﺮة ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﺮى ،ﰒ ﺗﻌﺮض دﺳﺘﻮر 1996
ﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أﳘﻬﺎ ﺗﻜﺮﻳﺲ ازدواﺟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث ،وﰲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷﺧﲑ ﻟﻌﺎم  2008ﰎ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺟﺪﻳﺪة أﻫﻢ ﻣﺎ ﻣﺴﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ.
أوﻻ – اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ  :ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ واﳊﻜﻮﻣﺔ.
– 1رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ :

ﻳﻨﺘﺨﺐ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻗﱰاع اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺮي ،وﻋﻠﻰ اﳌﱰﺷﺢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻮز ،وﺣﺪدت اﳌﺎدة  70ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  1989ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﰲ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أﺻﻼ ،اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺑﻠﻮغ ﺳﻦ اﻷرﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ ،وأن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲜﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﳌﺪﻧﻴﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﰲ دﺳﺘﻮر  1996أﺿﻴﻔﺖ ﺷﺮوط ﺟﺪﻳﺪة ﻟﱰﺷـ ـﺢ ﳌﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ اﳌ ـ ـﺎدة  73ﺗﺘﻤﺜﻞ أﳘﻬـ ـ ـﺎ
ﰲ أن ﻳﻘﺪم اﳌﱰﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ إﺛﺒﺎﺗﺎ ﲟﺸﺎرﻛﺘﻪ ﰲ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﻮﻟﻮدا ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻟﻴﻮ .1942
أﻣﺎ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت ﺷﻐﻮر ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻨﺺ دﺳﺘﻮر  2008ﰲ اﳌﺎدة  88ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﳑﺎرﺳﺔ
رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﳌﻬﺎﻣﻪ ﳌﺮض ﺧﻄﲑ وﻣﺰﻣﻦ ﻤﻊ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري وﺟﻮﺑﺎ وﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﳌﺎﻧﻊ ﰒ ﻳﻌﻠﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻮر
ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ،ﻌﻠﻦ اﻟﱪﳌﺎن اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﻐﺮﻓﺘﻴﻪ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺘﲔ ﻣﻌﺎ ﺛﺒﻮت اﳌﺎﻧﻊ ب 2/3ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ وﻳﺘﻮﱃ رﺋﻴﺲ
ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﳌﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ  45ﻳﻮﻣﺎ ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﳌﺎﻧﻊ ﻳﻌﻠﻦ ﺷﻐﻮر ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ �ﺎﺋﻴﺎ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أو وﻓﺎﺗﻪ ﻳﺘﻮﱃ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻛﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﳌﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ  60ﻳﻮﻣﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺪ إﺛﺒﺎت اﻟﺸﻐﻮر ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﺟﺘﻤﺎع اﻟﱪﳌﺎن
ﺑﻐﺮﻓﺘﻴﻪ ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮت ﺷﻐﻮر ﻣﻨﺼﺐ ﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻊ ﺷﻐﻮر ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻳﺘﻮﱃ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ
اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻣﻬﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ.
• ﺻﻼﺣﻴﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ:
ﻳﺘﻮﱃ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻮاﱄ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻳﺆدي اﻟﻴﻤﲔ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﲝﻀﻮر اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻸﻣﺔ ،وﳝﻜﻦ أن ﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت إﱃ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﻈﺮوف اﻟﻐﲑ ﻋﺎدﻳﺔ ،وﻧﺘﻨﺎوﳍﺎ ﺣﺴﺐ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷﺧﲑ ﻟﻌﺎم .2008

 1اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺧﺎوة  ،اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪان اﲢﺎد اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  :اﳉﺰاﺋﺮ – اﳌﻐﺮب) رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻋﻼم ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،2010 ،( 3ص . 45
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أوﻻ  /ﺻﻼﺣﻴﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ :

ﻳﻀﻄﻠﻊ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﲜﻤﻴﻊ ﻣﻬﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وأﳘﻬﺎ ،ﻳﻌﺘﱪ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ
وﺣﺎﻣﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﳝﺜﻞ وﺣﺪة اﻷﻣﺔ وﻫﻮ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ،وﻳﺘﻮﱃ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﲏ وﻳﻘﺮر اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻸﻣﺔ وﻳﻮﺟﻬﻬﺎ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻌﲔ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول وﻳﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎﻣﻪ وﻳﻌﲔ أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻗﱰاﺣﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول
وﻟﻪ أن ﻳﻌﲔ ﻧﺎﺋﺒﺎ أو ﻋﺪة ﻧﻮاب ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻷول ،وﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺴﻠﻢ
واﺗﻔﺎﻗﺎت اﳍﺪﻧﺔ واﻻﲢﺎد واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ،وﻣﻦ ﻣﻬﺎم رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ إﺻﺪار اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم وﲣﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﺳﺘﺒﺪاﳍﺎ،ﻛﻤﺎ
ﻟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻏﲑ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،وﻟﻪ ﺣﻖ ﻃﻠﺐ ﻣﺪاوﻟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮم ﻣﻦ إﻗﺮارﻩ
ﻛﻤﺎ ﻟﻪ أن ﻳﺸﺮع واﻣﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻮر اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ أو ﺑﲔ دورﰐ اﻟﱪﳌﺎن وﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ)اﳌﺎدة (93
وﳛﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﺒﺎدر ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳـ ـ ـﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴ ـ ـ ـﻣﻦ اﺠﻤﻟﻠﺴﲔ ،ﺛـ ـ ـﻢ ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء
اﻟﺸﻌﱯ ﰲ اﳋﻤﺴﲔ ﻳﻮم اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻹﻗﺮارﻩ )اﳌﺎدة  ،(174ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻄﻠﻊ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﰲ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﲔ
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﳜﻪ إﻗﺮارﻩ ،وﻟﻪ أﻳﻀﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺣﻞ اﻟﱪﳌﺎن وإﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ /ﻣﻬﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

ﻣﻨﺢ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻐﲑ ﻋﺎدﻳﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺨﺬ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻄﻮارئ واﳊﺼﺎر ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ ،واﺳﺘﺸﺎرة ﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ورﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ واﻟﻮزﻳﺮ
اﻷول ﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ،وﻟﻪ أن ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات اﻵزﻣﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ أﻣﻮر اﻟﺒﻼد ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺼﺎر واﻟﻄﻮارئ ﻛﻤﺎ ﳝﺎرس
رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﺣﺎﻟﺔ اﳊﺮب ﻟﱵ ﻳﻮﻗﻒ ﻬﺑﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر ﺷﺮط أن ﳜﺎﻃﺐ
اﻟﺸﻌﺐ وﻳﻌﻠﻤﻬﻢ ﺑﺎﻷوﺿﺎع وﻣﺎ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﻪ)اﳌﺎدة(95،93ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  ،2008ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺮ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ اﳌﺎدة " 94ﻳﻘﺮ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳـ ـ ـﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻌ ـ ـﺪ اﻹﺳﺘﻤ ـ ـ اﱃ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻣﻦ واﺳﺘﺸﺎرة رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ورﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ" .1
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 - 2اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ :

ﺑﺮزت ﺗﺴﻤﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ دﺳﺘﻮر  ،1989اﻟﺬي أﻋﻄﻰ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻌﻴﲔ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ
وأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﲔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﲟﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷﺧﲑ ﻟﻌﺎم  2008اﺳﺘﺒﺪل
ﺗﺴﻤﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ اﻷول وأﺳﺘﺤﺪث وﻇﻴﻔﺔ ﻧﺎﺋﺐ أو ﻋﺪة ﻧﻮاب ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻷول ،وﻳﻀﻄﻠﻊ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ.
• ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ :

ﻳﺘﻮﱃ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘـ ـﻪ،ﻛﻤﺎ ﻳﻀﺒ ـ ـﻂ ﳐﻄﻂ ﻋﻤﻠﻪ وﻳﻌﺮﺿـ ـ ـﻪ
ﻋﻠﻰ ﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠاﻓﻘﺔ ﰒ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ،وﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻷول أن ﻳﺪﺧﻞ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﳐﻄﻂ ﻋﻤﻠ ـ ـ ـﻪ ﺣﺴﺐ
ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ،ﰒ ﻳﻌﺮض اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﳐﻄﻄﻪ ﻋﻠﻰ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ
 1دﺳﺘﻮر اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ) ﺣﺴﺐ آﺧﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻪ ﻧﻮﻓﻤﱪ  ، (2008ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص 37
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)اﳌﺎدة 79ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  ،(2008ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ ﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ﳐﻄﻂ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻳﻘﺪم رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ إﱃ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﲔ رﺋﻴﺲ وزراء ﺟﺪﻳﺪ وﰲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ ﳐﻄﻂ ﻋﻤﻠﻪ ﻀﺎ ﳛﻞ اﺠﻤﻟﻠﺲ
اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ وﺟﻮﺑﺎ.
إذن إﻛﻼ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻧﻮاب اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ﻳﺴﺎﳘﻮن ﰲ ﳐﻄﻂ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
أو اﻟﻘﺒﻮل أو اﻟﺮﻓﺾ ،ﻌﺘﱪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺗﻌﻴﲔ �ﺎﺋﻲ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﳍﺬا ﻧﻘﻮل أاﳊﻜﻮﻣﺔ ﲣﻀﻊ ﻟﺘﻌﻴﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ وﺗﺰﻛﻴﺔ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ .1
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ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﻟﻪ ﺣﻖ اﳌﺒﺎدرة
ﺑﺎﻗﱰاح ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻮاﻧﲔ وﺗﻮﻗﻴﻊ اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﲔ ﰲ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟﺔ دون اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﻣﻦ اﳌﺎدة 77
و 78ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻌﻴﲔ ﰲ وﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪم ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ،ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺢ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻷول ﻣﻬﻤﺔ اﻻﺳﺘﺸ ـ ـﺎرة ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻞ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌـ ـﱯ اﻟﻮﻃﻨ ـ ـﻲ
وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ وﻛﺬا ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺮب واﳊﺼﺎر واﻟﻄﻮارئ ﻓﻬﻮ ﻋﻀﻮ ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء .
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.

ﺬت اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻨﻈﺎم اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮاﺣﺪ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ اﳌﺎدة  92ﻣﻦ دﺳﺘﻮر " 1989ﳝﺎرس اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﳎﻠﺲ
ﺣﺪ ﻳﺴﻤﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ وﻟﻪ اﻟﺴﻴﺎدة ﰲ إﻋﺪاد اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ"  ،2أﻣﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮر
 1996أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﲤﺎرس ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﳌﺎن ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺘﲔ )م  ،(98اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻷوﱃ ﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ
اﻟﻮﻃﻨـ ـﻲ ،واﻟﻐﺮﻓـ ـ ـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ـ ـﺔ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻗﺼـ ـ ـﺪ ﲢﺴﲔ اﻷداء اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟ ـ ـ ـﺬي داﺋﻤﺎ ﻳﻜﻮن ذا ﻧﻮﻋﻴﺔ أﺟﻮد ﺑﺎﳌ ـ ـﺮور
ﻋﻠـ ـ ـﻰ ﺟﻬﺘﲔ .3
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 -1اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ :

• ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ :ﻜﻮن اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ  380ﻋﻀﻮا ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﳌﺪة ﲬﺲ
ﺳﻨﻮات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﱰاع اﻟﻌﺎم اﳌﺒﺎﺷﺮ )ﻣﻊ ﲣﺼﻴﺺ  8ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ اﳋﺎرج(  ،4وﺗﺒﺪأ اﻟﻔﱰة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻮﺑﺎ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮ اﳌﻮاﱄ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺨﺎب اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ،وﻫﻮ أول اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﻛﱪ أﻋﻀﺎﺋﻪ وﻳﺴﺎﻋﺪﻩ
ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻣﻦ أﺻﻐﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﺳﻨﺎ .5
ﻳﻌﻘﺪ اﻟﻠـ ـ ـﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ دورﺗﲔ ﻋﺎدﻳﺘﲔ ﰲ اﻟﻌﺎم )رﺑﻴﻌﻴﺔ وﺧﺮﻳﻔﻴﺔ( وﺗـ ـ ـﺪوم ﻛﻞ واﺣﺪة أرﺑﻌ ـ ـﺔ أﺷﻬ ـ ـ ـﺮ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،وﳝﻜﻦ أن ﳚﺘﻤﻊ ﻤﻟﻠﺲ ﰲ دورة ﻏﲑ ﻋﺎدﻳﺔ ﲟﺒﺎدرة ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ،أو ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول أو ﻠﺐ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ) اﳌﺎدة  118ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ .(2008
F10
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• ﻣﻬﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ :ﻄﻠﻊ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـ ـﻦ اﳌﻬ ـ ـﺎ ﺗﺘﻤﺜ ـ ـﻞ ﻓـ ـﻲ:
 1ﻣﺮزاﻗﺔ زروﻗﻲ "،اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي )رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ( ،2002 ،ص .140
 2اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،دﺳﺘﻮر  23ﻓﻴﻔﺮي :(2012-09-24) 1989

http://www.elmouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution89.htm

 3ﺑﻮزﻳﺪ ﻟﺰﻫﺎري  "،ﺪور اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﳌﺎدة  120ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر" ،ﳎﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﱪﳌﺎﱐ  ،اﻟﻌﺪد ، 07دﻳﺴﻤﱪ  ، 2004ص . 45
 4وﺳﻴﻢ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﻷﲪﺪ ،ﺑﺮﳌﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﱂ )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ()ط1؛ﺑﲑوت  :اﳊﻠﱯ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ (  ، 2010،ص . 311
 5اﻟﻌﻴﻔﺎ أوﳛﻲ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري اﳉﺰاﺋﺮي )ط1؛ اﳉﺰاﺋﺮ  :دون دار ﻧﺸﺮ(  ، 2002 ،ص . 270
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 -1اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ :رﺳﻬﺎ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻗﱰاح ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻀﻌﻪ  20ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻳﻮدع ﻟﺪى

ﺘﺐ اﺠﻤﻟﻠﺲ ،وﻳﺘﻢ إﻋﻼم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺘﺤﻀﲑ ﺗﺪﺧﻼﻬﺗﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﺮض اﻗﱰاح اﻟﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،وﳛﻖ
ﳌﻘﱰﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﺤﺒﻪ ﰲ أي وﻗﺖ )اﳌﺎدة  119ﻣﻦ دﺳﺘﻮر. (2008

-2اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﻣﻨﺢ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ﻧﺺ اﳌﺎدة  122ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  2008ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ

ﺣﻖ إﺣﺪاث اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﳉﺒﺎﻳﺎت واﻟﺮﺳﻮم و ﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﺻﺪر اﻟﻨﻘﻮد وﻧﻈﺎم
اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت واﻟﻘﺮوض ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻳﺸﱰط ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻘﺪم ﻣﺸﺮوع اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻞ ﺳﺒﺘﻤﱪ ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧﺮ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ إﻗﺮار اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﳉﺪﻳﺪة.
- 3اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :رس اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻬﺎم ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺢ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﳊﻖ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻗﱰاح رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﱯ ،وﻻ ﻳﱪم رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳍﺪﻧﺔ
ﻌﺎﻫﺪات اﻟﺴﻼم إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻓﺘﺢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أو رﺋﻴﺲ إﺣﺪى اﻟﻐﺮﻓﺘﲔ ،وﺘﺸﺎر اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳊﺎﻻت اﻟﻐﲑ ﻋﺎدﻳﺔ
ﻛﻤﺎ ﳚﺘﻤاﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ وﺟﻮﺑﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﺣﺎﻟﺔ اﳊﺮب .1
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-4اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ :ﳝﺎرس ﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺎﻻت اﶈﺪدة ﰲ اﳌﻮاد)،134، 133
(135ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  ،2008وﻗﺪ ﺧﻮل اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﲟﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻻﺳﺘﺠﻮاب وﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ وإﻧﺸﺎء ﳉﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﻇﺮوف اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻛﻤﺎ ﳝﺎرس اﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺮض رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ
وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺸﺮع ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل اﳋﻤﺴﺔ واﻷرﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣﺎ )(45اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﻴﲔ اﳊﻜﻮﻣﺔ  ،2ﻹﺿﺎﻓﺔ أن اﺠﻤﻟﻠﺲ
اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ﻳﺴﺘﺨﺪم آﻟﻴﺔ ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ـ ـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﺗﻘﺪﻣﻪ اﳊﻜﻮﻣـ ـ ـﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ اﺑﺘـ ـ ـ ـ ـﺪءا ﻣ ـ ـ ـ ـﻦ ﺗﺎرﻳـ ـﺦ اﳌﺼﺎدﻗـ ـﺔ
ﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﳎﻬﺎ وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻹﳒﺎزات اﻟﱵ ﻧﻔﺬﻬﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﳎﻬﺎ واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ اﻋﱰﺿﺘﻬﺎ واﻹﳒﺎزات اﻟﱵ ﰲ ﻃ ـ ـﻮر اﻹﳒـ ـﺎز
وﻣﺎ ﺗﻨﻮي اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،وﻳﻌﻘﺐ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺘﻨﺎول ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻣﺪى اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﱪﻧﺎﳎﻬﺎ
وﳝﻜﻦ ﻨﻮاب اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ إﺻﺪار ﻻﺋﺤﺔ ﺑﻌﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ  20ﻧﺎﺋﺒﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺢ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي آﻟﻴﺔ ﻣﻠﺘﻤﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،وﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺎﻗﺶ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻴﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﻠﺘﻤﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻮﻗﻌﻪ  7/1ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب
وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ب  3/2ﻧﻮاب اﺠﻤﻟﻠﺲ وﺑﻌﺪ ﺛﻼث أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاﻋﻪ ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺼﺎب اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺘﻤﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﻘﺪم اﳊﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ،وﻫﻨﺎك وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ
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 1ﻓﺮﻳﺪ ﻧﺎﺷﻒ ،ﻧﻈﺎم اﳊﻜﻢ ﰲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ دﺳﺘﻮر  1976ودﺳﺘﻮر 1989دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ) رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة( ،1989 ،ص .92
 2ﻃﺎرق ﻋﺎﺷﻮر ،ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﱪﳌﺎن ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي  ) 2007 -1997:رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج ﳋﻀﺮ ﺑﺎﺗﻨﺔ( ،2009-2008 ،
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ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻫﻲ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ وﻳﻄﻠﺒﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﺧﻼف ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ
اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ  ،1ﻓﺈذا ﱂ ﻳﺼﻮت اﻟﻨﻮاب ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺗﻘﺪم اﳊﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ.
F104

- 2ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ :

• ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ :ﻫﻮ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﱪﳌﺎن ﻋﺪد ﻧﻮاﺑﻪ ﰲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻧﺼﻒ أﻋﻀـ ـ اﺠﻤﻟﻠـ ـﺲ

اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲎ  ،2ﻳﻨﺘﺨﺐ   3/2أﻋﻀﺎﺋﻪ ﺑﺎﻻﻗﱰاع اﻟﻐﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﺋﻴﺔ
ﲟﻌﺪل ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ وﻻﻳﺔ ) (96ﻋﻀﻮ ﻋﱪ اﻟﻮﻃﻦ ،أﻣﺎ اﻟﺜﻠﺚ اﻵﺧﺮ ﻓﻴﻌﻴﻨﻪ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
ﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺎﻻت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .3
F105

F106

• ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ:

ﻳﻌﺘﱪ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻮﱃ رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﻣﺎﻧ ـ ـﻊ أو اﺳﺘﻘﺎﻟـ ـﺔ
أو وﻓﺎة رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻣﻨﺢ دﺳﺘﻮر  1996ﰲ اﳌﺎدة 96ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﻼف ﻟﺮﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ  ،4وﳝﺎرس ﳎﻠﺲ
اﻷﻣﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻞ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ﰲ اﳌﺎدة  98ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  ،2008ﻏﲑ أن اﳌﺎدة  119ﻣﻨﺤﺖ ﺣﻖ
اﳌﺒﺎدرة ﺑﻘﻮاﻧﲔ إﱃ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول و  20أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ،ﻬﺑﺬا ﻻ ﳝﻠﻚ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﳊﻖ ﰲ اﳌﺒﺎدرة
ﺑﻘﻮاﻧﲔ ،وﻟﻜﻦ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻟﻪ اﳊﻖ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ أو اﻗﱰاﺣﺎت اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔ
أرﺑﺎع أﻋﻀﺎﺋﻪ ،ﻓﺈذا ﱂ ﻳﺼﻮت ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﳌﺼﻮت ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎء ﳉﻨﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء.
إذن ﺣﺎﻟﺔ اﳋﻼف ﺑﲔ اﺠﻤﻟﻠﺴﲔ ﲡﺘﻤﻊ ﳉﻨﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻗﺼﺪ إﺻﺪار ﻧﺺ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺣﻞ اﳋﻼف ،ﺬا ﻟﻘﺪ ﻣﻨﺢ اﳌﺸﺮع ﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺣﻖ رﻓﺾ اﻟﻨﺼﻮص واﻻﻼف ﻣﻊ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ
اﻟﻮﻃﲏ ،وأن ﻳﻀﻊ ﺑﺪاﺋﻞ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ إﱃ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺬت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ أو اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻓﻤﺠﻠﺲ
5
اﻷﻣﺔ ﻗﺎم ﰲ �ﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﳊﻜـ ـﻢ أو اﻷﺣﻜـ ـ ـ اﻟﱵ ﺻﻮت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ورﻓﻀﻬـ ـ ـﺎ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ
وﰲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ ﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﻮم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﻨﺺ ،وﻫﺬا ﻳﱪز ﲢﻜﻢ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ
ﰲ ﲢﺮﻳﻚ آﻟﻴﺔ ﻓﻚ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﻏﺮﻓﱵ اﻟﱪﳌﺎن .6
ﻣﻨﺢ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﳊﻖ ﰲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻄﺮح ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل
ﻣﻮﺿﻮع ﻳﻬﻢ اﻟﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎم ،وﻫﺬا ﲝﻀﻮر أﻋﻀﺎء ﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ وأﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ وأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ،وﻛﺬا
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺪم ﻧﻮاب ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ووﺳﻴﻠﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاب،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺸﲑ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ
اﻷﻣﺔ ﻗﺒﻞ إﻗﺮار اﳊﺎﻻت اﻟﻐﲑ ﻋﺎدﻳﺔ ،وﳚﺘﻤﻊ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﺟﻮﺑﺎ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﺣﺎﻟﺔ اﳊﺮب.
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 1ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ،ص . 33
 2ﳏﻤﺪ ﺑﻮﺳﻠﻄﺎن ،ﻧﻈﺎم اﻟﻐﺮﻓﺘﲔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ﺑﲔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﲤﺜﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ )ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل ﻧﻈﺎم اﻟﻐﺮﻓﺘﲔ ﰲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ،وزارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ
اﻟﱪﳌﺎن  ،اﳉﺰاﺋﺮ ( ،ص . 78
 3ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر ﻧﺎﺟﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 173،172
 4ﻣﻠﻴﻜﺔ ﺳﺎﻳﻞ،ﻣﺪي اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻏﺪاة اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ )رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ( ، 2002 ،ص . 88
 5ﺑﻮزﻳﺪ ﻟﺰﻫﺎري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص.60
 6ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺧﺮﺑﺎﺷﻲ ،ﻣﺮﻛﺰ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري اﳉﺰاﺋﺮي) رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج ﳋﻀﺮ ﺑﺎﺗﻨﺔ( ، 2010-2009،ص . 252
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ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺼﻞ إﱃ أن ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲟﺮﻛﺰ ﻣﺰدوج اﲡﺎﻩ ﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﻠﻤﺘﺒﻮع ﰲ اﻻﺧﺘﺼﺎص ،إذ ﻫﻮ اﳌﻤﻮن ﻟﻪ ﺑﺎﳌﺎدة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻪ ﲝﻴﺚ ﻳﻘﺺ ﻛﻞ اﻟﻨﺼﻮص
اﻟﱵ ﻳﺮى ﺑﺄ�ﺎ ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺷﻜﻼ أو ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﺘﺼﻮرﻩ ﻹرادة اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى .1
F10

ﺛﺎﻟﺜﺎ -اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ:
اﻋﺘﻨﻖ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﺒﺪأ وﺣﺪة اﳍﻴﺄة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ دﺳﺘﻮر  ،1989أﻣﺎ ﰲ دﺳﺘﻮر  1996ﻓﻘﺪ ﰎ اﻟﺘﺨﻠﻲ
ﻋﻨﻬﺎ واﻋﺘﻤﺪ ﻣﺒﺪأ ازدواﺟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺳﻴﺲ ﳏﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﺘﻮﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻋﻤﺎل اﶈﺎﻛﻢ ،وﳎﻠﺲ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻳﺘﻮﱃ ﺗﻘﻮﱘ أﻋﻤﺎل اﳉﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ،وﳏﻜﻤﺔ ﺗﻨﺎزع ﺗﺘﻮﱃ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺣﺎﻻت ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﲔ اﶈﻜﻤﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ وﳎﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻋﻠﻰ .2
ﺑﺬا أﺻﺒﺢ ﻳﻮﺟﺪ ﺟﻬﺎزان ﻗﻀﺎﺋﻴﺎن:ﺟﻬﺎز ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي ﺗﻌﻠﻮﻩ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﺗﺘﻮﺳﻄﻪ ﻤﻟﺎﻟﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
وﻗﺎﻋﺪﺗﻪ اﶈﺎﻛﻢ ،وﺟﻬﺎز ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻹداري ﻳﻌﻠﻮﻩ ﳎﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﺎﻋﺪﺗﻪ اﶈﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ  ،3وﻣﻨﻪ ﺘﱪ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ أﻋﻠﻰ ﳏﻜﻤﺔ إدارﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد ﻳﻘﻮم ﲟﻬﻤﺔ اﻹدﻻء ﺑﺎﺳﺘﺸﺎرة إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ،ﻏﲑ أن ﻧﻄﺎق ﻫﺬﻩ
ﺳﺘﺸﺎرة ﳏﺪود ﺑﺎﺠﻤﻟﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ )ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ( ن اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ )ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺮاﺳﻴﻢ ( .4
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ )اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي (ﻓﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﳏﺎﻛﻤﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ
ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺎﳋﻴﺎﻧﺔ وﻋﻠﻰ اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺒﻨﻬﺎ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺄدﻳﺘﻬﻤﺎ ﳌﻬﺎﻣﻬﻤﺎ ،وﺗﻌﺘﱪ إﺣﺪى
اﻷدوات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺠﺴﻴﺪ ﻣﺒﺪأ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ .5
F1

F12

F13

F14

راﺑﻌﺎ -اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة:
ﺟـ ـﺎء دﺳﺘﻮر 1989ﲟﺆﺳﺴـ ـﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺴـ ـﺎﻋﺪ اﳌﺆﺳﺴـ ـ ـﺎت اﻟﺜ ـ ـﻼث ،ﺛـ ـﻢ ﺟ ـ ـﺎء دﺳﺘـﻮر  1996ﲟﺠﻤﻮﻋـ ـﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻟﺘﻜﺮﻳﺴﻬﺎ وﺗﺘﻤﺜﻞ أﳘﻬﺎ ﰲ :
-1اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري  :ﺘﺤﺪث اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﺎم  ،1989وﻛﺎن ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  7أﻋﻀﺎء ﰒ أﺻﺒﺢ ﻳﺘﻜﻮن
ﻣﻦ  9أﻋﻀﺎء ﰲ دﺳﺘﻮر  1996ﺛﺔ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﳌﺪة ﺳﺘﺔ ﺳﻨﻮات وﻋﻀﻮان
ﻴﻨﺎن ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ وﻋﻀﻮان ﻣﻌﻴﻨﺎن ﻣﻦ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻋﻀﻮان ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ ،ﻫﺬا اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﰲ ﺗﻌﻴﲔ
اﻷﻋﻀﺎء ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻊ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﻜﻔﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،وﺗﺪوم ﻣﺪة اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﻣﻊ ﲡﺪﻳﺪ
ﻧﺼﻒ اﻷﻋﻀﺎء ﻛﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،وﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ  أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻳﻀﻄﻠﻌﻮن ﲟﻬﺎﻣﻬﻢ ﻣﺮة واﺣﺪة
ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ .6
F15

 1ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻄﺎﻫﺮ  "،دور اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳋﻼف ﺑﲔ اﻟﻐﺮﻓﺘﲔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺘﲔ ")ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﳌﻠﺘﻘﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل ﻧﻈﺎم اﻟﻐﺮﻓﺘﲔ ﰲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ
اﳌﻘﺎرﻧﺔ ،وزارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﱪﳌﺎن ،اﳉﺰاﺋﺮ( ،ج ، 2ص . 72،71
 2ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺘﺤﻮت ،اﳌﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  ) 2005 – 1994رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة(
 ، 2005 ،ص. 219
 3أﻣﲑة ﺧﺒﺎﺑﺔ ،ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻇﻞ اﻟﺪﺳﺎﺗﲑ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ )رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ( ، 2005-2004 ،ص . 152
 4ﳏﻤﺪ اﻟﺼﻐﲑ ﺑﻌﻠﻲ ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري )ﻋﻨﺎﺑﺔ  :دار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ( ،دون ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ،ص . 104
 5ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻮﻗﻔﺔ ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺗﺎرﻳﺦ ودﺳﺎﺗﲑ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ) ﻋﲔ ﻣﻠﻴﻠﺔ  :دار اﳍﺪى (  ، 2008 ،ص . 365
 6ﺟﻌﻔﺮ وﻟﺪ اﳌﺮاﺑﻂ وﻟﺪ ﺟﻌﻔﺮ ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﰲ دول اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﰲ دﺳﺎﺗﲑ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ – اﳌﻐﺮب – اﳉﺰاﺋﺮ – ﺗﻮﻧﺲ – ﻟﻴﺒﻴﺎ ) رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ
 ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ( ، 2001 ،ص .71
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ﻳﻘﻮاﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ واﺣﱰام اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻛﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺼﺎدرة ﺳﻮاء ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو ﻋﻦ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻏﲑ ﳐﺎﻟﻔﺔ وﻏﲑ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻣﻊ روح اﻟﺪﺳﺘﻮر ،1ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ
ﻋﻬﺪة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﺎدﻳﺔ
ﺟﺪﻳﺪة،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﱘ رأﻳﻪ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺸﺎرﺗﻪ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﳊﺼﺎر واﻟﻄﻮارئ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ
ﰲ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﻌﺎﻫﺪات واﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ واﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء
واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﳛﻘﻖ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻳﺜﺒﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻮر ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ .2
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- 2اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ :

ﺘﱪ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ اﺳﺘﺸﺎري ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺎدة  162ﻣﻦ دﺳﺘﻮر
 ،1989وﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ )رﺋﻴﺴﺎ(ﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ورﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ووزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ووزﻳﺮ
اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل وﻛﻞ ﻣﻦ وزﻳﺮي اﻻﻗﺘﺼﺎد ورﺋﻴﺲ أرﻛﺎن اﳉﻴﺶ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺸﻌﱯ ﻛﺄﻋﻀﺎء.
ﻳﻘﻮم ﻫﺬا ﻤﻟﻠﺲ ﺑﺘﻘﺪﱘ أراﺋﻪ ﺣـ ـﻮل اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴ ـ ـﻪ ﺳﻮءا اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻮﻃﲏ أو اﻟﺪوﱄ وﻛ ـ ـﺬا
ﰲ ﳎﺎل اﻷﻣﻦ وﻟﻪ ﻣﻬﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ واﳊﺼﺎر واﳊﺎﻟﺔ اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﱰط اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺣﱴ وإن ﻛﺎن
ﺷﺮط ﺷﻜﻠﻲ ﻷن رﺋﻴﺴﻪ ﻫﻮ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ،أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻻت اﳊﺮب ﻓﻌﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ.
 -3اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻋﻠﻰ :

ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة  161ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  1989ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻳﺆﺳﺲ ﻟﺪي رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﳎﻠﺲ إﺳﻼﻣﻲ أﻋﻠﻰ ،ﻳﺘﻜﻮن
ﻣﻦ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮا ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻨﺘﺨﺐ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼﻣﻲ رﺋﻴﺴﻪ
ﻣﻦ ﺑﲔ أﻋﻀﺎﺋﻪ"  ،3وﰲ ﻇﻞ دﺳﺘﻮر  1996ارﺗﻔﻌﺖ ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻪ ﻣـ ـﻦ  11ﻋﻀﻮ إﱃ  15ﻋﻀﻮا ﻣ ـ ـﻦ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻴـ ـﺎ
ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴ ـ ـﺔ ،وﻳﻀﻄﻠ ـ ـﻊ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳ ـ ـﺔ ﲟﻬﻤﺔ ﺗﻌﻴﲔ وإ� ـ ـﺎء ﻣﻬ ـ ـﺎم ﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻋﻠـ ـﻰ
اﻟﺬي ﳚﺘﻤﻊ ﻛﻞ ﺛﻼث أﺷﻬﺮ ،وﳝﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻻول وﺛﻠﺚ اﻷﻋﻀﺎء ﻃﻠﺐ ﻋﻘﺪ دورة ﻏﲑ ﻋﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻣﻬﺎم ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم وﺗﺼﺤﻴﺢ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ وإﺻﺪار اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ واﻟﺘﻨﺪﻳﺪ ﲟﺎ ﳜﺎﻟﻒ اﻹﺳﻼم ،وﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﻀﲑ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم
ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﱰﲨﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ .4
ﳑـ ــﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺘﺴﻢ ﺻﻼﺣﻴـ ــﺎت اﳌﺆﺳﺴ ـ ـﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳ ـ ـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﶈﺪودﻳ ـ ــﺔ ،وﻳﺘﺴﻢ ﻋﻤﻠﻬ ــﺎ ﺑﺎﻟﻘﻠـ ــﺔ
اﺳﺘﺸﺎراﻬﺗﺎ ﺑﻌﺪم اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ.
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 1ﻧﺒﻴﻞ زﻳﻜﺎرة  ،ﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن)رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻣﻌﻬﺪ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن اﳉﺰاﺋﺮ( ، 1998-1997 ،ص . 12
 2ﺑﻮﻋﻼم ﺑﻦ ﲪﻮدة ،اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻮاﻗﻊ )اﳉﺰاﺋﺮ:دار اﻷﻣﺔ ( ،دون ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ  ،ص . 82

3

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،دﺳﺘﻮر  23ﻓﻴﻔﺮي :(2012-09-24) ،1989

http://www.elmouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution89.htm

 4ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ) 1997-1992رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة( ،2005- 2004 ،ص . 86
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اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.

ﺳﻴﻄﺮ ﺣﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋ ﲨﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﳑﺎ ﺣﺎل دون ﻇﻬﻮر
ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺧﺎرﺟﻪ ،ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﲨﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴ ـ ـﺎت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﳌﺎ اﻧﺘﻘﻠﺖ اﳉﺰاﺋـ ـ ـﺮ
إﱃ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ  1989وﺿﻌﺖ إﻃﺎر دﺳﺘﻮري ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻳﻔﺘﺢ ﻤﻟﺎل أﻣﺎم ﻇﻬﻮر ﺳﺴﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ
ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ،وﺳﻨﺘﻨﺎول ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق إﱃ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ.
أوﻻ -اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ.

ﺗﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻇﺎﻫﺮة ﻗﺪﳝﺔ ﺑﺮزت ﰲ ﻋﺸﺮﻳﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﰲ ﻓﱰة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺰاب اﻧﺼﻬﺮت ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻧﺪﻻع ﺛﻮرة أول ﻧﻮﻓﻤﱪ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺖ اﻟﺒﻼد
ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل ﰲ  05ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ . 1962
ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﺧﺘﺎرت اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎدة ﺣﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ وﻣﻨﻌﺖ
ﻇﻬﻮر أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ،رﻏﻢ ﻫﺬا ﺑﺮزت أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﰲ اﳋﻔﺎء إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر
 1989وﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ.
 –1اﻹﻃﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ :

ﻳﻌﺘﱪ دﺳﺘﻮر  1989ﺒﺎب اﻟﺬي ﻓﺘﺢ اﺠﻤﻟﺎل ﳓﻮ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺼﻔﺔ رﲰﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﰲ ﻣﺎدﺗﻪ
" 40ﻋﻠﻰ ﺣﻖ إﻧﺸﺎء اﳉﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ "ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺎدة  49ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  1976ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم
اﳊﺰب اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻘﻮﳍﺎ "ﻳﻘﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﳊﺰب اﻟﻮاﺣﺪ" .1
ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰎ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ  05ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ
 1989ﻗﺼﺪ ﺗﺄﻃﲑ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  02ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳉﻤﻌﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﻤﺎ
ﻳﻠﻲ "ﺗﺴﺘﻬﺪف اﳉﻤﻌﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ إﻃﺎر أﺣﻜﺎم اﳌﺎدة  40ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﲨﻊ ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﲔ ﺣﻮل
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺑﺘﻐﺎء ﻫﺪف ﻻ ﻳﺪر رﲝﺎ وﺳﻌﻴﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺳﻠﻤﻴﺔ " .2
ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر اﳌﺎدة  40ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  1989ﰒ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﺳﺘﲔ ﺣﺰﺑﺎ ،وﻫﺬا اﻟﻌﺪد اﳍﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب ﳝﻜﻦ أن ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب أﳘﻬﺎ وﺟﻮد
رﻏﺒﺔ دﻓﻴﻨﺔ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺳﻬﻮﻟﺔ إﺟﺮاءات ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳉﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ .
ﺟﺎء دﺳﺘﻮر  1996ﻟﻴﻜﺮس إﻧﺸﺎء اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺒﺪل ﺗﺴﻤﻴﺔ اﳉﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﲟﺼﻄﻠﺢ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﺎدة  ،42ﻛﻤﺎ ﺣﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺰاب ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻳﲏ أو ﻟﻐﻮي أو ﻋﺮﻗﻲ
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 1ﺧﻮﻟﺔ ﻛﻠﻔﺎﱄ" ،ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻇﻞ دﺳﺘﻮر  )" 1989/02/23ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ اﻷول اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ
ﺧﻴﻀﺮ ،ﺑﺴﻜﺮة ﰲ  11-10دﻳﺴﻤﱪ  ،( 2005ص . 183
 2ﻋﻠﻲ زﻏﺪود ،اﳉﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻲ )اﳉﺰاﺋﺮ  :دون دار ﻃﺒﻊ (  ،1993 ،ص . 20
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أو ﺟﻨﺴﻲ أو ﻣﻬﲏ أو ﺟﻬﻮي وﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ واﻹﻛﺮاﻩ ،ﰒ ﺟﺎء اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  09/97اﳌﺆرخ ﰲ ﻣﺎرس 1997
اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﺬي ﺟﺎء ﺘﺠﻨﺐ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﺟﺎء ﻬﺑﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي اﻟﺴﺎﺑﻖ
 1989/11/07واﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﺎ أدت إﻟﻴﻪ ﻣﻦ إﻧﺰﻻﻗﺎت
ﺧﻄﲑة ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ ﰲ دﺧﻮل اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ أزﻣﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ .
ﺟﺎء ﻗﺎﻧﻮن  09/97ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ إﺿﺎﻓﺎت ﱂ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺣﻴﺚ اﺣﺘﻮت اﳌﺎدة  3ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط
ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وأﳘﻬﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ وﻫﻲ اﻹﺳﻼم
واﻟﻌﺮوﺑﺔ واﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  5ﳛﻀﺮ ﻋﻠﻰ أي ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ أن ﻳﻨﺒﲏ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ
أو ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﳉﻬﻮﻳﺔ واﻹﻗﻄﺎﻋﻴﺔ واﶈﺴﻮﺑﻴﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻗﻴﻢ ﺛﻮرة ﻧﻮﻓﻤﱪ
أو اﳌﺨﻠﺔ ﺑﺮﻣ ـ ـﻮز اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ،أو أﺳـ ـﺎس دﻳﲏ أو ﻟﻐﻮي أو ﻋﺮﻗ ـ ـﻲ أو ﺟﻨﺴﻲ أو ﻣﻬﲏ أو ﺟﻬ ـ ـﻮي ،ﻛﻤ ـ ـﺎ ﳝﺘﻨ ـﻊ اﳊﺰب
ﻣﻦ اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﺑﺎﳋﺎرج أو اﻟﺪاﺧﻞ ﻳﻬﺪف اﱃ اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ورﻣﻮزﻫﺎ.
إن ﻧﺺ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة دﻓﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﱃ اﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻛﺔ
ﻤﻟﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﱵ ﻏﲑت اﲰﻬﺎ إﱃ ﺣﺮﻛﺔ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ،ﻏﲑ
أن ﺗﻐﻴﲑ اﻻﺳﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﻀﺮورة ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﶈﺘﻮى واﻷﺳﺲ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﺰب.
ﻳﻮﺿﻊ ﻣﻠﻒ اﳊﺰب ﰲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻳﺘﻮﱃ اﻟﻮزﻳﺮ دراﺳﺘﻬﺎ ،ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮل اﳌﻠﻒ ﻳﻨﺸﺮ وﺻﻞ ﰲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ
ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة  60ﻳﻮم ﻣﻦ إﻳﺪاع اﳌﻠﻒ ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﳌﻠﻒ ﻳﺼﺪر ذﻟﻚ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻘﺮار ﻣﱪر ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻷﺟﻞ
وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﻮن اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻘﻀﺎء ﰲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﻀﻬﻢ ﻗﺮار اﻟﻮزﻳﺮ ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ وﱂ ﻳﻨﺸﺮ
اﻟﻮﺻﻞ ﰲ اﻵﺟﺎل اﶈﺪدة ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳝﻜﻦ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴﲔ ﳑﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ اﳊﺰﰊ واﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻘﺪ
اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻠﺤﺰب .1
ﻟﻘﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎت واﺳﻌﺔ أﺧﻄﺮﻫـ ـﺎ ﻣﺎ ﺟ ـ ـﺎء ﰲ اﳌﺎدة  36ﰲ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻮزﻳـ ـ ـﺮ اﳌﻜﻠﻒ
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻧﺸﺎط اﳊﺰب ﺑﻘﺮار ﻣﻌﻠﻞ و�ﺎﺋﻲ ،وﻟﻪ أن ﳝﻨﻊ ﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴﲔ وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻏﻠﻖ اﳌﻘﺮات
اﳊﺰﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺎرس ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳋﻄﲑة أو اﳌﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم واﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم وذﻟﻚ إذا ﻛﺎن اﳊﺰب ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﺑﻌﺪ .2
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 – 2ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ:

ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻛﺜﲑة ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،وﳓﻦ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﺳﻨﻘﺴﻤﻬﺎ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ
أﻧﻮاع ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﱰات اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ .
أ-اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺒﻞ إﻗﺮار اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ:

ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﺣﺰاب ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﻇﻞ اﻷﺣﺎدﻳﺔ وﻣﺎرﺳﺖ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺳﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﻋﺪ ﺣﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وإﺛﺮ ﺗﺒﲏ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ دﺳﺘﻮر  1989ﺣﺼﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻻﻋﱰاف اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ وﻇﻬﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وأﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺰاب ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 1ﻋﻔﺎف ﺣﺒﺔ ،اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻹﻧﺘﺨﺎﰊ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ :اﳉﺰاﺋﺮ ) رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة (، 2005-2004 ،ص .126
 2راﺑﺢ زﻧﺒﻴﻊ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ )رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ(  ،2003/2002 ،ص . 88
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-1ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ :

ﻳﻌﺘﱪ اﳊﺰب اﻟﻮاﺣﺪ واﳊﺎﻛﻢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل إﻟ ـ ـﻰ ﻏﺎﻳﺔ إﻋﻼن اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴ ـ ـﺔ

ﻋﺎم  ،1989ﻟﻘﺪ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻦ ﺑﻠﺔ وﺟﻌﻠﻪ ﳑﺜﻼ ﻟﺸﺨﺼﻪ ،وﺑﻌﺪ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ورﻓﻘﺎﺋـ ـﻪ أدﺧ ـ ـﻞ

ﻋﻠﻰ اﳊﺰب ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺣﺰﺑﺎ دﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺎ وﻣﻦ ﺑﲔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إﱃ اﻷﻣﺎﻧﺔ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺬي ﺷﺮﻋﺖ ﰲ وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼﺣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﳉﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ  ،1ﺑﻌﺪ وﻓﺎﻩ ﻫﻮاري ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﰎ اﺧﺘﻴﺎر
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اﻟﺸﺎذﻟﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺰب ،وﻗﺪ أﺣﺪث إﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳊﺰب ﺣﻴﺚ
أﺻﺒﺢ ﳝﻠﻚ ﺟﻬﺎز ﺳﻴﺎﺳﻲ وﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻷرﻛﺎن.
أﻇﻬﺮ اﳌﻮاﻃﻨﻮن اﳉﺰاﺋﺮﻳﻮن ﺳﺨﻄﻬـ ـﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳊﺰب اﻟﻮاﺣـ ـﺪ وﻗﺎدﺗﻪ ﻣـ ـﻦ ﺧ ـ ـﻼل ﺣﺮق ﳑﺘﻠﻜﺎﺗـ ـ ـﻪ وﻣﻘﺮاﺗ ـ ـﻪ
ﰲ أﺣﺪاث أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،1988وإﺛﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ أول إﻧﺘﺤﺎﺑﺎت ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ  1991ﲢﺼﻞ ﺣﺰب ﺟﺒﻬﺔ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،رﻏﻢ وﺿﻊ ﻧﻈ ـ ـﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪواﺋ ـ ـﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﺼﺎﳊﻪ وﻛـ ـ ـ ــﺬا ﲢﻴﺰ اﻹدارة ﳉﺎﻧﺒـ ـ ـ ــﻪ
ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﳍﺰﳝﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺰب اﳉﺒﻬﺔ إﱃ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻘﻴﺎدة ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﻣﻬﺮي وﺷﺎرك ﰲ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ روﻣﺎ ﺳﻨﺔ 1994

ﻏﲑ أن اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺬي ﻃﺮأ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﺘﺪﺧﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﲰﻲ ﺑﺎﳌﺆاﻣﺮة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أرﺟﻌﻪ إﱃ أﺣﻀﺎن اﻟﻨﻈﺎم وأﺻﺒﺢ
ﺣﺰب اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷول.
- 2ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻘﻮى اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ :

ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﳊﺰب ﻣﻦ أﻗﺪم اﻷﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ وأﻧﺸﺄ ﺑﻌﺪ اﳋﻼف اﻟ ـ ـﺬي ﺑﺮز ﺑﲔ آﻳﺖ أﺣﻤﺪ ورﻓﻘ ـ ـﺎء اﻟﺜ ـ ـﻮرة

اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﺳﻨﺔ  ،1962ﻓﺎﺧﺘﺎر آﻳﺖ أﺣﻤﺪ إﻧﺸﺎء ﺣﺰب ﻣﻌﺎرض ﰲ  1963/09/29وﰲ ﺳﻨﺔ
 1979ﲢﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﱪﺑﺮﻳﺔ ،ﻗﺎم ﻣﻨﺎﺿﻠﻮﻩ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ راﺑﻄﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﲢﺖ
ﻗﻴﺎدة اﶈﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﺤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر ،وﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ﲢﺼﻞ اﳊﺰب ﻋﻠﻰ اﻻﻋﱰاف اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺑﻪ ﻳﻮم
 ،1989/11/20وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻟﻐﺔ وﻃﻨﻴﺔ رﲰﻴﺔ وﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ
واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ.

- 3اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ :

ﺗﻌﺘﱪ اﻣﺘﺪاد ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﻘﻴﺎدة ﲨﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﱵ
ﰎ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،وﻟﺴﺪ ﻫﺬا اﻟﻔﺮاغ ﻇﻬﺮت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ
اﻧﺘﻬﺠﺖ �ﺠﺎ ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،وﻣﻦ أﳘﻬ ـ ـ ـ ـﺎ ﺣﺮﻛ ـ ـﺔ اﳌﻮﺣﺪﻳﻦ ) ،(1963وﲨﻌﻴﺔ اﻟﻘﻴـ ـ ـ ـ ـﻢ ) (1963ﲨﺎﻋ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﺪﻋـ ـ ـﻮة
واﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ) (1966اﻹﺧﻮان اﶈﻠﻴﲔ ) ،(1974ﲨﺎﻋﺔ اﳉﺰأرة "اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ" واﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺴﻠﺤﺔ ..إﱁ .2
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ب-اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﻌﺪ إﻗﺮار اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ:

ﺑﺮزت ﻋﻠ ـﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ـ ـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﺛﺮ إﻗﺮار اﻟﺘﻌﺪدﻳ ـ ـﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﺣﻮاﱄ  60ﺣﺰﺑ ـ ـﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣـ ـﻦ ﺑﻘﻴﺖ

 1إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻗﲑة وآﺧﺮون ،ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ )ط1؛ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( ، 2002 ،ص . 156
 2ﺻﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﻴﺪي ،اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  8أﻓﺮﻳﻞ  2004أﳕﻮذﺟﺎ – دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺴﻜﺮة )رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ
اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ( ، 2005/2004،ص . 238
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إﱃ اﻟﻴﻮم وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﺿﻤﺤﻠﺖ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻠﺖ ،وأﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

 -1ﺣﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ :

أﻧﺸﺄ ﻫﺬا اﳊﺰب ﰲ  1989/02/15ﰲ ﺗﻴﺰي وزو ﻗﺒﻞ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ،1989 /02/ 23اﻋﺘﻤﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ

ﰲ  ،1989/09/13ﻳﻌﻮد اﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﻇﻬﻮرﻩ إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎت اﳊﺮﻛﺔ اﻟﱪﺑﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻌﺪي ،ﻓﺮﺣﺎت

ﻣﻬﻨﻲ ..اﱁ ،1ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻟﻐﺔ رﲰﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ وإﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ،وﻳﺘﻤﺤﻮر اﳋﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺰب ﺣﻮل
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻗﻴﻢ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ورﻓﺾ اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ .2
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-2اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ :

ﲤﺘﺪ ﺟﺬور ﻫﺬا اﳊﺰب إﱃ اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،وﻗﺪ ﻣﺎرﺳﺖ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ
اﳊﺰب اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻜﻞ ﺳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻌﻴﺎت ﻣﺜﻞ ﲨﻌﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ،ﻛﻤﺎ ﺷﺎرﻛﺖ ﰲ ﻣﻈﺎﻫﺮات أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،1988وﻳﺘﻤﻴﺰ
ﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﻘﺪرﻬﺗﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﺒﺎط واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻘﺪرة اﳍﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳉﻤﺎﻫﲑ وﺿﺒﻂ إﻳﻘﺎع اﻟﺸﺎرع اﳉﺰاﺋﺮي
ﺣﻴﻨﻬ ـ ـﺎ .3
ﺣﺼﻠﺖ اﳉﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺮﲰﻲ ﰲ 06ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،1989وﻳﻌﺘﱪ أول ﺣﺰب ذي اﲡﺎﻩ دﻳﲏ ﲤﻨﺢ
ﻟﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﺪول اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ،ﻓﺎزت اﳉﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﰲ أول إﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳏﻠﻴﺔ
وﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ،1991ﻏﲑ أن اﳉﻴﺶ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ﺗﺪﺧﻞ وأﻟﻐﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻗﺎم ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل ﻋﺪد
ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﳉﺒﻬﺔ ﰒ ﺣﻞ اﳊﺰب �ﺎﺋﻴﺎ ﻋﺎم . 1992
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-3ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ )ﺣﻤﺎس( ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ )ﺣﻤﺲ(:

ﺗﻌﺘﺒ ـ ـ ـ ـﺮ ﳑﺜ ـ ـﻞ اﻟﺘﻴ ـ ـﺎر اﻹﺧﻮاﱐ اﻟﻌﺎﳌـ ـ ـﻲ ﻓ ـﻲ اﳉﺰاﺋ ـ ـﺮ ،وﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓـ ـ ـ ـﻲ اﻟﺬﻛ ـ ـﺮى اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﺿ ـ ـﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴـ ـ ـﺔ

ﰲ  1990/12/06وﺗـ ـ ـﻢ ﻻﻋﱰاف اﻟﺮﲰﻲ ﻬﺑـ ـ ـ ـ ـﺎ ﻳﻮم  29أﻓﺮﻳﻞ  1991واﻧﺘﺨﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺤﻨﺎح زﻋﻴﻤﺎ ﳍ ـ ـ ـﺎ.

ﺗﺘﺨﺬ اﳊﺮﻛﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎ إﺳﻼﻣﻴﺎ ﻣﻌﺘﺪﻻ ﺗﺪرﺟﻴﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺻﻼﺣﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﲟﺒﺪأ "اﻟﺸﻮراﻗﺮاﻃﻴﺔ"* ،ﻛﻤﺎ أ�ﺎ
ﺗﺘﺒﲏ ﺧﻂ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﻠﻤﻲ واﳌﺮﺣﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺑﻨﺎء "اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"  ،4ﻛﻤﺎ أ�ﺎ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺛﺎﺑﺘﺔ ﳍﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﺸﺎرك ﰲ ﲨﻴﻊ اﶈﺎﻓﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ،1991ﻛﻤﺎ أ�ﺎ ﺷﺎرﻛﺖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﲑت
اﻟﺒﻼد ﰲ اﻟﻔﱰة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ،وﲟﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب اﻟﺼﺎدر ﻓـ ـﻲ  1997/03/06ﻏﲑت إﲰﻬـ ـﺎ إﱃ"ﺣﺮﻛﺔ ﳎﺘﻤﻊ
اﻟﺴﻠﻢ".
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 1ﺧﻮﻟﻪ اﻟﻔﻴﻼﱄ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص. 186
 2ﳏﻤﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎف ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.191
 3ﺻﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﻴﺪي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص . 243
 4ﲨﺎل ﺑﺎروت وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 747
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- 4ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ :

أﻧﺸﺄت ﲨﺎﻋـﺔ اﻟﺪﻋﻮة واﻟﺘﺒﻠﻴ ـ ـ ـﻎ ﰲ  1966وﻋﺮﻓﺖ ﻣﻨـ ـ ـ ـ ـﺬ  1974ﲜﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧ ـ ـﻮان اﶈﻠﻴﲔ  ،1أﻧﺸﺄت
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ﻫ ـ ـ ـ ـ ـﺬﻩ
اﻷﺧﲑة ﲨﻌﻴـ ـﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴـ ـﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﻨﻬﻀ ـﺔ ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،1988ﰒ ﲢﻮﻟﺖ إﻟ ـ ـ ـ ـﻰ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ أﻧﺸ ـ ـ ـﺄ
ﰲ ﻣﺎرس  1989وﻋﺮف "ﲝﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ " ﲢﺖ زﻋﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺟﺎب اﷲ .

رﻓﻀﺖ اﻟﻨﻬﻀﺔ إﻟﻐﺎء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم،1991ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﳊﻮار ﺑﲔ اﳉﺒﻬﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ واﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﰲ ﻇﻞ دﺳﺘﻮر  1996واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  1997/03/06أﺻﺒﺢ
اﺳﻢ اﳊﺰب"ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ"ﻛﻤﺎ ﻏﻴﺒﺖ أي إﺷﺎرة ﻣﻨﻔﺮدة ﳌﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺸﺮوع ﺑﺮﻧﺎﳎﻬـ ـ ـ ـﺎ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻗـ ـ ـ ـﺪم
ﰲ ﻓﱪاﻳﺮ  .2 1998ﻋﺮﻓﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻧﻘﺴﺎﻣﺎ داﺧﻠﻴﺎ ﰲ  1999ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﻧﺴﺤﺎب ﻋﺒﺪ اﷲ ﺟﺎب اﷲ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ
F
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اﻟﻨﻬﻀﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﺰب ﺟﺪﻳﺪ "اﻻﺻﻼح اﻟﻮﻃﲏ" ،أﻣﺎ ﺣﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﲢﺖ ﻗﻴﺎدة ﻟﺤﺒﻴﺐ آدﻣﻲ.

 -5ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل :

ﻳﻌﺘﱪ أول ﺣﺰب ﺗﺮوﺗﺴﻜﻲ ﻋﺮﰊ ﺑﺪأ ﻧﻀﺎﻟﻪ ﰲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ،وﺑﺈﻗﺮار اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ﰲ  1989ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﱰاف

اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺑﻪ ﺳﻨﺔ  1990ﺑﻘﻴﺎدة ﻟﻮﻳﺰة ﺣﻨﻮن ،وﺗﻌﺘﱪ اﳉﺰاﺋﺮ أول دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺮؤس اﻣﺮأة ﺣﺰﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ،3وﻟﻪ
ﻃﺎﺑﻊ دﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻏﲑ ﻻغ ﻟﻸﺧﺮ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ ﺻﻒ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻔﻪ ﰲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ راﻓﻀﺎ ﻹﻟﻐﺎء اﳌﺴﺎر
اﻻﻧﺘﺨﺎﰊ واﻋﺘﻘﺎل رﻣﻮز ﺟﺒﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ ،وﻣﺆﻳﺪا ﺑﺼﺮاﺣﺔ ﻋﻮدة اﳉﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ إﱃ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ .4
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- 6اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ :

أﻧﺸﺄ ﻫﺬا اﳊﺰب ﰲ ﻓﻴﻔﺮي  1997وﲰﻲ ﲝﺰب اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وأﺳﺲ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ اﳌﻌﺎرﺿﺔ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ آﻧﺬاك ،وﻗﺪ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻘﺎﻋﺪ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ  1997ب 155ﻣﻘﻌﺪ ﺑﻌﺪ
ﺛﻼث أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ،وﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﳊﺰب ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻹدارﻳﲔ وﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﺿﻠﻲ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ اﳌﻨﺸﻘﲔ وﻟﻪ
ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻟﻴﱪاﻟﻴﺔ.
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺰاب اﻟﻜﺒﲑة ﻫﻨﺎك أﺣﺰاب ﺻﻐﲑة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﳍﺎ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﻛﺎﳊﺰب اﳉﻤﻬﻮري اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ،اﳊﺰب اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ . ......
ﻋﺮﻓﺖ اﳋﺎرﻃﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻐﲑات ﻋﺪﻳﺪة ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت أﺣﺰاب واﺧﺘﻔﺖ أﺧﺮى وﳝﻜﻦ أن ﻧﻘﺴﻢ اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻵن إﱃ ﺛﻼث ﺗﻴﺎرات ﻛﱪى ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ أﺣﺰاب اﻟﺘﻴﺎر اﻷول اﻟﻮﻃﲏ وأﻫﻢ

 1أﲪﺪ ﻣﻨﺴﻲ )ﳏﺮر( ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 157
* اﻟﺸﻮراﻗﺮاﻃﻴﺔ :ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﻮ )ﺷﻮرى( وﻗﺮاﻃﻴﺔ )اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ(.
 2إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻗﲑة وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 169
 3ﻧﻴﻔﲔ ﻣﺴﻌﺪ ،اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 48
 4ﻫﻴﻮ روﺑﺮﺗﺲ" ،اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺴﺪود واﳊﻞ اﻷﻣﺜﻞ " .دراﺳﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ  ،ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  ،اﻟﻌﺪد ، 8 ،ص . 14
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أﺣﺰاﺑﻪ ﺣﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ واﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ،ﰒ أﺣﺰاب اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ وأﻫﻢ أﺣﺰاﺑﻪ "ﲪﺲ"
و"ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ" ،أﻣﺎ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺄﻫﻢ أﺣﺰاﺑﻪ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺟﺒﻬﺔ اﻟﻘﻮى اﻹﺷﱰاﻛﻴﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ.

ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ أ�ﺎ ﺗﺘﻨﻮع ﺑﲔ ﲨﻌﻴﺎت ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ وﲨﻌﻴﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأﺧﺮى ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ وﻧﻘﺎﺑﺎت وﻏﲑﻫﺎ ،وﺳﻨﺘﻨﺎول أﳘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
- 1اﻹﻃﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ :

ﻧﺺ دﺳﺘﻮر  1989ﻋﻠﻰ اﳊﻖ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳉﻤﻌﻴﺎت ﻏﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﺎدة  39ﻣﻨﻪ ،ﰒ ﺟﺎء ﻗﺎﻧﻮن
 1990/12/04وﻛﺮس اﳊﻖ ﰲ إﻧﺸﺎء اﳉﻤﻌﻴﺎت ﻫﺬا ﻣﺎ أدي إﱃ ﺣﺪوث اﻧﻔﺠﺎر ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة اﳉﻤﻌﻮﻳﺔ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪدﻫﺎ وﺗﻨﻮع ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ،وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳉﻤﻌﻴﺎت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺣﻮاﱄ اﺛﲏ ﻋﺸﺮ أﻟﻒ ﲨﻌﻴﺔ ،وﻫﺬا
اﻟﻌﺪد اﳍﺎﺋﻞ راﺟﻊ إﱃ ﺣﺪﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ورﻏﺒﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
أﻣﺎ دﺳﺘﻮر  1996ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ إﻧﺸﺎء اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻐﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﺎدﺗﻪ " 43ﺣﻖ إﻧﺸﺎء اﳉﻤﻌﻴﺎت
ﻣﻀﻤﻮن ،ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ازدﻫﺎر اﳊﺮﻛﺔ اﳉﻤﻌﻮﻳﺔ ،ﳛﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت إﻧﺸﺎء اﳉﻤﻌﻴﺎت " .1
أﻣﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻓﻨﺺ دﺳﺘﻮر 1989ﰲ ﻣﺎدﺗﻪ  53ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﳌﻮاﻃﻦ اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت دون اﳌﺴﺎس
ﺑﺎﻷﻣـ ـ ـﻦ واﻟﺪﻓ ـ ـﺎع اﻟﻮﻃﲏ واﻷﻋﻤ ـ ـﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـ ـ ـﺔ ذات اﳌﻨﻔﻌـ ـ ـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـ ـﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺟ ـ ـﺎء اﻟﻘﺎﻧ ـ ـﻮن  14/90اﳌـ ـ ـﺆرخ
ﰲ ﻳﻮﻧﻴﻮ 1990اﳌﻌﺪل واﳌﺘﻤﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن  30/91اﳌﺆرخ ﰲ 21دﻳﺴﻤﱪ  1991وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ  12/96اﳌ ـ ـ ـﺆرخ
ﰲ  10ﻳﻮﻧﻴﻮ  1996ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻟﻜﻴﻔﻴﺎت ﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻖ اﻟﻨﻘﺎﰊ .2
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 -2أﻫﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ

ﻟﺘﺠﺎوز أزﻣﺔ  1988ﻧﺎدت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﺳﺘﻮر  1989ﲝﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ
واﻟﱵ أﻛﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ دﺳﺘﻮر  ،1996واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻇﻬﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﺳﻨﺤﺎول دراﺳﺔ أﳘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل:
أوﻻ /اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ.

ﻛﻮﻧﺖ اﻟﻨﺴﺎء اﳉﺰاﺋﺮﻳﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻧﺒﺬ وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﻨﻒ
واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،واﳌﻼﺣﻆ أن اﳌﺮأة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﲤﻠﻚ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﰲ ﻃﺮح ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ
ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺎﻳﺎ واﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ  ،3وﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ
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 1ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﲑوت ﻟﻸﲝﺎث واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ،دﺳﺎﺗﲑ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 131
 2ﺣﺴﻴﻨﺔ ﺷﺮون "،اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ" )ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲎ اﻷول اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة 11-10،دﻳﺴﻤﱪ  ،(2005ص
. 130
 3ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺟﺎﰊ ،اﳊﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﲔ أزﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺷﺮوخ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ )ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺪى اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ دراﺳﺎت ﻋﻦ اﳊﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ
ﻣﺼﺮ ،اﻟﺴﻮدان ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ﺳﻮرﻳﺎ ،ﻟﺒﻨﺎن ،اﻷدرن ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﻣﺼﺮ ﰲ  ،( 2006ص . 303
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اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺿﻌﻔﻬﺎ وﻋﺪم ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺮﻳﻒ ،وﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ إﱃ اﻗﺘﺼﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻨﺨﺒﻮي اﳌﺘﻤﺮﻛﺰ ﰲ اﳌﺪن اﻟﻜﱪى .1
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ﺛﺎﻧﻴﺎ /ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن :

ﺘﻢ ﻬﺑﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻓﺌﺔ اﶈﺎﻣﲔ واﳉﺎﻣﻌﻴﲔ واﻷﻃﺒﺎء ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻴﺴﺎري واﳊﺮﻛﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻟﱪﺑﺮﻳﺔ ،وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 .1اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن :

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ  1985ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﶈﺎﻣﻲ " ﻳﺤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر" ،ﻫﻲ ﻋﻀﻮ ﰲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﺗﺘﻢ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳉﺰاﺋﺮي ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وإﻋﻼم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﳉﺰاﺋﺮي واﻟﺪوﱄ
ﻋﻦ وﺿﻌﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ .2
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 .2اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن :
أﻧﺸﺄ ﲟﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ ﰲ ﻓﻴﻔﺮي  ،1992وﻳﻌﺘﱪ ﻫﻴﺌﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أﻧﺸﺄت ﰲ ﻇﻞ أزﻣﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ
ﺮد اﳍﺠﻤﺎت اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻬﺑﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻳﻘﻮم ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﳐﻞ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺮﺳﻞ إﱃ رﺋﻴﺲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ وإرﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ .3
ﺳﺎﻫﻢ اﳌﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ وﻧﺒﺬ اﻹرﻫﺎب ،ﻓﻘﺪ دﻋﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ إﱃ ﺿﺮورة
اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻹرﻫﺎب ودﻋﺎ إﱃ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﰲ إﻃﺎر آﻟﻴﺎت دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ .4
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ﺛﺎﻟﺜﺎ  /اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

ﺗﻌﺪ ﻧﺘﺎﺟﺎ ﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ اﳍﻮﻳﺔ داﺧﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﺎﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﱵ أﻧﺸﺎت ﺳﻨﺔ
 1997واﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﳊﺮﻛﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱪﺑﺮﻳﺔ ) ،(M.C.Bاﻟﺸﻲء
اﻟﺬي ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﻘﺴﺎم اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ .5
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راﺑﻌﺎ  /اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت
ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أﻛﱪ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻫﻲ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻤﺎل اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ،وﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت
اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻛﺎﳌﻬﻨﺪﺳﲔ اﻷﻃﺒﺎء ،اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ ،اﻟﺼﺤﻔﻴﲔ وﻏﲑﻫﻢ .
-1اﻹﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ :
1

ﳏﻤﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎف ،ﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ)ﺳﻄﻴﻒ :ر اﺠﻤﻟﺪد ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ( ،دون ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ،ص . 84

 2ﳏﻤﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎف ،ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 205
 3ﻣﺒﺎرك ﻣﺒﺎرك أﲪﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 232
 4اﳌﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي  1999ﻣﻦ  1ﺟﺎﻧﻔﻲ اﱃ 31دﻳﺴﻤﱪ  ،1998اﳉﺰاﺋﺮ :اﳌﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،1999 ،ص . 13
 5ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﺮﻗﻮق ،ﺻﻮﻧﻴﺎ اﻟﻌﻴﺪي  ،ﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ )ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻗﻲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ،ﺑﺴﻜﺮة ﰲ
11-10دﻳﺴﻤﱪ  ،(2005ص . 98
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ﻛﺎﻧﺖ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻹﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻤﺎل اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﺗﺎﺑﻌﺔ إﱃ ﺣﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،وﺑﻌﺪ إﻗﺮار اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﰲ ﻇﻞ ﺗﻨﺎﻣﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﺗﺪﻫﻮر اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ إﲢﺎد اﻟﻌﻤﺎل
اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﰲ اﳌﻨﺸﺂت اﳋﺎﺻﺔ .
ﻇﻬﺮت أول ﲡﺮﺑﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ  1990ﲢﺖ اﺳﻢ "اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ" واﶈﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺒﻬﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ،وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ اﳉﺒﻬﺔ ﻋﻠﻰ أن ﲤﺜﻞ داﺧﻠﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،وﺗﻌﺪ ﳕﻮذﺟﺎ ﻣﻜﺮرا
ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎﰊ ،وﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ  اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﺣﺰب اﳉﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ .1
ﻳﻼﺣﻆ أن ﺳﺴﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺪورﻫﺎ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ وإﺛﺮاء اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻤﺎ أ�ﺎ ﻻ ﺗﻮﻓﺮ
ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘـ ـﻮم ﺑﺪورﻫـ ـ ـﺎ ﻟﺴﺎﳘﺖ ﰲ ﲢﺴﲔ إدارة اﳊﻜﻢ ﻋﱪ ﺗﻌﺰﻳ ـ ـﺰ اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴـ ـﺔ
ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .2
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اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ  :اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.

ﺗﺒﻨﺖ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺬ دﺳﺘﻮر  1989وﻛﻔﻞ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺴﺮى ﰲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺰﻳﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ أو اﻟﻮﻃﲏ  ،3وﻗﺪ ﻧﻈﻤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﻋﺎم 1991وأﻓﺮزت ﻓﻮز اﳉﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ وﻫﺬا ﻣﺎ رﻓﻀﻪ اﳉﻴﺶ اﳉﺰاﺋﺮي
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اﻟﺬي ﺗﺪﺧﻞ وأﻟﻐﻰ اﳌﺴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﰊ وﺗﺰاﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺸﺎذﻟﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ وﺣﻠﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ،ﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻼد ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻓﺮاغ ﻣﺆﺳﺴﻲ دﺳﺘﻮري دام ﻣﻦ1992إﱃ ﻏﺎﻳﺔ  ،1995ﻫﺬا اﻷﺧﲑ
ﻣﺜﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻮدة اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﻣﺴﺎر ﺑﻨﺎء ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ أول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﺗﻠﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم  ،1997وﻗﺪ واﺻﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﺷﺮﻋﻴﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈ ـﺎم وﳌـ ـ ـ ـ ـﺎ
ﻻ إﺿﻔﺎء اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ،وﻗﺪ ﲤﺜﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  1999اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ و 2002اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﰒ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ رﺋﺎﺳﻴﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا.
أوﻻ -اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ :

ﻧﻈﺮا ﻟﻔﺸﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳊﻮار اﻟﱵ اﻧﺘﻬﺠﻬﺎ ﳎﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ إﳚﺎد ﺣﻞ ﻟﻸزﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﳋﺮوج ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
واﻟﻌﻮدة إﱃ ﻣﺴﺎر اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﰎ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﰒ ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮر  1989ﰒ إﺟﺮاء
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﺎم .1997

 1ﳏﻤﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎف ،ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 204،203
 2ﲨﺎل ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﺿﻠﻊ ،ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻹﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ) ط1؛ ﻟﻴﺒﻴﺎ :اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻏﺮﻳﺎن ( ،2008 ،ص . 85
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)Boualem Benhamouda , L’exercice Démocratique du pouvoir ( entre la théorie et la réalité
( Alger : Dar El Oumma), 1999,133
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 .1اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ :1995

ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳊﻮار اﳌﻨﻄﻠﻘﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول ﻟﺴﻨﺔ  1994ﺑﲔ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

اﻧﺘﻬﺞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻴﺎﻣﻴﻦ زروال ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺟﺪﻳﺪا أﻋﻠﻨﻪ ﰲ ﺧﻄﺎب ﻟﻪ ﰲ  1994/10 /31أن اﳊﻮار ﻫﺎﺗﻪ اﳌﺮة ﺳﻴﻜ ـ ـﻮن

ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ إﺷﺎرة إﱃ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﻋﻠﻰ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أن ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ .1
ﻟﻘﺪ ﺳﺒﻖ إﺟﺮاء ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻹﳒﺎﺣﻬﺎ ،وأﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات إﻧﺸﺎء ﳉﻨﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﻔﻲ  1995ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﻀﲑ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ،وﺗﻌﺪﻳﻞ
اﻟﻘﺎﻧﻮن  13- 89ﺑﺎﺷﱰاط  75أﻟﻒ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﱰﺷﺢ ﰲ  25وﻻﻳﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .2
ﰎ ﲢﺪﻳﺪ  16ﻧﻮﻓﻤﱪ 1995ﻣﻮﻋﺪا ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺻﺮح رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ
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اﻟﻴﻤﻴﻦ زروال ﰲ  19ﺳﺒﺘﻤﱪ '' 1995وﺑﺪﻋﻮﺗﻜﻢ ﻣﺆﺧﺮا ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻳﻮم  16ﻧﻮﻓﻤﱪ اﻟﻘﺎدم ﻓﺈﻧﲏ

ﺣﺪدت أﺟﻞ ﻣﻬﻤﱵ ،ﺗﺎرﻛﺎ ﻟﻜﻢ ﳑﺎرﺳﺔ ﺳﻴﺎدﺗﻜﻢ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﲑﻛﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة " .3
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ﺷﺎرك ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أرﺑﻊ ﻣﺮﺷﺤﲔ ﻫﻢ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﻛﺮوح ﻋﻦ ﺣﺰب اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﳉﺰاﺋﺮي ،اﻟﻴﺎﻣﻴﻦ زروال

ﻣﱰﺷﺢ ﺣﺮ ،وﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺤﻨﺎح ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ ،وﺳﻌﻴﺪ ﺳﻌﺪي ﻋﻦ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓ ـ ـ ـﺔ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴـ ـ ـﺔ

وﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﲨﻴﻊ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺿﺮور ﺣﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﱵ ﲤﺮ ﻬﺑﺎ اﻟﺒ ـ ـﻼد ﺣﱴ وإن اﺧﺘﻠﻔ ـ ـﻮا
ﰲ اﳊﻠﻮل اﳌﻘﱰﺣﺔ ﳊﻠﻬﺎ.
ﺟﺮت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﰲ اﳌﻮﻋﺪ اﶈﺪد ﳍﺎ وأﺳﻔﺮت ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻗﺪرت ب  ،% 67،71وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻈﺮوف اﻟﺒﻼد آﻧﺬاك ،وﻣﺜﻠﺖ رﺳﺎﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻫﲑ ﺗﺆﻛﺪ إرادﻬﺗﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻠﻢ واﻻﺳﺘﻘﺮار
واﺳﱰﺟﺎع وﺗﲑة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،4ﻛﻤﺎ أﺳﻔﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻦ ﻓﻮز اﳌﺮﺷﺢ اﻟﻴﺎﻣﻴﻦ زروال ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ
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ب ،% 61،34وﻓﺎز ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺤﻨﺎح ب،% 25,38وﺣﻞ ﻓ ـ ـﻲ اﳌﺮﺗﺒـ ـﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺪﻛﺘ ـ ـﻮر ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻌﺪي
إذ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ،% 9،29وأﺧﲑا اﻟﺴﻴﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﻛﺮوح اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  3،78ﰲ اﳌﺌﺔ .5
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ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻪ أن ﻫﺪف اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻟﻴﺲ رﺋﻴﺴﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﺑﻞ ﳎﺮد رﺋﻴﺲ وﻟﻮ
ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﻷن إﻋﺎدة اﳍﺒﺔ واﳌﻜﺎﻧﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻟﺒﻨﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ .6
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 1ﺣﺴﲔ ﻣﺮزود ،ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺣﺰاب ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  ) 1999-1989رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ( ، 2002-2001،
ص . 109
2ﺧﺎﻟﺪ ﺗﻮازي ،اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ  -اﳌﻜﺎﻧﺔ  -اﳌﻤﺎرﺳﺔ  -اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ )رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧﺪة ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ( ،
 ،2006-2005ص . 138
 3اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،دون ﻫﻴﺌﺔ ،ﺧﻄﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻤﲔ زروال ) اﳉﺰاﺋﺮ  :اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ، (1995/10/ 22-8 ،ص . 43
 4ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﻴﻤﻮر ،اﳉﺰاﺋﺮ اﳊﻠﻢ واﻟﻜﺎﺑﻮس ) ط2؛ اﳉﺰاﺋﺮ  :دار ﻫﻮﻣﻪ ( ،2003 ،ص . 258
* ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻮﻃﲏ ) ﲢﺎﻟﻒ ﺳﺎﻧﺖ إﳚﺪﻳﻮ( ﻳﻜﻮن ﻣﻦ  :ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ،ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻘﻮى اﻹﺷﱰاﻛﻴﺔ ،اﳉﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ اﳌﻨﺤﻠﺔ .
 5ﲨﺎل ﺑﺎورت وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 750
 6ﺻﻠﻴﺤﺔ ﺑﻴﻮش ،اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﻴﺎﺗﻪ ﰲ دﺳﺘﻮر  )1996رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج ﳋﻀﺮ ﺑﺎﻧﺘﺔ( ، 2004-2003 ،ص . 41
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- 2اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ):(1997

إن ﻓﻮز اﻟﻴﺎﻣﻴﻦ زروال ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم  1995أﻛﺴﺒﺘﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ وﺧﻮﻟﺘ ـ ـﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﺪﻳ ـ ـﺪ

ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺪف اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮة دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﲡﺴﺪت ﰲ ﺛﺎﱐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﳌﻼﺣﻆ أ�ﺎ ﺟﺮت ﰲ ﻇﺮوف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ وﻣﺄزوﻣﺔ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓ ـ ـﺔ إﱃ أوﺿﺎع ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻴﺎﻣﻴـ ـﻦ زروال ﰲ ﲢﺠﻴ ـ ـ اﳌﻌﺎرﺿﺔ وﻬﺗﻤﻴـ ـ ـﺶ

ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﳉﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ  ،1وﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ أن ﻳﻄﺎل ﻫﺬا اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻗﻮى ﻣﻌﺎرﺿﺔ أﺧﺮى ﺳﺎرﻋﺖ ﻟﻠﻌـ ـ ـﻮدة
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إﱃ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜـ ـﻞ ﺟﺒﻬ ـ ـﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﱵ أﺧﺮﺟﻬ ـ ـﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﻣﻬﺮي ﻟﻠﻤﻌ ـ ـﺎرﺿﺔ ،وﻣﻨﻬـ ـ ـﺎ ﻣﻦ واﻓﻘﺖ
ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺮاﳎﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﲪﺲ واﻟﻨﻬﻀﺔ،ﻛﻤﺎ ﰎ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻴﻼد ﺣﺰب ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺮف
ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ.
ﺳﺒﻖ إﺟﺮاء ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﱐ اﻷﺣﺰاب واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي ﻟﻸﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺻﺪر ﲟﻮﺟﺐ أﻣﺮ رﻗﻢ  09/97ﻳﻮم ،1997/03/06ﻛﻤﺎ ﻋﺪل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ
اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  08/97اﳌﺆرخ ﰲ 1997/03/ 06وﻗﺪ ﺣﺪد ﻋﺪد اﳌﻘﺎﻋﺪ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ب380
ﻣﻘﻌﺪا،ﻛﻤﺎ ﺣﺪد ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻘﺎﻋﺪ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﺣﻴﺚ ﳝﻨﺢ ﻣﻘﻌﺪ واﺣﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ  80000ﻧﺴﻤﺔ وﻛﻞ ﺣﺼﻴﻠﺔ
ﺑﺎﻗﻴﺔ ﺗﻘﺪر ب  40000ﻧﺴﻤﺔ ﳜﺼﺺ ﳍﺎ ﻣﻘﻌﺪ ،وﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪد اﳌﻘﺎﻋﺪ ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﱵ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪد
اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ  150000ﻧﺴﻤﺔ ،وﻷول ﻣﺮة ﻣﺜﻞ اﳌﻮﻃﻨﻮن اﳌﻘﻴﻤﻮن ﺑﺎﳋﺎرج ب 8ﻀﺎء ﻣﻨﺘﺨﺒﲔ ﺑﺎﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ
اﻟﻮﻃﲏ .2
ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺴﻌﺔ وﺛﻼﺛﻮن ) (39ﺣﺰﺑﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﻮاﺋﻢ اﻷﺣﺮار ،وﻣﻦ أﻫﻢ
اﻷﺣﺰاب اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ،وﺟﺒﻬﺔ اﻟﻘﻮى اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ ،واﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﺣﺰب اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﳉﺰاﺋﺮي ،وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻨﺎﻓﺴﺎ ﺷﺪﻳﺪا ﺑﻴﻨﻬﺎ.
ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ب ،% 65،6ﺣﻴﺚ ﻓﺎز ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ
ب 156ﻣﻘﻌﺪا ،وﻗﺪ ﺟﺎء ﰲ اﳌﺮاﺗﺐ اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﱃ ﺑﱰﺗﻴﺐ ،ﺣﺮﻛﺔ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ب 69ﻣﻘﻌﺪا ،ﰒ ﺟﺒﻬﺔ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ب  61ﻣﻘﻌﺪا ،ﰒ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ب  34ﻣﻘﻌﺪا ،ﰒ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻘﻮى اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ ب  19ﻣﻘﻌﺪا.
دﻟﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ ﺑﺎﻹﺳﻼم اﳌﻌﺘﺪل  ،3وﻣﻨﻪ إﻧﺸﺎء ﳎﻠﺲ
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ﺷﻌﱯ وﻃﲏ ﺗﻌﺪدي وﺣﻜﻮﻣﺔ اﺋﺘﻼﻓﻴﺔ ﻳﺮﺋﺴﻬﺎ أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻲ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻘﻼل اﳉﺰاﺋﺮ.

 1أﲪﺪ ﻣﻨﻴﺴﻲ ) ﳏﺮر( ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 144
2ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻠﻌﻮر ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 259
 3ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،ص . 259
* ﺳﻴﻔﻲ ﻣﻘﺪاد  ،أﲪﺪ ﻃﺎﻟﺐ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ،ﻋﺒﺪ اﷲ ﺟﺎب اﷲ  ،ﻳﻮﺳﻒ اﳋﻄﻴﺐ ،ﻣﻮﻟﻮد ﲪﺮوش  ،ﺣﺴﲔ آﻳﺖ أﲪﺪ .
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ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻴﺎﻣﻴﻦ زروال ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴـ ـ ـﺔ واﻟﻌﻮدة إﱃ ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴ ـ ـﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻫ ـ ـﺬا ﻣﺎ ﲡﺴﺪ

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم  1995واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ،1997ﻏﲑ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻴﺎﻣﻴﻦ زروال

ﺗﻌﺮض ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﱵ دﻓﻌﺘﻪ إﱃ اﲣﺎذ ﻗﺮار ﺗﻘﺪﱘ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ وإﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 1999/04/15ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﲢﻘﻴﻖ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي.
• اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم :1999

ﺪر اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  07ﻣﺮﺷﺤﲔ أﻏﻠﺒﻬﻢ أﺣﺮار ،وﻫﻢ ﺣﺴﻴﻦ آﻳﺖ أﺣﻤﺪ ،ﻣﻮﻟﻮد

ﺣﻤﺮوش ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ،ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻄﻴﺐ ،ﻋﺒﺪ اﷲ ﺟﺎب اﷲ ،ﺳﻴﻔﻲ ﻣﻘﺪاد ،أﺣﻤﺪ ﻃﺎﻟﺐ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ.
ﻗﺒﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﻗﱰاع أﺻﺪر اﳌﺮﺷﺤﲔ اﻟﺴﺘﺔ *ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺰوﻳﺮ ﰲ اﳌﺮاﻛﺰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ
ﻷﻓﺮاد اﳉﻴﺶ واﳌﻜﺎﺗﺐ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪة واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،إﻻ أن ﺟﻮاب
رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﺎن ﳐﻴﺒﺎ ﻷﻣﺎﳍﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ إﻟﻐﺎء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ .
رﻏﻢ اﻧﺴﺤﺎب اﳌﱰﺷﺤﲔ اﻟﺴﺖ وﺑﻘﺎء ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻓﻘﻂ ،إﻻ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﻤﺮت وأﺟﺮﻳﺖ

ﰲ ﻳﻮم  15أﻓﺮﻳﻞ  ،1999ﻬﺑﺬا ﲢﻮﻟﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ إﱃ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ .1
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أﺳﻔﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻗﺪرت ب، % 60،25وﻓﺎز ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ

 % 73،79ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ،أﻣ ـ ـﺎ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬـ ـﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ب ، % 12،23ﻛﻤ ـ ـﺎ ﲢﺼ ـ ـﻞ

ﻋﺒﺪ اﷲ ﺟﺎب اﷲ ﻋﻠـ ـﻰ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـ ـﺔ ب، % 3،95وﺟـ ـ ـﺎء ﻓـ ـﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟ ـ ـﺮاﺑﻌﺔ ﺣﺴﻴﻦ آﻳﺖ أﺣﻤﺪ ب% 3،17

ﻳﻠﻴـ ـﻪ ﻣﻮﻟـ ـﻮد ﺣﻤـ ـﺮوش ب % 3،09ﻣﻘـ ـﺪاد ﺳﻴﻔ ـ ـﻲ ﺑﻨﺴﺒ ـﺔ  % 2،24ﺑﻴﻨﻤـ ـﺎ ﲢﺼﻞ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻋﻠـ ـﻰ ﻧﺴﺒﺔ

.2 % 1،22
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ﺑﻌـ ـﺪ ﺗﻮﱄ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳ ـ ـﺔ ﻗﺪم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﺋﺎم اﳌﺪﱐ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺼﺎﳊـ ـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

واﳋ ـ ـﺮوج ﻣ ـ ـﻦ اﻷزﻣ ـ ـﺔ.

• اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم : 2002

ﺷﻬﺪت اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ 30ﻣﺎي  2002ﺛﺎﻟﺚ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﻌﺪدﻳﺔ ،وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﰲ ﻇﻞ
اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻨﺴﱯ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت أزﻣﺔ اﻟﻌﺮوش* ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺣﺰب

اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻣﻦ اﳋﻼف ﺑﲔ أﻋﻀﺎﺋﻪ واﻟﺬي أدى إﱃ اﻧﻘﺴﺎﻣﻬﺎ وﻇﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﳍﺎ ﲤﺜﻞ ﰲ اﻟﺤﺒﻴﺐ آدﻣﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺣﺮﻛﺔ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ اﺛﺮ وﻓﺎة ﻗﺎﺋﺪﻫﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺤﻨﺎح .

* ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﰲ  2002-2001أزﻣﺔ ﻛﺒﲑة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﺘﻞ ﺷﺎب ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ داﺧﻞ أﺣﺪ ﻣﻘﺮات اﻟﺪرك اﻟﻮﻃﲏ  ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﻇﻬﺮ ﺗﻴﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺮف ﺑﺎﻟﻌﺮوش .
 1أﲪﺪ ﻣﻨﻴﺴﻲ )ﳏﺮر( ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 145
 2ﺣﺴﲔ ﻣﺮزود ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 145
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ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻦ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع أﻣﺮ ﻣﻌﺪل وﻣﺘﻢ ﻷﻣﺮ رﻗﻢ 08-97اﳌﺆرخ ﰲ  06ﻣﺎرس

 1997اﻟﺬي ﳛﺪد اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻋﺪد اﳌﻘﺎﻋﺪ اﳌﻄﻠﻮﺷﻐﻠﻬﺎ ﰲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ،واﺣﺘﻮى ﻫﺬا اﻷﻣﺮ
ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻋﺪد اﳌﻘﺎﻋﺪ إﱃ  389ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
ﺗﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  21ﺣﺰﺑﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺮﺷﺤﲔ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ ،وﻗﺎﻃﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳎﻤﻮﻋ ـ ـ ـﺔ
ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أﳘﻬﺎ ﺣﺰب ﺟﺒﻬـ ـﺔ اﻟﻘﻮى اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ وﺣﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ أﺟـ ـﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴـ ـﺔ
ﻋﻠﻰ إﺛﺮ أﺣﺪاث اﻟﻌﺮوش .
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  % 46،95وﺗﻌﺘﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻏﲑ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺘﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻧﺘﺨﺎﺑـ ـ ـﺎت ) ،(1999/1997/1995وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠ ـ ـﻰ أن اﳉﺰاﺋ ـ ـﺮ ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺖ ﻋﻬ ـ ـﺪ اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺮﺗﻔﻌ ـ ـﺔ
ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ،وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮاﺗﺐ اﻷوﱃ ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ ﲝﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻘﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن
199ﻣﻘﻌﺪا ،ﰒ ﺟﺎء ﺣﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ب 48ﻣﻘﻌﺪا ،ﰒ ﺣﺰب ﺣﺮﻛﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻮﻃﲏ
ب 43ﻣﻘﻌﺪا ،وﺟﺎء ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ ب 38ﻣﻘﻌﺪا .
ﻣﺜﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﺗﺰﻛﻴﺔ ﻟﻪ وﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻟﺸﺮﻋﻴﺘﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻓﺎز ﻬﺑﺎ ﰲ  1999ﻣﻦ اﻧﺴﺤﺎب اﳌﱰﺷﺤﲔ اﻟﺴﺖ وﺗﺸﻜﻴﻚ ﰲ ﻧﺰاﻫﺘﻬﺎ وﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﳒﺎح اﳊﺰﺑﲔ اﳊﻠﻴﻔﲔ ﻟﻪ)ﺣﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ وﺣﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ(

ﻳﻌﺘﱪان ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ،ﻛﻤﺎ أن ﳒﺎح ﻫﺬﻳﻦ اﳊﺰﺑﲔ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ،ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ﻗﻴﺎدة اﻟﺒﻼد ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻠﻔﺎت ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ....

• اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم :2004
ﺗﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم  2004ﺛﺎﻟﺚ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺟﺎءت ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮوف داﺧﻠﻴﺔ
وﺧﺎرﺟﻴﺔ ﳑﻴﺰة ،ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﲤﻜﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﳒﺎزات اﳌﻬﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ

ﳒﺎﺣﻪ ﰲ إﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﻮﺋﺎم اﳌﺪﱐ ﻛﺨﻄﻮة ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﳒﺎﺣﻪ ﰲ اﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺰب اﳉﺒﻬﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﻛﻤﺪاﻧﻲ ﻣﺮزاق ،ﻬﺑﺬا ﲤﻜﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ اﻧﻔﺠﺎر اﻷزﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﲔ

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﳊﺰب اﶈﻈﻮر ﳊﻞ اﻷزﻣﺔ.
وﺿﻌﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻀﲑات ﻟﻀﻤﺎن ﺳﲑ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم  2004أﳘﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻧﻈﺎم
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻗﻢ 01-04اﳌﺆرخ ﰲ  2004 /02/07ﻳﻌﺪل وﻳﺘﻤﻢ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  07-97اﳌﺆرخ ﰲ 1997/03/06
ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﰎ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎد اﻹدارة وﲢﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
اﳉﻬﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وإﺣﻼل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪل اﻹدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳉﻨﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ،1ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲤﻜﲔ
اﻷﺣﺰاب واﳌﺮﺷﺤﲔ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻗﻮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻗﱰاع ،ﺣﻴﺚ ﳛﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺷﺢ ﺗﻌﻴﲔ ﳑﺜﻞ ﻟﻪ ﰲ ﻛﻞ
F156

 1ﲪﻴﺪ ﻳﺎﺳﲔ " ،ﺗﻐﲑات ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم اﳌﺰورﻳﻦ" ،ﻳﻮﻣﻴﺔ اﳋﱪ ،اﻟﻌﺪد  ،3961اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ،2003/12/ 16ص .02
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ﻣﻜﺘﺐ ﳊﻀﻮر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﻟﻐﺎء اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻮداء ﺣﻴﺚ أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﳉﻴﺶ ﺑﺄ�ﻢ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﺧﺎرج
اﻟﻠﻌﺒﺔ .1
F157

ﺷﺎرك ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ـ ـﺎت ﺳﺘﺔ ﻣﺮﺷﺤﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ وﻟﻮﻳﺰة ﺣﻨﻮن أﻣﻴﻨ ـ ـﺔ ﺣﺰب اﻟﻌﻤ ـ ـ ـ ـﺎل ،وﻋﺒﺪ اﷲ

ﺟﺎب اﻟﻠـ ـﻪ رﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛـ ـ ـﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻮﻃﲏ ،وﺳﻌﻴﺪ ﺳﻌﺪي رﺋﻴﺲ ﺣ ـ ـ ـﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣـ ـ ـ ـﻦ أﺟﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓـ ـ ـ ـ ـﺔ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴ ـﺔ
وﻋﻠﻰ ﻓﻮزي اﻟﺮﺑﻌﻴﻦ ﻣﺮﺷﺢ ﺣﺰب ﻋﻬﺪ  54وﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻦ ﺣﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ.

ﺟﺮت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﰲ اﳌﻮﻋﺪ اﶈﺪد ﳍﺎ ﰲ  08أﻓﺮﻳﻞ  ،2004و أﺳﻔﺮت ﻋﻠﻰ ﻓﻮز ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﺑﻌﻬﺪة

ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %84ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ،ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻮزﻋﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ) ( %16ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ اﳋﻤﺴﺔ
اﻟﺒﺎﻗﲔ .2
F158

أﺧﲑا إن ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﺤﺖ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ دﻋﻤﺎ ﻟﻠﺴﲑ ﻗﺪﻣﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﳎﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ

ﺑﺎﳌﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺤﺘ ـﻪ ﺷﺮﻋﻴـ ـﺔ ﺿﺪ أي ﺿﻐﻮط ﳝﻜـ ـ ـﻦ أن ﻳﺘﻌﺮض ﳍـ ـ ـﺎ ﺳ ـ ـﻮاء ﻣـ ـﻦ ﻗﺒ ـ ـ ـﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳـ ـ ـﺔ
أو ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﳉﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ .3
F159

• اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم : 2007

ﺟﺮت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم  2007ﲟﺸﺎرﻛﺔ  24ﺣﺰﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ  12229ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻮا ﺣﻮل  389ﻣﻘﻌﺪا وﲤﻴﺰت ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت ب ،% 35،65ﻓﺎز
ﺑﺎﳌﺮاﺗﺐ اﻟﺜﻼث اﻷوﱃ ﺣﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ب 136ﻣﻘﻌﺪا ،ﰒ ﺣﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ب61
ﻣﻘﻌﺪا ،ﰒ ﺣﺰب ﺣﺮﻛﺔ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ ب  52ﻣﻘﻌﺪا.
اﺧﺘﻠﻒ اﶈﻠﻠﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن ﰲ ﺣﺼﺮ أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2007
وﳝﻜﻦ أن ﻧﺮﺟ ـ ـﻊ ذﻟﻚ إﻟـ ـﻰ ﻓﻘ ـ ـﺪان اﳌﻮاﻃ ـ ـﻦ اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﺜﻘﺔ ﻓـ ـﻲ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻪ ،ﻛﻤـ ـﺎ أن اﻟﱪاﻣﺞ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﺗﻌـ ـﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ
وﻻ ﺗﻮاﻛﺐ اﳌﺘﻐﲑات اﳊﺪﻳﺜﺔ.
• اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم : 2009
ﺟﺮت ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷﺧﲑ ﰲ  2008اﻟﺬي أﻗﺮﻩ اﻟﱪﳌﺎن اﳉﺰاﺋﺮي واﻟﺬي ﺧﻮل
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ اﻟﱰﺷﺢ ﻟﻌﻬﺪة ﺛﺎﻟﺜﺔ ،وﺗﺮﺷﺢ ﳍﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ و ﻟﻮﻳﺰة ﺣﻨﻮن رﺋﻴﺴﺔ ﺣﺰب

اﻟﻌﻤﺎل وﻣﻮﺳﻰ ﺗﻮاﺗﻲ رﺋﻴﺲ اﳉﺒﻬﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻓﻮزي رﺑﺎﻋﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب ﻋﻬﺪ  ،54ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب
اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳊﺮﻳﺔ ،وﻣﺤﻤﺪ ﺟﻬﻴﺪ ﻳﻮﻧﺴﻲ رﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻮﻃﲏ اﻹﺳﻼﻣﻲ .

أﺟﺮﻳﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﻲ  9أﻓﺮﻳﻞ  2009وأﺳﻔﺮت ﻋﻠﻰ ﻓﻮز اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ وﺑﻌﻬﺪة ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ

 % 90،33ﰒ ﺗﻠﺘﻪ ﻟﻮﻳﺰة ﺣﻨﻮن ب  % 4،5ﰒ ﻣﻮﺳﻰ ﺗﻮاﺗﻲ ب  ،%2،31وﺟﻬﻴﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 1،37

Aissa khelladi, Démocratie à l'Algérienne les leçons d'une élection ( Alger : Mitidja) ,2004, p 52 .
2
3

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻌﺮﰊ  .2004-2003اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻫﺮام  ،2004،ص 414، 413
ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،ص .414
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1

وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،% 0،92وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ  % 74،56ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻮاﱄ  20ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ و 623أﻟﻔﺎ
و 608ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﳍﻢ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ .1
F160

ﳒﺢ ﺑﻮﺗﻘﻠﻴﻘﺔ ﻓـ ـ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﲢﺎﻟﻒ ﺑﲔ اﻷﺣﺰاب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻬﺑﺬا أﺻﺒﺤﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠـ ـﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﳎﻪ ،ﻬﺑ ـ ـﺬا

ﻻ ﺳﺒﺐ ﻟﻼﺧﺘﻼف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﲔ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

• اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم : 2012
ﺟﺎءت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻷﺧﲑة ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻋﺮﺑﻴﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻔﻮذ اﻷﺣﺰاب
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻓﺎز ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب ﰲ آﺧﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم
 2011ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃﻤﺎ ﻓﺎز ﺣﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ  ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻌﺎم .2011
أﻋﺪت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ إﻋﺪادا ﺣﺴﻨﺎ ،ﺳﺨﺮت ﻟﻪ ﲨﻴﻊ اﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ
ﺑﺈﳒﺎﺣﻬﺎ ودﻋﺖ ﻣﺮاﻗﺒﲔ دوﻟﻴﲔ ﳊﻀﻮر اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أ�ﺎ ﺗﺴﺎﻫﻠﺖ ﻣﻊ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻇﻬﺮت
ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻓﻴﻔﺮي اﳌﺎﺿﻲ وﻋﺪدﻫﺎ  21ﺣﺰﺑﺎ ،ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﺪد اﻷﺣﺰاب اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻳﺒﻠﻎ  44ﺣﺰﺑﺎ .2
ﺗﻨﺎﻓﺴﺖ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ  468ﻣﻘﻌﺪا ،وﺟﺎءت ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ب 43ﺑﺎﳌﺌﺔ ،وأﺳﻔﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮاﺗﺐ اﻷوﱃ ﳍﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﻮز ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ
ﲟﻌﺪل  220ﻣﻘﻌﺪا ،ﻳﻠﻴﻬ ـ ـﺎ ﺣﺰب اﻟﺘﺠﻤـ ـﻊ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ب  70ﻣﻘﻌﺪا ﺛـ ـﻢ ﲢﺎﻟﻒ اﳉﺰاﺋـ ـ ـﺮ اﳋﻀ ـ ـﺮاء واﳌﺘﻜ ـ ـﻮن
ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ وﺣﺮﻛﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻮﻃﲏ ب 47ﻣﻘﻌﺪا.
ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﺟﻠﻴﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻮ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺷﺎرﻛﺖ
أﺣﺰاب ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ  21ﺣﺰﺑﺎ،ﱂ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﺷﺮط ﲢﻀﲑﻫﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺰاب ﺗﻌﺎﱐ
ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﰲ اﳌﻨﺎﺿﻠﲔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻧﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﺸﺘﻴﺖ أﺻﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ
ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺣﺼﻮل ﺣﺰب أو ﺣﺰﺑﲔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻌﺎرض اﻟﺮﺋﻴﺲ وأن ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﱪﳌﺎن ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻀﺎدة ﳍﺎ .3
أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا ﻋﻤﺎ ﺗﻮﻗﻌﻪ اﶈﻠﻠﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن ،وﳝﻜﻦ أن ﻧﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﳋﻄﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ
F16
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ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﰲ  10ﻣﺎي  2012ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺳﻄﻴﻒ واﻟﺬي دﻋﺎ ﻓﻴﻪ إﱃ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻔﺎﺟﺄة ،ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﺼﻮل ﺣﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ،ﺑﻌﺪ

 1اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ  . 2008ﻣﺼﺮ  :ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، 2009-2008 ،ص . 96
 2ﻣﻘﺮان أﻳﺖ اﻟﻌﺮﰊ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  10ﻣﺎي  2010اﻧﺘﺨﺐ أوﻻ ﺗﻨﺘﺨﺐ:(2012-05-25) ،

http://www.elkhabar.com/ar/politique/289043.html

 3ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ .
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ﻷزﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺟﺮّاء اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﺗﺸﺘﺖ ﻣﻨﺎﺿﻠﻴﻬﺎ وﻗﺎدﻬﺗﺎ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﻗﱰاع
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ ـﻰ ﻓﺸـ ـﻞ اﻟﺘﻴ ـ ـﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓـ ـﻲ اﳊﺼ ـﻮل ﻋﻠ ـ ـﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ واﻻﺳﺘﻔـ ـﺎدة ﻣﻦ اﳌ ـ ـﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟـ ـﺬي ﻳﻌـ ـ ـﻢ اﻟﻜﺜﲑ
ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .

1
F163

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :دواﻓﻊ وﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب.
ﲝﺚ اﳌﻐﺮب ﻣﻨﺬ ﲢﻘﻴﻘﻪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻠﻰ إﳚﺎد ﺷﻜﻞ دوﻟﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﻗﺪ وﺟﺪ ﺿﺎﻟﺘﻪ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻠﻜﻲ وﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ،وﻋﻤﻠﺖ
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﱰاوح ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ
واﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﳌﺼﺎدر اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻻﳒﺎز اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،2وﻗﺪ اﺗﺴﻤﺖ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻧﻌﺪام ﺣﺎﻻت اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻟﻘﻮى اﳌﻌﺎرﺿﺔ واﳊﺎﻛﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﺣﻮل أوﻟﻮﻳﺔ
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .
ﻏﻴ ـﺮ أن اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳـ ـﻲ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﻪ اﳌﻐﺮب ﻫﺰﺗـ ـﻪ أزﻣﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎد ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨـ ـﺎت ﻋﺒـ ـﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﰊ
F164

ﻋ ـﻦ رﻓﻀﻬ ـ ـﺎ ﺑﺘﻨﻈﻴـ ـﻢ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟ ـ ـﺎت واﳌﻈ ـ ـﺎﻫـ ـﺮات ،وﳊـ ـﻞ اﻷزﻣ ـ ـﺔ اﺧﺘـ ـﺎر اﳌﻠـ ـﻚ اﳌﻐﺮﺑـ ـ ـﻲ اﻟﺤﺴـ ـﻦ اﻟﺜـ ـﺎﻧـ ـ ـﻲ ﳎﻤﻮﻋـ ـ ـﺔ

ﻣ ـﻦ اﻹﺻﻼﺣ ـ ـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ـ ـﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ ـ ـﺔ ﻣـ ـﻦ أﺟـ ـﻞ ﺗﻠﺒﻴ ـ ـﺔ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﻣﻄﺎﻟ ـ ـﺐ ﻗـ ـﻮى اﳌﻌﺎرﺿـ ـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـ ـﻖ ﻣـ ـﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺘﺢ اﺠﻤﻟﺎل ﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﳍﺬا ﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ دﻓﻌﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ،وﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺘﺨﺬة ﰲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول  :دواﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب.

ﻟﻘﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ دواﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳌﻐﺮب ﺑﲔ دواﻓﻊ داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ وﺳﻨﺘﻨﺎوﳍﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

اﻟﻔﺮع اﻷول  -اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ :
أوﻻ  -اﻟﺪواﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :

أﺧﺬت اﻟﻘﻴﺎدة اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﲟﻨﻬﺞ ﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﻘﺪ ﺻﺮح وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ 1967
" ﻟﻘﺪ اﺧﺘﺎر اﳌﻐﺮب اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻠﻴﱪاﱄ وﺳﻴﻜ ﻣﺜﺎﻻ ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل ﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺎ"  ،3ﻏﲑ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ
ﺟﺎءت ﺿﻌﻴﻔﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻋﺎﱏ ﻗﺘﺼﺎد اﳌﻐﺮﰊ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد واﳔﻔﺎض اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻷﻓﺮاد اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ.
ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﻗﺮر اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﰊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ''اﳌﻐﺮﺑﺔ'' اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ،1973وارﺗﻜﺰت ﻫﺬﻩ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺈدﻣﺎﺟﻪ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﺰوﻳﺪﻩ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﻟﻘﺮوض واﻻﻣﺘﻴﺎزات ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻘﺎوﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي،ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎدت
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 1ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ : (2012-05-25) 2012
 2أﲪﺪ ﻣﻨﺴﻲ )ﳏﺮر(  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص .87
 3ﺳﻼﻣﺔ ﺑﲑم وآﺧﺮون ،ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ و ﻤﻟﺘﻤﻊ ﺑﺎﳌﻐﺮب )ط1؛ اﻟﺪر اﻟﺒﻴﻀﺎء :إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق ( ، 1992 ،ص. 224
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اﻟﻨﺨﺐ اﻟﻘﺮوﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﳌﻜﺎﻓﺂت)ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ،إﻟﻐﺎء اﻟﻀﺮاﺋﺐ( ﻗﺼﺪ ﲢﻔﻴﺰﻫﻢ وﻛﺴﺐ وﻻﺋﻬﻢ
ﻫﺬا ﰲ وﻗﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻌﺠﺒﺔ ﺑﺮﻓﺎﻫﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت .1
ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﱂ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮﻳﻼ ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﺖ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳔﻔﺎﺿﺎ ﰲ أﺳﻌﺎر
اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ،وﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﺒﻼد ﳌﻮﺟﺔ ﺟﻔﺎف ﺣﺎدة ﺗﺴﺒﺒﺖ ﰲ ﺗﺪﻫﻮر ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬا وﺟﺪت اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ،وﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﻗﺮر اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﰊ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺒﻨﻮك اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻼﻗﱰاض ﳑﺎ أدى إﱃ إﺧﺘﻼﻻت ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب .
وﺿﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﰊ ﳐﻄﻄﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺎ) (1981-1978ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎج ﺗﺪاﺑﲑ ﺗﻘﺸﻔﻴﺔ ﴰﻠﺖ ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ،وأﺿﻴﻔﺖ رﺳﻮم وﺿﺮاﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ رﺳﻢ
ﻣﻐﺎدرة اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ  ،2وﰎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻋﻴﻢ
اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻮق اﳊﺮة وﲢﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻴﺖ ﺑﻔﺸﻞ
ذرﻳﻊ ،ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ أﻋﻘﺎﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﰲ ﻋﺎم  1981ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻋﱪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻦ ﻏﻀﺒﻪ وﺳﺨﻄﻪ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﻤﻟﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻋﺎود اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﰊ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﺳﻌ ـ ـﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻼﻗﱰاض اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻫﺬا ﻣﺎ زاد ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .
اﺳﺘﻤـ ـ ـﺮت اﻷزﻣـ ـ ـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ ـ ـﺔ ﻠﻤﻐﺮب وﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺣﺪﻬﺗـ ـ ـﺎ ﻓـ ـﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴـ ـ ـﺎت ،وﳌﻮاﺟﻬﺘﻬ ـ ـﺎ ﺗﻮﺟـ ـ ـ ـ ـﻪ اﳌﻐﺮب
إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﻧﻘﺎذ اﻗﺘﺼﺎدﻩ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﳍﻴﻜﻠﻲ ،اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻣﻌﻪ اﳌﻐﺮب واﻗﺘﺼﺎدﻩ ﲟـ ـ ـ ـﺎ
ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎﻟﻴﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ ووﺻﺎﻳﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ .3
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ﺛﺎﻧﻴﺎ  -اﻟﺪواﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :

ﻋﺎﱏ ﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﻐﺮﰊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ اﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ
اﻻﺳﺘﻘﻼل ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ أوﺳﺎط اﻟﺸﺒﺎب،ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ رﻓﻊ
اﳊﻜﻮﻣﺔ دﻋﻤﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ﳑﺎ ﺳﺒﺐ ﺿﺮرا ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﻐﺮﰊ اﻟﺬي
ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،4ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻫﻮرت اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ واﳔﻔﺾ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﲑة
واﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻬﻮر ﻃﺒﻘﺔ ﺑﻮرﺟﻮازﻳﺔ ﺗﻀﻢ ﻛﺒ ـ ـ ـﺎر ﻣﻼك اﻷراﺿﻲ وﻛﺒـ ـ ـﺎر اﻟﺘﺠﺎر وأﺻﺤـ ـﺎب رؤوس اﻷﻣ ـ ـﻮال ،ﻫ ـ ـﺬا
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺌﺔ ﻛﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻧﻴﲔ وﻋﺴﻜﺮﻳﲔ  ،5ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻔﺸﻲ ﻇﻮاﻫﺮ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻛﺎﻧﺘﺸﺎر
اﶈﺴﻮﺑﻴﺔ واﻟﺮﺷﻮة وﳏﺎﺑﺎة اﻷﻗﺎرب .
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ ف اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﻐﺮﰊ ﳕﻮا دﳝﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻛﺒﲑا ﻓﺤﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت 1994ﻗﺪر ﻋﺪد
اﻟﺴﻜﺎن ب 26ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ،ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﱐ ﲤﺮﻛﺰ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺎرﻳﺔ وأدى إﱃ ﻇﻬﻮر أزﻣﺔ ﺳﻜﻦ
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 1ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪﻻﱐ ،اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﺑﺎﳌﻐﺮب )1998- 1992رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة( ، 2003 ،ص 257
 2ﳏﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻘﺒﺎج ،اﳌﺴﻠﺴﻞ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ  :اﻟﻮاﻗﻊ واﻵﻓﺎق) ،(1983-1975ﰲ أﲪﺪ ﺟﺪﻳﺮة وآﺧﺮون "اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ")اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ(1987 ،
 ،ص .183
 3ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪﻻﱐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص. 258
 4أﲪﺪ ﻣﻨﻴﺴﻲ ) ﳏﺮر( ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 94
 5ﻋﻄﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ،ﻓﻮزي أﲪﺪ ﺗﻴﻢ ،اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة )ط 2؛ ﻃﺮاﺑﻠﺲ  :ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺪراﺳﺎت وأﲝﺎث اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺧﻀﺮ( 1426 ،ﻣﻴﻼدي  ،ص . 428
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ﻗﺪرت ﲝﻮاﱄ  1،5ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺼﺎص ﻳﻘﺪر ب  200.000ﺳﻜﻦ ﰲ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء
وﺣﺪﻫﺎ .1
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب ﺛﲑا ﻋﻠﻰ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓز اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
اﳌﻐﺮﰊ ﺟﻌﻞ ﻛﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﺗﺴﺎﻧﺪ ﻗﻮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﻄﺎب ﻣﻦ ﻗﻮى ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ،أﻣﺎ
ﻃﺒﻘﺔ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻓﺴﺎﻧﺪت اﳊﻜﻮﻣﺔ وﺟﻌﻠﺖ ﳍﺎ ﳑﺜﻠﲔ ﰲ اﻟﺴﻠﻄ ـ ـﺔ وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻣ ـ ـﻊ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـ ـﺔ
إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻛﻘﻮة ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻌﻞ ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻗﺮاراﻬﺗﺎ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ
اﳌﺘﺠﺪدة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻈﺮوف اﳌﺘﻐﲑة .2
F17
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ﺛﺎﻟﺜﺎ -اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ :

ﺗﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت وﺗﻌﺘﱪ إﺣﺪى ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس ﻗﺪرة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪى ﲡﺎﻧﺲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻛﺬا ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎﻬﺑﺎ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻟﺼﺎﱀ
اﻟﻐﺎﻳﺎت واﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ  ،3وﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬا اﳌﻨﻄﻖ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﻐﺮﰊ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪد ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻏﲑ
أ�ﺎ ﺗﺸﱰك ﰲ أﺻﻮل ﺗﺎرﳜﻴﺔ واﺣﺪة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻹﺳﻼم واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺸﱰك واﻟﻮﻻء ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳊﺎﻛﻢ .
ﻟﻘﺪ اﻣﺘﺰﺟﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﻼﺛﺔ )اﻹﺳﻼم  ،اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳊﺎﻛﻢ ( وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﺼﺎدر ﻓﻜﺮﻳﺔ وﻣﻌﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﳕﺎط ﻫﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﲨﺎع وﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻫﺬﻩ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﺜﻼث ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻐﺮﰊ ﺟﺎﻫﺪا ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،اﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ.
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راﺑﻌﺎ -اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ:

ﺳﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل إﱃ ﺘﻮاء اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﳌﻐﺮﰊ ﻓﺮﻏﻢ أ�ﺎ ﲰﺤﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ
اﻷﺣﺰاب واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻟﻜﻨﻬﺎ اﺣﺘﻔﻈﺖ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻬﺗﻢ اﻟﺴﻜﺎن ﻗﺼﺪ اﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﺸﻜﻞ
ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺪﱐ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ ،اﻟﺬي ﺳﻴﻄﻤﺢ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﻬﺑﺎ واﻟﱵ ﺳﺘﺆدي
ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إﱃ أﺷﻜﺎل ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻼﻧﺘﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .4
أﺛﺎرت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﳌﻐﺮب ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻏﻀﺐ اﻟﺸﻌﺐ ،وﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﺪﻫﻮر
اﻟﻮﺿﻊ أﻛﺜﺮ ﺳﻌﺖ ى اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻤﻌﻴﺎت ﻛﺎﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ إﺛﺮاء اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺪاﺋﺮ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻷﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺣﻮل ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻨﺎوب وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ .
ﻟﻘﺪ اﻣﻦ ﺻﻌﻮد د ور اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﳌﻐﺮﰊ ﰲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﳕﻮ ﺿﻐﻮط اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﻐﺮﰊ ،واﻟﱵ ﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ أﺳﺒﺎﻬﺑﺎ وﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮري ﳊﻞ
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 1ﻋﺰﻳﺰ ﲬﻠﻴﺶ ،اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎت اﳊﻀﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب ) اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء  :أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق ( ،2005 ،ص . 77
 2ﻋﻄﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ،ﻓﻮزي أﲪﺪ ﺗﻴﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ . 472 ،
 3ﺳﻠﻮى ﳏﻤﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ،اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪﻳﲏ وﻇﺎﻫﺮة اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﳌﻐﺮب )رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة(  ، 1999 ،ص . 124
 4ﺳﻼﻣﺔ ﺑﲑم وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 221
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ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ،وﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﲡﺎوب اﳌﻠﻚ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﳌﻄﺎﻟﺐ ،ﺣﻴﺚ أﻗﺮ

ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻗﱰح ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻨﺎوب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻬﺘﺰة وﻣﺸﺮوع دﺳﺘﻮر ﺟﺮى اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء
ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻋﺎم .1992
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

ﺗﻈﺎﻓﺮت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﳌﻠﻚ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻﲣﺎذ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب ،إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪواﻓﻊ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ
ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮات ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﲤﺜﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪواﻓﻊ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ:
 .1اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ  :ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﰊ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ا�ﻴﺎر

اﻻﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﱵ واﻧﺘﻬﺎء اﳊﺮب اﻟﺒﺎردة وﲢﻮل ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﱂ إﱃ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺳﻘﻮط اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺎت
ﰲ أورﺑ ـ ـﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴـ ـﺔ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﰲ إﻃ ـﺎر ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﳌﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ـ ـﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺬي أﺣﺪﺛـ ـﻪ ﳒﺎح اﻟﺜﻮرة اﻹﻳﺮاﻧﻴـ ـﺔ
ﰲ اﳌﻐﺮب ،ﺣﻴﺚ ﻧﺸﻄﺖ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،وﺳﺎﻳﺮ اﻟﻴﺴﺎر اﻹﺻﻼﺣﻲ .1
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.2اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷورﺑﻴﺔ :ﻣﺮت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺮاﺣﻞ وﻋﺮﻓﺖ دﻓﻌﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﰲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ورﻏﻢ أن

ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻻ أ�ﺎ ﺗﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﱵ ﻣﺜﻠﺖ
داﻓﻌﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﺑﺎﳌﻐﺮب ،ﺣﻴﺚ اﺷﱰط اﻹﲢﺎد اﻷورﰊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﻹﻧﻀﻤﺎم اﳌﻐﺮب إﻟﻴﻪ
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم دﳝﻘﺮاﻃﻲ واﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .
.3اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ :ﺗﺄﺛﺮت اﳌﻐﺮب ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،ﻓﻘ ـ ـﺪ ﺧﺸﻴﺖ اﻟﺴﻠﻄ ـ ـﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻣﻦ ﺗﻜﺮار اﳌﺜﺎل اﳉﺰاﺋﺮي ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ واﺗﺴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
اﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب.
.4اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ :ﰲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮﺟﻬﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت إﱃ ﺻﻨﺪوق

اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻗﺮاﺿﻬﺎ وﻣﺴﺎﻋﺪﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ ،وﻗﺪ اﺷﱰﻃﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ
واﻟﺒﺪأ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ وﺗﻜﺮﻳﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ دﻓﻌﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﰊ إﱃ اﻷﺧﺬ ﺑﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﺻﻼﺣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ودﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ،واﺗﺴﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ اﺧﺘﺎرﻫﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﰊ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل
ﻣﻦ اﳌﻐﻠﻖ إﱃ اﳌﻔﺘﻮح ﺗﺪرﳚﻴﺎ .2
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب.
ﲤﻴﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻐﺮﰊ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺪ ﻛﺮس
اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل وﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﱵ أﻗﺮﻫﺎ ،وﻗﺪ اﻧﺘﻬﺞ اﳌﻠﻚ اﳌﻐﺮﰊ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺪرج ﰲ إﻗﺮار اﻹﺻﻼﺣـ ـ ـ ـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳ ـ ـ ـﺔ ﰲ ﻇـ ـ ـﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻘﻮى اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﻘﻮى اﳌﻌﺎرﺿـ ـ ـﺔ

 1ﳏﻤﺪ ﺿﺮﻳﻒ ،اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻐﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮ -ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻘﺎﻫﺮة :أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق ( ، 1990 ،ص . 188
 2رﺑﻴﻊ وﻫﺒﺔ وآﺧﺮون ،اﳊﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ )ﻣﺼﺮ  -اﳌﻐﺮب -ﻟﺒﻨﺎن -اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ( )ط1؛ ﺑﲑوت  :ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ( ، 2011 ،ص 121

89

ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ،وﺑﺪأت ﻫﺬﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣﻨﺬ  1992ﺑﻄﺮح اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻨﺎوب اﻟﱵ ﲢﻘﻘﺖ ﻋﻠﻰ أرض

اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﻋﺎم  ،1996وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ آﺧﺮ
ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮري ﰲ . 2011
اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻹﻃﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

أوﻻ -اﻹﻃﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري:
ﻋﺮف اﳌﻐﺮب أول دﺳﺘﻮر ﻣﻜﺘﻮب ﻟﻪ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﰲ ﻋﺎم  1962ﺷﺎرك اﻟﺸﻌﺐ ﰲ إﻧﺸﺎءﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري  ،1وﻛﺮس ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻜﻲ دﺳﺘﻮري دﳝﻘﺮاﻃﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳝﺰج ﺑﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻌﺮض دﺳﺘﻮر  1962إﱃ ﲬﺴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼت دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﰲ )1996 ،1992،1972 ،1970
.(2011
ﻧﻘﺴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺪﺳﺘﻮري اﳌﺆﺳﺴﻲ اﻟﱵ ﻗﺎم ﻬﺑﺎ اﳌﻐﺮب إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ ،اﻷوﱃ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺪﺳﺎﺗﲑ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﱃ ﻷﻋﻮام  1972-1970-1962وﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ،أﻣﺎ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪت
اﻟﺪﺳﺎﺗﲑ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﲑة ) (2011-1996-1992ﻓﺘﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﻈﺎم اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺪرﳚﻴﺔ.
ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﱵ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ ﻛﺎن أوﳍﺎ ﰲ ﻋﺎم  1992أﻣﺎ
اﻟﺜﺎﱐ ﰲ  1996واﻷﺧﲑ ﰲ ﻋﺎم  2011ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻜﻴﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ رﺋﺎﺳﻲ إﱃ ﻣﻠﻜﻴﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ذات
ﻃﺎﺑﻊ ﺑﺮﳌﺎﱐ ﻣﻊ اﺣﱰام ﺟﻮﻫﺮ إﻣﺎرة اﳌﺆﻣﻨﲔ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ وأﳘﻴﺘﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر ﻗﺒﻮل
اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎوب اﻟﺘﻮاﻓﻘﻲ ،ﻏﲑ أن ﻣﺎ ﳝﻴﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﰊ ﻫﻮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﰲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻘﻂ ﻷن
اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﳌﺰج ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﻔﻬﻢ ورؤﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻐﺮﰊ ﺑﲔ اﳌﻀﻤﺮ واﳌﻌﻠﻦ اﻟﻌﺮﰲ واﳌﻜﺘﻮب .2
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ﺟﺎء اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻌﺎم  1992اﺛﺮ ﺗﻘﺪﱘ أﺣﺰاب ﻣﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺬﻛﺮة إﱃ اﳌﻠﻚ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﰲ ﻳﻮم
 ،1992-06-19وﻫﻲ اﻹﲢﺎد اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،اﻻﺳﺘﻘﻼل ،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺸﻌﱯ ،اﻟﺘﻘﺪم
واﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ ،اﻹﲢﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،3واﺣﺘﻮت ﻫﺬﻩ اﳌﺬﻛﺮة ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻟﺐ أﳘﻬﺎ إﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت
دﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﺮﻳﺲ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وإﺣﺪاث ﻣﺆﺳﺴﺎت دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت
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وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ وإﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺰﻳﻬﺔ ،واﻓﻖ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث

ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮري وﻗﺪم ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر إﱃ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﱯ ﻳﻮم  ،1992-09-04وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﺸﻌﱯ
ب.% 99،96

 1ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﻛﺎﻣﻞ ،اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري اﳌﻐﺮﰊ )اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء :دار اﻟﻨﺸﺮ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ( ،1980 ،ص . 279
 2ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻜﻮاري وآﺧﺮون ،اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ داﺧﻞ اﻷﺣﺰاب ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ط1؛ ﺑﲑوت :ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (، 2004 ،ص . 190
 3أﲪﺪ ﺛﺎﺑﺖ ،اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳌﻐﺮب )ط1؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ( ، 1994،ص . 25
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أﻗﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻌﺎم  1992ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﺗﻀﻤﲔ اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ دوﻟﻴﺎ  ،1وﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﺎدة  24اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺤﺘﻪ اﳊﻖ ﰲ إﻗﱰاح أﻋﻀﺎء ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ
اﻟﱵ ﻛﺎن اﳌﻠﻚ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﰲ دﺳﺘﻮر،1972ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳉﺪﻳﺪ ﻗﻲ اﳌﺎدة  59ﺿﺮورة ﺣﺼﻮل اﳊﻜﻮﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﻣﺰدوج ﻣﻠﻜﻲ وﺑﺮﳌﺎﱐ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ  ،2ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﺎدة  26ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺎﻟﻨﺺ "ﻳﺼﺪر
اﳌﻠﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ اﻟﺜﻼﺛﲔ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﱃ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﲤﺎم اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ" ،وﻳﻌﺪ
إﻗﺮار أﺟﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺷﻴﺌﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﱂ ﻳﺮد ﰲ اﻟﺪﺳﺎﺗﲑ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .3
ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻗﺪ اﺳﺘﺠﺎب ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﻌﺎرﺿﺔ وﲡﺎﻫﻞ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻷﺧﺮى ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت وإﺻﻼﺣﺎت أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ ،وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﺳﺘﻤﺮت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳊﻮار ﺑﲔ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﳌﻠﻚ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻧﺺ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﰲ  1996 /12/13ﲰﻲ ﺑﺪﺳﺘﻮر "اﻹﻧﻀﺎج" وﻣﻴﺜﺎق
ﺷﺮف أﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ أن ﻳﻌﲔ اﳌﻠﻚ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﳊﺰب اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ،ﻫﺬا ﻣﺎ ﲰﺢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎوب
اﻟﺘﻮاﻓﻘﻲ اﻟﺬي ﳛﻘﻖ ﻫﺪﻓﲔ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﺎوب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﱵ ﺿﻠﺖ ﻣﻌﻄﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﺎم 1956
وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎﻬﺗﺎ وﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ .4
ﺟﺎء ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮر  1996ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﳎﺎﻻت رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻫﻲ اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻮﺳﻴﻊ ﳏﺪود ﳌﻬﺎم
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،وزﻳﺎدة ﳎـ ـ ـﺎل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ـ ـ ـواﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ اﳊﻴـ ـ ـﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﳏﺎوﻟﺔ اﳊ ـ ـ ـ ـ ـﺪ
ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ،وﻗﺪ ﻣﺲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﲦﺎﻧﻴﺔ وﲬﺴﲔ ﻣﺎدة وأﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﳏﻮرﻳﺔ دور اﳌﻠﻚ أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﺜﻼث ﻳﺎدة أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري وﺗﺪﻋﻴﻢ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻘﻀﺎء ،واﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎم اﺠﻤﻟﻠﺴﲔ واﺳﺘﺤﺪاث ﳎﻠﺲ
اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺻﺮف اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﺮﻗﻴﺔ ﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت ﳌﺴﺘﻮى ﻣﺆﺳﺴﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ .5
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻨﺢ دﺳﺘﻮر  1996اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﺣﻖ اﻗﱰاح ﻗﺎﺋﻤﺔ وزارﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻚ وﻣﻨﻪ
ﺳﻴﺼﺒﺢ اﻟﻮزراء ﻣﺴﺆﻟﻮن أﻣﺎم اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮزارات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻴﻜﻮن وزراؤﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﲔ أﻣﺎم اﳌﻠﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﻬﺑﺬا
أﺻﺒﺤﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ذو ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ أﻣﺎم اﳌﻠﻚ وﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب )م ،(55ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺤﺖ اﳌﺎدة  40ﺣﻖ إﻧﺸﺎء ﳉﺎن
ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ اﳊﻘﺎﺋﻖ إﻣﺎ ﲟﺒﺎدرة اﳌﻠﻚ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب،ﻛﻤﺎ ﻋﺪﻟﺖ اﳌﺎدة  79واﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺖ
اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﱪﳌﺎن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺧﻼف ﺣﻮل دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ أن ﳛﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري،ﻛﻤﺎ ﻋﺪﻟﺖ اﳌﺎدة
 103ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ "ﻚ وﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﺠﻤﻟﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺣﻖ اﲣﺎذ اﳌﺒﺎدرة ﻗﺼﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر .ﻟﻠﻤﻠﻚ أن
ﻳﺴﺘﻔﱵ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﺷﺄن اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر" .6
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 1أﻣﺎﱐ ﻗﻨﺪﻳﻞ )ﳏﺮر( ،اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﺎﳌﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﳌﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وإﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ دراﺳﺎت ﺣﺎﻟﺔ )ﻣﺼﺮ ،اﳌﻐﺮب ،ﻟﺒﻨﺎن( ) ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻻﳕﺎﺋﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة:
دار ﻧﻮﺑﺎر ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ( ،ص . 143
 2أﳝﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ،ر اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ )دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت() رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻘﺎﻫﺮة( ، 2011 ،ص . 239
 3أﲪﺪ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص. 31 ، 30
 4ﺮﻳﺮ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 389
 5اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ  ،1997اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1997 ،ص . 220
 6ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﲑوت ﻟﻸﲝﺎث و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،دﺳﺎﺗﲑ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 527
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ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻼﺣﻆ أن ﺗﻌﺪﻳﻞ 1992و 1996ﻛﺮﺳﺎ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻘﻠﺺ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﻠﻚ ،ﺣﻴﺚ
ﻛﺎن اﻹﺻﻼح أﻓﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﱪﳌﺎن واﳊﻜﻮﻣﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .1
ﻋﺮف اﳌﻐﺮب آﺧﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮري ﻟﻪ ﻋﺎم  2011ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮوف إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وداﺧﻠﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ،ﻓﺈﻗﻠﻴﻤﻴﺎ اﻧﺪﻟﻌﺖ
F186

أﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﻮرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﱵ أﻃﺎﺣﺖ ﺑﻨﻈﺎم زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻟﺘﻤﺘﺪ إﱃ ﻣﺼﺮ وﻟﻴﺒﻴﺎ وﺳﻮرﻳﺎ ،أﻣﺎ اﻟﻈﺮوف
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﺘﻤﺜﻠﺖ ﰲ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺸﺒﺎب اﳌﻐﺮﰊ ﺑﺎﻟﺜﻮرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﻟﻤﻮﻋﺔ ﺷﺒﺎب  20ﻣﺎرس  ،2011اﻟﱵ ﻃﺎﻟﺒﺖ
ﺑﺈﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻜﺮس دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ.
ﰲ ﺧﻀﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻃﺮح اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮري ﺷﺎرك ﻓﻴﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﱪاء
ﻐﺎرﺑﺔ وﻗﻮى ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱏ ،ﰎ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﱯ ﰲ 01ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2011وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﺗﻘﺪر ب  ،% 98،49ﴰﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﶈﺎور ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻌﺪدي ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
وﰲ ﺻﻠﺒﻬﺎ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻣﺴﺎواﻬﺗﺎ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺔ رﲰﻴﺔ ،وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺧﻄﻮة ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻋﱰاف
ﺑﺎﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد ،وﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎل اﳊﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ وﺿﻤﺎن ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻜﻞ أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .2
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻘﻀﺎء وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺄﻃﲑ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻘﻮﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ وﺗﻮﻃﻴﺪ ﻣﺒﺪأ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗﻮاز�ﺎ ،وﻧﺰع ﺻﻔﺔ
اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻚ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﲟﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﺄﻣﲑ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ وﻛﻬﻴﺌﺔ ﲢﻜﻴﻢ ،وﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﻌﻴﲔ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﳊﺰب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺗﺼﺪر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻳﺘﻮﱃ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻹدارات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻗﻴﺎدة وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﻲ .3
ﻣﻮﺟﺰ اﻟﻘﻮل ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ اﳌﻐﺮب ﻣﻨﺬ1992ﺑﺄ�ﺎ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﻓﻮق ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﳌﻠﻜﻴﺔ،ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻏﺎب ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳉﻮﻫﺮي ﺣﻴﺚ ﺣﺎﻓﻈﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ
اﶈﻮرﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وأدﺧﻠﺖ ﲢﻮﻳﺮات ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﱪﳌﺎن واﳊﻜﻮﻣﺔ .4
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ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
ﻧﺘﻄﺮق إﱃ اﻹﻃﺎر اﳌﺆﺳﺴﻲ ﰲ اﳌﻐﺮب ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﳊﻜﻮﻣﺔ
واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب واﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أﻫﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ

اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ.

أوﻻ – اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ  :ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻐﺮﰊ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﳊﻜﻮﻣﺔ.
 1ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﳎﻠﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ ،اﻟﻌﺪد  ،334دﻳﺴﻤﱪ  ،2006ص .102

2

اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷﺧﲑة ): ( 2012-04-30

http://www.alkhabar.ma:

 3ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ .
 4أﳏﻤﺪ ﻣﺎﻟﻜﻲ وآﺧﺮون ،ﺗﻨﺴﻴﻖ وﲢﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻜﻮاري وﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺎﺿﻲ ،ﳌﺎذا اﻧﺘﻘﻞ اﻵﺧﺮون إﱃ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺗﺄﺧﺮ اﻟﻌﺮب ؟ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺪول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺧﺮى،
)ط1؛ ﺑﲑوت :ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ( ، 2009 ،ص 267

92

-1اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ :

• اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ واﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ:
ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻐﺮﰊ ﺑﻨﻤﻂ اﳋﻼﻓﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﻟﺒﻜﻮرة ﰲ ﺧﻂ اﻟﺬﻛﻮر  ،1ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﱃ
اﻟﻮﻟﺪ اﻷﻛﱪ ﺳﻨﺎ اﻟﻌﺮش ،وﰲ ﻋﺎم  1980ﰎ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﻐﺮﰊ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺴﻦ اﶈﺪدة ﻟﺘﻮﱃ اﻟﻌﺮش
ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ  16ﺳﻨﺔ ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ وﱄ اﻟﻌﻬﺪ ﺳﻦ  18ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ،ﻳﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﻐﺮﰊ
أن ﳎﻠﺲ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﳝﺎرس اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻌﺮش وﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﲟﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﳎﻠﺲ
اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻛﻬﻴﺌﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﲜﺎﻧﺐ اﳌﻠﻚ ﺣﱴ ﻳﺪرك ﲤﺎم اﻟﺴﻦ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ.
ﺗﻜﺮس ﲨﻴﻊ اﻟﺪﺳﺎﺗﲑ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺮم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،وﺗﺆﻛﺪ ﺷﺮﻋﻴﺔ
ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﶈﻮرﻳﺔ اﻟﱵ ﺧﻮﻟﺘﻪ إﻳﺎﻫﺎ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،وﻛﺮﺳﺘﻬﺎ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺿﻤﻨﺖ اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ .2
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• ﺳﻠﻄﺎت واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ:

ﲟﺎ أن اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﳌﻠﻚ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﺈن ﻓﻬﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﻠﻚ ﺗﺘﺠﺎوز
اﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري إﱃ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻣﲑ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ،ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ
ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻨﻈﺮ إﱃ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻮ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺗﺮى ﺑﺄن
اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻻ ﳜﺼﻬﺎ ﺑﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷدﱏ ﻣﻨﻬﺎ.
ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة  42ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻌﺎم  2011ﻋﻠﻰ أن " اﳌﻠﻚ ،رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﳑﺜﻠﻬﺎ اﻷﲰﻰ ،ورﻣﺰ وﺣﺪة
ﻷﻣﺔ ،وﺿﺎﻣﻦ دوام اﻟﺪوﻟﺔ واﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ،واﳊﻜﻢ اﻷﲰﻰ ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺎﻬﺗﺎ ،ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﱰام اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﺣﺴﻦ ﺳﲑ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃـ ـ ـ ـ ـﻲ ،وﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳ ـ ـ ـ ـﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻮاﻃﻨﺎت واﳉﻤﺎﻋـ ـﺎت
وﻋﻠﻰ اﺣﱰام اﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.اﳌﻠﻚ ﻫﻮ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺒﻼد وﺣﻮزة اﳌﻤﻠﻜﺔ ﰲ داﺋﺮة ﺣﺪودﻫﺎ
اﳊﻘﺔ.ﳝﺎرس اﳌﻠﻚ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎم ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻇﻬﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻟﻪ ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر" .3
إن ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻫﻮ اﳌﻔﺘﺎح اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻔﻬﻢ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﳌﻠﻚ اﳌﻐﺮﰊ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﳝﺎرﺳﻬ ـ ـ ـ ـﺎ ﺑﻨﺺ دﺳﺘﻮري وﻣﻨﻬـ ـ ـ ـﺎ
ﻣﺎ ﳝﺎرﺳﻬﺎ ﺑﻨﺺ ﻏﲑ دﺳﺘﻮري ،ﺣﻴﺚ أن إﻃﻼق ﺻﻔﺔ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﻠـ ـ ـﻚ ﲤﻨﺤﻪ ﺻﻼﺣﻴـ ـ ـ ـﺎت ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة
ﰲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻓﺎن ﻛﺎن اﳌﻠﻚ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﺎن أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﺪﺧﻞ،ﻛﻤﺎ أن ﻣﻨﺢ ﺻﻔﺔ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺛﻼث دﻻﺋﻞ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻨﺢ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ ،ﺗﺄﻛﻴﺪ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم
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اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻐﺮﰊ .4
F193

 1ﺻﻼح ﺳﺎﱂ زرﺗﻮﻗﺔ ،أﳕﺎط اﻹﺳﺘﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) ط2؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﱄ ( ، 1993 ،ص . 241
 2ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻜﻮاري وآﺧﺮون ،اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ داﺧﻞ اﻷﺣﺰاب ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص 161

 3دﺳﺘﻮر اﳌﻐﺮب اﳉﺪﻳﺪ http://badri.elaphblog.com :(2012-09-04) 2011
 4أﳝﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص. 212
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ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﳝﻨﺢ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻗﺪرات ﺗﻌﺒﲑﻳﺔ وﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﻮﺻﻒ ب)ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻞ
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ( ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﱪﻳﺮ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻘﺮارات ﻣﻊ إﺿﻔﺎء اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ دون
اﻻﺻﻄﺪام ﻣﻊ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ أو اﻟﺪﺳﺘﻮري  ،1وﻣﻦ أﻫﻢ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﳌﻠﻚ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﺧﲑ ﻟﻌﺎم2011
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻳﺴﺘﻤﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻮﺻﻔﻪ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻟﻜﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻻ ﳛﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﳌﻠﻚ ﻷﻧﻪ ﺳﺎﺑﻖ
ﻋﻠﻴﻪ  ،2وﻗﺪ ﺟﺎء ﺗﻌﺪﻳﻞ  2011ﺑﻨﺰع ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻚ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﻘﻰ ذاﺗﻪ ﻻ ﲤﺲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة 46
ﻋﻠﻰ" ﺷﺨﺺ اﳌﻠﻚ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺣﺮﻣﺘﻪ ،وﻟﻠﻤﻠﻚ واﺟﺐ اﻟﺘﻮﻗﲑ واﻻﺣﱰام" .3
ﻳﺘﻮﱃ اﳌﻠﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﻬﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﲔ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﰲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﲔ اﳌﻠﻚ أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻗﱰاح ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻬﺎ وﻟﻪ ﺣﻖ إ�ﺎء ﻣﻬﺎم اﳊﻜﻮﻣﺔ ،وﻳﺮأس ﳎﻠﺲ
اﻟﻮزراء ،وﻳﻌﺘﱪ اﳌﻠﻚ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﱃ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﻌﻴﲔ ﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ووﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻔﺼﻞ  51ﳛﻖ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺣﻞ ﳎﻠﺴﻲ اﻟﱪﳌﺎن أو أﺣﺪﳘﺎ ﺑﻈﻬﲑ ،وﻟﻠﻤﻠﻚ أن ﳜﺎﻃﺐ اﻷﻣﺔ واﻟﱪﳌﺎن ،وﻳﺘﻠﻰ ﺧﻄﺎﺑﻪ أﻣﺎم
 اﺠﻤﻟﻠﺴﲔ ،وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع أي ﻧﻘﺎش داﺧﻠﻬﻤﺎ.
ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺣﻖ إﺻﺪار اﻟﻌﻔﻮ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺪر اﳌﻠﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴـ ـ ـ ـ ـﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ ﻇﺮف ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴ ـ ـ ـ ـﺔ ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ
ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﲨﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻨﺸﺮ ﰲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﻌﺪ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻇﻬﲑ إﺻﺪارﻩ،ﻛﻤﺎ ﳛﻖ ﻟﻠﻤﻠﻚ أن ﻳﻄﻠﺐ إﺟﺮاء ﻗﺮاءة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻷي ﻣﺸﺮوع أو اﻗﱰح ﻗﺎﻧ ـ ـﻮن ،وﳝﻜـ ـ ـﻦ أن ﻳﻠﺠﺄ اﳌﻠ ـ ـﻚ
إﱃ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﱯ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻇﻬﲑ ﺷﺮﻳﻒ ﰲ أي ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺮاﻩ ﳛﺘﺎج ذﻟﻚ،ﻛﻤﺎ ﳛﻖ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺣﻖ اﲣﺎذ اﳌﺒﺎدرة
ﲟﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﳛﻖ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻋﺮض ﻣﺸﺮوع اﳌﺒﺎدرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﱯ )اﻟﻔﺼﻞ .(172
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮض اﻟﱰاب اﳌﻐﺮﰊ ﳋﻄﺮ ﺧﺎرﺟﻲ أو ﺣﺪث ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺴﲑ اﳊﺴﻦ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﳛﻖ
ﻟﻠﻤﻠﻚ إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻈﻬﲑ ﺷﺮﰲ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،ورﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ورﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ
اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ورﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﻄﺎب إﱃ اﻷﻣﺔ ،وﳜﻮل اﳌﻠﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﲣﺎذ ﲨﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد واﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺴﲑ اﳊﺴﻦ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ )اﻟﻔﺼﻞ  ،(59وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺮب ﻳﺘﻢ اﲣﺎذ ﻗﺮرﻫﺎ
ﺧﻞ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮزاري وﺑﻌﺪ إﺣﺎﻃﺔ اﻟﱪﳌﺎن ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻠﻚ )اﻟﻔﺼﻞ . (49
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-2اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ :

ﺗﺘﻜﻮن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﻮزراء وﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻠﻚ ،وﻟﻪ اﳊﻖ ﰲ إ�ﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ
ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ  47ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  "2011ﻳﻌﲔ اﳌﻠﻚ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺗﺼﺪر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ .وﻳﻌﲔ أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻗﱰاح ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻬﺎ" .1
F197

 1ﻋﻠﻰ ﺳﺎﱂ ﺟﺎﺳﻢ اﳉﺎﺑﻮري ،اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ) 2009- 1990رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(  ، 2011 ،ص . 65
 2ﳏﻤﺪ ﺿﺮﻳﻒ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ . 204 ،
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• ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ :

ﳛﻖ ﻟﻠﻤﻠﻚ اﳌﻐﺮﰊ أن ﻳﻔﻮض ﺑﻌ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﻬﺑﺎ ﻛﺮﺋﺎﺳﺔ ﳎﻠﺲ اﻟﻮزء ورﺋﺎﺳﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ ،وﳛﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺒﺎدرة ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻛﻤﺎ ﳛﻖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻗﱰاح
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن ،وﳍﺎ أن ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل ﻛﻞ ﻣﻘﱰح أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻛﻤﺎ ﳛﻖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﲣﺎذ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﺪاﺑﲑ ﳜﺘﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﲣﺎذﻫﺎ ﰲ زﻣﻦ ﳏﺪد وﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﰒ ﺗﻌﺮض اﳌﺮاﺳﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﱪﳌﺎن ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﻬﺎء اﻷﺟﻞ اﶈﺪد ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹذن ﺑﺈﺻﺪارﻫﺎ،ﻛﻤﺎ ﳛﻖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أﻳﻀﺎ إﺻﺪار ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ
ﺪورات وﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﳉﺎن اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻳﻌﻨﻴﻬﺎ اﻷﻣﺮ ﰲ ﻛﻼ اﺠﻤﻟﻠﺴﲔ ،ﰒ ﺗﻌﺮض اﳌﺮاﺳﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﱪﳌﺎن ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﰲ أول دورة ﻋﺎدﻳﺔ ﻣﻮاﻟﻴﺔ .
ﺗﻌﺮض اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﳝﺎرس رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﳛﻖ ﻟﻪ ﺣﻞ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻇﻬﲑ ﻳﻌﻠﻦ ﻓﻴﻪ
ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺼﺎر ﳌﺪة ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ وﻻ ﲤﺪد ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن .
ﺗﻌﺘﱪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ أﻣﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ وأﻣﺎم اﻟﱪﳌ ـ ـ ـﺎن ،وﻳﻘ ـ ـ ـﻮم رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣـ ـ ـﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ
ﻣﻦ اﳌﻠﻚ ﺑﻌﺮض ﺑﺮﻧﺎﳎﻪ ﻋﻠﻰ ﳎﻠﺴﻲ اﻟﱪﳌﺎن ﳎﺘﻤﻌﲔ ،وﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳋﻄﻮط اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻨﻮى
ﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﻬﺑﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﳎﺎﻻت اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻮﻃﲏ  ،2ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻛﻼ ﻤﻟﻠﺴﲔ ﰒ ﻳﺼﻮت ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
وﺗﻌﺘﱪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺼﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺘﺼﻮﻳﺖ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺼﺎﱀ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﺔ.
F198

ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ :

أﻗﺮ أول دﺳﺘﻮر ﻣﻐﺮﰊ ﺑﺄن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﳎﻠﺴﲔ ،ﰒ ﺟﺎء دﺳﺘﻮر  1970وﺟﻌﻞ اﻟﱪﳌﺎن ﻳﺘﻜﻮن
ﻣﻦ ﳎﻠﺲ واﺣﺪ ،وأﻛﺪ ذﻟﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮر  1972ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻮﱃ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻬﻤﺔ اﻟﱪﳌﺎن  ،3وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷﺧﲑة ﰲ دﺳﺘﻮر1996و 2011ﰎ اﻟﻌﻮدة إﱃ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ )ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ(
ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  60ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ  2011ﻋﻠﻰ"ﻳﺘﻜﻮن اﻟﱪﳌﺎن ﻣﻦ ﳎﻠﺴﲔ ،ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
وﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ،وﻳﺴﺘﻤﺪ أﻋﻀﺎؤﻩ ﻧﻴﺎﺑﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ ،وﺣﻘﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺣﻖ ﺷﺨﺼﻲ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﻮﻳﻀﻪ" .4
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 -1ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب :

• ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب :ﻳﺘﻜﻮن ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﳌﻐﺮﰊ ﻣﻦ  395ﻋﻀﻮا ﻳﺘـ ـﻢ اﺘﺨﺎﻬﺑـ ـﻢ ﺑﺎﻻﻗﱰاع اﻟﻌ ـ ـﺎم
اﳌﺒﺎﺷﺮ ﳌﺪة ﲬﺴﺔ ﺳﻨﻮات ،وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﻌﻘﺪ دورﺗﲔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ،ﻛﻤﺎ ﻘﺪ اﺠﻤﻟﻠﺲ دورات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ إﻣﺎ ﲟﺮﺳﻮم ﻣﻠﻜﻲ
أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ اﻷﻋﻀﺎء أو ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ) اﻟﻔﺼﻞ .(66
• ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب

 1ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ .
 2ﺳﺎﱂ ﲪﻮد أﲪﺪ اﻟﻌﻀﺎﻳﻠﺔ ،ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻷردﱐ )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ( )رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ( ،2007 ،ص.229
 3ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻮزي ،اﻟﱪﳌﺎن دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﱪﳌﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﱂ ) اﻟﻘﺎﻫﺮة  :دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ( ، 1994 ،ص .129

 4دﺳﺘﻮر اﳌﻐﺮب اﳉﺪﻳﺪ )(2012-09-04

http://badri.elaphblog.com

95

 -1اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ :ﳝﺎرس ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﳌﻐﺮﰊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻗﱰاح اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻛﻤﺎ ﻟﻪ اﳊﻖ ﰲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ  172ﻣﻦ دﺳﺘﻮر " 2011ﻟﻠﻤﻠﻚ وﻟﺮﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ
ﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﺠﻤﻟﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺣﻖ اﲣﺎذ اﳌﺒﺎدرة ﻗﺼﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر" ،1ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻳﺘﻤﺘﻊ
أﻳﻀﺎ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﺗﻀﻊ أﻫﺪاف اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻮت ﻤﻟﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻳﻨﺎﻗﺶ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺬي ﺗﻀﻌﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ.
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-2ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ:ﻳﺮاﻗﺐ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ اﻷﺳﺌﻠﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﳉﺎن ﺗﻘﺼﻰ اﳊﻘﺎﺋﻖ ،ﻛﻤﺎ

ﳛﻖ ﻟﺜﻠﺚ أﻋﻀﺎء اﻟﱪﳌﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻤﺎ ﳝﻠﻚ اﺠﻤﻟﻠﺲ آﻟﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ
وﻣﻠﺘﻤﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،وﻳﻘﻊ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻠﺐ اﳊﻜﻮﻣـ ـﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺜﻘ ـ ـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ـ ـﺔ
أو أي ﻧﺺ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺼﻞ رﻓﺾ اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء
ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﺴﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﺗﻘﺪم إﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ )اﻟﻔﺼﻞ (103ﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أن ﻳﻌﺎرض إﲤﺎم
اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺴﺆوﻟﻴﺎﻬﺗﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺘﻤﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻻﺑﺪ أن ﻳﻮﻗﻌﻪ  5/1ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﻢ
ﻤﻟﻠﺲ ،وﻳﺸﱰط اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء ،وﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ إﻳﺪاع ﻣﻠﺘﻤﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
وإذا ﲢﻘﻖ اﻟﻨﺼﺎب ﺗﺴﺘﻘﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ) اﻟﻔﺼﻞ .(104
-3اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ :ﻳﺴﺘﺸﲑ اﳌﻠﻚ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺒﻞ اﲣﺎذﻩ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،وﻻ ﻳﺘﺨﺬ اﳌﻠﻚ ﺣﺎﻟﺔ

إﺷﻬﺎر اﳊﺮب إﻻ ﺑﻌﺪ إﺣﺎﻃﺔ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺬﻟﻚ.

 –2ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ:

• ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ  :ﺣﺴﺐ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ " 63ﻳﺘﻜﻮن ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﳌﻐﺮﰊ ﻣﻦ 90

ﻋﻀﻮا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،و 120ﻋﻀﻮا ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻳﻨﺘﺨﺒﻮن ﺑﺎﻻﻗﱰاع اﻟﻌﺎم ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﳌﺪة ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺛﻼﺛ ـ ـﺔ أﲬ ـ ـﺎس اﻷﻋﻀ ـ ـﺎء ﳑﺜﻠﻴـ ـ ـﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋـ ـ ـﺎت اﻟﱰاﺑﻴـ ـﺔ ،ﻳﺘﻮزﻋـ ـ ـﻮن ﺑﲔ ﺟﻬـ ـﺎت اﳌﻤﻠﻜـ ـﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣ ـ ـﻊ ﻋـ ـ ـﺪد ﺳﻜﺎ�ـ ـﺎ
وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻹﻧﺼﺎف ﺑﲔ اﳉﻬﺎت.ﺘﺨﺐ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﳉﻬﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻋﻀﺎﺋﻪ ،اﻟﺜﻠﺚ اﳌﺨﺼﺺ
ﻟﻠﺠﻬﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد.وﻳﻨﺘﺨﺐ اﻟﺜﻠﺜﺎن اﳌﺘﺒﻘﻴﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻧﺎﺧﺒﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻬﺔ  أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﺎﻟﺲ
اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ وﳎﺎﻟﺲ اﻟﻌﻤﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ .ﲬﺴﺎن ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﺗﻨﺘﺨﺒﻬﻢ ﰲ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ،ﻫﻴﺌﺎت ﻧﺎﺧﺒﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺨﺒﲔ
ﰲ اﻟﻐﺮف اﳌﻬﻨﻴﺔ ،وﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻐﻠﲔ اﻷﻛﺜﺮ ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ ،وأﻋﻀﺎء ﺗﻨﺘﺨﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﲏ ،ﻫﻴﺌﺔ ﻧﺎﺧﺒﺔ
ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﳑﺜﻠﻲ اﳌﺄﺟﻮرﻳﻦ " .2
F20

• ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ :
ﳝﺎرس ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻷوﱃ وﻳﺼﻮت ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﻣﻘﱰﺣﺎت اﻟﻘﻮاﻧﲔ
وﻟﻪ أﻳﻀﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻗﱰاح ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺸﺎر رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻗﺒﻞ إﻗﺮار اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﳛﺎط
1

2

ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ .
ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ.
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ﻋﻠﻤﺎ ﲝﺎﻟﺔ إﺷﻬﺎر اﳊﺮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻠﻚ وﻞ إﻗﺮارﻫﺎ ﰲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮزاري ،وﻳﻘﻮم ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﲟﺮاﻗﺒﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻄﺮح
اﻷﺳﺌﻠﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﳉﺎن ﺗﻘﺼاﳊﻘﺎﺋﻖ ﺑﻄﻠﺐ ﺛﻠﺚ أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ،ﻛﻤﺎ ﻳﺮاﻗﺐ ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺘﻤﺲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ  106ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ  "2011ﻟﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ أن ﻳُﺴﺎﺋﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻠﺘﻤﺲ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ُﲬﺲ أﻋﻀﺎﺋﻪ وﻻ ﻳﻘ ـ ـ ـﻊ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌ ـ ـ ـﺪ ﻣﻀﻲ ﺛﻼﺛـ ـﺔ أﻳـ ـﺎم ﻛﺎﻣﻠـ ـﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺪاﻋﻪ
إﻻ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﺬا اﻟﻠﺲ.ﻳﺒﻌﺚ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺑﻨﺺ ﻣﻠﺘﻤﺲ اﳌﺴﺎءﻟﺔ إﱃ رﺋﻴﺲ
اﳊﻜﻮﻣﺔ وﳍﺬا اﻷﺧﲑ أﺟﻞ ﺳﺘأﻳﺎم ﻟﻴﻌﺮض أﻣﺎم ﻫﺬا اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺟﻮاب اﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﻳﺘﻠﻮﻩ ﻧﻘﺎش ﻻ ﻳﻌﻘﺒﻪ ﺗﺼﻮﻳﺖ" .1
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ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

إن اﻟﻘﻀﺎء ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺼﺪر أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻠﻚ وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،ﺣﻴﺚ
ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ 107ﻣﻦ دﺳﺘﻮر 2011ﻋﻠﻰ أن "اﻟﻘﻀﺎء ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،اﳌﻠﻚ ﻫﻮ
اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ " .2
ﻳﺘﻜﻮن ﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ)اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﶈﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ( ،ورﺋﻴﺴﺎ ﻣﻨﺘﺪب
)اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪى ﳏﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ( ،ورﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻷوﱃ ﲟﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ وأرﺑﻌﺔ ﳑﺜﻠﲔ ﻟﻘﻀﺎة ﳏﺎﻛﻢ
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ،ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﻢ ﻫﺆﻻء اﻟﻘﻀﺎة ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺳﺘﺔ ﳑﺜﻠﲔ ﻟﻘﻀﺎة ﳏﺎﻛﻢ أول درﺟﺔ ،وﻻﺑﺪ ﺿﻤﺎن ﲤﺜﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻘﺎﺿﻴﺎت ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻌﺸﺮة اﳌﻨﺘﺨﺒﲔ ،واﻓﻖ اﳌﻠﻚ ﺑﻈﻬﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻘﻀﺎة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻨﻈﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﻐﺮﰊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﺑﺮﳌﺎﱐ ﺗﻌﱰف ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺑﺎﻷﺧﺮى
وﺗﻘﻮم ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ إﻻ أن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺄﻧﻪ رﺋﺎﺳﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﱪز ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻨﺎوﻟﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺣﺪ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳌﻐﺮب .
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راﺑﻌﺎ -اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة :

أﻗـ ـﺮ اﻟﺪﺳﺘ ـ ـﻮر اﳌﻐﺮﰊ اﻷﺧﲑ ﻟﻌﺎم  2011ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣ ـ ـﻦ اﳌﺆﺳﺴـ ـﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋـ ـﺪ اﻟﺴﻠﻄ ـ ـﺎت اﻟﺜﻼث وﺗﺴﺎﻫ ـ ـﻢ
ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﻤﺎﻫﺎ ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ ،وﺳﻨﺘﻨﺎول أﳘﻬﺎ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ ،ﻤﻟﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ.

-1اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ :أﺧﺬ اﳌﻐﺮب ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻣﻨﺬ أول دﺳﺘﻮر ﻟﻪ ﻋﺎم  1962وﲨﻴﻊ

اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﱵ ﺟﺎءت ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ،وﻗﺪ ﺟﺎء ﺗﻌﺪﻳﻞ  2011ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ إذ ﺗﺘﻜﻮن اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﻣﻦ اﺛﲏ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮا ،ﻳﻌﻴﻨﻮن ﳌﺪة ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ،ﺳﺘﺔ أﻋﻀﺎء ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ اﳌﻠﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻀﻮ ﻳﻘﱰﺣﻪ
اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻷﻋﻠﻰ ،وﺛﻼﺛﺔ ﻳُﻨﺘﺨﺒﻬ ـ ـﻢ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،وﺛﻼﺛـ ـ ـﺔ أﻋﻀﺎء ﻳﻨﺘﺨﺒﻬ ـ ـﻢ ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳ ـ ـﻦ
ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﱰﺷﺤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻬﻢ ﻣﻜﺘﺐ ﻛﻞ ﳎﻠﺲ.
 1ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ .
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ .
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ﻮﱃ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺻﺤﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ،ﻛﻤﺎ ﲢﺎل اﻟﻘﻮاﻧﲔ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ إﻟﻴﻪ ﻗﺒﻞ إﺻﺪار أﻣﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﳛﺎل إﻟﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ أو ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻪ ،وﻣﻨﺢ اﳌﺸﺮع اﳌﻐﺮﰊ اﳊﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﻠﻚ وﻟﺮﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ورﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ورﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ
وﲬﺲ أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو  40ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﰲ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔاﳌﻌﺎﻫﺪات إﱃ ﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري
ﻟﲑى ﰲ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﰲ ﻣﺪة ﺷﻬﺮ ﻣﻦ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ،وﺗﻌﺘﱪ ﻗﺮارات اﶈﻜﻤﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ وﺗﻠﺰم اﳉﻤﻴﻊ.
-2اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ :ﲟﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷﺧﲑ ﰲ اﳌﻐﺮب ﰎ اﺳﺘﺤﺪاث ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺔ ،وﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ

ﻟﻠﺘﺸﺎور ﺑﺸﺄن اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺒﻼد وﺗﺪاﺑﲑ ﺣﺎﻻت اﻷزﻣﺎت ،واﻟﺴﻬﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺄﺳﺴﺔ
ﺿﻮاﺑﻂ اﳊﻜﺎﻣﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳉﻴﺪة)اﻟﻔﺼﻞ .(54
ﻮﱃ اﳌﻠﻚ رﺋﺎﺳﺔ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﻠﺲ وﻟﻪ أن ﻳﻔﻮض ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﺟﺘﻤﺎع ا اﺠﻤﻟﻠﺲ ،وﺣﺴﺐ
اﻟﻔﺼﻞ  54ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ " 2011ﻢ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ورﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ورﺋﻴﺲ
ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ،واﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﺪب ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،اﻟﻮزراء اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻌﺪل
وإدارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﲏ ،وﻛﺬا اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ اﻹدارات اﻷﻣﻨﻴﺔ وﺿﺒﺎط ﺳﺎﻣﲔ ﺑﺎﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ،وﻛﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺮى ﻳُﻌﺘﱪ ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪا ﻷﺷﻐﺎل اﺠﻤﻟﻠﺲ" .1
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-3اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ :ﻳﻘﺪم اﺳﺘﺸﺎرﺗﻪ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪم ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ ﰲ ﻋﺪة ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﳛﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ
اﳊﻜﻮﻣﺔ ورﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ورﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺸﺎرﺗﻪ ﰲ ﳎﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ  :اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ.
2
ﻤﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻠﻰ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﳌﻐﺮﰊ ﳑﺎ أﻓﻀﻰ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﱃ ﻟﻨﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ اﳌﻐﺮﰊ
 ﻇﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻋﺮف اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﳌﻐﺮﰊ ﺣﺮﻛﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،وأﺟﱪت
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻨﺎزﻻت ﻟﺘﺄﻃﲑﻩ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻗﻮة دﻓﻊ ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﲢﻘﻴﻖ
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﺳﻨﺘﻨﺎول ﰲ ﻫﺬا ﻄﻠﺐ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﳌﻐﺮﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ إﱃ ﻓﺮﻋﲔ ،اﻷﺣﺰاب واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ
اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ .
F206

اﻟﻔﺮع اﻷول  :اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.

ﻋﺮف اﳌﻐﺮب اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﺎم  1956وﺟﺎءت ﺑﻌﺪ ﺻﺮاع ﺑﲔ اﳌﻠﻚ اﻟﺬي ﻣﻠﻚ
ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ وﺣﺰب اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬي اﻣﺘﻠﻚ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺴﻠﻄـ ـ ـﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ،وﻗـ ـ ـﺪ ﺳﻌﻰ ﺣﺰب اﻻﺳﺘﻘـ ـ ـﻼل
إﱃ اﻷﺧﺬ ﲟﺒﺪأ اﻷﺣﺎدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﻏﲑ أن اﳌﻠﻚ ﻛﺎن ﻳﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﺪد ،ﻟﺬا ﺳﻌﻰ إﱃ اﻧﺘﺰاع ﻣﻘﻮﻣﺎت
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﺰب اﻻﺳﺘﻘﻼل)اﳉﻴﺶ  ،اﻟﺸﺮﻃﺔ ( ،ووﺿﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﲤﻨﻊ ﻧﻈﺎم اﳊﺰب اﻟﻮاﺣﺪ ،وﻗﺪ ﺑﻠﻎ
ﻋﺪد اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮاﱄ  40ﺣﺰﺑﺎ ذات إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ .
 1ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ .
 2ﳏﻤﺪ ﺷﻘﲑ ،ﺗﻄﻮر اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب )إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮن واﻟﺘﻤﺮﻛﺰ واﳍﻴﻤﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ق.م إﱃ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ()ط 2؛ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء  :أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق(  ،2006 ،ص . 334
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أوﻻ  -اﻹﻃﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب.

وﺿﻊ اﳌﺸﺮع اﳌﻐﺮﰊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﺗﻜﺮس اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب ،وأول ﻣﺎ ﺻﺪر
ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﳊﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب ﻋﺎم  ،1958ﰒ ﺟﺎء ﻧﺺ دﺳﺘﻮر  1962ﰲ اﻟﻔﺼﻞ  3أن" اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﲤﺜﻴﻠﻬﻢ ،وﻧﻈﺎم اﳊﺰب اﻟﻮﺣﻴﺪ ﳑﻨﻮع ﰲ اﳌﻐﺮب"  ،1وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ ﲨﻴﻊ ﺗﻌﺪﻳﻼت
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ وأﺧﺮﻫﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ . 2011
ﺻﺪر آﺧﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب ﰲ  ،2006-06-20وﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  21ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ "ﳚﺐ أن
ﻳﻨﺘﻈﻢ اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻳﺴﲑ ﻋﻠـ ـﻰ ﻣﺒﺎدئ دﳝﻘﺮاﻃﻴ ـ ـﺔ ﺗﺴﻤـ ـﺢ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀ ـ ـﺎء ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛ ـ ـﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴـ ـﺔ ﻓ ـ ـﻲ إدارة ﳐﺘﻠﻒ
أﺟﻬﺰﺗﻪ"  ،2وﻳﻌﺘﱪ ﺑﺎﻃﻼ وﻋﺪﱘ اﳌﻔﻌﻮل ﻛﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﳊﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ داﻓﻊ أو ﻏﺎﻳﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر
أو اﻟﻘﻮاﻧﲔ ،أو ﻳﻬﺪف إﱃ اﳌﺲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ أو ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﳌﻠﻜﻲ أو ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﱰاﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،وﻳﻌﺘﱪ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻃﻼ
وﻋﺪﱘ اﳌﻔﻌﻮل ﻛﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﳊﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻳﲏ أو ﻟﻐﻮي أو ﻋﺮﻗﻲ أو ﺟﻬﻮي ،أو ﻳﻘﻮم ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﲤﻴﻴﺰي أو ﳐﺎﻟﻒ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .3
ﻳﻘﺪم اﳊﺰب ﻣﻠﻔﻪ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﱰاف اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ،وﳝﻜﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ
اﶈﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﺗﻮﻗﻴﻒ اﳊﺰب وﻏﻠﻖ ﻣﻘﺎرﻩ ﺣﱴ ﺗﺒﺖ اﶈﻜﻤﺔ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﻇﺮف ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ،وﻻ ﳛﻞ اﳊﺰب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إﻻ ﺑﻘﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ.
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ﺛﺎﻧﻴﺎ -ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.

ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ ،اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،واﻹﺋﺘﻼف اﻟﻮﻃﲏ.

• اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ :

ﺗﻜﻮﻧﺖ ﰲ  1992وﺗﻀﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب ذات اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﺰب اﻻﺳﺘﻘﻼل
واﻹﲢﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،اﻹﲢﺎد اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﺣﺰب اﻟﺘﻘﺪم واﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ ،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﻌﱯ ،وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻨﺘﻌﺮض ﻟﺪراﺳﺔ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺰاب :

 .1ﺣﺰب اﻻﺳﺘﻘﻼل:

ﺗﺄﺳﺲ ﻫﺬا اﳊﺰب ﰲ  1943ﻛﺤﺮﻛﺔ وﻃﻨﻴ ـ ـﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘـ ـﻼل وﺗﺮﺟﻊ أﺻﻮﻟﻪ إﻟـ ـ ـﻰ أﺑﻨـ ـ ـ ـﺎء اﻟﱪﺟﻮازﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴـ ـ ـ ـﺔ
وﰲ  1945ﲢﻮل ﻣﻦ ﺣﺰب ﻛﻮادر إﱃ ﺣﺰب ﲨﺎﻫﲑي  ،4وﻫﻮ ذو ﺗﻮﺟﻪ إﺳﻼﻣﻲ ﻣﻌﺘﺪل وﻗﺪ ﺣﺪث ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ
اﳌﻠﻚ ﺣﻮل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﺘﺒﺎرﳘﺎ اﻟﻘﻮﺗﺎن اﻟﻠﺘﺎن ﺗﺘﻘﺎﲰﺎن اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد ،ﻏﲑ أن ﺣﺰب اﻻﺳﺘﻘﻼل ﱂ ﻳﻨﺠﺢ
ﰲ ﻓﺮض ﻣﻄﺎﳏﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﳌﻠﻜﻴﺔ أن ﲢﻮل ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﱂ ﳚﺎدل ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ إﱃ ﺳﻠﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .5
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 1ﻋﻄﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ،ﻓﻮزي أﲪﺪ ﺗﻴﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص. 468
 2ﻋﻠﻰ ﺳﺎﱂ ﺟﺎﺳﻢ اﳉﺒﻮري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 114
 3ﻋﻠﻰ زﻏﺪود ،اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )اﳉﺰاﺋﺮ :دون دار ﻃﺒﻊ ( ،دون ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﻊ ،ص . 73،72
 4ﻋﻠﻰ ﺳﺎﱂ ﺟﺎﺳﻢ اﳉﺒﻮري  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 106
 5ﺟﻮن واﺗﺮﺑﻮري  ،ﺗﺮﲨﺔ ﻣﺎﺟﺪ ﻧﻌﻤﺔ وﻋﺒﻮد ﻋﻄﻴﺔ ،اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب )ط1؛ ﺑﲑوت :دار اﻟﻮﺣﺪة ( ، 1982 ،ص. 241
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ﲢﺎﻟﻒ ﺣﺰب اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﻊ ﺣﺰب اﻹﲢﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ ﺟﺒﻬﺔ واﺣﺪة ﻋﺎم  1970ﳌﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﻨﻈﺎم ،وﺑﻮﻓﺎة زﻋﻴﻤﻪ ﻋﻼل اﻟﻔﺎﺳﻲ ﻋﺎد اﳊﺰب إﱃ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ وﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﻘﺼﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﱄ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺳﺘﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء ﰲ اﻟﻔﱰة ) 1977إﱃ  (1983ﳑﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ إﺿﻌﺎف ﺷﻌﺒﻴﺔ ،وﰲ 1992
ﻋﺎود ﺣﺰب اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻘﺼﺮ اﳌﻠﻜﻲ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﺎم .1993

 .2اﻹﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ :

اﻧﺸﻖ ﻫﺬا اﳊﺰب ﻋﻦ ﺣﺰب اﻻﺳﺘﻘﻼل ﰲ  25ﻳﻨﺎﻳﺮ  1959وﺗﻮﺟﻬﻪ ﻳﺴﺎري ،ﺗﻌﺮض ﻫﺬا اﳊﺰب ﻟﻼﻧﺸﻘﺎق
إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﻋﻨﻪ ﰲ  ،1970اﻷوﱃ أﻧﺸﺄت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎرﻛﺴﻴﺔ ﻟﻴﻨﻴﻨﺔ ﲢﺖ اﺳﻢ " ﻣﻨﻈﻤﺔ  23ﻣﺎرس " ،ﺎ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻜﻮﻧﺖ" اﻻﲢﺎد اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ".
اﺳﺘﻤﺮ ﺣﺰب اﻹﲢﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻨﻈﺎم ودﻋﺎ إﱃ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ذات ﲤﺜﻴﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻀﻤﺎن اﳊﻖ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺗﺪﺑﲑ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣـ ـ ـﺔ  ،1وﻳﻨـ ـ ـﺎدى ﺑﺬا اﳌﻄﺎﻟﺐ
ﰲ ﻇﻞ إﻋﱰﻓﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ ،وﻳﻌﺘﱪ ﻫـ ـﺬا اﳊﺰب ﻣـ ـ ـﻦ اﻷﺣ ـ ـﺰاب اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﻠـ ـ ـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـ ـ ـﺔ اﻟﺘ ـ ـﻲ أﻧﺸـ ـ ـﺄت
ﻋﺎم .1993
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 .3اﻹﺗﺤﺎد اﻹﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ:

ﻇﻬﺮ ﻫﺬا اﳊﺰب ﰲ  1972ﺑﺎﻻﻧﺸﻘﺎق ﻋﻠﻰ ﺣﺰب اﻹﲢﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،وﻫﻮ ﺣﺰب ذو ﺗﻮﺟﻪ
ﻳﺴﺎري اﻧﺘﻬﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت واﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ،واﲣﺬ ﻣﻦ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺒﻨﺎء اﻻﺷﱰاﻛﻲ وﻗﻴﺎم ﳎﺘﻤﻊ
اﳊﺪاﺛﺔ أﻫﺪاﻓﺎ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻜﺎدﺣﲔ .2
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وﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻫﺬا اﳊﺰب ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﻨﻈﺎم ،أﺻﺒﺢ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻓﻘﺪ ﺗ ـ ـﻮﱃ رﺋﻴﺴﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻴﻮﺳﻔﻰ رﺋﺎﺳـ ـ ـﺔ اﻟﻮزراء

ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﺎﺑﲔ . 2002-1998

 .4ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ :
أﻋﻠﻦ ﻫﺬا اﳊﺰب ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻋﺎم  1972ﲢﺖ اﺳﻢ "ﻣﻨﻈﻢ  23ﻣﺎرس" ،وﰎ اﻻﻋﱰاف ﺑ ـ ـﻪ ﺑﺼﻔـ ـ ـﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـ ـﺔ
ﰲ  ،1983وﺗﻜﻮن ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﺳﺎﺑﻘﲔ ﰲ اﻹﲢﺎد اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﺣﺰب اﻟﺘﻘﺪم واﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ . 3
آﻣﻦ ﻫﺬا اﳊﺰب ﺑﺎﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ورﻓﺾ ﺗﺒﻌﻴﺔ رأس اﳌﺎل اﳌﻐﺮﰊ اﻟﺬي أدى إﱃ ﲣﻠﻒ اﻟﺒﻼد ،ودﻋﺎ إﱃ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺘﺤﺮر اﻟﻮﻃﲏ واﻟﻘﻮى اﻟﺜﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠـ ـ ـﺪان اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎﺳ ـ ـﺔ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺴﻠﻤ ـ ـﻲ واﻟﻌﻤ ـ ـﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .4
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• أﺣﺰاب اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻮﻃﻨﻲ )اﻹدارة(:

 1ﻣﺮﻛﺰ زاﻳﺪ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ  ،اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻐﺮﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺣﺰاب اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ )ط1؛ اﳌﻐﺮب  :ﻣﺮﻛﺰ زاﻳﺪ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ( ، 2001 ،ص . 15
 2أﻣﲑة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺴﻦ دﻳﺎب ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 121

3

Azzedine layachi, Civil society and democratization in Marooco ,( Ibn Khaldon centre and Dar
Al Ameen) ,1995 , p 170 .

 4ﺳﻠﻮى ﳏﻤﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص .179
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ﻋﻤﻞ اﳌﻠﻚ اﳌﻐﺮﰊ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﺑﻌﺪﻩ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻋﻠﻰ إﳚﺎد أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ

اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺚ أﺣﺰاب اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﱵ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﻳﻀﻤﻦ ﳍﺎ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻴﺨﺘﺎر أﺣﺪﻫﻢ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺰاب ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 .1ﺣﺰب اﻟﺸﻮرى و اﻻﺳﺘﻘﻼل :

ﺗﺄﺳﺲ ﻋﺎم  1946ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺰاﻧﻲ ،وﺷﺎرك ﰲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﱵ ﲤﺨﺾ ﻋﻨﻬـ ـ ـ ـﺎ اﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﰲ  ،1956وﺗﻘﻮم ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲜﺪﻳﺔ
دون اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳋﺎرج ،وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﻣﻦ اﳊﺰب ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرب اﻟﻌﺮﰊ واﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .1
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 -2ﺣﺰب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ:

ﺗﺄﺳﺲ ﻋﺎم  1957وأﻋﻠﻦ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﻟﻠﻤﻠﻚ وﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﱪﺑﺮﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أﻧﻪ ﺗﺒﲏ اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻻﻋﱰاف ﺑﺎﳍﻮﻳﺔ اﻟﱪﺑﺮﻳﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة ﻟﻠﻤﻐﺮب .2
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 -3ﺣﺰب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ:

اﻧﺸﻖ ﻫﺬا اﳊﺰب ﻋﻦ ﺣﺰب اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ دﺧﻞ زﻋﻴﻤﻲ اﳊﺰب اﻟﻤﺤﺠﻮﺑﻲ أﺣﺮﺻﺎن وﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ

اﻟﺨﻄﻴﺐ ﰲ ﺻﺮاع اﺛﺮ إﻋﻼن اﳌﻠﻚ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ وﺣﻞ اﻟﱪﳌﺎن ﰲ  ،1965ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺬر اﻟﺨﻄﻴﺐ

ﻋﻦ ﺗﻮﱃ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزارة ،وﰲ  1967أﻋﻠﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ وأﻧﺼﺎرﻩ ﻋﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﺰب ﺟﺪﻳﺪ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ذو ﺗﻮﺟﻪ إﺳﻼﻣﻲ وﻣﺆﻳﺪ ﻟﻠﻤﻠﻚ .
 -4ﺣﺰب اﻹﺗﺤﺎد اﻟﺪﺳﺘﻮري:

أﻧﺸﺄ ﰲ  1984ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻣﻌﻄﻰ ﺑﻮﻋﺒﻴﺪ ،وﺗﻮﺧﻲ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮم اﻹﲢﺎد واﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﺷﺒﻪ

اﻣﺘﺪاد ﳊﺮﻛﺎت اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ  ،3وﳛﻈﻰ ﻫﺬا اﳊﺰب ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺮ وﻳﺆﻳﺪ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻳﻌﺘﱪ اﻹﺳﻼم واﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ .4
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 -5اﻟﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ :

ﺗﺄﺳﺲ ﻋﺎم  1977ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ "أرﺳﻼن اﻟﺤﺪﻳﺪي" ﻋﻀﻮ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸﺣﺮار ،وﻣﻦ ﻣﺒﺎدﺋﻪ اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﱰﺳﻴﺦ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ واﳊﻮار اﳌﺘﺒﺎدل ورﻓﻀﻪ ﻟﻜﻞ أﺷﻜﺎل اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وذﻟﻚ ﰲ ﻇﻞ ﻣﻔﻬﻮم
دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ .5
إن أﺣﺰاب اﻹدارة ﺳﺎﻧﺪت اﻟﻨﻈﺎم وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﺷﻌﺒﻴﺘﻬﺎ ،ﻷن اﻟﺸﻌﺐ ﳛﻤﻠﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺪﻫﻮر
اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
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ﺛﺎﻧﻴﺎ -اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.
 1ﻋﻄﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ  ،ﻓﻮزي أﲪﺪ ﺗﻴﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص. 454
 2أﻣﲑة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺴﻦ دﻳﺎب ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 115
3ﺧﲑ اﷲ ﺧﲑ اﷲ  ،اﳌﻐﺮب ﰲ ﻋﻬﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻣﺎذا ﺗﻐﲑ)ط1؛ ﺑﲑوت  :دار اﻟﺴﺎﻗﻲ (  ، 2007 ،ص . 93

Azzedine layachi, op .cit , p 171.

 5ﳏﻤﺪ ﺷﻘﲑ ،اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب ﺑﲔ اﻟﺰﻋﺎﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻜﺮﻳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ )اﳌﻐﺮب  :أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق ( ، 2003 ،ص. 67
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ﺑﺪأت اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ اﳌﻐﺮب ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر ﰲ أوا اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﺠﻤﻟﺎﻻت ﻣﻨﻬﺎ
ﲨﻌﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ .
- 1اﻹﻃﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ .

ﺻﺪر أول ﻇﻬﲑ ﻣﻠﻜﻲ ﰲ  1958/11/15ﳝﻨﺢ اﳊﻖ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳉﻤﻌﻴﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ،ﰒ ﺟﺎءت اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﳊﻖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺣﻖ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻐﺎرﺑﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ أﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷﺧﲑ ﻟﻌﺎم 2011
ﺣﻴﺚ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ  8ﻋﻠﻰ "ﺗﺴﺎﻫﻢ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸُﺟﺮاء ،واﻟﻐﺮف اﳌﻬﻨﻴﺔ ،واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻐﻠﲔ ﰲ اﻟﺪﻓﺎع
ﻋﻦ اﳊﻘﻮق واﳌﺼﺎﱀ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﱵ ﲤﺜﻠﻬﺎ ،وﰲ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎ .وﻳﺘﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ وﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ
ﲝﺮﻳﺔ ﰲ ﻧﻄﺎق اﺣﱰام اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت وﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ.ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻔﺎوﺿﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﻐﻞ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻓﻖ
اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.ﳛﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ
وﻛﺬا ﻣﻌﺎﻳﲑ ﲣﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ" .1
ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﲨﻌﻴﺔ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻘﺪم اﳌﺆﺳﺴﻮن ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﶈﻠﻴﺔ واﶈﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وﰲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﺮور  60ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ وﺿﻊ اﳌﻠﻒ ﳛﻖ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﳑﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬـ ـﺎ ،وﲣﻀﻊ اﳉﻤﻌﻴ ـ ـﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬ ـ ـﺎ
أو ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ وﺣﺪﻩ اﳉﻬﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﲟﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻧﺸﺎط اﳉﻤﻌﻴﺎت .2
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 -2أﻫﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ :

ﺗﺘﻨﻮع اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﲨﻌﻴﺎت ﻧﺴﻮﻳﻪ وﺣﻘﻮﻗﻴﺔ وﻧﻘﺎﺑﺎت وﻏﲑﻫﺎ وأﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

أوﻻ  -اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ :

أﺧﺬت ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴﺎت ﺑﺎﻻزدﻫﺎر ﰲ اﳌﻐﺮب ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﲑة ،ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻨﺸﺄ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻧﺴﻮﻳﺔ داﺧﻠﻬﺎ ،وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻋﻘﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﺴﻮي ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺸﻌﱯ ﻧﺪوﺗﻪ اﻷوﱃ
ﰲ  25-24دﻳﺴﻤﱪ  ،3 1983ﰒ أﺻﺪر اﳉﻨﺎح اﻟﻨﺴﻮي ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺮﻳﺪة  8ﻣﺎرس وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴﺎت :
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-1اﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺴﻮي  :ﺗﺄﺳﺲ ﰲ ﻋﺎم  ،1987وﻫﻮ ﺗﺎﺑﻊ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺸﻌﱯ ،ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻌﺒﺌﺔ
ﻋﻀﻮاﺗﻪ وﺣﻔﺰﻫﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝﻘﻮﻗﻬﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .4
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ﺛﺎﻧﻴﺎ– ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن :

ﻇﻬﺮت ﲨﻌﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳌﻐﺮب ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺎت واﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳓﻮ ﺗﺰاﻳﺪ اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ أﺛﺒﺘﺖ اﻧﺘﻬﺎﻛﻬﺎ اﻟﺼﺎرخ ﳊﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ،ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺻﻮرﻬﺗﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻗﺼﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 1دﺳﺘﻮر اﳌﻐﺮب اﳉﺪﻳﺪ 2011

)http://badri.elaphblog.com :(2012-09-04

 2ﲪﻴﺪ أرﺑﻴﻌﻲ  ،ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﳌﻐﺮب ﺑﲔ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ) ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻷول ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -اﻟﻮاﻗﻊ واﳌﺄﻣﻮل ،
ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت وﲝﻮث ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﻴﻮط ﰲ  16-14ﻣﺎرس  ،( 2006ص . 605
 3رﻗﻴﺔ اﳌﺼﺪق ،اﳌﺮأة واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﳌﻐﺮب )ط1؛ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء  ،دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ(  ، 1990 ،ص . 63
 4ﻧﻴﻔﲔ ﻣﺴﻌﺪ ،اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص. 70
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اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻧﺪة واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﲣﺬ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﳌﻐﺮﰊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ،أﳘﻬﺎ إﻏﻼق

ﻣﻠﻒ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ واﳌﺨﺘﻄﻔﲔ ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ أو ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﲢﻜﻴﻢ ﺗﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ وﺗﺴﻮﻳﺔ ﲨﻴﻊ اﳊﺎﻻت
وﺗﻌﻮﻳﺾ أﻫﺎﱄ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ،ﻛﻤﺎ أﻧﺸﺄ وزارة ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وأﻧﺸﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳـ ـ ـﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴ ـ ـﺎن  ،1ﺑﺎﻹﺿﺎﻓ ـ ـﺔ
إﱃ إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺷﺒﻪ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ "ﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن "ﻋﺎم  ،1991وﺢ اﺠﻤﻟﺎل أﻣﺎم ﲨﻌﻴﺎت
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﱪوز ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،وأﳘﻬﺎ :
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 .1اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن :ﺗﻜﻮﻧﺖ ﰲ دﻳﺴﻤﱪ 1981واﻧﻀﻤﺖ إﻟﻴﻬﺎ أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ وﻬﺗﺪف

إﱃ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل ﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﺠﻤﻟﺎﻻت واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲤﺘﻊ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﺣﱰام أﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺒﻨﺎء دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﺛﺎﻟﺜﺎ  -اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت:
ﻋﺮف اﳌﻐﺮب اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
أﺛﻨﺎء اﳊﻤﺎﻳﺔ وﺧﺎﺿﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻀﺎﻻ ﻛﺜﲑا ،وﰲ ﻋﺎم 1937أﻧﺸﺄت أول ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﺪ ارﺗﺒﻂ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻧﻘﺴﻤﺖ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻹﲢﺎد اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻠﺸﻐﻞ واﻹﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻤﺎل
اﳌﻐﺎرﺑﺔ ،وﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪد اﻟﺬي ﺗﺸﺠﻌﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺘﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ وﲢﻮل دون ﺑﺮوز ﻗﻮة ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ
واﺣﺪة ،وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1اﻹﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ  :ﻧﺸﺄ ﻫﺬا اﻹﲢﺎد ﰲ ﻋﺎم 1950ﻛﻔﺮع ﻣﻦ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﻤﺎﱄ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ،ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﻘﻮة ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ اﻟﺬي ورﺛﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﻗﺪ ﻣﻨﺤﺘﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ إﺛﺮ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋ ـ ـﺪد
ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎزات واﳌﻘﺮات ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أﳓﺎء اﻟﺒﻼد ،وﻗﺪ اﻧﻀﻢ اﻻﲢﺎد إﱃ اﳉﻨﺎح اﻟﺮادﻳﻜﺎﱄ ﰲ ﺣﺰب اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺳﻨﺔ
 1958ﻓـ ـﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳉﻨ ـ ـﺎح اﶈﺎﻓﻆ ،ﳑﺎ أدى إﻟ ـ ـﻰ ﺑﺮوز اﻟﺸﻘﺎﻗﺎت داﺧﻞ اﳊﺰب وﺑﺮوز ﺣﺰب اﻹﲢﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻘﻮات
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
اﻧﺪﻣﺞ اﻹﲢﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻊ اﻻﲢﺎد اﻧﺪﻣﺎﺟﺎ ﻛﻠﻴﺎ إﻻ أﻧﻪ ﲟﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺪﺛﺖ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﺑﲔ اﻻﲢﺎد
واﻹﲢﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ ،1975وإﺛﺮ ﻫﺬا اﻻﻧﺸﻘﺎق ﺑﺮز ﺣﺰب اﻹﲢﺎد اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،وﺟﺎء
ﻫﺬا اﻻﻧﺸﻘﺎق ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم اﺗﻔﺎق ﻗﺎدة اﳊﺰب واﻻﲢﺎد ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﲔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﰲ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﻘﻮﺗﲔ ،وﻳﻌﺘﱪ اﻹﲢﺎد اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻣﻦ أﻗﻮى اﻟﻘﻮى اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻫـ ـ ـﺬا اﻟﺪور ﱂ ﳝﻨـ ـ ـﻊ اﻹﲢـ ـ ـﺎد
ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻀﻐﻮﻃﺎﻬﺗﺎ .2
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 -2اﻟﻜﻮﻧﻔﺪﻳﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ :أﻧﺸﺄت ﻋﺎم  1975وﺗﺮأﺳﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺑﻴﺮ اﻷﻣﻮي ،وﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ ﳑﺜﻠﻰ

ﲦﺎﱐ ﻧﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ :ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻐﺎز واﻟﺒﱰول ،ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺴﻜﻜﻴﲔ ،ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﻤﺎل اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ،ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺸﺎي واﻟﺴﻜﺮ ،ﻧﻘﺎﺑﺔ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﱪﻳﺪ وﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ارﺗﺒﻄﺖ ﲝﺰب اﻹﲢﺎد اﻻﺷﱰاﻛﻲ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪة
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ واﺳﻌﺔ ﲢﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .
 1أﻣﲑة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺴﻦ دﻳﺎب ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص .132
 2ﻋﻄﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ  ،ﻓﻮزي أﲪﺪ ﺗﻴﻢ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص. 462
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ﻋﻘﺪت اﳊﺮﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴـ ـﺔ ﻣ ـ ـﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﺗﻔ ـ ـﺎق ﺗﻌﱰف ﻓﻴـ ـ ـﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤ ـ ـﻞ واﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓ ـ ـﺔ
إﱃ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻤﻟﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ  1992ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳊﺮﻛﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻫﺎت وﺑﺮاﻣﺞ اﳊﺮﻛﺔ ﻗﺼﺪ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن داﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،إن ﻫﺬا اﻹﺗﻔﺎق أﺿﻌﻒ
ﻣﻦ ﻗﺪرة اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﳍﺎ .
.3اﻹﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ :أﻧﺸﺄ ﻫﺬا اﻹﲢﺎد ﰲ أواﺧﺮ ﻋﺎم  ،1958ﻳﺪﻋﻮ ﻫﺬا اﻹﲢﺎد إﱃ إﺣﺪاث

إﺻﻼﺣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم ورﻓﻊ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،وﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﻧﺸﺎﻃﻪ إﱃ اﳊﻈﺮ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺮات
وﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﻹﺿﺮاﺑﺎت واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ .
اﻷﺧﲑ ﻟﻘﺪ ﻋﺮف اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﳌﻐﺮﰊ ازدﻫﺎرا ﻛﺒﲑا ﰲ �ﺎﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت وﺣﻘﻖ اﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ
ﻫﺬا ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻛﺜﲑة اء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻮع ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ،رﻏﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر
إﻻ أن ﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱏ اﳌﻐﺮﰊ ﻳﻌﺎﱐ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﲢﻮل دون ﺗﻘﺪﻣﻪ وﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻨﺸﺎﻃﻪ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ وﺳﻨﺘﻌﺮض
ﺒﺎب ﺿﻌﻒ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﳌﻐﺮﰊ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ  :اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب

ﻋﺮﻓﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﲡﺎرب اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،وﺳﻨﺘﻨﺎول ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
 1993وﻧﻘﺴﻤﻬﺎ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ ،ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﺎوب وﻧﺘﻨﺎول ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ،1993وﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺎوب وﻧﺘﻨﺎول ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ،اﺛﻨﺘﲔ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺮت ﰲ ﻋﻬﺪ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺜﺎﻧﻲ وأرﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺮت ﰲ ﻋﻬﺪ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس.

أوﻻ :اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﺎوب )ﻟﻌﺎم .( 1993

ﺟﺮت ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﰲ ﺟﻮ داﺧﻠﻲ وﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻀﻄﺮب ﺣﻴﺚ ﻋﺎﱏ اﳌﻐﺮب ﰲ ﻓﱰة اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ أزﻣﺔ
ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎد ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﻘﻮى اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺸﺎﻣﻞ وإﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻋﻤﻴﻘﺔ،ﻛﻤﺎ ﻣﺎرﺳﺖ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻹﺟﺮاء
اﻟﺘﻐﻴﲑ.
ﺧﺼﺺ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  222ﻣﻘﻌﺪا ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ،ﺗﻨﺎﻓﺴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ  11ﺣﺰﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ أﳘﻬﻢ ﺣﺰب
اﻻﺳﺘﻘﻼل ،اﻻﲢﺎد اﻻﺷﱰاﻛ ـ ـﻲ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﺘﻘـ ـ ـﺪم واﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ ،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤـ ـ ـﻞ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ وﻏﲑﻫ ـ ـﺎ ،وﻳﻼﺣﻆ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻇﻬﻮر ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ،ﺣﻴﺚ ﻗﺮرت اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻷول ﻣﺮة ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ﰲ اﺋﺘﻼف اﻟﻘﻮﺗﲔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺘﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺘﲔ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ ،اﻻﺳﺘﻘﻼل واﻹﲢﺎد اﻻﺷﱰاﻛﻲ .1
ﺟﺮت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﰲ  ،1993/06/25وأﻓﺮزت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻘﺪرة
ب ،% 62،75وﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﲝﺰب اﻻﺳﺘﻘﻼل وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ  49ﻣﻘﻌﺪا ،ﰲ ﺣﲔ ﺣﺼﻞ اﻻﲢﺎد
F27

 1ﺑﲑﻧﺎﰊ ﻟﻮﺑﻴﺲ ﻛﺎرﻳﺴﺎ ،ﺗﺮﲨﺔ ﺑﺪﻳﻌﺔ اﳋﺮازي ،اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ  1960إﱃ اﻵن ) ...ط1؛ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﻨﺠﺎح اﳉﺪﻳﺪ ( ، 2009 ،ص .243
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اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ  52ﻣﻘﻌﺪا ،أﻣﺎ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸﺣﺮار ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ  41ﻣﻘﻌﺪا ،ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ
اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ  51ﻣﻘﻌﺪا ،أﻣﺎ اﻻﲢﺎد اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  54ﻣﻘﻌﺪا .1
ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﳒﺎح أﺣﺰاب اﻹدارة ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﳒﺎح أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ ،وﺗﻌﻮد أﺳﺒﺎب ﺗﺮاﺟﻊ أﺣﺰاب
اﻹدارة إﱃ اﻓﺘﻘﺎدﻫﺎ ﻟﱪاﻣﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﲢﺘﻮى ﻣﻌﺎﱂ ﳏﺪدة،ﻛﻤﺎ أن اﻟﱪاﻣ ـ ـﺞ اﻟﱵ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ ﻏﲑ ﺻﺎدرة ﻋ ـ ـﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺐ
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﲢﻤﻴﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﳍﺬﻩ اﻷﺣﺰاب ﺣﺎﻟﺔ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ.
F28

ﺛﺎﻧﻴﺎ -اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻨﺎوب

-1اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم : 1997

ﺳﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻹﺟﺮاء إﺻﻼﺣ ـ ـﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻟﻼﻧﺘﻘ ـ ـ ـ ـﺎل إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺒﻨﺎء دوﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﲢﱰم ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻔﺎﻓﺔ ،ﻟﺬا ﻗﺎﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
إﻟـ ـ ـﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺗﺼﺮﻳـ ـ ـﺢ ﻣﺸﱰك ﻓ ـ ـﻲ  28ﻓﻴﻔﺮي  1997ﺗﻠﺘﺰم اﻷﻃﺮاف ﲟﻘﺘﻀ ـ ـﺎﻩ ﺑﺎﺣﱰام اﳌﺴﻠﺴ ـ ـﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﰊ واﳊ ـ ـﻔـ ـﺎظ

ﻋﻠﻰ ﻧﺰاﻫﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎل اﳌﻠﻚ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﰲ ﺧﻄﺒﺔ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪورة اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﰲ أﻛﺘﻮﺑﺮ " 1996إﻧﲏ

ﻣﻠﻠﺖ ﻣﻦ أن أﲰﻊ أو أن ﻳﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﺑﻠﺪﻧﺎ أن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻪ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻧﺰﻳﻬﺔ أو أن اﺳﺘﺸﺎراﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ أو ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ"
وﺗﻌﻬﺪ ﺑﻮﺿﻊ ﺛﻘﻠﻪ"اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻫﺒﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺘﻤﺮ ﲨﻴﻊ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ـﺎت اﳌﺘﻮاﻟﻴﺔ ﰲ ﻫـ ـ ـﺬا اﻟﺒﻠﺪ
ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﰲ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ " .2
ﺟﺮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﲔ 3300ﻣﺮﺷﺢ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ  69ﺳﻴﺪة و16ﺣﺰﺑﺎ ﻋﻠﻣﻘﺎﻋﺪ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻋﺪدﻫﺎ  ،325وﻗﺪ اﻧﻘﺴﻤﺖ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ إﱃ ﺛﻼث ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻫﻲ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻴﻤﻴﲏ اﳌﻮاﱄ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
)اﻻﲢﺎد اﻟﺪﺳﺘﻮري واﳊﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﳊﺰب اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ( ،واﻟﻜﺘﻠﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ )اﻻﲢﺎد اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﻟﻠﻘﻮة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وﺣﺰب اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﻘﺪم واﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺸﻌﱯ( ،واﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻮﺳﻂ اﻟﱵ ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻟﺘﺠﻤﻊ
اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸﺣﺮار واﳊﺮﻛﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﳌﺸﺎرﻛﺔ أﻳﻀﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳊﺰب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻌﺘﺪل
واﳊﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ .3
ﺟﺮت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ  1997/11/14وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ  ،%85،3وﺟﺎءت أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
ﺑﻔﻮز اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ب  102ﻣﻘﻌﺪ وﻛﺘﻠﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ب 100ﻣﻘﻌﺪ ،و 97ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻼت
اﻟﻮﺳﻂ،أﻣﺎ اﳌﻘﺎﻋﺪ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻮزﻋﺖ ﺑﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ) اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ( ،وأﺣﺰاب اﻟﻴﺴﺎر
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 1ﻋﻠﻰ ﺳﺎﱂ ﺟﺎﺳﻢ اﳉﺒﻮري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 76
 2اﳊﺴﻦ اﻟﻠﺤﻴﺔ  ،ﻣﺴﺎرات اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب )اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء  ،أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق(  ، 1998 ،ص . 12
 3ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎوى ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص.318
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اﻟﺼﻐﲑة )ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﳊﺰب اﻻﺷﱰاﻛﻲ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ( ،واﻷﺣﺰاب اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻷﳘﻴﺔ )ﺣﺰب
اﻟﺸﻮرى واﻻﺳﺘﻘﻼل وﺣﺰب اﻟﻌﻤﻞ( .1
ﻫﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﺎءت ﻬﺑﺎ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻲ ﲢﻘﻴﻖ رﻏﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﰲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎوب ﻋﻠﻰ أرض اﳌﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻫ ـ ـﺬا اﳌﺒ ـ ـﺪأ اﻟﺬي ﻣﻜ ـ ـﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳎﺴﺪة ﰲ اﻹﲢ ـ ـﺎد اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘ ـ ـﺎل
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إﱃ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﱪ ﻗﻴﺎدة ﺣﻜﻮﻣﺔ 14آذار /ﻣﺎرس  1998ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﻴﻮﺳﻔﻲ .2
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-2اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم : 2002

ﺟﺎءت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم  2002ﰲ ﻋﻬﺪ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ،وﰎ ﻓﻴﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻦ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ب 18واﺳﺘﺤﺪاث ﻻﺋﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﺗﺘﻀﻤﻦ  30ﻣﻘﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ  325ﻣﻘﻌﺪا ،وﻗﺪ اﻧﺘﻬﺞ ﻧﻔﺲ ﳕﻂ
اﻻﻗﱰاع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻤﻂ اﻷﺣﺎدي اﻹﲰﻲ ذي دورة واﺣ ـ ـﺪة،ﻛﻤـ ـ ـ ـﺎ ﺗـ ـﻢ إﻗﺮار أﺳﻠﻮب ﺟﺪﻳ ـ ـﺪ ﻟﻼﻗﱰاع ﺗﺒﲏ ﻋﺘﺒ ـ ـﺔ % 3
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﺣﻴﺚ أن اﻷﺣﺰاب اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻦ ﺆﺧﺬ أﺻﻮاﻬﺗﺎ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﳊﻈﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻘﺎﻋﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﻻﻗﱰاع اﻟﻨﺴﱯ ﻣﻊ أﻛﱪ ﺑﻘﻴﺔ .3
ﺟﺮت ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﻮم  2002/09/27وﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ  26ﺣﺰﺑﺎ ،وﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮاﺗﺐ اﻟﺴﺘﺔ اﻷوﱃ
ﺑﺎﻻﲢﺎد اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ب 50ﻣﻘﻌﺪا ﰒ ﺣﺰب اﻻﺳﺘﻘﻼل  48ﻣﻘﻌﺪا ،ﰒ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸﺣﺮار 42
ﻣﻘﻌﺪا ،ﰒ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ب 42ﻣﻘﻌﺪا ﰒ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔب 27ﻣﻘﻌﺪا .
ﻋﺮﻓﺖ أﺟﻮاء ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ ،إﻻ أ�ﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ إﱃ % 52
وﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ إﱃ اﻣﺘﻨﺎع اﳌﺴﺠﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻻﻫﺘﺰاز ﺛﻘﺘﻬﻢ ﰲ اﻷﺣﺰاب واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﻗﺪ
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ﻋﲔ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺮة ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻷﺣﺰاب وﻫﻮ إدرﻳﺲ ﺟﻌﻮ وﻛﻠﻔﻪ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﺋﺘﻼﻓﻴﺔ .
-3اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم2007

ﺳﺎدت ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻌﺰوف ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ،2007وﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ إﱃ إﻧﻌﺪام
ﺛﻘﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲوﺻﻮل أﺻﻮاﻬﺗﻢ وﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ .
ﺷﺎرك ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  33ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪدﻫﺎ ﻟﻈﻬﻮر أﺣﺰاب ﺟﺪﻳﺪة ﺷﺎرﻛﺖ ﰲ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺳﻴﻄﺮة ﺣﺰب ﻣﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪد اﻻﻧﺸﻘﺎﻗﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ داﺧﻞ
اﻷﺣﺰاب اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ اﺗﺴﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﱰاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ  % 38وﺗﻌﺘﱪ أﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﳝﻜﻦ أن ﻧﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﳊﻀﻮر اﳌﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺎرز ﰲ اﳊﻤـ ـ ـﻠﺔ ﻓﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺘ ـ ـﻲ ﻫﻴﻤﻨﺖ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻲ ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮات ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أو ﲨﺎﻋﻲ  ،4وﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﻤﺮاﺗﺐ اﻷوﱃ
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 1ﺑﲑﻧﺎﰊ ﻟﻮﺑﻴﺲ ﻛﺎرﺳﻴﺎ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 289
 2أﳏﻤﺪ ﻣﺎﻟﻜﻲ وآﺧﺮون  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ. 251 ،
 3ﺑﲑﻧﺎﰊ ﻟﻮﺑﻴﺲ ﻛﺎرﻳﺴﺎ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ . 307 ،
 4ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ . 391 ،
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ﺑﻔﻮز ﺣﺰب اﻻﺳﺘﻘﻼل ب  52ﻣﻘﻌﺪا ،ﰒ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ب  41ﻣﻘﻌﺪا ،ﰒ اﻟﺘﺠﻤـ ـﻊ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸﺣﺮار ب  39ﻣﻘﻌـ ـﺪا
ﰒ اﻹﲢﺎد اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ب  38ﻣﻘﻌﺪا ،ﰒ ﺣﺰب اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﻠﻰ  27ﻣﻘﻌﺪا .

إﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﲔ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻫﺬﻩ اﳌﺮة اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﻋﺒﺎس اﻟﻔﺎﺳﻲ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻻﺳﺘﻘﻼل

ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺣﺰﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ،وﻛﻠﻔﻪ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ .

-4اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم :2011

ﺟﺮت أﺧﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴـ ـ ـﺔ ﰲ ﻇﺮوف ﻋﺮﺑﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺧ ـ ـﺎﺻﺔ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﳒ ـ ـ ـﺎح ﺷﻌﺒـ ــﻰ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼ ـ ـﺮ

ﰲ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻨﻈﺎﻣﻲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ وﻣﺒﺎرك ،وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳏﺎﻛﺎة ﳌﺎ ﳚﺮي ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﺮزت ﺣﺮﻛﺔ  20ﻓﱪاﻳﺮ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ

ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻜﻲ ﺑﺮﳌﺎﱐ ﻳﺴﻮد ﻓﻴﻪ اﳌﻠﻚ وﻻ ﳛﻜﻢ ،وﰲ ﺧﻄﻮة إﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮر اﻷوﺿﺎع ﻗﺎم اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺴﺎدس ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﰲ  01ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ. 2011

ﻗﺪر ﻋﺪد اﻷﺣﺰاب اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ب 31ﺣﺰﺑﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﻋﻠﻰ  395ﻣﻘﻌﺪا ﻧﻴﺎﺑﻴﺎ ،وﻗﺪ
اﳓﺼﺮت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴ ـ ـﺔ ﺑﲔ ﺗﻜﺘﻠﲔ ﻛﺒﲑﻳﻦ :اﻷول اﻟﺘﻜﺘﻞ ﻣﻦ أﺟـ ـﻞ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺗﻜـ ـ ـﻮن ﻣﻦ ﲦﺎﻧﻴﺔ أﺣ ـ ـﺰاب ﻗﺮﻳﺒﺔ
ﻣﻦ اﳌﻠﻚ وذو ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻴﱪاﱄ أﻣﺎ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﻤﺜﻠﻪ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻹﻟﻪ ﺑﻦ ﻛﻴﺮان .

ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ب  % 45وأﻓﺮزت ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮاﺗﺐ اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ ﻓﻮز ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ب 107ﻣﻘﻌﺪا ،وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺰب اﻻﺳﺘﻘﻼل ب 60ﻣﻘﻌﺪا ،وﻳﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣﺰب
اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸﺣﺮار ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﻴﱪاﱄ ﺑـ  52ﻣﻘﻌﺪا ،ﰒ ﺣﺰب اﻷﺻﺎﻟﺔ واﳌﻌﺎﺻﺮة ذو اﻟﺘﻮﺟﻪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﺑـ  47ﻣﻘﻌﺪاً ،ﻓﺤﺰب اﻻﲢﺎد اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻴﺴﺎري ﺧﺎﻣﺴﺎ ﺑـ 39ﻣﻘﻌﺪا وﻳﻠﻴﻪ
ﺳﺎدﺳﺎً ﺣﺰب اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻠﻴﱪاﱄ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـ  32ﻣﻘﻌﺪا .1
 ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺆﻛﺪ ﺗﻨﻮع اﳋﺮﻳﻄﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﳌﻐﺮﰊ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺴﲑ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ
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وإﺻﻼح اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻋﲔ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻹﻟﻪ ﺑﻦ ﻛﻴﺮان اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﳊﺰب

اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ اﳌﻐﺮب رﺋﻴﺴﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﻮزراء ﺑﻌﺪ ﻓﻮز ﺣﺰﺑﻪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻘﺎﻋﺪ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري
اﻷﺧﲑ.
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻛﺸﻔﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺣﻴﺎة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ اﻹداري اﻟﺬي
ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻪ اﻷﺣﺰاب ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻨﺎﺧﺐ اﳌﻐﺮﰊ ﻳﻌﺰف ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﳑﺎ أﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
ﰲ اﻷﺧﲑ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ)اﻻﻃﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري
واﳌﺆﺳﺴﻲ ﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﻏﲑﻫﺎ (..ﻟﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷـ ـﺮات ﻛﺸﻔﺖ
ﻦ ﺿﻌﻔﻬﺎ وﻋﺪم ﻗﺪرﻬﺗﺎ ﰲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮل دﳝﻘﺮاﻃﻲ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪة ﺳﻨﺘﻨﺎوﳍﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ.

 1ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳌﺪﱐ  ،ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ : 2012-07-25
http://www.wahdaislamyia.org/issues/121/tmadini.htm
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ﺧﻼﺻﺔ و اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت:

ﺗﺒﻨﺖ ﺑﻠﺪان اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ )ﺗﻮﻧﺲ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،اﳌﻐﺮب( ﰲ �ﺎﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ،اﻟﱵ دﻓﻌﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪواﻓﻊ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ،ﻗﺪ ﺗﺸﺎﻬﺑﺖ دواﻓﻊ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ
ﰲ ﺗﻮﻧﺲ واﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻐﺮب إﱃ درﺟﺔ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن وذﻟﻚ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺜﻼث ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻠﻮك اﲡﺎﻩ
ﻌﻮﻬﺑﺎ ﻣﻦ ﻛﺒﺢ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ واﺣﺘﻜﺎر ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ.
ﻋﺎﺷﺖ ﺷﻌﻮب اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ )ﺗﻮﻧﺲ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،اﳌﻐﺮب( ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت أزﻣﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎد ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ أﺿﺮت ﺑﺎﻟﺸﻌﻮب وﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﺗﻨﻈﻢ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﳌﻈﺎﻫﺮات ﻟﺘﻌﱪ ﻋﻦ رﻓﻀﻬﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺴﺎﺋﺪة
ورﻏﺒﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﰲ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻐﻴﲑ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺬي ﻛﺮﺳﺘﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﱵ ﻣﺜﻠﺖ
ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ ا�ﻴﺎر اﻹﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﱵ واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻠﻴﱪﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ورﺑﻂ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪاﻬﺗﺎ ﺑﻀﺮورة
ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .
أﺛﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻗﺮرت اﻟﻨﺨﺐ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﻟﺪول ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﲣﺎذ ﻗﺮار اﻟﺒﺪأ ﺑﻌﻤﻠﻴـ ـﺔ اﻹﺻ ـ ـﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳ ـ ـﻲ
ﺑﺘﺒﲏ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺧﺬ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺲ واﳌﺆﺷﺮات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ
وﻗﺪ ﺑﺪأت اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻛ ـﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻐﺮب ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺈدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﻨ ـ ـﺺ
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻇﺮوف ﻛﻞ دوﻟﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﻗﺮت ﺑﺎﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﻷ�ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻈﺎم
أﺣﺎدﻳﺔ اﳊﺰب ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻧﺲ واﳉﺰاﺋﺮ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺘﻠﻚ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﺬ إﺳﺘﻘﻼﳍﺎ وﺣﺎوﻟﺖ
ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ وﻧﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﻷﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ واﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻐﺮب واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري
واﳌﺆﺳﺴﻲ وﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ:

• ﻋﺮﻓﺖ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ،وﻛﺎن ﻣﺼﺪر
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ داﺋﻤﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،وﻛﺎن ﳏﺘﻮى ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ داﺋﻤﺎ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺟﻌﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﳏﻮر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.

• أﻛﺪ اﻹﻃﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري واﳌﺆﺳﺴﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺜﻼث )ﺗﻮﻧﺲ واﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻐﺮب ( ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﺘﻤﺘﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ )رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أو اﳌﻠﻚ ( ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ ﺗﻜﺮس ﻫﻴﻤﻨﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﰲ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى.
• ﺗﻌﺎﱐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ واﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻐﺮب ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ دون ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،اﻟﱵ ﲤﻠﻚ آﻟﻴﺎت ﳊﻠﻬﺎ واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺗﺼﺐ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺮارات.
• ﺗﻌﺎﱐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺜﻼث ﻣﻦ ﻋﺪم اﻹﺳﺘﻘﻼل واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻟﱵ ﻬﺗﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﲡﻌﻠﻬﺎ
وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻴﺎﺳﺎﻬﺗﺎ رﻏﻢ ﻧﺺ دﺳﺎﺗﲑ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ.
• ﺗﺰﺧﺮ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟ ــﺪول اﳌﻐﺎرﺑﻴ ـ ـ ــﺔ ﺗﻮﻧﺲ واﳉﺰاﺋ ـ ـ ـ ــﺮ واﳌﻐﺮب ﺑﻮﺟـ ـ ــﻮد اﻟﻜﺜﻴـ ــﺮ ﻣـ ـ ــﻦ اﻷﺣ ـ ـ ـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ـ ــﺔ ذات
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اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة ،ﻏﲑ أن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث ﳏ ـ ـ ـﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺆﻛﺪ أ� ـ ـ ـ ـﺎ
ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﰲ ﻋﺪد اﻷﺣﺰاب ﻻ ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ واﻷﻓﻜﺎر واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ،ﺑﺈﺧﺘﺼﺎر إن اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ واﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻐﺮب
ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ.
• ﺗﺘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪول اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ )ﺗﻮﻧﺲ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،اﳌﻐﺮب( ﺑﻌﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴ ـ ـ ـﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋ ـ ـﺔ
إﻻ أن ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺿﻌﻒ أداﺋﻬﺎ وﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ.
• أﺧﺬت اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ـ ـﺔ ﻟﺒﻠﺪان اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴ ـ ـﺔ اﻟﺜﻼث )ﺗﻮﻧﺲ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،اﳌﻐﺮب( ﲟﺆﺷﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ
ﻣﺒﺪأ ﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺘﺢ اﺠﻤﻟﺎل أﻣﺎم اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻏﲑ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول
اﻟﺜﻼث ﺗﺆﻛﺪ أ�ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻣﻈﻬﺮﻳﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻻ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ وﻋﺪم اﻟﻨﺰاﻫﺔ وﺗﻨﺘﺞ ﳔﺒﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت
اﻷﻧﻈﻤ ـ ـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ـ ـﺔ ،ﻓﻤﺜـ ـ ـ ـﻼ ﻣﻨـ ـ ـﺬ 1987إﻟـ ـﻰ ﻏﺎﻳ ـ ـﺔ  2009واﻹﻧﺘﺨﺎﺑـ ـ ـ ـ ـﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴـ ـ ـﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴ ـ ـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴ ـ ـ ـﺔ ﺗﺴﻔـ ـ ـﺮ
ﻋﻠـ ـ ـ ـﻰ ﻓـ ـ ـﻮز زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﺎﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ وﺣﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.

ﻓـﻲ اﻷﺧﻴـ ـ ـﺮ إن اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﱵ أﺧﺬت ﻬﺑـ ـ ـ ـﺎ ﻛـ ـ ـ ـﻞ ﻣ ـ ـﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﳉﺰاﺋـ ـ ـﺮ واﳌﻐﺮب دﳝﻘﺮاﻃﻴـ ـ ـﺔ ﺷﻜﻠﻴ ـ ـ ـ ـﺔ ﻣﻈﻬﺮﻳـ ـﺔ
ﻻ ﺗﺘﻌـ ـﺪى أن ﺗﻜﻮن ﳎﺮد وﺳﻴﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﻤﺘﺺ ﻬﺑﺎ ﻏﻀﺐ واﺳﺘﻴﺎء ﺷﻌﻮﻬﺑﺎ ،واﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ واﺟﻬﺔ ﳋﺪاع ﻤﻟﺘﻤﻊ
اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :
ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴﺔ
) ﺗﻮﻧﺲ  ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ  ،ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ (
ﲤﻴﺰت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ دول اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺜﻼث ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﺴﺐ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻛﻞ دوﻟﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم واﳋﻄﻮات اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﰲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﺑﺎ ،وﻗﺪ أﺧﺬت ﻫﺬﻩ
اﻟﺪول ﲟﺆﺷﺮات ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻛﺈدﺧﺎل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،واﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﺴﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴـ ـ ـﺎن ،ﻏﲑ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫ ـ ـﺬﻩ اﳌﺆﺷ ـ ـﺮات ﻛﺸﻒ
ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﱵ ﲢﻮل دون ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺬﻩ اﻟﺪول.
ﺗﺘﻨﻮع اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﲢﻮل دون ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ )ﺗﻮﻧﺲ  ،اﳉﺰاﺋﺮ ،اﳌﻐﺮب( ،وأﳘﻬﺎ ﲤﺘﻊ
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ ﲣﻮﳍﺎ اﳍﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻒ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
اﳌﺪﱐ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﲑ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﺳﺒﺎب داﺧﻠﻴﺔ وأﺧﺮى ﺧﺎرﺟﻴﺔ.
ﺿﻒ أن ﻋﻼﻗﺔ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ واﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻐﺮب ﲤﺜﻞ ﻋﻘﺒﺔ أﻣﺎم
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧ ـ ـﻪ ﰲ ﺣﺎﻟ ـ ـﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳـ ـ ـﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳊﺮﻛ ـ ـ ـ ـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ـ ـﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴـ ـ ـﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﲢﻘﻖ ﺗﻘﺪﻣﺎ ،أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﻗﺼﺎء اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻟﻠﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﺗﺘﻌﺜﺮ وﺗﺘﻮﻗﻒ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ ﺗﻌﺜﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة
ﰲ اﻟﺪول ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻟﺬا ﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ دراﺳﺔ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪى ،ﻧﻈﺮا ﻷن ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬﻩ
اﳌﻌﻮﻗﺎت ﳜﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬـﺎ ﺣﺴﺐ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻛـﻞ دوﻟﺔ ﻣﻨﻬ ـﺎ ،ﺛـ ـﻢ ﻧﺼﻞ ﻓ ـ ـﻲ اﻷﺧﲑ إﻟ ـ ـ ـﻰ أﻓﺎق ﻣﺴﺘﻘﺒـ ـ ـﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ
ﰲ اﻟﺪول ﺗﻮﻧﺲ واﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻐﺮب وﺿﺮورة ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ.
ﺳﻨﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﻓﻖ ﺛﻼث ﻣﺒﺎﺣﺚ وﳔﺼﺺ ﻛﻞ ﻣﺒﺤﺚ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﻔﻲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﻧﺪرس
ﻣﻌﻮﻗﺎت وآﻓﺎق ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ،أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﻌﺎﰿ ﻣﻌﻮﻗﺎت وآﻓﺎق ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﻧﺘﻨﺎول ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻌﻮﻗﺎت وآﻓﺎق ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳌﻐﺮب.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﻌﻮﻗﺎت وآﻓﺎق ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ

ﻋﺎﻧﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﺣﺎﻟﺖ دون ﲡﺴﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ

ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ واﻟﱵ ﲢﻮﻟﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﱃ دواﻓﻊ ﻟﻺﻃﺎﺣﺔ ﺑﻨﻈﺎم زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ.

ﺑﻌﺪ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻨﻈﺎم زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﲤﻜﻨﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ وﺿﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ)ﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،اﳊﻜﻮﻣﺔ ،اﺠﻤﻟﻠﺲ

اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ( ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ووﺿﻊ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻓﻴﺎ ﺗﺮى ﻫﻞ ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﺒﻼد اﱃ ﻣﺴﺎر اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻋﺎدة
ﺑﻨﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ؟
111

ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﺳﻨﺘﻨﺎول ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻣﻄﻠﺒﲔ ،ﻧﺘﻨﺎول ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻷول ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﰒ ﻧﻌﺎﰿ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ آﻓﺎق ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻬﺑﺎ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول  :ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ

ﺣﺎﻟﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻮﻗﺎت دون ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮل دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ،وأﳘﻬﺎ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎت اﻷﺧﺮى وﺿﻌﻒ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،ودور اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ وﰲ اﻷﺧﲑ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ.
اﻟﻔﺮع اﻷول  :ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى .
ﻣﻨـ ـﺢ اﳌﺸـ ـﺮع اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺻﻼﺣﻴـ ـﺎت واﺳﻌـ ـﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄـ ـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧ ـ ـﺮى ،ﻣﺎ ﻣﻜﻨﻬ ـ ـﺎ
ﻦ ﻓﺮض ﺳﻴﻄﺮﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺳﻨﺘﻨﺎوﳍﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :

أوﻻ  /ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ :

ﻳﻌﺘﱪ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ رﺋﻴﺲ اﳊﺰب اﻟﺪﺳﺘﻮري اﳊﺎﻛﻢ ،اﻟﺬي ﺳﻴﻄﺮ ﺳﻴﻄﺮة ﺷﺒﻪ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻠﺲ

اﻟﻨﻮاب ﰲ ﻓﱰة ﺣﻜﻢ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ،وﲟﺎ أن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻫﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ورﺋﻴﺲ اﳊﺰب اﳊﺎﻛﻢ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻫﻢ أﻋﻀﺎء اﳊﺰب اﳊﺎﻛﻢ ،ﳑﺎ أدى إﱃ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﲔ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳊﺰب اﳊﺎﻛﻢ و أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻬﺗﻤﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﻳﻠﻲ:
 -1ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ :
ﺗﺸﺎرك اﻟﺴﻠﻄـ ـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ـ ـﺔ اﻟﺴﻠﻄ ـ ـﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻬﻤ ـ ـﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣ ـ ـﻦ ﺧﻼل اﻗﱰاح ﻣﺸﺎرﻳ ـ ـﻊ ﻗﻮاﻧﲔ ﳍ ـ ـﺎ اﻷوﻟﻮﻳ ـ ـﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﱰﺣﺎت اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ  28ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ" ﳝﺎرس ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﳎﻠﺲ
اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر.وﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻷﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ﺣﻖ ﻋﺮض
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ .وﳌﺸﺎرﻳﻊ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ  ،1 "..وﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻨﺢ ﺣﻖ اﻗﱰاح ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻛﻤﺎ ﳝﺎرس رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻮض ﻟﻪ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
أو ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ذﻟﻚ ﻟﻐﺮض ﳏﺪد وﳌﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﺮض ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب  اﺠﻤﻟﻠﺴﲔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﳌﺪة )اﻟﻔﺼﻞ  ،(28ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻻ ﻣﻨﺢ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﲟﺮاﺳﻴﻢ ﰲ ﻋﻄﻠﺔ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
واﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ وﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﰲ دورﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻄﻠﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ)اﻟﻔﺼﻞ  (31وﻻ ﺗﺘﺨﺬ
ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺳﻴﻢ إﻻ ﻓـ ـﻲ ﺣﺎﻟـ ـ ـﺔ اﻟﻀﺮورة اﻟﱵ ﺗﺒﻘﻰ ﺳﻠﻄـ ـﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳـ ـﺔ ﺑﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـ ـﺔ ،وﻳﺸﱰط ﻓـ ـﻲ اﲣ ـ ـﺎذﻫﺎ اﻻﺗﻔـ ـﺎق
ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎرة اﳌﺼﺔ وﻳﻘﻊ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ دورﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ .2
F0

F1

 1ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﲑوت ﻟﻸﲝﺎث واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،دﺳﺎﺗﲑ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص .115
 2ﻗﺎﺋﺪ ﳏﻤﺪ ﻃﺮﺑﻮش ،اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ذات اﻟﻨﻈﺎم اﳉﻤﻬﻮري ﲢﻠﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻣﻘﺎرن ) ط1؛ ﺑﲑوت  :اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ( ، 1996،
ص .305
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ﻛﻤﺎ ﺗﻴﻤﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺎﺿﻄﻼع رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻠﺪوﻟﺔ وﻳﻌﻠﻢ ﻬﺑﺎ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب .ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﲟﺔ اﳌﺒﺎدرة ﰲ اﺠﻤﻟﺎل اﳌﺎﱄ ﻓﻘﻂ دون اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻻ ﳛﻖ
ﻷﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﳌﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ أو زﻳﺎدة أﻋﺒﺎء ﺟﺪﻳﺪة ﺣﺴﺐ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ
 28ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ " ......ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ إذا ﻛﺎن
إﻗﺮارﻫﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﰲ اﳌﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ أو إﱃ إﺿﻔﺎء أﻋﺒﺎء أو ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪة .1 "...
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- 2ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن :

أ -ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﻄﺎب ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن :
ﻣﻨﺢ اﳌﺸﺮع اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﻖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﻄﺎب ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺔ إﻣﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺎن
ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﻨﻮاب ﺑﺼﻔﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﺄن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﻘﺮوءة أو اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮزﻳﺮ
اﻷول  ،2ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ " 49رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻳﻮﺟﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻳﻀﺒﻂ ﺧﺘﻴﺎراﻬﺗﺎ ﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻳﻌﻠﻢ ﻬﺑﺎ
ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب .وﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﳜﺎﻃﺐ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﻴﺎن ﻳﻮﺟﻬﻪ
إﻟﻴﻬﻤﺎ" .3
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ب -ﻃﻠﺐ ﻗﺮاءة ﺛﺎﻧﻴﺔ :

ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻃﻠﺐ ﻗﺮاءة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﳌﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﱪﳌﺎن ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ
دون ﺗﻌﺴﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،وﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻬﺑﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
ﺣﻴﺚ ﳛـ ـﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳـ ـﺔ رد ﻣﺸـ ـﺮوع ﻗﺎﻧـ ـﻮن إﻟـ ـﻰ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﺘﻼوة ﺛﺎﻧﻴـ ـﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟـ ـ ـﺔ ﺻ ـ ـ ـق ﻧﻮاب اﺠﻤﻟﻠـ ـﺲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻳﺘﻢ إﺻﺪارﻩ وﻧﺸﺮﻩ ﰲ ﻣﺪة  15ﻳﻮﻣﺎ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ " 52ﳜﺘﻢ رﺋﻴﺲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠ ـ ـﻰ ﻧﺸﺮﻫ ـ ـﺎ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﲰ ـ ـﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳـ ـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓ ـ ـﻲ أﺟ ـ ـﻞ
ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺣﺴﺐ
اﳊﺎﻟﺔ .وﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳊﻖ أﺛﻨﺎء اﻷﺟﻞ اﳌﺬﻛﻮر ﰲ رد ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﺘﻼوة ﺛﺎﻧﻴﺔ ،وإذا وﻗﻌﺖ
ﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﻃﺮف اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻊ إﺻﺪارﻩ وﻧﺸﺮﻩ ﰲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ
ﻳﻮﻣﺎ .وﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻷﺟﻞ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺎدة ﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﺬي أﺑﺪاﻩ اﺠﻤﻟﻠﺲ
اﻟﺪﺳﺘﻮري أن ﻳﺮﺟﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻓﺼﻮﻟﻪ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ إﱃ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﳌﺪاوﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة .وﺗﺘﻢ
اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺣﺴﺐ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﺎدة  28ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻳﻘﻊ إﺛﺮﻫﺎ
ﺧﺘﻢ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﺸﺮﻩ ﰲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻠﻮﻏﻪ إﱃ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ " .4
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 1ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﲑوت ﻟﻸﲝﺎث واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،دﺳﺎﺗﲑ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ .115،
 2ﻓﺪوى ﻣﺮاﺑﻂ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 218
 3ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﲑوت ﻟﻸﲝﺎث واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ،دﺳﺎﺗﲑ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 121
 4ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ،ص . 122
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ج -اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن

ﻧﺺ اﳌﺸﺮع اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ إﻋﺪاد ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﱪﳌﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﻳﺼﺪرﻫﺎ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﺘﺼﺪر ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ﰒ وﺿﻊ اﻗﱰاﺣﺎت اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
اﳊﻜﻮﻣﺔ ،وﺟﻌﻞ ﻣﻘﱰﺣﺎت اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ اﻷﺧﲑ.
- 3آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ :
أ -ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﺪار

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﺪار واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺗﻌﲏ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺣﺪد اﳌﺸﺮع اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أﺟﻞ اﻹﺻﺪار
ﲞﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ أو رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ
اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ " 52ﳜﺘﻢ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ
اﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﰲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪءا ﻣﻦ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
أو رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ .1 "......
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ب – اﻹﺳﺘﻔﺘﺎء :
ﻳﺴﺘﺨﺪم رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ اﻹﺳﺘﻔﺘﺎء ﺑﺼﻮرة ﻓﺮدﻳﺔ ﺗﺮﺟﻊ اﱃ ﺳﻠﻄﺘﻪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﱪﳌﺎن ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ واﻟﻠﺠﻮء ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ اﻟﺸﻌﺐ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ  " 47ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﺴﺘﻔﱵ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻘﻮاﻧﲔ ذات اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻼد دون أن ﻳﻜﻮن ﻛﻞ ذﻟﻚ ﳐﺎﻟﻔﺎ
ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر .وإذا أﻓﻀﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء إﱃ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع ﻓﺈن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻳﺼﺪرﻩ ﰲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ.وﻳﻀﺒﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﰊ ﺻﻴﻎ إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء واﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ" .2
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ج – اﻟﺤﻞ :

ﳛﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺣﻞ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺼﺎدﻗﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﻮم ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ
أﻋﻀﺎﺋﻪ أﺛﻨﺎء اﳌﺪة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ أو أن ﻳﻘﻮم ﺑﻘﺒﻮل اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﺎر رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﻞ ﳎﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ إﱃ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  30ﻳﻮﻣﺎ ،وﳝﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﲣﺎذ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﰲ ﻣﺎ ﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﳚﺘﻤﻊ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﳉﺪﻳﺪ وﺟﻮﺑـ ـﺎ ﰲ ﻇﺮف  8أﻳـ ـ ـﺎم ﺑﻌﺪ اﻹﻋﻼن
ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻗﱰاع .3ﻛﻤﺎ ﳛﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳌﻨﺘﺨﺐ اﳉﺪﻳﺪ ﲝﻞ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وأن ﻳﺪﻋﻮ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻣﺴﺒﻘﺔ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻓﱰوﻗﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻐﻮر ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ وﺑﻌﺪ ﺗﻮﱃ إﻣﺎ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو ﳎﻠﺲ
اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﳌﻬﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ )اﳌﺎدة .(57
F8

 1ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ،ص . 122
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺣﻊ  ،ص . 121
 3ﻓﺪوى ﻣﺮاﺑﻂ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 230
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ﺛﺎﻧﻴﺎ/ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺳﻴﻄﺮة رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻮ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء وﻳﻀﻄﻠﻊ ﲟﻬﻤﺔ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎة ،ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﻳﻌﲔ ﻗﻀﺎة اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
اﻟﻘﻀﺎء ،ﻓﻜﺜﲑا ﻣـ ـﺎ ﻳﺘـ ـﻢ ﻋﺮض اﳌﻌﺎرﺿﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴـ ـﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤـ ـﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳـ ـﺔ واﻟﺘـ ـﻲ ﺗﺼﺪر أﺣﻜﺎﻣ ـ ـﺎ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠـ ـ ـﺔ ﻟﻠﻄﻌ ـ ـﻦ
وﻻ ﲣﻀﻊ ﳌﻌﺎﻳﲑ دوﻟﻴﺔ.
ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﺪم ﺧﻀﻮع رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻵﻟﻴﺔ
اﳌﻌﺎﻗﺒﺔ وﶈﺎﺳﺒﺔ ﺣﻴﺚ اﻛﺘﻔﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺈﺧﻀﺎع أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻗﱰاف أﺣﺪﻫﻢ اﳋﻴﺎﻧﺔ

اﻟﻌﻈﻤﻰ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ  68ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر أن "ﺗﺘﻜﻮن اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻨﺪ اﻗﱰاف اﳋﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ أﺣﺪ

ﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻳﻀﺒﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻫﺬﻩ اﶈﻜﻤﺔ وﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ وإﺟﺮاءاﻬﺗﺎ"  ،1ﻛﻤﺎ أﺿﻴﻔﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ
 41ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ  2002ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ "ﻳﺘﻤﺘﻊ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أﺛﻨﺎء ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﲝﺼﺎﻧﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺬﻩ اﳊﺼﺎﻧﺔ ﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﳌﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ ﻗﺎم ﻬﺑﺎ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ أداﺋﻪ ﳌﻬﺎﻣﻪ" .2
F9
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اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺿﻌﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.

ﺣﻘ ـاﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﻟﺘﻮﻧﺴ ـﻲ ﺗﻄﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇ ـ ـ ـﺎ ﰲ ﻋﻬ ـﺪ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳ ـﻦ ،ﻏﻴ ـﺮ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر واﺟﻬﺘ ـ ـ ـ ـﻪ ﳎﻤﻮﻋـﺔ

ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺣﺎﻟﺖ دون ﲢﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺪورﻩ اﳌﻨﻮط ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻨﺘﻨﺎول ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﻌﻒ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :

أوﻻ  :أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ .

ﻓﺘﺤﺖ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﺑﻘﺮار ﻓﻮﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮرﻗﻴﺒـ ـﺔ ﻓـ ـﻲ  1981وﻋﻨـ ـﺪ ﺗﻮﻟـ ـﻰ

زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ اﳊﻜﻢ ﻛﺮس اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻹﺻﻼﺣﺎت ﰲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﻄﻮة

ﺧﻄﻮة اﻟﱵ اﺗﺒﻌﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ،ﻏﲑ أن ﺧﻄﺎﺑﺎت زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻟﺘﺒﲏ وﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ

ﺗﻨﺎﻫﺾ أﻓﻌﺎل ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠـ ـﻰ أرض اﻟﻮاﻗـ ـﻊ وﲢﻮل دون ﳑﺎرﺳـ ـﺔ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـ ـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬـ ـم اﳌﻨﻮﻃﺔ ﻬﺑ ـ ـﺎ
ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ وﲢﻘﻴﻖ أﲰـ ـﻰ أﻫﺪاﻓﻬـ ـﺎ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـ ـﻲ اﻟﺘﺪاول ﻋﻠـ ـﻰ اﻟﺴﻠﻄـ ـﺔ ،ﺿﻒ إﻟـ ـ ـﻰ وﺟ ـ ـﻮد ﳎﻤﻮﻋـ ـﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ واﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﺿﻌﺎﻓﻬﺎ ،وﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﻌﻒ اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1إن أول ﻋﺎﺋﻖ ﰲ إﺿﻌﺎف اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓ ـﻲ ﲨـ ـﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳـ ـﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳـ ـﻦ ﺑﲔ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ورﺋﺎﺳـ ـﺔ

اﳊﺰب اﳊﺎﻛﻢ ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﳊﺰب وﺣﱴ إﻃﺎراﺗﻪ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠـ ـﻰ أ�ـ ـ ـﺎ ﻣﺆﺳﺴـ ـﺎت اﳊﺰب

 1ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ،ص . 124
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ،ص . 120
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ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻛﺎن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ ﲪﻼﺗﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻀﻮر
ﻗﻠﻴﻞ ﻷﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻓﻘﺪان اﻷﻣﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺘﱪة ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻓﺎﳊﺰب اﳊﺎﻛـ ـﻢ ﻓـ ـﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻻ ﳛﻜـ ـﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺼﻮﻟ ـﻪ ﻋﻠ ـﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ وﻟﻜﻨ ـﻪ ﳛﺼﻞ ﻋﻠـ ـﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﰲ اﳊﻜ ـ ـﻢ ،وﻫـ ـﻮ
ﻣﺎ ﳚﻌﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪاول اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ .1
 .2اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﻼﺣﻘﺎت واﻻﻋﺘﻘﺎﻻت ﻷﻋﻀ ـﺎء اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ـﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ،وﻗﺪ ﻗـ ـﺪر ﻋ ـ ـﺪد اﳌﻌﺘﻘﻠﻴـ ـﻦ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ وﻓﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻌﺎم 1997ﻣﺎﺑﲔ  2000- 1500ﺳﺠﲔ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء
F12

ﺣﺰب اﻟﻨﻬﻀ ـﺔ اﶈﻀ ـﻮر أو اﳌﺘﻌﺎﻃﻔﲔ ﻣﻌـ ـﻪ  ،2وﻣﺜـ ـﻞ ﻣـ ـﺎ ﺣﺪث ﻟﻤﺤﻤﺪ ﻣﻮاﻋﺪة زﻋﻴ ـﻢ ﺣﺮﻛـ ـﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﲔ اﻻﺷﱰاﻛﻴﲔ
F13

ﰲ ﻋﺎم  1995واﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﻼﻋﺘﻘﺎل ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺗﻠﻘﻰ أﻣﻮال ﻣﻦ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺮﻓﻀﻪ دﻋﻮى رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء آﻧﺬاك

ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺣﻮار وﻃﲏ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺮن اﳊﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﺑﻌﺪ أن أرﺳﻞ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ
ﺗﻀﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎدات ﻟﻠﻨﻈﺎم وﻬﺗﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد اﳌﻨﺘﺸﺮ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وﺆﺳﺴﺎﻬﺗﺎ ،وﻧﺪد ﻓﻴﻪ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﺪاد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻧﻘﺺ
اﳊﺮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻧﺘﻬﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ووﺿﻌﻪ ﲢﺖ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﳉﱪﻳﺔ .3وﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﻊ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺣﻴﺚ
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ وﻋﺮﻓﺖ ﺑﺴﻴﺎﺳﻴﺔ "ﲡﻔﻴﻒ اﳌﻨﺎﺑﻊ" ،وﻫﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻟﻀﺮب اﳌﺼﺎدر اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﳍﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻐﺬى ﻣﻨﻬﺎ اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وإﺣﻼل "ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة" ﺗﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﻘﻴﻢ
واﻟﺘﺼﻮرات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ردﻳﻔﺎ ﻟﻠﺘﺨﻠﻒ واﳉﻤﻮد واﻟﺘﻌﺼﺐ .4
 .3ﺗﻌﺎﻧـ ـﻲ اﻷﺣـ ـﺰاب اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣ ـ ـﻦ ﺿﻌﻒ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴ ـ ـﺔ ،اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻟﻨﻈـ ـﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳ ـﻲ ﻛﻮﺳﻴﻠـ ـ ـﺔ ﻹﺳﺘﻌﺎب
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن  21ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1997واﻟﻘﺎﻧﻮن  48اﳌﺆرخ ﰲ  28ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  1997واﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳـ ـﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻸﺣـ ـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ إﻃـ ـﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺼـ ـﺎ واﳉﺰرة ﻣﻨﻌ ـ ـﺎ ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻷﺣـ ـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـ ـﺔ
ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
 .4اﳌﻌﺎﻧﺎة ﻣﻦ أزﻣﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ وﺑﻨﺎﺋﻴﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳊﺰﰊ وﺿﻌﻒ ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل اﳉﻤﺎﻫﲑي .
 .5اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺸﻘﺎﻗﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﳛﻮل دون اﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﳑﺎ ﻳﻀﻌﻒ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ
وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳛﻮل دون ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﺒﻬﺔ واﺣﺪة ﺗﻮاﺟﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳊﺰب اﳊﺎﻛﻢ.
 .6ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻨﺨﺒﻮي واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ داﺧﻞ اﻷﺣﺰاب ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻴﺎدات اﳊﺰﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻓﻬ ـ ـ ـﻲ
ﻻ ﺗﱰﻛﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﺮم أو ﲤﺮض أو ﲤﻮت ،وﺑﺘﺎﱄ اﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﺪاول اﳌﻨﺎﺻﺐ ﻣﻊ اﻟﻜﻮادر اﳉﺪﻳﺪة ذات اﻟﻜﻔﺎءات ﳑﺎ
F14
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ﳚﻌﻞ ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻء ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻘﺴﺎم وﺗﻜﻮﻳﻦ أﺣﺰاب ﺟﺪﻳﺪة ،وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﺗﺮأس ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺮﻣﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ

ﺣﺎﻟﻴﺎ اﳊﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ،ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻀﻠﺔ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻟﻮﺣﺪوﻳﺔ  UDUواﻟﺘﺠﻤﻊ اﻻﺷﱰاﻛﻲ اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ  RSPواﳊﺰب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻠﻴﱪاﱄ  PSLاﻟﱵ ﻳﺘﺰﻋﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ

 1ﺗﻮﻓﻴﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺴﻨﲔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 35
 2اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ  .1997اﻟﻘﺎﻫﺮة :اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ، 1997،ص .77
 3ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﳏﻤﺪ أﻳﻮب ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص .188
 4ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳌﺪﱐ ،ﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻧﺸﺄﻬﺗﺎ وﺗﻄﻮرﻫﺎ )دﻣﺸﻖ  :اﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب ( ، 2001 ،ص .314،313
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ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺗﻠﻴﻠﻲ وﻧﺠﻴﺐ ﺷﺒﻲ وﻣﻨﻴﺮ ﺑﺎﺟﻲ ،ﻬﻢ ﻋﻠﻰ رأس أﺣﺰاﻬﺑﻢ ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻣﺎﺑﲔ ﺳﺒﺘﻤﱪ وﻧﻮﻓﻤﱪ

.1 1988
 .7ﺿﻌﻒ اﻧﺘﺸﺎر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ داﺧﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻨﻮع ﰲ اﻟﻔﻜﺮ واﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ
ﺣﺪث ﻣﻊ ﺣﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ ،ﺣﻴﺚ ﲢﺎﻟﻔﺖ اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ ﳊﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
 .8ﺿﻌﻒ اﻟﱪاﻣﺞ اﺰﺑﻴﺔ وﺗﺸﺎﻬﺑﻬـ ـﺎ وﻋﺪم اﺧﺘﻼﻓﻬـ ـﺎ ﻋ ــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ ـﺞ اﳊﺰب اﳊﺎﻛـ ـﻢ ،ﻓﱪاﻣ ـ ـﺞ اﻷﺣ ـ ـﺰاب اﻟﺘﻮﻧﺴﻴـ ـﺔ
2
ﻻ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ اﳌﻌﺎش إﳕﺎ ﲢﺪد ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮاﻟﺒﻬﺎ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎﻬﺗﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أن اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺘﺒﲎ ﺧﻄﺎب ﻋﻠﻤﺎﱐ ﻳﻨﺎﻫﺾ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﰲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﻨﻬﻀﺔ ،ﳑﺎ أدى إﱃ إﺿﻌﺎ ﻗﺎﻋﺪﻬﺗﺎ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ .
 .9ﲣﻮف اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻌﺎم  1990ﺑﺘﻮﻧﺲ ،ﻟﺬا اﻫﺘﻤﺖ
ﺑﺈﻋﻼء ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﳝﺎن ﺑﺎﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺪرﳚﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻈﻞ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﺑﻘﺎء أو ﺗﺄﺛﲑا ﰲ اﳊﻴﺎة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .3
16
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ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﰲ ﻋﻬﺪ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳌﻘﻴﺪة اﻟﱵ

ﳛﺘﻔﻆ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺰب اﳊﺎﻛﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ،ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﲤﻨﺢ ﻓﻴﻪ اﻷﺣﺰاب واﳊﺮﻛﺎت اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺣﺮﻳﺎت
ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ واﳊﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﺴﻘﻒ ﻣﻌﲔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲡﺎوزﻩ ﲝﻴﺚ ﺗﺒﻘﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ "ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ" ،وﻗﺪ
ﺗﺼﻞ إﱃ درﺟﺔ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻓﻴﻬـ ـﺎ اﻟﻮﺟﻮد اﳉﺪي ﻟﻸﺣ ـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ـﺔ ،ﻛﻤـ ـ ـﺎ أ�ـ ـﺎ ﺗﻘﺼـ ـﻰ ﺣﺮﻛـ ـﺎت وﻗـ ـﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴـ ـﺔ ﻣﻌﻴﻨـ ـﺔ
ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ذات ﲨﺎﻫﲑﻳﺔ واﺳﻌﺔ .4
F19

ﺑﻌﺪ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻨﻈﺎم زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﲣﻠﺼﺖ اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ أﻛﱪ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ وﻫﻲ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

واﳊﺰب اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد واﳌﻀﺎﻳﻘﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻠﻄﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺰاب
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻧﻌﺪام ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ وﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮاﻣﺞ واﺿﺤﺔ
اﳌﻌﺎﱂ وﻋﺪم ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪأ ﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ  /أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.

ﺗﺘﻌﺪد أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻨﻬـ ـﺎ ﻣ ـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﲡﺎﻫﻬﺎ ،وﻣﻨﻬ ـ ـ ـﺎ
ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺎت ﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﺣﺪ ذاﻬﺗﺎ وأﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 .1وﺿﻊ ﻗﻴﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء وﺗﺴﻴﲑ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أن ﺗﻌﺪﻳﻞ  1992ﳝﻨﺢ ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ وﺗﺴﻴﲑ ﻋﻤـ ـ ـﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴـ ـﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋ ـﻦ ﻣﻨـ ـﺢ اﻟﱰاﺧﻴﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـ ـﺔ ﻹﻧﺸـ ـ ـ ـ ـﺎء

 1ﻟﻴﻠﻰ ﺳﻴﺪﻫﻢ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ )رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻋﻼم  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧﺪة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ( ،2009- 2008 ،ص 86
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ،ص . 103
 3ﻓﺪوى ﻣﺮاﺑﻂ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 70
 4ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﳏﻤﺪ أﻳﻮب ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 92
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ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ رﻏﻢ اﺳﺘﻮﻓﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ "ﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت "وﻫﻲ ﲨﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ،ﺗﻌﺮض أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ
ﻠﻤﻼﺣﻘﺔ واﻻﻋﺘﻘﺎل ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﳉﻤﻌﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﺧﺺ ﻬﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ .وﻣﻨﺢ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳊﻖ ﰲ ﺣﻞ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﺑﻘﺮار إداري
وﻟﻴﺲ ﲝﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ،ذﻟﻚ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﻨﻮات وأﺷﻜﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف اﳌﺘﻌﺪد ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ وﻧﺸﺎط اﳉﻤﻌﻴﺎت .1
 .2اﺣﺘﻮاء ﺑﻌﺾ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻣﻌﱪة ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ وﻗﺮاراﺗﻪ ،ﻣﺜﻞ اﻻﲢﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
اﻟﺬي أﺻﺒﺢ أداة ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳌﺮأة وإدﻣﺎﺟﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ وﻣﻦ ﰒ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ دور اﻹﲢﺎد ﻋﻦ دور أي
ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﻫﻴﺌﺔ وزارﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ أداﺋﻬﺎ ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ.
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 .3ﺗﻌﺮض اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻘﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﻋﺘﻘﺎل ،ﻓﻘﺪ ﻓﺼﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺨﺘﺎر

ﻳﺤﻴﺎوي ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﻨﺸﺮ ﺧﻄﺎب ﻣﻔﺘﻮح إﱃ اﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﻌﻰ ﻓﻴﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل

اﻟﻘﻀﺎء .2ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮض أﻋﻀﺎء ﲨﻌﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻼﻋﺘﻘﺎل "اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" ،ﳍﺬا ﺣﻠﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﰲ  ،1992وﻋﻨ ـ ـﺪ رﻓﺾ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳋﻀﻮع ﻟﻠﻨﻈﺎم ﰎ ﺣﻠﻬ ـ ـﺎ ﺑﻘﺮار ﻗﻀﺎﺋ ـ ـ ـﻲ ﰲ ﻋ ـ ـﺎم  ،2000ﺑﻌ ـ ـﺪ رﻓ ـ ـﻊ أرﺑﻌـ ـﺔ
ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻣﻨﻬﻢ اﺛﻨﺎن ﻳﻨﺘﻤـ ـﻮن إﻟـ ـﻰ اﳊﺰب اﳊﺎﻛـ ـﻢ "اﻟﺘﺠﻤـ ـﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃـ ـﻲ " دﻋـ ـﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴ ـ ـﺔ ﺗﻄﻌـ ـﻦ
ﻓـ ـﻲ ﺷﺮﻋﻴ ـ ـﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳎﻠﺲ أﻣﻨ ـ ـﺎء اﻟﺮاﺑﻄـ ـﺔ ،وﻗـ ـﺪ أﺻﺪرت اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺣﻜﻤﺎ ﲝﻞ ﳎﻠﺲ أﻣﻨ ـﺎء اﻟﺮاﺑﻄـ ـﺔ اﳌﺆﻟـ ـﻒ
ﻣﻦ  25ﻀﻮا ﻣﻊ إﻟﻐﺎء ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ اﲣﺬﻬﺗﺎ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮاﺑﻄﺔ ﰲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
ﲑ إﱃ ﺧﻄﻮرة اﺧﱰاق ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳊﺰب اﳊﺎﻛﻢ ﻗﺪ ﺗﺜﲑ اﻟﻘﻼﻗﻞ
واﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ .3
 .4اﺳﺘﺨ ـ ـ ـﺪام اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﺚ اﻟﻔﺮﻗﺔ واﻟﺸﻘﺎﻗـ ـ ـﺎت وﺗﻌﻤﻴﻖ اﳋﻼﻓﺎت ﺑﲔ أﻋﻀـ ـ ـﺎء اﳌﻨﻈﻤـ ـ ـﺎت
اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻩ ﰲ إﺣﻜﺎم ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 .5ﻋﺪم ﲢﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ ﺗﺆدي إﱃ اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﺻﺐ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ
اﻟﻘﺮار ،ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ إﺿﻌﺎﻓﻬﺎ ﲡﺎﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ وﻳﻌﺮﻗﻞ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ.
F21

F2

ﰲ اﻷﺧﲑ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أﻧﻪ ﰲ ﻋﻬﺪ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ اﻧﺘﻬﺞ ﰲ اﻟﺜﻼث اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻪ ﺗﺒﲎ ﳎﻤﻮﻋﺔ

ﺗﻌﺪﻳﻼت دﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﺪﻋﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق
وﺣﺮﻳﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺘﻀﻴﻴﻖ اﳌﺴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎرﺿﺔ وﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻ ـ ـﻮل إﻟ ـﻰ اﳊﻜﻢ وإﻋ ـ ـﺎدة ﺑﻨﺎء ﺷﺮﻋﻴـ ـﺔ اﻟﻨﻈ ـ ـﺎم اﳌﻬﺘﺰة
واﳌﺘﺂﻛﻠ ـ ـﺔ واﺳﺘﻘﺮارﻩ ،وﻟﻜﻨ ـ ـﻪ ﺳﺮﻋـ ـ ـﺎن ﻣ ـ ـﺎ ﻋ ـﺎود اﻟﺮﺟ ـ ـﻮع إﻟـ ـﻰ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﻬﺠﻴ ـ ـﺔ ﻋﻤـ ـﻞ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨـ ـﺪام اﻟﻌﻨﻒ

واﻻﻋﺘﻘﺎل واﳊﺒﺲ وﻣﻨـ ـﻊ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ وﻏﲑﻫ ـ ـﺎ ﻓـ ـﻲ ﻣﺮﺣﻠـ ـﺔ ﺗﺮاﺟ ـ ـﻊ ﻋـ ـﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﻫﺬا ﻣﺎ ﻣﺜﻞ أﺣﺪ دواﻓﻊ
ﻗﻴﺎم ﺛﻮرة  2011/01/14واﻟﱵ ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ دور ﻛﺒﲑ ﻈﻤﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺬي أﻇﻬﺮ ﻣﺪى وﻋﻴـ ـﻪ وﻗﺪرﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲎ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ.

 1ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ،ص 216
 2اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻌﺮﰊ  ، 2003-2002ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص.341
 3ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﳏﻤﺪ أﻳﻮب ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 221
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اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ  :اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ

ﺑﺮزت اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ،وﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ اﻟﻘﻮى

اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﺮزت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎج ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎدة راﺷﺪ

اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ،وﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﺮوزﻫﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ.
أوﻻ – ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ :
أ -اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ :

ﺗﺘﻨﻮع اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ اﻟﺘــﻰ ﺳﺎﳘﺖ ﻓــﻲ ﻇﻬﻮر اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ـﻲ ﺗﻮﻧﺲ ،ﻓﻘـ ــﺪ ﻋﺎﻧ ــﻰ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻤﺲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ وﻫﻮﻳﺘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻛﺎن ﻳﺮى ﰲ ﲢﻘﻴﻖ
إﺳﺘﻘﻼل اﻷرض ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﺔ وﻋﻮدﻬﺗﺎ إﱃ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .
ﳌﺎ ﺗﻮﱃ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ اﳊﻜﻢ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﻛﺴﺮ ﻃﻤﻮح اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﰲ اﻟﻌﻮدة إﱃ ﻫﻮﻳﺘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻬﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺠﻴﻢ دور
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﳎﺮدة ﻣﻦ أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ وﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ
ﺗﺄﺳﻴﺲ وﻫﻴﻤﻨﺔ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﺼﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ  ،1إﱃ ﺟﺎﻧﺐ إﺻﺪارﻩ ﳎﻠﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ
اﺣﺘﻮت ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺮأة اﳌﺴﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﺰواج ﺑﻐﲑ اﳌﺴﻠﻢ وﺗﻜﺮﻳﺴﻪ ﻗﻮاﻧﲔ
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وﺿﻌﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻦ ﳎﺘﻤﻌﻬﺎ اﻟﻌﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣـ ـﻲ

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻈﲑ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻛﺨﻄﺎب ﺑﺪﻳﻞ
ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت .2
ﻧﻈﺮا ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ اﻧﺘﻬﺠﻬﺎ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﺛﺎر اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﻴﺔ ،وﺛﺎر ﻏﻀﺐ
اﻟﻘﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ اﳌﺘﻤﺴﻜﲔ ﺑﺎﳍﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﻇﻬﻮر اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺪﻫﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﻓﺸﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﰲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ،ﻣﺎ أﺛﺎر اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻧﺸﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﺪﻫﻮر اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ
ﰲ أوﺳﺎط اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.
إن ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻔﻘﲑة ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﺗﺆﻳﺪ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،وﺗﻌﺘﱪ أﻛﺜﺮ ﻓﺌﺔ
ﻣﺴﺎﻧﺪة ﳍﺬﻩ اﳊﺮﻛﺎت ﺻﻐﺎر اﻟﺘﺠﺎر واﳌﺘﻮﺳﻄﲔ ﻧﻈﺮا ﻷ�ﺎ ﺗﻨﺎﺿﻞ ﺿﺪ ﲢﺎﻟﻒ ﻛﺒﺎر اﻟﻘﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ
واﻷﻣﻨﻴﲔ ﻣﻊ ﻛﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺘﻠﻜﻮن اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻹﺳﱰاد ﻣﻦ اﳋﺎرج ،وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن أﻓﺮاد ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻳﺪاﻓﻌﻮن
ﻋﻦ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻣﻬﻢ إﱃ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺎت  ،3وأﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﳊﺮﻛﺎت
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﲤﺘﻌﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل اﳌﺎدي ﻋﻜﺲ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳝﻠﻜﻮن اﻻﺳﺘﻘﻼل ﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ
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 1ﲨﺎل ﺑﺎروت وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.776،775
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ،ص .776
 3رﻳﺎض اﻟﺼﻴﺪاوي  ،ﳓﻮ ﻓﻬﻢ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ وﻗﺪرﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ : (2012-05-26) ،

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=87665
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ﻟﺪوﻟﺔ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﻢ اﳌﺎدي ﻬﺑﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻢ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﺌﺔ اﳌﻬﻤﺸﲔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ،وﺗﺘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ
ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﳌﻌﺎﻧﺎﺗﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻷﻣﻴﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ.
ﻓـ ـﻲ ﻇ ـ ـﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ ـ ـ ـﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴـ ـﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـ ـﺔ اﻟﺼﻌﺒـ ـ ـﺔ وﺟ ـﺪت اﳉﻤﺎﻫﻴـ ـﺮ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴـ ـ ـ ـﺔ ﺿﺎﻟﺘﻬ ـ ـ ـﺎ
ﻓ ـﻲ ﺧﻄـ ـﺎب اﳊﺮﻛ ـ ـﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴـ ـﺔ ﺣﻴﺚ رأت ﺑﺄ�ـ ـﺎ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻋ ـ ـﻦ اﻟﻨﻈـ ـﺎم اﻟﺒﻮرﻗﻴﱯ اﻟﻘﺎﺋـ ـﻢ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘـ ـﻮل راﺷ ـ ـﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷ ـ ـﻲ
ﻋﻦ اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ "إن اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺪ وﻟﺪت واﻧﺘﻌﺸﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض ﳍﺰاﺋﻢ اﳌﺘﻜﺮرة اﻟﱵ ﻣﻨﻴﺖ ﻬﺑﺎ
أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﻴﻤﲔ واﻟﻴﺴﺎر ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳑﺎ أدى إﱃ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳉﻤﺎﻫﲑ ﻟﻠﺘﻴﺎر اﻟﺪﻳﲏ
اﻟﺬي وﺟﺪ ﻗﺒﻮﻻ ﻟﺪى اﳉﻤﺎﻫﻴـﺮ ،اﻟﱵ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟـﻤﺴﺎواة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﻟﻄﺒﻘﺎت واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ " .1
إن اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﰲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﻫﺰ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﺗﺂﻛﻠﻪ واﺷﺘﺪاد اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎم ﻣﻊ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،1978ا ﻣﺎ ﻓﺘﺢ اﺠﻤﻟﺎل
أﻣﺎم اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﻮر واﺗﺴﺎع ﻗﺎﻋﺪﻬﺗﺎ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ .
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ب -اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ :

ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﻇﻬﻮر اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﺎﻣﺐ داﻳﻔﻴﺪ
اﻟﱵ أﺛﺎرت اﺳﺘﻬﺠﺎن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ وﺳﺎﳘﺖ ﰲ اﻧﺘﺸﺎر اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ
ﰲ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺎت اﻧﺘﺼﺎر اﻟﺜﻮرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ،اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺜﻼ ﳛﺘﺬي ﺑﻪ ﻟﺪى اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ وأﺛﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻷﺻﻮﱄ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﲢﻮل ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﳊﺎﱂ ﻟﻴﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﺗﺴﻴﻴﺴﺎ ورادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ .2
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ ـﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼﺤـ ـﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬ ــﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴـ ـﺎت ﻧﺘﻴﺠـ ـﺔ اﻧﺘﺸ ـ ـﺎر اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﱵ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺎ ﺷﺒﺎب ﺗﻮﻧﺲ ،وأﺛﺎرت اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ.
إن اﻟﻌﻮاﻣـ ـﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴـ ـﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛـ ـﺮ ﺳﺎﳘﺖ ﲨﻴﻌـ ـ ـﺎ ﻓ ـ ـﻲ ﻇﻬﻮر اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴـ ـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ
ﻋﺎم  ،1970واﻟﱵ أﺳﺴﺖ ﰲ اﻷول ﲨﻌﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﺗﻀﻢ ﺗﻴﺎرات ﻓﻜﺮﻳﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ )إﺧﻮاﱐ ،ﺳﻠﻔﻲ
ﺻﻮﰲ( ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻐﻠﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴﺔ وﺗﺘﻔﻖ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻴﺎر اﻟﻴﺴﺎر.
ﺑﺪأت ﲨﻌﻴﺔ اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺪﻋﻮة ﰲ اﳌﺴﺎﺟﺪ ﰒ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﱃ اﳉﺎﻣﻌﺎت ،وﰲ ﻇﻞ اﺣﺘﺪام اﻷزﻣﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت وﺑﺮوز اﻹﲢﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻛﻘﻮة ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﺄﺛﺮت اﳊﺮﻛﺔ
ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺑﺪأت ﻬﺗﺘﻢ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻊ دور اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ إﺛﺮ ﲪﻠﺔ اﻋﺘﻘﺎﻻت
ﻗﺎدﻫﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ آﻧﺬاك ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ1978ﳑﺎ ﻓﺘﺢ  اﺠﻤﻟﺎل أﻣﺎم اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﺿﻊ وﺗﺮدﻳﺪ
ﺷﻌﺎرات ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻟﺪى ﻓﺌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ.
وإﺛ ـ ـﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺎدة ﻣ ـ ـﻦ اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴـ ـﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﳓﻮ اﻟﻌﻤـ ـﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳـ ـﻲ ﺑﺮزت ﻋـ ـﺪة ﺻﺮاﻋـ ـﺎت داﺧﻠﻬ ـﺎ أدت
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 1ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﳏﻤﺪ أﻳﻮب ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ .156 ،
 2أﻛﻮدﻳﺒﺎ ﻧﻮﱄ )ﳏﺮر( ،ﺗﺮﲨﺔ أﳝﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﺷﺒﺎﻧﺔ وآﺧﺮون ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﺪﱘ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ،اﳊﻜﻢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ) ط 1؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة :اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﳌﻄﺎﺑﻊ اﻷﻣﲑﻳﺔ (،
ج  ، 2003، 2ص .27
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إﱃ اﻧﺸﻘﺎﻗﻬﺎ إﱃ ﺗﻴﺎرات ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ،ﲨﺎﻋﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﺣﺰب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﳉﻬﺎد
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﺗﺒﻨﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺮي ،وﻣﻨﻬﺎ "ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ" "اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"و"اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ

اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﲔ" ﲢﺖ زﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﻴﻔﺮ وﻫﻢ ﺗﻴﺎر إﺳﻼﻣﻲ ﻋﻘﻼﱐ ﻟﺐ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺜﻮرة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻹﻋﺎدة ﺑﻨﺎء وﻋﻲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ وأن ﺗﺘﻢ
ﺪ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ .1
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ﻋﻨﺪ إﻋﻼن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﻓﺘﺤﻪ ﻟﺒﺎب اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ اﳊﺮﻛﺔ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺷﲑة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻟﺘﺼﺒ ـﺢ ﺣﺰﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴـ ـﺎ ﻣﻌﺘﻤـ ـﺪا ﰲ  ،1981وﻛﺎﻧﺖ ﻣ ـ ـﻦ ﺑﲔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬـ ـﺎ إﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺘ ـ ـﺎء ﺣﻮل ﳎﻠـ ـﺔ اﻷﺣـ ـ ـﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴ ــﺔ
ﻗﺪ ردت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل ﻗﺎدﻬﺗﺎ وﺗﻘﺪﳝﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ﲨﺎﻋﺔ ﻏﲑ
ﻣﺮﺧﺺ ﳍﺎ وﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ واﻻرﺗﺒﺎط ﲜﻬﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ.
وﰲ  1984ﻗـ ـ ـﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺈﻃـ ـﻼق ﺳﺮاح ﻣﻌﺘﻘﻠﲔ إﺳﻼﻣﻴﲔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬـ ـﻢ راﺷ ـ ـﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷـ ـﻲ رﺋﻴﺲ اﳊﺮﻛـ ـﺔ

وﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﻮرو اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﳍﺎ ،وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮت اﳊﺮﻛﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﺴﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﲏ ازدواﺟﻴﺔ اﳋﻄﺎب اﻟﺴﺮي
واﻟﻌﻠﲏ ،ودﻋﺖ اﳊﺮﻛﺔ إﱃ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺴﺘﺒﺪ وإﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﲢﻜﻤﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻫﺬﻩ
اﻷﻓﻜﺎر ﺳﺘﻘﻮد اﳊﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ إﱃ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﱵ رﻓﻀﺖ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻻﻋﱰاف اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ.
ﻋﻘﺪت اﳊﺮﻛﺔ ﻣﺆﲤﺮ ﻋﺎم ﺳﺮي ﻋﺮف ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻨﺎر ﰲ  06ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  1986وﰎ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ "اﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﳌﻨﻬﺞ اﻷﺻﻮﱄ ﳊﺮﻛﺔ اﻻﲡﺎﻩ اﻹﺳﻼﻣﻲ" وﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﺤﻀﲑ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼث
ﻣﺮاﺣﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ ،أوﳍﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻼغ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﻔﻜﺮة ،وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ إﻋﺪاد اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻣﻦ إﻃﺎرات وإﻋﺪاد ﳕﻂ اﳊﻜﻢ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﰒ ﺗﺄﺗﻰ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻷﺧﲑة ﲰﻴﺖ ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻜﲔ اﳌﻘﺼﻮد ﻬﺑﺎ ﻗﻠﺐ اﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﻼد  ،2وﻗﺪ ﲤﻜﻨﺖ
F29

ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎف ﻫﺬا اﳌﺆﲤﺮ واﻋﺘﻘﺎل ﻗـ ـﺎدة اﳊﺮﻛـ ـﺔ ﻣﻨﻬﻢ راﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ،وﻓ ـ ـﻲ ﻫـ ـﺬﻩ اﻟﻔﱰة اﺗﺴﻤﺖ ﻋﻼﻗ ـ ـﺔ
اﳊﺮﻛـ ـﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﳌﻮاﺟﻬﺎت اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﺿﺮاﺑﺎت واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﺑﲔ ﻧﺸﻄﺎء اﳊﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ ﻗﻮات
اﻷﻣﻦ ،وﺗﺄزم اﻟﻮﺿﻊ ﻟﺪرﺟﺔ إﺻﺪار اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺎم  1987ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺪام ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺷﺨﺎص ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﳊﺮﻛﺔ
وﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ راﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ وﻓﺎﺿﻞ ﺑﻠﺪي ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻞ ﺗﻢ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل
ﺲ ﻬﺑﻴﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ وﲨﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﳌﺴﺎس ﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﳊﻜﻮﻣﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺷﲑ ﲢﺮﻳﻀﻴﺔ .
إﺛﺮ ﺗﻮﱃ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ اﳊﻜﻢ ﰲ  1987/11/07ﺗﺒﲏ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼت دﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ

ﻣﻨﻬﺎ إﻃﻼق ﺳﺮاح اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﻣﻨﻬﻢ راﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﰲ ﻣﺎي  1988واﻟﺴﻤﺎح ﺑﻌﻮدة

اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﻔﻴﲔ ﻣﻦ اﳋﺎرج وإﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ.

ﺳﺎﻧﺪت ﺣﺮﻛﺔ اﻻﲡﺎﻩ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻴﺎن  07ﻧﻮﻓﻤﱪ  1987وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ أﻧﺼﺎرﻫﺎ ﳌﺴﺎﻧﺪة زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ،ﺣﻴﺚ

ﻗﺎل اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ "ﻟﻘﺪ ﺑﺪد ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﻛﺎﺑﻮﺳﺎ ﻛﺒﲑا وﺛﻘﻴﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﻧﺲ وﻓﺴﺢ آﻓﺎﻗﺎ رﺣﺒﺔ ﺟﻴﺪة وﻣﺒﺸﺮة
 1ﻣﺄﻣﻮن ﻛﻴﻮان ،اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﺛﻮرة اﻟﻴﺎﲰﲔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻨﺸﺄة واﳌﺴﺎر واﻟﺪور اﳌﺄﻣﻮل ):(2012-05-26
2

http://www.alhiwaraldini.com/Portal/Cultcure/Arabic/CategoryID/16041/CaseID/106794/71243.aspx

اﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﱐ  ،اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻺﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ )ط1؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة  :دار ﻣﺼﺮ اﶈﺮوﺳﺔ (، 2008 ،ص183
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وواﻋﺪة ﺑﺂﻣﺎل وﺧﲑات ﻛﺜﲑة.ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻮﺿﻊ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺴﺪاد ﺷﺪﻳﺪ وﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﻫﺎوﻳﺔ ﺧﻄﲑة .وإﻧﲏ أﻗﺪر
أن ﺑﻴﺎن اﻟﺘﻐﻴﲑ وﻫﻮ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﻴﻮم وﺗﻮﺟﻪ ﲨﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد واﻹﲡﺎﻩ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﻧﺎﺿﻠﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ "  ،1وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
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ﻗﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﺒﲔ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺘﻪ اﲡﺎﻩ اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ ﺷﻌﺎر إﻋﺎدة
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وإﻋﺎدة ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻏﲑ أن اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ ﺑﻘﻴﺎدة زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻣﻨﺢ ﺣﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﱰﺧﻴﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ وﻋﻠﻞ ذﻟﻚ اﻟﺮﺋﻴﺲ

زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ اﻷﺣﺰاب ﳛﻀﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻳﲏ أو ﻋﺮﻗﻲ أو ﻟﻐﻮي أو ﻣﻨﻄﻘﻲ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب ﻳﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻧﻘﺎوة أﻋﻀﺎء اﳊﺰب اﳌﺰﻣﻊ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻣﻦ أي
أﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ  ،2إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻨﺢ ﺣﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻟﱰﺧﻴﺺ
اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺑﺄﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ وﻣﻨﻬﺎ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻐﺎﻣﺾ ﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ .3
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﻗـ ـﺪ أﺧـ ـﺬ ﺑﺴﻴﺎﺳ ـﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ ﳜﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬـ ـﺎ ﺧﻄﺎﺑـ ـﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳـ ـﻲ
ﻋﻦ ﳑﺎرﺳﺎﺗﻪ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﲡﺎﻩ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻨﻈﺎم ﳌﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺘﻌﺪدة.
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ﺛﺎﻧﻴﺎ  -ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

اﺷﺘﺪت اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻮرﻗﻴﺒﻲ واﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﲡﺎﻩ

اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻛﺜﺮ اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎم اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل ﻗﺎدة اﳊﺮﻛﺔ وﻧﺸﻄﺎﺋﻬﺎ
واﻟﺘﺴﻠﻴﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻘﻤﻊ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ،ورﻓﺾ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﻌﺘﻤﺪ ،وﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻮرﻗﻴﱯ ﻋﻤﻠﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﲡﺎﻩ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺳﺮﻳﺔ ،وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻮﺿﻊ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﻮﱃ اﳊﻜﻢ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ،واﻟﺬي ﺑﺪورﻩ اﺳﺘﺨﺪم ﺳﻴﺎﺳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﲡﺎﻩ اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،واﻟﱵ ﺳﻨﺘﻨﺎوﳍﺎ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

 – 1ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻬﺎدﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ): (1989 -1987

أﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻋﺎدة ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳍﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺟﺮى ﻃﻤﺴﻬﺎ

ﰲ ﻋﻬﺪ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ورﻓﻊ ﺷﻌﺎر " اﳌﺼﺎﳊﺔ ﻣﻊ اﳍﻮﻳﺔ " ﻗﺼﺪ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻪ اﳉﺪﻳﺪ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﰲ أﺣﺪ ﺧﻄﺒﻪ "ﻟﻘﺪ

ﻛﺎن أول ﻣﺎ ﺑﺎدرﻧﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﱪ  1987رد اﻻﻋﺘﺒﺎر إﱃ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼد إﳝﺎﻧﺎ ﻣﻨﺎ أن دﻳﻨﻨﺎ
اﳊﻨﻴﻒ ﻗﻮام ﺣﻀﺎرﺗﻨﺎ ورﻛﻦ أﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﻨﺎ"  ،4وﰲ ﺧﻄ ـ ـﻮة ﻟﺘﺄﻛﻴـ ـﺪ رﻏﺒﺔ اﻟﻨﻈ ـ ـﺎم اﳉﺪﻳ ـ ـﺪ إﻋﺎدة ﻣﻜﺎﻧ ـ ـﺔ اﻹﺳﻼم
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ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﻗـﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﺈﻃﻼق ﺳﺮاح اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﻹﺑﺮاز ﺗﺴﺎﳏﻪ ﻣﻊ اﳊﺮﻛﺎت

اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎم اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻔﺘﺢ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ واﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﻧﺸﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﺗﺪﻋﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻﺳﱰﺟﺎع

 1ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ،ص . 257
 2ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳌﺪﱐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 308
 3ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ،ص . 309
 4ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﳏﻤﺪ أﻳﻮب ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص .113،112

122

ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﰲ ﺑﻴﺎن 07ﻧﻮﻓﻤﱪ " 1987ﺳﻨﻌﻄﻰ ﺗﻀﺎﻣﻨﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻌﺮﰊ واﻹﻓﺮﻳﻘﻲ واﳌﺘﻮﺳﻄﻲ
اﳌﻨﺰﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ وﺳﻨﻌﻤﻞ ﲞﻄﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﲡﺴﻴﻢ وﺣﺪة اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻧﻄﺎق اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ " .1
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ﻧﻈﺮا ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ اﲡﺎﻩ اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺳﺎﻧﺪت ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﺮﺷﺤﻪ

ﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺎت ﻋﺎم  1989ﺣﻴﺚ ﺻﺮح اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﻌﺎرض ﻋﻠﻰ '' أﻧﻪ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺈن اﳊﺮﻛﺔ

ﲡﺪد دﻋﻤﻬﺎ ﻟﱰﺷﻴﺢ اﻟﺴﻴﺪ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺒﺎدئ إﻋﻼن  7ﻧﻮﻓﻤﱪ" .2
ﰲ ﻇﻞ ﺳﻌﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ ﳌﻬﺎدﻧﺔ اﲡﺎﻩ اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺎم ﺑﻔﺘﺢ ﳎﺎل اﳊﻮار وﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ ﻗﺎدﻬﺗﺎ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻋﻠﻰ ﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻹﻛﺮاﻩ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎم اﻟﻨﻈﺎم ﲟﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﳊﺮﻛﺔ واﺷﱰط ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳌﻨﺤﻬﺎ اﻻﻋﱰاف اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻛﺤﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ
أن ﺗﻐﲑ اﲰﻬﺎ وﲢﱰم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻨﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ ،وﻗﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ اﳊﺮﻛﺔ ﺑﺈﳚﺎب ﳍﺬﻩ اﳌﻄﺎﻟﺐ ﻓﻐﲑت اﺳﻢ اﳊﺮﻛﺔ إﱃ ﺣﺰب
اﻟﻨﻬﻀﺔ وأﻛﺪت ﻋﻠﻰ اﺣﱰاﻣﻬﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﺮأة
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واﺣﱰاﻣﻬﺎ ﻟﻠﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وإﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ اﳊﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎل راﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ "إن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ
واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺒﻼد ﺿﺮوري وﻣﻘﻮم ﻻﻏﲏ ﻋﻨﻪ ﻹرﺳﺎء اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﳌﺘﻮازﻧﺔ واﳊﻴﻮﻳﺔ " .3
إﺛﺮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳊﺮﻛﺔ ﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﻈﺎم ﻗﺎم ﺑﺴﻤﺎح ﳍﺎ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻣﺸﺎورات اﳌﻴﺜﺎق اﻟﻮﻃﲏ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
F36

ﻴﺎ ﺑﺎﺠﻤﻟﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺎم  1989ﰲ ﺷﺨﺺ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﻮرو ،واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم

 1989وﺗﻜﻮﻳ ـ ـﻦ اﻻﲢ ـ ـﺎد اﻟﻌ ـ ـﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ وﻛـ ـﺬا ﲤﻜﲔ ﻗﻴـ ـﺎدة اﳊﺮﻛﺔ ﻣـ ـﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻧﺎﻃﻘ ـ ـﺔ ﺑﻠﺴﺎ�ـ ـﺎ وﻫـ ـﻲ ﺟﺮﻳﺪة
اﻟﻔﺠﺮ .4
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ﳑﺎ ﺳﺒﻖ إن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﺑﻘﻴﺎدة زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﻬﺎدﻧﺔ وﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﳌﺸﺎرﻛﺔ

أﻣﺎم ﺣﺮﻛﺔ اﻻﲡﺎﻩ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﳌﺪة ﱂ ﺗﺘﻌﺪى اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات ،ﰒ ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳊﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻷﻣﲏ.

-2ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ  1989إﻟﻰ : 2011
ﺷﺎرﻛﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم  1989ﺑﻘﻮاﺋﻢ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﺣﺼﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري ،وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪرة ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﳉﻤﺎﻫﲑ
اﺳﺘﻘﻄﺎﻬﺑﻢ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳرﺟﻬﺎ ﻛﺄﺧﻄﺮ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻬﺗﺪد وﺟﻮدﻩ واﺳﺘﻘﺮارﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .
إن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻗﺎدت ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم إﱃ اﲡﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻌﻰ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻈﺎم إﱃ ﲢﺠﻴﻢ
اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى واﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب أﻣﲏ إﺳﺘﺄﺻﺎﱄ اﺳﺘﻬﺪف
اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﺑﺎﻹﻋﺘﻘﺎل واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ،وﻗﺪ وﺻﻠﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة درﺟﺔ
اﻟﺘﺄزم ﺣﻴﺚ ﻋﱪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﻗﺎﺋـ ـﻼ "إﻧﻨـ ـﻲ ﺑﻌ ـ ـﺪ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﺼﺒـ ـﺮ ﻻ أﻣﻠﻚ إﻻ أن أﻋﱪ ﻋـ ـ ـﻦ ﺷﻌﻮري اﻟﻌﻤﻴﻖ ﲞﻴﺒ ـ ـﺔ اﻷﻣـ ـﻞ
ﻓـ ـﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓـ ـﻲ ﺗﻮﻧﺲ" . 5
F38

 1ﻋﺎﻣﺮ ﳏﻤﺪ اﳉﺒﻮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص. 149
 2أوﻛﺪﻳﺒﺎ ﻧﻮﱃ) ﳏﺮر(  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ. 35 ،
 3ﲨﺎل ﺑﺎروت وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص .835
 4اﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﱐ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 258
 5ﲨﺎل ﺑﺎروت وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 841
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ﺳﺎﻫ ـ ـﻢ ﰲ ﺗﺮدي ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﲝﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀ ـ ـﺔ اﻧﺘﻬﺎﺟﻬ ـ ـﺎ ازدواﺟﻴﺔ اﳋﻄﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﺼ ـ ـدم ﺧﻄﺎﻬﺑ ـ ـﺎ
ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﱵ ﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ دﻋﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﺑﺈرﺟﺎع اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت واﻟﺴﻤﺎح ﻛﺬﻟﻚ
ﺑﺎﺳﱰﻗﺎق اﻟﻌﺒﻴﺪ  ،1ﻫﺬا ﻣﺎرد ﻋﻠﻴﻪ راﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﻗﺎﺋﻼ " :إن ﻣ ـ ـﺎ ورد ﻋﻠﻰ ﻟﺴـ ـﺎن ﺑﻌﺾ ﻣﺮﺷﺤ ـ ـﻲ اﻟﻘﻮاﺋ ـ ـﻢ اﳌﺴﺘﻘﻠـ ـﺔ
F39

ﻻ ﻳﻠﺰم اﳊﺮﻛﺔ ﺑﺸﻲء" .2
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ﳌﺎ ﻧﺸﺒﺖ ﺣﺮب اﳋﻠﻴﺞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻧﻘﺴﻤﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ اﻷوﱃ اﳌﺘﺸﺪدة ﲢﺖ ﻗﻴﺎدة راﺷﺪ

اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ وأﺧﺬت ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﺆﻳﺪا ﻟﻠﻌﺮاق ﻣﻨﺪدا ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ وﻣﻄﺎﻟﺒﺎ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺜﻮرة وﻣﺴﺎﻧﺪة

اﻟﻌﺮاق واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﳊﻜﻢ اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ ،ﺎ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﱪزت ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﻮرو اﻟﺬي اﻧﺘﻘﺪ ﳑﺎرﺳﺎت ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،ورأى ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻮﻧﺲ أن ﳛﻜﻤﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﻮن وﺣﺪﻫﻢ ﺑﻞ ﳚﺐ أن ﻳﺸﺎرك
أﺣﺰاب أﺧﺮى ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ودﻋﺎ إﱃ اﻧﺘﻬﺎج ﻣﻀﻤﻮن إﺻﻼﺣﻲ �ﻀﻮي ،ﲢﺪﻳﺜﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺼﻞ
اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻦ اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،دون أن ﻳﻌﲏ ﻫﺬا ﻓﺼﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ .وﻫﻲ رؤﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﲢﺪﻳﺜﻴﺔ ﲢﺎول أن

ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ واﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .3أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻈﺮة ﻣﻮرو ﳊﺮب اﳋﻠﻴﺞ ،ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻘﺪ
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ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻘﻮة ودﺧﻮل اﻟﻜﻮﻳﺖ وأﻋﻄﻰ اﳊﻖ ﻟﺪول اﳋﻠﻴﺞ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﺑﻜﻞ اﻟﻄﺮق .
ﻓ ـﻲ ﻇـ ـﻞ ﻫـ ـﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﺻﻌـ ـﺪ اﻟﻨﻈ ـ ـﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ أﻋﻤ ـ ـﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﲡ ـ ـﺎﻩ اﻟﺘﻴـ ـﺎر اﻹﺳﻼﻣـ ـﻲ وﺟـ ـﺮت اﻟﻌﺪﻳ ـ ـﺪ

ﻣﻦ اﳌﻮاﺟﻬﺎت ﺑﲔ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ واﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻠﻌﺮاق ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى أﻋﻠﻦ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﻟﻠﻌﺮاق

وﺗﻨﺪﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺪف ﻬﺗﻤﻴﺶ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ وﻛﺴﺐ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.
اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﰲ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻨﻒ اﲡﺎﻩ ﻧﺸﻄﺎء وﻗﺎدة اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻋﺘﻘﺎل
ﻛﻮادر وﻗﺎدة ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﺣﻞ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﰲ  29آذار  1991ﺑﻌﺪ
ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ* ﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻬﺗﻤﺔ ﺑﻮﺟﻮد أﺳﻠﺤﺔ داﺧﻞ ﻣﻘﺮﻩ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﺈﻏﻼق ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻔﺠﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺣﺰب
اﻟﻨﻬﻀﺔ اﶈﻈﻮر  ،4ﺑﺬﻩ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﲤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳـ ـﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴ ـ ـﻲ ﻦ ﻬﺗﻤﻴﺶ وﳏﺎﺻﺮة ﺣﺮﻛـ ـﺔ اﻟﻨﻬﻀ ـ ـﺔ ﺑﻌ ـﺪ ﳒﺎﺣ ـ ـﻪ
ﰲ اﺳﺘﻘﻄﺎب أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻪ.
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ﻋﻤﻞ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻋﺎم  1994ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ داﺋﺮة اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ واﳊﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﱃ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﺪ اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﶈﺎﻓـ ـﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴـ ـﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓـ ـﺔ
إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪوﻳﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء اﺋﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷورﺑﻴﺔ ﶈﺎﺻﺮة ﻣﺎ أﲰﺘﻪ ﺗﻠﻚ
اﻟﻨﻈﻢ " اﻹرﻫﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ" ،ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﺟﻌﻠﺖ ﻧﻈﺎم زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ دوﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ.

ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻘﺪ ﳒﺢ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ  ﻬﺗﻤﻴﺶ وﳏﺎﺻﺮة ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺣﻴﺚ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻳﺾ أرﻛﺎ�ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل

ﺸﺘﻴﺖ ﻗﺎدﻬﺗﺎ وﻛﻮادرﻫﺎ ﺑﲔ اﳌﻨﻔﻰ واﻻﻋﺘﻘﺎل ﰲ اﻟﺴﺠﻮن ،ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮرﻬﺗﺎ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ واﳋﺎرج ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻤﻴﻠﻬﺎ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أي ﺣﺪث ﻳﻌﻠﻖ ﻬﺑﺰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻼد.
 1اﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﱐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 260
 2ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳌﺪﱐ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 310
 3ﲨﺎل ﺑﺎروت وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 853
4

ﲨﺎل ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص. 18
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ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ أﻛﺪت ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻋﻦ ﻗﺒﻮﳍﺎ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻔﻜﲑ واﻧﺘﻬﺎﺟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﺴﻠﻤﻲ
واﺑﺘﻌﺎدﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ واﺣﱰﻬﺎ ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،ﻓﻔﻲ ﻣﺆﲤﺮﻫﺎ اﻟﺴﺎدس ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﰲ ﺟﻮان  1996ﲪﻠﺖ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ أوﻻ ﰒ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺛﺎﻧﻴـ ـﺎ ﺛ ـﻢ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺛﺎﻟﺜـ ـﺎ ،ورأت ﻟﺘﺤﻘﻴـ ـﻖ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴـ ـﺔ ﻻﺑـ ـﺪ
ﻣﻦ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﺪرج اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ وﺷﺮوﻃﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﻫﻲ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﺎﺣﺮ
واﻟﺘﺼﺎدم واﻹﻗﺼﺎء واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪال واﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﺣﻮار وﻃﲏ ﺟﺎﻣﻊ وﻋﻤﻴﻖ .1
اﺳﺘﻤﺮت ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎرﻫﺎ ﰲ ﻣﺆﲤﺮﻫﺎ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ ﻟﻨﺪن 03أﻓﺮﻳﻞ  ،2001ﺣﻴﺚ أﻛﺪت
اﺣﱰاﻣﻬﺎ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ورﻓﻀﻬﺎ ﻟﻠﻌﻨﻒ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﻮة وﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻠﻤﻲ ،وﻧﻈﺮا ﻻﺳﺘﻤﺮار رﻓﺾ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺗﺄﺷﲑة اﻻﻋﺘﻤـ ـﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻟﻌﻘﺪ ﲢﺎﻟﻔ ـ ـﺎت ﻣﻊ ﺷﺮاﺋﺢ ﳐﺘﻠﻔ ـ ـﺔ وﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﻤﻟﺘﻤـ ـ ـﻊ اﳌﺪﱐ ﲟ ـ ـﺎ
ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ )ﻣﺜﻞ اﳊﺰب اﻟﻌﻤﺎﱄ اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ(.وﻟﻌﻞ اﳔﺮاط ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﰲ ﺗﻨﺴﻴﻖ
ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻣﻊ ﻗﻮى دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻳﺴﺎرﻳﺔ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻴﺌﺔ  18أﻛﺘﻮﺑﺮ  2005دﻟﻴـ ـﻞ ﻋﻠ ـ ـﻰ أ�ـ ـﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﲤﻴـ ـﻞ
إﱃ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﱰك ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﳊﺴﺎﺳﻴﺎت .2
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ﳑ ـﺎ ﺳﺒ ـﻖ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﻨﻈ ـ ـﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳـ ـﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﲟـ ـ ـﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺸﻒ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻳﺴﻴـ ـ ـﺮ

ﰲ ﻧﻔﺲ �ﺞ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ اﲡﺎﻩ اﳍﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻣﺎ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻋﻦ اﺳﱰﺟﺎع ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳍﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻻ ﺷﻌﺎرات وﻗﺘﻴﺔ

ﻣﺮاوﻏﺔ ﺣﺎول ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻪ واﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون اﺣﺘﻜﺎر اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺪﻳﲏ ،أﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻜﺎن ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ راﻓﻀﺎ ﳌﻨﺤﻬﺎ اﻟﺘﺄﺷﲑة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ وﺻﻮﳍﺎ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﱰاع .
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻘﺪ ﻓﺸﻠﺖ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻷ�ﺎ ﱂ ﲢﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ واﺿﺢ
اﳌﻌﺎﱂ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺗﻄﺮﺣﻪ اﻟﻘﻮى اﳊﺰﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،ﺣﻴﺚ ﲪﻠﺖ ﺷﻌﺎرات ﺗﻌﺒﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻛﻞ اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻋﺘﻤﺪت ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﻬﺗﺎ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮوﺑﺔ ،وﻣﻨﻪ ﻛﺎن
ﻋﻄﺎءﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﺰﻳﻼ ﻗﻴﺎﺳﺎ إﱃ ﺗﻀﺤﻴﺎت ﻣﻨﺎﺿﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد .3
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ﻛﻤﺎ اﺗﺴﻤﺖ اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺜﻠﻬﺎ ﺣﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ ﲢﺖ زﻋﺎﻣﺔ راﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﺑﺘﺒﲏ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﺗﻜﺮس ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﺤﻮار واﻟﺴﻠﻢ
وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻘﻮة واﻷﺧﺬ ﺑﻨﻬﺞ ﻣﻌﺘﺪل ﳛﱰم اﻟﺮأي اﻷﺧﺮ وﻳﺪﻋﻮ ﳊﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﲑ واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء وﻏﲑﻫﺎ.

 1اﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﱐ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 262
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .

*ﻫﺠﻮم ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﰲ  7ﺷﺒﺎط  1991ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮ ﺣﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﳊﺎﻛﻢ ،ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺣﺮق ﻣﻘﺮ اﳊﺰب اﳊﺎﻛﻢ ﰲ ﺑﺎب اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﺣﺘﱰاق

ﺟﺜﻤﺎن اﳊﺎرس اﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﺪاﺧﻠﻪ.
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 -3وﺻﻮل اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ: 2011

اﺳﺘﻤـ ـﺮ ﺣﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓـ ـﻲ ﻋﻤﻠ ـ ـﻪ اﻟﺴﻠﻤـ ـ ـﻲ اﻟﺪاﻋ ـﻲ إﻟـ ـﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ واﺣﱰام ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴ ـ ـﺔ ،إﻻ أن ﻧﻈـ ـ ـﺎم

زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ رﻓﺾ ﻣﻨﺤﻪ اﻟﺘﺄﺷﲑة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﳌﺎ ﳒﺤﺖ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وا�ﺎر ﻧﻈﺎم زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﺮزت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ

اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ذات ﺗﻮﺟﻪ إﺳﻼﻣﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺷﲑة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﰲ ﻣﺎرس  ،2011اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،اﳊﺰب اﻟﺴﲏ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،ﺣﺰب اﻟﻌﺪل واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
وﺣﺰب اﻹﺻﻼح .
ﺷﺎرﻛﺖ ﰲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ذات اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وأﺳﻔﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﻮز ﺣﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ب 89ﻣﻘﻌﺪا ،وﻋﱪ ﻫﺬا اﻟﻔﻮز اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ
واﺿﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻪ ﰲ إﺣﺪاث اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ وإﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.
ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ اﻷﺧﲑ أن اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ راﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻹﳚﺎد رؤﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ

ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻧﺴﻴﺔ وﺗﻄﻮراﻬﺗﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .

اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ

ﳜﺘﻠﻒ دور اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻣﻦ دوﻟﺔ إﱃ أﺧﺮى ،ﻓﻔﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻳﺘﺴﻢ اﳉﻴﺶ

اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﻀﻌﻒ ﺗﻮاﺟﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ اﺛﺮ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﺬي ﻗﺎدﻩ

اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺰﻫﺮ اﻟﺸﺮﻳﻄﻲ ﰲ  1962ﻠﻰ ﻬﺗﻤﻴﺶ اﳉﻴﺶ وﲢﺪﻳﺪ ﻋﺪدﻩ وﻋﺘﺎدﻩ وﺗﻘﻴﻴﺪ ﻋﻤﻠﻪ وﻓﺮض رﻗﺎﺑﺔ اﻷﻣﻦ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻋﺮف اﳉﻴﺶ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ أﻛﱪ ﺑﻪ ﰲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ

ﻛﺎﺖ ﻬﺗﺪد اﻟﺒﻼد ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺬاﻓﻲ ﻟﺪﻋﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻘﻴـ ـﺎدة ﺻﺎﻟـ ـ ـ ـ ـﺢ ﺑـ ـ ـ ـﻦ ﻳﻮﺳﻒ وﻏﲑﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ

وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺷﺎرك اﳉﻴﺶ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﻤﻊ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﰲ ﻋﺎم  1978ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓ ـ ـﻲ ﻣﻮاﺟﻬـ ـ ـﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟ ـ ـ ـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺎدﻫﺎ اﻹﲢ ـ ـ ـ ـﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴـ ـ ـﻲ ﻟﻠﺸﻐ ـ ـ ـﻞ ﻣ ـ ـﺎ أﻧﺘ ـ ـ ـﺞ اﻟﻌﺪﻳـ ـﺪ
ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ،ﻛﻤﺎ ﺷﺎرك اﳉﻴﺶ ﰲ ﻗﻤﻊ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ). (1984-1981
ﺳﺎﻧﺪ اﳉﻴﺶ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻹﻧﻘﻼب اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﰲ  7ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،1989ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺒﲔ أن

زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳ ـ ـﻦ ﻳﺴﺘﻤـ ـﺮ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳ ـﺔ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ اﻟﺘﻬﻤﻴﺸﻴ ـﺔ واﻹﻗﺼﺎﺋﻴ ـﺔ اﲡﺎﻩ اﳉﻴﺶ ﻋﺒ ـﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺻﻔـ ـﺔ "اﻟﻮﻗﺎﻳـ ـﺔ ﺧﻴـﺮ

ﻣﻦ اﻟﻌﻼج" ﻦ ﺧﻼل اﻬﺗﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﻀﺒﺎط ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺘﻴﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ وآﺧﺮون ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻼﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ
وآﺧـ ـﺮون ﺑﺎﻟﺴﺠـ ـﻦ واﻹﻗﺎﻣﺔ اﳉﱪﻳﺔ وﻓﺌـ ـﺔ أﺧـ ـﺮى ﻣ ـﻦ اﻟﻀﺒ ـﺎط ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻬ ـﺎ اﻟﺘﻘﺎﻋـ ـﺪ اﻹﺟﺒﺎري ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓ ـ ـﺔ إﱃ اﳊ ـ ـﺪ
ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ،ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮل زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺗﻮﻧﺲ إﱃ دوﻟﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ واﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ

ﳌﻼﺣﻘﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ اﻟﻨﻘﺎﺑﲔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ.
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ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ  14ﻳﻨﺎﻳﺮ  2011رﻓﺾ اﳉﻴﺶ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أواﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ

ﲟﺸﺎرﻛﺔ اﳉﻴﺶ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹﺣﺘﺠﺎﺟﺎت إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ،1ﻛﻤ ـﺎ رﻓﺾ اﳉﻨـ ـﺮال رﺷﻴ ـ ـﺪ ﻋﻤ ـ ـﺎر اﳋﻀﻮع
ﻷواﻣ ـ ـ ـﺮ
F46

زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ وإﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ،وﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﰲ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ

ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ.
ﺑﻌﺪ ﳒﺎح اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﳉﻴﺶ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻠـ ـﻰ ﲪﺎﻳﺘﻬـ ـﺎ وﲪﺎﻳـ ـﺔ ﻣﺆﺳﺴ ـ ـﺎت وﳑﺘﻠﻜـ ـﺎت اﻟﺪوﻟـ ـ ـ ـﺔ واﻟﺸﻌﺐ
ﰲ ﻇﻞ ﻓﻘﺪان ﲨﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻦ ،وأﻛﺪ اﳉﻴﺶ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋ ـ ـﺪم ﺳﻌﻴﻪ ﻟﻠﻮﺻ ـ ـﻮل
إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮاﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ وﺗﺄﻣﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﱰاع ،ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻘﺒﻞ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻷ�ﺎ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ إرادة اﻟﺸﻌﺐ وﳚﺐ اﺣﱰام إرادﺗﻪ دون ﺗﺪﺧﻞ .
ﳑﺎ ﺳﻠﻒ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن اﳉﻴﺶ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﳉﻴﺶ اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ وﺧﱪﺗﻪ وﺗﻜﻮﻳﻨﻪ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻪ
ﻓﺎﳉﻴﺶ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺟﻴﺶ أﻛﺎدﳝﻲ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﳉﻤﻬﻮري وﺑﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﻓﻬﺬا اﳉﻴﺶ ﻏﲑ
ﺗﺪﺧﻠﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﳏﺪودة وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻔﱰة اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت
واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﺎرك ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﻤﻊ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،أﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺪﻟﻌﺖ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
ﻓﻜﺎن دورﻩ ﳏﻔﺰا ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﺑﺎﺣﱰاﻣﻪ ﻹرادة اﻟﺸﻌﺐ واﺧﺘﻴﺎرﻩ .
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :آﻓﺎق ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﺒﲎ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ ﺧﻄﺎﻬﺑﺎ ﻳﺪﻋﻮ اﱃ ﺗﻜﺮﻳﺲ

ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱏ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮاي واﻟﺘﻌﺒﲑ وﻏﲑﻫﺎ ،وﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ﺗﺄﻛﺪ
ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وإﻏﻼق ﲨﻴﻊ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎرﺿﺔ أو اﻟﺸﻌﺐ ،ﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻔﺠﺮ ﻏﻀﺒﻪ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺎت اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﺛﻮرة  2011 -01-14واﻟﱵ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ا�ﻴﺎر ﻧﻈ ـ ـﺎم زﻳـ ـ ـﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳـ ـﻦ

ﰲ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﻨﺬ ذاك اﻟﺘﺎرﻳﺦ إﱃ اﻟﻴﻮم ﺧﻄﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺪوﻟﺘﻪ ﺧﻄﻮات ﺳﻠﺴﺔ وﻋﺪﻳﺪة ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
وﳝﻜﻦ أن ﻧﻘﺴﻢ ﺗﻄﻮرات اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰱ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة إﱃ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ  :ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ.

ﻋﺎﺷﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻮر ﳌﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ وﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﱰدد ﻟﻮﺟﻮد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲡﺎذب ﺑﲔ

ﻧﻈﺎم ﻗﺪﱘ ﻳﺴﺘﻤﻴﺖ ﻟﻠﺒﻘﺎء وﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة ،وﰲ ﺧﻄﻮة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺜﻮرة ﻗﺎم اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ

ﺣﻜﻮﻣﺔ أوﱃ ،ﻗﺪﻣﺖ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ اﺛﺮ رﻓﻀﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﻹﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﰒ ﻗﺎم اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ

ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻜﻨﻬﺎ اﺳﺘﻘﺎﻟﺖ ﻟﺘﻌﺮﺿﻬـ ـﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳ ـﺪ ﻣـ ـﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻻﺣﺘﻮاﺋﻬ ـﺎ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻳﻨﺘﻤ ـﻮن ﻟﻠﻨﻈـ ـﺎم اﻟﺴﺎﺑـ ـ ـ ـﻖ

 1اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ):(2012-06-05
http://ar.wikipedia.org/wiki
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وﻧﻄﺮا ﻟﻔﺸﻞ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﺋﺘﻼف ﻗﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﰲ  ،2011-01-27واﺛﺮ ﻫﺬا ﺗﻜﻮﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ

ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺒﺎﺟﻲ اﻟﺴﺒﺴﻲ ﰲ ﺧﻄﻮة ﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺒﺪء ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﻟﺜﻮرة.
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﰎ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﻄﻮات ﻹﻋﺎدة ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ ذات ﻣﺆﺳﺴﺎت دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،وأﻫﻢ ﻫﺬﻩ
اﳋﻄﻮات ﺣﻞ ﳎﻠﺴﻲ اﻟﱪﳌﺎن ) اﻟﻨﻮاب واﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ( وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻞ ﺣﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﳊﺎﻛﻢ ،وﺗﻜﻮﻳﻦ اﳍﻴﺌﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺜﻮرة واﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ وﺳﻦ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ رﻣﻮز اﳌﻌﺎرﺿﺔ
)اﳌﻘﻴﻤﲔ واﳌﻨﻔﻴﲔ( واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳎﻠﺲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ.
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ .

ﻋﺒـ ـﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴـ ـﻲ ﰲ اﻧﺘﺨﺎﺑـ ـ ـ ـ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴـ ـﻲ ﻓ ـ ـﻲ  23أﻛﺘﻮﺑﺮ  2011ﻋ ـ ـﻦ رﻏﺒﺘـ ـ ـﻪ اﳉ ـ ـﺎﳏ ـ ـﺔ
ﻓـ ـﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴ ـ ـﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﳊﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟ ـ ـﺬي ﳝﺜﻞ ﻧﻘﻴﺾ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴ ـ ـﺎﺑﻖ ،وﻋﺮف اﳌﺸﻬـ ـﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴ ـ ـﻲ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺣﻮل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط ﲤﺜﻠﺖ ﰲ اﻻﺗﻔﺎق ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻞ
أول ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة ﺗﻀﻢ ﺣﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺣﺰب اﳌﺆﲤﺮ ﻣـ ـﻦ أﺟﻞ اﳉﻤﻬﻮرﻳ ـ ـﺔ ،وﺣ ـ ـﺰب اﻟﺘﻜﺘ ـ ـﻞ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ واﳊﺮﻳﺎت وﺗﻮاﻓﻘﺖ اﻵراء ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ﻟﺼﺎﱀ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﳊﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺣﻤﺎدى اﻟﺠﺒﺎﻟﻰ
ورﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﻣﻨﺼﻒ اﻟﻤﺮزوﻗﻰ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﳌﺆﲤﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ،ورﺋﺎﺳﺔ ﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﺼﺎﱀ

اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﳊﺰب اﻟﺘﻜﺘﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ .1
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اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﲑﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﻗﺖ وﺣﻜﻮﻣﺔ وﳎﻠﺲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻲ وﻃﲏ ﻳﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﳛﺪد ﻧﻈﺎم اﳊﻜﻢ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﻣﺴﺄﻟﺔ إدراج اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﺈﺣﺪى ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وإﻧﺸﺎء
ﳏﻜﻤﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ،ﻛﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻛﺈﺻﻼح
اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻣﲏ واﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻓﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﳌﺎﱄ واﻹداري وﻣﻮاﺟﻬﺔ أزﻣﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
إن ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮل دﳝﻘﺮاﻃﻲ ﺳﻠﺴﺔ ﺗﺮﺟﻊ إﱃ اﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻮﻳﺔ ووﺟﻮد ﲡﺎﻧﺲ ﰲ اﳍﻮﻳﺔ
وﲤﺘﻊ ﳔﺒﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﳋﱪة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ووﺟﻮد ﻃﺒﻘﺔ وﺳﻄﻰ وﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺪﱐ ﻇﻬﺮت
ﻗﻮﺗﻪ ووﻋﻴﻪ وﻗﺪرﺗﻪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﻈﻢ إﱃ اﻟﺜﻮرة ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺑﺎت وﲨﻌﻴﺎت وﻏﲑﻫﺎ ،ﻓﺈذا ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻨﺨﺐ اﳊﺎﻛﻤﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
ﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة ﻫﺎﺗﻪ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﳌﺮور ﺑﺎﻟﺒﻼد إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﲑﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت
دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ،وﺗﻌﺎﰿ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ وﺗﻌﻴﺪ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻷﻣﲏ ﻟﺘﻮﻧﺲ.
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ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة ﰲ اﻟﺘﺤﺪى اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﱵ ﺗﱰأس اﻷﺣﺰاب اﳉﺪﻳﺪة ،وﻫﻢ ﻳﱰأﺳﻮن أﺣﺰاب ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﰎ ﺻﻨﻌﻬﺎ ﲟﻨﺎﺳﺒـ ـﺔ اﻟﺜﻮرة وﻳﻨـ ـﺪر أن ﻳﺘﻮاﺟ ـﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬ ـ ـﺎ
ﻣﻦ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻬـ ـﻢ ﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺼﺮﻧـ ـﺔ وإدراك ﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﺘﻄـ ـﻮر اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃ ـﻲ  .1ﺑﺎﻹﺿﺎﻓ ـ ـﺔ إﻟ ـ ـﻰ ﻣﻌﺎﻧ ـﺎة اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴـ ـﺔ
ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻌﻬﻢ ﺑﻌﻘﻠﻴﺔ اﳊﺰب اﻟﻮاﺣﺪ.
ﺿﻒ اﻟﺘﺤﺪي اﻹﻗﺘﺼﺎدى اﻟﺬي ﻟﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،وأﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻹﻧﻌﻜﺎﺳﺎت
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﲑة ﰲ أوﺳﺎط اﻟﺸﺒﺎب ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓ ـﻲ اﻟﻌ ـ ـﺎم اﻷول ﻣ ـﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜـ ـ ـﻮرة
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ﻣﺎ ﻳﻘﺮب 800أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻮاﱃ  300أﻟﻒ ﺷﺨﺺ2 ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﺔ ﺑﲔ
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اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﺗﺮدي ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺬي ﳝﺜﻞ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﻔﻘﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ.
إن اﳌﺘﺘﺒﻊ ﳋﻄﻮات اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﳚﺪ أن ﺛﻮرة ﺗﻮﻧﺲ ﳒﺤﺖ ﰱ ﻋﺒﻮر
اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺣﻠﺔ ا�ﻴﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻠﻄﻮي ،وﻫﻲ اﻵن ﰲ ﻣﺮﺣﻠـ ـﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ا�ﻴﺎر اﻟﻨﻈـ ـ ـﺎم اﻟﺴﻠﻄـ ـﻮي وﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻓﻴﻬ ـ ـﺎ ﳎﻤﻮﻋـ ـﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻟﺎﻬﺑﺘﻬﺎ ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺿﺮورة اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﱵ ﺪأﻬﺗﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﳎﻤﻮﻋ ـ ـ ـﺔ اﳌﺆﺳﺴـ ـ ـﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘـ ـﻲ ﺗﺴﲑ اﻟﺒﻼد اﻵن ﺧﺎﺻـ ـﺔ ﻣ ـ ـﻊ ﺗﺒﲏ ﺣﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺧﻄﺎﺑ ـ ـﺎ ﻣﻌﺘ ـ ـﺪﻻ ﻣﺲ اﻟﻌﺪﻳـ ـﺪ
ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳊﺴﺎﺳﺔ اﳌﺜﲑة ﻟﻼﺧﺘﻼف ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ إدراج اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﺈﺣﺪى ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﺣﻴﺚ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن
اﻹﺷﺎرة اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻺﺳﻼم ﺳﻮف ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻘﻂ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﳌﺴﺎس
ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺮأة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل .
إن ﲡﺎوز ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ،ﳜﻄﻂ اﻟﻘﺎدة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻮن ﻟﺒﻨﺎﺋﻬﺎ
ﺑﺎﳌﺼﺎدﻗـ ـ ـﺔ ﻋﻠـ ـﻰ اﻟﺪﺳﺘـ ـﻮر أوﻻ ﰒ إﺟـ ـﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑـ ـﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ورﺋﺎﺳﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓـ ـﺔ إﱃ اﻟﻌﻤ ـ ـﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻤﻨﺤﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ ﻓﻼ ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﺑﺪون دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻻ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﺪون ﺗﻨﻤﻴﺔ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﻣﻌﻮﻗﺎت وأﻓﺎق ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺗﻌﺮف اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻬﺑﺎ ،ﺣﻴﺚ
أن ﲨﻴﻊ اﻟﺪﺳﺎﺗﲑ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺳﻮاء ﰲ ﻓﱰة ﺣﻜﻢ اﳊﺰب اﻟﻮاﺣﺪ أو أﺛﻨﺎء ﻓﱰة اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ﲤﻨﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺳﻠﻄﺎت
واﺳﻌﺔ ﲣﻮﳍﺎ اﳍﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﳝﺜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﲢﻘﻴﻖ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺎ.
ﻛﻤـ ـ ـ ـ ـﺎ أن ﻋﺎﻣ ـ ـﺿﻌﻒ اﺠﻤﻟﺘﻤـ ـﻊ اﳌﺪﱐ ﺣـ ـﺎل دون ﲢﻘﻴ ـ ـﻖ ﺗﻌﺪدﻳ ـ ـﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘـ ـﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋ ـ ـﺮ ،ﺣﻴﺚ أن ﻛﻼ
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ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ
ﺿﻒ إﱃ أن اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻌﺒﺖ دورا ﻣﻌﻴﻘﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،أﻣﺎ
اﻟﻴﻮم ﻓﻬﻲ ﲤﺜﻞ ﻋﻘﺪة ﳏﻮرﻳﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋـ ـﺮ ،ﺣﻴﺚ إذ اﺳﺘﻤﺮت ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻈ ـ ـﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳـ ـ ـﻲ
 اﺳﺘﻴﻌﺎﻬﺑﺎ وإﺷﺮاﻛﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ .
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ دور اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻬﻲ
ﲤﺜﻞ إﺣﺪى ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻘﻮة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ وﺗﺼﻨﻒ ﰲ ﺧﺎﻧﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺪﺧﻠﻲ
ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮا داﻏﻮزان ﰲ أواﺧﺮ ﺗﺴﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ 1998
" ﰲ أي ﺑﻠﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﳌﻐﺮب ،ﺣﱴ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻻ ﻳﻠﻌﺐ اﳉﻴﺶ دورا أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ
ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ"  ،1وﻫﺬا ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ.
ﰲ ﻇـﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻮﻗﺎت ﺗﺴﺘﻤـ ـﺮ ﻋﻤﻠﻴ ـ ـﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃ ـ ـﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋ ـ ـﺮ ﳓﻮ اﻟﺴﲑ ﺑﺎﻟﻨﻈـ ـ ـﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳ ـ ـ ـﻲ اﳉﺰاﺋ ـ ـ ـ ـﺮي
اﱃ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ وﲢﺴﲔ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ،ﻓﻴﺎ ﺗﺮى ﻣﺎ ﻫﻲ أﻓﺎق ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ؟
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﻋﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻮﻗﺎت أﳘﻬﺎ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺿﻌﻒ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،وﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ وﻋﻼﻗﺔ اﳌﺆﺳﺴ ـ ـﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳ ـﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴـ ـﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃـ ـﻲ ﰲ ﺗﻌﺜﺮ ﻋﻤﻠﻴـ ـﺔ اﻟﺘﺤ ـ ـﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ.
اﻟﻔﺮع اﻷول  :ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى.

أﺧﺬ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﲟﻌﻴﺎر اﻟﺘﻮازن واﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ،ﻏﲑ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳍﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻛﺒﲑة وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻷﺧﺮﺗﲔ ،ﺣﻴﺚ أﻋﻄﻰ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﺮﺋﻴﺲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﺳﻠﻄﺎت ﲤﻨﺤﻬﻤﺎ اﳍﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
أوﻻ  /ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ .
 -1ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ

ﺗﺸﺎرك اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺧـ ـﻼل ﻣﻨﺢ اﻟﻮزﻳ ـ ـﺮ اﻷول ﺣـ ـﻖ
اﻗﱰاح ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻷوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﱰاﺣﺎت اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة
 119ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  " 2008ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول واﻟﻨﻮاب ﺣﻖ اﳌﺒﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ.ﺗﻜﻮن اﻗﱰاﺣﺎت اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،إذا ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻋﺸﺮون )(20ﻧﺎﺋﺒﺎ .ﺗﻌﺮض ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻋﻠﻰ ﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء ،ﺑﻌﺪ اﻷﺧﺬ ﺑﺮأي ﳎﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻳﻮدﻋﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﻣﻜﺘﺐ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ " .2
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 1ﺳﻴﺪ أﲪﺪ اﻟﻜﺒﲑ ،اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪان اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ﺑﲔ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺘﺄﺛﲑات اﳋﺎرﺟﻴﺔ) )(2009-1989ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﻴﺴﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻋﻼم ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﳉﺰاﺋﺮ  ، 2010-2009 ،(3ص . 157
 2دﺳﺘﻮر اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ )ﺣﺴﺐ آﺧﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻪ ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ  ، ( 2008ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 44
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زاد ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴـ ـﺔ ﻣﻨﺢ اﳌﺸ ـ ـﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳ ـ ـﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳـ ـ ـﻊ ﺑﺄواﻣـ ـ ـﺮ
ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻮر اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ أو ﺑﲔ دورﺗﻴﻪ اﻟﻌﺎدﻳﺘﲔ وﺗﻌﺮض ﻫﺬﻩ اﻷواﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﱪﳌﺎن ﺑﻐﺮﻓﺘﻴﻪ ﰲ أول دورة ﻟﻪ
ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻛﻤﺎ ﳛﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﺸﺮع ﺑﺄواﻣﺮ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة  124ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﻋﻠﻰ "ﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﺸﺮع ﺑﺄواﻣﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻮر اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ،أو ﺑﲔ دورﰐ اﻟﱪﳌﺎن .وﻳﻌﺮض رﺋﻴﺲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ اﲣﺬﻫـ ـﺎ ﻋﻠﻰ ﻛـ ـ ـﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﱪﳌﺎن ﰲ أول دورة ﻟﻪ ﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬـ ـ ـﺎ .ﺗﻌـ ـ ـ ـﺪ ﻻﻏﻴﺔ اﻷواﻣ ـ ـ ـ ـ ـﺮ اﻟﱵ
ﻻ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﱪﳌﺎن .ﳝﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﺸﺮع ﺑﺄواﻣﺮ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﳌﺎدة  93ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﺗﺘﺨﺬ اﻷواﻣﺮ ﰲ ﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء " .1
ﻛﻤﺎ ﳛﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﺄواﻣﺮ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﺴﺐ ﻧﺺ اﳌﺎدة " 179ﺗﺘﻮﱃ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻨﺪ إﺻﺪار ﻫﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر وإﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ وﻛﺬا رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ وإﱃ ﻏﺎﻳﺔ
ﺘﺨﺎب اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ،ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﺄواﻣﺮ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ " . 2
ﻛﻤﺎ أن اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي وﺳﻊ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺢ ﺣﻖ وﺿﻊ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أﻣﺎ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﺘﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة  121ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  2008ﻋﻠﻰ "ﻻ ﻳﻘﺒﻞ أي اﻗﱰاح أي
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲣﻔﻴﺾ اﳌﻮارد اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو زﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﺮﻓﻮﻗﺎ ﺑﺘﺪاﺑﲑ ﺗﺴﺘﻬﺪف
اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻓﺼﻞ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺴﺎوى ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻘﱰح
إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ" .3
ﺗﺘﺴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاد
 93،92،91ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﱃ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ أو اﳊﺼﺎر أو اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻻ ﻳﻜﻮن دور
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ إﻻ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺎ وﻳﺘﻮﱃ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻶزﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻮﱃ اﳌﺎدة  96اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﳊﺎﻟﺔ
اﳊﺮب ﲨﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ وﺗﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر.
F52

F53

F54

 -2ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن .

أ-ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﻄﺎب ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن.

ﻣﻨﺢ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﻄﺎب ﻟﻠﱪﳌﺎن دون ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
أو ﻏﻴـ ــﺮ ﻣﺒﺎﺷـ ــﺮة ،ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ اﳌ ـ ـﺎدة  128ﻣﻦ دﺳﺘ ـ ـﻮر  2008ﻋﻠﻰ " ﳝﻜـ ـﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳ ـ ـﺔ أن ﻳﻮﺟ ـ ـﻪ ﺧﻄﺎﺑ ـ ـﺎ
إﱃ اﻟﱪﳌﺎن" .4
F5

ب-ﻃﻠﺐ ﻗﺮاءة ﺛﺎﻧﻴﺔ.

 1ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ،ص .49،48
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ،ص .66
 3ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ،ص 45
 4ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،ص .50
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ﳛﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺣﻖ اﻻﻋﱰاض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﲔ أي ﻃﻠﺐ ﻗﺮاءة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن
دق ﻋﻠﻴﻪ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ،وﺗﺘﻢ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻗﺮارﻩ ،وﻳﺸﱰط ﻹﻗﺮارﻩ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ
أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ،وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ اﳌﺎدة  127ﻟﺪﺳﺘﻮر " 2008ﳝﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
أن ﻳﻄﻠﺐ إﺟﺮاء ﻣﺪاوﻟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن ﰒ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻏﻀﻮن اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ ) (30ﻳﻮﻣﺎ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻗﺮارﻩ .وﰲ
ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻻ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ ) (3/2ﻀﺎء  اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ" .1
إن ﻣﻨﺢ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ  ﻃﻠﺐ ﻗﺮاءة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ واﺷﱰاط
ﻧﺼﺎب ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷراء اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﲔ ) اﻟﻨﻮاب( ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺸﻌﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
ﲟﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ أﻣﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ .2
F56

F57

ج – اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن:
ﻣﺎ زاد ﻣﻦ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ وﺿﻊ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﱪﳌﺎن ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﱪﳌﺎن رﻗﻢ  02. 99اﳌﺆرخ ﰲ  08ﻣﺎرس 1999
ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ﻳﻀﺒﻄﻪ ﻣﻜﺘﺒﺎ اﻟﻐﺮﻓﺘﲔ وﳑﺜﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻮن ﰲ ﻣﻘﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ دورة
ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﱰﺗﻴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺬي ﲢﺪدﻩ اﳊﻜﻮﻣﺔ .3
F58

 -3آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ :

أ-ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﺪار:

ﻳﺸﺎرك رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳـ ـﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳـ ــﻊ ﲟﻤﺎرﺳ ـ ــﺔ ﺻﻼﺣﻴـ ــﺔ إﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧـ ــﻮن ،ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ اﳌ ـ ـ ـﺎدة 126

)اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﱃ( ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  2008ﻋﻠﻰ "ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛﲔ ) (30ﻳﻮﻣﺎ ،اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺗﺴﻠﻤﻪ إﻳﺎﻩ" .4
F59

ب  -اﻹﺳﺘﻔﺘﺎء :

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲨﻴﻊ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻨﺢ اﳌﺸﺮع رﺋﻴﺲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﰲ ﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ وﺑﺘﺎﱄ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺸﻌﺐ ،وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ اﳌﺎدة  77اﻟﻔﻘﺮة  10ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  " 2008ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﺴﺘﺸﲑ اﻟﺸﻌﺐ
ﰲ ﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ ذات أﳘﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ". 5
60

F

ج – اﻟﺤﻞ :

 1ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،ص .49
 2ﻓﺪوى ﻣﺮاﺑﻂ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ . 221 ،
 3ﻣﻴﻠﻮد ذﺑﻴﺢ ،ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري اﳉﺰاﺋﺮي )رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﳋﻀﺮ ﺑﺎﺗﻨﺔ( ، 2006 ،
ص . 123
 4دﺳﺘﻮر اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ )ﺣﺴﺐ آﺧﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻪ ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،( 2008ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص .49
 5ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،ص . 29
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ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﳛﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ  اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱮ اﻟﻮﻃﲎ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻠﺘﻤﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أو رﻓﺾ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺜﻘﺔ أو ﳌﺒﺎدرة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺴﺒﺐ ﻳﺮاﻩ ﻣﻘﻨﻌﺎ  ،1إذا ﻗﺮر رﺋﻴﺲ اﳉﻮرﻳﺔ ﺣﻞ اﺠﻤﻟﻠﺲ
اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﺮر إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻗﺒﻞ أوا�ﺎ ،وﻫﺬا ﺪ اﺳﺘﺸﺎرة رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ
ورﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ،وﲡﺮى ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﰲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﰲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ،وﻣﺎ ﻫﺬﻩ
اﻻﺳﺘﺸﺎرة إﻻ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎس ﺑﺎﻵراء ﻓﻘﻂ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﱪز ﻫﻴﻤﻨﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱮ اﻟﻮﻃﲎ .
F61

ﺛﺎﻧﻴﺎ  /ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ :

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻓﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻳﺘﻮﱃ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻘﻀﺎة وﻳﺮأاﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم .
أﻗﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳉﺰاﺋﺮي إﻧﺸﺎء ﳏﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﲟﺤﺎﻛﻤﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﻠﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ
وﲢﺎﺳﺐ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﻋﻦ اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ ﰲ ﺗﺄدﻳﺘﻪ ﳌﻬﺎﻣﻪ ،وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺴﺆول ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ وﻟﻴﺲ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ،ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدى إﱃ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن ﻟﺼﺎﱀ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺿﻌﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي .

ﺎﱐ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ ﳑﺎرﺳﺘﻪ ﻟﻨﺸﺎﻃﻪ ،وﺗﺘﻨﻮع ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﺑﲔ أﺳﺒﺎب
ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻳﻜﺮﺳﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي وﳎﻤﻮﻋﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺗﻨ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ،وﺳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ
إﱃ أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،وأﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ.

أوﻻ /أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ

ﺗﻌﺎﱐ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺗﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻗﺪرﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﳉﻤﺎﻫﲑ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺗﺴﺎﻧﺪﻫﺎ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 .1وﺿﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺰﰊ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ورد ﰲ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ
ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  1996وﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم  ،1997ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳌﻤﺎرﺳﺔ
اﻷﺣﺰاب ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ وﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﲤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻷﺣﺰاب أو ﺗﻔﻜﻴﻜﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ
اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ وﺣﺎﻟﺔ ﲝﺎﻟﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺤﺠﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﰊ ﻟﻜﻞ ﺣﺰب وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم  ،2ﻣﺜﻞ
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ﻋﺪم ﻣﻨﺢ اﻻﻋﱰاف اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ أﺣﻤﺪ ﻃﺎﻟﺐ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ.

 .2ﻳﻘـ ـﻮم اﻟﻨﻈ ـ ـﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳـ ـﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﺘﺪﻋﻴـ ـﻢ إﻧﺸﺎء أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟ ـ ـﻪ ﻣﺎدﻳ ـ ـﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴـ ـ ـﺎ وإﻋﻼﻣﻴـ ـ ـ ـﺎ ﻟﻀﻤ ـ ـﺎن

 1ﻣﺮزاﻗﺔ زروﻗﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 117
 2ﻋﻤﺮ ﻓﺮﺣﺎﰐ ،ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ) ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ اﻷول اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ،ﺑﺴﻜﺮة ﰲ  11-10دﻳﺴﻤﱪ ، (2005
ص.47 ،46
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ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ إﻧﺸﺎﺋﻪ ﳊﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻋﺎم  1997وﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮز
ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ إﻧﺸﺎﺋﻪ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ.
 .3ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ إﺿﻌﺎف اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ )اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ( أو ﺗﻔﺘﻴﺘﻬﺎ
ﻛﻤ ـﺎ ﺣﺪث ﻣﻊ اﳉﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘـ ـﺎذ ،أو ﺧﻠ ـﻖ أﺣﺰاب ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺴﺎﻫـ ـﻢ ﻓـ ـﻲ ﺗﺸﺘﻴﺖ أﺻﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﻴـ ـ ـﻦ
ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﻓﻮز اﳌﻌﺎرﺿﺔ.
 .4ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮاﻧﲔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺘﺨﺎﰊ ﳜﺪم ﺣﺰب اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺜـ ـﻞ ﳎﻤﻮﻋـ ـ ـﺔ
اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱴ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﻮز اﳉﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﺑﺎﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﰲ  ،1990-06-12ﻫﺬﻩ
اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺣﺪت ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﳉﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﲡﺮﻳﺪ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻜﻦ
وﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﳏﺼﻮرة ﰲ دﻳﻮان اﻟﱰﻗﻴﺔ واﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻌﻘﺎري وﺮﱘ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﻬﺑﺎ وﻫﺬا ﻣﺎ
ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺘﺤﺮﱘ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻫﺬا ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻘﺎري  ،1وﻣﺜﻞ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﰊ اﻟﺬي ﰎ وﺿﻌﻪ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷول ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم  1991وﺗﻀﻤﻦ رﻓﻊ ﺳﻦ
اﻟﱰﺷﺢ إﱃ  30ﺳﻨﺔ وإﻟﻐﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ واﻹﺷﱰاط ﻋﻠﻰ اﳌﱰﺷﺤﲔ اﻷﺣﺮار اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ  % 10أو ﲨﻊ 500
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻦ ﻧﺎﺧﱯ داﺋﺮﺗﻪ.
 .5ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣ ـﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـ ـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ ـ ـ ـﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺆﺳﺴ ـ ـﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪدﻳﺔ وﻟﻴﺲ ﻣـ ـ ـﻦ ﺧـ ـ ـﻼل
ﻣﺸﺮوع اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ .2
 .6ﻇﻬﻮر أﺣﺰاب ﺻﻐﲑة ﺗﻘﻮم ﲟﻤﺎرﺳﺎت ﻏﲑ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮاﺗﺐ
اﻷوﱃ ﻟﻘﻮاﺋﻤﻬﺎ إﱃ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻏﲑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﻣﻮال ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ اﳓﺮاف اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺗﺸﺘﻴﺖ
أﺻﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .
 .7إﳘﺎل اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻔﻀﻴﻞ اﳌﻜﺎﺳﺐ واﳌﻨﺎﺻﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء وﻗﺎدة اﻷﺣﺰاب ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﻓﻘﺪﻫﻢ ﺛﻘـ ـ ـﺔ
اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻴﻬ ـ ـﻢ ،وﺑﺘﺎﱄ ﺿﻌﻒ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
 .8ﻏﻴﺎب اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﺣﺰاب اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﻠﻖ ﻋﺪم اﻹﺳﺘﻘﺮار ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﺰﻋﺎﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴـ ــﺎدة
ﻣﺜﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﱵ ﻫﺰت ﺣﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﻣﺆﲤﺮﻩ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺣﻮل زﻋﺎﻣﺔ اﳊﺰب ،ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ ﻣﻴﺪان ﻗﺼﺮ
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اﳌﻌﺎرض ﺻﺮاﻋﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ دﻣﻮي ﺑﲔ أﻧﺼﺎر اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﻓﻠﻴﺲ وأﻧﺼﺎر اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ .3
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 .9أﻏﻠﺐ اﻷﺣﺰاب اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أﺣﺰاب ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋ ـﺪ أو اﻟﺰﻋﻴ ـ ـﻢ وﻟﻴﺴﺖ أﺣﺰاب ﺑﺮاﻣ ـ ـﺞ ارﺗﺒﻂ ﻇﻬﻮرﻫ ـ ـﺎ

ﺑﺄﲰﺎء ﻣﺆﺳﺴﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻘﻮى اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ اﻟﱵ أﺳﺴﻬﺎ أﻳﺖ أﺣﻤﺪ ﺳﻨﺔ  1963وﻣﺎزال ﳏﺘﻔﻈﺎ ﺑﺰﻋﺎﻣﺘﻪ إﱃ اﻟﻴﻮم

وﻛﻞ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﻫﺬا اﻟﺰﻋﻴﻢ ﺗﺆدي إﱃ ﺷﺮخ اﳊﺰب ،وﻣﺜﻞ ﺣﺰب ﺣﺮﻛﺔ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﱴ ﺳﺒﺒﺖ وﻓﺎة زﻋﻴﻤﻪ ﻣﺤﻔﻮظ

ﻧﺤﻨﺎح ﻋـ ـ ـﺎم  2003ﻓ ـﻲ أزﻣﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﳔﺒﺘﻪ وﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﺑﺸﺄن اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﺎﺋﺪ اﳉﺪﻳﺪ إذ ﻳﺆﻛ ـ ـﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺪان

 1ﻟﻴﻨﺪة ﻟﻄﺎد ،اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ) 1997- 1989رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ(  ، 2000-1999 ،ص. 102
 2اﲪﺪ ﻣﻨﻴﺴﻲ )ﳏﺮر( ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 158،157
 3ﺧﺎﻟﺪ ﺗﻮازي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 165
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ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن" أن وﻓﺎة ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺤﻨﺎح أﺣﺪﺛﺖ ﻓﺮاﻏﺎ ﱂ ﳝﻸ ﺑﻌﺪ"  ،1إن ارﺗﺒﺎط اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺰﻋﻤﺎﺋﻬﺎ
F6

أﺛﺮ ﺳﻠﺒـ ـﺎ ﻋﻠـ ـﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓـ ـﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـ ـ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﻬﺑـﻢ ﻣﺜﻞ ﻣ ـ ـ ـﺎ ﺣﺪث ﻣﻊ ﺣﺰب اﻟﻨﻬﻀـ ـﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺮج زﻋﻴﻤﻬـ ـﺎ

ﻋﺒﺪ اﷲ ﺟﺎب اﷲ إذا ﱂ ﲢﺼﻞ اﳊﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻘﻌﺪ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ،2002وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ
ﻓﺎﺗﺢ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ اﻷﻣﲔ اﳌﺆﻗﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﺤﺰب"ﻧﻜﺴﺔ ﺣﺰﺑﻪ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت إﱃ ﺧﺮوج رﺋﻴﺲ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻨﻬﻀﺔ

ﺑﺎﲰـ ـ ـﻪ " .2
 .10ﺗﻌﺎﱐ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻻﻧﻘﺴﺎم واﻻﻧﺸﻘﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﺜﻞ اﻻﻧﺸﻘﺎق اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺣﺮﻛﺔ
F67

اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺸﻖ ﻋﻨﻬﺎ زﻋﻴﻤﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺟﺎب اﷲ وأﺳﺲ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ آﺧﺮ وﻫﻮ ﺣﺮﻛﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻮﻃﲏ ،ﰒ

ﺗﻌﺮض ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﻼﻧﺸﻘﺎق وﻛﻮن ﻋﺒﺪ اﷲ ﺟﺎب اﷲ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﺗﻌﻮد ﻇﺎﻫﺮة اﻻﻧﻘﺴﺎم
واﻟﺸﻘﺎق داﺧﻞ اﻷﺣﺰاب ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻷﻋﻀ ـﺎء واﻧﺘﺸ ـ ـﺎر اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳ ـ ـﺔ واﻻﺣﺘﻜ ـ ـﺎر اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄـ ـ ـﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺌﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻜﻮادر واﻟﻜﻔﺎءات اﳉﺪﻳﺪة أن ﺗﺘﻮﱃ اﻟﻘﻴﺎدة.
 .11ﺗﻔﺘﻘﺮ اﻷﺣﺰاب اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ إﱃ ﺑﺮاﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وإن ﺟﺪت ﻓﻬﻲ ﻣﺘﺸﺎﻬﺑﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ إﱃ ﺣﺪ
ﻛﺒﲑ وﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺘﻮﺟﻬﺎت ﻗﺎدة اﻷﺣﺰاب وﺗﺘﻌﺮض ﺑﺼﻮرة ﺳﻄﺤﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻌﻤﻖ ﻷوﺿﺎع اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ
اﻷﺻﻌﺪة وﻻ ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺪاﺋﻞ واﳊﻠﻮل اﻟﻼزﻣﺔ ،وﳝﻜﻦ أن ﻧﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﳌﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ
اﻟﻘﻮى ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺪاﺛﺘﻬﺎ وﻗﻠﺔ ﲡﺮﺑﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ وﻫﺬا ﻣﺎ اﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻬﺎ وﻧﻈﺮﻬﺗﺎ ﻟﻸﻣﻮر .3
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﺿﻌﺎﻓﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ ﻹﻋﺎدة
ﺑﻨﺎء ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ واﺣﺘﻮاء اﻟﻀﻐﻮط اﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ ﻣﻊ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺣﺪود ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪدﺔ ﺣﱴ ﻻ ﻬﺗﺪد ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻌﺪ
ﻹدﻣﺎج أﺣﺰاب وﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻠﻮرة اﻟﻘﺮار اﻟﻮﻃﲏ ،ذﻟﻚ ﻷن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ اﻷﺣﺰاب ﻋﻠﻰ أ�ﺎ
أدوات ﺗﻌﺰز ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ وﺗﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار  ،4وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى إن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﲟﻤﺎرﺳﺎت ﻏﲑ
دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﻀﻌﻔﻬﺎ وﺗﻀﻌﻒ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وﲢﻮل دون ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﺒﻼد ،ﻷ�ﺎ أﻧﺘﺠﺖ
ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻓﻘﻂ ،وﻟﺘﺠﺎوز ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﻫﺬﻩ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ داﺧﻞ اﻷﺣﺰاب ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم داﺧﻠﻲ
ﻳﻀﻤﻦ اﳊﻘﻮق وﻳﺒﲔ اﻟﻮاﺟﺒﺎت وﻳﻘﻮم ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﱪاﻣﺞ اﳊﺰﺑﻴﺔ.
F68
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ﺛﺎﻧﻴﺎ -أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ.
ﺗﺘﻨﻮع أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ اﳌﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣـ ـ ـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳ ـ ـﻲ وﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺪﻧﻴ ـ ـﺔ
 ﺣﺪ ذاﻬﺗﺎ ،وأﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1ﺗﻄﺒﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﻋﻨﻴﻒ ﻋﺪاﺋﻲ ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻘ ـ ـﺮ ﰲ إدراك اﻟﻨﺨﺒـ ـ ـﺔ اﳊﺎﻛﻤ ـ ـﺔ أن ﻗ ـ ـﻮة
 1أﻣﲔ اﻟﺒﺎر ،دور اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ دﻋﻢ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﻟﺪول اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ) 2007 -1997رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ
ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ( ، 2011-2010،ص . 136
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،ص . 137
 3ﻋﻤﺮ ﻣﺮزوﻗﻲ  ،ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ  ) 2004-1989رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻋﻼم ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧﺪة ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ (2005 ،
 ،ص . 100
 4ﳏﻤﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎف ،ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ . 188 ،
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ﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﺗﻌﲏ إﺿﻌﺎف اﻟﺪوﻟﺔ .1
 .2ﻫﻨـ ـﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤـ ـﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳـ ـﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬـ ـﺎ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﳑـ ـ ـﺎ ﻳﺆدي إﻟ ـﻰ إﺿﻌﺎﻓﻬـ ـﺎ وﳝﻜ ـ ـﻦ
ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم وﺧﺎرﺟﻪ .2
 .3ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي اﺣﱰاﻣﻪ ﻹﻧﺸﺎء وﻧﺸﺎط اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﻏﲑ أﻧﻪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﳝﺎرس ﺿﻐﻮﻃﺎت
وﻳﻀﻊ ﻗﻴﻮدا إدارﻳﺔ ﺗﻜﺒﻞ ﻋﻤﻞ واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت ،ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ رﺑﻂ اﺗﺼﺎﻻت أو دﺧﻮل
اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻐﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت اﳊﻜﻮﻣﺔ إﻻ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻔﺮوع ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺼﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد  ،3وﻛﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ،ﻛﺘﻜﻮﻳﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
 .4ﺗﻌﺎﱐ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺠﺬر ﻻرﺗﺒﺎط ﻇﻬﻮر ﻣﻌﻀﻤﻬﺎ ﰲ أوﻗﺎت ﺻﻌﺒﺔ ،ﳑﺎ أدى إﱃ ﺿﻌﻒ
رﻬﺗﺎ اﻟﺘﻌﺒﻮﻳﺔ وﺿﻌﻒ ﻗﺎﻋﺪﻬﺗﺎ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
 .5إن ﺿﻌﻒ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮﻴﺔ واﻟﻨﻀﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺗﻄﻮر اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ.
 .6إن اﳌﻨﻈﻤ ـ ـ ـ ـﺎت اﳌﺪﻧﻴ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳـ ـ ـﺔ ﲢﻜﻤﻬـ ـ ـﺎ اﻻرﺗﺒﺎﻃـ ـﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ــﺔ اﳉﻬﻮﻳـ ـ ـﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴـ ـ ـﺔ اﻟﺘ ـ ـ ـﻲ ﻻ ﺗـ ـ ـ ـ ـﺰال ﻣﺘﻐﻠﻐﻠـ ـ ـﺔ
ﰲ ﻤﻟﺘﻤﻊ وﲤﺜﻞ اﻷﳕﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .4
 .7إن اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﱵ ﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺴﻼح ﻟﻔﺮض ﺳﻴﻄﺮﻬﺗﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﻳﻔﻘﺪﻫﺎ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﳎﺮد اﻣﺘﺪادات ﻷﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ.
 .8ﺗﻌﺎﱐ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ ﻛﻔﺎءة اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﳌﺸﺮﻓﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺿﻌﻒ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﻲ داﺧﻠﻬﺎ.
اﻷﺧﲑ رﻏﻢ ﺗﻌﺪد ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﺗﻨﻮﻋﻬـ ـﺎ إﻻ أ�ﺎ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻌﺎﻧـ ـﻲ ﻣ ـ ـﻦ ﻧﻘﺎﺋﺺ وأﺳﺒﺎب
ﺣﺎﻟـ ـﺖ دون ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎﻃﻪ واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﳋﺮوج
ﻣﻦ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ إﱃ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ داﺧﻠﻬﺎ وداﺧﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ.
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اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ  :اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

اﻧﺘﻬﺞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲡﻬﻴﻞ اﻟﺸﻌﺐ وﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن وﳑﺎرﺳﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮﻩ
ﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻬﺑﺪف ﻃﻤﺲ ﻫﻮﻳﺘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺜﻠﺖ داﻓﻌﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ﻻﻧﺘﻬﺎج اﻟﻜﻔﺎح
اﳌﺴﻠﺢ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﲢﺮﻳﺮ اﻟﺒﻼد.
إﺛﺮ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي اﻹﺳﻼم ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﺸﺮﻋﻴﺘﻪ ،ﻓﻔﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﰲ ﻓﱰة ﺣﻜﻢ

ﺑﻦ ﺑﻠﺔ ﻛﺎن اﳋﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺮﲰﻲ دﻳﻨﻴﺎ ،وﳌﺎ ﺗﻮﱃ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻮاري ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ اﳊﻜﻢ اﻧﺘﻬﺞ إزدواﺟﻴﺔ
اﳋﻄﺎب وأﺻﺒﺢ اﳋﻄﺎب أﻛﺜﺮ ﲡﺎﻧﺴﺎ واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺼﻮر ﻋﻠ ـﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴ ـ ـﻖ ﺑﻴـ ـﻦ اﻹﺳﻼم واﻹﺷﱰاﻛﻴ ـ ـﺔ

 1ﻣﺒﺎرك ﻣﺒﺎرك أﲪﺪ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،2009 ،ص .188
 2أﲪﺪ ﻣﻨﻴﺴﻲ )ﳏﺮر(  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 159
 3اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 95
 4اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺧﺎوة ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 69
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وﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺒﻨﺎء اﺷﱰاﻛﻴﺔ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﲏ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﻫﻲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ

ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .1
ﰲ ﻇﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻹﺳﻼم ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﺸﺮﻋﻴﺘﻪ ﺑﺮز اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﲨﻌﻴﺎت ﺗﺘﺒﲏ اﳋﻄﺎب اﻟﺪﻳﲏ ،وﰲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﺗﻄﻮرت اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وأﺻﺒﺤﺖ ﺣﺮﻛﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ.
F74

أوﻻ  /ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﺗﺘﻨﻮع اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺑﺮوز اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﲔ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ وأﺧﺮي ﺧﺎرﺟﻴﺔ
وﺳﻨﺘﻨﺎوﳍﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :

 -1اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ :

ﺗﺘﻨﻮع اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﱵ دﻓﻌﺖ إﱃ ﺑﺮوز اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وأﳘﻬﺎ ﻓﺸﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻧﺘﺸﺮت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﰲ أوﺳﺎط اﻟﺸﻌﺐ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﺒﺎب ذو اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ اﻧﺘﺸﺮت ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﻄﺒﻘﻲ وﺗﻮﺳﻌﺖ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻔﻘﺮاء
أﻣﺎم ﲤﺘﻊ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳊﻀﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﺟﻌﻠﺖ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ
ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ ﺳﺨﻄﻬﻢ ﻋﻦ اﳊﺮﻣﺎن اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻨﻪ وﻳﻨﺠﺬﺑﻮن إﱃ اﳊﻠﻮل اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺎر
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﺬي وﻇﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪﻳﲏ اﳊﺎﺿﺮ ﰲ ﻧﻔﻮس اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ أﺛﺮت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺣﻴﺚ اﻫﺘﺰت وﺿﻌﻔﺖ
ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻌﺠﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺐ ،ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ اﳌﺘﻌﺪدة ﻓﺘﺤﺖ ﻤﻟﺎل أﻣﺎم ﺧﻄﺎب
اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﳉﻤﺎﻫﲑ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮن اﻻﺣﺘﻴﺎط
اﻷﻛﱪ اﻟﺬي ﻳﺰود اﳉﻨﺎح اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﺮﻓﺎً ﻟﻠﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺴﻼح .2
ﻣﺎ زاد ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻧﺘﺸﺎر اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ زﻋﻤﺎﺋﻬﺎ اﳊﻠﻘﺎت اﳌﺴﺠﺪﻳﺔ اﻟﱵ
اﺳﺘﻐﻠﻮﻫﺎ ﰲ ﻧﺸﺮ أﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰲ ﻇﻞ اﻧﺘﺸﺎر اﳌﺴﺎﺟﺪ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺎت واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﻘﺪ اﳌﺆﲤﺮات اﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ
ﰲ ﻧﺸﺮ أﻓﻜﺎر اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻓﱰة )  (1969 -1968ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﺛﺮ
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اﳌﻠﺘﻘﻴﲔ اﻟﺬي ﻧﻈﻤﻬﻤﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻧﺒﻲ اﻷول ﰲ  24دﻳﺴﻤﲑ  1968واﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  ،1969وﻗﺪ ﺣﻈﺮ

ﻫﺬﻩ اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻴﺎرات إﺳﻼﻣﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﺸﺄ ﰲ دﻳﺴﻤﱪ 1968ﻣﺴﺠﺪ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ

ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ اﳌﻔﻜﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻧﺒﻲ وأﺻﺒﺢ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ واﻟﺪﻋﻮة واﻧﺘﻌﺶ ﻣﻊ دﺧﻮل اﳌﺜﻘﻒ واﳌﻔﺮﻧﺲ اﻟﺬي ﺣﺎول

إﻋﻄﺎء ﻣﻔﻬﻮم وﺗﺼﻮر ﺟﺰاﺋﺮي ﻟﻺﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﻗﺪ ﻋﺮف ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر ﺑﺎﺳﻢ " اﳉﺰأرة" ،وﻫ ـ ـﻮ اﻟﺘﻴـ ـ ـﺎر اﻟﺬي دﺧ ـ ـﻞ
ﰲ ﺻﺮاع ﻣﻔﺘﻮح ﻣﻊ اﻟﻴﺴ ـ ـﺎر اﳌﺘﻮاﺟـ ـﺪ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ .3
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 1ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻠﻌﻮر ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 280
 2رﻳﺎض اﻟﺼﻴﺪاوي  ،ﳓﻮ ﻓﻬﻢ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ وﻗﺪرﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ): (2012-05-26

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=8766

 3ﺣﻨﻔﻴﻲ ﻫﻼﻳﻠﻲ ،اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﺮاءة ﰲ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮة ،اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،اﻟﻌﻨﻒ اﳌﺴﻠﺢ )(2012-09-05
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ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻧﺘﺸﺮت ﺻﺤﻮة إﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻓﱰة اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ
اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻴﺪ ﻗﻄﺐ وﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ وﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ وﻏﲑﻫﻢ ،ﺗﺄﺛﺮ ﻬﺑﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﺸﺒﺎب اﳉﺰاﺋﺮي وأﺛﺎرت ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ .
 -2اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

دﻓﻌﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﱃ ﻇﻬﻮر اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﻧﻘﺴﻤﻬﺎ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
وأﺧﺮى دوﻟﻴﺔ .

أوﻻ  -اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ :

أ-ﻧﻜﺴﺔ  :1967ﻣﺜﻠﺖ ﻧﻜﺴـ ـ ـﺔ ﻟﻺﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳـ ـ ـﺔ اﻻﺷﱰاﻛﻴ ـ ـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪوﻳﺔ ،اﻟﺘ ـ ـﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪﻫـ ـﺎ اﻟﻌﺪﻳ ـ ـﺪ

ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﱰاف ﺑﺈﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﳑﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﻋﻮدة اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻇﻬﻮر اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.

ب-ﻣﺠﺰرة ﺣﻤﺎة  :ﺟﺮت ﰲ ﻋﻬﺪ ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺳﺪ ﰲ ) (1972ﺿﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ .1
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ج  -اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﺎﻣﺐ داﻳﻔﻴﺪ :ﺳﺎﳘﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﻧﺸﺮ اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ

اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺸـ ـﺄت ﺣﺮﻛﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﱵ اﻣﺘﺪ ﺗﺄﺛﲑﻫـ ـﺎ إﱃ اﳉﺰاﺋ ـ ـﺮ ،ﻓﻘ ـ ـﺪ داﻓﻊ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ ﻋﻠـ ـ ـﻰ ﳎﻤﻮﻋـ ـﺔ

ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﱵ أﻳﻘﻈﺖ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺪﻳﲏ ﻟﺪي اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﺤﺪﻳﺜﻪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻨﺒﻮات وأرض اﻹﺳﺮاء واﳌﻌﺮاج وأرض
ﻓﻠﺴﻄﲔ واﳋﻄﺮ اﻟﻴﻬﻮدي اﻟ ـي ﻳﱰﺑﺺ ﻬﺑ ـ ـ ـﺎ ،ﻓ ـﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛـ ـ ـ ـ ـﺎن اﻟﻜﺜﲑون ﻣﻦ زﻋﻤـ ـﺎء اﻟﻌﺮب واﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓ ـﻲ ﻏﻔﻠـ ـﺔ
ﻋﻦ اﳌﺆاﻣﺮة اﻟﻜﱪى اﻟﱵ ﺗﺒﻴﺖ ﻷوﱃ اﻟﻘﺒﻠﺘﲔ .2
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ﺛﺎﻧﻴﺎ  -اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

أ -اﻟﺜﻮرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ  :ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺜﻮرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺣﻴﺚ

ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﳌﺎرﻛﺴﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻫﺎﺷﻤﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ دور ﳒﺎح ﺛﻮرة اﳋﻤﻴﲏ ﻓﻴﻘﻮل "ﻣﺜﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ

إﱃ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻇﺮﻓﺎً ﻋﺎﳌﻴﺎً ﺟﻴﺪاً ﺣﱴ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻨﻪ ،3 "...وﻗﺪ ﻧﻘﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻮرة ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﺮد وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰام ﺷﺮع اﷲ إﱃ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺒﺎدرة وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ،4وﻗﺪ اﻧﺘﺸﺮت
أﻓﻜﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻮرة ﺑﲔ اﻟﺸﺒﺎب اﳌﺴﻠﻢ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺸﺒﺎب اﳉﺰاﺋﺮي ،ﺣﻴﺚ ﺑﺮزت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻛﺎﻧﺘﺸﺎر اﳊﺠﺎب ،واﻟﻠﺤﻲ .
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http://www.freemediawatch.org/majalah/document/docmajala3-270405/arabic/p%208%20%2015%20islam.htm.

 1ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ .
 2أﺳﺒﺎب ﻧﺸﺄة اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳕﻮذج ﲨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺪل واﻹﺣﺴﺎن(2012-09-05) ،

http://www.aljamaa.info/vb/showthread.php?p=47132

 3رﻳﺎض اﻟﺼﻴﺪاوي  ،ﳓﻮ ﻓﻬﻢ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ وﻗﺪرﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ : (2012-05-26) ،
 4ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪﻻﱐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 210

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=8766
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ب -ﺣﺮب أﻓﻐﻨﺴﺘﺎن  :ﺷﺎرك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﰲ ﺣﺮب أﻓﻐﻨﺴﺘﺎن ﺿﺪ أﻣﺮﻳﻜﺎ ،وﻋﺎدوا ﰲ أواﺧﺮ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت

اﺛـ ـﺮ اﻹﻧﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟـ ـﺬي ﻋﺮﻓﺘ ـ ـﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻓﺴﺘﻐﻠـ ـ ـﻮا اﻟﻔﺮﺻ ـ ـﺔ ﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﻬﺗﻢ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ دوﻟـ ـ ـﺔ اﺳﻼﻣﻴـ ـﺔ
ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ -اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﺗﺄﺳﺴﺖ أول ﲨﻌﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﰲ ﻓﻴﻔﺮي  1963ﺑﺎﺳﻢ ﲨﻌﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ وﲤﺤﻮر ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﺮﲰﻲ واﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ واﻟﺘﻴﺎر اﻟﻴﺴﺎري ،وﰲ ﻇﻞ ﺗﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟﺜﻮرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
اﺗﻔﻘﺖ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﺘﻢ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ ﻋﺎم  1979وﺿﻢ اﻹﲡﺎﻩ
اﻹﺧﻮاﱐ واﻟﺴﻠﻔﻲ"اﻹﺻﻼﺣﻲ "و "اﻟﺼﻮﰲ" ،وﻣﻨﺬ  1980ﺗﻮﺳﻊ ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺔ إﱃ اﻟﺸﺎرع
ﰲ ﻇﻞ اﻧﺘﻬﺎج اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻧﻔﺘﺎﺣﻴﺔ ﲰﺤﺖ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﳉﺬب اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  ،1وﻗﺪ
ﺗﺰاﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﻮدة اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﻫﺪوا ﰲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﳉﻬﺎد ،واﻟﺬﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺗﻄﺒﻖ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﺗﻤﻮا اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﺎﻹﳊﺎد.
ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴ ـﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﻓـ ـﻲ  1989ﺣﺼ ـ ـﻞ ﺣﺰب اﳉﺒﻬ ـ ـﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴ ـ ـﺔ ﻟﻺﻧﻘـ ـﺎذ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺼﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻛﺄول ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ ذو ﺗﻮﺟﻪ إﺳﻼﻣﻲ ﺟﺰاﺋﺮي ﰲ  06ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،1989وﻗﺪ ﺑﺪأ ﻋﻤﻠﻪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺟﺮﻳﺪة )اﳌﻨﻘﺬ( ﻟﺴﺎن ﺣﺎل اﳉﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ "ﳓﻦ ﻟﺴﻨﺎ ﺗﻴﺎرا ،إﳕﺎ ﳓﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﺗﺎرﳜﻴﺔ ،اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﻨﺸﺄ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺳﺘﻜﻮن دوﻟﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ" .2
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ﲢﺘﻮى اﳉﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث اﲡﺎﻫﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﻴﺎر اﳌﻌﺘﺪل اﻹﺻﻼﺣﻲ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻋﺒﺎس ﻣﺪاﻧﻲ

واﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺜﻮرة إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺑﺮﻏﻤﺎﰐ ،واﻟﺘﻴﺎر اﳌﺘﺸﺪد ﲢﺖ زﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎج وﳝﺜﻞ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ وأﺧﲑا

ﺗﻴﺎر اﳉﺰأرة اﻟﺬي ﻳﺮى ﺑﻀﺮورة ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻣﻦ زﻋﻤﺎء ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
ﺣﺸﺎﻧﻲ .

ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮل ﺣﺰب اﳉﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺧﻴﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺣﺼﻠﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻹﻋﱰاف اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻣﺜﻞ ﺣﺰب ﺣﺮﻛﺔ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ واﳌﺴﺘﻘﻠﲔ ،اﺗﺴﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺎت
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت داﺧﻠﻬﺎ ،وﻫﻲ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﺰﻋﺔ اﳌﻌﺘﺪﻟﺔ وﻧﺰﻋﺔ
اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﻣﻦ ﻣﺜﻘﻔﲔ وﻣﻔﻜﺮﻳﻦ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم واﳌﺴﺘﻮﻋﺐ ﻓﻴﻪ .3
F83

Mohammed Harbi, op.cit,p 217
 2ﺣﻨﻔﻴﻲ ﻫﻼﻳﻠﻲ ،اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﺮاءة ﰲ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮة ،اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،اﻟﻌﻨﻒ اﳌﺴﻠﺢ ):(2012-09-05

1

http://www.freemediawatch.org/majalah/document/docmajala3-270405/arabic/p%208%20%2015%20islam.htm.

 3أﲪﺪ ﻣﻨﻴﺴﻲ )ﳏﺮر(  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 163
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ﰲ  1990ﻧﻈﻤﺖ أول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت واﻟﻮﻻﻳﺎت أﺳﻔﺮت ﻋﻠﻰ ﻓﻮز اﳉﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ
ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ،ﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻗﺎم اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ﺑﻮﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ
ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﻜﻔﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ،ﰎ إﺟﺮاء اﻟﺪور اﻷول ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴ ـ ـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ ـ ـ ـﺔ ﰲ  26دﻳﺴﻤﱪ  1991وأﺳﻔﺮت ﻧﺘﺎﺋﺠﻬ ـ ـﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻮز اﳉﺒﻬ ـ ـ ـﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒ ـ ـﺔ اﻷوﻟ ـ ـﻰ
ﺑـ 188ﻣﻘﻌﺪا  ،1وﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا اﻟﻔﻮز إﱃ ﺪرﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﳉﻤﺎﻫﲑ واﻟﺘﺄﺛﲑ ﻓﻴﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻔﻘﺮاء إﱃ ﺟﺎﻧﺐ
ﺪرﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﻐﻞ ﰲ وﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳉﺎﻣﻌﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺗﺴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎءة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ .2
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F85

إن اﳌﺘﺘﺒﻊ ﳋﻄﺎب اﳉﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﳚﺪ إزدواﺣﻴﺔ ﰲ رؤﻳﺘﻬﺎ ﳌﻀﻤﻮن اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻌﺒﺎس اﻟﻤﺪﻧﻲ رأى

ﺑﻀﺮورة اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ واﻟﺘﺠﻤﻊ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮ
وﻏﲑﻫﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﱪ أﺣﺪ أﺟﻨﺤﺔ اﳉﺒﻬﺔ ﻋﻦ ﻋﺪاﺋﻪ ﻟﻠﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﺻﻔﺎ إﻳﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﱰاف ﻬﺑﺎ إﻻ ﻛﺄداة
ﻷﺧﺬ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،3وﲢﻮﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﻮﻟﺔ إﱃ ﺷﻌﺎر ﻳﺴﺘﺨﺪم ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
F86

اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺮى ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺤﺎج أن اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺆدي إﱃ اﻻﳓﻼل اﳋﻠﻘﻲ وﻫﻲ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺳﻘﻮط

اﳊﻀﺎرات ﻣاﻣﺖ ﺗﻔﺴﺢ اﺠﻤﻟﺎل ﳍﺬا اﻻﳓﻼل  ،4ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﺛﺮ ﳒﺎح ﺣﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻌﺎم
" 1990اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻲ ﺷﻌﺎر ﻳﺮﻓﻌﻪ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﻮن.واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﻮن ﻫﻨﺎ ﺗﻌﺒﲑ ﻧﻀﻌﻪ ﺑﲔ ﻗﻮﺳﲔ.إن اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم
ﻏﺎﻣﺾ ﻳﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺜﲑون ) (...واﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﻲ أن ﳓﺪد اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﳝﺜﻞ ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳊﺎﱄ
وإﻻ ﻓﻔﻴﻢ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻨﺎ ﳍﺬا اﻟﻨﻈﺎم ؟ إن اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﱄ ﻳﺰﻋﻢ أﻧﻪ دﳝﻘﺮاﻃﻲ .وﻫﻮ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ إﱃ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن ﺷﻌﺎر اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺳﻮى ﺷﻌﺎر ﺧﺎدع وأﻗﺮب إﱃ اﻟﻌﺒﺚ .5 "...
ﻟﻘﺪ دﻟﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺪور اﻷول ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻦ رﻏﺒﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ
اﳉﺬري ﻟﻠﻨﻈﺎم ،6وﻫﺬا ﻣﺎ رﻓﻀﺘﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ رﻓﻀﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ،ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ وإﻟﻐﺎء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
F87

F8

F89

واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺸﺎذﻟﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻟﻔﺸﻠﻪ ﰲ ﺿﻤﺎن اﻟﻔﻮز ﳉﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ واﺳﺘﻌﺪادﻩ
ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﳉﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﻣﻊ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن  ،7وﻗﺪ ﻗﺎم
F90

اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﺎذﻟﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﺳﺎﻟﺘﻪ ﲝﻞ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ.

إن ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺰاﻣﻦ ﺷﻐﻮر ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ وﺷﻐﻮر ﺼﺐ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺎﳊﻞ ﱂ ﻳﺘﻄﺮق
إﻟﻴﻬﺎ دﺳﺘﻮر  ،1989ﻟﺬﻟﻚ دﺧﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﱰﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ  1995ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ

ﺑﻨﺎء أول ﻣﺆﺳﺴﺎت دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ )اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻴﺎﻣﻴﻦ زروال رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ(.
2

Khalfa Mameri, Mohamed Boudiaf le rêve assassiné (Alger : Thala Editions), 2006,p 10 .

ﻫﺪى ﻣﻴﺘﻜﺲ  ،اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب واﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﲝﻮث ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ  ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ،اﻟﻌﺪد  ،88ﻧﻮﻓﻤﱪ  ، 1994ص . 28

Charef Abed ,Algérie le grand dérapage (Algérie : Edition de L'aube ),1994,p 254.

1
3

 4ﲨﺎل ﺑﺎروت وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 709
5

ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﺑﻮرﺟﺎ  ،اﻹﺳﻼﻣﻴﻮن واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ...اﻗﱰاﺣﺎت اﻟﺒﺤﺚ) ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﰲ ﻧﺪوة اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ﰲ

 29ﺳﺒﺘﻤﱪ –  01أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،(1990ص . 429

Charef Abed, op.ci, p 248.

 7ﲨﺎل ﺑﺎروت وآﺧﺮون  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 715
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6

ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﳌﺴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﰊ وإﻟﻐﺎء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺪور اﻷول ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﰎ ﺣﻞ اﳉﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ
ﰲ  04ﻣﺎرس  1992ﺗﻘﺪﱘ ﻗﺎدﻬﺗﺎ اﳌﻌﺮوﻓﲔ ﻋﺒﺎس ﻣﺪاﻧﻲ وﻋﻠﻰ ﺑﻠﺤﺎج إﱃ اﶈﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺒﻠﻴﺪة ﰲ  27ﺟﻮان
 ،1 1992اﻧﺘﻬﺠﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣ ـ ـﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴ ـ ـﻼت اﳌﻜﻮﻧ ـ ـﺔ ﻟﻠﺠﺒﻬ ـ ـﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘ ـ ـﺎذ أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻨﻒ ﻻﺳﱰداد ﺣﻘﻬ ـ ـﺎ
ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺬي أﻋﻄﺎﻩ إﻳﺎﻫﺎ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﱰاع ،وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﳉﺒﻬﺔ
91

F

اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎد اﳌﺴﻠﺢ ) (FIDAوﺗﺄﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ1993ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ ﻣﻦ اﳉﺰﺋﺮﻳﲔ ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ واﺳﺘﻬﺪف

ﻋﻤﻠﻬﺎ اﳌﺴﻠﺢ ﻛﺒﺎر اﻟﻀﺒﺎط واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﻟﻔﻨﺎﻧﲔ واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ،وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺘﻜﻔﲑﻳﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ

ﺳﺤﻨﻮﻧﻲ وﻫﻲ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ أﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻹﺳﻼم ﺣﱴ ﻗﺎدة اﳉﺒﻬﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﺒﺎس ﻣﺪﻧﻲ وﻋﻠﻲ ﺑﻠﺤﺎج ﻓﻀﻼ

ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي  ،2ﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺆﻻء ﻫﻨﺎك اﳉﻤﺎﻋﺔ اﳉﻬﺎدﻳﺔ وﻬﺗﺪف إﱃ إﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ وﺗﻄﺒﻴﻖ
أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،وﻗﺪ ﻛﻮن ﻫـﺬا اﻟﺘﻴ ـ ـﺎر ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤـ ـ ـﺔ ﻛﺎﳊﺮﻛ ـ ـﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴ ـ ـﺔ اﳌﺴﻠﺤـ ـ ـﺔ ) ،(1994-1991واﳊﺮﻛ ـ ـﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ). (1998-1991
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺣﺰاب اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻘﺪ رﻓﻀﺖ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﳌﺴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﰊ ودﻋﺖ إﱃ وﻗﻒ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ ودﻋﺖ إﱃ اﳌﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺪأ
ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻹﺻﺒﺎﻏﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﺟﺪر ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ أن ﲢﱰم ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﻨﺪوق وﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻼم
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اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻷ�ﺎ ﻣﺜﻠﺖ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﺣﻤﺪ ﻏﺰاﻟﻲ إرادة اﻟﺸﻌﺐ ﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳉﺬري ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻗﺒﻮل

اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﺎذﻟﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌـ ـﺎﻳﺶ ﻣ ـ ـﻊ ﺑﺮﳌﺎن وﺣﻜﻮﻣ ـ ـﺔ أﻏﻠﺒﻴﺘﻪ ﻣﻦ أﻋﻀ ـ ـﺎء اﳉﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘ ـ ـﺎذ ﻣﺜـ ـﻞ اﻟﻌﺪﻳـ ـﺪ

ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻗﺪ رد ﻗﺎﺋﻼ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺷﺎذﻟﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘﻘﺪوﻩ ﰲ ﻓﺘﺤﻪ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أﻣﺎم اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ " إن أﻧﺸﻄﺔ
ﺣﺰب اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﻮاﻧﲔ ﳏﺪدة إذا اﺣﱰﻣﻬﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﻈﺮﻩ ،ﳓﻦ ﻣﺴﻠﻤﻮن وﻳﻬﻤﻨﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﻼم
ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﻌﺎدل وﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺗﺸﺠﻴﻊ "اﻹﺳﻼم اﳌﻨﺘﺤﻞ" اﻟﺬي ﻳﺮوج اﻷﺳﺎﻃﲑ واﻟﺘﻄﺮف .وإذا ﻛﺎن اﻟﺒﻌﺾ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻌﲔ
اﻟﺮﺿـ ـﺎ إﻟ ـﻰ إﻋﻄﺎء اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ ﳍـ ـﺬا اﳊﺰب ﻓﻬﺬا أﻣـ ـﺮ ﳜﺼﻬﻢ  ...وﻓﻴﻤ ـ ـﺎ ﳜﺼﻨ ـ ـﺎ ﻓﺈﻧ ـ ـﻪ ﻻ ﻳﻌﻘ ـ ـﻞ أن ﻧﻄﺒـ ـﻖ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴ ـ ـﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﲔ وﳓﺮم ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺬي ﳛﺒﺬ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺮوﺣﻲ  ....ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ  ...أن ﺗﻜﻮن اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ .3
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ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﺗﱰاوح ﺑﲔ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ واﳊﻞ إﱃ أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب وﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﳌﺸﺎرﻛﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ.
ﻓﺒﻌﺪ ﳒﺎح اﳉﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺪور اﻷول ،رأى اﳉﻴﺶ
اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﺄن ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﳊﻜﻢ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﳝﺜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ وﻣﺴﺎر اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﻟﺒﻼد
Khalfa Mameri , op.cit ,p 59 .

 2ﳏﻤﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎف  ،ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص .157
 3ﲨﺎل ﺑﺎروت وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص. 706
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ﻓﻘﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ وإﻟﻐﺎء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺣﻞ ﺣﺰب اﳉﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ وﻋﺘﻘﺎل ﻗﺎدﻬﺗﺎ وﻧﺸﺎﻃﺎﺋﻬﺎ ،واﻟﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﺎذﻟﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ واﻗﱰان ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺣﻞ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ﰲ 1992/01/04
وﲢﻮﻳﻞ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﱃ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ  ،1ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺒﻼد ﺗﻔﻘﺪ ﻣﺆﺳﺎﻬﺗﺎ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﲑﻫﺎ وﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﲑﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ أن ﻗﺮار إﻳﻘﺎف اﳌﺴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﰊ أدﺧﻞ اﻟﺒﻼد ﰲ دواﻣﺔ ﻋﻨﻒ داﻣﺖ ﻋﺸﺮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ اﳉﻴﺶ واﳉﺒﻬﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﱵ اﻧﻘﺴﻤﺖ إﱃ اﳉﻴﺶ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻺﻧﻘﺎذ واﳉﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺴﻠﺤﺔ ،اﻟﱵ اﲡﻬﺖ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻌﻨﻒ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ وﺣﻴﺪة ﻻﺳﱰﺟﺎع ﺣﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﰲ إﳒﺎح اﳊﻮار ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻟﺘﺠﺎوز
اﻷزﻣﺔ اﻟﱵ ﺑﺮزت ﻓﻴﻬﺎ أوﻟﻮﻳﺔ اﳊﺴﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﲰﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻷﺣﺰاب دﻳﻨﻴﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺷﺮط اﺣﱰام اﳊﺪود
اﳊﻤﺮاء اﻟﱵ ﻳﻀﻌﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻌﻰ ﻹﺷﺮاك ﺣﺰب ﺣﺮﻛﺔ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺒﻐﻬﺎ ﺑﺼﺒﻐﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﺟﺒﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ ﻟﺴﺪ اﻟﻔﺮاغ اﻟﺬي ﺗﺮﻛﺘﻪ وﺟﺬب اﳉﻤﺎﻫﲑ اﳌﺆﻣﻨﺔ ﺑﺎﳋﻄﺎب اﻟﺪﻳﲏ .
أﺛﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒ ـ ـ اﻟﱵ ﲤﺮ ﻬﺑ ـ ـﺎ اﻟﺒﻼد رأت اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ـ ـﺔ ﻟﻠﺨـ ـﺮوج ﻣﻨﻬﺎ اﻧﺘﻬﺎج أﺳﻠﻮب اﳊ ـ ـﻮار
ﻣﻊ ﻗﺎدة اﳉﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻨﺤﻠﺔ واﳉﻨﺎح اﳌﺴﻠﺢ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮﲪﺔ وﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﲪﺔ واﻟﻌﻔﻮ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﳊﻘﺪ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﺎدﻳﺔ وﺣﻘـ ـﻦ اﻟﺪﻣﺎء اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺟ ـ ـﺎء
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ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻴﺎﻣﻴﻦ زروال ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﻴﺎت ﺳﻨﺔ  1995ﻗﺎﺋﻼ "ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻀﻌﻒ أن ﺗﺘﺤﻠﻰ اﻷﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﲪﺔ

ﲡﺎﻩ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺪارﻛﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﻓﺎﻟﺮﲪﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﻨﺎ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ،و ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ وﺗﻜﺮﻳﺴﻬﺎ ﻳﺴﺘﻮﻗﻔﺎن أﻳﻀﺎ
ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ وﺣﻜﻤﺎﺋﻨﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻦ وﻣﺜﻘﻔﻴﻨﺎ ووﺳﺎﺋﻠﻨﺎ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ وﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﻠﻨﺎ اﻻﺿﻄﻼع ﻬﺑﺎ" .2
ﲰﺢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﲪﺔ ﻋﻮدة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺋﺒﲔ إﱃ أﺣﻀﺎن اﻟﻮﻃﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﰎ إﻋﻼن اﳍﺪﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﻴﺶ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻺﻧﻘﺎذ واﳉﻴﺶ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ،واﺳﺘﻜﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﳍﺪﻧﺔ ﺑﺈﻋﻼن ﺟﻴﺶ اﻹﻧﻘﺎذ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ
ﰲ ،1997-10-01ﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﺴﺒﺐ إﻟﻐﺎء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ل 26دﻳﺴﻤﱪ  1991ﺗﻔﻘﺪ ورﻗﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ .3
F95

F96

رﻏﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﲪﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳚﺎﺑﻴﺔ إﻻ أ�ﺎ ﻛﺎﻧﺖ دون اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﻄﻤﺢ إﻟﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻴﺎﻣﻴﻦ

زروال ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪت اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ وارﺗﻜﺒﺖ ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أﻛﺜﺮ ،وﳝﻜﻦ أن ﻧﺮﺟﻊ ﺳﺒﺐ ﻫﺬا
اﻟﺘﻄﺮف إﱃ رﻓﺾ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﲤﻠﺺ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﻬﺗﺎ ﲡﺎﻩ ﻣﻦ ﲰﻮ ﺑﺎﻟﺘﺎﺋﺒﲔ
واﺧﺘﻼل اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻄﺎﺣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺎت واﳍﻴﺎﻛﻞ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﺮار اﻟﻮﻃﲏ .4
F97

ﳌﺎ ﺗﻮﱃ اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﰲ  1999ﻃﺮح ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﺋﺎم اﳌﺪﱐ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ اﻣﺘﺪاد ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺮﲪﺔ ،ﺣﻴﺚ

رﻛﺰ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﳎﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﻌﺎم  1999ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ أوﳍﺎ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺴﻠﻢ وإﻋﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وإﺧﺮاج
 1ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ،ص . 727
 2ﻓﻘﺮة  43ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻴﺎﻣﲔ زروال )ﻟﻨﺒﲏ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻌﺎ( ،ﻣﱰﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ،ﻳﻮم  16ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،1995ص .09
3

أﳏﻨﺪ ﺑﺮﻗﻮق  ،اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب) ( 2012-09-23

 4ﳏﻤﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎف  ،ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 226
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اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻋﺰﻟﺘﻬﺎ وإﺣﻴﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ  ،1وﻗﺪ ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﰲ أﺣﺪ ﺧﻄﺒﻪ ﻳﻮم  29ﻣﺎي " 1999ﻓﻤﺎ
F98

ﻟﺸﻌﺒﻨﺎ ﻣﻦ إﳝﺎن ﻋﻤﻴﻖ ﻳﻘﻴﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﺣﺐ اﳋﲑ أﺗﻮﺟﻪ رﲰﻴﺎ إﱃ ﻣﻦ ﻋﺎد إﱃ اﷲ واﻟﻮﻃﻦ وﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ ،وأؤﻛﺪ ﺑﺼﻔﺔ
ﻗﺎﻃﻌﺔ أﻧﲏ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﲤﺎم اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻺﻗﺒﺎل ﻋﺎﺟﻼ ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﱵ ﲣﻮﳍﻢ اﻟﻌﻮدة اﻟﻜﺮﳝﺔ إﱃ أﺣﻀﺎن أﻣﺘﻬﻢ
ﰲ ﻛﻨﻒ اﺣﱰام ﻗﻮاﻧﲔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ " .2
ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﺋﺎم اﳌﺪﱐ رﻗﻢ  08-99ﻳﻮم  ،1999-07-13وﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻃﺮح ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﱯ ﻋﺎم
ﻳﻮم 16ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،1999وواﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ ﰲ ﺧﻄﻮة ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺄﻛﺪ رﻏﺒﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ إ�ﺎء
اﻷزﻣﺔ واﳋﺮوج ﺑﺎﻟﺒﻼد إﱃ ﺑﺮ اﻷﻣﺎن .
وأﻫﻢ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﺋﺎم اﳌﺪﱐ ﻋﻮدة  6000ﺷﺨﺼﺎ ﻋﺎﺋﺪا إﱃ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ ،وﲰﺢ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ آﻻف
اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ،3ﻛﻤ ـ ـﺎ ﺣﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣ ـ ـﻞ اﳉﻨـ ـﺎح اﳌﺴﻠ ـ ـﺢ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘـ ـﺎذ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓـ ـ ـﺔ إﻟـ ـﻰ اﻧـ ـ ـﺰﻻق اﻵﻻف
ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺴﻠﺤﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﳏﻠﻴﺎ ب" اﳉﻴﺎ" " "GiAﻣﻦ اﳉﺒﺎل واﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮة واﳉﻬﺎد
وﻟـﻢ ﻳـﺒـﻖ ﺧﺎرج داﺋﺮة اﻟﻮﺋﺎم اﳌﺪﱐ ﺳﻮى ﲨﺎﻋﺘﲔ ﳘﺎ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺴﻠﺤﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮة واﻟﻘﺘﺎل .4
F9

F10

F10

واﺻﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻷزﻣﺔ وﺗﻜﺮﻳﺲ اﳊﻮار ﻣﻊ اﳉﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ،ﻓﻘﺪ

ﺗﻌﻬﺪ ﰲ اﻟﻌﻬﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺈﲬﺎد ﻧﺎر اﻟﻔﺘﻨﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻮﺋﺎم اﳌﺪﱐ إﱃ وﺋﺎم وﻃﲏ وإﻗﺎﻣﺔ
ﻣﺼﺎﳊﺔ وﻃﻨﻴﺔ  ،5ﺑﺪف اﺳﱰﺟﺎع اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﺘﻴﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ
ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﺋﺢ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ .
ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﺜﺎق اﳌﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻣﺘﺪاد ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﺋﺎم اﳌﺪﱐ واﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﺑﺪورﻩ اﻣﺘﺪاد ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺮﲪﺔ اﻟﺬي
ﺳﺒﻘﻬﺎ وﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﻠﻮرت ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ إﻋﺎدة اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ رﺑﻮع اﻟﺒﻼد  ،6ﻓﻘﺪ ﺻﺮح
F102

F103

ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﰲ ﺧﻄﺎب ﻟﻪ ﻳﻮم " 2005/08/ 14إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﻲ ﻓﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻓﺈن اﳌﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﱵ أدﻋﻮﻛﻢ

إﻟﻴﻬﺎ  ،ﻫﻲ اﳌﺨﺮج اﻷﻣﺜﻞ إن ﱂ أﻗﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﺗﺘﻴﺤﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ) وﻛﺮرﻫﺎ ﺛﻼث ﻣﺮات(" .
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﺳﻌ ـ ـﻰ ﻣ ـ ـﻦ ﺧـ ـ ـﻼل ﻣﻴﺜ ـ ـﺎق اﻟﺴﻠـ ـ ـﻢ واﳌﺼﺎﳊﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠـ ـﻰ اﻟﺒﻌ ـ ـﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳـ ـﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل إﺑﻌﺎد ﺛﻮاﺑﺖ اﻷﻣﺔ وإﺑﻌﺎد اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻴﻴﺲ ،اﻟﱵ اﺳﺘﻐﻠﺘﻬﺎ أﻃﺮاف ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻣﻌﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺰب اﳉﺒﻬﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ،ﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎت ذﻟﻚ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي
وﺧﻠﻖ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ ﺧﻄﺎب ﻟﻪ ﺑﺎﻷوراﺳﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ " إن اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺿﻮع
زﻋﺎﻣﺎت ،إﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻌﺐ ،ﻣﻮﺿﻮع وﻃﻦ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻴﺎدة وأﻣﺔ ،وﻫﺬﻩ ﺑﻼدﻧﺎ ﳓﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﺻﺎﱀ وﻏﲑ ﺻﺎﱀ

1

2

أﳏﻨﺪ ﺑﺮﻗﻮق  ،اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب) ( 2012-09-23

Chaib Aissa Khaled, op.cit , p225
berkouk-mhand.yolasite.com/.../terrorism%20ber

 3اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻌﻬﺪة اﻷوﱃ ﻟﻔﺨﺎﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ) اﳉﺰاﺋﺮ  ،ﺑﺪون ﺟﻬﺔ ﻧﺸﺮ  ،( 2004 ،ص. 07

 4اﲪﺪ ﻣﻨﻴﺴﻲ )ﳏﺮر(  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ . 145 ،
 5ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﺮﻳﻒ " ،اﳌﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘﺎﻋﺐ وﻋﻘﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ " .ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻨﺒﺄ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ  ،ﻋﺪد  ،419ﻣﻦ 4اﱃ  15ﻣﺎي  ، 2005ص .07
 6اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  ،رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ  ،ﻣﻴﺜﺎق ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺼﺎﳊﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﳐﺮج ﻟﻸزﻣﺔ ) اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺑﺪون ﺟﻬﺔ ﻧﺸﺮ ، (2005 ،ص . 03
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وﻣﺆﻣﻦ وﻏﲑ ﻣﺆﻣﻦ ،ﻛﻠﻨﺎ ﺷﺮﻛﺎء ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ...و ﻫﺬا أﻣﺮ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ،ﻓﺎﳉﺰاﺋﺮ وان ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﻠﻤﺔ ،ﻓﺎن
ﻟﻜﻞ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎرﻬﺑﻢ ﳍﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺼﻴﺐ وﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ أن ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا ،ﻓﺎﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎﳊﺔ إﳕﺎ ﻫﻮ ﲡﻤﻴﻊ
اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ،ﻛﻠﻪ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء وﻻ إﻗﺼﺎء ﰲ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﻼف اﻵراء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻛﺬاﻟﻚ ﰲ ﻧﻄﺎق اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﺬي ﻫﻮ ﻓﻮق اﳉﻤﻴﻊ ،وﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﲡﻤﻴﻊ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺣﻮل ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،اﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﱵ ﻻ ﺗﻜﻮن أﺑﺪا ﳏﻞ
ﻣﺘﺎﺟﺮة ،ﺳﻮف ﻧﻌﻤﻞ ﲨﻴﻌﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﳎﺪ اﻹﺳﻼم ذاﻟﻚ أﻧﻨﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﻣﺴﻠﻤﻮن ،وﺳﻮف ﻧﻌﻤﻞ ﲨﻴﻌﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺷﻌﺎع
اﳊﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﱵ ﻳﻌﺘﱪ ﺷﻌﺒﻨﺎ أﺣﺪ ﺻﻨﺎﻋﻬﺎ وأﺣﺪ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ ،وﺗﺮﻗﻴﺔ أﻣﺎزﻳﻐﻴﺘﻨﺎ وذﻟﻚ ﻷﻧﻨﺎ ﲨﻴﻌﺎ
أﻣﺎزﻳﻐﻴﻮن وﻣﻨﺬ ﻓﺠﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ" .1
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ﺟﺬب وﻓﺘﺢ ﳎﺎل اﳌﺸﺎرﻛﺔ أﻣﺎم اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﺘﺪﻟﺔ واﻟﺴﻤﺎح ﳍﺎ ﲟﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻤﺎح ﳍﺎ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ رﺷﺢ
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ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺤﻨﺎح ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺎت  1995وﻓﺎز ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﺎﻣﻴﻦ زروال ،ﻛﻤﺎ ﺷﺎرك اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﰲ رﺋﺎﺳﻴﺎت  1999ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺮﺷﺢ ﺟﺎب اﷲ ﻋﺒﺪ اﷲ ،اﻟﺬي ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ب 3،95ﺑﺎﳌﺌﺔ  ،وﲢﺼﻞ

ﻋﻠﻰ  % 05.02ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم . 2004
ﻛﻤﺎ ﺷﺎرﻛﺖ أﺣ ـﺰاب اﻟﺘﻴـ ـﺎر اﻹﺳﻼﻣـ ـﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓـ ـﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـ ـﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌ ـ ـﺎت ﻟﻌـ ـﺎم  1997ﺑﻌـ ـﺪ أن ﺗﺄﻗﻠﻤﺖ
ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي ﻟﻸﺣﺰاب ﻟﻌﺎم ) 1997ﲪﺎس واﻟﻨﻬﻀﺔ( ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻐﲑ إﲰﻬﺎ وإﻟﻐﺎء اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺮاﳎﻬﺎ
وﻗﺪ ﻓﺎز ﺣﺰب ﲪﺲ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺣﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،وﻫﺬا إن دل إﳕﺎ ﻳﺪل
ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﲔ اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺪوﻟﺔ.
اﺳﺘﻤﺮت ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﺣﺰاب اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻔﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم  2002ﺣﺼﻠﺖ
ﺣﺮﻛﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻮﻃﲏ  43ﻣﻘﻌﺪا وﺣﺮﻛﺔ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ  38ﻣﻘﻌﺪا ،وﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم  2007ﻓﺎز ﺣﺰب
ﺣﺮﻛﺔ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ﳑـ ـ ـﺎﺳﺒﻖ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﳒﺢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﺘﺪﻟـ ـﺔ
وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺸﺎرك ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ .
اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ  :اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ

ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴ ـ ـﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻻﺑ ـ ـﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﺆﺳﺴ ـ ـﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﳏﱰﻓ ـ ـﺔ ﺗﻀﻄﻠ ـﻊ ﲟﻬﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻼد
 ﺗﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﺠﻤﻟـ ـﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳـ ـﻲ ،إﻻ أن اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺘﻌﺎﻇﻢ ﻓﻴ ـ ـﻪ دور اﳉﻴﺶ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل  ،ﻓﻤﻌﻀـ ـﻢ
رؤﺳﺎء اﳉﺰاﺋ ـ ـﺮ ﻣـ ـﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ إﻟ ـ ـﻰ ﻏﺎﻳﺔ .1999
ﺗﻌﺘﱪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل وﺣﱴ اﻵن
واﺳﺘﻤﺪت ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ ﻓﺎﳉﻴﺶ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻦ وﺟﻮد اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ اﳉﻴﺶ اﳉﺰاﺋﺮي ﺳﻠﻴﻞ
ﺟﻴﺶ ﺟﺒﻬـ ـﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳ ـ ـﺮ اﻟﻮﻃﲏ وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻴﺰاﺗ ـ ـﻪ أﳘﻬـ ـﺎ ﺗﺒﲏ ﻣﺒـ ـ ـﺪأ "ﺣﻴـ ـ ـﻦ ﳜﺘﻠﻒ اﻟﺴﺎﺳـ ـ ـﺔ وﻳﻌﺠ ـ ـﺰون ﻋﻦ اﳌﺒ ـ ـ ـﺎدرة

 1اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ،ﺧﻄﺎب إﻋﻼن اﻟﱰﺷﺢ ﻟﻌﻬﺪة ﺛﺎﻧﻴﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ )ﻓﻨﺪق اﻷوراﺳﻲ( :اﻷﺣﺪ  01ﳏﺮم  ،1425اﳌﻮاﻓﻖ ل  22ﻓﻴﻔﺮي .2004
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ﻋﻠ ـ ـﻰ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴـ ـ ـﻦ أن ﻳﺄﺧﺬوا زﻣـ ـﺎم اﻷﻣﻮر وﻳﺘﺨ ـ ـ ـﺬوا اﻟﻘﺮارات اﳊﺎﲰ ـ ـ ـﺔ"  ،1ﺗﻜـ ـ ـﻮن اﳊﻴﺶ اﳉﺰاﺋـ ـ ـﺮي اﺛ ـ ــﺮ اﻻﺳﺘﻘـ ــﻼل
 اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ وﺿﺒﺎط اﳉﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﺑﺎﳌﺪارس اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﳉﻴﻞ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺒﺎب اﻻﺳﺘﻘﻼل
ﺧﺮﳚﻲ اﳌﺪارس اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.
إن ﻣﺆﺳﺴ ـ ـﺔ اﳉﻴﺶ ﰲ اﳉﺰاﺋ ـ ـﺮ ﺗﺘﺪﺧـ ـ ـﻞ ﻓ ـ ـﻲ وﺿـ ـ ـﻊ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳـ ـ ـﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘ ـ ـﻼل ﻓﺄﻏﻠﺐ رؤﺳ ـ ـﺎء اﳉﺰاﺋـ ـ ـﺮ
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ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻦ ﺑﻠﺔ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﳊﺎﱄ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ،ﻓﺤﲔ ﻧﺘﺘﺒﻊ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﳒﺪ أن اﳉﻴﺶ ﻫﻮ اﻟﺬي

ﺳﺎﻋﺪ ﺑﻦ ﺑﻠﺔ ﰲ ﺻﺮاﻋﻪ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻛﺎن ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﳌﺎ ﺣﺎول ﺑﻦ ﺑﻠﺔ اﺣﺘﻜﺎر اﳊﻜﻢ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ

ﻗﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻮاري ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﲟﺴﺎﻋﺪة ﻗﺎدة اﳉﻴﺶ ﺑﺎﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻴﻪ ،وﻗﺪ ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻮاري ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳉﻴﺶ
اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﺄﻧﻪ ﰲ اﻟﺴﻴﺔ واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻤﻚ ﰲ اﳌﺎء ،ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳜﺮج ﻣﻨﻪ .2
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اﺛﺮ وﻓﺎة ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﺣﺪث ﺻﺮاع ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﲔ ﺟﻨﺎح ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺤﻴﺎوي وﺟﻨﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ

ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ،ﻓﺘﺪﺧﻞ اﳉﻴﺶ وﺣﺴﻢ اﻟﺼﺮاع ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﺷﺎذﻟﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻜﻮﻧﻪ اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻷﻛﱪ ﺳﻨﺎ واﻷرﻓﻊ رﺗﺒﺔ.
وﻣﻨﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﳉﻴﺶ اﳉﺰاﺋﺮي ﻳﻄﺒﻖ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻄﻮق اﻟﻌﺎزل وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ وﺟﻮد واﺟﻬﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ
ﲣﻔﻰ وراءﻫﺎ اﳊﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي .3
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ﺗﻮﱃ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺸﺎذﻟﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﳊﻜﻢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ،وﻫﻲ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻼد أزﻣﺔ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣـﺎدة اﻧﻔﺠـ ـﺮت ﲟﻈﺎﻫ ـ ـﺮات  05أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،1988وﻣ ـ ـﻦ ﺑﲔ اﻹﺻﻼﺣ ـ ـﺎت اﻟﱵ ﻛﺮﺳﻬـ ـ ـﺎ
اﻟﺸﺎذﻟـ ـ ـﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻹﺧﺮاج اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ إﺑﻌﺎد اﳉﻴﺶ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺣﺼﺮ دورﻩ ﰲ دﺳﺘﻮر 1989ﰲ اﻟﺪﻓﺎع

ﻋﻦ وﺣﺪة أراﺿ ـﻲ اﻟﺒﻼد وﺳﻼﻣﺘﻬـ ـﺎ ،واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘ ـ ـﻼل اﻟﻮﻃﲏ وﺿﻤ ـ ـﺎن اﻷﻣـﻦ اﻟﻮﻃﲏ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ) 4اﳌﺎدة .( 124
رﻏﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺪﻓﺎع وﲪﺎﻳﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﰲ دﺳﺘﻮر  ،1989ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻋﺎود
اﳉﻴﺶ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم  1992وﺣﺎل دون وﺻﻮل ﺟﺒﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﻮزﻫﺎ ﺑﺎﻟﺪور
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اﻷول ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻟﻐﺎءﻩ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وإﺟﺒﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﺎذﻟﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ
اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ.

ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﺣﺘﻜـ ـﺮ اﳉﻴﺶ اﳉﺰاﺋـ ـﺮي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴـ ـﺢ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﺪوﻟ ـ ـﺔ ،ﺣﻴﺚ رﺷ ـ ـﺢ ﺑﻮﺿﻴـ ـﺎف ﺛـ ـﻢ

ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﻲ ﰒ اﻟﻴﺎﻣﻴﻦ زروال ﰲ ﻋﺎم  ،1994ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻗﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺣﻮار ﻣﻊ ﻗﺎدة اﳉﺒﻬﺔ ﻋﺒﺎس ﻣﺪﻧﻲ وﻋﻠﻰ

ﺑﻠﺤﺎج ودﻋﺎ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻹﺟﺮاء ﳏﺎدﺛﺎت ﴰﻠﺖ )ﺣﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،اﻟﻨﻬﻀﺔ ،ﲪﺎس ،ﺣﺰب اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
اﳉﺰاﺋﺮي ،اﳊﺮﻛﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ( واﻟﱵ رأت ﺿﺮورة إﺷﺮاك ﺣﺰب اﳉﺒﻬﺔ اﻟﺴﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘـ ـﺎذ ﰲ اﳌﺸﺎورات ،وﻫ ـ ـﺬا
ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻠﺤﺎج ،وﰲ ﺧﻄﻮة أﺧﺮى ﻟﺘﻄﻮر اﻟـﻮﺿﻊ ﳓﻮ اﻹﳚﺎب أﻃﻠﻖ اﻟﻴﺎﻣﻴﻦ زروال ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﺪﻧﻲ وﻋﻠﻰ
 1ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﺮﰊ  ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻣﺴﺎر اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ):(2012-11-20

http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=12174.0;wap2

 2ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺘﺤﻮت ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 250
 3أﲪﺪ ﻣﻨﻴﺴﻲ )ﳏﺮر( ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 165
 4ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر ﻧﺎﺟﻲ ،ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ) اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﻟﻜﺘﺎب اﳊﺪﻳﺚ( ،2010 ،ص . 90
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ﺑﺎﻟﺤﺎج ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ إﻗﺎﻣﺘﻬﻤﺎ ،وﻗﺪ رأى ﻋﺒﺎس ﺑﻀﺮورة ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﳎﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﳊﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ إﻻ أن

اﳉﻴﺶ رﻓﺾ ﻋﻘﺪ ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻗﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ،وﻗﺾ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻘﺪ
اﳍﺪﻧﺔ.
إﺛـ ـﺮ ﻓﺸ ـ ـﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻴﺎﻣﻴﻦ زروال ﻓـ ـﻲ ﻋﻤﻠﻴـ ـﺔ اﳊـ ـﻮار اﻟﱵ ﻗ ـ ـم ﻬﺑﺎ أﻋﻠ ـﻦ ﻋـ ـﻦ إﺟ ـ ـﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑ ـ ـﺎت رﺋﺎﺳﻴـ ـﺔ ﻣﺴﺒﻘـ ـﺔ

ﰲ  1995ﻫﺪف ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ إﱃ ﻛﺴﺐ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪﻩ ﻗﻮة أﻣﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳊﻮار

اﻟﱵ ﳛﺒﺬﻫﺎ ،وﻫﺬا ﻣﺎ رﻓﻀﻪ وﻋﺎرﺿﺘﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﺎري ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ ﲪﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة

ﺜﻠﺖ ﰲ اﻬﺗﺎم ﻣﺴﺎﻋﺪﻩ اﻷول ﺑﺘﺸﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد  ،1وﻗﺪ داﻓﻊ اﻟﻴﺎﻣﻴﻦ زوال ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻩ واﺛﺮ ﺣﺼﻮل ﺻﺪام ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻨﻪ
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وﺑﲔ اﳉﻴﺶ ﻗﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ .
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ إن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ازدواﺟﻴﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻮى اﻟﱵ ﲤﻨﺢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﻮى اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
أﻣﺎ اﻷوﱄ ﻓﻬﻲ اﳉﻴﺶ واﻟﻘﻮى اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،وأﻣﺎ اﻟﻘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻗﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﳉﻬﺎز
اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻲ اﳌﻌﻘﺪ .2
F10

أدرك اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﳊﻜﻢ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﺑﲔ اﳉﻴﺶ ورﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ  ،3ﻟﺬا ﻋﻤﻞ
F1

ﻋﻠﻰ اﺣﱰام ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ،ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻦ ﻗﺎدة اﳉﻴﺶ اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم وﲪﺎﻳﺘﻪ وﻋﺪم
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ إﱃ اﻻﺗﻔﺎق ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع اﻟﻮﺋﺎم اﳌﺪﱐ.

ﺳﻌﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ إﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ وإﳚﺎد ﻓﺼﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﲔ دور ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺼﻮرة
ﻻ ﺗﺴﺘﻔﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،وإﳕﺎ ﻳﻨﻔﺬ ﳐﻄﻄﻪ ﺑﺼﻮرة
ﺗﺪرﳚﻴﺔ وﲞﻄﻮات ﳏﺴﻮﺑﺔ  ،4وﻣﻦ ﺑﲔ اﳋﻄﻮات اﻟﱴ اﲣﺬﻫﺎ وﳒﺢ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ إﻟﻐﺎء اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳉﻴﺶ ﻣﻨﺬ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم  2004ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺣﻴﺎد اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻزدواﺟﻴﺔ ،اﻷوﱃ ﺷﻜﻠﻴﺔ أو رﲰﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻈﺎﻫﺮة ) (pouvoir apparentواﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ وﻏﲑ رﲰﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﳋﻔﻴﺔpouvoir Occulte
اﻷوﱃ ﲤﺜﻠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ أوﳍﺎ رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲡﺴﺪﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .5
إن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺸﺎرك ﰲ اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺰﻛﻴﺔ
واﻻﺧﺘﻴﺎر ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻔﺘﻘﺪ إﱃ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ وﺗﻨﺘﺞ ﻣﺆﺳﺴﺔ رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ
وﳏﺪودة اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت أﻣﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﳑﺎ ﻳﻌﻴﻖ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ،وﻹﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ
F12
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 1رﻳﺎض اﻟﺼﻴﺪاوي  ،ﳌﺎذا اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻃﻮﻳﻼ ﰲ اﳊﻜﻢ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺴﺤﺐ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺮؤﺳﺎء ﺑﺴﺮﻋﺔ ):(2012-06-05

http ://alhewar . org / debat /show . art .asp ? aid =178994.
Lahouari Addi ,Algeria 's tragic contradiction ,journal of democracy ,voll, no 3 , July 1996, 34
3
Aissa khelladi ,op.cit, p49 .
2

 4ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﺮﺟﺎﱐ  ،اﳉﺰاﺋﺮ :ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﰲ ﻗﺒﻀﺔ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ  ،ﻣﻠﻒ اﻷﻫﺮام اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ،اﻟﻌﺪد  – 70اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ – أﻛﺘﻮﺑﺮ  ، 2000ص . 97
 5ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﺮﰊ  ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻣﺴﺎر اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ)(2012-11-20

http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=12174.0;wap2
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ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻻﺑﺪ أن ﻳﺒﺘﻌﺪ اﳉﻴﺶ ﻋﻦ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺮؤﺳﺎء ﺳﻮاء ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ
ﻣﺒﺎﺷﺮة وأن ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺬي ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﻳﺘﻢ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻ ﻋﻠـ ـ ـﻰ أﺳﺎس ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﳜ ـ ـﻮل ﲟﻘﺘﻀﺎﻫـ ـﺎ اﳊـ ـﻖ ﻟﻠﻌﺴﻜـ ـﺮ ﻓ ـﻲ ﺗﻌﻴﲔ اﳊﻜـ ـﺎم أو ﻓـ ـﻲ اﻟﻨﻈـ ـﺮ
ﰲ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ،وإﳕﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺟﺮاءات دﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ،ﲢﺪد إﻃﺎر ﻛﻞ ﻃﺮف وﻣﻬﺎﻣﻪ ،وﺗﻐﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺳﻨﺎد اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ وﻣﺒﺪأ ﺳﻴﺎدة اﻟﺸﻌﺐ.
ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﳒﺎح ﺗﻐﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻓﻊ أﻋﺪاد ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب – ﻣﻦ أﻧﺼﺎر اﻟﻘﻮى
1
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻓﺮع ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﳝﻜﻦ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﻏﻀﻮن  5إﱃ  10ﺳﻨﻮات
وﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺰﻣﻦ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ:آﻓﺎق ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﻻﺳﺘﻘﺮاء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺘﻬ ـ ـﺎ

إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم ،وﺑﺪراﺳﺘﻨ ـﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴـ ـﺔ اﻟﺘﺤ ـﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻓ ـﻲ اﳉﺰاﺋـ ـﺮ ﳒﺪ أ�ﺎ ﻋﻤﻠﻴ ـ ـﺔ ﻓﻮﻗﻴﺔ اﲣـ ـﺬ ﻗﺮارﻫ ـ ـﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﺎذﻟ ـ ـﻲ

ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ  ،1989وﻛﺮﺳﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺧﺬ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺑﺪأ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
ﺑﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ وإﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﳏﻠﻴﺔ ﰒ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﺎزت ﻓﻴﻬﺎ اﳉﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ
اﻷوﱃ ،ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ رﻓﻀﺘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﺘﺪﺧﻠﺖ وأﻟﻐﺖ اﳌﺴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﰊ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﺮﻗﺎ
ﺻﺎرﺧﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺧﺮق اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﳌﺴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﰊ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ

ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺸﺎذﻟﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﺳﺎﻟﺘﻪ وﺣﻞ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ،ﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻼد ﺗﻌﺮف ﻓﺮﻏﺎ

ﻣﺆﺳﺴﻴﺎ أدى ﺑﺎﻟﺒﻼد ﻟﻠﺪﺧ ـﻮل ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴـ ـ ﺳﲑﻬﺗﺎ ﻣﺆﺳﺴـ ـﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ،وﻓ ـ ـﻲ ﻋ ـ ـﺎم  1995ﺑﺪأت اﳉﺰاﺋـ ـﺮ ﺗﻌ ـ ـﻮد

إﱃ ﻣﺴﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ أول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﺎز ﻬﺑﺎ اﻟﻴﺎﻣﻴﻦ زروال وﻣﺜﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة

ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ،وﰎ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺴﺎر ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ .1997
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﱃ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒـ ـﺪ اﻟﻌﺰﻳـﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘ ـﺔ اﳊﻜ ـ ـﻢ ﰲ ﻋـ ـﺎم  1999اﻫﺘ ـ ـﻢ ﺑﺘﻮﻓﻴـ ـﺮ اﻻﺳﺘﻘـ ـﺮار اﻷﻣﻨـ ـﻲ ﻓ ـ ـﻲ اﻟﺒـ ـﻼد

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﺋﺎم اﳌﺪﱐ ﰒ اﳌﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،اﻟﱵ ﻣﻜﻨﺖ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﺳﱰﺟﺎع اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﲏ واﳋﺮوج
ﻣﻦ دواﻣﺔ اﻟﻌﻨﻒ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﺑﺄﺧﺬ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﰲ 2008
ﻟﻼﲡﺎﻩ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ إﱃ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ .
أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻐﲑات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ أﺳﻘﻄﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﳊﻜﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ ﲤﻜﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﻣﻦ ﲡﺎوز اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺢ ﳎﺎل اﳊﻮار ﺑﲔ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وإدﺧﺎل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻹﻋﻼم ،ﻏﲑ أن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﺎزال ﻳﻮاﺟﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ :
1

ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺘﺤﻮت  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 267
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 .1ﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻤﻠﺔ  اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﱵ ﺑﺪأ ﻬﺑﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ،واﻟﱵ ﺗﺘﺠﻪ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ إﱃ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم

اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ .
 .2ﻟﺘﺤﻘﻴ ـﻖ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻻﺑـ ـﺪ ﻣﻦ إﻛﻤـ ـﺎل ﻣﺴ ـ ـﺎر إﺧـ ـﺮاج اﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣـ ـﻦ إﻃﺎر اﻟﺼ ـ ـﺮاع ﺑﲔ اﻟﻘ ـ ـﻮى
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﺤﲔ ﻻ ﺗﺘﻀﺢ اﳌﻌﺎﱂ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺜﻮاﺑﺖ وﻣﺎ ﳚﻮز اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻴﻪ ،ﺗﺘﺼﺎرع اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺜﻮاﺑﺖ ﺑﻞ
ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻚ ﻓﻴﻬﺎ أو ﺴﺘﻬﲔ ﻬﺑﺎ ،وﻫﺬا ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺻﺮاﻋﻴﺎ دﻣﻮﻳﺎ وإﻗﺼﺎﺋﻴﺎ ،ﺗﺪﻋﻤﻪ ﺗﺸﻜﻞ ﲨﺎﻋﺎت
ﻣﺘﺼﺎرﻋﺔ .1
 .3ﲢﻴﻴ ـ ـ ـﺪ دور اﳌﺆﺳﺴـ ـ ـﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤ ـ ـ ـﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﳉﺰاﺋﺮﻳـ ـ ـﺔ ،وﻗﺼﺮ ا اﺠﻤﻟﺎل ﺿﻤﻦ ﻣﻬﻤـ ـ ـﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻘﻂ ،وﻗﺼﺮ دور اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﲢﻮﻟﻪ اﻟﺘﺪرﳚﻲ إﱃ اﻻﺣﱰاﻓﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ .2
 .4ﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ أوﺳﺎط اﺠﻤﻟﺘﻤـ ـﻊ ﺑﻮاﺳﻄ ـ ـﺔ اﻷﺣﺰاب وﻗـ ـ ـ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،ووﺳﺎﺋ ـ ـﻞ اﻹﻋـ ـ ـﻼم
ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت ﺗﻜﺮس ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺧﺘﻼف واﺣﱰام رأي اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ .
 .5ﻌﻴﻞ دور اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧـ ـﻲ ﻓـ ـﻲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻌﺐ دور اﻟﻮﺳﻴـ ـﻂ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ ﺣﻔ ـ ـﺎظ ﻣﺆﺳﺴـ ـ ـ ـﺎت
ﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻋﻠ ـ ـﻰ اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ .
 .6اﻹﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﳉﻮ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ.
 .7ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺴﺘﻔﺤﻠﺔ ﰲ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺢ اﻟﺴﻠﻄ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ
ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳒﺪ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﻧﺼﻮص دﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻗﻮاﻧﲔ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،واﻧﺘﻬﺎج
اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ ،ﻟﺬا ﺗﻜﻤﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻟﻴﺲ وﺿﻌﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻌﻮﺑﺔ إﳚﺎد ﳕﻮذج
دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ أوﺿﺎع وﺑﻴﺌﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي .
F15

F16

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﻣﻌﻮﻗﺎت وآﻓﺎق ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب

ﺧﻄﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺧﻄﻮات ﻛﺜﲑة ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﺧﺎﺻﺔ وأ�ﺎ ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ
وﺿﻌﻬﺎ ﻷول دﺳﺘﻮر ﳍﺎ ﰲ  ،1962وﻟﻘﺪ ﲰﺢ ﺗﺒﲏ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ وﻗﻴﺎم ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻔﺎوﺿﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻠﻚ واﻟﻘﻮى اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
إﱃ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ .
رﻏﻢ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ اﳌﻐﺮب ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺪﺳﺘﻮري إﻻ أﻧﻪ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﲢﻮل
دون ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮل دﳝﻘﺮاﻃﻲ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻪ ،أﳘﻬﺎ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳌﻠﻚ واﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ

 1إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻗﲑة وآﺧﺮون ،ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ)ط2؛ ﺑﲑوت :ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( ، 2009 ،ص. 317
2إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻗﲑة وآﺧﺮون  ،ط، 1ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص. 40
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اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﻋﻞ ﺿﻌﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ و ﻋﻼﻗﺔ اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ وﺗﺪﺧﻞ اﳉﻴﺶ اﳌﻠﻜﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﻋﺎﻗﺔ ﺳﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ.
رﻏﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﺋﻖ إﻻ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳌﻐﺮب ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷﺧﲑ ﰲ  2011واﻟﺬي ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻠﻜﻴـ ـﺔ دﺳﺘﻮرﻳـ ـﺔ ذات ﻃﺎﺑ ـ ـﻊ ﺑﺮﳌﺎﻧ ـ ـﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓـ ـﺔ
إﱃ ﻓﻮز ﺣﺰب إﺳﻼﻣﻲ )اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ( ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ،2011ﺿﻒ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي
ﺣﻘﻘﻪ اﳌﻐﺮب ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻏﲑﻫﺎ ،ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﺠﺪات ﻳﺎ ﺗﺮى ﻣﺎ ﻫﻲ آﻓﺎق ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳌﻐﺮب ؟
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول  :ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب .

ﺳﺎﳘﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﰲ ﺗﻌﺜﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳌﻐﺮب وﺳﻨﺘﻨﺎول أﳘﻬﺎ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻫﻴﻤﻨﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷى وﺿﻌﻒ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﻛﻼ ﻣﻦ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﳉﻴﺶ اﳌﻠﻜﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﻋﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ.

اﻟﻔﺮع اﻷول  :ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى.

ﺘﺴﻢ اﻹﻃﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري واﳌﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﻬﺑﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﳒﺪ أن ﲨﻴﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻨﺬ  1992إﱃ ﻏﺎﻳﺔ  2011ﲤﺖ ﺑﻘﺮار ﻓﻮﻗﻲ ﻣﻦ اﳌﻠﻚ ،ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﰲ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﳛﺪدﻩ ﻟﻴﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﶈﻮري
ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻓﻬﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وأﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ واﳊﻜﻢ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﻴﺚ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻠﻤﻐﺮب ﺑﺪون ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ
 ....وﻻ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﺸﻌﺐ أن ﻻ ﳛﻜﻢ اﳌﻠﻚ " .1
F17

ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻐﺮﰊ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﻻ ﻳﻌﱰف ﻓﻴﻪ اﳌﻠﻚ ﲟﺒﺪأ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺻﺮح اﳌﻠﻚ اﻟﺤﺴﻦ

اﻟﺜﺎﻧﻲ ﰲ ﺧﻄﺒﻪ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮر ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻠﻚ ،ﻓﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻ ﺗﻌﲏ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ ﲢﺪﻳﺪ
ﳎﺎﳍﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى ،ﻓﻬﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﲣﻀﻊ ﻟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ أدﱐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ .2
إن ﻋﺪم اﻋﱰاف اﳌﻠﻚ ﲟﺒﺪأ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﲤﺘﻌﻪ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت دﺳﺘﻮرﻳﺔ وأﺧﺮى روﺣﻴﺔ ﻻ ﻳﺸﺎرﻛﻪ ﻓﻴﻬﺎ
ﺣﺪ أو ﻳﻌﻬﺪ ﻬﺑﺎ إﱃ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺧﻠﻴﻔﺘﻪ  ،3ﻓﻬﻮ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ وﻳﻨﺤﺪر ﻣﻦ ﺳﻼﻟﺔ اﻟﻌﻠﻮﻳﲔ اﻷﺷﺮاف وﺗﻮﱃ
اﳊﻜﻢ ﺑﺎﳋﻼﻓﺔ وﲟﺒﺎﻳﻌﺔ أﻫﻞ اﳊﻞ واﻟﻌﻘﺪ ،وﻳﻌﺘﻤﺪ اﳌﻠﻚ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ
أﻣﺎم ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ .
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﳌﻠﻚ اﳌﻐﺮﰊ ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،ﻛﺮس أﻳﻀﺎ ﺳﻠﻄﺔ أﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻃﻴﺪ
ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن وﻻﺋﻬﻢ ﻟﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ أﺻﻞ ﻋﺮﰊ أو ﺑﺮﺑﺮي ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺑﻌﺾ
اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﲜﺎﻧﺐ ﺗﻮﻟﻴﻬﻢ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳍﺎﻣﺔ ﰲ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ .4
F18

F19

F120

 1ﻫﺪى ﻣﻴﺘﻜﺲ  ،اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب واﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .9
 2اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﺰاﻫﺔ ،اﻟﻘﻀﺎء ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رﺻﺪ وﲢﻠﻴﻞ) اﻷردن  ،ﻟﺒﻨﺎن  ،اﳌﻐﺮب  ،ﻣﺼﺮ( ،ﺑﲑوت  ،2007 ،ص.410،409
 3أﲪﺪ ﻣﻨﻴﺴﻲ )ﳏﺮر( ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 89
 4ﻫﺪى ﻣﻴﺘﻜﺲ  ،اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب واﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص .12
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إذن إن اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﲏ ﳌﻬﻤﺔ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺴﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻗﻮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
وﺣﻴﺪة وﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت ،ﻛﻤﺎ أن اﺳﺘﻤﺮار أداء اﳌﻠﻚ ﻟﺪور اﳊﻜﻢ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻳﻀﻌﻒ اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﳌﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم وﳚﻌﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻣﺘﻮﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى رﻏﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻀﻌﻒ
ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ أو ﻳﺆدي إﱃ إدﺧﺎل ﺗﻐﲑات واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻠﻜﻲ .1
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﻠﻚ ﻏﲑ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺳﻨﺘﻨﺎول اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﱵ ﲣﻮﳍﺎ
اﳍﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
F12

أوﻻ  /ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
 -1ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ

ﻳﻘﻮم اﳌﻠﻚ ﰲ اﳌﻐﺮب ﺑﺘﻌﻴﲔ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﻣﻦ اﳊﺰب اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ،واﻟﺬي ﻳﻘﱰح أﻋﻀﺎء ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ
وﻟﻠﻤﻠﻚ ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ،وﳜﻮل اﳌﺸﺮع اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،ﲟﻨﺢ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺣﻖ
اﳌﺒﺎدرة ﺑﺎﻗﱰاح ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻮاﻧﲔ ﺑﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ  78ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر  2011اﻟﺬي ﳜﻮل ﺣﻖ اﻗﱰاح اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ
وﻷﻋﻀﺎء اﻟﱪﳌﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء اﺠﻤﻟﺎﻻت اﶈﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ " ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻷﻋﻀﺎء اﻟﱪﳌﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء
ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻗﱰاح اﻟﻘﻮاﻧﲔ ،2 "....وﻣﻨﻪ إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﻫﻮ اﻟﺬي ﳝﻠﻚ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﲟﺒﺎدرة
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﱪﳌﺎن،ﻛﻤﺎ ﳝﺎرس اﳌﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار ﻇﻬﺎﺋﺮ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﻮزﻳﺮ
اﻷول .
ﻛﻤﺎ ﳛﻖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻘﱰح أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﱪﳌﺎن ،اﻟﻔﺼﻞ  79ﻣﻦ دﺳﺘﻮر 2011
"ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل ﻛﻞ ﻣﻘﱰح أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﻛﻞ ﺧﻼف ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﺗﺒﺖ ﻓﻴﻪ
اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﰲ أﺟﻞ ﻧﻴﺔ أﻳﺎم ،ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﺣﺪ رﺋﻴﺴﻲ اﺠﻤﻟﻠﺴﲔ ،أو ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ" .3
ﳛﻖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أﻳﻀﺎ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹذن اﻟﱪﳌﺎﱐ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﻫﻮ اﲣﺎذ ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻗﻮاﻧﲔ
ﰲ ﻇﺮﻓﻴﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳏﺪدة وﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﺟﻞ اﻹذن ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﱪﳌﺎن ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ
اﻟﻔﺼﻞ " 70ﳝﺎرس اﻟﱪﳌﺎن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ .ﻳﺼﻮت اﻟﱪﳌﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ،وﻳﺮاﻗﺐ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻳﻘﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﺄذن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺘﺨﺬ ﰲ ﻇﺮف ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﳏﺪود ،وﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﺪاﺑﲑ ﳜﺘﺺ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺎدة ﺑﺎﲣﺎذﻫﺎ ،ﳚﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﻬﺑﺬﻩ اﳌﺮاﺳﻴﻢ ﲟﺠﺮد ﻧﺸﺮﻫﺎ .ﻏﲑ أﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﱪﳌﺎن ﺑﻘﺼﺪ اﳌﺼﺎدﻗﺔ
ﻋﻨ ـﺪ اﻧﺘﻬ ـ ـﺎء اﻷﺟـ ـﻞ اﻟ ـﺬي ﺣﺪدﻩ ﻗﺎﻧـ ـﻮن اﻹذن ﺑﺈﺻﺪارﻫـ ـﺎ ،وﻳﺒﻄ ـ ـﻞ ﻗﺎﻧ ـ ـﻮن اﻹذن إذا ﻣـ ـﺎ وﻗـ ـﻊ ﺣ ـ ـﻞ ﳎﻠﺴ ـ ـﻲ اﻟﱪﳌ ـ ـﺎن
أو أﺣﺪﳘﺎ" .4
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 1ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺷﻜﺮ  ،اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳌﻐﺮب وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺼﺮي ) ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﰲ ﻧﺪوة ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳌﻐﺮب ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺼﺮ واﻷردن ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻘﺎﻫﺮة ﰲ 26-25ﻧﻮﻓﻤﱪ  ، 2001 ،( 2000ص .143

 2دﺳﺘﻮر اﳌﻐﺮب اﳉﺪﻳﺪ )(2012-09-04
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ﻛﻤﺎ ﳛﻖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ إﺻﺪار ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻗﻮاﻧﲔ ﺧﻼل ﻔﱰة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ دورات اﺠﻤﻟﻠﺲ ،ﺣﺴﺐ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ 81
ﻣﻦ دﺳﺘﻮر " 2011ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺼﺪر ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺪورات وﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﱵ ﻳﻌﻨﻴﻬﺎ
ﻣﺮ ﰲ ﻛﻼ اﺠﻤﻟﻠﺴﲔ ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻗﻮاﻧﲔ ،ﳚﺐ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﱪﳌﺎن ،ﺧﻼل دورﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
اﳌﻮاﻟﻴﺔ " ، 1وﺗﻮﺟﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﱪﳌﺎن أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﻠﺐ إﻧﺸﺎء ﳉﻨﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﳐﺘﻠﻄﺔ ﺑﲔ ﳎﻠﺴﻲ اﻟﱪﳌﺎن ﰲ ﺣﺎﻟـ ـ ـ ـﺔ
ﱂ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﺳﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﲏ ﺑﺎﻷﻣﺮ )اﻟﻔﺼﻞ .2 (55
وﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻄﻼع اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﳌﺒﺎدرة ﰲ اﺠﻤﻟﺎل اﳌﺎﱄ ﻓﻘﻂ دون
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،إذ ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ  77ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﻐﺮﰊ ﻋﻠﻰ " ﻳﺴﻬﺮ اﻟﱪﳌﺎن واﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻮازن
ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ .وﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺮﻓﺾ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺎن اﻷﺳﺒﺎب ،اﳌﻘﱰﺣﺎت واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ ﺘﻘﺪم ﻬﺑﺎ أﻋﻀﺎء اﻟﱪﳌﺎن ،إذا ﻛﺎن
ﻗﺒﻮﳍﺎ ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﲣﻔﻴﺾ اﳌﻮارد اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،أو إﱃ إﺣﺪاث ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،أو اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻣﻮﺟﻮد " .3
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻨﺢ اﳌﺸﺮع اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺣﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻪ أﺣﺪ ﳎﻠﺴﻲ اﻟﱪﳌﺎن أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻈﻬﲑ
 وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة رﺋﻴﺴﻲ اﺠﻤﻟﻠﺴﲔ ورﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري وﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﻄﺎب ﻟﻸﻣﺔ ،وﻳﺘﻢ اﻹﻋﺪاد ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﻇﺮف ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ  97،96ﻣﻦ دﺳﺘﻮر .2011
ﻳﻀﻄﻠﻊ اﳌﻠﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﲜﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،وﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﱵ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﳌﻠﻚ ﻃﻴﻠﺔ
اﳌﺪة اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﻳﺸﱰط ﻓﻴﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،ﻷن اﻟﺪﺳﺘﻮر أﻋﻄﻰ
ﳉﻼﻟﺘﻪ اﳊﻖ ﰲ اﲣﺎذ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﲑ ،رﻏﻢ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ .4
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ﻣﻨﺢ اﳌﺸﺮع اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ آﻟﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻤﻞ اﻟﱪﳌﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﻄﺎب
ﻟﻠﱪﳌﺎن وﻃﻠﺐ ﻗﺮاءة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﱪﳌﺎن ،واﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ إﻋﺪاد ﺟﺪول اﻋﻤﺎل ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.

أ-ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﻄﺎب ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن :

ﻳﻈﻄﻠﻊ اﳌﻠﻚ اﳌﻐﺮﰊ ﺑﱰأس ﺟﻠﺴﺎت اﻓﺘﺘﺎح دورات ﺟﻠﺴﺎت اﻟﱪﳌﺎن ،ﺣﺴﺐ ﻧﺺ اﻟﻔﺼ ـ ـﻞ  65ﻣﻦ دﺳﺘـ ـ ـ ـﻮر
 2011ﻋﻠﻰ "ﻳﻌﻘﺪ اﻟﱪﳌﺎن ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ أﺛﻨﺎء دورﺗﲔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ،وﻳﺮأس اﳌﻠﻚ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪورة اﻷوﱃ اﻟﱵ ﺗﺒﺘﺪئ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ،وﺗُﻔﺘﺘﺢ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ .إذا اﺳﺘﻤﺮت ﺟﻠﺴﺎت اﻟﱪﳌﺎن أرﺑﻌﺔ
أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﰲ ﻛﻞ دورة ،ﺟﺎز ﺧﺘﻢ اﻟﺪورة ﲟﺮﺳﻮم "  .5إن ﻣﻨﺢ اﳌﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﺮأس ﺟﻠﺴـ ـﺎت اﻟﱪﳌـ ـﺎن ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﰲ ﺗﺬﻛﲑ اﻟﻨﻮاب ﺑﺴﻤﻮ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ ،وﲞﻀع اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ إرادﻬﺗﺎ ﺗﻮﺟﻬﺎﻬﺗﺎ .6
F129
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 1ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ .
 2ﳏﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﳏﻴﻤﻴﺪ زوﻳﺪ اﻟﻠﻬﻴﱯ ،ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﲔ اﳌﻐﺮب وﺗﺮﻛﻴﺎ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ) رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن  ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة(، 2008 ،ص . 161
3

دﺳﺘﻮر اﳌﻐﺮب اﳉﺪﻳﺪ ): (2012-09-04

5

دﺳﺘﻮر اﳌﻐﺮب اﳉﺪﻳﺪ ): (2012-09-04
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ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺪﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻴـ ـ ـﻪ اﳌﻠﻚ ﺧﻄﺎﺑﺎ إﱃ اﻟﱪﳌﺎن ،ﻓﻘ ـ ـﺪ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﳋﻄﺎب ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﱪﳌﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﻬﺑﺎ ،وﻟﻠﻤﻠﻚ ﺣﻖ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳋﻄـ ـ ـﺎب
ﰲ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣ ـﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﲞﻄﺎﺑﻪ أن ﻳﻀﻴﻒ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﳉﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﱪﳌﺎن ،أو أن ﳛﺬف
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أن اﳌﻠﻚ اﳌﻐﺮﰊ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﻄﺎب ﻟﻸﻣﺔ ،وﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﳏﻞ أي ﻧﻘﺎش
ﺣﺴﺐ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ  52ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  " 2011ﻟﻠﻤﻠﻚ أن ﳜﺎﻃﺐ اﻷﻣﺔ واﻟﱪﳌـ ـﺎن وﻳﺘﻠ ـ ـﻰ ﺧﻄﺎﺑـ ـ ـﻪ أﻣ ـ ـ ـﺎم ﻛ ـ ـﻼ
ﻤﻟﻠﺴﲔ وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع أي ﻧﻘﺎش داﺧﻠﻬﻤﺎ" .1
F13

ب-ﻃﻠﺐ ﻗﺮاءة ﺛﺎﻧﻴﺔ :

ﳛﻖ ﻟﻠﻤﻠﻚ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻗﺮاءة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﳌﺸﺮوع أو ﻣﻘﱰح ﻗﺎﻧﻮن وﻻ ﳛﻖ أن ﻳﺮﻓﺾ اﻟﱪﳌﺎن ﻟﻘﻴﺎم ﻬﺑﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة إن ﻣﻨﺢ
آﻟﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﻗﺮاءة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﱪﳌﺎن ﻳﺆﻛﺪ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻷﻧﻪ ﻻﺑﺪ
ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إدراج ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ رأي اﳌﻠﻚ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ  95ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  2011ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
" ﻟﻠﻤﻠﻚ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﻼ ﳎﻠﺴﻲ اﻟﱪﳌﺎن أن ﻳﻘﺮأ ﻗﺮاءة ﺟﺪﻳﺪة ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع أو ﻣﻘﱰح ﻗﺎﻧﻮن .ﻋﻠﻰ أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻘﺮاءة
اﳉﺪﻳﺪة ﲞﻄﺎب ،وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺮﻓﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة اﳉﺪﻳﺪة" .2
F132

ج –اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن:

ﺗﺘﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ إﻋﺪاد ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﱪﳌﺎن ﲟﻨﺢ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﰒ ﻣﻘﱰﺣﺎت اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ
ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ ،وﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ ﰲ أﺧﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،اﻷﻣـ ـﺮ اﻟ ـ ـﺬي ﻳﺆدي اﱃ ﺗﺄﺟﻴـ ـﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬـ ـﺎ
إﱃ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺎﻟﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺗﺘﻜﺮر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﺗﻜـ ـﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠـ ـﺔ ﻫﻲ ﻋ ـ ـﺪم ﺧـ ـﺮوج ﺗﻠﻚ اﳌﻘﱰﺣ ـ ـﺎت إﻟـ ـﻰ ﺣﻴﺰ اﻟﻮﺟﻮد
ﰲ ﺷﻜﻞ ﻗﻮاﻧﲔ .3
F13

 -3اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ

أ -ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﺪار:
ﻳﺸﺎرك اﳌﻠﻚ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳـ ـﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪارﻩ اﻷﻣﺮ اﳌﻠﻜﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠـ ـﻰ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﺎدرة ﻣـ ـﻦ ﳎﻠ ـ ـﺲ
اﻟﻨﻮاب ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ إﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟـ ـﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘ ـاﺠﻤﻟﻠﺴﲔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼ ـ ـﻞ 50
ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  2011ﻋﻠﻰ" ﻳﺼﺪر اﳌﻠﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ اﱃ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﲤﺎم
اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴ ـ ـﻪ.ﻳﻨﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧـ ـﻮن اﻟﺬي ﺻ ـ ـﺪر اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﺎﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜ ـ ـﺔ ،ﺧﻼل أﺟ ـ ـﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺷﻬ ـ ـﺮ اﺑﺘ ـ ـﺪاء
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻇﻬﲑ إﺻﺪارﻩ " .4
F134

ب-اﻹﺳﺘﻔﺘﺎء:

ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻨﺢ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻟﻠﻤﻠﻚ وﲡﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ  69ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  1996ﻋﻠﻰ " ﻟﻠﻤﻠﻚ أن ﻳﺴﺘﻔﱵ ﺷﻌﺒﻪ ﲟﻘﺘﻀﻰ

1

دﺳﺘﻮر اﳌﻐﺮب اﳉﺪﻳﺪ ):(2012-09-04
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4
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 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ .
 3ﻓﺪوى ﻣﺮاﺑﻂ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .251

152

ﻇﻬﲑ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺸﺄن ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع أو اﻗﱰاح ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺸﺮوع أو اﻻﻗﱰاح ﻗﺪ ﻗﺮئ ﻗﺮاءة ﺟﺪﻳﺪة ،اﻟﻠﻬﻢ إذا ﻛﺎن
 اﳌﺸﺮوع أو اﻻﻗﱰاح ﻗﺪ أﻗﺮ أو رﻓﺾ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻠﺴﲔ ﺑﻌﺪ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻗﺮاءة ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﱵ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ" .1ﻛﻤ ـ ـﺎ ﳛﻖ ﻟﻠﻤﻠﻚ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﺸﻌﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻹﺳﺘﻔﺘﺎﺋﻪ ﺣ ـ ـﻮل ﻣﺸ ـ ـﺮوع ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘـ ـﻮر )اﻟﻔﺼـ ـﻞ 172
ﻣﻦ دﺳﺘﻮر .(2011
F135

ج-اﻟﺤﻞ :

أﻋﻄﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﻐﺮﰊ ﺣﻖ اﳊﻞ إﱃ اﳌﻠﻚ ﲟﻔﺮدﻩ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻇﻬﲑ ﺷﺮﻳﻒ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﳌﻌﺎﻗﺒﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻟﻌﺪم ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ ،وﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﲝﺘﺔ ﺑﻴﺪ اﳌﻠﻚ ،وﻳﻘﻊ  أﺣﺪ اﺠﻤﻟﻠﺴﲔ أوﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﺧﺒﺎر
رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ورﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ورﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﻄﺎب ﻟﻸﻣﺔ ﺣﺴﺐ
ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ  51ﻣﻦ دﺳﺘﻮر " 2011ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺣﻖ ﺣ ـ ـﻞ ﳎﻠﺴﻲ اﻟﱪﳌﺎن أو أﺣﺪﳘـ ـﺎ ﺑﻈﻬﲑ ،ﻃﺒـ ـﻖ اﻟﺸﺮوط اﳌﺒﻴﻨ ـ ـﺔ
ﻓـ ـﻲ اﻟﻔﺼ ـﻮل 96و.2 " 98 97
ﻛﻤﺎ ﳛﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﰊ ﺣﻞ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﺣﺴﺐ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ  "104ﳝﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺣﻞ
ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﻌﺪ ﺘﺸﺎرة اﳌﻠﻚ ورﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ ،ورﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﲟﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﰲ ﳎﻠﺲ وزاري.ﻳﻘﺪم رﺋﻴﺲ
اﳊﻜﻮﻣﺔ أﻣﺎم ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﺼﺮﳛﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،دواﻓﻊ ﻗﺮار اﳊﻞ وأﻫﺪاﻓﻪ" .3
F136
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ﺛﺎﻧﻴﺎ  /ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ :
ﺗﺴﻴﻄﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﱃ اﳌﻠﻚ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻘﻀﺎة ورﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﺎﻟﻘﻀﺎء
ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻹﻣﺎﻣﺔ وﻣﻨﺪرج ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ ،وإن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم وأن اﻟﻘﻀﺎء ﻧﻔﻮذ ﻣﻠﻜﻲ ﳝﺎرﺳﻪ اﳌﻠﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻧﻮاﺑﻪ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ،وﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺑﻈﻬﲑ ﺷﺮﻳﻒ  ،4ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ 57ﻣﻦ دﺳﺘﻮر " 2011ﻳﻮاﻓﻖ
اﳌﻠﻚ ﺑﻈﻬﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻘﻀﺎة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ" ،5ﻛﻤﺎ ﻳﱰأس ﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻳﺼﺪر اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم ،وﺗﺼﺪر اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺎﲰﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ  " 124ﺗﺼﺪر اﻷﺣﻜﺎم وﺗﻨﻔﺬ ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻠﻚ
وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن" .6
ﳑ ـ ـ ـ ـﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﱪز ﻣ ـ ـ ـ ـ ـﺪى ﻫﻴﻤﻨﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠـ ـ ـ ـﻰ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﺮﻏـ ـﻢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻷﺧﻴ ـﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﻐﺮﰊ ،ﻓﺎﳌﻠﻚ ﻣﺎزال ﰲ اﳌﻐﺮب ﳝﻠﻚ وﳛﻜﻢ وﻏﲑ ﻣﺴﺎءل ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻦ أﻓﻌﺎﻟﻪ وأﻗﻮاﻟﻪ  ،7أﻣﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻬﻲ
ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ أﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ " 94أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ أﻣﺎم ﳏﺎﻛﻢ اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﻋﻤﺎ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن ﻣﻦ ﺟﻨﺎﻳﺎت وﺟﻨﺢ ،أﺛﻨﺎء ﳑﺎرﺳﺘﻬﻢ ﳌﻬﺎﻣﻬﻢُ .ﳛﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳌﺴﻄﺮة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻬﺑﺬﻩ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ" .8
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1

ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﲑوت ﻟﻸﲝﺎث واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،دﺳﺎﺗﲑ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص .522

2

دﺳﺘﻮر اﳌﻐﺮب اﳉﺪﻳﺪ ): (2012-09-04

http://badri.elaphblog.com

5

دﺳﺘﻮر اﳌﻐﺮب اﳉﺪﻳﺪ ): (2012-09-04

http://badri.elaphblog.com

 3ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ.
 4ﻓﺪوى ﻣﺮاﺑﻂ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 91

 6ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ .

 7ﳏﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ أﲪﺪ ﺑﺪوي ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ )) (1990-1972رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ  ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻓﺮﻗﻴﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ( ، 1997 ،ص . 124

8

http://badri.elaphblog.com

دﺳﺘﻮر اﳌﻐﺮب اﳉﺪﻳﺪ ): (2012-09-04
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ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أﺧﲑا أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﻮذ ﻛﺒﲑ وﻫﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى ،ﻓﺤﱴ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ وﰲ اﳊﺪود اﻟﱵ ﻻ ﺗﺆدي إﻻ إﺿﻌﺎف ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ
وإدﺧﺎل ﺗﻐﻴﲑات واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻠﻜﻲ  ،1ﻏﲑ أن ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮل دﳝﻘﺮاﻃﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﳚﺎد ﺗﻮازن
واﺳﺘﻘﻼل ﺑﲔ ﲨﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﻓﻖ ﺷﺮوط ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﳏﺪدة ﺗﻜﺮس ﲰﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
F143

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺿﻌﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ.

ﻖ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﳌﻐﺮﰊ ازدﻫﺎرا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ،ﺣﻴﺚ زاد ﻋﺪد ﳑﺆﺳﺴﺎﺗﻪ وﺗﻮﺳﻊ ﻧﻮع ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻏﲑ
 اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﳌﻐﺮﰊ ﻳﻌﺎﱐ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﻀﻌﻔﻪ وﲢﻮل ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﳑﺎرﺳﻪ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟـ ـ ـﻪ
وﺳﻨﺪرس أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻔﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

أوﻻ  :أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.
ﺗﻌﺎﱐ اﻷﺣﺰاب اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﺿﻌﻔﻬﺎ ﻋﺪم ﻗﺪرﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:
 .1اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﲔ ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻻﺣﺘﻮاء واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ وﺑﺚ اﻟﻔﺮﻗﺔ واﻻﻧﺸﻘﺎﻗﺎت داﺧﻞ اﻷﺣﺰاب ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟ ـــ ﺔ دون ﺗﻜﺘﻠﻬﺎ ﻟﺘﺴﻬﻴ ـﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬ ـﺎ
وﺑﲔ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﱰﻫﻴﺐ واﻟﱰﻏﻴﺐ ﺗﺎرة أﺧﺮى ،ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﰊ ﺟﻌﻠﺖ اﻷﺣﺰاب اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺬي رﲰﺘﻪ ﳍﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻ ﺗﺘﻌـ ـﺪاﻩ ،وﻫﻮ وﺿ ـ ـﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣـ ـ ـﺄزوم ﻋﻨﻮاﻧﻪ ﻋﺪم إﻧﺘ ـ ـﺎج ﳔﺐ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻗ ـ ـﺎدرة
ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ رﺳﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ا�ﺰاﻣﻴﺔ .2
 .2ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻐﺮﰊ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﲡﺬر أي ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﺎﻷﺣﺰاب ﻏﲑ اﳌﺘﺠﺬرة
دوﻣﺎ ﰲ أي ﻣﻨﻄﻘﺔ واﳌﻤﺜﻠﺔ ﺑﺰﻋﻤﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض ﺣﻮل وﺳﺎﺋﻞ دﻋﻢ اﳌﺒﺎدرات اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻻ ﺣﻮل
اﻻﺧﺘﻴﺎرات .3
 .3اﺣﺘﻜﺎر ﻗﺎدة اﻷﺣﺰاب اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﻤﺤﻮن ﺑﺎﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻜﻮادر واﻟﻜﻔﺎءات اﳉﺪﻳﺪة ،وﻫﺬا
ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﺿﻌﻒ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ داﺧﻠﻬﺎ ،ﺑﺎﳌﻌﲏ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﻟﱰﻗﻲ ﰲ ﺳﻠﻢ اﳊﺰب وﺗﺮاﺗﺒﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻣﺒﻨﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻻ ﻀﻊ ﰲ ﺻﺪارﻬﺗﺎ اﻟﻜﻔﺎءة واﻻﺳﺘﺤﻘﺎق وﺗﻜﺎﻓﺊ اﻟﻔﺮص .4
 .4اﻧﺘﺸﺎر اﳋﻼﻓﺎت واﻟﺸﻘﺎﻗﺎت داﺧﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻔﻘﺪا�ﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺆﺳﺴﻲ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﳑﺎ ﻳﺆدي
إﱃ ﺿﻌﺎف ﻗﺪرة اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﲑ اﻷزﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﺗﻴﺎراﻬﺗﺎ وﻓﺼﺎﺋﻠﻬﺎ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ
إﱃ إﻧﺸﺎء أﺣﺰاب ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻀﻤﻦ ﻓﻀﺎء دﳝﻘﺮاﻃﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم ﺗﺪول اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر ﻣﺜﻞ"ﺣﺰب
F14

F145

F146

اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻟﻸﺣﺮار ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﺼﻤﺎن ،اﻟﺬي اﻧﺸﻖ ﻋﻨﻪ ﺣﺰب ﺟﺪﻳﺪ ﲢﺖ اﺳﻢ ﺣﺰب اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

 1أﻣﲑة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺴﻦ دﻳﺎب ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 207

 2ﻋﻠﻰ ﺳﺎﱂ ﺟﺎﺳﻢ اﳉﺒﻮري  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ . 109 ،
 3ﳏﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﳏﻴﻤﻴﺪ زوﻳﺪ اﻟﻠﻬﻴﱯ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 132
 4ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻜﻮاري)ﳏﺮر( ،اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ داﺧﻞ اﻷﺣﺰاب ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.142
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ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻜﻮﻫﻦ ) وزﻳﺮ ﺳﻴﺎﺣﺔ ﺳﺎﺑﻖ ( ﺑﻌﺪ أن ﺷﻬﺪ اﻧﺸﻘﺎﻗﺎ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﰲ ﻣﺴﺘﻬﻞ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت

) (1981ﲤﺨﺾ ﻋﻨﻪ وﻗﺘﺌﺬ اﳊﺰب اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﻘﺎﰊ اﻟﺮاﺣﻞ ﻣﺤﻤﺪ أرﺳﻼن اﻟﺤﺪﻳﺪي .1
 .5ﺗﻔﺘﻘﺪ اﻷﺣﺰاب اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﲰﺔ اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺑﺮاﻣﺞ ﳑﻴﺰة ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ،ﻜﻞ اﻟﱪاﻣﺞ ﻣﺘﺸﺎﻬﺑﺔ ﲢﻤﻞ ﻧﻔﺲ
اﻷﻓﻜﺎر ﻏﲑ ﳏﺪدة اﳌﻌﺎﱂ ﺧﺎﺻﺔ أﺣﺰاب اﻹدارة اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﻨﻈﺎم ،ﻓﻀﻼ أن ﳑﺎرﺳﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﻮﻳﺔ
إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺣﺰاب ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻔﺮوض أن ﲤﺎرﺳﻪ .2
 .6ﺗﻌﺎﻧ ـ ـﻲ اﻷﺣـ ـﺰاب اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻄـ ـ ـﺊ اﻟﻨﻤ ـ ـﻮ ﻷن اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻤ ـ ـﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻌﺒﺔ اﻷرﺟﻮﺣﺔ ،ﻓﺈذا ﲤﻜ ـ ـﻦ ﻓﺎﻋ ـ ـﻞ
ﻣ ـ ـﻦ ﻓـ ـﺮض ﺳﻴﻄﺮﺗ ـ ـﻪ ﲢﺎﻟﻔﺖ اﻟﻨﺨﺐ اﻷﺧـ ـﺮى ﻣ ـ ـﻊ ﺑﻌﻀﻬ ـ ـﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺘﻪ وﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻜﻔ ـ ـﺔ ،وﺑـ ـﺬﻟﻚ ﺗﻨﺘﻬ ـ ـﻲ اﳊﻴـ ـﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـ ـﺔ
إﱃ اﻟﺪوران ﰲ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺨﺐ واﻟﻨﺨﺐ اﳌﻀﺎدة .3
أﺧﲑا ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﲨﻴﻊ اﻷﺣﺰاب اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﲣﻀﻊ إﱃ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ دون ﳏﺎوﻟ ـ ـﺔ ﻧﻘﺎﺷﻬ ـ ـﺎ ﻓـ ـ ـﻲ ذﻟﻚ
أو ﺗﻘﺪﱘ اﻧﺘﻘﺎدات ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻷن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﳚﺮم ﻛﻞ ﻣﻦ ﳝﺲ ﺑﺸﺨﺺ اﳌﻠﻚ ،ﻟﺬا اﻛﺘﻔﺖ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻘﻂ دون اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻬﻤﺔ اﻷﺣﺰاب اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ إﺿﻔﺎء اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻂ ،أﻣﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻓﺎﻹﺳﺘﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ .4
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ﺛﺎﻧﻴﺎ :أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.

ﺗﻌﺎﱐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﺿﻌﻔﻬﺎ وﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ،وأﻫﻢ ﻫﺬﻩ
اﻷﺳﺒﺎب ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 .1ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻐﺮﰊ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﻮﺳﻴﻊ وﺗﻌﺒﺌﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺨﺐ ﻋﱪ
أﻧﺸﻄﺔ ﳛﺪدﻫﺎ ﻞ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .وﻣﻨﻪ إن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻐﺮﰊ ﻻ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﺑﻨﺎء ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﻪ ،ﻷﻧﻪ ﻣﺎزال ﻳﺮى ﰲ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ وﺟﻮدﻩ.
 .2ﺗﺘﺨﺪم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻔﺮض ﺳﻴﻄﺮﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﻓﺘـ ـ ـ ـﺎرة
ﺗﺒﻌﺚ اﳋﻼﻓﺎت واﻟﺸﻘﺎﻗﺎت واﻟﻔﺮﻗﺔ داﺧﻠﻬﺎ ،وﺗﺎرة ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮب اﻻﺣﺘﻮاء وﺗﺎرة أﺧﺮى ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﳌﺎدي ﻟﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ وﻣﺴﺎﻳﺮة ﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ.
 .3إن اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻛﺜﺮة اﻟﺸﻘﺎﻗ ـ ـﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻀﻌﻒ ﻧﻈ ـ ـﺮا ﻟﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﳍﻴﺌﺎت أﺧـ ـ ـﺮى ﻛﺎﻷﺣﺰاب
اﻟﱵ ﲤﺎرس ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ،اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﻔﻘﺪﻫﺎ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ  ،5ﻣﺜﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺤﺰب اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ وﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻨﺴﺎء اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﺎﺑﻊ ﳊﺰب اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﳌﺮأة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﺗﺎﺑﻊ ﳊﺰب اﻹﲢﺎد اﻟﺪﺳﺘﻮري ،إن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺧﻠﻖ وﻧﺸﻮب اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت واﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺑﲔ ﻗﺎدة اﳊﺰب وﺑﲔ
ﻗﺎدة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ.
F15

 1ﻣﺮﻛﺰ زاﻳﺪ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ،اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻐﺮﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺣﺰاب اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 17
 2ﻋﻠﻰ ﺳﺎﱂ ﺟﺎﺳﻢ اﳉﺒﻮري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 111 ،110
 3ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،ص . 111
 4ﳏﻤﺪ ﺿﺮﻳﻒ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 207

 5ﳏﻤﺪ ﺷﻘﲑ ،ﺗﻄﻮر اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮن واﻟﺘﻤﺮﻛﺰ واﳍﻴﻤﻨﺔ ) ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ق م إﱃ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ( ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 351
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 .4ﻳﻌﺎﱐ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻘـ ـ ـﺎت واﻻﻋﺘﻘﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﺴﻠﻄﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈـ ـﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﲢﺖ
ﻃﺎﺋ ـ ـ ﻬﺗ ـ ـﻢ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻋﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ  27ﺟﻮان إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺒﻊ اﻟﻠﻴﻞ ﻋﻀﻮ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﻐﺮﰊ ﳊﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻟﻴﻪ ﻬﺗﻤﺔ ﻧﺸﺮ أﺧﺒﺎر ﻛﺎذﺑﺔ ،وﻛﺬا ﺣﺴﻦ اﻟﺮاﺷﺪي ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﳉﺰﻳﺮة ﰲ اﻟﺮﺑﺎط وﺳﺤﺒﺖ اﻻﻋﺘﻤﺎد

اﻟﺼﺤﻔﻲ ﻣﻨﻪ .1
 .5إن اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ وﺟﺪت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ وﺳﻂ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺎدة ﺑﲔ ﳎﺘﻤﻊ ﳏﻠﻲ ذي ﺑﻨﻴﺔ وراﺛﻴﺔ وﳎﺘﻤﻊ ﻧﺎﺷﺊ
ﺑﲔ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ واﻷﺳﺮة وﳎﺘﻤﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ واﻟﻌﺼﺒﺔ واﳉﻤﻌﻴﺔ .2
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻖ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﳌﻐﺮﰊ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎزﻻت ﻛﺮﺳﺘﻬﺎ اﻟﺪﺳﺎﺗﲑ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ،وﻫﻮ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ دورﻩ ﻛﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﲔ
اﻟﺸﻌﺐ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .
F152

F153

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ  :اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ

رﻏﻢ ﲤﺘﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب ﺑﺜﻘﻞ دﻳﲏ ﻛﺒﲑ إﻻ أﻧﻪ ﱂ ﳛﻞ دون ﻇﻬﻮر اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻟﺘﺴﻠﻞ إﱃ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﻐﺮﰊ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳏﺎﻛﺔ ﻟﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺗﻨﻘﺴﻢ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻨﻮع اﻷول ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﺪﻋﻮا إﱃ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴﻠﻔﻲ اﻟﺼﺎﱀ وﻟﻴﺴﺖ ﳍﺎ أﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ،أﻣﺎ اﻟﻨﻮع
اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲨﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﺑﺪأت ﻧﺸﺄﺗﺎ ﰲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت وﺗﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ﺳﺮﻳﺔ وﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﻫﺪﻓﻬﺎ
أﺳﻠﻮﻬﺑﺎ ﻋﻦ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى وﺗﺪﻋﻮا إﱃ إﻧﺸﺎء دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ وﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻨﻒ واﳉﻬﺎد اﳌﺴﻠ ـ ـﺢ
 دﻋﻮﻬﺗـﺎ ﻷ�ـ ـﺎ ﺗ ـ ـ ـﺮاﻩ ﻳﻬـ ـﺪد اﺳﺘﻘـ ـﺮار وأﻣ ـ ـاﺠﻤﻟﺘﻤ ـ ـﻊ وﻫـ ـﺬا ﻣﺎ ﳝﻴﺰﻫـ ـﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫ ـ ـﺎ ﻣ ـ ـﻦ اﳉﻤﺎﻋ ـ ـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـ ـﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴـ ـﺔ
ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﻧﺸﺄة ﻫﺬﻩ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ.
أوﻻ  :ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ .
 -1اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﻇﻬﻮر اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﺸﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﻟﱵ
اﻧﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻐﺮﰊ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﳑﺎ ﺳﺒﺐ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﰲ اﳌﻐﺮب وأدت إﱃ ﻇﻬﻮر ﺗﻔﺎوت ﻃﺒﻘﻲ ﺗﻼﺷﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ أﻣﺎم اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳊﻀﺮﻳﺔ
اﳌﺘﻤﺘﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي أﻣﺎم ﺗﻮﺳﻊ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻔﻘﺮاء ،ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف دﻓﻌﺖ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﻤﻟﺘﻤﻊ
اﳌﻐﺮﰊ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ ﺳﺨﻄﻬﺎ ﻋﻦ اﳊﺮﻣﺎن اﻟﺬي ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ وﺗﻨﺠﺬب إﱃ اﳊﻠﻮل اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺎر
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﱵ ﺗﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪﻳﲏ وﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳊﺎﺿﺮ ﰲ وﺟﺪان وﻧﻔﻮس اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﰊ .3
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 1اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ  ،2009 -2008 ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 204
 2ﻋﺒﺪ اﷲ ﲪﻮدي ،ﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ وﻣﻨﻬﺞ اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﳌﺘﺸﺎﺋﻤﺔ )ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﰲ  وﻋﻲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺑﺬاﺗﻪ ﻋﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﱪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﴰﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﻳﻨﺴﺘﻮن  ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﰲ  ،(1998ص .132
 3ﺳﻠﻮى ﳏﻤﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 234
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ﻛﻤﺎ ﺳﺎﳘﺖ اﻷزﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺎﱏ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﰊ ﰲ ﻓﱰة اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﰲ ﺑﺮوز اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻌﺎرض ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﲪﻠﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﻨﻈﺎم إﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺮض ﳍﺎ
اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﻋﺎم  73،72،71ﻫﺬا ﻣﺎ ﺑﺚ اﻟﺸﻚ ﰲ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ،ﻛﻤﺎ أن ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﳌﻐﺮﰊ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﻓﺮاغ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻒ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺢ اﺠﻤﻟﺎل ﻟﻠﺘﻴﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺸﺎر
ﺧﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﻐﺮﰊ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻄﻼب ﺧﺎﺻﺔ .
ب –اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

ﺳﺎﳘﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﺑﺮوز اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﳒﺎح اﻟﺜﻮرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﱵ
أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺜﻼ ﳜﺘﺬى ﺑﻪ ﰲ وﺻﻮل اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﱃ اﳊﻜﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺎﳘﺖ ﺣﺮب اﳋﻠﻴﺞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
واﻧﺘﻬﺎء اﳊﺮب اﻟﺒﺎردة وﺗﺒﻮأ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺰﻋﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﺑﺮوز اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﱃ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﳌﻐﺮﰊ ﰲ اﳉﻬﺎد ﺑﺄﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )دﻳﺴﻤﱪ  ،(1979ﺣﻴﺚ ﳌﺎ ﻋﺎد اﻟﺸﺒﺎب اﳌﻐﺮﰊ ﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﰲ اﳊﺮب ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﲨﺎﻋﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻌﻠﻦ اﳉﻬﺎد ﺿﺪ أﻧﻈﻤﺔ ﺣﻜﻤﻬﻢ ،وﻗﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ دﻓﻌﻬﻢ
ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﺪﻫﻮرة ﺧﺎﺻﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻧﺘﺸﺎر أﻓﻜﺎر اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺧﻮاﻧﻴﺔ
ﻗﺪرﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﻧﻔﻮس اﻟﺸﺒﺎب اﳌﻐﺮﰊ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺪﻳﲏ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :أﻫﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.
ﺳﻌﺖ اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ إﱃ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺧﱰاق ﻤﻟﺎل
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺪﻳﲏ ﻟﻠﻤﻠﻚ ،واﻟﻌﻤـ ـﻞ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﺻﺮة ﻣﻔﻬـ ـ ـﻮم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋـ ـ ـﻦ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺮﲰﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﻟﺘﻤ ـ ـ ـﺎدي
ﰲ اﻧﺘﻘﺎد ﳑﺎرﺳﺎت اﻟﻨﻈﺎم ﻻﺳﺘﺪراﺟﻪ ﳓﻮ داﺋﺮة اﻟﻌﻨﻒ وأﻋﻤﺎل اﻟﻘﻤﻊ ﳑﺎ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻌﺎرﺿﺔ
وﺧﺼﻮﻣﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ .1
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﳋﻄﺎب اﻟﻴﺴﺎري ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ
ﻟﱵ ﳒﺢ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ إﺿﻌﺎف ﺧﻄﺎﻬﺑﺎ ،واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳋﻄﺎب ﻳﻨﺎدى اﻟﺸﻌﺐ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮاض
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻔﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﳏﺴﻮﺑﻴﺔ ورﺷﻮة وﳏﺎﺑﺎة وﻏﲑﻫﺎ ،وﻣﻦ أﻫﻢ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
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.1ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﺒﻴﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ :

ﺗﻌﺘﱪ أول ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ اﳌﻐﺮب ،وﺗﺄﺳﺴﺖ ﰲ  1969ﲢﺖ ﻗﻴﺎدة ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻄﻴﻊ وﻗﺪ

ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﲨﻌﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ  ،1972وأﻫﻢ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻬﺞ اﷲ .2
اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﳍﺎ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻶﺋﻜﻲ وﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﱵ اﺗﻔﻘﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺔ ،وﻗﺪ
اﺣﺘﻮت ﻫﺬﻩ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎﺣﲔ واﺣﺪ دﻋﻮى واﻵﺧﺮ ﺟﻬﺎدي ،ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻣﺎرﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺔ أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻨﻒ
اﳌﺴﻠﺢ واﻻﻏﺘﻴﺎل واﻟﺘﻔﺠﲑات ،ورﻓﻌﺖ ﺷﻌﺎرات ﻋﺪاﺋﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻐﺮﰊ واﻟﺪﻋﻮة ﻹﺳﻘﺎﻃﻪ وإﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ
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 1ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ،ص . 235
 2ﻫﺪى ﻣﻴﺘﻜﺲ ،اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب واﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص .22
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إﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ ﻗﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﰊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ واﻋﺘﻘ ـﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮﻫ ـ ـﺎ وﰲ اﻷﺧﲑ ﺣﻀﺮ ﻧﺸﺎﻃﻬـ ـﺎ
ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت.
.2ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﺪل واﻹﺣﺴﺎن :

أﻧﺸﺄت ﲢﺖ ﻗﻴﺎدة ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﻬﲑة " اﻹﺳﻼم أو اﻟﻄﻮﻓﺎن")  ،1 (1974اﻟﱵ دﻋﺎ
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ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻠﻚ إﱃ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ �ﺠﻪ اﻟﻌﺎم ،وﻳﺮﺟﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﺮﻳﻒ ﻇﻬﻮر ﲨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺪل واﻹﺣﺴﺎن ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﳒﺎح اﻟﺜﻮرة اﳋﻤﻴﻨﻴﺔ ﰲ إﻳﺮان واﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟﱵ ﻃﺎﻟﺖ ﺟﺴﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﳌﻐﺮب .2
ﺗﺪف ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴﺔ إﱃ ﳏﺎرﺑﺔ اﻻﻓﱰاءات واﳌﻐﺎﻟﻄﺎت اﻟﺪﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠـ ـﻰ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴـ ـﺎت اﻟﻐﺮﻳﺒـ ـﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻔـ ـﻖ
ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،3ﻟﻜﻦ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻋﱰاف ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﻠﻚ وﺗﻘﺪﱘ اﻻﻧﺘﻘﺎد ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎم وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ
ﺘﺢ اﺠﻤﻟﺎل ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ واﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﻗﺎﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎد
إﺳﻼﻣﻲ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮاﻋﺚ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ إﺷﺎﻋﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ روح اﻟﺪﻳﻦ
وﻓﻠﺴﻔﺘﻪ .4ﺗﺘﺨﺬ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺳﺎﺧﻄﺎ ﻣﻨﺎﻫﻀﺎ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﳌﻐﺮب وﺗﺘﻬﻤﻬﻢ ﲟﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ أﻋﻤﺎﻟﻪ دون
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻘﺪ ﻟﻪ .
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.3ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ :

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﰲ  1970ﲢﺖ ﻗﻴﺎدة ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﻲ ،وﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻄﺮﻓﺎ ﰲ اﳌﻐﺮب

وﺗﺸﻜﻠﺖ ﺑﺴﺮﻳﺔ وﺗﺮﺗﻜﺰ أﻓﻜﺎرﻫ ـ ـﺎ ﻋﻠ ـ ـﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻌﻨ ـ ـﻒ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺎﻹﻃﺎﺣ ـ ـﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﳌﻠﻜﻲ وإﻗﺎﻣـ ـﺔ ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻠـ ـﻰ اﻟﻨﻤﻂ
اﻹﻳﺮاﱐ  ،5ﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻌﺘﻘﻞ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﻳﻘﺪﻣﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ.
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.4ﺣﺮﻛﺔ اﻹﺻﻼح و اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ " اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ".

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﰲ  1983ﻦ ﻗﺒﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻨﻔﺼﻠﲔ ﻋﻦ ﲨﻌﻴﺔ اﻟﺸﺒﻴﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻬﺗﺪف ﻫﺬﻩ
اﳉﻤﻌﻴﺔ إﱃ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ واﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺪﻋﻮة ﳍﺎ ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ اﳊﺴﻨﺔ واﳌﻮﻋﻈﺔ ،وﻗﺪ ﻏﲑت اﲰﻬﺎ إﱃ "اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
واﻹﺻﻼح " ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺣﺪﻫﺎ ﻣﻊ " راﺑﻄﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ" ﰲ ﻋﺎم .1996
اﻋﱰﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ ﲟﻘﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ )اﻹﺳﻼم ،اﻟﻮﺣﺪة اﻟﱰاﺑﻴﺔ ،وﺣﺪة اﳌﺬﻫﺐ ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ(،ﻛﻤﺎ اﻋﱰﻓﺖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳌﻠﻜﻲ وﺑﺄﺻﺎﻟﺘﻪ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﲟﻘﺪﺳﺎت اﻟﺒﻼد وﻣﻘﻮﻣﺎﻬﺗﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﺪدﻫﺎ
اﳌﻠﻚ وﻫﻲ اﻹﺳﻼم ،وﺣﺪة اﳌﺬﻫﺐ  ،اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،اﻟﻮﺣﺪة اﻟﱰاﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺑﺪورﻫﺎ
وﺑﻮاﺟﺒﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة واﻹﺻﻼح واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ،ﺎﺻﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ووزراء اﻷوﻗﺎف واﺠﻤﻟﺎﻟﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .6
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 1ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ أﺑﻮ اﻟﻠﻮز ،اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب )) ( 2004-1971ط1؛ ﺑﲑوت :ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ( ، 2009 ،ص . 393
 2أﺳﺒﺎب ﻧﺸﺄة اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳕﻮذج ﲨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺪل واﻹﺣﺴﺎن: (2012-09-05) ،

http://www.aljamaa.info/vb/showthread.php?p=47132

 3ﺳﻠﻮى ﳏﻤﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 238
 4ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﴰﺎش  "،ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﳌﻐﺮب" ،ﳎﻠﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ ،ﻣﺎرس  ، 2006اﻟﻌﺪد  ،325اﻟﺴﻨﺔ  ، 28ص . 46
 5أﲪﺪ ﻣﻨﻴﺴﻲ )ﳏﺮر(  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 117
 6ﲨﺎل ﺑﺎروت وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 873
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ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻹﺻﻼح ﰲ ﺳﻨﺔ  1992ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ إﻻ أن
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ واﺟﻬﺖ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ،ﻓﻘﺎم أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺼﻔﻮف "اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ" ﺑﻘﻴﺎدة ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺬي ﻏﲑ اﲰﻪ إﱃ ﺣﺰب اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ.

ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳔﻠﺺ أن اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪﻋﻮة ﻹﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ
إﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻏﲑ أن ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻧﺘﻬﺞ أﺳﻠﻮب ﻣﻌﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.

ﺗﺘﺴﻢ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ وﻫﻲ :
 .1ﻳﺮﺗﻜ ـﺰ ﻧﺸﺎط اﳊﺮﻛـ ـﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓـ ـﻲ اﳌ ـ ـﺪن اﻟﻜﱪى ﻛـ ـﺎﻟﺮﺑـ ـﺎط ،ﻧﺘﻴﺠ ـ ـﺔ ﺳﻴﻄﺮة اﳌﻠﻚ ﻋﻠ ـ ـﻰ اﻟﻘﺮى
ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺮﻳﻒ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑات اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻨﺪت إﱃ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ دون ﻏﲑﻫﺎ .1
 .2إن اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ وأﺳﻠﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬـ ـﺎ ،ﻓﻤﻨﻬـ ـﺎ ﻣـ ـﻦ اﻧﺘﻬ ـ ـﺞ أﺳﻠﻮﺑ ـ ـﺎ
ﺳﻠﻤﻴـ ـﺎ ﻟﻨﺸﺮ أﻓﻜﺎرﻩ وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﺪل واﻹﺣﺴﺎن ،وﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﲣﺬ أﺳﻠﻮﺑﺎ ﺛﻮرﻳﺎ ﻣﺘﺸﺪدا ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺒﻴﺒﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
 .3ﱂ ﺗﺘﺼﺎﻋـ ـ ـ ـ ـﺪ اﳌﻮاﺟﻬ ـ ـ ـ ـﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﰊ واﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ إﻟـ ـﻰ درﺟﺔ ﻣ ـ ـ ـﺎ ﺣﺪث ﻓـ ـ ـﻲ اﳉﺰاﺋﺮ
ﺣﻴﺚ ﱂ ﲢﻘﻖ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺎت ﰲ اﳌﻐﺮب ﻗﺎﻋﺪة ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﰊ.
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راﺑﻊ  :أﺳﻠﻮب اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻴﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ

اﺳﺘﻔﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﳌﻐﺮﰊ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﺟﺮت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺗﻮﻧﺲ ﳌﻮاﺟﻬﻪ اﻟﺘﻴﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻬﺑﺎ ،وواﺟﻪ
اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﰊ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﺧﻼل :
 .1ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﰊ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻤﺎء اﻷﺳﺮة اﳌﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﻨﺴﺐ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻟﺮﺳﻮل )ص( ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﰊ
ﻋﻠﻰ اﺣﱰاﻣﻪ ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب ،ﻫـ ـﺬا ﻣ ـ ـﺎ أﺿﻌﻒ اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴـ ـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴـ ـﺔ وﺟﻌﻠﻬ ـ ـﺎ
ﻻ ﲡﺪ داﻓﻌﺎ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳍﻮﻳﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ .
 .2ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺰﻋﺎﻣﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون اﻧﺘﺸﺎر ﺳـ ـﻮاء ﺣﺮﻛ ـ ـﺎت اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺳﻼﻣـ ـ ـﻲ
أو اﻟﻴﺴ ـ ـﺎري .
 .3ﺗﻮﺳﻴﻊ رﻗﻌﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﺮﲰﻲ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻘﻀ ـ ـﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻـ ـﺮة ﻣ ـ ـﺧﻼل اﺠﻤﻟ ـ ـﺎل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻋ ـ ـﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺷـ ـﺮاك

اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  ،2ﻣﺜﻞ إﻧﺸﺎء ﳉﻨﺔ اﻟﻘﺪس ﳌﺴﺎﻧﺪة اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﲢﺖ رأﺳﺔ اﳌﻠﻚ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
 .4ﻧﻮع اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻐﺮﰊ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﳊﺬر واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ،ﺣﻴﺚ ﲰﺢ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﻟﺘﻮﺟﻪ اﳌﻌﺘﺪل واﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑﺈﺻﺪار
ﻄﺒﻮﻋﺎﻬﺗﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻤـ ـﺎح ﻟﻌﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ داﺧـ ـﻞ اﳉﺎﻣﻌ ـ ـﺎت ﻣﺜ ـ ـﻞ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻـ ـﺮ ﲨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺪل واﻹﺣﺴ ـ ـﺎن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓـ ـﺔ
إﱃ إﺻﺪار اﻟﻌﻔﻮ اﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻼد .
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 1ﻫﺪى ﻣﻴﺘﻜﺲ ،اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب واﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .13
 2ﺳﻠﻮى ﳏﻤﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص .243
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ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻨﻈﺎم إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ أﺳﻠـ ـﻮب اﻟﺘﻌﺒﺌـ ـﺔ ورد اﻟﻔﻌﻞ ﻣـ ـﻦ ﺧـ ـﻼل ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﺧﺎﺻـ ـﺔ
ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺎت ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وإﺑﺮاز اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ ﺧﻄﺎﺑﻪ وﺧﻄﺎب اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺼﺪ اﳊﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم وﺗﻮازﻧﻪ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺳﻠﻮب اﻟﻘﻮة واﻻﻋﺘﻘﺎل واﶈﺎﻛﻤﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈﺎم أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ واﻻﻧﻔﺮاج ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ وﺗﺄﺳﻴﺲ وزارة ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻤﻟﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ رﺑﻴﻊ .1 1990ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪم اﳌﻠﻚ
165
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اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺧﻄﺮ اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﰲ إﻃﺎر ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﺎوﺑﻴﺔ ﻛﺨﻄﻮة ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﺼﻔﻮف ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﺸﺘﻴﺖ اﳉﻬﻮد وﺣﺪوث أي اﻧﻘﻼب ﺳﻴﺎﺳﻲ .2
ن إن أﻫﻢ ﻣﻴﺰة ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻐﺮﰊ اﲡﺎﻩ ﺣﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻲ اﺣﺘﻜﺎر اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺪﻳﲏ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ
اﶈﻮر اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻈﻢ ﺣﻮﻟﻪ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻘﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻊ اﶈﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﺮش اﳌﻠﻜﻲ ،اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﳊﺼﻦ اﻟﻮاﻗﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻓﺎﳌﻠﻚ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ واﳊﻜﻢ ﺑﲔ اﳌﺘﻨﺎزﻋﲔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳒﺎح اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﺿﻢ اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻌﺘﺪل إﱃ ﺻﻔﻮﻓﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻪ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،اﻟﺬي ﻓﺎز ب  42ﻣﻘﻌﺪا ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ﻣﻦ ﺑﲔ  325ﻋﺎم  ،2002ﻛﻤﺎ أﻧﻪ
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ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم  2011ب  107ﻣﻘﻌﺪ وﺗﺮأس أﻣﻴﻨﻪ اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﻛﻴﺮان اﳊﻜﻮﻣﺔ

اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ .
أﺧﲑا إن ﺗﺪاﺧﻞ وﺗﺸﺎﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﻄﺎب ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻐﺮﰊ واﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻪ
أدى إﻟـ ـﻰ ﺿﻌ ـ ـﻒ ﺣﺠﺔ ﻫـ ـﺬﻩ اﳌﻌﺎرﺿـ ـﺔ ،وﻣـ ـﻦ أﺟ ـ ـﻞ ﳒ ـ ـﺎح اﳊﺮﻛـ ـ ـ ـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ـ ـﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓ ـ ـﻲ ﻋﻤﻠﻬ ـ ـﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻻﺑـ ـﺪ
أن ﺗﻐﻴ ـ ـﺮ ﻣﻦ أﺳﻠﻮب ﻋﻤﻠﻬﺎ اﳌﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﻷن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻐﺮﰊ ﳛﺘﻜﺮﻩ ،ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺣﺰﰊ ﻋﺼﺮي ذي ﻣﺼﺪاﻗﻴ ـ ـﺔ ﻗ ـﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪي  -واﻗﻌﻴﺎ ﻻ ﺷﻌﺎراﺗﻴﺎ – ﻟﻜﻞ اﳌﻌﻀﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،3ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر وإﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺲ أﺧﺮى ﺠﻤﻟﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮر واﻟﻨﻤﻮ .
F167

اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ.
ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﻣﺎﻳﻮ  ،1956وﲢﻴﻞ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ إﱃ ذﻟﻚ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻌﻀﻮي واﻟﺮﻣﺰي ﺑﲔ
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﳉﻴﺶ  ،4وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﳉﻴﺶ اﳊﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻜﻴـ ـﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘـ ـﻲ أرادت ﻟﻪ أن ﻳﻜ ـ ـﻮن دورﻩ ﺑﻌﻴـ ـ ـﺪ
ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻻ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﻗﻴﺎم اﳉﻴﺶ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻳﻀﻄﻠ ـ ـﻊ اﳉﻴﺶ اﳌﻐﺮﺑ ـ ـﻲ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـ ـﻦ اﳌﻬﺎم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﺈﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻴﺎﻣ ـ ـﻪ ﲟﻬﻤﺘﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓ ـ ـﻲ اﻟﺪﻓ ـ ـﺎع
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 1إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺑﻮ ﺧﺰام ،رؤﻳﺔ ﻟﻴﺒﻴﺔ ﻋﻦ اﻹﺻﻼح ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ) ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﰲ ﻧﺪوة اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎﳌﻲ وأﲝﺎث اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺧﻀﺮ  ،ﺑﻠﻐﺎزي ﰲ -21
 22ﻳﻮﻧﻴﻮ ،( 2005ص . 510
 2أﻣﲑة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺴﻦ دﻳﺎب ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 181
 3ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﴰﺎش ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص.50
 4ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪﻻﱐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 336
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ﻋﻦ أراﺿﻲ اﻟﺒﻼد ،ﻟﻌﺐ دورا ﻛﺒﲑا ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺠﺰات اﻟﻀﺨﻤﺔ
ﻛﺘﺸﻴﻴﺪ اﻵﺑﺎر ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء واﻟﻄﺮق وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ أﻏﺎدﻳﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻟﺰال.
ﻛﻤﺎ ﻗﺎم اﳉﻴﺶ ﺑﺪور ﻫﺎم ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﺪ اﳍﺠﻤﺎت اﻟﱵ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ
وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻬﺎ وإﺑﻄﺎل اﻟﺪﺳﺎﺋﺲ وﳏﺎرﺑﺔ أي ﺧﻄﺮ ﻳﻬﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﺑﺈﺑﺪاء رأﻳﻪ ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ أﺟﻬﺰﺗﻪ واﳉﻨﺮاﻻت اﳌﻮﺟﻮدة إﱃ ﺟﺎﻧﺐ
اﳌﻠﻚ اﳌﻐﺮﰊ ،وﺷﺎرك ﰲ اﳌﺸﺎورات ﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﶈﺎﻛﻤﺎت.
ﻗﺎم اﳌﻠﻚ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﺑﻌﺪ ﺧﻴﺎﻧﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻣﺤﻤﺪ أﻓﻘﻴﺮ وﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ اﶈﺎوﻟﺘﲔ

اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺘﲔ ﰲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت وأﳊﻖ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ،وأﺻﺒﺢ اﳌﻠﻚ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة
وﻣﻨﺬﺋﺬ ﻇﻞ اﳉﻴﺶ ﺣﺎﺿﺮا ﺑﻘﻮة وﻓﺎﻋﻼ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﺳﻮاء ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﻛﻨﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﳉﻨﺮاﻻت ﻇﻠﻮا ﻳﺴﺎﳘﻮن ﰲ اﻟﻜﻮاﻟﻴﺲ
ﻣﻦ وراء اﻟﺴﺘﺎر ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘ ـ ـﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳ ـﻲ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺧﺘﻴ ـ ـﺎرات اﳌﻌﺘﻤ ـ ـﺪة  ،1ﻓﺮﻏ ـ ـﻢ أن ﻫ ـ ـﺆﻻء اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻣﻮﺟـ ـﻮدون
ﰲ اﻔﺎء إﱃ أن ﺑﺼﻤﺎﻬﺗﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺸﺪة ﻓﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮارات ،وﻳﱰﻛﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ
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ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ،ﻓﻘﺪ ﺻﺮح اﳉﻨﺮال ﺣﻤﻴﺪو ﻟﻌﻨﻜﺒﺮي ﰲ ﻋﺎم  2003أن اﳉﻴﺶ ﻟﻦ ﻳﻘﻒ ﻣﻜﺘﻮف اﻷﻳﺪي إذا وﺻﻞ

اﻹﺳﻼﻣﻴﻮن إﱃ اﳊﻜﻢ وﻟﻮ ﻣﻦ ﺑﻮاﺑﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻋﱪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ .2
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﳉﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﲑ واﻟﺘﺪﺑﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮاﺟﺪﻩ داﺧﻞ اﳌﻄﺎرات
واﳌﻮاﻧﺊ واﳊﻘﻞ اﻟﺒﻨﻜﻲ واﻟﻌﻘﺎري وﻏﲑﻫﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻞ اﳌﻠﻚ اﳌﻐﺮﰊ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﻼﻗﻲ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﱀ ﻛﺎﳉﻴﺶ
ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ،ﺣﱴ ﻻ ﻳﺸﻜﻠﻮا ﺣﻠﻔﺎ ﻗﻮﻳﺎ وﺣﱴ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﳌﺮاﻗﺐ .3
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﳉﻴﺶ اﳌﻠﻜﻲ اﳌﻐﺮﰊ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪور ﻛﺒﲑ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻻت ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﻤﻤﺎ
ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن وﻻء اﳉﻴﺶ وﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻠﻚ ﻓـ ـﻲ إدارة دﻓﺔ اﳊﻜﻢ وﲞﺎﺻـ ـﺔ
ﰲ ﻓﱰات اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء  ،4ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻒ اﳉﻴﺶ ﻛﺪرع واق ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ أي ﲤﺮد ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل
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اﳌﻠﻚ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ " وﻧﻈﺮا ﻟﻠﺨﺼﺎل اﳉﻴﺪة اﻟﱵ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﺒﺎط ﺟﻴﺸﻨﺎ ﻓﻘﺪ أﺳﻨﺪﻧﺎ إﱃ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻬﻤﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ إدارة اﻟﺒﻼد ﺳﻮاء ﰲ ﻧﻄﺎق اﳌﻬﺎم اﻟﻮزارﻳﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ رﺟﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ اﻷوﺳﺎط اﳊﻀﺮﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ
5
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.وﻗﺪ ﺷﺎرك ﺟﻴﺸﻨﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ ،وإﻋﺪاد أﻋﻮان اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ"
ﻛﻤ ـ ـﺎ أن اﳌﻠﻚ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﳉﻴﺶ ﻓﻬﻮ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ،ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﻘﻮم ﲟﺮاﻗﺒﺔ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻼﻋﺒﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ،وﻣﻨﻪ ﻳﻌﺘﱪ اﳉﻴﺶ اﳌﻐﺮﰊ"ﺟﻴﺶ اﳌﻠﻚ"وﻟﻴﺲ "ﺟﻴﺶ اﻟﺸﻌﺐ " .6
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 1إدرﻳﺲ وﻟﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ  ،ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺤﻜﻢ اﳉﻨﺮاﻻت ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب ):(2012-05-11
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ .
 3ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪ ﻻﱐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 339
 4ﻋﻄﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ،ﻓﻮزي أﲪﺪ ﺗﻴﻢ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 472
 5ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،ص . 473
 6ﺳﻠﻮى ﳏﻤﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 161
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :آﻓﺎق ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب.
اﺳﺘﻤﺮ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ واﻟﺪﻩ ﻓﻔﻲ ﺧﻄﺎب ﻟﻪ ﰲ  1999أﻋﻠﻦ ﲤﺴﻜﻪ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ
اﳊﺰﺑﻴﺔ واﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻨﺎوﺑﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺻﺮح" ﺑﺄن اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﻨﺎء ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ وﻻ ﳝﻜﻦ
أن ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺘﺠﻤﺪا دون أن ﻳﺴﻘﻂ"  ،1وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳍﺬا ﻗﺎم اﳌﻠﻚ اﳉﺪﻳﺪ ﺑﺎﲣﺎذ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﳉﺪﻳﺪة ﳊﻞ ﻣﻠﻒ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳌﻐﺮب وأﻃﻠﻖ ﺳﺮاح ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ،ﻛﻤﺎ ﲰﺢ ﺑﻌﻮدة ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻌﺎرﺿﲔ وأﺳﺮﻫﻢ .2
ﰲ ﻇﻞ اﻧﺪﻻع اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺄﺛﺮت اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﳚﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﻷن ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ دﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ﺣﻜﺎﻣﻬﺎ وﻛﺬا
ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻗﺪ اﺧﺘﺎرت ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺎرا ﻣﻌﻴﻨﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺷﻌﺒﻬﺎ ﺑﺜﻮرات ﻹﺣﺪاث اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺰال ﺗﻌﻴﺶ اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺸﻌﱯ
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ﻣﺜﻞ ﺳﻮرﻳﺎ ،أﻣﺎ اﳌﻐﺮب ﺑﻘﻴﺎدة اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻓﺎﺧﺘﺎرت ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﱵ ﺑﺪأﻫﺎ اﳌﻠﻚ
اﻟﺮاﺣﻞ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﰲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت.

اﺧﺘ ـ ـﺎر اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤـ ـﺪ اﻟﺴﺎدس ﻓـ ـﻲ ﺧﻄـ ـﻮة إﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬ ـ ـﺔ ﻏﻠﻴﺎن اﻟﺸـ ـﺎرع اﳌﻐﺮﰊ وﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟـ ـﺔ دون ﺗﻄـ ـﻮر اﻟﻮﺿـ ـﻊ
إﱃ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺪﻣﻮي ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﺘﻘﺪﱘ رؤﻳﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺗﺘﻀﻤﻦ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻤﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد
اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ وﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺐ .

إن أﻫﻢ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﰲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷﺧﲑ ﻟﻌﺎم  2011وﺿﻊ ﳑﻠﻜﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ
ﺑﺮﳌﺎﱐ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ وﲰﻮ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻛﻤﺼﺪر ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت ،ورﺑﻂ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻧﺴﻖ
دﺳﺘﻮري ﻓﻌﺎل وﻣﻌﻘﻠﻦ ﺟﻮﻫﺮﻩ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﺳﺘﻘﻼﳍﺎ وﺗﻮاز�ﺎ وﻏﺎﻳﺘﻪ اﳌﺜﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ وﻛﺮاﻣﺔ اﳌﻮاﻃﻦ .3
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ وﰲ ﺧﻄﻮة أﺧﺮى ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺐ وﲡﻨﺐ ﻏﻀﺒﻪ ﺑﺈﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑـ ـﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘـ ـﺔ
ﰲ  ،2011ﻓﺎز ﺑﺎ ﺣﺰب اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ،وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺧﻄﻮة ﻹﺻﻼح اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﳌﻨﺎخ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﺮﺿﻪ واﻗﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﳌﻐﺮب.
إذن اﺳﺘﻄﺎع اﳌﻠﻚ اﳌﻐﺮﰊ أن ﻳﺴﺘﻐﻞ رﺻﻴﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ إﺻﻼح ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻜﺮس ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ وﺗﻮاﺟﻪ ﻮرة اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﱵ ﺗﺄﺛﺮ ﻬﺑﺎ ﺷﺒﺎب  20ﻓﱪاﻳﺮ.
اﻧﻌﻜﺴﺖ اﻟﺜﻮرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم  2011ﺑﺎﻹﳚﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻔﻲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﺒﲏ اﳌﻐﺮب ﳎﻤﻮﻋـ ـﺔ
اﺻﻼﺣﺎت دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،وﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﺻﺒﺢ اﳌﻐﺮب وﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷوروﺑﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ 2011
واﻟﱵ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﺣﻮاﱄ  100ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳕﻮ ﻣﻌﺘﱪ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،إذن ﻓﺎﳌﻐﺮب ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﻘﺮارﻩ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺳﲑﻓﻊ ﻗﺪر اﺳﺘﻘﺮارﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ .4
F17
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إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱴ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﳌﻐﺮﰊ ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ أﺧ ـ ـﺮى

 1أﻣﲑة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺴﻦ دﻳﺎب ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 211
 2ﻣﺒﺎرك ﻣﺒﺎرك أﲪﺪ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص . 268
 3ﳏﻤﺪ اﻷﻣﲔ وﻟﺪ اﻟﻜﺘﺎب ،اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ):(2012-06-05
4

http://zawaya.magharebia.com/ar/zawaya/opinion/474

ﻳﻮﻧﺲ اﻟﻐﻴﺎﺳﻲ ،اﳌﻐﺮب اﻟﺮاﺑﺢ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ اﳊﺮاك اﻟﻌﺮﰊ ): ( 2012-06-11

http://www.arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/1428
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ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وأﳘﻬﺎ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺬاﰐ ﻟﻸﺣ ـ ـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ـ ـﺔ ،ﻓﺎﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﻐﺮب ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﺗﺘﺴﻢ
ﺑﺘﻌﺪد اﻷﺣﺰاب وﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﺗﻌﺘﱪ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻔﻀﻠﺔ ﰲ ﲤﻴﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻮازن
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺪﺳﺘﻮري واﳌﺆﺳﺴﻲ اﻟـ ـ ـﻼزم ﻻﺳﺘﻤـ ـﺮار دوران اﻟﻌﻤﻠﻴ ـ ـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺿﻤ ـ ـﻦ ﻓﻠﻚ ﻣﻀﺒ ـ ـﻮط  .1ﻷن اﳊﻴ ـ ـ ـﺎة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ـ ـﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤـ ـﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋ ـ ـﺪد ﻣﻌﻘ ـ ـﻮل ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳍﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﳏﺪودة اﳌﻌﺎﱂ .
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﻐﺮب ﻣﻦ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﺪاﻋﻲ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻻﺧﺘﻼل اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري
وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ارﺗﻔﺎع اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺣﻴﺚ أن ارﺗﺒﺎط اﳌﻐﺮب ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪوﱄ أرﻫﻖ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻐﺮﰊ ﺑﺸﺮوﻃﻪ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أن ﺑﻮادر اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻹﲢﺎد اﻷورﰊ ﱂ ﺗﺄﰐ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺨﻄﻂ ﳍـﺎ
ﻓﺎﳌﻐﺮب ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك وﻟﻴﺲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻏﲑ ﻛﺎف
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ .
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اﻧﻌﻜﺴﺖ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﻳﻀﺎ ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ أوﺳﺎط
اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻮﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﻃﻞ واﻟﺬي ﻳﱰاوح ﻋﻤﺮﻩ ﺑﲔ  15و 24ﺳﻨﺔ
 17.6ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات  18.1ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱄ ،ﺎ ﻳﻌﺎﱐ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﻐﺮﰊ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻷﻣﻴﺔ ﰲ أوﺳﺎﻃﻪ وﺗﺪﻫﻮر اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ واﻧﺘﺸﺎر
اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻘﺼﺪﻳﺮﻳ ـ ـﺔ واﻟﺼﻔﺎﺋﺢ أﻣ ـ ـ ـﺎم ارﺗﻔﺎع ﻃﻠﺒ ـ ـﺎت اﻟﺴﻜ ـ ـ ـﻦ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺘﺸ ـ ـ ـﺎر اﻟﻔﺴ ـ ـﺎد اﻹداري واﻟﺮﺷ ـ ـﻮة واﶈﺎﺑـ ـ ـﺎة
ﰲ اﻷوﺳﺎط اﻹدارﻳﺔ ،وﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ اﻵﻓﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ إرادة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻗﻮة ﺗﻐﻴﲑ ﻻﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ.
ﳑ ـ ـ ـﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮل دﳝﻘﺮاﻃﻲ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﶈﺎور اﻟﺘﺎﻟﻴ ـ ـﺔ:
 .1اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺻﻼح دﺳﺘﻮري ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﻳﻘﻮى ﺻﻼﺣﻴـ ـﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﲡـ ـ ـﺎﻩ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،وﻳﻄﻮر اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﳚﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ .
 .2ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻷﻣﻴﺔ (.
 .3اﻟﻌﻤـ ـﻞ ﻋﻠ ـ ـﻰ ﲢﺴﲔ اﻟﻈﺮوف اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ ـ ـﻷﻓﺮاد اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،وﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﻌﺪاﻟـ ـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـ ـﺔ واﻟﻘﻀـ ـ ـﺎء
ﻋﻠ ـ ـﻰ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﰲ اﻷوﺳﺎط اﻹدارﻳﺔ ،ﻮﻃﻴﺪ ﻋﺪاﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
واﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 .4إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ ﲝﻴﺚ ﺗﻠﻐﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻔﺮدﻳﺔ وﺗﻜﻮن ﻣﺘﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ اﳌﻮاﺛﻴﻖ

1

ﳏﻤﺪ ﻣﺮواﱐ ،اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب  :اﻵﻓﺎق  ،اﳌﻤﻜﻨﺎت و اﻟﺮﻫﺎﻧﺎت ) :( 2012-05-03

http://ar.aloummah.org/index.php?option=com_content&view=article&id=261:2009-09-16-14-1440&catid=57:2008-09-15-09-29-47&Itemid=108
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واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﱰﻛﻴﺰ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﳌﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻌﻤﻞ واﻷﺣﻮال
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﺴﻄﺮة اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ....اﱁ .1
F180

 .5إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﰊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣ ـ ـﻦ ﺧﻼل إﻧﺸـ ـ ـﺎء ﳉﻨ ـ ـﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘ ـ ـﻊ
ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﺎرس ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ إﺧﻀﺎع اﻹدارة ﳍـ ـﺎ ،وﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ )إﻋﺪاد ﺟﺪول اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ( إﱃ ﻏﺎﻳﺔ إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
 .6ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻀﺎء وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻷي ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ.
ﰲ اﻷﺧﲑ إن اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺎت ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺪاﻳﺎت
ﻣﻐﺸﻮﺷـ ـ ـﺔ ﰈ ﻻ ﺗﻔﻀـ ـ ـﻲ إﻟ ـ ـ ـﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴـ ـ ـﺔ ،وﰲ ﻫﺬﻩ اﳌـ ـ ـﺮة ﺟـ ـ ـﺎء اﻟﺘﻌﺪﻳـ ـ ـﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷﺧﻴ ـ ـﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳ ـ ـ ـﺪ
ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ،ﻟﺬا ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺻﻤﻮد اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ أﻣﺎم إﻏﺮاء اﻟﻌﻮدة
إﱃ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺣﻜﻢ ﺳﻠﻄﻮﻳﺔ وﻓﻮﻗﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻻﺗﻔﺎق ﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر
وأن ﻳﺪرﻛﻮا ﳐﺎﻃﺮ اﻻﻧﻘﺴﺎم وأن ﻳﺴﺎﳘﻮا ﰲ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺆﻳﺪﻳﻬﻢ ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ.

 1ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺷﻜﺮ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ . 145 ،
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ﺧﻼﺻﺔ و اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت:
ﺗﺒﻨﺖ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪول اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ  ،اﳉﺰاﺋﺮ ،اﳌﻐﺮب ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ،وأﳘﻬﺎ اﻹﺻﻼح اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻘﺎﻧﻮوﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،وﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘ ـ ـﺪاول
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﺪدﻳ ـ ـﺔ إﻻ أن ﲡﺮﺑـ ـ ـﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤـ ـﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻓـ ـﻲ اﻟ ـ ـﺪول ﳏ ـ ـﻞ اﻟﺪراﺳ ـ ـﺔ
ﻻ ﺗﺰال ﺗﻌﺎﱐ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﲢﻮل دون ﲢﻘﻴﻖ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ.
ﺗﺘﻨﻮع اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﲢﻮل دون ﲢﻘﻴﻖ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﰲ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ )ﺗﻮﻧﺲ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،اﳌﻐﺮب(
وﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﺗﻜﺮﻳﺲ دﺳﺎﺗﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﺮﻏﻢ أن
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻐﺮب ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ إﻻ أ�ﺎ داﺋﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ إﻗﱰاح اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ وﻮﺳﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎﻬﺗﺎ ﲝﻴﺚ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﰲ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺪول ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﳎﺘﻤﻌﻬﺎ اﳌﺪﱐ ﺑﺸﻘﻴﻪ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ وﻋﺪم
ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﻬﺎﻣﻪ ﰲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ،ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺪول ﲢﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ذات اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋـ ـ ـﺔ ،إﻻ أن اﻟﻨﻈ ـ ـﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـ ـﺔ ﳍـ ـﺬﻩ اﻟﺪول ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠ ـ ـﻰ ﺗﻜﺒﻴﻠﻬ ـ ـﺎ ﻣ ـ ـﻦ ﺧـ ـﻼل ﳎﻤﻮﻋ ـ ـﺔ
ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﲢﻮل دون ﲢﻘﻴﻖ إﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،وﺗﺘﻨﻮع ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎت ﺑﲔ اﻻﻗﺼﺎء واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ إﱃ اﳌﻼﺣﻘﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ إﱃ اﻹﺣﺘﻮاء
واﻹﺳﺘﻘﻄﺎب ،وذﻟﻚ ﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪول ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻷﺧﺬ ﺑﺘﻌﺪدﻳﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻌﻞ
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳎﺮد وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ واﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ أﳘﻬﺎ
ﻏﻴﺎب اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻏﻴﺎب اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻨﺨﺒﻮى وﺿﻌﻒ ﺗﺮﻛﻴﺲ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺸﻘﺎﻗﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ
اﻷﺣﺰاب وداﺧﻞ اﳊﺰب اﻟﻮاﺣﺪ ،وﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻀﻌﻒ ﻫﺎﺗﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﻳﺲ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ وﻓﺘﺢ ﺑﺎب
اﳊﻮار وﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻛﻤﺎ أن اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﰲ اﻟﺪول ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪد واﻟﺘﻨﻮع إﻻ أ�ﺎ ﻻ ﺗﻘﻮم ﲟﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻛﻤﺎ
ﳚﺐ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ،وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﲡﺎﻫﻬﺎ ﻛﺮﻓﺾ اﳌﻠﻚ
اﳌﻐﺮﺑـ ـﻲ أي وﺳﺎﻃ ـ ـﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴـ ـ ـﻦ اﻟﺸﻌﺐ ،وﻛ ـ ـﺬا ﺗﻜﺮﻳﺲ ﳎﻤﻮﻋ ـ ـﺔ ﻗﻮاﻧﻴ ـ ـﻦ دﺳﺘﻮرﻳ ـ ـﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ـ ـﺔ ﺗﻘﻴﺪ ﻋﻤﻠﻬ ـ ـﺎ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓ ـ ـﺔ
إﱃ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ)اﻻﺣﺘﻮاء واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ واﻹﻗﺼﺎء إﱃ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﺨﲑ واﻹﻧﺸﺎء(...
ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون اﺳﺘﻘﻼل اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻻﺳﺘﻤﺮار ﻧﻈﺮة اﻟﻌﺪاء ﺑﲔ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ .
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب داﺧﻠﻴﺔ ﲢﻮل دون ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ
أﳘﻬﺎ ﻏﻴﺎب اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺼﺮاع ﺣﻮل اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﻷﺟﻞ ﲡﺎوز ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ.
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إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﲤﺜﻞ ﻋﻼﻗﺔ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﻟﺪول ﳏﻞ
اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻮﻧﺲ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،اﳌﻐﺮب ﻣﻌﻴﻘﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ،وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻬﺑﺬﻩ اﳊﺮﻛﺎت ،وﻗﺪ ﻧﻮﻋﺖ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻐﺮب  ﺳﻴﺎﺳﺎﻬﺗﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳊﺮﻛﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ اﱃ اﻻﻗﺼﺎء واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ إﱃ اﻹﺳﺘﻘﻄﺎب واﻻﺣﺘﻮاء ،وﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﺗﺘﻄﻮر ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﳊﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺑﺎﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺘﻄﺮف وﻗﺒﻮل ﻛﻞ ﻃﺮف ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﺣﱰام رأي اﻟﺸﻌﺐ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺮﺳﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﰲ  2011ﺑﻔﻮز ﺣﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺮﺳﺘﻪ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم  2011ﺑﻔﻮز ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺸﺎرك اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ إﻋﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ وﺑﺪرﺟﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ إﱃ أﺧﺮى ،ﻓﻔﻲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﲔ رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ واﳉﻴﺶ اﻟﺬي ﻟﻌﺐ
دورا ﻫﺎﻣـ ـ ـﺎ ﰲ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴ ـ ـﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃـ ـﻲ ﰲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨـ ـ ـﺎت ،أﻣـ ـ ـﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒـ ـﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﻓ ـ ـﺎن اﳉﻴﺶ اﳌﻠﻜـ ـﻲ ﻟ ـ ـ ـﻪ دور
ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﰲ اﳋﻔﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ،أﻣﺎ اﳉﻴﺶ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻠﻪ دور
ﺗﺪﺧﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﰲ اﻟﺜﻮرة اﻷﺧﲑة اﻧﻘﻠﺐ دورﻩ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻖ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ إﱃ داﻓﻌﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ.
ﻟﺘﻜـ ـﺮﻳﺲ ﻋﻤﻠﻴ ـﺔ اﻟﺘﺤـ ـﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃـ ـ ـﻲ ﻻﺑ ـ ـﺪ ﻣ ـ ـﻦ إﺑﻌ ـ ـﺎد ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳉﻴﺶ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ـ ـﺔ وﺟﻌـ ـﻞ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴـ ـ ـﺔ
ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺎرس إﺧﺘﺼﺎﺻﺎﻬﺗﺎ ،ﰲ إﻃﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺣﱰاﻓﻴﺔ اﳉﻴﺶ ﺮك اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﲔ ،وﻻ ﻳﻜﻮن
ﻫﺬا إﻻ ﺑﺘﻜﺮﻳﺲ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻣﻬﺎم ﻛﻞ ﻃﺮف ﻣﻊ اﻟﺘﻤﺎﺷﻲ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ ﺳﻴﺎدة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﺗﻜﺮﺳﻪ
اﻟﺪﺳﺎﺗﲑ.
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خاتمة
تلعب الرتتيبات الدستورية والقانونية دوار مهما يف عملية اإلصالح السياسي من خالل توفري إطار
مناسب حيكم وحيافظ على عملية التحول الدميقراطـ ـ ـي ،وكذلك من خالل إرساء مؤسسـ ـ ـات مناسبـ ـة تساهـ ـ ـم
يف حتقيق عملية التحول الدميقراطي .
وقد تناولنا يف اإلشكالية اآلليات والرتتيبات القانونية اليت قامت عليها عملية اإلصالح وهتيئة النسق
السياسي والقانوين يف كل من تونس واجلزائر واملغرب ؟
اختذت قي ـ ـ ـادات دول املنطق ـ ـ ـة الثالث (تونس ،اجلزائ ـ ـر ،املغرب) مب ـادرة عمليـ ـ ـة اإلصالح السياس ـ ـ ـ ـ ـي
يف الثمانين ـ ـ ـات وبداية التسعينات ،وذلك حتت ضغوط أزمات داخلية وخارجية كثرية ،عربت عن رفضها شعوب
املنطقة .
تبنت نظم هذه املنطقة جمموعة من الرتتيبات الدستورية والقانونية للقيـ ـام بعملي ـ ـة التح ـــ ول الدميقراط ـ ـي
ففي تونس بدأت عملي ـ ـة التحول الدميقراطي م ـن خالل تبين التعددية السياسية وإلغاء نظام احلزب الواحد بعد
توىل زين العابدين احلكم يف  7نوفمرب  ،7897أما يف اجلزائر فبدأت عملية التحول الدميقراطي يف 7898

بفتح باب التعددية ووضع دستور  ،7898أما املغرب فقد أقر التعددية احلزبية يف عام  ،7891ويف التسعينات
أقر جمموعة من التعديالت الدستورية والقانونية كخطوة حنو حتقيق الدميقراطية.
لتكريس عملية اإلصالح السياسي يف الدول حمل الدراسة ،أخذت قياداهتا مبجموعة من اإلصالحات
الدستورية والقانونية قصد حتقيق التوازن بني السلطات الثالث ،وتطوير دور اجملتمع املدين ،وتكريس مبدأ التداول
على السلطة من خالل تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
أثبت الواقع السياسي يف دول املنطقة الثالث (تونس ،اجلزائر ،املغرب ) ،أن عملية اإلصالح السياسي يتحكم
فيها القادة السياسيون ،اللذين يعملون على وضع ترتيبات دستورية وقانونية حتافظ على هيمنة السلطة التنفيذية
على السلطات األخرى ،فالسلطة التنفيذية يف الدول الثالث تشارك يف ممارسة مهام السلطة التشريعية ،كما
تسيطر على السلطة القضائية .
باإلضافة أن نظم هذه الدول تضع جمموعة إصالحات دستورية وقوانني لتطوير منظمات اجملتمع املدين
بشقيها األحزاب واملنظمات املدنية واحلفاظ على حقوق اإلنسان ،وتنادى بإجراء انتخابات نزيهة وحرة ،غري أن
الواقع يثبت أن الكثري من الرتتيبات الدستورية والقانونية ختدم النظم السياسية القائمة من خالل احملافظة على بقاء
قيادات قدمية يف السلطة واحليلولة دون تغيريها ،وجعل مؤسسات اجملتمع املدين أداة لتحقيق أهدافها ومساعيها
دون حتقيق حتول دميقراطي حقيقي .
كما أن عملية التحول الدميقراطي يف هذه الدول مازالت تقصى العديد من القوى السياسية وهتمشها مثل
احلركات االسالمية السياسية ،ويف املقابل تسمح للمؤسسة العسكرية يف التدخل يف اللعبة السياسية ،هذا ما جيعلنا
نستنتج أن عملية التحول الدميقراطي اليت اختذهتا تونس واجلزائر واملغرب عملية اختذت بقرار فوقي وتتسم عملية
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اإلصالحات السياسية باحملدودية واهلامشية والشكلية ،حيث أهنا ال تكرس مبدأ التداول على السلطة بصورة
حقيقية .
وتستخلص الدراسة جمموعة من النتائج أمهها :
 عرفت دول املنطقة املغاربية تونس ،اجلزائر ،املغرب يف الثمانينات وبداية التسعينات أزمة متعددة األبعاد
أثارهتا مجلة من العوامل الداخلية واخلارجية ،متثلت العوامل الداخلية يف أزمة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية
أدت إىل إثارة غضب شعوب املنطقة وهزت شرعية النظم القائمة .
كما تأثرت دول هذه املنطقة مبجموعة عوامل خارجية مثلت تغريات عرفتها البيئة الدولية املعاصرة من اهنيار
لنظام السوفييت وانتهاء احلرب الباردة إىل فرض املؤسسات املالية الدولية سياسة املشروطية واملتضمنة تقدمي
املساعدات التكنولوجيا واملالية مقابل حتقيق اإلصالح السياسي ومحاية حقوق اإلنسان وغريها .
يف ظل هذه الظروف اختذت القيادة السياسية لدول املنطقة املغاربية قرار التحول الدميقراطي كحل لألزمة
الداخلية وإعادة بنـ ـاء شرعية نظمهـ ـ ـا املهتـ ـزة ،وكوسيل ـ ـة لكسب الشرعي ـ ـة الدولي ـ ـة واملساعدات االقتصاديـ ـة
من املؤسسات املالية والدول الكربى .
 تتسم اإلصالحات السياسية والدستورية التـ ـي اختذهت ـ ـا دول املنطق ـ ـة املغاربي ـ ـة باحملدودية ،حيث أن نف ـ ـس
القادة يسيطرون على السلطة وحيولون دون وصول حنب جديدة إليها ،كما أهنم يتخذون إصالحات سياسية
دستورية تكرس بقائهم يف السلطة ،مثل التعديل الدستوري اجلزائري األخري الذي منح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

عهدة ثالثة لرئاسة اجلمهورية ،كما أن النظام املغريب القائم على سياسة توريث احلكم حيول دون ممارسة مبدأ
تداول السلطة .
 كما كشفت عملية اإلصالح الدستوري واملؤسسي يف دول املنطقة املغاربية عن حمدوديتها من خـ ـ ـالل
اخللل يف تطبيق مب ـ ـدأ الفصل بني السلطـ ـات ،حيث منـ ـح صالحي ـ ـات واسع ـ ـة لرئيس الدول ـ ـة مسحت ل ـ ـه باهليمنـ ـة
على السلطة التشريعية والقضائية.
 إن هيمنة السلطة التنفيذية على التشريعية جعلتها تكتفي بأن متارس وظيفة التشريع إلضفاء الشرعية
على قرارات رئيس الدولة والنظام السياسي .

 كشفت املمارسة السياسية لإلنتخابات التعددية على إنتاج نفس النخب السياسية ،حيث عجزت هذه
األنظمة على تكوين خنب سياسية جديدة تعتمد على الكفاءة ،ألن العملية االنتخابية يشوهبا التزوير وال شفافية
مثل االنتخابات الرئاسية يف تونس منذ  7898إىل غاية  1007وهي تفرز فوز زين العابدين هبا .

 حق ـ ـق اجملتم ـ ـع املدن ـ ـ ـي كمؤش ـ ـ ـر م ـ ـن مؤشـ ـ ـرات عملي ـ ــة التح ــول الدميقراطـ ــي من ـ ـوا وتنوع ـ ــا ف ــي الع ـ ـدد
ويف االيديولوجيات غري أنه كشف عن ضعفه ألسباب داخلية وخارجية .
إن األسباب الداخلية اليت أدت إىل ضعف اجملتمع املدين يف كل من تونس واجلزائر واملغرب متشاهبة ،وتتعلق
باجملتمع املدين يف حد ذاته ،وأمهها سيطرة القيادات على السلطة ،االنقسامات والشقاقات ،ضعف الدميقراطية
الداخلية ،وغريها ...
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أما األسباب اخلارجية فتتعلق بالنظ ـ ـام السياسـ ـي وأمههـ ـا تنوي ـ ـع النظام ف ـ ـي اختـ ـاذ سياس ـ ـة تضم ـ ـن سيطرت ـ ـه
على اجملتمـ ـع املـ ـدين بني االحتـ ـواء واإلقصـ ـاء واإلنشاء والتسخري ،وكـ ـذا استخدام التمويـ ـل املـ ـايل كس ـالح لسيط ـرة
على اجملتمع املدين ،وبث الفرقة واالنقسامات الداخلية.
 إن عالقة احلركات السياسية اإلسالمية بعملية التحول الدميقراطي حتكمها عالقة هذه احلركات بالنظام
السياسي ،حيث أن إستخدام النظام السياسي اجلزائري وسيلة اإلقصاء يف التسعينات ضد اجلبهة اإلسالمية
لإلنقاذ جعل عملية التحول الدميقراطي تتوقف ،ويف املقابل متكن النظام املغريب يف انتخابات  1077بإحتواء
االجتاه اإلسالمي (حرب العدالة و التنمية) فاستمرت عملية التحول الدميقراطي .
 تلعب املؤسسة العسكرية يف دول املنطقة املغاربية دورا معيقا يف عملية التحول الدميقراطي ولكن بدرجات
متفاوتة بني دول املنطقة املغاربية ،حيث جند أن املؤسسة العسكرية اجلزائرية تلعب دورا تدخليا كبريا يف عملية
التحول الدميقراطي مثل توقيفها للمسار االنتخايب يف عام  ،7887كما تلعب املؤسسة العسكرية امللكية دورا
تدخليا يف اجلانب السياسي ولكن بصورة خمفية ومن وراء الستار ،أما تونس فقد تعرضت فيها املؤسسة العسكرية
لالضطهاد واإلبعاد عن السياسية منذ توىل بورقيبة احلكم فكانت تتدخل فيها وفق إرادات القادة السياسيني

فتساهم يف إعاقة عملية التحول الدميقراطي ،ولكن عند اندالع ثورة 71جانفي  1077أصبحت دافعا لعملية
التحول الدميقراطي.

التوصيات :

 تبين عملية إصالح دستوري وسياسي تضمن تكريس مبدأ الفصل بني السلطات التشريعية والتنفيذية
والقضائية ،من خالل تقليص صالحيات السلطة التنفيذية خاصة يف جمال التشريع لصاحل السلطة التشريعية
وحتديد مدة الرئاسة يف واليتني متتاليتني يف إطار تكريس مبدأ التداول على السلطة .

 وضع قانون حزيب وانتحايب مناسب يكرس عملية التحول الدميقراطي ،وذلك بإلغاء القيود اليت حتد
من استقاللية وعمل األحزاب السياسية ،وتداخل مؤسسات الدولة ومؤسسات احلزب ،ومن جهة أخرى على
األحزاب السياسية إصالح بنيتها الداخلية وهياكلها وتبين الدميقراطية الداخلية ووضع برامج انتخابية ذات معامل
حمددة نابعة من الواقع املعاش للشعب ،أما بالنسبة للنظام اإلنتحايب فالبد من إصالحه بطريقة تكرس الشفافية
والنزاهة يف االنتخابات ،باإلضافة إىل وضع جلنة قضائية شعبية تقوم على مراقبة االنتخابات وتكون هلا
صالحيات واسعة تسمح هلا مبراقبة اإلدارة منذ بداية عملية االنتخاب إىل غاية فرز األصوات.
 تطوير املنظمات املدنية للمجتمع املدين من خالل إصالح هياكلها وتكريس الدميقراطية الداخلية
ومن خالل املسامهة يف التنشئة السياسية للمجتمع ونشر الثقافة الدميقراطية ،حيث إلجناح عملية التحول
الدميقراطي البد من تفعيل دور اجملتمع املدين يف مجيع اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ولعب دور
الوسيط بني النظام السياسي واملواطنني .

 تبين احلركات السياسية اإلسالمية برامج واضحة املعامل وعصرية واقعية تتبين املعضالت االقتصادية
واالجتماعية والسياسية .
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 العمل على تكـ ـ ـريس مب ـ ـدأ الت ـ ـداول عل ـ ـى السلط ـ ـة داخ ـ ـل املؤسس ـ ـات الدستوري ـ ـة وحتيي ـ ـد دور املؤسسـ ـ ـة
العسكرية واقتصاره يف احلفاظ على األمن والدفاع عن السيادة الوطنية .
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 .15الربزجني ،سرهنك محيد صاحل .مقومات الدستور الدميقراطي وآليات الدفاع عنه .عمان:درا دجلة.4007 ،
 .16اجلابري ،حممد عابد .الدميقراطية وحقوق اإلنسان .بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.1772 ،
 .19اهلرماسي ،حممد عبد الباقي .اجملتمع والدولة يف املغرب العريب.بريوت:مركز دراسات الوحدة العربية .1781،
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 .18الكواري ،على خليفة ،آخرون .مداخل االنتقال إىل الدميقراطية يف البلدان العربية .بريوت:مركز دراسات
الوحدة العربية. 4003 ،
 .17الكواري ،على خليفة ،آخرون .مداخل االنتقال إىل الدميقراطية يف البلدان العربية .بريوت:مركز دراسات
الوحدة العربية.4005 ،
 .40الكواري ،علي خليفة ،آخرون .املسألة الدميقراطية يف الوطن العريب.بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،
.4004
 .41الكواري ،على خليفة ،آخرون .الدميقراطية داخل األحزاب يف البلدان العربية .بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية . 4002 ،
 .44الكتيب ،ابتسام ،آخرون .الدميقراطية والتنمية الدميقراطية يف الوطن العريب .بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية. 4002،
 .43اللحية ،احلسن .مسارات النخب السياسية يف املغرب .الدار البيضاء :أفريقيا الشرق.1778 ،
 .42املدين ،توفيق .املعارضة التونسية نشأهتا وتطورها.دمشق  :احتاد كتاب العرب.4001 ،
 .45السرجاين ،راغب .قصة تونس من البداية إىل الثورة  .4011القاهرة:دار أقالم لنشر والتوزيع والرتمجة ،
.4011
 .46املصدق ،رقية .املرأة والسياسة التمثيل السياسي يف املغرب .الدار البيضاء :دار توبقال للنشر.1770 ،
 .49املركز العريب لتطوير حكم القانون والنزاهة .القضاء يف الدول العربية رصد وحتليل(األردن ،لبنان ،املغرب،
مصر) ،بريوت4009 ،
 .48املشاط ،عبد املنعم .دليل الدميقراطية .القاهرة :الشروق الدولية.4011 ،
 .47السيد ضلع ،مجال حممد .قضايا اإلصالح السياسي كمدخل إلعادة بناء الدولة يف إفريقيا .ليبيا:الدار
اجلامعية غريان.4008 ،
 .30العياشي ،عنصر .سوسيولوجيا الدميقراطية والتمرد باجلزائر .القاهرة :دار األمني.1777 ،
 .31الفاحل ،مرتوك .اجملتمع والدميقراطية والدولة يف البلدان العربية .بريوت:مركز دراسات الوحدة العربية.4004 ،
 .34الصاوى ،على .مستقبل الربملان يف العامل العريب .القاهرة  :النهضة العربية.4000 ،
 .33القباج ،حممد مصطفى .املسلسل الدميقراطي  :الواقع واآلفاق(.)1783-1795يف أمحد جديرة وآخرون
"التجربة الدميقراطية يف اململكة املغربية" .القاهرة:دار املستقبل العريب .1789،
 .32الشرقاوي ،سعاد  .النظم السياسية يف العامل املعاصر حتديات وحتوالت .القاهرة :دار النهضة العربية،
.4004
 .35اخلطيب ،سعدي حممد .العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية يف األنظمة الدستورية العربية دراسة
مقارنة .بريوت:منشورات احلليب احلقوقية.4008 ،
 .36اخلشت ،حممد عثمان .اجملتمع املدين .القاهرة :األمل للطباعة والنشر.4002 ،
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 .39باروت ،مجال ،آخرون .األحزاب واحلركات واجلماعات اإلسالمية .سوريا  :املركز العريب للدراسات
اإلسرتاتيجية.4006 ،
 .38بوقفة عبد اهلل .القانون الدستوري تاريخ ودساتري اجلمهورية اجلزائرية .عني مليلة :دار اهلدى. 4008 ،
 .37بوشعري ،سعيد .النظام السياسي اجلزائري.عني مليلة :دار اهلدى.1773 ،
 .20بوضياف ،حممد .األحزاب السياسية ومنظمات اجملتمع املدين يف اجلزائر .سطيف :دار اجملدد للنشر
والتوزيع ،دون تاريخ نشر.
 .21بريم ،سالمة ،آخرون .جدلية الدولة واجملتمع باملغرب .الدر البيضاء:إفريقيا الشرق.1774 ،
 .24بلحاج ،صاحل .املؤسسات السياسية والقانون الدستوري يف اجلزائر منذ االستقالل إىل اليوم .اجلزائر:ديوان
املطبوعات اجلامعية.4010،
 .23بن محودة ،بوعالم .املمارسة الدميقراطية للسلطة بني النظرية والواقع .اجلزائر :مطبعة دحلب.دون تارخ نشر.
 .22بنسعيد ،العلوي سعيد ،ولد أباه ،السيد .عوائق التحول الدميقراطي يف الوطن العريب .دمشق :دار الفكر
العريب.4006 ،
 .25بعلي ،حممد الصغري .القانون اإلداري التنظيم اإلداري .عنابة  :دار العلوم للنشر والتوزيع ،دون تاريخ نشر.
 .26دبلة ،عبد العايل .الدولة اجلزائرية احلديثة االقتصاد واجملتمع والسياسة .القاهرة :درا الفجر للنشر والتوزيع
 ،دون تاريخ نشر .
 .29درويش ،حممد فهيم .مرتكزات احلكم الدميقراطي وقواعد احلكم الرشيد .القاهرة:دار النهضة العربية،
.4010
 .28درويش ،حممد فهيم .الشرعية الدولية حلقوق اإلنسان بني سيادة السلطة وحكم القانون .القاهرة :النسر
الذهيب.4009 ،
 .27هانتجتون ،صامؤيل(.ترمجة عبد الوهاب علوب) .املوجة الثالثة للتحول الدميقراطي يف أواخر القرن
العشرين،مصر :دار سعاد الصباح. 1773 ،
 .50هانتجتون ،صامؤيل(.ترمجة طلعت الشايب) .صدام احلضارات ...وإعادة صنع النظام العاملي .دون بلد
الطبع :سطور.1778 ،
 .51واتربوري ،جون(.ترمجة نعمة ماجد و عطية عبود) .امللكية والنخبة السياسية يف املغرب .بريوت :دار الوحدة،
.1784
 .54وهبة ،ربيع ،آخرون .احلركات االحتجاجية يف الوطن العريب (مصر -املغرب -لبنان-البحرين).بريوت  :مركز
دراسات الوحدة العربية.4011 ،
 .53زرنوقة ،صالح سامل .أمناط اإلستالء على السلطة يف الدول العربية .القاهرة :مكتبة مدبويل.1773 ،
 .52زغدود ،علي .اجلمعيات ذات الطابع السياسي يف اجلزائر التجمع الوط ي اإلسالمي .اجلزائر :دون دار طبع،
.1773
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 .55زغدود ،على .األحزاب السياسية يف الدول العربية .اجلزائر :دون دار طبع ،دون تاريخ طبع.
 .56محيد رشيد ،عبد الوهاب .التحول الدميقراطي يف العراق.بريوت :مركز الدراسات الوحدة العربية.4006 ،
 .59طربوش ،قائد حممد .السلطة التنفيذية يف الدول العربية ذات النظام اجلمهوري حتليل قانوين مقارن.
بريوت :املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع .1776،
 .58كامل ،نبيلة عبد احلليم .الوجيز يف النظم السياسية والقانون الدستوري املغريب .الدار البيضاء :دار النشر
املغربية.1780 ،

 .57لوبيس كاريسا ،برينايب(.ترمجة بديعة اخلرزاي) .االنتخابات املغربية منذ  1760إىل اآلن  ،..الدار البيضاء:

النجاح اجلديد. 4007 ،
 .60لعشب ،حمفوظ .التجربة الدستورية يف اجلزائر .اجلزائر  :املطبعة احلديثة للفنون املطبعية.4001 ،
 .61مالكي ،أحممد ،آخرون .تنسيق وحترير على خليفة الكواري وعبد الفتاح ماضي .ملاذا انتقل اآلخرون إىل
الدميقراطية وتأخر العرب ؟ دراسة مقارنة لدول عربية مع دول عربية أخرى .بريوت:مركز دراسات الوحدة
العربية. 4007 ،
 .64مهنا ،حممد نصر .يف النظم الدستورية والسياسية دراسة تطبيقية .اإلسكندرية :املكتب اجلامعي احلديث،
.4005
 .63مزايل ،حممد .رسالة مفتوحة اىل بورقيبة .القاهرة :مركز األهرام . 1788،
 .62ميتكس ،هدى .االجتاهات املعاصرة يف دراسة النظم السياسية يف دول العامل الثالث .يف على الدين
هالل وإمساعيل حممود ،اجتاهات حديثة يف علم السياسة ،القاهرة :منشورات اللجنة العلمية للعلوم السياسية
واإلدارية العامة. 1777 ،
 .65منيسي ،أمحد (حمرر) .التحول الدميقراطي يف دول املغرب العريب .القاهرة :مركز الدراسات السياسية
واإلسرتاتيجية. 4002 ،
 .66مسعد نفني (حمرر) .األداء الربملاين للمرأة العربية دراسة حاالت مصر وسوريا وتونس .بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية.4005 ،
 .69مسعد ،نيفني .املشاركة السياسية للمرأة العربية .مصر :دون دار نشر.4008 ،
 .68مرابط ،فدوي .السلطة التنفيذية يف بلدان املغرب العريب"دراسة مقارنة قانونية" .بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية.4010 ،
 .67مراد ،علي عباس .اجملتمع املدين والدميقراطية .بريوت :جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنسر والتوزيع
.4007،
 .90مراد ،على عباس .دميقراطية عصر العوملة .بريوت :جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،
.4009
 .91مركز زايد للتنسيق واملتابعة ،املشهد السياسي املغريب من خالل األحزاب املغربية .املغرب  :مركز زايد
171

للتنسيق واملتابعة ). 4001 ،
 .94ناجي ،عبد النور .جتربة التعددية والتحول الدميقراطي دراسة تطبيقية يف اجلزائر .القاهرة:دار الكتاب
احلديث. 4010 ،
 .93ناجي ،عبد النور .النظام السياسي اجلزائري من األحادية إىل التعديدية السياسية .قسنطينة:ديوان املطبوعات
اجلامعية.4006 ،
 .92نوىل ،أوكديبا( .ترمجة أمين السيد شبانة وجمموعة من املرتمجني) .احلكم والسياسة يف أفريقيا .القاهرة:مطبعة
اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية.4003 ،
 .95عبد اجلواد ،مجال ،آخرون .التحول الدميقراطي املتعثر يف مصر وتونس .القاهرة :مركز دراسات حقوق
اإلنسان.1778 ،
 .96عبد الصادق ،علي .مفهوم اجملتمع املدين قراءة أولية .القاهرة :مركز احملروسة للنشر واخلدمات الصحفية
واملعلومات. 4002 ،
 .99عبد الغاين ،مصطفى .مستقبل الدميقراطية يف البالد العربية يف ضوء احلوار العريب -األوريب .القاهرة :
املكتبة األكادميية.4007 ،
 .98عالين ،اعليه .احلركات اإلسالمية يف الوطن العريب دراسة مقارنة باحلالة التونسية .القاهرة  :دار مصر
احملروسة. 4008 ،
 .97عميمور ،حمي الدين .اجلزائر احللم والكابوس .اجلزائر :دار هومه. 4003 ،
 .80فوزي ،صالح الدين .واقع السلطة التنفيذية يف دساتري العامل مركزية السلطة املركزية .القاهرة :دار النهضة
العربية. 4003 – 4004 ،
 .81فوزي ،صالح الدين .النظم السياسية وتطبيقاهتا املعاصرة .القاهرة :دار النهضة العربية.1777 -1778 ،
 .84صاحل ،عطا حممد ،تيم ،أمحد فوزي .النظم السياسية العربية املعاصرة .طرابلس:مطبعة املركز العاملي لدراسات
وأحباث الكتاب األخضر 1246 ،ميالدي.
 .83قسم الدراسات االنتخابية والقانونية يف مركز بريوت لبأحباث واملعلومات .دساتري الدول العربية.بريوت:
منشورات احلليب. 4005 ،
 .82قرية ،إمساعيل ،آخرون .مستقبل الدميقراطية يف اجلزائر .القاهرة :مركز دراسات الوحدة العربية.4004 ،
 .85قرية ،إمساعيل ،آخرون .مستقبل الدميقراطية يف اجلزائر .بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.2009 ،
 .86ربيع ،فايز .الدميقراطية بني التأصيل الفكري واملقاربة السياسية.عمان :دار احلمد للنشر والتوزيع.4002 ،
 .89رزيق املخادمي ،عبد القادر .اإلصالح الدميقراطي يف الوطن العريب بني القرار الوط ي والفوضى البناءة.
القاهرة :دار الفجر للنشر والتوزيع. 4009 ،
 .88رشاد القصيب ،عبد الغفار .التطور السياسي والتحول الدميقراطي-الكتاب األول التنمية السياسية وبناء
األمة .القاهرة :دون دار طبع.4006 ،
171

 .87شقري ،حممد .الدميقراطية احلزبية يف املغرب بني الزعامة السياسية والتكريس القانوين .املغرب :أفريقيا الشرق،
. 4003
 .70شقري ،حممد .تطور الدولة يف املغرب (إشكالية التكون والتمركز واهليمنة من القرن الثالث ق.م إىل القرن
العشرين) .الدار البيضاء :إفريقيا الشرق. 4006 ،
 .71تامالت ،حممد .اجلزائر من فوق الربكان حقائق وأوهام  .1777-1788اجلزائر :دون دار طبع،
.1777
 .74ثابت ،أمحد .التحول الدميقراطي يف املغرب .القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية.1772 ،
 .73خري اهلل ،خري اهلل .املغرب يف عهد حممد السادس ماذا تغري .بريوت :دار الساقي. 4009 ،
 .72مخليش ،عزيز .االنتفاضات احلضرية باملغرب .الدار البيضاء :أفريقيا الشرق.4005 ،
 .75ضريف ،حممد .النسق السياسي املغريب املعاصر .القاهرة :أفريقيا الشرق.1770 ،

ب /المقاالت

.1أبو خزام ،إبراهيم ،رؤية ليبية عن اإلصالح يف الوطن العريب( ،مداخلة يف ندوة الدميقراطية واإلصالح السياسي
يف الوطن العريب ،جامعة القاهرة  / 44-44الصيف  -يونيو .)4005/
 .4أربيعي ،محيد" ،محاية حقوق اإلنسان باملغرب بني النص القانوين و االجتهاد القضائي" (،املؤمتر السنوي
األول "حقوق اإلنسان يف األنظمة الدستورية العربية – الواقع واملأمول .مركز دراسات وحبوث حقوق اإلنسان،
جامعة أسيوط يف 16-12مارس .) 4006
 .3األهرام" ،انتفاضة تونس أوىل ثورات ويكليكس" ،العدد .4011/01/16 ،2533
 .2الطاهر طالب" ،دور اللجنة املتساوية األعضاء يف تسوية اخلالف"( ،مداخلة يف امللتقي الوط ي حول
نظام الغرفتني يف التجربة الربملانية اجلزائرية واألنظمة املقارنة ،وزارة العالقات مع الربملان) ،ج.4
 .5النجار ،أمحد السيد" ،حممد البوعزيزي  ....مأساة البطالة تونسيا وعربيا" ،جريدة األهرام ،25309،
. 4010/14/43
 .6السرجاين ،خالد" ،اجلزائر :تركيز السلطات يف قبضة بوتفليقة" ،ملف األهرام االسرتاتيجي ،العدد – 90
السنة السادسة – أكتوبر . 4000
 .9الشريف،نصر الدين " ،املصاحلة الوطنية متاعب وعقبات على الطريق" ،جريدة النبأ باجلزائر ،عدد  ،217من
2اىل  15ماي . 4005
 .8بوسلطان  ،حممد ،نظام الغرفتني يف الربملان بني الدميقراطية ومتثيل احلكومة( ،مداخلة يف امللتقى الوط ي حول
نظام الغرفتني يف التجربة الربملانية اجلزائرية واألنظمة املقارنة ،وزارة العالقات مع الربملان ،اجلزائر ).
 .7بورجا ،فرانسوا ،اإلسالميون والتحول الدميقراطي ...اقرتاحات البحث( ،مداخلة يف ندوة التحوالت
الدميقراطية يف الوطن العريب ،مركز البحوث والدراسات السياسة ،القاهرة يف 47سبتمرب01-أكتوبر.1770
 .10بن مجيع ،سنية ،املرأة واختاذ القرار احلياة العامة يف تونس منوذجا( ،مداخلة يف مؤمتر املشاركة السياسية للمرأة
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خربة الشمال اإلفريقي ،مركز دراسات املستقبل اإلفريقي،جامعة القاهرة يف .)4001
 .11بن مشاش عبد احلكيم" ،مستقبل حركات اإلسالم السياسي يف املغرب" ،جملة املستقبل العريب ،مارس
 ، 4006العدد  ،345السنة .48
 .14برقوق ،عبد الرمحان ،العيدي صونيا ،اجملتمع املدين والتحول الدميقراطي يف اجلزائر(،مداخلة مشرتكة قي
امللتقى التحول الدميقراطي يف اجلزائر ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة يف .)4005-11-10
 .13جايب عبد الناصر ،احلركات االجتماعية يف اجلزائر بني أزمة الدولة الوطنية وشروخ اجملتمع( ،مداخلة يف
منتدى احلركات اإلجتماعية يف العامل العريب دراسات عن احلركات االجتماعية يف مصر ،السودان ،اجلزائر ،تونس،
سوريا ،لبنان ،األدرن ،مركز البحوث العربية واإلفريقية ،مصر يف .) 4006
 .12محدي ،عبد الرمحن ،ظاهرة التحول الدميقراطي يف إفريقيا :القضايا والنماذج وآفاق املستقبل ،السياسة
الدولية ،عدد ( ،)113جويلية .1773
 .15محودي ،عبد اهلل،اجملتمع املدين ومنهج املقارنة املتشائمة( ،مشاركة يف ندوة وعي اجملتمع بذاته عن اجملتمع
املدين يف املغرب العريب ،معهد الدراسات عرب اإلقليمية للشرق األوسط ومشال إفريقيا وآسيا الوسطى جبامعة
برينستون ،الدار البيضاء يف .)1778
 .16حسنني ،توفيق إبراهيم ،االنتخابات الربملانية والتطور الدميقراطي يف الوطن العريب ،سلسلة حبوث سياسية،
مركز البحوث والدراسات السياسية بالقاهرة ،العدد  ،113يناير .1779
 .19ياسني ،محيد"،تغريات جوهرية لقطع الطريق أمام املزورين" ،يوميـ ـ ـ ـة اخلرب ،الع ـ ـدد  ،3761الصادر بت ـ ـ ـاريخ
.4003/14/ 16
 .18كلفايل ،خولة"،مقتضيات وخصائص التعددية السياسية يف اجلزائر يف ظل دستور ،" 1787/04/43
(مداخلة يف امللتقى الوط ي األول التحول الدميقراطي يف اجلزائر  ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة يف 11-10
ديسمرب  ،) 4005ص . 183
 .17كرمي ،مروة ،أزمة البديل الدميقراطي العريب تطيل عمر األنظمة االستبدادية( ،مداخلة يف ندوة أزمة النظام
العريب وإشكاليات النهضة ،مؤسسة اإلنتشار العريب. )4005-14 .03 ،
 .40لزهاري ،بوزيد" ،الدور التشريعي جمللس األمة على ضوء املادة  140من الدستور" ،جملة الفكر الربملاين،
العدد  ،09ديسمرب . 4002
 .41مرزوق ،حمسن ،احلركات اإلجتماعية يف تونس( ،مداخلة يف منتدى احلركات اإلحتجاجية يف العامل العريب
دراسات يف احلركات االجتماعية يف مصر ،السودان ،اجلزائر ،تونس ،سوريا ،لبنان ،األردن ،مركز البحوث العربية
واإلفريقية ،مصر يف .) 4006
 .44ميتكس ،هدى ،احلركة اإلسالمية يف املغرب واملرجعية املشرتكة مع النظام ،سلسلة حبوث سياسية ،مركز
البحوث والدراسات السياسية ،العدد  ،88نوفمرب .1772
 .43مركز دراسات الوحدة العربية ،جملة املستقبل العريب ،العدد  ،332ديسمرب . 4006
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 .42مرسي ،مصطفى عبد العزيز"،الثورات العربية والنظام العريب والصراع على األدوار اإلقليمية"،جملة
الشؤون العربية ،129 ،خريف .4011
 .45عدس ،عبد الوهاب" ،الشعوب تنتصر دائما" ،اجلمهورية.4011/01/40 ،40824 ،
 .46عكاش ،فضيلة".اآلثار السياسية لالنفتاح االقتصادي يف اجلزائر " (مداخلة يف امللتقى الوط ي األول
التحول الدميقراطي يف اجلزائر ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة يف  11 -10ديسمرب .4005
 .49فرحايت ،عمر ،مؤشرات التحول الدميقراطي يف اجلزائر (،مداخلة يف امللتقى الوط ي األول التحول
الدميقراطي يف اجلزائر ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة يف  11-10ديسمرب .)4005
 .48قنديل ،أماين ،التطور العاملي واإلقليمي ملفهوم حقوق اإلنسان وانعكاساته على املنظمات األهلية
دراسات حالة (مصر ،املغرب ،لبنان) ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،مكتب القاهرة ،دار نوبار للطباعة.
 .47روبرتس هيو ،اجلزائر بني الطريق املسدود واحلل األمثل ،دراسات عاملية ،مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث اإلسرتاتيجية ،العدد .8
 .30شكر ،عبد الغفار ،االنتقال الدميقراطي يف املغرب وعالقته بالواقع املصري( ،ندوة قضايا التحول الدميقراطي
يف املغرب دراسة مقارنة مبصر واألردن ،مركز دراسات حقوق اإلنسان ،القاهرة يف46-45نوفمرب،) 4000
.4001
 .31شرون ،حسينة "،التحول الدميقراطي يف اجلزائر وأثره على احلريات العامة"( ،مداخلة يف امللتقى الوطىن
األول التحول الدميقراطي يف اجلزائر ،جامعة بسكرة11-10 ،ديسمرب .) 4005

ج /الوثائق :

 .1اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،جبهة التحرير الوط ي ،خطاب الرئيس شاذيل بن جديد (اجلزائر،
قطاع اإلعالم والثقافة والتكوين ،ديسمرب.)1789
 .4اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،دستور  43فيفري : 1787
http://www.elmouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution89.htm

.3
.2
.5
.6

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،دون هيئة ،خطاب رئيس الدولة اليمني زروال ( اجلزائر  :املطبعة
الرمسية. )1775/10/ 44-8 ،
الفقرة  23من برنامج السيد اليامني زروال (لنب ي اجلزائر معا) ،مرتشح لالنتخابات الرئاسية ،يوم  16نوفمرب
.1775
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،حصيلة العهدة األوىل لفخامة رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة(
اجلزائر ،بدون جهة نشر. ) 4002 ،
السيد عبد العزيز بوتفليقة ،خطاب إعالن الرتشح لعهدة ثانية ،اجلزائر (فندق األوراسي) :األحد  01حمرم
 ،1245املوافق ل  44فيفري .4002
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 .9القانون األساسي عدد  34لسنة  1788املؤرخ يف  3ماي  1788املتعلق بتنظيم األحزاب( -07-
http://www.tunisi-cafe.com/vb
)4014
 .8اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،الدستور حسب آخر تعديل له نوفمرب  ،4008اجلزائر  :دار بلقيس.

د /التقارير :

 .1املنظمة العربية حلقوق اإلنسان ،تقرير عن حالة حقوق اإلنسان يف الوطن العريب  .1772القاهرة :املنظمة
العربية حلقوق اإلنسان ،التقرير الثامن.1772 ،
 .4تقرير اجملتمع املدين والتحول الدميقراطي يف الوطن العريب .1772القاهرة :األمني.1775 ،
 .3املرصد الوط ي حلقوق اإلنسان ،التقرير السنوي  1777من  1جانفي اىل 31ديسمرب ، 1778اجلزائر:
املرصد الوط ي حلقوق اإلنسان .
 .2املنظمة العربية حلقوق اإلنسان ،تقرير عن حالة حقوق اإلنسان يف الوطن العريب  .1779القاهرة :املنظمة
العربية حلقوق اإلنسان. 1779،
 .5مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية ،التقرير االسرتاتيجي العريب(  .)4003 -4004القاهرة  :مركز
األهرام للدراسات السياسية و اإلسرتاتيجية.
 .6مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية ،التقرير االسرتاتيجي العريب  .4002-4003القاهرة :مركز
الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية األهرام. 4002، ،
 .9مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية ،التقرير االسرتاتيجي العريب ( .)4005-4002القاهرة :مركز
األهرام للدراسات السياسية واإلسرتاتيجية. 4005 ،
 .8املنظمة العربية حلقوق اإلنسان  ،تقرير عن حقوق اإلنسان يف الوطن العريب  . 4007-4008مصر :
مركز دراسات الوحدة العربية . 4007،
 .7املنظمة العربية حلقوق اإلنسان ،تقرير عن حالة حقوق اإلنسان يف الوطن العريب السنوي -4007
 .4010بريوت:مركز دراسات الوحدة العربية.4010 ،

هـ  /قائمة المذكرات واألطروحات

 .1أمحد بدوي ،حممد عبيد .النظام السياسي يف اململكة املغربية ( .)1770-1794رسالة دكتوراه ،معهد
البحوث والدراسات اإلفرقية ،جامعة القاهرة. 1779 ،
 .4أمين السيد ،حممود عبد الوهاب .دور اجملتمع املدين يف عملية التحول الدميقراطي (دراسة حالة اململكة
املغربية منذ التسعينات) .رسالة دكتوراه ،معهد البحوث والدراسات اإلفريقية ،جامعة القاهرة.4011 ،
 .3البار ،أمني  .دور األحزاب السياسية يف دعم التحول الدميقراطي يف الدول املغاربية دراسة حالة اجلزائر
 .4009-1779رسالة ماجستري،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة حممد خيضر بسكرة،
.4010،4011
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.2اجلبو حممد ،عامر .أثر القيادة على التحول الدميقراطي يف تونس يف الفرتة من  1789إىل .4003
رسالة ماجستري ،معهد البحوث والدراسات العربية ،جامعة الدول العربية.4006 ،
 .5اجلبوري ،علي سامل جاسم .التعددية احلزبية وإشكالية تداول السلطة يف املغرب بني عامي4007-1770
رسالة ماجستري ،معهد البحوث والدراسات السياسية ،جامعة الدول العربية4011 ،
 .6العيدي صونية ،املشاركة السياسية والتحول الدميقراطي يف اجلزائر اإلنتخابات الرئاسية يف اجلزائر  8أفريل
 4002أمنوذجا – دراسة ميدانية يف مدينة بسكرة .رسالة ماجستري ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،جامعة حممد خيضر بسكرة. 4005/4002 ،
 .9العضايلة ،سامل محود أمحد .مبدأ الفصل بني السلطات يف النظام السياسي األردين (دراسة مقارنة) .رسالة
دكتوراه،كلية احلقوق ،جامعة عني مشس بالقاهرة4009 ،
 .8إمام ،عاطف مسري فهمي .التجربة الدميقراطية يف البحرين  :دراسة يف عقبات التحول الدميقراطي
(  .)4002 -1777رسالة ماجستري ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة. 4007 ،
 .7باي ،أمحد .آفاق التحول الدميقراطي يف العامل العريب ودور العوامل اخلارجية  :دراسة مقارنة حلاليت
اجلزائر ومصر .رسالة دكتوراه ،كلية العلوم السياسية واإلعالم ،جامعة دايل إبراهيم باجلزائر.4007-4008 ،
 .10بوضياف ،حممد .مستقبل النظام السياسي اجلزائري .رسالة دكتوراه ،كلية العلوم السياسية واإلعالم،
جامعة اجلزائر. 4008 ،
 .11بيوش ،صليحة .التداول على السلطة الرئاسية والياته يف دستور  .1776رسالة ماجستري ،كلية احلقوق
والعلوم السياسية ،جامعة احلاج خلضر باتنة4002-4003 ،
 .14بلعور ،مصطفى .التحول الدميقراطي يف النظم السياسية العربية دراسة حالة النظام السياسي اجلزائري
( .)4008 -1788أطروحة دكتوراه ،كلية العلوم السياسية واإلعالم ،جامعة اجلزائر.4007-4008 ،
 .13جعفر ولد املرابط ،ولد جعفر .الرقابة على دستورية القوانني يف دول املغرب العريب دراسة حتليلية
مقارنة يف دساتري كل من موريتانيا  -املغرب -اجلزائر  -تونس -ليبيا .رسالة ماجستري ،معهد البحوث والدراسات
العربية ،جامعة الدول العربية بالقاهرة. 4001 ،
 .12زيكارة نبيل ،اجمللس الدستوري بني السياسة والقانون .رسالة ماجستري ،معهد احلقوق والعلوم اإلدارية،
جامعة بن عكنون اجلزائر.1778-1779 ،
 .15زنبيع ،رابح .النظام القانوين لبأحزاب السياسية يف اجلزائر .رسالة ماجستري ،كلية احلقوق والعلوم اإلدارية،
جامعة اجلزائر4003/4004 ،
 .16زروقي ،مرزاقة .العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية يف النظام السياسي اجلزائري .رسالة ماجستري،
معهد العلوم السياسية واإلعالم ،جامعة اجلزائر.4004 ،
 .19حبة ،عفاف .التعددية احلزبية والنظام االنتخايب دراسة حالة :اجلزائر .رسالة ماجستري ،كلية احلقوق
و العلوم السياسية ،جامعة حممد خيضر بسكرة. 4005-4002 ،
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 .18حسن دياب ،أمرية إبراهيم .التحول الدميقراطي يف املغرب ودور املؤسسة امللكية ( )1778 - 1774
رسالة ماجستري ،معهد االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.4004 ،
 .17حتحوت ،نور الدين .املصاحلة الوطنية وأثرها على التحول الدميقراطي يف اجلزائر 4005 –1772
رسالة ماجستري ،معهد البحوث والدراسات العربية ،جامعة الدول العربية بالقاهرة4005 ،
 .40طعيبة ،أمحد .أزمة التحول الدميقراطي يف اجلزائر  .1772 -1788رسالة ماجستري ،معهد العلوم
السياسية والعالقات الدولية ،جامعة اجلزائر.1778-1779 ،
 .41كبري ،سيد أمحد .التحوالت السياسية يف بلدان املغرب العريب بني املطالب الداخلية والتأثريات
اخلارجية(. )4007 -1787رسالة ماجستري ،كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية ،جامعة اجلزائر.4010 ،
 .44كربيش ،نبيل .دوافع ومعيقات التحول الدميقراطي يف العراق وأبعاده الداخلية واخلارجية .شهادة
دكتوراه ،كلية احلقوق والعلوم السياسية  ،جامعة احلاج خلضر باتنة. 4008-4009 ،
 .43لطاد ،ليندة .املعارضة السياسية يف ظل التعددية احلزبية  .1779- 1787رسالة ماجستري ،معهد
العلوم السياسية والعالقات الدولية ،جامعة اجلزائر.4000-1777 ،
 .42حميميد زويد اللهييب ،حممد يوسف .تطور الفكر الدستوري والسياسي بني املغرب وتركيا .رسالة
ماجستري ،معهد البحوث والدراسات العربية ،جامعة الدول العربية بالقاهرة.4008 ،
 .45حممد أيوب ،عصام عبد الوهاب .متغري القيادة والتعددية السياسية يف تونس  .4004-1772رسالة
ماجستري ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.4006 ،
 .46حممد إمساعيل على ،سلوى .العامل الدي ي وظاهرة االستقرار السياسي يف املغرب .رسالة ماجستري ،كلية
االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.1777 ،
 .49مرزود ،حسني .مشاركة األحزاب يف املؤسسات السياسية يف اجلزائر  .1777-1787رسالة ماجستري،
معهد العلوم السياسية والعالقات الدولية ،جامعة اجلزائر.4004-4001 ،
 .48مرزوقي ،عمر .حرية الرأي والتعبري يف اجلزائر يف ظل التحول الدميقراطي  .4002-1787رسالة
ماجستري ،كلية العلوم السياسية واإلعالم ،جامعة يوسف بن خدة باجلزائر.4005 ،
 .47ناشف ،فريد .نظام احلكم يف اجلمهورية اجلزائرية يف ظل دستور  1796ودستور 1787دراسة مقارنة .
رسالة ماجستري ،كلية احلقوق ،جامعة عني مشس بالقاهرة. 1787 ،
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امللخص :
عرفت دول املنطقة املغاربية تونس واجلزائر واملغرب عملية التحول الدميقراطي يف هناية الثمانينات وبداية التسعينات
حتت ضغوط أزمة داخلية متعددة األبعاد االقتصادية واالجتماعية والسياسية الثقافية ،باإلضافة إىل جمموعة دوافع خارجية
أمهها اكتساح موجة التحول الدميقراطي لدول العامل واهنيار االحتاد السوفيايت وتطبيق القوى واملؤسسات العاملية لسياسة
املشروطية ملنح املساعدات االقتصادية واملالية والتكنولوجية لكل من تونس واجلزائر واملغرب .
أثناء هذه الظروف اختذت قيادات دول تونس واجلزائر واملغرب قرار البدأ بعملية التحول الدميقراطي كحل للخروج
من األزمات اليت تعاين منها وإعادة بناء شرعية نظمها املهتزة ،ولتحقيق عملية التحول الدميقراطي هبذه الدول مت األخذ
مبمجموعة من املؤشرات الدميقراطية أمهها إعادة هيكلة إطارها الدستوري واملؤسسي وتطوير مؤسسات اجملتمع املدين ،وتكريس
مبدأ التداول على السلطة من خالل إقرار االنتخابات التعددية .
أثبت الواقع التطبيقي هلذه املؤشرات الدميقراطية وجود جمموعة من املعوقات اليت حتول دون تطبيق دميقراطية فعلية
هبذه الدول وأهم هذه املعوقات تكريس دساتري كل من تونس واجلزائر واملغرب هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية
والقضائية بتوسيع صالحياهتا مقابل تقليص صالحيات السلطات األخرى ،باإلضافة إىل بروز ضعف اجملتمع املدين كأحد
أهم املعوقات اليت حتول دون حتقيق دميقراطية فعلية فيها ،حيث أن مؤسسات اجملتمع املدين تعاين من مشاكل يفرضها النظام
السياسي عليه للحيلولة دون استقالله وجعله تابعا هلا يف إطار تكريس تعددية شكلية تكون فيها مؤسسات اجملتمع املدين
جمرد وسيلة إلضفاء الشرعية على النظام السياسي ،اىل جانب معاناهتا من مشاكل داخلية سببها الرئيسي انعدام الدميقراطية
الداخلية .
باإلضافة أن عالقة احلركات السياسية اإلسالمية بعملية التحول الدميقراطي مثلت إحدى أهم املعوقات الىت حالت
دون حتقيق الدميقراطية يف كل من تونس واجلزائر واملغرب ،فقد استخدمت النظم السياسية هلذه ال ـ ـدول سياسـ ـ ـات متنوعة
(العنف ،االستقطاب واالحتواء ،التهميش  )..للحيلولة دون وصول هذه احلركات اىل السلطة ،أما يف الوقت الراهن فإن
عالقة احلركات االسالمية السياسية والنظم السياسة يف هذه الدول تتسم بالتعايش.
إىل جانب املعوقات السابقة مثلت املؤسسة العسكرية بتدخلها يف العملية السياسية أهم املعوقات التحول الدميقراطي
يف كل من تونس واجلزائر واملغرب ،وختتلف درجة إعاقة املؤسسة العسكرية لعملية التحول من دولة إىل أخرى حسب درجة
مشاركة املؤسسة العسكرية يف العملية السياسية ،وتعترب املؤسسة العسكرية اجلزائرية أكثر تدخال يف العملية السياسية ،ليتأيت
بعدها اجليش امللكي الذي يتحكم يف العملية السياسية يف اخلفاء ،ويف األخري تأتى املؤسسة العسكرية التونسية ،اليت أثبتت
بعد الثورة 41جانفي  1144أهنا أصبحت دافعا لعملية التحول الدميقراطي.
أخريا لتحقيق عملية حتول دميقراطي حقيقية يف كل من تونس واجلزائر واملغرب البد من إقرار نصوص دستورية حتقق
التوازن بني السلطات الثالث ،وتسمح لكل واحدة القيام مبهامها بكل حرية ،كما البد من نشر ثقافة دميقراطية داخل
مؤسسات اجملتمع املدين ،وحتلي كل من احلركات السياسية االسالمية والنظام السياسي بثقافة التعايش واحتام الطرف
األخر ،إىل جانب ضرورة ابتعاد املؤسسة العسكرية عن العمل السياسي واقتصار عملها يف اجملال املخصص هلا من خالل
تكريس الشرعية الدستورية وتطبيق مبدأ سيادة الشعب.

Abstract
The Arab Maghreb, such as Tunisia, Algeria and Morocco, witnessed a
process of democratization in the late eighties and early nineties under the
pressure of an internal multidimensional, economic, social, political and
cultural crisises as well as the external wave of democratization of the
countries all over the world, the collapse of the soviet union and the
application of powers and global institution to policy of conditionality for
granting economic financial and technological aid for Tunisia, Algeria and
Morocco.
During these circumstances, the leaders of Tunisia, Algeria and Morocco
decided to start the process of democratization as a solution to get out of their
crises to rebuild their shaken legitimacy, and to achieve the process of
democratization in these countries. A range of indicators of democracy has
been introduced. The most important ones are the restructuration of the
framework of constitution and institution, the development of civil social
institutions, and reinforcement of the principle of trade through the adoption
of multi –party elections.
There are indicators that showed that a set of obstacles prevent the
application of the true democracy in these countries. The most important
obstacles are the constitutions of Tunisia, Algeria and Morocco, dominated
by the executive branch and not by the legislative or the judicial ones .The
power abuses of the authorities ,as well as the weakness of civil society are
among the important obstacles that prevent the application of the true
democracy. Besides, there are major internal problems caused by the lack of
internal democracy.
In addition to this ,the relationship between Islamic political movements
and the process of democratization presented one of the main obstacles that
prevented the achievement of democracy in Tunisia, Algeria and Morocco. It
has used the political systems of these countries (violence, polarization and
marginalization…) to prevent these movements from getting to power, in
spite of the co-existence of the Islamic political movements in these countries.

Besides the former constraints, the military body is regarded as one of the
obstacles of the political process in Algeria, Tunisia and Morocco, although
the degree of disability of the military transformation process differs from state
to state according to the degree of participation of the military in the political
process. The royal army controls the political process in secret. The Tunisian
military, after the revolution on January 14,2011 has become a catalyst for the
process of democratic transition.
Finally, to achieve the transformational process of true democracy in
Tunisia Algeria and Morocco, a balance between the three authorities must be
adopted so to allow each one to function freely. We must promote a culture
of democracy within the institutions of civil society. Moreover, an analysis of
the Islamic political movements, culture of coexistence should be considered;
the respect for the other parties, as well as the need to move away the military
from political action and limited its activities by devoting the constitutional
legitimacy and the application of the principle of the sovereignty of the
people.

ABSTRACT :

Les pays de la zone du Maghreb à savoir la Tunisie ,l’Algérie et le Maroc,
ont connu un processus de transformation démocratique dans la fin des années
quatre –vingt et le début des années quarte –ving –dix sous la pression d’une
crise interne multidimensionnelles, économique, sociale, politique et
culturelle, outre les facteurs externes dont le plus important est la vague de
transformation social et démocratique des pays dans le monde ,l’effondrement
de l’union soviétique ,et l’application par les forces et entreprises mondiales
d’une politique qui consiste à conditionner l’octroi d’aide économique ,
financière et technologique à ces pays (Tunisie, Algérie, et Maroc) à des
changement politiques .
Face à changement, les chefs politiques de ces pays ont pris la décision
d’entreprendre un processus de transition vers la démocratie comme solution
afin de sortir des crises dont ils souffrent et réhabiliter la légimité perdue de
leurs régimes. Pour ce faire, ils ont emprunté une voie consistant
principalement à restructurer leur cadre constitutionnel et institutionnel, et
développer leurs instituions de la société civile, en vue de consacrer le
principe d’alternance en matière de pouvoir ,et ce en décidant d’organiser des
élections pluralistes .la mise en œuvre de ces indices démocratiques sur le
terrain a montré l’existence de plusieurs obstacles qui empêchent d’atteindre
une démocratie réelle au sein de ces pays .Parmi ces obstacles majeurs, est que
les constitution de la Tunisie, l’Algérie et la Maroc, ont favorisé la
domination du pouvoir exécutif au détriment des pouvoirs législatif et
judiciaire, en étendant leurs pouvoirs et en réduisant les pouvoirs des autres
autorités, cela s’ajoute à la faiblesse de la société civile, principale barrière pour
réaliser une réelle démocratie, ces société civiles buttent sur des problèmes
imposés par le régime politique qui les force à en être toujours dépendant, à
seule fin de consacrer un pluralisme de façade ou la société civil n’a d’autre
rôle que d’essayer de donner une crédibilité à un régime politique en mal de
légitimité, sans parler de problèmes internes qui ont pour cause l’absence
d’ une démocratie interne.

Notons par ailleurs le rapport des mouvements politique islamistes avec ce
processus de changement démocratique, qui a stoppé la démocratisation de ces
pays, après que ce régimes politiques ont fait usage de plusieurs politiques
pour les centre (violence, endiguement, marginalisation ) tout cela a été utilisé
pour empêcher ces mouvement d’atteindre le pouvoir .
Actuellement, force est constater que ces mouvement islamistes
coexistent avec les régimes en place dans ces pays.
Outre les obstacles précités, l’établissement militaire par son intervention
politique a constitué le plus important des freins au changement démocratique
en Tunisie , en Algérie et au Maroc, avec des degrés différents selon chaque
pays et en fonction de la participation dans chaque pays de l’armée dans la
politique.
C’est en Algérie que l’armée s’ingère le plus, vient ensuite l’armée royale
qui contrôle le processus politique en secret , et en fin l’armée tunisienne
vient en dernier, laquelle a montré après la révolution du 11 janvier 2011
qu’elle est devenue un garant du changement démocratique.
Nous pouvons dire à la fin de notre étude que pour réaliser un
changement démocratique réel en Tunisie, en au Algérie et au Maroc, il
faudrait édicter des textes constitutionnels qui puissent arriver à faire un
équilibre entre les trois pouvoirs (législatif, judiciaire, exécutif) et qui
permettent a chacun de ces pouvoirs d’accomplir librement ses taches, il
faudrait également diffuser une culture démocratique à l’intérieur des
établissements de la société civile.
Il faudrait aussi que tous les mouvements politiques islamistes fassent
preuve de culture de coexistence et de respect de l’autre, et que l’armée
s’éloigne de la politique pour s’occuper du rôle qui lui incombe, afin de
concrétiser la légitimité constitutionnelle et d’appliquer réellement le principe
de la souveraineté du peuple.

