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ت�صدير
كانت بداية العام  2011خمتلف ًة وا�ستثنائية يف العامل العربي حيث اندلعت الثورتني التون�سية وامل�رصية
اللتان جنحتا خالل �أ�سابيع قليلة يف �إق�صاء الرئي�سني التون�سي زين العابدين بن علي وامل�رصي حممد ح�سني
�شجع امتداد لهيب الثورات �إىل �أماكن متفرقة يف العامل
مبارك ،باحلد االدنى من العنف والدمار ،وهو ما ّ
العربي فبد�أت م�ؤ�رشاتها تت�ضح يف العديد من الدول العربية الأخرى � ّإما ب�شكل «مبا�رش» نتيجة بدء حركات
االحتجاج ال�شعبي فيها� .أو ب�شكل «غري مبا�رش» عندما بادرت حكومات عربية �إىل �إجراء تعديالت
د�ستورية ،ا�ستباقية ،جتنب ًا لو�صول رياح التغيري العربية �إليها .
يف حني جتاهلت �أنظمة �أخرى كل ما يجري م�ستبعد ًة �أن متتد لها نريان الثورات برغم �أن الأحداث �أثبتت
�أنه ال ميكن الزعم �أو االعتقاد ب�أن �أي نظام� ،أ ّي ًا كانت طبيعته ،و�أي حاكم� ،أ ّي ًا كان �شخ�صه و�سيا�سته ،كان
حم�صن ًا �أو م�ستبعداً من غ�ضب ال�شعوب الذي انطلق ومل يكن بو�سع �أحد جتنبه �أو احلد منه..
ال �شك �أن الأحداث التي �شهدتها دول املنطقة يف �إطار ما بات ُيعرف ب « الربيع العربي» مل تكن ع�شوائية،
ومل ت�أت من فراغ .و�سيكون من ال�سذاجة ردها �إىل مربرات تقليدية ب�سيطة «كامل�ؤامرة»� ،أو «العوامل
اخلارجية»� ،أو جمرد «تقليد ما جرى يف دول �أخرى» كما �سيكون من العبث التفكري �أن ال�شعوب ميكن
�أن تخرج بلحظات تاريخية بهذا العدد ،والتنوع ،واحلما�س ،والعنفوان دون وجود �أ�سباب وعوامل �ضاغطة
تربر ذلك وتدفع �إىل ما جرى .و�إن كان ال ميكن ا�ستبعاد تداخل �أو ت�أثري �أي من تلك «العوامل التربيرية»
�إال �أنه ال يجوز �أن نتجاهل �أن ثمة �أ�سباب عميقة ومرتاكمة مهدت الطريق ملا جرى .و�أو�صلت العديد من
دول املنطقة �إىل ما و�صلت �إليه.
بع�ض هذه الأ�سباب ترتبط بقوانني قائمة تقمع احلريات وتربر اال�ستبداد بد ًال من منعه .وبع�ضها الأخر مرتبط
ب�سيا�سات اقت�صادية� ،أفقرت العباد� ،أو �أمنية� ،أرعبت البالد ،وقادتنا �إىل ما و�صلنا �إليه.
و�سط كل هذه العوامل يربز الد�ستور بو�صفه حمور الكثري من املطالبات التي �صدحت بها حناجر املاليني
من ال�شعوب العربية ،ن�ساء ورجا ًال ،يف الكثري من �ساحات االحتجاج ال�شعبية طيلة ال�سنوات املا�ضية .وهنا
ينبغي الإ�شارة �إىل �أنه حتى و�إن مل ي�ستخدم لفظ الد�ستور حرفي ًا .لكن حتليل ال�شعارات التي رفعتها ال�شعوب
الثائرة ورددتها يف �شوارع منطقة �سيدي بوزيد التون�سية ،وميدان التحرير القاهري ،و�ساحة اجلامع العمري
بدرعا ال�سورية ،و�أزقة مدينة وهران اجلزائرية  ،و ميدان جمال عبد النا�رص و�سط مدينة عمان االردنية ،ويف
�أحياء مدينة الدار البي�ضاء املغربية وغري ذلك من املدن وال�ساحات العربية .حتليل تلك ال�شعارات ال بد �أن
يقودنا �إىل الد�ستور � ّأو ًال .و�أخرياً.
فعندما يرفع ال�شعب �شعارات املطالبة باحلرية ،والكرامة ،وامل�ساواة ،والعدالة االجتماعية ،وانهاء اال�ستبداد
ورحيل امل�ستبدين .فال �شك �أن كل هذه ال�شعارات مرتبطة بالد�ستور بالدرجة االوىل .فلو كانت الد�ساتري
القائمة تن�ص على تلك احلقوق ،نظري ًا ،وتكفل تطبيقها ،عملي ًا ،ملا احتاج الأمر �إىل ثورات .وثائرين وكل
هذا العنف والدمار الذي �أ�صاب دول املنطقة.
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تقدم الدرا�سة عر�ض وحتليل �سياق عملية كتابة الد�ستور .لكننا ال ننطلق هنا من حلظة كتابة الد�ستور �أو
ت�شكيل جلان �صياغته .و�إمنا نعود �إىل ما قبل ذلك ونبحث عن اخللفيات التي �أو�صلت ال�شعوب �إىل ثورتها،
ودفعت الحق ًا �إىل كتابة د�ساتري جديدة �أو تعديل د�ساتري قائمة.
حيث نعود �إىل الواقع ال�سيا�سي واالجتماعي يف تلك الدول ،ونبحث يف البيئة القانونية والأمنية التي كان
يعمل بها املجتمع املدين ،وهام�ش احلرية القانونية واالجتماعية لطرح ق�ضايا املر�أة وتبنيها والدفاع عنها.
ولعل ال�س�ؤال الأهم الذي �سنتعر�ض له يف �سياق هذا الف�صل هو هل مت ا�ستخال�ص الدرو�س والعرب من
التجارب ال�سيئة ال�سابقة عند ت�شكيل جلان �صياغة الد�ساتري،و�أثناء كتابتها،واعتمادها؟ وهل راعت تلك
اللجان معايري ال�شفافية والت�شاركية يف عملها �سواء �أثناء كتابة ومناق�شة الن�صو�ص الد�ستورية �أو عند �إقرارها؟
�أم ان حال الدول العربية بعد ربيعها ،بقي،كما كان قبله؟
ال بد من التذكري هنا �أننا �سنتطرق لكل ما �سبق من منظور ن�سوي جندري يربز دور املر�أة يف كل هذه
الأحداث بو�صفها فاعل ًة ،و�رشيك ًة ،وم�ؤثر ًة يف كل ما جرى  .و�سنناق�ش مدى احرتام «�رشاكة» املر�أة يف
كل �شيء بالفعل؟
فهل املر�أة التي كانت �رشيك ًة يف ميادين الثورات ،و�رشيك ًة يف ال�سجون واملعتقالت ،و�رشيك ًة �أي�ض ًا طوال
�سنوات القهر والف�ساد.هل بقيت �أي�ض ًا �رشيك ًة عندما حانت حلظة �إنتاج الد�ساتري لرت�سيخ مكا�سب الثورات
ون�ضال ومعاناة العقود املا�ضية ؟ وهل مت احرتام متثيلها يف جلان كتابة الد�ساتري؟ وهل مت طرح ق�ضاياها �أثناء
عملية كتابته؟ وهل ح�صدت ً
فعال ثمار �صربها ون�ضالها؟
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مقدمة
ّ
مير العامل العربي بتحوالت وا�ضطرابات وا�سعة النطاق منذ  2011حني اندلعت حركات االحتجاج ال�شعبية
ّ
املطالبة باحلرية والكرامة االن�سانية وب�إر�ساء الدميوقراطية والعدالة االجتماعية .ومتثل فرتات االنتقال نحو
ح�سا�سة يف نف�س الوقت .فهي فر�ص تاريخية
متر بها الدول واملجتمعات ،فر�ص تاريخية وفرتات ّ
الدميقراطية التي ّ
لأن القطع مع النظام القائم ال فقط بالإطاحة بالفاعلني فيه بل كذلك بالإطاحة مبنظومة القوانني وامل�ؤ�س�سات
التي انبنى عليها ،يقت�ضي �إعادة بناء وبالتايل اختيار مرجعيات وقيم جديدة ملثل هذا البناء.
وغالبا ما ال تقت�رص �إعادة البناء هذه على اجلانب ال�سيا�سي بل ت ّت�سع �إىل جمال منوذج املجتمع امل�ست�رشف،
ح�سا�سا
ويلتقي هذان املجاالن (ال�سيا�سي واملجتمعي) يف كونهما يطرحان ،يف العامل العربي بالذات ،رهانا ّ
لكنه �أ�سا�سي متمثّال يف مكانة الدين يف الدولة وعالقته بال�سلطة ال�سيا�سية ،ملا لهذه امل�س�ألة من تبعات
ال فقط على منط احلكم بل كذلك على عالقة الأ�شخا�ص يف ما بينهم ،خا�صة حيال مبادئ امل�ساواة يف
احلقوق والواجبات وامل�ساواة �أمام القانون و حظر التمييز وهي مبادئ تطرح بدرجة �أوىل يف العالقة بني املر�أة
والرجل.
ّ
ويف مثل هذه الظروف علينا �أن ندرك �أن كل اخليارات ميكن �أن تكون مطروحة ولي�ست فقط وبال�رضورة
التحررية �أو التقدمية �أو احلداثية �إذ ميكن للمرحلة االنتقالية ملا يرفقها من حترير للفكر والتعبري �أن
اخليارات
ّ
ّ
تف�سح املجال لكل الأطروحات ال�سيا�سية والإيديولوجية ،الأمر الذي ميكن �أن ي�ؤول �إىل �إر�ساء منظومة
ا�ستبدادية من �صنف جديد وبفاعلني جدد.
ح�سا�سة لأنها حتمل معها حالة عدم ا�ستقرار مرت ّتبة عن
ولهذا ال�سبب متثل الفرتة االنتقالية كذلك مرحلة ّ
مكوناتها ويف خطاباتها ويف القيم التي حتملها ويف �أ�ساليب
متعددة
وجود حركات احتجاجية ّ
ومتنوعة يف ّ
ّ
احلدة ،كما �أن انعدام اال�ستقرار
احتجاجها ،وهي حركات قد تتخذ �شكال عنيفا و�إن كانت بعنف متفاوت ّ
هذا ناجت عن ه�شا�شة امل�ؤ�س�سات القائمة بل ه�شا�شة الدولة ذاتها � ّإما ب�سبب هذه االحتجاجات �أو ب�سبب انهيار
حتل ّ
امل�ؤ�س�سات القدمية دون انت�صاب م�ؤ�س�سات حكم ّ
حملها ،قائمة على �رشعية وم�رشوعية جديدتني.
مقومات النظام اجلديد ومواجهة الرهانات املطروحة ب�شكل عقالين
وجتعل حالة عدم اال�ستقرار هذه اختيار ّ
وتعدد واختالف الفاعلني
ور�صني عملية �صعبة ،ب�سبب الأجواء املحمومة التي ّمتيز كل الفرتات االنتقالية ّ
فيها خا�صة يف �صورة قيامها على �إثر ثورة.
هزت العامل العربي و�إن راجت ب�ش�أنها ت�سمية «الربيع العربي» �إال �أن
�أما بالن�سبة لتكييف هذه الأحداث التي ّ
املعقد الذي
هذه الت�سمية التي �أطلقتها عني خارجية هي عني �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية ال تعك�س �إطالقا الواقع ّ
متر به دول العامل العربي �إ�ضافة �إىل كونها تعك�س نظرة للأو�ضاع ال ي�شاطرها جميع الفاعلني يف هذا امل�سار
ّ
وال جميع من يعي�ش على وقعه .لهذا اخرتنا و�ضع م�صطلح «ربيع عربي» بني قو�سني ّ
كلما ا�ستعملناه للت�أكيد
على �أننا ال نتب ّنى هذا التو�صيف كما ال نرف�ضه و�إمنا فقط نكتفي بنقل تو�صيف راج ال فقط يف و�سائل الإعالم
بل كذلك يف الأو�ساط الأكادميية خا�صة منها الغربية.
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ملاذا الد�ساتري؟

�سيتم الرتكيز يف هذا الكتاب على عملية بناء الد�ساتري يف هذه الدول من منظور اجلندر ،لأن كتابة
ّ
الد�ساتري ّ
ّ
حمطة حمورية يف مثل هذه امل�سارات وينبغي ،تبعا لذلك� ،إيالءها �أهمية بالغة ذلك لأن
ت�شكل
ويوزع �سلطة اتخاذه ،كما �أن اجلندر يعد معيارا داال على
الد�ستور ّ
يحدد البنى ال�سيا�سية وير�سم مواقع القرار ّ
1
مدى قرب �أو ابتعاد الد�ستور من مبادئ الدميوقراطية .
حتدد منط ال�سلطة ال�سيا�سية باعتبارها منظومة حكم
وبالفعل �إذا كانت املنظومة االجتماعية هي التي ّ
وقيادة ،ف�إن الد�ستور ،وهو �أعلى القوانني يف الدولة ،من �ش�أنه لكونه �أداة معيارية� ،أن ي�ؤثّر يف هذه املنظومة
جمرد مر�آة عاك�سة لواقعه.
االجتماعية فيعيد ت�شكيلها �أي ميكن �أن يكون �أداة حتديث للمجتمع ال ّ
وت�أتي �أهمية الد�ستور ك�أداة حتديث خا�صة من كونه ال ميثّل فقط �أداة ل�ضبط مالمح ال�سلطة ال�سيا�سية بل
كذلك �أداة لت�شكيل البنى االجتماعية وحتديدا العالقة بني املر�أة والرجل ،مبا فيها بنية الأ�رسة ومنط العالقة
�ضد املر�أة
بينهما فيها .ويف هذا ال�ش�أن ميكن فعال للد�ستور � ّإما �أن يعك�س منط الأ�رسة القائم على التمييز ّ
وعلى تغييبها وحجبها عن الوجود االجتماعي والفعل فيه �أو �أن يك�رس هذه الأمناط لي� ّؤ�س�س لنموذج جديد
والرجل .ولهذه الق�ضية
للعالقات الإن�سانية وعلى هذا الأ�سا�س ميكنه �أن يكون �أداة �إر�ساء للم�ساواة بني املر�أة ّ
�أهمية بالغة لأن الف�ضاء العام الذي ميثّل الف�ضاء ال�سيا�سي بامتياز هو امتداد لبنية الأ�رسة وطبيعة العالقات
مكوناتها ،و�أن للقيم واملبادئ التي حتكم هذه العالقات ت�أثري على طبيعة الإيديولوجيات التي
التي حتكم
ّ
ت�ؤّ�س�س لنمط احلكم يف الدولة.

� 1سيلفيا �سوتي و�إبراهيم دراجي  -الدليل �إىل د�ستور متوافق مع منظور النوع االجتماعي ( اجلندر )  -املحررتان :بوريانا جون�سن ومية
الرحبي  -املبادرة الن�سوية االورومتو�سطية   .2016
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�أهداف ومنهجية البحث

تهدف هذه الدرا�سة اىل فهم وحتليل م�سار كتابة الد�ساتري من منظور اجلندر .و�إن اختيارنا لزاوية النظر هذه
يعود �أوال �إىل �أنه مل يعد من املمكن احلديث عن �أي م�رشوع �إر�ساء للدميقراطية دون االنتباه لق�ضية اجلندر
الرجل ،مع حظر�أي �شكل من �أ�شكال التمييز
وحتديدا دون اعتبار ا�ستحقاق املر�أة حلقوقها كاملة بامل�ساواة مع ّ
�ضدها .وثانيا لأن م�سارات االنتقال نحو الدميقراطية وما تقت�ضيه من عمل على الن�صو�ص الد�ستورية �سواء
ّ
بتنقيح د�ساتري قائمة �أو با�ستبدالها بد�ساتري جديدة ،متثّل فر�صا تاريخية لت�صحيح امل�سار بخ�صو�ص مكانة املر�أة
يف املجتمع� ،سواء يف الف�ضاء الأ�رسي �أو الف�ضاء العام  ،2بعد �أن طم�س النموذج البطريقي للمجتمع وكذلك
العادات والتقاليد حقوقها وحرياتها.
واخرتنا لغر�ض هذا البحث ت�سعة من بني دول العامل العربي وهي اململكة املغربية واجلزائر وتون�س وليبيا وم�رص
عدة منها �ضمان قدر �أدنى
و�سورية والعراق واململكة الأردنية الها�شمية ولبنان .ويعود هذا االختيار العتبارات ّ
من التمثيلية يف عملية امل�سح التي ت�شملها هذه الدرا�سة بالنظر �إىل متوقعها اجلغرايف يف الف�ضاء العربي (مغرب،
م�رشق) .على �أنه كانت وراء هذا االختيار �أ�سباب �أخرى ّ
�سمي «بالربيع
أهمها احلر�ص على بيان �أن ما ّ
لعل � ّ
العربي» ّ
يغطي واقعا خمتلفا و�أو�ضاعا متباينة �سواء من حيث الأ�سباب التي كانت وراء ما حدث يف هذه
الدول �أو ن�سق هذه الأحداث �أو النتائج التي �أف�ضت �إليها .ففي ما ّ
بتعدد واختالف العوامل التي كانت
يتعلق ّ
وراء التحوالت ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�ساتية بهذه الدول ،ف�إن كانت هذه الأخرية عرفت جميعها تقريبا احتجاجات
تطورات خمتلفة.
�شعبية �أو حراك ثوري ف�أن هذه الأخرية كانت ذو درجات متفاوتة يف ّ
حدتها و�آلت �إىل ّ
�سن د�ساتري
وتو�صلت �إىل ّ
وبالفعل هنالك جتارب دول �شهدت حركات احتجاجية �أطاحت بالأنظمة القائمة ّ
جديدة ( كما هو احلال يف جتربتي تون�س وم�رص ) ،وجتارب دول تطورت حركة االحتجاج ال�شعبية فيها
�إىل �رصاعات حملية واقليمية ودولية عنيفة ال زالت قائمة (جتربتي �سورية وليبيا) ،وجتارب دول حاولت
ا�ستباق تنامي حركات االحتجاج ال�شعبي التي بد�أت فيها فبادرت لتعديالت د�ستورية مبكرة ال�ستيعاب
الغ�ضب ال�شعبي (جتارب االردن واجلزائر واملغرب) دون ان نغفل �أي�ض ًا عر�ض الواقع الد�ستوري اللبناين بو�صفه
منوذج ًا للبقاء على هام�ش «الربيع العربي» �أو جتاهله �إياه �إذ مل تت�أثر لبنان د�ستوريا مبا حدث .وكذلك التجربة
الد�ستورية العراقية التي ّ
أعدته جهة
ت�شكل حالة خا�صة بو�صفها جنمت عن حروب واحتالل �أدى �إىل د�ستور � ّ
�أجنبية وال زال ُيثري �سيا�سيا وجندري ًا الكثري من الق�ضايا واال�شكاليات التي ال بد من التوقف عندها.
�أما بالن�سبة للرتكيز على �سريورة عملية �إدماج اجلندر ،فالهدف من الدرا�سة ال يقت�رص على حتليل م�ضمون
تلك الد�ساتري و�إمنا ي�سعى بالأ�سا�س اىل ت�سليط ال�ضوء على املعطيات والتحديات التي واكبت �سريورة عملية
بناء الد�ساتري خا�صة تلك التي كان لها ت�أثري ملمو�س على املنتج النهائي� ،أي الن�ص الد�ستوري ،على �أمل �أن
تتيح هذه الدرا�سة الفر�صة ال�ستخال�ص درو�س م�ستفادة للم�ستقبل.
بالن�سبة للمنهجية املعتمدة يف هذا املجال ّمت �إعداد البحوث بالرجوع �إىل الأدبيات املتاحة بالن�سبة لهذه
يخ�ص تاريخها املعا�رص ويف ما ّ
يتعلق بطبيعة �أنظمتها ال�سيا�سية وكذلك كل املراجع والبحوث
الدول يف ما ّ
ّ
واملقاالت ال�صحفية التي غطت اندالع احلركات الثورية �أو الإ�صالحات التي عرفتها ،هذا �إىل جانب درا�سة
حد الآن امل�سارات االنتقالية.
أهم الن�صو�ص القانونية التي �أفرزتها �إىل ّ
� ّ
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لكن ّمت احلر�ص �إىل جانب ا�ستغالل هذه الأدوات املعرفية على ّ
االطالع على عملية االنتقال نحو الدميقراطية
وم�ساراتها يف عيون الفاعلني فيها ب�شتى م�شاربهم �أي �سواء منهم املنتمون للطبقة ال�سيا�سية �أو املنبثقني عن املجتمع
املدين واملنظمات الن�سائية منهم على وجه اخل�صو�ص وذلك حتى ال يقت�رص البحث على �رسد وقائع وو�صف
�أحداث وحتليلها .ومن ثم اعتمد البحث �أي�ضا على اجراء  56مقابلة مع ن�شطاء وممثلني عن منظمات املجتمع
املدين و�أع�ضاء يف �أحزاب ومراقبني وم�شاركني يف املجال ال�سيا�سي .لذا ّمت الوقوف على �شهادات ت�سمح
بالتعرف على متثّالت خمتلف الفاعلني للأحداث وللنجاحات وللإخفاقات وكذلك الوقوف على التقاء
ّ
بع�ض هذه التمثّالت وتقاطع وتعار�ض بع�ضها البع�ضّ ،
كل ذلك من خالل هذه ال�شهادات ووقعها على نوعية
املخرجات القانونية وال�سيا�سية التي �آلت و�ست�ؤول �إليها عملية االنتقال هذه.
ّ
ومت اللقاء مع فاعلني و�شهداء خمتلفني لأن قراءة النا�شطني يف املجتمع املدين ملجريات الأحداث غري قراءة
املنخرطني يف الأحزاب ال�سيا�سية الذين حتكم مواقفهم من ق�ضايا اجلندر� ،سواء متثّلت يف دعمهم �أو معار�ضتهم
�ضد التيار يف جمتمعات
لها ،اعتبارات �سيا�سية انتخابية جتعلهم يتحا�شون تب ّني مواقف حداثية وا�ضحة ت�سري ّ
حمافظة يف معظمها ّ
�ضدهم ،بينما ينزع النا�شطون يف املجتمع املدين �إىل اتخاذ
فتقلب جزء هام من الناخبني ّ
ّ
ويتنظمون يف �شكل جمموعات �ضغط على الأطراف ال�سيا�سية التي
مواقف وا�ضحة من مثل هذه الق�ضايا
ّ
تلقي �شهادات ه�ؤالء و�أولئك ،بينما تكمن �أهمية احلوار مع
احتلت مواقع القرار .وبالتايل كان من املفيد ّ
الباحثني والأكادمييني يف كون ب�إمكانهم ،بحكم طبيعة مهنتهم ،االلتزام بامل�سافة الإب�ستيمولوجية ال�رضورية
لتحليل الأحداث ب�أكرث مو�ضوعية ممكنة .وقد طلبت بع�ض ال�شخ�صيات التي حتاورنا معها عدم الك�شف
عن هويتها فاخرتنا �أال نك�شف على هوية �أي منها كما ّ
تخلينا عن خيار �إدراج قائمة يف هذه ال�شخ�صيات
مبالحق الكتاب لنف�س ال�سبب.

احل�سا�سة للجندر
املعايري الدولية لكتابة الد�ساتري ّ

هنالك اليوم معايري دولية �أ�صبحت متثل مرجعيات لبناء د�ساتري ح�سا�سة للجندر م�ستقاة من جتارب
وخربات دول يف ال�شمال واجلنوب .3ت�ؤكد تلك املعايري �أوال على االرتباط الوثيق بني الدميوقراطية وااللتزام
بامل�ساواة بني الرجل واملر�أة فى احلقوق والواجبات وعدم التمييز �ضد املر�أة ،وتقرتح ثانيا التدابري ال�شكلية
(اللغة على �سبيل املثال) والتدابري االجرائية الكفيلة ب�ضمان وحماية حقوق املر�أة وخا�صة تلك التي من �ش�أنها
�أن ّ
�ضدها ي�رضبان يف القدم ،كل ذلك
جراء متييز و�إق�صاء ّ
الرجل يف هذا املجال من ّ
تقل�ص الهوة بينها وبني ّ
�إىل جانب امل�ضامني التي يجب تكري�سها لإجناز د�ستور بهذه املوا�صفات .ومع اال�ستناد اىل املرجعية الدولية
يف التحليل والتقييم ،ن�أخذ فى االعتبار �أمرين :الأمر الأول الرتاث الد�ستوري والقانوين فى البلدان املختلفة.
فالد�ساتري ال تكتب من فراغ وفهمها وقيا�س مدى مواكبتها للمعايري الدولية احلديثة يتطلب �إلقاء ال�ضوء على
تاريخ تطورها وتطور البيئة القانونية التي �أفرزتها� .أما الأمر الثاين فهو تاريخ حركات حترر املر�أة فى البلدان
املختلفة وا�شتباكها مع الن�ص القانوين والد�ستوري.
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التحديات

عدة نعي بها و�سعينا جاهدين للتعامل معها مبو�ضوعية ومهنية بقدر امل�ستطاع.
واجهنا فى هذه الدرا�سة حتديات ّ
�إذ قمنا بهذا البحث فى فرتة ال زالت ال�رصاعات ال�سيا�سية وامل�صريية دائرة على �أ�شدها فى العامل العربي وال
زالت احللول حمل مباحثات ومفاو�ضات .وعلى هذا الأ�سا�س ال بد من الإ�شارة �إىل البع�ض من ال�صعوبات
والتحديات التي واجهت �إجناز هذه الدرا�سة ،وتاليف ما ترتب من �سلبيات .ففي العديد من دول الدرا�سة
الحظنا تلك االنق�سامات التي عك�ستها الآراء التي ا�ستمعنا �إليها والكتابات التي اطلعنا عليها حيث غالبا
عدة
ما غابت املعلومة الدقيقة وهيمن التقييم الوجداين �أو االنفعايل للأحداث .فبات لكل حدث روايات ّ
متباينة ومتناق�ضة مما اقت�ضى وقت ًا وجهداً كبرياً لتقييم كل الروايات والأحداث بغر�ض تقدمي رواية متما�سكة
ملا �شهدته الدول املعنية طوال ال�سنوات املا�ضية.
علم ًا �أن االنق�سام ال�سيا�سي مل يكن هو العقبة الوحيدة بطبيعة احلال حيث �أن الواقع الأمني ّ
�شكل هو الآخر
يف بع�ض الدول حتدي ًا �إ�ضافيا .ففي دول ك�سوريا وليبيا ،ال زال العنف هو �سيد املوقف منذ �سنوات فكان
التوا�صل مع العديد من ال�شخ�صيات املعنية بهذا ال�سياق الد�ستوري يف ظل ا�ضطرار الكثريين خلو�ض مغامرة
معقدا و�أحيانا م�ستحيال.
اللجوء بحث ًا عن الأمان واال�ستقرار �أمرا ّ
ف�ضال عن ذلك �إن �صعوبة احل�صول على املعلومة يف العديد من الدول نظراً لعدم مراعاة معايري ال�شفافية
يف هذه العمليات جعل درا�سة امل�سار االنتقايل وخا�صة امل�سار الد�ستوري �أمرا �صعبا ،با�ستثناء جتربتي تون�س
وم�رص اللتان كان بالإمكان العودة �إىل حما�رض جل�سات اللجان املكلفة بكتابة الد�ستور فيها والتي وثّقت
العديد من النقا�شات التي متت �أثناء �إعداد د�ستورها.
ولأن م�سار التحوالت ال�سيا�سية والد�ستورية يف العامل العربي مل يكتمل بعد ولأنه ال زال ي�شهد تعثرّ ات
ّ
الدعم يف دول �أخرى ،ف�إن
وتقلبات يف بع�ض الدول ورهن واقع حتارب يف البع�ض الآخر ويف طريقه �إىل ّ
معينة من حدوثها وبالتايل
هذه الدرا�سة ال تعدو �أن تكون �سوى نظرة �ألقيناها على هذه احلركية يف فرتة ّ
فهي ال ّ
ا�ضطر امل�ؤلفون �إىل غلق هذا البحث
تغطي الأحداث � اّإل �إىل حدود  31من �أغ�سط�س  2017حيث
ّ
مدركني �أن هنالك حتما تطورات لن تغطيها هذه الدرا�سة والتي �ستجد لها حتما مكانا يف �أبحاث �أخرى.

امل�ؤ ّلفون

التخ�ص�ص الأكادميي واالنخراط يف العمل امليداين
�إن هذا العمل من ت�أليف فريق ثالثي جمع �أع�ضا�ؤه بني
ّ
وحتديدا الن�شاط �ضمن املجتمع املدين ،وهم الدكتورة هدى ال�صدة من م�رص ،وهي �أ�ستاذة الأدب الإجنليزي
واملقارن يف جامعة القاهرة ،ونا�شطة ن�سوية وكانت �أي�ضا ع�ضوة يف جلنة اخلم�سني التي كتبت د�ستور م�رص،
تدر�س القانون الد�ستوري بكلية العلوم القانونية وال�سيا�سية
والأ�ستاذة �سل�سبيل القليبي من تون�س التي ّ
واالجتماعية بجامعة قرطاج كما ت�شغل ّ
خطة نائب رئي�س اجلمعية التون�سية للقانون الد�ستوري ونائب رئي�س
املنظمة العربية للقانون الد�ستوري والدكتور �إبراهيم دراجي من �سورية املحا�رض بكلية احلقوق جامعة دم�شق
وامل�ؤلف امل�شارك لكتاب «الدليل �إىل د�ستور متوافق مع منظور النوع االجتماعي .اجلندر».
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ويف بداية امل�رشوعّ ،مت تق�سيم العمل بينهم على �أن يتوىل كل منهم كتابة �أوراقا مرجعية عن امل�سار الد�ستوري
من منظور اجلندر يف ثالثة بلدان حملي البحث ،فاهتم د� .إبراهيم دراجي بالكتابة عن �سورية واجلزائر ولبنان،
وتولت الأ�ستاذة �سل�سبيل القليبي كتابة �أوراق عن تون�س واملغرب وليبيا ،واهتمت د .هدى ال�صدة مب�رص
والأردن والعراق .ثم ،وا�ستنادا اىل هذه الأوراق املرجعية ،قام د� .إبراهيم بكتابة ف�صل مقارن عن ال�سياقات
التي متّت فيها الأحداث التي تر ّتبت عنها التحوالت ال�سيا�سية والد�ستورية يف الدول مو�ضوع الدر�س ،بينما
قامت الأ�ستاذة �سل�سبيل بكتابة ف�صل مقارن للن�صو�ص الد�ستورية من منظور جندري يف حني قامت د.
هدى بعر�ض الدرو�س امل�ستفادة من كل هذه الأحداث.
على �أن �إعداد العمل بهذا ال�شكل ال يعني �إطالقا �أن كل ع�ضو من �أع�ضاء الفريق عمل ب�شكل منعزل �إذ
اجتمع ه�ؤالء ب�شكل منتظم على امتداد �أكرث من �سنة لتبادل وجهات نظرهم ولقراءة كتابات بع�ضهم البع�ض
ومناق�شتها وذلك ل�ضمان ان�سجام �أجزاء هذا العمل.
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دليل القارئ
تعر�ض هذه الدرا�سة  ،من منظور جندري ،امل�سار الد�ستوري الذي �شهدته الدول حمل البحث وهي تنطلق
من ذات املبد�أ الذي مت �إبرازه يف الإ�صدار ال�سابق (الدليل �إىل د�ستور متوافق مع منظور النوع
وهو �أن عملية �صنع الد�ستور من منظور امل�ساواة اجلندرية تقت�ضي لفت االنتباه ،ال �إىل �أحكام امل�ساواة اجلندرية
فح�سب ،بل و�إىل �شمول املنهج ّ
كله.

االجتماعي)4

لأجل �إبراز �شمول منهج امل�سار الد�ستوري يف الدول حمل البحث فقد جاءت بنية الدرا�سة على النحو التايل:
بداية الدرا�سة تت�ضمن م�رسداً بامل�صطلحات امل�ستخدمة فيها ،مع تعاريف عملية لها .الف�صل ال ّأول ي�رشح
�سياق عملية كتابة الد�ستور ،ويعر�ض م�سار الأحداث ودور املجتمع املدين فيها ،و�صو ًال لكيفية �إن�شاء جلان
�صياغة الد�ستور ومدى التزامها باملعايري الواجبة االتباع.
الف�صل الثاين ي�رشح الد�ساتري املعنية من منظور جندري ،ويناق�ش مدى جندرة لغة الد�ستور ،وعالقة الدين
ً
ف�ضال عن �إبراز ق�ضايا امل�ساواة وعدم التمييز والآليات
بالدولة ومكانة القانون الدويل يف تلك الد�ساتري،
وال�ضمانات التي ُيفرت�ض �أن تكفل حقوق املر�أة وت�صونها.
الف�صل الثالث ي�رشح الدرو�س املُ�ستفادة من ا�ستعرا�ض امل�سار الد�ستوري يف الدول املعنية ويناق�ش من منظور
جندري توقيت عملية �صياغة الد�ستور ،وارتباط الد�ستور اجلديد بال�سابق والرتتيبات امل�ؤقتة التي يمُ كن �أن
تتم ،وكذلك ت�أثري املجتمع املدين والأطراف االقليمية والدولية يف تلك العملية.
ُتعر�ض املعلومات بلغة �سهلة ووا�ضحة ،ومتزج ما بني �رسد الأحداث وحتليلها ،و�شهادة العديد من الأ�شخا�ص
املعنيني بتلك العمليات الد�ستورية التي متت ،وتفيد الأمثلة يف تو�ضيح كل املمار�سات التي حدثت وتقييمها
من منظور جندري.
وقد �أ�ضفنا ملحق عند نهاية الدليل ي�شمل عر�ض للم�سار الزمني الذي �شهدته الأحداث يف الدول حمل
البحث.
�أي�ض ًا �سيجد القارئ يف نهاية هذا الدليل روابط الكرتونية �ستقوده �إىل الدرا�سات التف�صيلية اخلا�صة بالدول
الت�سعة وهي الدرا�سات التي مل ي�سبق ن�رشها و مت �إجنازها خ�صي�ص ًا لأجل �إعداد هذه الدرا�سة .وتت�ضمن
ً
وتف�صيال من منظور جندري عن امل�سار الد�ستوري الذي �شهدته تلك الدول.
معلومات �أكرث ا�سهاب ًا
�سيجد القارئ يف نهاية الدرا�سة قائمة ت�ضم مراجع وا�سعة االنت�شار ذات �صلة بهذه العمليات الد�ستورية التي
متت يف الدول املعنية.
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م�سرد امل�صطلحات
تدابري العمل الإيجابية :تدابري و�أعمال متعمدة لتح�سني حقوق الن�ساء وفر�صهن وقدرتهن على الو�صول
�إىل املوارد وم�س�ؤولياتهن ،وذلك من �أجل التعوي�ض عن االختالالت اجلندرية
البنيوية والتغلب على �إق�صاء الن�ساء من املجال العام وال�سيا�سي.
الدولة املدنية:

لها معنيان:
( )1الدولة التي ال تتدخل فيها القوات الع�سكرية يف �ش�ؤون الدولة ،وتخ�ضع
ل�سيطرة املدنيني.
لاً
( )2الدولة العلمانية �أو الدولة التي يكون الدين فيها م�ستق بو�ضوح عن
ال�ش�ؤون العامة.

الد�ستور:

جمموعة من املبادئ والقيم الأ�سا�سية ،املو�ضوعة عاد ًة يف وثيقة واحدة،
وهو ي�ضع �أ�سا�س ف�صل ال�سلطات يف الدولة ،وينظمه ،بالإ�ضافة �إىل احلقوق
واحلريات وااللتزامات التي يتمتع بها الأفراد يف تلك الدولة.

الثقافة والتقليد:

غالبا ما
ّمتيز الثقافة والتقليد ،على نحو خمتلف ،جميع املجتمعات .وهي ً
ُت�ستخدم لتربير انتهاكات حقوق املر�أة� ،أو لعدم معاجلة التمييز والعنف �ضدها.
ي�ؤكد منهاج عمل بيجني لعام  1995ب�أنه «ال يجوز لأي دولة التذرع ب�أي
عرف �أو تقليد وطني لعدم �ضمان جميع حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية
للأفراد».

الدميقراطية:

ونظاما يقوم على
نظام �سيا�سي� ،أو نظام ل�صنع القرار ،يت�ضمن انتخابات دورية
ً
التعددية احلزبية ،وفيه يتمتع جميع الأفراد بقدرة مت�ساوية على الو�صول �إىل
ال�سلطة وبحقوق وم�س�ؤوليات مت�ساوية .تت�ضمن الدميقراطي ُة احلري َة والكرامة
وال�سالمة اجل�سدية والنف�سية ،وقدرة اجلن�سني على الو�صول بالت�ساوي �إىل
أي�ضا الق�ضاء على
املوارد والفر�ص وال�صحة والتعليم و�صنع القرار .وهي تت�ضمن � ً
�أي متييز على �أ�سا�س اجلندر �أو الأ�صل الإثني �أو املعتقد �أو غريه من اخل�صائ�ص،
بالإ�ضافة �إىل مقاربة �شاملة حلقوق الن�ساء بو�صفها حقوقًا �إن�سانية عاملية.

الد�ستور الدميقراطي:

هو د�ستور يقوم على مبادئ دميقراطية جتمع بني حكم القانون ،واحرتام الكرامة
الإن�سانية وحقوق الإن�سان للن�ساء والرجال على حد �سواء ،وامل�ساواة اجلندرية،
ومبد�أ عدم التمييز .والد�ستور الدميقراطي ي�ضع املبادئ والقيم وامل�ؤ�س�سات
ال�سيا�سية والقانونية ال�رضورية للدميقراطية.
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اجلندر (النوع االجتماعي) :اجلندر هو التف�سري االجتماعي للذكورة والأنوثة .ي�ستخدم اجلندر لو�صف
اجتماعيا ،يف حني ي�شري اجلن�س �إىل
خ�صائ�ص الن�ساء والرجال ح�سب تف�سريها
ً
ذكورا ،لكنهم
أو
�
ًا
ث
إنا
�
يولدون
فالب�رش
تلك ال�صفات التي تقررها البيولوجيا.
ً
اً
ورجال .وهذا
يتعلمون �أن ي�صريوا بنات و�صبيان ،يكربون لي�صبحوا ن�ساء
ال�سلوك املكت�سب بالتعلم ي�شكل الهوية اجلندرية ،ويقرر الأدوار اجلندرية.
(منظمة ال�صحة العاملية.)2002 ،
التمييز �ضد املر�أة:

«�أي تفرقة �أو ا�ستبعاد �أو تقييد يتم على �أ�سا�س اجلن�س ،ويكون من �آثاره �أو
�أغرا�ضه النيل من االعرتاف للمر�أة ،على �أ�سا�س ت�ساوي الرجل واملر�أة ،بحقوق
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف امليادين ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية واملدنية �أو يف �أي ميدان �آخر� ،أو �إبطال االعرتاف للمر�أة بهذه احلقوق
�أو متتعها بها وممار�ستها لها بغ�ض النظر عن حالتها الزوجية»�( .سيداو ،املادة )1

العنف على �أ�سا�س اجلندر :ينبثق العنف على �أ�سا�س اجلندر من التفاوت اجلندري .وهذا امل�صطلح يحدد
�سببا للعنف ،دون �أن يحدد ال�ضحية �أو اجلاين.
التفاوت اجلندري باعتباره ً
امل�ساواة اجلندرية:

ي�شري مبد�أ امل�ساواة اجلندرية �إىل متتع الن�ساء والرجال بذات الفر�ص واحلقوق
وامل�س�ؤوليات يف جميع جماالت احلياة .فلكل �شخ�ص ،بغ�ض النظر عن
جن�سه ،احلق يف العمل و�إعالة نف�سه ،ويف موازنة حياته املهنية وحياته العائلية،
ويف �أن ي�شارك يف احلياة ال�سيا�سية والعامة على قدم امل�ساواة ،ويف �أن يحيا
أي�ضا �أن املر�أة
دون خوف من �سوء املعاملة �أو العنف .وامل�ساواة اجلندرية تعني � ً
والرجل لهما القيمة ذاتها ،و�أنهما يتمتعان بحماية مت�ساوية �أمام القانون ويف
القانون واملمار�سة.

الإدماج اجلندري:

�أو ادماج النوع االجتماعي ،هو ا�سرتاتيجية �سيا�سية وقانونية ملعاجلة العقبات
الر�سمية وغري الر�سمية �أمام حتقيق امل�ساواة اجلندرية عرب دمج منظور امل�ساواة
اجلندرية وال�سلطة اجلندرية يف جميع املجاالت وعلى جميع م�ستويات املجتمع.
«هو عملية تقييم انعكا�سات �أي اجراء خمطط على الن�ساء والرجال ،مبا
يف ذلك الت�رشيعات �أو ال�سيا�سات �أو الربامج يف �أي جمال وعلى جميع
امل�ستويات .هو ا�سرتاتيجية جلعل هموم وجتارب الن�ساء والرجال جزء ال يتجز�أ
من ت�صميم وتنفيذ ورقابة وتقييم ال�سيا�سات والربامج يف املجاالت ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية بحيث تعود بالنفع على الن�ساء والرجال مع ًا وبحيث ال
يدوم انعدم امل�ساواة بني اجلن�سني»( .املجل�س االقت�صادي واالجتماعي)1997 ،

اجتماعيا ،يعك�س الطريقة التي ت�شكل بها
عالقات ال�سلطة اجلندرية :نظام من العالقات املن�ش�أة
ً
االعتبارات اجلندرية ال�سلطة ،ومتنح الرجال امتياز القدرة على الو�صول �إىل
ال�سلطة واملوارد املادية بالإ�ضافة �إىل املكانة يف املجتمع .تعرب عالقات ال�سلطة
اجلندرية جميع الفئات كالطبقة والإثنية واللون والعمر وغريها ،وت�سهم يف
�أ�شكال �أخرى من التفاوت.
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بنى ال�سلطة اجلندرية:

نظام بنى ال�سلطة البطريركية ال�سائد يف املجتمع ،والذي يقرر كيفية الإم�ساك
عموما فوق
بال�سلطة ا�ستنا ًدا �إىل �أدوار وتوقعات جندرية ،يو�ضع الرجال فيها
ً
الن�ساء ،وهي حتافظ على العوائق �أمام امل�ساواة اجلندرية ،وتعيد �إنتاجها� .إن فهم
هذه البنى هو نقطة االنطالق ملقاربة الت�رشيعات وا�ستك�شاف معاجلة عادلة
لها.

الد�ستور املتوافق مع
منظور اجلندر:

الد�ستور املتوافق مع منظور اجلندر ي�ضم :ت�أ�سي�س حكم القانون ،وامل�ساواة بني
الن�ساء والرجال ،واحرتام حقوق الإن�سان وكرامة كل من الن�ساء والرجال على
اهتماما للكيفية التي
منظورا جندريًا ،ويويل
حد �سواء .وهذا الد�ستور يتبنى
ً
ً
تعالج بها ق�ضايا اجلندر ،وكيف ت�ؤثر �أحكام الد�ستور يف اجلندر .وهو يتبنى
أحكاما خا�صة بامل�ساواة اجلندرية .وعلى الرغم
لغة متوافقة مع منظور اجلندر و�
ً
من اختالف ال�سياقات االجتماعية وال�سيا�سية والثقافية ،ف�إن الد�ستور املتوافق
مع منظور اجلندر ُي� َّؤطر بقواعد ومعايري تقوم على عاملية حقوق الإن�سان للن�ساء
والرجال وعدم جتزئتها.

العلمانية:

هي مبد�أ ف�صل املجاالت العامة وال�سيا�سية والقانونية عن الدين ،حيث يجب �أن
يقرر �صنع القرار على �أ�سا�س ال�صالح العام ،وعرب م�ؤ�س�سات �سيا�سية وقانونية ال
تكون قراراتها حمكومة �أو مت�أثرة بامل�ؤ�س�سات �أو املراكز الدينية .العلمانية هي
الطريقة الوحيدة الحرتام التنوع الديني واملحافظة على حرية جميع املعتقدات.

العنف �ضد املر�أة:

جميع �أ�شكال العنف املرتكبة �ضد املر�أة�« .أي فعل عنيف تدفع �إليه ع�صبية
اجلن�س ويرتتب عليه� ،أو يرجح �أن يرتتب عليه� ،أذى �أو معاناة للمر�أة � ،سواء
من الناحية اجل�سمانية �أو اجلن�سية �أو النف�سية مبا يف ذلك التهديد ب�أفعال من
هذا القبيل �أو الق�رس �أو احلرمان التع�سفي ممن احلرية� ،سواء حدث ذلك يف
احلياة العامة �أو اخلا�صة»�( .إعالن الأمم املتحدة ب�ش�أن الق�ضاء على العنف �ضد
املر�أة .)1993 ،ويف حني ي�سلط م�صطلح العنف �ضد املر�أة على ال�ضحايا،
أي�ضا لت�سليط ال�ضوء على
ف�إن م�صطلح «العنف الذكوري �ضد املر�أة» ي�ستخدم � ً
اجلاين ،اعرتافًا باحلقيقة القائلة �إن  90يف املئة من مرتكبي هذا العنف هم من
الرجال( .منظمة ال�صحة العاملية)
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الف�صل الأ ّول:

�سياق عملية كتابة الد�ستور
ال تندلع الثورات بامل�صادفة وال تبد�أ االحتجاجات بال �سبب و�إذا كان قانون نيوتن الثالث ين�ص على �أنه
«لكل قوة فعل قوة رد فعل ،م�ساوية لها يف املقدار ومعاك�سة لها يف االجتاه »..ف�إن ثورات «الربيع العربي»
كانت مبثابة ردود فعل �شعبية طبيعية على �أفعال قا�سية وممار�سات ال دميقراطية ارتكبتها الأنظمة احلاكمة،
على اختالف م�سمياتها ،طوال عقود.
�إن قراءة مو�ضوعية للواقع الذي كان �سائداً يف الدول ،حمل البحث والدرا�سة ،يك�شف بو�ضوح �أن ثمة
�إ�شكاليات كربى� ،سيا�سية واجتماعية واقت�صادية ،كانت تعاين منها تلك الدول التي تت�شارك يف واقع مت�شابه
مهد لكل ما �شهدته من �أحداث وفق ما تربزه ال�صفحات التالية.
ّ
 .Iواقع الأحزاب ال�سيا�سية واملجتمع املدين
يقوم املجتمع املدين على ثالثة ركائز �أ�سا�سية وهي :التعددية يف �أ�شكال التنظيمات (�أحزاب ،جمعيات،
م�ؤ�س�سات ،جماعات م�صالح) ،و اال�ستقالل عن ال�سلطة التنفيذية يف حدود القانون ،ومدى توافر الت�سامح
ال�سيا�سي وقبول احلق يف االختالف .وانطالق ًا من هذه الركائز يبدو مقدار الت�شابه الكبري بني غالبية دول
الدرا�سة من حيث واقع الن�شاط احلزبي وفاعلية املجتمع املدين.
�إذ �أن احلظر ،واملنع ،وفر�ض القيود والعقبات هي امل�صطلحات الأكرث داللة على ما عانته الأحزاب ال�سيا�سية
وكذلك منظمات املجتمع املدين يف تلك الدول .
علم ًا �أن القراءة املو�ضوعية لكل ما �سبق تقودنا �إىل حتديد �سمات عامة ت�شرتك بها غالبية تلك الدول و�أمناط
خمتلفة للتقييد جل�أت لها الأنظمة احلاكمة ،وهو ما رتب نتائج وتداعيات �سلبية يف املا�ضي واحلا�رض .وكذلك
امل�ستقبل.
كما �سبق الإ�شارة تت�شابه غالبية الدول ،حمل الدرا�سة ،يف ال�سيا�سات التي اتبعتها االنظمة احلاكمة للتعاطي
مع الأحزاب ال�سيا�سية وجمعيات املجتمع املدين .وذلك �سواء جلهة �سيادة مبد�أ القمع والتقييد� ،أو جلهة وجود
ارث من االق�صاء وتغييب مبد�أ تداول ال�سلطة.
�إذ منعت العديد من تلك الدول �إن�شاء االحزاب ال�سيا�سية ومنظمات املجتمع املدين� ،أو فر�ضت الكثري من
وحد من فاعليتها وت�أثريها .ففيما عدا لبنان
القيود على �إن�شائها وممار�سة �أن�شطتها.وهو ما �أثّر كثرياً على قدراتها ّ
والذي تتمتع فيه الأحزاب وجمعيات املجتمع املدين بهام�ش �أو�سع من احلرية ،على الأقل فيما يتعلق بالإن�شاء
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ً
�سجال �سلبي ًا قا�سي ًا جلهة منع التعددية احلزبية وقمع املجتمع
والت�أ�سي�س ،5ف�إن بقية الدول الأخرى امتلكت
املدين .ميكن �أن ّمنيز هنا بني ثالثة م�ستويات من التقييد جل�أت لها الدول حمل الدرا�سة:
احلظر التام
وهو ما �ساد يف ليبيا� .إذ مت تغييب الأحزاب ال�سيا�سية يف هذا امل�شهد بعد �أن اعتربها الرئي�س الليبي معمر
القذايف �أداة حكم للدكتاتورية احلديثة  ،6وتبع ًا لذلك ّمت منذ العام  1972حظر كل الأحزاب ال�سيا�سية
بعد �أن �أعلن القذايف �أن ّ
حتزب خان» 7ومت تر�سيخ هذا احلظر ب�إ�صدار القانون رقم  17لعام  1972و
«كل من ّ
جرم �إحداث ،ال فقط �أي حزب ،بل كذلك �أي جمعية �أو تنظيم حتت طائلة التعر�ض لعقوبة االعدام
الذي ّ
بحق كل من يخالف هذا احلظر .مع مالحظة �أن عقوبة االعدام هنا تطال اجلميع ودون �أن ّمتيز بني من «� ّأ�س�س
ان�ضم �إليه �أو حر�ض على ذلك
�أو ّنظم �أو �أدار �أو ّ
مول �أو �أعد مكان ًا الجتماعات التنظيم �أو احلزب �أو اجلمعية �أو ّ
ب�أية و�سيلة كانت ،وكذلك كل من ت�سلم �أو ح�صل بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة على متويل �أو منافع من
�أي نوع �أو من �أي �شخ�ص �أو من �أية جهة بق�صد �إقامة جتمع �أو تنظيم �أو ت�شكيل املحظور �أو التمهيد لإقامته»
 .8حيث �أن االعدام هو م�صري كل من ارتبط ب�أي من تلك الأعمال.
ومبقت�ضى هذا النظام «تت�شكل املجموعة ال�سيا�سية التي يتزعمها القذايف من اللجان الثورية ،وهي جلان ُيجمع
�شتات �أع�ضائها من كل املناطق والفئات االجتماعية .وت�شكل نخبة هذه اللجان همزة الو�صل بني القذايف
�شخ�صي ًا والعائالت الوجيهة يف كل مكان وفق مقولته «اللجان يف كل مكان» .ومن خالل هذه
العائالت يح�شد الأن�صار ويراقب الأعداء .و يف املقابل يحتكر �أع�ضاء هذه النخبة املنا�صب املف�صلية يف
الدولة ويح�صلون بذلك على منافع كبرية توفرها لهم خزينة البرتول بطرق متعددة9.
مل يختلف واقع املجتمع املدين الليبي عن حال املجتمع ال�سيا�سي فيه باعتبار �أن نظام القذايف مل يكن ي�سمح
فحظرت بذلك كافة �أ�شكال النقابات
بوجود �أ ّية تنظيمات جمتمعية خارج نطاق امل�ؤمترات واللجان ال�شعبية ُ
واجلمعيات فيما عدا بع�ض اجلمعيات اخلريية املحدودة العدد والفاعلية10.
� 5إذ تتمتع جمعيات املجتمع املدين يف لبنان بهام�ش �أو�سع من احلريات واال�ستقاللية عن ال�سلطة ال�سيا�سية مبا يف ذلك �سهولة �إن�شائها واملبا�شرة الفورية
يف مزاولة �أن�شطتها املتنوعة .انظر :انطوان �سيف دور املجتمع املدين يف التح ُّول الدميقراطي و�صياغة الد�ساتري .خربة لبنان وا�ست�شراف ورقة من�شورة يف
كتاب� :صياغة الد�ساتري يف التح ّوالت الدميقراطية اخلربات العربية والدولية من منظور مقارن من�شورات امل�ؤ�س�سة اللبنانية لل�سلم الأهلي الدائم املكتبة
ال�شرقية بريوت � 2014ص  .181علما �أن تقارير املجتمع املدين املقدمة �إىل جمل�س حقوق الإن�سان تُ�شري �إىل �أنه يف ال�سنوات املا�ضية ،قامت ال�سلطات
اللبنانية برف�ض العديد من �إخطارات العلم واخلرب ،بالإ�ضافة �إىل العودة للتحقيق امل�سبق غري القانوين ،الذي ي�ستخدم ملنع ت�شكيل جمعيات جديدة
تتعامل مع «الق�ضايا الإ�شكالية» .انظر :تقرير ا�ستدامة منظمات املجتمع املدين لعام  2012ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية �ص 32
 6معمر القذايف الكتاب الأخ�ضر دون نا�شر دون تاريخ ن�شر �ص  .19علما �أن «الكتاب الأخ�ضر» هو كتاب �سيا�سي �ألفه الرئي�س الليبي ال�سابق معمر
القذايف عام  1975وفيه يعر�ض �أفكاره حول �أنظمة احلكم وتعليقاته حول التجارب الإن�سانية كاال�شرتاكية واحلرية والدميقراطية ،وقد �أعُترب هذا الكتاب
ُمقدّ�سا عند القذايف.
معمر القذايف «الوثيقة اخل�ضراء الكربى حلقوق الإن�سان» بتاريخ � 12أوت 1988
 7يف هذه الر�ؤيةّ :
http://itcadel.gov.ly/wp-content/uploads/2015/12/law17-year1972.
 8ميكن االطالع على ن�ص هذا القانون على الرابط التايل:
pdf

املولدي حلمرـ اجلذور االجتماعية للدولة احلديثة يف ليبيا .الفرد واملجموعة والبناء الزّعامي للظاهرة ال�سيا�سيةـ بريوت ،مركز درا�سات الوحدة
العربيةـ .2009
10عرفت ليبيا كانت قبل �صعود العقيد القذايف �إىل احلكم �أو بعده �سل�سلة من الت�شريعات اخلا�صة بالنقابات ومنظمات املجتمع املدين .واملفارقة هنا �أن
هام�ش حرية ت�أ�سي�س اجلمعيات واملنظمات والنقابات واالن�ضمام �إليها وال�ضمانات املرتبطة بها كانت ترتاجع يف كل م ّرة مقارن ًة ب�سابقاتها فقانون �سنة
 1970كان �أ�سو�أ من قانون  1953و قانون  2001كان �أ�سو�أ من قانون � .1970إذ جاء قانون  2001ليت�شدّد يف �إجراءات ت�أ�سي�س اجلمعيات ولي�ضع نظام رقابة
�سابقة ورقابة م�ستم ّرة على ن�شاط اجلمعيات واملنظمات من خالل وجوب �إعالم اللجنة ال�شعبية بانعقاد �أي اجتماع للجمعية �أو املنظمة بعد �أن كانت
الرقابة عليها مبقت�ضى قانون  1953رقابة ق�ضائية الحقة فقط .انظر  :عزّة كامل املقهور ـ م�ؤ�س�سات املجتمع املدين الليبي ،م�ؤ�س�سات الظل ـ الرابط
االلكرتوين:
9

http://www.libyaforum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=539:2010-09-26-11-14-01&catid=49:2010-05-29-0356-53&Itemid=192 http://itcadel.gov.ly/wp-content/uploads/2015/12/law17-year1972.pdf
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احلظر املحدود
وهو ما �ساد يف �سورية التي كانت ع�شية «الربيع العربي» تعاين من اجلمود و االنغالق ال�سيا�سي وانعدام بيئة
عمل املجتمع املدين احلقيقي ب�سبب حزمة من الت�رشيعات واملمار�سات التي �سادت طوال عقود طويلة .حيث
كانت البالد تخ�ضع لقانون الطوارئ منذ العام  1963وهو القانون الذي منح احلكومة �سلطات «مطلقة
وا�ستثنائية» �أ�صبحت مب�ضي الزمن «طبيعية واعتيادية» .كما كانت �سورية دولة احلزب الواحد حيث ي�سيطر
فحظرت التعددية احلزبية وال�سيا�سية ليقت�رص
حزب البعث العربي اال�شرتاكي احلاكم على ال�سلطة الفعلية ُ 11
الأمر على حزب البعث احلاكم وجمموعة �صغرية جدا من الأحزاب ،حمدودة االنت�شار ،املتحالفة معه
«نظريا» و «التابعة» له عمليا يف �إطار ما كان ٌيعرف ب «اجلبهة الوطنية التقدمية» وهو واقع مت تر�سيخه د�ستوريا
مبوجب املادة الثامنة من د�ستور  1973والتي ّن�صت على �أن «حزب البعث العربي اال�شرتاكي هو احلزب
القائد يف املجتمع والدولة ،ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهري ال�شعب ،وو�ضعها
يف خدمة �أهداف الأمة العربية».
� ّأدت تلك املادة �إىل �إلغاء التعددية ال�سيا�سية ،و�أ�س�ست للتمييز القانوين بني املواطنني ح�سب انتماءهم ال�سيا�سي،
وقادت �إىل احتكار ال�سلطة  12بالن�سبة جلمعيات املجتمع املدين فقد خ�ضعت للقانون رقم  93لعام 1958
الذي انطلق من فكرة �أن على الدولة التحكم يف املجتمع و�أن لها حق وم�س�ؤولية توجيهه .ف� ّأمن �سبل كثرية
وقوية لتدخل امل�س�ؤولني احلكوميني والأمنيني يف ال�سماح ب�إن�شاء هذه اجلمعيات ف�ضال عن التدخل يف الإدارة
الداخلية والعمليات اليومية لتلك اجلمعيات غري احلكومية 13.علما �أن ثمة قوانني �أخرى دعمت �سيطرة
احلكومة على �إن�شاء املنظمات غري احلكومية و حظرت �إن�شاء غالبيتها حيث جل�أ حزب البعث احلاكم �إىل
تكوين �شبكة من التنظيمات الرديفة للحزب يف جميع القطاعات املجتمعية (الطالب ،العمال ،الفالحني،
املحامني ،الأطباء ،الن�ساء ).فبات حمظورا �إن�شاء �أ ّية منظمات غري حكومية �أخرى تعمل يف هذا الإطار
ذلك �أن القوانني واملرا�سيم املن�شئة لهذه االحتادات �أعطتها حق احتكار جماالت العمل اخلا�صة بكل منها.
�أدى هذا الواقع �إىل انعدام احلياة ال�سيا�سية واحلزبية  14ف�ضال عن �إفراغ املجتمع املدين يف �سورية من م�ضمونه
احلقيقي حيث �أن ما كان ،موجودا �أو م�سموحا به هو يف حقيقة الأمر جمرد نواد ريا�ضية� ،أو جمعيات دينية،
�أو احتادات اجتماعية ُيطلق عليهم جمتمع مدين دون حتقق �أي من مقومات و�أ�س�س املجتمع املدين احلقيقي.
احلرية املقيدة
وهو ما جل�أت له بقية الدول الأخرى كتون�س ،واالردن ،واجلزائر ،واملغرب وم�رص جلهة تبني �سيا�سة تقوم على
االنفتاح ال�شكلي ،ال احلقيقي ،وذلك من خالل �سن ت�رشيعات تتيح �إن�شاء الأحزاب ،وت�سمح بالتعددية،
نظريا ال عمليا .نظرا للكم الهائل من القيود والعراقيل والتعقيدات التي ت�ضمنتها تلك الت�رشيعات والتي �أفرغتها
من م�ضمونها وحمتواها ك�إخ�ضاع �إن�شاء االحزاب وجمعيات املجتمع املدين لنظام الرتخي�ص امل�سبق بدال من
نظام الت�رصيح ب�إن�شائها كما هو معمول به يف الأنظمة الدميقراطية.
 11للمزيد حول هذا املو�ضوع ميكن العودة �إىل :كارولني دوناتي  -اال�ستثناء ال�سوري بني احلداثة واملقاومة  -ترجمة ملا العزب  -من�شورات ريا�ض الري�س -
بريوت الطبعة الأوىل ايلول � - 2012ص . 207
 12رزان زيتونة ـ الد�ستور الدميوقراطي والد�ستور ال�سوري ـ مقالة من�شورة يف جملة الآداب ـ بريوت  .لبنان ـ عدد اكتوبر ـ ت�شرين الأ ّول  2008ـ الرابط
http://www.alsafahat.
االلكرتوين للمقال:
net/blog/?p=6189
 13ال جمال للتنف�س :القمع احلكومي للن�شاط مبجال حقوق الإن�سان يف �سوريا ـ هيومن رايت�س ووت�ش ـ � 16أكتوبر /ت�شرين الأول .2007
14علم ًا �أن م�ؤمتر حزب البعث احلاكم كان قد �أو�صى يف يونيو /حزيران من العام  2005ب�إ�صدار قانون جديد للأحزاب ال�سيا�سية من �ش�أنه �أن ي�سمح
بت�شكيل �أحزاب �سيا�سية جديدة غري عرقية وغري دينية� .إال �أنه وحتى اندالع الأحداث يف �سورية يف العام  2011مل ُيعتمد �أي م�شروع قانون جديد ر�سميا.
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ففي تون�س مل يعرف الف�ضاء ال�سيا�سي التون�سي تعددية �سيا�سية حقيقية منذ اال�ستقالل فعلى امتداد ما يقارب
ال�ستة عقود احتكر حزب �سيا�سي واحد ال�سلطة واحلكم وبرغم تغيري زعاماته وكذلك تعديل ا�سمه �أي�ض ًا
�إال �أنه بقي وحيداً مهيمن ًا على ال�ش�أن العام 15.ومانع ًا بذلك اي تعددية �أو تناف�سية تقت�ضيها احلياة ال�سيا�سية
غرة جوان /يونيو .حزيران  1959على «�ضمان حرية
الدميقراطية برغم ت�أكيد د�ستور اال�ستقالل ال�صادر يف ّ
اّ
يخ�ص الأحزاب
ت�أ�سي�س الأحزاب ال�سيا�سية» وذلك مبوجب الف�صل الثامن من �أحكامه �إل �أن القانون الذي ّ
ّ
ال�سيا�سية واجلمعيات وال�صادر بتاريخ  7نوفمرب  /ت�رشين الثاين  1959والذي كان من املفرت�ض �أن ينظم طرق
واجراءات ممار�سة هذه احلرية فعل عك�س املطلوب متام ًا �إذ �صادر هذه احلرية متام ًا وذلك ب�إخ�ضاع ت�أ�سي�س
الأحزاب ال�سيا�سية لرتخي�ص م�سبق من ال�سلطة التنفيذية وحتديداً من وزير الداخلية .وهو الأمر الذي مل
يتغري عند �صدور قانون الأحزاب ال�سيا�سية اجلديد يف ماي /مايو�.أيار .1988
ال يختلف الواقع كثرياً عندما نتحدث عن امل�شهد اخلا�ص باملجتمع املدين واجلمعيات بتون�س ف�سيا�سة القمع،
والرقابة ،والتهمي�ش واالق�صاء وفر�ض القيود واملعوقات كانت واحدة وتطال الأحزاب ومنظمات املجتمع املدين
على حد �سواء وذلك ب�سبب ا�ستناد ّ
كل من التنظيمني �إىل نف�س الإطار القانوين .وبرغم ذلك فقد فر�ضت
اجلمعيات التون�سية نف�سها و�أثبتت تواجدها رغم كل القيود واملعوقات ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن عدد اجلمعيات
يف تون�س كان قد بلغ �أكرث من  9000جمعية  16قبل العام  2011و�إن كان �أغلبها ال يهتم بال�ش�أن العام بقدر
تركيزه على م�صالح قطاعية ولهذا كانت �أغلب اجلمعيات ذات طابع مهني� ،أو جمعيات ريا�ضية ،وجمعيات
تهتم بال�ش�أن العام املتداخل مع ال�ش�أن ال�سيا�سي فكانت تقوم �أ�سا�س ًا
مدر�سية وف ّنية� .أما اجلمعيات التي كانت ّ
على النقابات .ولكن بطبيعة الأحوال ال يجوز جتاهل �أنه �إىل جانب تلك النقابات كان ثمة عدد قليل
م�ستمر مع ال�سلطة �إذ �سعت
وحمدود من اجلمعيات التي كانت بطبيعة ن�شاطها ونطاق اهتمامها يف ا�صطدام
ّ
بتع�سفهم
وت�شهر ّ
تلك اجلمعيات لأن تعمل ك�سلطة خلفية معار�ضة تراقب وت�ضغط على �أ�صحاب النفوذ ّ
وتندد ّ
حيزاً هام ًا من جهودها ل�ضمان بقائها ب�سبب
بالرغم �أنها كانت يف نف�س الوقت ُت ّ
�سخر ّ
يف ا�ستعمالهم ال�سلطة ّ
17
الرابطة التون�سية للدفاع
الغياب �شبه التام ّ
للدعم املايل �أو اللوج�ستي لها  .ونذكر من بني هذه اجلمعيات ّ
20
19
18
عن حقوق االن�سان  ،وجمعية الق�ضاة التون�سيني  ،واجلمعية التون�سية للن�ساء الدميقراطيات  ،وجمعية
الن�ساء التون�سيات من �أجل البحوث والتنمية  21وجميعها جمعيات نا�ضلت من �أجل �ضمان حقوق االن�سان
وحتديداً من �أجل حرية ّ
التنظيم واحلق يف امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية وحرية التعبري وال�صحافة والن�رش
والرجل.
وامل�ساواة بني املر�أة ّ

 15يتع ّلق الأمر باحلزب احل ّر الد�ستوري اجلديد الذي �أن�ش�أه وتز ّعمه ال ّرئي�س احلبيب بورقيبة �سنة  1934ث ّم تغيرّ ت ت�سميته مبنا�سبة امل�ؤمتر ال�سابع لهذا
احلزب الذي ّمت يف �شهر �أكتوبر /ت�شرين الأ ّول من �سنة  1964حيث �أطلقت عليه ت�سمية احلزب اال�شرتاكي الدّ�ستوري ومع اعتالء زين العابدين بن علي
رئا�سة اجلمهورية بعد �إزاحته الرئي�س احلبيب بورقيبة عنها يف  7فرباير� /شباط  1987تغيرّ ت ت�سميته ثانية يف فرباير� /شباط  1988لي�صبح التج ّمع
الد�ستوري الدميقراطي.
 16ميكن االطالع على خارطة اجلمعيات يف تون�س عددها وتوزيعها ح�سب اجلهات وجماالت العمل يف املوقع التايل:
http://www.ifeda.org.tn/ar/index.php?id_page=13&lang=ar
 17ميكن العودة يف هذا ال�ش�أن �إىل «التمويل العمومي للجمعيات» درا�سة ملركز الكواكبي للتحوالت الدميقراطية ـ دي�سمرب  /كانون الأ ّول . 2014
 18ت� ّأ�س�ست الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق االن�سان يف ماي /مايو(�أيار) . 1977
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�أما يف م�رص فقد �أ�صدر جمل�س قيادة الثورة يف يناير  ١٩٥٣قرارا بحل الأحزاب ال�سيا�سية متهيداً لع�رص
احلزب الواحد ،ويف �سنة � ١٩٥٦أ�صدر جمل�س قيادة الثورة القرار  ٣٨٤والذي ترتب عليه تعظيم دور اجلهة
الإدارية يف التحكم يف م�ؤ�س�سات العمل الأهلي ،وحتجيم العمل الأهلي حيث ن�ص القرار �أي�ض ًا على اعتبار
خمالفات اجلمعيات الأهلية لأحكام القانون خمالفات جنائية يرتتب عليها عقوبات �سالبة للحريات.
وعلى الرغم من تو�سيع املجال ال�سيا�سي يف  ،١٩٧٧حيث مت ال�سماح بالتعددية احلزبية� ،إال �أنه مت االبقاء
على قيود يف الرتخي�ص .لكن يف الثمانينات ،ونتيج ًة ل�سيا�سات االنفتاح االقت�صادي التي بد�أت يف �أواخر
ال�سبعينات واالجتاه نحو منوذج اقت�صادي جديد ،ترتب على تراجع الدولة تدريجي ًا عن تقدمي اخلدمات
الأ�سا�سية �أن مت اف�ساح املجال بع�ض ال�شيء للجمعيات الأهلية يف �سد الفجوة التي �أحدثها هذا التغيري يف
دور الدولة ،ف�شهدت الثمانينات ظهور جيل جديد من منظمات العمل الأهلي العاملة يف جمال التنمية
وتقدمي اخلدمات ،كما ظهرت منظمات جديدة يف جمال الدفاع عن حقوق الفئات املهم�شة وحقوق
االن�سان ،ا�ستخدمت �آليات جديدة يف العمل  .22برغم كل ما �سبق فقد �أبقت الدولة على قوانني مقيدة
لعمل اجلمعيات الأهلية ،وتعاملت مع منظمات العمل الأهلي بريبة وتوج�س ،ومل تف�سح لها املجال للعمل
والنمو باعتبارها �رشيك ًا يف التنمية ونه�ضة املجتمع ،ومن ثم بقيت �أغلبية تلك املنظمات حمدودة الع�ضوية
والت�أثري ب�سبب �سيا�سات الدولة املقيدة ،با�ستثناء اجلمعيات الدينية التي ا�ستفادت من االنفتاح الن�سبي يف
املجال العام وا�ستطاعت تو�سيع رقعة امل�شاركة والت�أثري معتمدة على قدرتها على التنظيم .ويف �أعقاب ثورة ٢٥
يناير ،برز دور املنظمات احلقوقية على ال�ساحة يف الدفاع عن حقوق النا�س العاديني ،كما قامت املنظمات
بتقدمي م�رشوعات ومقرتحات للإ�صالح يف �شتى املجاالت بناء على خربات مرتاكمة يف العمل احلقوقي
والدعوي .ولكن ،ب�سبب تاريخ ن�ش�أة املنظمات والعزلة التي فر�ضها عليهم النظام ال�سيا�سي الذي عملوا فيه
على مدار ال�سنوات ،انح�رص دورهم يف حدود تقدمي امل�شورة والأفكار واخلدمات ،ومل ميلك املجتمع املدين
مقومات القوة لقيادة التغيري املن�شود بعد الثورة ،وترك املجال للتنظيمات ذات اال�سالمية.
و� ّأما اجلزائر فقد عا�شت ل�سنوات طويلة مرحلة احلزب الوحيد احلاكم وهو حزب جبهة التحرير الوطني،
منذ اال�ستقالل ولغاية �إقرار التعددية ال�سيا�سية يف د�ستور  ،1989ففي ظل الد�ساتري ال�سابقة لعبت القوة
الع�سكرية دوراً يف �إعطاء احلزب الواحد مهمة قيادة اجلماهري ال�شعبية ومراقبة �سيا�سة الأمة.لكن بداي ًة من
د�ستور  ،1989وما تاله ،مت التخلي عن الأحادية احلزبية واالحتكار ال�سيا�سي ،وبد�أ العمل على تر�سيخ
املمار�سة الدميقراطية على م�ستوى الن�صو�ص ،ب�صياغة منظومة قانونية ت�سمح بالتعددية ال�سيا�سية ،و ت�ضمن لها
حرية التنظيم والتجمع والتعبري و�إبداء الر�أي .حيث �أجازت تلك الد�ساتري التعددية احلزبية .23

� 22أماين قنديل ـ العمل الأهلي والتغري االجتماعي :منظمات املر�أة والدفاع والر�أي والتنمية يف م�صر .القاهرة ،مركز الدرا�سات ال�سيا�سية
واال�سرتاتيجية بالأهرام.١٩٩٨ ،
� 23سمري �شعبـان ـ املجتمع املدين وت�أثريه يف التعديالت الد�ستورية قراءة يف �ضوء واقع املجتمع املدين يف اجلزائر ـ جامعــة باتنــة ـ دون نا�شر ـ دون تاريخ
للن�شر ـ رابط الدرا�سة:
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22

وقد �شهدت ال�سنوات الأوىل ملرحلة «التعددية ال�سيا�سية» الالحقة لد�ستور � 1989إخفاقات كثرية وكان
لها تداعيات دموية قا�سية �إذ �رسعان ما دخلت البالد حقبة ما بات ُيعرف ب «الع�رشية ال�سوداء»  24فتم
فر�ض قانون الطوارئ الذي �أدى �إىل �إطالق يد ال�سلطات يف الت�ضييق على الن�شاط ال�سيا�سي 25والرتاجع
عن العديد من احلريات ،كما مت �أي�ض ًا �إ�صدار عدة مرا�سيم تكبل ممار�سة حرية الر�أي والتعبري� ،أهمها «مر�سوم
مكافحة الإرهاب والتخريب» ال�صادر يف �سبتمرب� /أيلول ّ �. 1992أما بالن�سبة للمجتمع املدين فربغم ن�ص
الد�ساتري اجلزائرية املتعاقبة على حق املواطن اجلزائري وحريته يف ت�أ�سي�س اجلمعيات �إال �أنه مت تقييد تلك احلقوق
بن�صو�ص قانونية �صارمة خوف ًا من �أن تن�ش�أ جمعيات قد تهدد كيان ال�سلطة احلاكمة واحلزب الواحد الذي
�أُحلقت به �ستة تنظيمات جماهريية بارزة �آنذاك  26خ�ضعت �إداري ًا و�أيديولوجي ًا للحزب ،احلاكم والواحد،
وتوجيهاته 27.وبرغم �أن ال�سنوات الالحقة النتهاء مرحلة الع�رشية ال�سوداء �شهدت تنامي كبري يف �أعداد
جمعيات ومنظمات املجتمع املدين والتي و�صل عددها مع دخول حقبة «الربيع العربي» �إىل قرابة � 100ألف
جمعية وفق ًا لإح�صائية وزارة الداخلية اجلزائرية كانت قد ّقدمتها يف العام � .28 2012إال �أن هذا الت�صاعد
الكمي مل يكن ُمرتبط ًا بنوعية وقدرة هذه اجلمعيات على امل�شاركة يف الفعل اليومي املتعلق بتدبري ال�ش�أن
العام ،نظراً لغياب ا�ستقاللية حتفظ لهذه اجلمعيات مكانتها وتدخلها� .إذ عانت منظمات املجتمع املدين يف
اجلزائر من �سيا�سات الهيمنة وفر�ض القيود التي تبنتها احلكومات املتعاقبة بهدف الت�أثري على ا�ستقاللية املجتمع
املدين من خالل القوانني ،املتعددة واملتالحقة،التي منحت �صالحيات كاملة للحكومة مبا يف ذلك
�سلطة حل تلك اجلمعيات �أو تعليق عملها �أو تقرير عملية متويلها وربط امل�ساعدات املالية بالتعبري عن الوالء
ً
ف�ضال عن اخرتاق هذه اجلمعيات من خالل ا�ستبدال قادتها الذين يتبنون مبد�أ اال�ستقاللية عن
للدولة .29
ال�سلطة ب�آخرين ،موالني لها� ،إ�ضاف ًة �إىل بذل حماوالت من قبل الدولة لإ�ضعاف دور هذه اجلمعيات من
خالل خلق جمعيات مناف�سة لها30.
وحد من قدرتها على تنفيذ م�شاريعها كما �أوجد
�أدى كل ما �سبق �إىل االنتقا�ص من ا�ستقاللية اجلمعيات ّ
حالة من انعدام الثقة بينها وبني احلكومة.
 24املق�صود بذلك املرحلة التي بد�أت بعد �إلغاء اجلولة الثانية من االنتخابات الت�شريعية يف دي�سمرب /كانون الأول  1991فيما كانت اجلبهة الإ�سالمية
للإنقاذ على و�شك الفوز لتتالحق الأحداث وتدخل البالد يف دوامة عنف طويلة �شهدت ا�ستقالة رئي�س واغتيال �آخر يف الوقت الذي كان فيه اجلي�ش يتولىّ
ال�سيطرة الفعلية على البالد .ومع حظر اجلبهة الإ�سالمية للإنقاذ واعتقال قادتها وتنامي ظاهرة التطرف الديني امل�س ّلح �شهدت البالد �سنوات قا�سية
�ساد فيها القمع الوح�شي والعنف الع�شوائي الذي �أدى �إىل مقتل �أكرث من � 150ألف �شخ�ص ،واختفاء � 7آالف �آخرين ،ونزوح حواىل مليون جزائري داخل
البالد .ف�ض ًال عن تعذيب� ،أو اغت�صاب� ،أو خطف الآالف �إ�ضاف ًة �إىل الأ�ضرار املادية التي بلغت نحو  20مليار دوالر .انظر :دالية غامن يزبك ـ اجلزائر على
حافة الهاوية ..ماذا حقّقت الأعوام ال�سبعة ع�شر من حكم بوتفليقة؟ مركز كارنيغي .ال�شرق الأو�سط ـ الرابط االلكرتوين للدرا�سة:

http://carnegie-mec.org/2016/04/28/ar-pub-63483

 25لطفي بو مغار  -نوران �سيد �أحمد  -احلركات االحتجاجية يف اجلزائر .الواقع والآفاق  -درا�سة من�شورة �ضمن كتاب احلركات االحتجاجية يف الوطن
العربي  -حترير عمرو ال�شوبكي  -بريوت  -لبنان  -مركز درا�سات الوحدة العربية  -الطبعة الثانية �.ص .321
 26وهي ( االحتاد العام للعمال اجلزائريني ،واملنظمة الوطنية للمجاهدين ،واالحتاد الوطني لل�شبيبة اجلزائرية ،واالحتاد الوطني للفالحني اجلزائريني،
واالحتاد الوطني للن�ساء اجلزائريات ،والتنظيمات العلمية والثقافية واملهنية ).
� 27سمري �شعبـان ـ املجتمع املدين وت�أثريه يف التعديالت الد�ستورية قراءة يف �ضوء واقع املجتمع املدين يف اجلزائر ـ مرجع �سابق .
� 28أح�صت وزارة الداخلية واجلماعات املحلية  ٩٣٦٥٤جمعية معتمدة من طرف الدولة نا�شطة على امل�ستويني الوطني واملحلي ،ح�سب عملية جرد
�أعلنت نتائجها يف  ١٢كانون الثاين/يناير  ٢٠١٢راجع  :د .مرزوقي عمر ـ املجتمع املدين والتحول الدميقراطي يف اجلزائر  -درا�سة من�شورة مبجلة امل�ستقبل
العربي ـ العدد 432ـ �شباط  /فرباير  2015ـ مركز درا�سات الوحدة العربية ـ بريوت ـ لبنان ـ �ص . 38
 29على �سبيل املثال يف جمال التمويل �أخ�ضعت الدولة جميع الهبات للرقابة وامل�ساعدات املالية التي تتلقاها منظمات املجتمع املدين من اخلارج
�إىل الرقابة .كما تعاين منظمات املجتمع املدين تعقيدات �إدارية و�إجرائية ،ت�صب يف خانة �إحكام ال�سيطرة عليها و�إخ�ضاعها لهيمنة الدولة ،فالإطار
الت�شريعي فر�ض قيودا متعددة مثل الت�سجيل واالعتماد والإ�شهار ،حيث ي�شرتط موافقة ال�سلطات قبل بدء الن�شاط ،وتو�ضع �شروط غام�ضة لت�أ�سي�سها
مثل عدم خمالفتها للنظام العام و�إثارة الفتنة ،وت�ستخدم هذه ال�شروط لالعرتا�ض على �إن�شاء اجلمعيات التي ال تطمئن احلكومة ،و�أعطيت كذلك ال�سلطة
الإدارية حق حل اجلمعيات لأ�سباب متنوعة� .أي�ض ًا منحت القوانني �صالحيات وا�سعة للحكومة من خالل القطاعات الوزارية املخت�صة كالداخلية
والعمل وال�شباب...الخ ،يف الإ�شراف على منظمات املجتمع املدين ،بحيث حتولت هذه ال�صالحيات يف التطبيق الفعلي �إىل نوع من الإ�شراف والو�صاية
التي انتق�صت من ا�ستقالليها.
 30ك�إن�شاء اجلمعية الوطنية اال�ست�شارية لرتقية حقوق الإن�سان لكي تناف�س الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان .راجع :التحرك نحو الليربالية
ال�سيا�سية يف اجلزائر � -ص  .14رابط الدرا�سة على �شبكة االنرتنت:

www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_21
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بطبيعة احلال انعك�س هذا الواقع ال�سلبي على الن�شاط الن�سوي اجلزائري مبا يف ذلك اجلمعيات الن�سوية التي
حدت من حرية العمل املدين وال�سيا�سي يف البالد كما ت�أثرت بدورها بال�رصاع
عانت من القيود العامة التي ّ
الدائر بني خمتلف التيارات ال�سيا�سية ف�شهدت انق�سام ًا بني تنظيمات ن�سائية �إ�سالمية و �أخرى علمانية،
و�أ�صبح الرتا�شق �سمة العالقات بينهما31.
بالن�سبة للمغرب ف�ش�أنه �ش�أن بقية الدول العربية االخرى حيث غابت التناف�سية بني الأحزاب ال�سيا�سية ب�سبب
التحرك ال�سيا�سي على الأحزاب التي كانت تن�شط يف
�ضيقت جمال
هيمنة امل� ّؤ�س�سة امللكية عليها والتي ّ
ّ
الراحل احل�سن الثاين كان قد عمد �إىل �إحداث �أحزاب �سيا�سية تدور يف
بدايات اال�ستقالل .علم ًا �أن امللك ّ
فلكه ُعرفت بالأحزاب «املخزنية» �أي الأحزاب املوالية للملك على غرار االحتاد الد�ستوري الذي ت� ّأ�س�س �سنة
 1983وذلك بهدف خلق انطباع حول وجود ديناميكية �سيا�سية32.
حممد ال�ساد�س العر�ش ن�ش�أ �أكرث من  20حزب ًا �سيا�سي ًا جديدا ان�ضموا �إىل الفاعلني
الحق ًا ومع اعتالء امللك ّ
التعددية احلزبية بقيت حمدودة املجال نظراً النح�صار الفعل ال�سيا�سي يف جمال
القدامى .على �أن هذه ّ
�ضيق حر�صت امل�ؤ�س�سة امللكية على حتديده .ويعك�س االنحدار املتوا�صل لإقبال املواطنني واملواطنات على
ّ
33
للتعددية ال�سيا�سية وبقاءها
امل�صطنع
بالطابع
ؤالء
�
ه
إدراك
�
ال�سيا�سي
للمجال
الن�سبي
االنفتاح
رغم
االنتخابات
ّ
ملكية� 34.أما بالن�سبة للمجتمع املدين فقد �شهد نف�س ال�صعوبات التي عرفتها الأحزاب حيث
حتت و�صاية
ّ
ا�صطدمت اجلمعيات ب�سلطة ترف�ض كل نقد �أو الرقابة وهما حمور ن�شاط منظمات املجتمع املدين ومربر
وجودها وهو مبا يف�سرّ �شبه غيابها التام عن الف�ضاء العام �إىل حدود بداية ال�سبعينات .يف هذا ال�سياق �شهدت
مد وجزر حيث ظهرت يف املغرب ب�شكل ّ
أهم
احلركة الن�سوية املغربية هي الأخرى فرتات ّ
مبكر ومثّلت � ّ
أهم ّ
التقدمي الن�سائي» الذي ن�ش�أ
جتليات احلركة الدميقراطية فيه .وكان «االحتاد ّ
مقومات جمتمعه املدين و� ّ
والرجل ومن
�سنة  1962من بني �أوىل املنظمات الن�سوية التي انخرطت يف الن�ضال من �أجل امل�ساواة بني املر�أة ّ
مدونة الأحوال ال�شخ�صية التي �صدرت بني �سنتي  1957و ّ 35 .1958
ومتكنت هذه احلركة
�أجل �إ�صالح ّ
مدونة الأ�رسة
رغم كل العقبات ال�سيا�سية التي اعرت�ضتها ورغم كل االتهامات التي ّ
وجهت ملطالبتها بتنقيح ّ
مبا تقت�ضيه كرامة املر�أة وحقوقها الكاملة ،من اعتداء على ال�رشيعة الإ�سالمية وعلى هوية الدولة واملجتمع،
ّ
متكنت من غر�س فكرة �رضورة �إ�صالح الو�ضع القانوين واالجتماعي للمر�أة املغربية.

 31موزاي بالل ـ اجلمعيات املدنية ك�أ�سا�س لتفعيل التنمية ال�سيا�سية باجلزائر ـ درا�سة من�شورة مبجلة جيل ـ الدرا�سات ال�سيا�سية والعالقات الدولية ـ
العدد الأ ّول ـ يناير  2015ـ �ص .143
 32ميكن االطالع على قائمة الأحزاب النا�شطة يف املغرب على الرابط التايل:
https://www.maroc.ma/ar/content
 33بعد �أن بلغت هذه الن�سبة ثلثي جمموع الناخبني والناخبات يف ال�سبعينات من القرن املنق�ض نزلت �إىل ن�صف املجموع مبنا�سبة انتخابات  2002لتنزل
�إىل الثلث يف انتخابات � 2007أنظر� :أحمد اخلم�سي ـ «الربيع العربي» يف طبعته املغربية ـ درا�سة من�شورة يف كتاب :الربيع العربي  .ثورات اخلال�ص من
اال�ستبداد .درا�سة حاالت  -ال�شبكة العربية لدرا�سة الدميقراطية  -الطبعة العربية الأوىل  -متوز . 2013
 34انظر يف هذا املجال :عبد الإله بلقزبز :ال�سلطة واملعار�ضة  -املجال ال�سيا�سي العربي املعا�صر  -الدار البي�ضاء  -بريوت املركز الثقفي العربي
 .2007� 35صدرت مد ّونة الأحوال ال�شخ�صية مبقت�ضى  5ظهائر و�ضع �أ ّولها يف  22نوفمرب  /ت�شرين الثاين  1957و�آخرها يف � 3أفريل � /أبريل . 1958
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باملح�صلة تك�شف التجارب واملمار�سات ال�سابقة �أن غالبية تلك الدول جل�أت �إىل حظر �أو تقييد عمل الأحزاب
واملجتمع املدين لعقود طويلة من تاريخ البالد وغالب ًا منذ ح�صول البالد على ا�ستقاللها عن املحتل وامل�ستعمر
الأجنبي .وك�أن حكام البالد اجلدد قد اعتقدوا �أن احلرية تهدد اال�ستقالل ،و توهموا ب�أن التعددية وال�شفافية
واالنفتاح �سيم�س الأمن الوطني لأنظمتهم� ،أو لأ�شخا�صهم.
ترتب على هذا التقييد واالق�صاء �أن ّ
كل دول الدرا�سة مل تعرف تداو ًال حقيقي ًا لل�سلطة باملعنى املتفق عليه
للكلمة .فلم ن�شهد مطلق ًا �أي انتخابات دميقراطية ،تناف�ست فيها الأحزاب بطريقة �شفافة وعلى قدم امل�ساواة،
ور�صدتها وهي�أت لها منظمات املجتمع املدين وجنم عنها تداول لل�سلطة .فقد ثارت الكثري من ال�شكوك
املرخ�صة وامل�سموح لها بدخول
حول كل االنتخابات التي متّت ،عندما تتم� ،سواء جلهة الأحزاب املحظورة �أو ّ
العملية االنتخابية� ،أو جلهة القوانني التي تتم بها تلك العملية� ،أو حتى جلهة ظروف االنتخابات نف�سها وما
تفتقده من �ضمانات وما يتم بها من تزوير .ولهذا جند �أنه يف معظم دول الدرا�سة مل يتغري حكام تلك الدول
� اّإل باملوت� ،أو االنقالب ،فيما بقي احلزب احلاكم الوحيد م�ستمراً بحكم البالد والعباد ب�شكل منفرد لعقود.
و�سواء كان ا�سم هذا احلزب احلاكم الد�ستوري يف تون�س� ،أو الوطني يف م�رص� ،أو البعث يف �سورية والعراق،
�أو جبهة التحرير الوطني يف اجلزائر .فكل هذه امل�سميات ،وبرغم تعدد الدول التي ينتمون لها ،مار�ست نف�س
فمهدت ملا جرى
ال�سيا�سات .واتبعت ذات ال�سلوك يف حكم بالدها دون رقيب �أو �رشيك لعقود طويلةّ .
وكانت �أحيان ًا �سببه املبا�رش.
 تداعيات القيود املفرو�ضة على الأحزاب ال�سيا�سية واملجتمع املدينال بد من الإ�شارة بداي ًة �إىل �أن احلركة الن�سوية قد ت�أثرت كثرياً من �سيا�سات احلظر �أو التقييد التي مت اتباعها
يف غالبية دول الدرا�سة �إذ تعر�ضت بدورها للتغييب والتهمي�ش واالق�صاء.
ففي ليبيا ،على �سبيل املثال ،ويف ظل الأجواء القمعية التي �سادت قام نظام العقيد معمر القذايف مبكراً بحظر
اجلمعية الن�سائية الوحيدة التي كانت موجودة يف البالد والتي ن�ش�أت منذ اال�ستقالل وهي االحتاد الن�سائي
الليبي ومت بد ًال منها �إن�شاء ت�شكيالت ثورية ن�سائية ،على غرار اللجان ال�شعبية ،لتكون بذلك التنظيمات
االجتماعية الوحيدة يف ّ
للرتويج لأيديولوجيته ولت� ّؤطر يف نف�س الوقت
ظل هذا النظام والتي ّمت ت�سخريها
ّ
املجتمع حتى ال يخرج عن نطاق رقابته و�سيطرته.
ويف الأردن يبدو �أن ال�ضعف العام الذي طال املجتمع املدين يف الأردن كان له �أثراً �سلبي ًا على احلركات
االجتماعية واحلقوقية ب�شكل عام ،ال �سيما احلركة الن�سائية .فب�سبب تراجع ال�سلطة ال�سيا�سية عن م�رشوعها
التنموي ،فقد تراجع �أي�ض ًا دور احلركة الن�سائية حيث عملت ال�سلطة على تكري�س �سيا�سات االحتواء
للم�ؤ�س�سات اجلماهريية ،و�شكلت منها رديف ًا لل�سيا�سات الر�سمية36.

 36عبلة �أبو علبة ـ املر�أة واحلراك االجتماعي يف الأردن يف مناخات «الربيع العربي» ـ يف املر�أة و»الربيع العربي» ـ وقائع م�ؤمتر �إقليمي ـ �إ�شراف عريب
الرنتاوي .مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية ،عمان٢٠١٤ ،ـ �ص.٥٦
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اما يف �سورية فقد مت حظر �إن�شاء �أ ّية جمعيات ن�سائية فيما عدا االحتاد الن�سائي العام التابع حلزب البعث احلاكم
ذلك �أن القانون  33ال�صادر بتاريخ  21دي�سمرب/كانون الأول  1975املن�شئ لالحتاد العام الن�سائي ،يحظر
ت�شكيل �أي جمعيات �أخرى للمر�أة (املادة 37.)66
انعك�س هذا الواقع على الن�ضال من �أجل الق�ضايا الن�سوية التي مل يعتربها «املنفتحون» �أولوية يف ظل التحديات
الأخرى .يف حني حاربها «املت�شددون» لتعار�ضها مع فكرهم و�أيديولوجيتهم .ففي املغرب ،على �سبيل املثال،
حتركها حمدوداً وع�سرياً من جهة.
وجدت احلركات الن�سوية املغربية نف�سها تواجه اال�ستبداد الذي يجعل ّ
ومن جهة �أخرى تواجه حركات �سيا�سية معار�ضة لل�سلطة امللكية تهيمن عليها ر�ؤية رجعية يف نظرتها
مدونة الأ�رسة» التي اندلعت يف املغرب
�سمي «مبعركة ّ
للمجتمع وللمر�أة حتديداً .وقد انعك�س ذلك على ما ّ
يف �أواخر ت�سعينات القرن املنق�ضي .هدفت هذه املعركة التي خا�ضتها احلركات الن�سوية �إىل �إخراج قانون
الأ�رسة من دائرة الن�صو�ص ال�رشعية وت�أ�سي�سها على قوانني و�ضعية طبقا للمعايري الدولية يف ما يخ�ص امل�ساواة
�ضد هذه الأخرية  .على �أن نتيجة املعركة كانت حمدودة ّ
ومت ح�سمها من
الرجل واملر�أة وعدم التمييز ّ
بني ّ
�صف
قبل ال�سلطة امللكية ال على �أ�سا�س توافق جمتمعي الذي مل يكن بحكم التوازنات التي يقوم علبها يف ّ
�سن الزواج بني املر�أة
املر�أة وعلى �أي حال �سمحت هذه املعركة بتحقيق بع�ض الإ�صالحات منها امل�ساواة يف ّ
والرجل� 18 ،سنة ،ورفع الو�صاية على الن�ساء الرا�شدات و�إخ�ضاع الطالق �إىل الرقابة الق�ضائيةّ .بينت املعركة
املواقف احلقيقية للمجتمع وال�سلطة امللكية على حد �سواء� .إذ ك�شفت تلك املعركة �أن املجتمع مل ين�ضج بعد
التقدمية الي�سارية التي كانت تعترب �أن هذه الق�ضية لي�ست من
لتب ّني الق�ضايا الن�سوية مبا يف ذلك القوى ّ
بني الأولويات ال�سيا�سية .و� ّأما على �صعيد ال�سلطة امللكية فقد �أو�ضحت تلك املعركة �أن تلك ال�سلطة و�إن
مدونة
�أخذت على عاتقها النهو�ض بالو�ضع القانوين واالجتماعي للمر�أة من خالل مبادرة امللك ب�إ�صالح ّ
الأ�رسة �إال �أن امللك � ّأقر اعتزامه القيام بهذا الإ�صالح باعتباره «�أمرياً للم�ؤمنني» و� ّأ�س�س بالتايل م�رشوعه هذا
الرجال»  38الأمر الذي �سي�ؤثّر ب�شكل هام على �سقف
على ما جاء يف القر�آن وال�س ّنة باعتبار �أن «الن�ساء �شقائق ّ
الإ�صالحات املن�شودة يف هذا ال�ش�أن.
�إ�ضاف ًة ملا �سبق فقد كانت ال�سيا�سيات احلكومية التقييدية ال�سابقة �أحد �أ�سباب ما جرى الحق ًا يف بع�ض الدول
العربية .ولعله كان ال�سبب «العميق» الأ�سا�سي .فعندما ال ُي�سمح لل�شعب �أن يغري حكامه ب�صورة دميقراطية،
عرب الأحزاب وبوا�سطة االنتخابات ،فمن الطبيعي �أن يلج�أ للثورة لفر�ض ذلك .وعندما ُحتظر القوى ال�سيا�سية
واملدنية التي متثّله وتدافع عنه فمن املتوقع �أن يلج�أ للميادين للمطالبة بها والدفاع عن وجودها.
�إذ ت�ؤدي الأحزاب ومنظمات املجتمع املدين �أدوراً ووظائف عديدة من �ضمنها تنظيم حركة ال�شعوب ،وتوجيه
م�سار اجلماهري والتعبري عن �أفكارها ،واملطالبة بحقوقها .واحلفاظ على هدوء و�سلمية م�سارها يف كثري من
الأحيان .ف�إذا ُفقدت هذه الو�سيلة الآمنة لتنظيم غ�ضب ال�شعوب وتقنني مطالبها .فهذا يعني دفع تلك
ال�شعوب ،رغم ًا عن �إرادتها� ،إىل التعبري عما تريده بو�سائل �أخرى قد يكون �أبرزها و� ّأولها خيار الثورة .وهو
ما حدث.
 37بتاريخ � 23أبريل  /ني�سان � 2017صدر املر�سوم الت�شريعي رقم 16الذي يت�ضمن حل االحتاد العام الن�سائي و�إلغاء جميع الت�شريعات املنظمة لوجوده،
ونقل العاملني فيه �إىل وظائف �أخرى بالدولة ،على ان حتل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل حمل االحتاد العام الن�سائي بكل ما له من حقوق وما عليه
من التزامات.
 38هذا ما �ص ّرح به امللك حم ّمد ال�ساد�س يف خطابه امل�ؤ ّرخ يف � 27أفريل � /أبريل  2001مبنا�سبة تن�صيبه اللجنة اال�ست�شارية املك ّلفة ب�إ�صالح مد ّونة الأ�سرة.
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أ�رض باحلا�رض �أي�ض ًا
ال تقت�رص التداعيات على �أن �سلوك املا�ضي دفع للثورة فح�سب .بل �أن ذلك ال�سلوك قد � ّ
وعقد امل�سار االنتقايل الذي كان من املفرت�ض �أن ت�سلكه دول الربيع العربي .حيث �أدى غياب
ف�صعب ّ
ّ
الأحزاب �أو تقزميها ،وحتجيمها ،وتدجينها .وكذلك �إ�ضعاف املجتمع املدين جزئي ًا �أو تغييبه ّ
كلي ًا �إىل خلق
ميزت املراحل االنتقالية يف غالبية دول «الربيع العربي».
حالة فراغ جنم عنها فو�ضى ّ
�إذ مل ت�سمح الأنظمة احلاكمة طوال عقود ب�إيجاد بدائل عنها� ،أ�شخا�ص ًا �أو �أحزاب ًا ،وعندما �أُجربت تلك الأنظمة
على الرحيل مل يكن ثمة بديل م ّ�ؤهل مللء ذاك الفراغ و�أداء هذا الدور لتنقاد البالد نحو م�صري جمهول مل
يخرج بع�ضها منه بعد .علم ًا �أن خطورة هذه اجلزئية تتجلى يف �أن حالة الفراغ هذه �أتاحت للقوى الدينية،
يف كثري من الدول� ،أن ت�شغلها م�ستفيد ًة من ت�أثري خطابها الدعوي ،وقدرتها التنظيمية ال�شعبية ،وعدم وجود
بديل مدين ،دميقراطيّ ،
منظم لكل االعتبارات ال�سابقة.
ويف ظل عجز املجتمع املدين ،لذات االعتبارات �أي�ض ًا ،عن �أداء دوره التنويري يف التنبيه والتحذير وعر�ض
املخاطر وتقدمي اخليارات والبدائل فقد كان من الطبيعي �أن تفوز التيارات الدينية بتوجهاتها وتياراتها املختلفة
باالنتخابات الأوىل التي متت يف دول «الربيع العربي» الأوىل (تون�س ،م�رص ،ليبيا) �سواء يف االنتخابات
الرئا�سية� ،أو الربملانية� ،أو حتى انتخابات اللجان الت�أ�سي�سية لكتابة د�ستور البالد.
برغم كل ما �سبق ف�إن جتارب الدول التي مت عر�ضها تك�شف طبيعة العالقة والت�أثري بني حدود فاعلية
الأحزاب واملجتمع املدين من جهة ،و�إمكانية اندالع الثورات وحتديد م�سارها من جهة �أخرى .
وفعال كلما ّقلت احتمالية الثورات واالحتجاجات
فكلما كانت الأحزاب قائمة ،واملجتمع املدين حي ّ
ال�شعبية .وميكن تربير ذلك ب�أن ال�شعب الراف�ض ل�سيا�سة ما �سيملك وقتها و�سائل التعبري الدميقراطية عن ر�أيه،
املنظم ،ولكن دون �أن يحتاج �إىل النزول غري ّ
حتى بالتظاهر ّ
املنظم لل�شوارع ب�صورة عفوية للتعبري عن تلك
الآراء واملطالبات كما حدث يف دول«الربيع العربي» مع عدم قدرة على التنب�ؤ بامل�سار الذي ميكن �أن ت�سلكه
الأحداث يف تلك احلالة .وميكن التذكري هنا بالتجربة اللبنانية .فربغم كل امل�شاكل التي يعاين منها هذا
البلد ،مبا يف ذلك �أحزابه ومنظمات جمتمعه املدين� ،إال �أن �أحد نظريات تف�سري عدم امتداد «الربيع العربي»
�إىل �ساحات بريوت كانت ت�شري �إىل هام�ش احلرية الذي تتمتع به الأحزاب ومنظمات املجتمع املدين اللبنانية
مقارن ًة بدول «الربيع العربي»39.
كلما كان هام�ش احلرية والعمل ،بالن�سبة للأحزاب ومنظمات املجتمع املدين� ،أكرب ّ
كما �أنه ّ
كلما �سهل ذلك
من عملية التحول الدميقراطي وقلل من عنف م�سار املراحل االنتقالية .وهذا ما بدا بو�ضوح يف التجربتني

� 39أ�شارت بع�ض ال�شخ�صيات ال�سيا�سية اللبنانية وممثلي املجتمع املدين فيه والذين مت اللقاء معهم لأجل هذه الدرا�سة �أن واقع « احلرية الن�سبي « املوجود
يف لبنان قد جنّب لبنان خماطر ما جرى حيث �أن التظاهر ال�سلمي ،و حق التجمع ،و�إن�شاء الأحزاب ،ونقد ال�سلطة ،وحرية االعالم كلها ممار�سات م�سموح
بها يف لبنان قانوني ًا وفعلي ًا �إىل حد معقول .وبالتايل فلم يكن هناك « ت�أزم �سيا�سي» مت تفجريه بثورات �شعبية كما حدث يف الدول العربية الأخرى .
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التون�سية وامل�رصية .فوجود بع�ض الأحزاب ،والنقابات ،وال�شخ�صيات ومنظمات املجتمع املدين ،برغم كل �سنوات
�سهل من عملية التحول يف الفرتة االنتقالية التي �شهدتها البالد ب�صورة
و�سيا�سات القمع ،يف كال الدولتني ّ
اقل عنف ًا مقارن ًة مبا حدث بليبيا على �سبيل املثال .ويكفي التذكري هنا بح�صول رباعي املجتمع املدين التون�سي
على جائزة نوبل لل�سالم يف العام � 2015إقراراً بدوره ،وتكرمي ًا له على جهوده يف عملية االنتقال الدميقراطي
بالبالد40.
 .IIالليربالية اجلديدة وانعكا�سها على ت�أزّم الأو�ضاع االجتماعية
�شهدت حقبة الت�سعينات من القرن املا�ضي دخول العامل مرحل ًة جديدة� ،سيا�سي ًا واقت�صادي ًا� ،إثر انهيار االحتاد
ال�سوفياتي وتفككه وانتهاء مرحلة احلرب الباردة ونظام القطبية الثنائية .ومع هذا التحول يف النظام العاملي،
برزت �أي�ض ًا م�سائل االنتقال من النظام اال�شرتاكي ،والنظام االقت�صادي املوجه� ،إىل نظام حرية ال�سوق
يف �إطار نظام العوملة الذي حتكمه قواعد ومبادئ الليربالية اجلديدة والفكر الليربايل االقت�صادي اجلديد
الذي يقوم على جمموعة من الأ�س�س �أبرزها هيمنة ال�سوق �أي رفع كافة القيود التي تفر�ضها احلكومات على
امل�رشوعات اخلا�صة ،مهما كانت التبعات االجتماعية والأ�رضار التي يت�سبب فيها رفع هذه القيود .و تقلي�ص
ً
ف�ضال
الإنفاق على اخلدمات االجتماعية حتت م�سمى تقلي�ص دور الدولة .وكذلك تقلي�ص التدخل احلكومي
عن اخل�صخ�صة �أي بيع امل�رشوعات والب�ضائع واخلدمات التي متتلكها الدولة �إىل رجال الأعمال� .إ�ضاف ًة �إىل
الق�ضاء على مفهوم «ال�صالح العام'' �أو ''املجتمع'' وا�ستبداله مب�صطلح ''امل�س�ؤولية الفردية''.
ت�أثّرت غالبية الدول العربية ،حمل الدرا�سة ،بتلك ال�سيا�سات وتبعات الليربالية اجلديدة فان�ساقت وراء تبني
للتكيف مع الواقع اجلديد :حيث وقّعت م�رص ،على �سبيل املثال ،يف العام ١٩٩١
ا�سرتاتيجيات اقت�صادية،
ّ
على برنامج اال�صالح االقت�صادي والهيكلة مع �صندوق النقد الدويل 41.كما بد�أ الأردن يف اتباع �سيا�سات
الليربالية اجلديدة يف العام  ١٩٨٩حيث ا�ستجاب ل�ضغوط البنك الدويل يف تخفي�ض الدعم واعتماد برنامج
الهيكلة والتق�شف  ،42ثم مت التو�سع يف تطبيق تلك ال�سيا�سات �سنة  ١٩٩٩مع تويل امللك عبد اهلل الثاين
العر�ش.

 40املق�صود بذلك تدخّ ل �أبرز منظمات املجتمع املدين واملتمثلة يف االحتاد العام التون�سي لل�شغل ،و االحتاد التون�سي لل�صناعة والتجارة وال�صناعات
التقليدية، ،والرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان ،ونقابة املحامني ملحاولة التوفيق بني الفرقاء عندما احتدّت الأزمة بني االئتالف احلزبي الذي
تقوده حركة النه�ضة باملجل�س الوطني الت�أ�سي�سي و بني املعار�ضة عقب اغتيال ع�ضو املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي ال�سيد حم ّمد الرباهمي يف  25جويليه /
املهمة ال�صعبة
يوليو .متوز  . 2013وهي �أزمة كادت �أن تق�ضي على امل�سار الت�أ�سي�سي بر ّمته لو مل يتدخل هذا الرباعي املدين الذي جنح على خلفية هذه ّ
يف احل�صول على جائزة نوبل لل�سالم ل�سنة . 2015
 41ينبغي االلتفات هنا ملالحظة جديرة باالهتمام وهي �أنه يف العام � ،٢٠١٠أي قبل اندالع الثورة يف م�صر وتون�س بب�ضعة �أ�شهر ،كانت الدولتان الالتي
انطلقت منهما �شرارات الثورات ،حمل �إ�شادة وتقدير يف تقارير �صندوق النقد الدويل .ففي تقرير عن م�صر� ،أ�شاد التقرير باتباع م�صر برنامج �إ�صالحات
و�سيا�سات اقت�صادية حكيمة .فيما تغا�ضي التقرير عن كل ما يتعلق باحلوكمة �أو احلكم الر�شيد ،كما مل يعبرّ عن �أي قلق حيال الدين اخلارجي الذي
و�صل اىل  ٣٢مليار دوالر ،و خل�ص التقرير اىل حت�سن العالقة بني م�صر وجمموعة البنك الدويل ب�سبب ما حققته م�صر يف تنفيذ برامج اال�صالح .وقد بدا
وا�ضح ًا جتاهل هذه التقارير كون �أن منوذج النمو االقت�صادي و�إن كان قد حقق الفائدة واملنفعة لفئات قليلة من املواطنني � .إال �أنه باملقابل خلق �أو�ضاع ًا
بالغة ال�صعوبة وال�سوء ملحدودي الدخل والفقراء ،وذلك ب�سبب الف�ساد امل�ست�شري و�سوء توزيع الثورة ،و�سيادة املح�سوبية .وهي ممار�سات �أدت �إىل زيادة
حدّة التدهور يف الأحوال املعي�شية لغالبية امل�صريني وكانت من �أهم �أ�سباب قيام ثورة  ٢٥يناير /كانون الثاين وان�ضمام قطاعات وا�سعة لها.
٤٢
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Jordan Country Report, Bertelsmann Stiftung`s Transformation Index (BTI), 2016
https://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Jordan.pdf

� ّأما يف �سورية فقد برزت منذ الت�سعينات دعوات ُمعلنة من قبل م�س�ؤولني اقت�صاديني ورجال �أعمال لأن
تعيد احلكومة النظر يف �سيا�ستها االقت�صادية من خالل حترير املبادالت التجارية ،وفتح الأ�سواق املحلية �أمام
املنتجات الأجنبية وجذب ر�ؤو�س الأموال ،وتخفي�ض م�ستوى تدخل الدولة يف ال�ش�ؤون االقت�صادية الأمر
الذي ي�ستوجب �إلغاء الدعم املقدم للمواد الأ�سا�سية وترك �آليات ال�سوق حتدد الأ�سعار ،هذا �إىل جانب تخلي
الدولة عن م�ؤ�س�سات القطاع العام وخ�صخ�صتها .وااللتحاق بقطار العوملة .وقد حكم هذا االجتاه الفكر
االقت�صادي الليربايل املت�أثر بثقافة ال�سوق والعوملة ومب�صالح ر�أ�س املال43.
ومل يختلف الأمر كثرياً يف اجلزائر �إذ ت�ضمنت عملية الإ�صالح االقت�صادي التي تبنتها الدولة ،مع جميء
الرئي�س ال�شاذيل بن جديد يف بداية الثمانينات ثم تعززت �أكرث يف فرتة الت�سعينات بعد التوقيع على اتفاقيات
مع �صندوق النقد الدويل ،تطبيق �أفكار الليربالية  44االقت�صادية التي كان لها تداعيات على الأو�ضاع
االقت�صادية واالجتماعية لهذا البلد الغني ،الذي ُيعد رابع �أكرب منتج للنفط اخلام يف �أفريقيا و�ساد�س �أكرب
منتج للغاز يف جميع �أنحاء العامل.
املالحظة الأ�سا�سية هنا هي جتاهل جممل تلك ال�سيا�سات اجلديدة الأبعاد االجتماعية لهذه اال�سرتاتيجيات
وما ميكن �أن ينجم عنها من تداعيات خطرية تتجاوز االقت�صاد لتم�س منظومة الأمن االجتماعي ككل يف
البالد .ففي تون�س �أدت تلك ال�سيا�سات �إىل �رضب القدرات التناف�سية للفاعلني االقت�صاديني �سواء يف القطاع
العام �أو اخلا�ص وهو ما �أدى �إىل �إحلاق ال�ضرّ ر بالفئات اله�شة التي ازداد عددها وهو الأمر الذي ا�ستهدف
ان�سدت �أمامه الأفق ل�صعوبة االنخراط يف �سوق العمل وغياب الإمكانيات
ب�شكل خا�ص فئة ال�شباب الذي ّ
حدة الفجوة بني املناطق الداخلية
والدعم احلكومي من �أجل القيام مب�شاريع خا�صة .كما �أنها زادت من ّ
الذاتية ّ
واملناطق ال�ساحلية يف التنمية ويف القدرة على االنخراط يف الدورة االقت�صادية.
ويف �سورية �أدت ال�سيا�سات والإجراءات التي مت اتباعها ،خالل ال�سنوات التي �سبقت انفجار � ،2011إىل
تدهور الأو�ضاع االقت�صادية واملعي�شية ،و�إىل املزيد من اخللل يف الإدارة وفروع االقت�صاد وتراجع م�ستوى الأداء
احلكومي ،خا�ص ًة يف ميدان اخلدمات االجتماعية ،وامل�رشوعات اال�ستثمارية ،وانعك�س ذلك كله على �أو�ضاع
ال�سوق وبرزت على نحو �صارخ تلك الهوة ال�سحيقة بني الدخول والرثوات ،وت�أثرت الطبقة الو�سطى �إىل حد
بعيد ،مما �أدى �إىل انح�سارها وتو�سيع دائرة الفقر والبطالة التي ازدادت ب�شكل كبري ب�سبب قلة فر�ص العمل
التي يحتاجها القطاع العام من جهة وعدم ا�ستطاعة القطاع اخلا�ص توظيف �إال �أعداد قليلة.
يك�شف ا�ستعرا�ض امل�سار الذي تبنته غالبية الدول ،حمل الدرا�سة� ،إىل تبني تلك الدول �سيا�سة اخل�صخ�صة
والتخلي عن �أ�صول القطاع العام يف الدولة .ففي م�رص م�ضت الدولة منذ الت�سعينات بتنفيذ برنامج خل�صخ�صة
القطاع العام ومت بيع عدد كبري من ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات.

 43د .منري احلم�ش ـ اجلوانب االجتماعية للإ�صالح االقت�صادي ـ جمعية العلوم االقت�صادية ال�سورية ـ درا�سة مت عر�ضها يف برنامج ندوة الثالثاء
االقت�صادية اخلام�سة ع�شرة حول التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف �سورية بتاريخ  2002 / 4 / 16ـ الرابط الإلكرتوين للدرا�سة
http://www.mafhoum.com/syr/articles_02/hamash/hamash.htm
� 44صدر خالل تلك الفرتة قانون  01-88يف  1جانفي  1988والذي و�ضع ح ّد َا ا للم�ؤ�س�سات اال�شرتاكية ذات الطابع الإقت�صادي ،ومت خ�صخ�صة امل�ؤ�س�سات
العمومية ،وتخفي�ض قيمة الدينار اجلزائري ،مقارنة بالعمالت الأجنبية ،كما مت و�ضع حدا لإحتكار الدولة للتجارة اخلارجية يف �أوت  1990م ،ثم �ألغي
الإحتكار يف فيفري . 1991
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بحجة �أنها تدخل حتت
و� ّأما يف تون�س فقد تبنت الدولة كذلك �سيا�سة خ�صخ�صة جلانب من امل�ؤ�س�سات العامة ّ
طائلة قطاعات تناف�سية من اخت�صا�ص القطاع اخلا�ص ولي�س للدولة حتمل �أعبائها .وباعتبارها كذلك ال تدخل
�ضمن القطاعات احليوية وبالتايل ال ت�ستدعي احتكاراً من قبل الدولة.
تذهب العديد من الآراء �إىل �أن تطبيق �سيا�سات الليربالية اجلديدة التي ترتب عليها يف بع�ض الأحيان منو يف
الناجت املحلي الإجمايل يف الدول ،ومن ثم مت ت�سويقها على �أنها �سيا�سات ناجحة ،كان لها �آثار غاية يف ال�سوء
على ال�سواد الأعظم من النا�س حيث تراجعت م�ستويات اخلدمات املقدمة من الدولة ،خا�صة يف جماالت
ال�صحة والتعليم ،كما انخف�ضت الأجور وارتفعت م�ستويات البطالة45.
�إذ جنم عن تلك ال�سيا�سات وعمليات اخل�صخ�صة خ�سارة الكثري من العمال واملوظفني لفر�ص عملهم وان�ضمامهم
بالتايل �إىل قائمة تطول وتت�ضخم من العاطلني عن العمل والذين ّ
�شكلوا الحق ًا خزان ًا ب�رشي ًا ال ين�ضب من
عمقت الهوة الكبرية التي ات�سعت بني خمتلف
الثوار ال�سلميني يف دول ،وامل�سلحني يف دول �أخرى .كما ّ
الطبقات االجتماعية� .إذ زاد التباين ب�شكل كبري بني الأغنياء والفقراء ،وبني العاملني والعاطلني عن العمل
وبني املتعلمني ومن مل تتاح لهم �سبل التعليم مع �شبه تال�شي للطبقة املتو�سطة بفعل �سيا�سات اخل�صخ�صة
والف�ساد.
يف تون�س ازدادت الهوة بني املتعلمني احلا�صلني على �شهادات عليا من جهة ،ون�سبة العاطلني على العمل من
والرجال �سواء على م�ستوى فر�ص الو�صول �إىل التعليم �أو
جهة �أخرى وهي ّ
هوة م�شفوعة بفجوة بني الن�ساء ّ
الرئي�س بورقيبة منذ �ستينات القرن املنق�ضي �آلت �إىل ن�سبة
العمل �سيما �أن �سيا�سة حتديد الن�سل التي �أر�ساها ّ
ّ
للت�صورات حول دورها االجتماعي الذي مل يعد
خ�صوبة لدى املر�أة يف حدود  2,2مبا يف�سرّ التغيرّ املبكر
ّ
تطور مركزها القانوين وانخراطها الفوري حلماية ودعم مكت�سباتها
ينح�رص يف الدور االجنابي ومبا يف�سرّ بالتايل ّ
االجتماعية والقانونية مبا�رشة بعد الثورة 46.فيما بلغت ن�سبة البطالة �سنة  %12,5 :2016بالن�سبة
للذكور و  %22,8بالن�سبة للإناث ون�سبة البطالة يف �صفوف احلا�صلني على �شهادات عليا  %20بالن�سبة
للذكور و  %39بالن�سبة للإناث  .47ويف لبنان �أظهرت التقارير ،ع�شية الربيع العربي� ،أن حوايل  %28من
ال�شعب اللبناين ينتمون �إىل الفئة الفقرية و  %8منه ينتمي �إىل الفئة الفقرية جداً و�أن ن�سبة البطالة مرتفعة
جداً بني الفقراء وهم بغالبيتهم من العمال غري املاهرين .48و� ّأما يف م�رص فقد عمدت احلكومة �إىل تغيري قوانني
العمل يف العام  2003لكي تعطي �أ�صحاب العمل �سلطة �أكرب على العمال يف التعيني والف�صل ،متا�شي ًا مع
قواعد اخل�صخ�صة وال�سوق احلر ،مما �أدى اىل ت�رسيح �أعداد كبرية من العمال ،وفقدان �أعداد �أخرى للأمان
الوظيفي واملايل.
 45جويل بينني ـ االقت�صاد ال�سيا�سي واحلركات العمالية واالنتفا�ضات ال�شعبية يف  ٢٠١١ـ  ٩فرباير� /شباط � ،٢٠١٧ص.٢.

http://bel-ahmar.net/?p=28

يخ�ص العالقة الوطيدة بني التط ّورات الدميغرافية
 46ال ب ّد من العودة �إىل كتابات و�أبحاث كرباج ي .و طود �إ« .لقاء احل�ضارات» ،باري�س . 2007 ،يف ما ّ
وحتديث املجتمعات وانتقالها نحو الدميقراطية ميكن ال ّرجوع خا�صة يف هذا ال�ش�أن �إىل طود �إ ،.ما بعد الإمرباطورية .بحث يف ّ
تفكك املنظومة الأمريكي
.2002

Courbage Y., Todd E., Le rendez-vous des civilisations, Paris, Seuil. Todd E., Après l'empire, essai sur la décomposition du système
américain, Paris Galimard, 2002

 47ميكن االطالع على ّ
ال�صلة على املوقع ال ّر�سمي للمعهد الأعلى للإح�صاء على ال ّرابط:
كل االح�صائيات ذات ّ

 48الفقر والنمو وتوزيع الدخل يف لبنان ـ برنامج الأمم املتحدة االمنائي  2010ـ بريوت  .لبنان ـ �ص .13
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فيما �أظهرت الأرقام املتداولة من قبل اجلهات الر�سمية يف �سورية �أن ن�سبة البطالة و�صلت �إىل  % 11يف عام
 ،2009بينما ّقدرتها الإح�صاءات غري الر�سمية ب�أكرث من  . % 20يف حني بلغت � ،سنة  ،2010ن�سبة
الفقراء يف �سورية  %12واحلد الأعلى �إىل 49. % 34
و�أما يف اجلزائر فقد �أدت ال�سيا�سات الليربالية اجلديدة القا�ضية بتقلي�ص حجم جهاز الدولة �إىل ت�رسيح �أعداد
كبرية من املوظفني والعاملني من خريجي اجلامعات و�أ�صحاب املهن واحلرف املختلفة وهو ما ّ
�شكل طبقة
ً
ف�ضال عن
كبرية من «املهم�شني» الذين قادوا احتجاجات  1988ال�شهرية ومن ثم احتجاجات عام 2010
ن�سبة بطالة مرتفعة ،خ�صو�ص ًا يف �أو�ساط ال�شباب ،حيث بلغ املعدل �أكرث من  20يف املئة ،وفق ًا للأرقام
الر�سمية و�أكرث من ذلك وفق ًا مل�صادر �أخرى 50.كما �أدى تدهور قطاع ال�شغل وغياب ظروف املعي�شة املالئمة
وزيادة الفوارق التي تراكمت خالل �سنوات الإ�صالح الهيكلي الليربايل �إىل تو�سع ظاهرة الفقر التي تتجلى
�أ�سا�سا يف تدهور املداخيل وفقدانها �أو غيابها ،وانعدام اال�ستفادة من �أدنى اخلدمات االجتماعية51.
حدة االحتجاجات بني قطاعات خمتلفة
تكررت ذات النتائج وال�سيا�سات �أي�ض ًا يف الأردن مما �أدى ت�صاعد ّ
من املواطنني واملواطنات ،ال �سيما العمال واملوظفني العموميني .وكذلك يف املغرب حيث مل يحل االنغالق
ال�سيا�سي الذي هيمن على اململكة لعقود من انتفا�ضة ال�شارع املغربي يف وجه ال�سلطة امللكية مدفوع ًا ب�أزماته
�سمي «بانتفا�ضة اخلبز» �أو «انتفا�ضة اجلوع» التي اندلعت يف يناير /كانون الثاين ،1984
االقت�صادية على غرار ما ّ
والتي ك�شفت ،مبكراً� ،أن ال�رشوخ وت�ش ّنج العالقات االجتماعية يف املغرب �سيكون م�صدرها ب�شكل
خا�ص العوامل االقت�صادية.
علم ًا �أن هذا التباين مل يقت�رص على الأ�شخا�ص والطبقات بل طال �أي�ض ًا املدن واملناطق اجلغرافية �أي�ض ًا� .إذ
ركزت احلكومات املُ ّ
ّ
موجه ًة لها
�شكلة من قبل رجال الأعمال �أو املدعومة من قبلهم على �إمناء مناطق بعينها ّ
كل �إمكانيات الدولة وطاقاتها املادية والب�رشية وتلك املتعلقة بالبنية التحتية �أي�ض ًا وذلك على ح�ساب املناطق
املهم�شة التي ي�سكنها الفقراء �أو حمدودي الدخل والتي باتت تعاين من �أو�ضاع مزرية جلهة نق�ص اخلدمات
ّ
ومقومات البنية التحتية .ففي تون�س ،على �سبيل املثال ،بدا وا�ضح ًا التناق�ض الكبري بني املناطق احل�رضية
ال�ساحلية من البالد واملناطق الداخلية من جهة �أخرى يف ن�سب الت�شغيل
الريفية من جهة ،واملناطق ّ
واملناطق ّ
ون�سب تو ّفر املرافق الأ�سا�سية كال�صحة واملاء ال�صالح لل�رشاب والبنى التحتية �أي�ض ًا52.
ّ
ّ

 49د� .سنان علي ديب ـ االنعكا�سات االجتماعية لل�سيا�سات االقت�صادية (  ) 2010 - 2005ـ جمعية العلوم االقت�صادية ال�سورية ـ الدرا�سة رقم 13
بتاريخ  2011 - 5 - 10ـ ميكن االطالع على ن�ص الدرا�سة كام ًال على الرابط الإلكرتوين التايل:
http://mafhoum.com/syr/articles_11/13-dib.pdf
 50احل�سن عا�ش هل تتجنّب اجلزابر الرب ٌع العرب ً؟ مركز كارينغي لل�شرق الأو�سط الرابط االلكرتون للدرا�سة:
http://carnegie-mec.org/2012/05/31/ar-pub-48293

 51د .من�صوري الزين ـ تداعيات �سيا�سات الإ�صالح االقت�صادي على م�ستوى الفقر .حالة اجلزائر ـ جامعة �سعد دحلب البليدة .رابط الدرا�سة

www.kantakji.com/media/3956/2105

 52انظر يف هذا الغر�ض ،عمر بالهادي ،ال�شرخ الإجتماعي .البعد الرتابي للثورة التون�سية ،الوا�سطي للن�شر ،تون�س.2012 ،

La fracture sociale. Dimension spatiale de la révolution tunisienne, Tunis, Wassiti éditions, 2012
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�أدت تلك ال�سيا�سات كذلك يف بع�ض الدول �إىل تنامي ظاهرة الهجرة �سواء من الريف �إىل املدينة� ،أو من
املناطق املنكوبة �إىل الأكرث ّ
حظ ًا وثراء .وهي هجرة داخلية كانت لها تداعيات عديدة .ففي �سوريا تنامت
ظاهرة الهجرة الداخلية من الريف �إىل املدينة ومن املدينة �إىل مدن �أخرى وخا�صة من املنطقة ال�رشقية
باجتاه العا�صمة دم�شق مع ما يرافق هذه الهجرة من تفكك �أ�رسي ،وبعد عن البيئة املعتاد عليها ،وعدم ا�ستقرار
وما يتبعه من �سوء اخلدمات ،وت�رسب من التعليم بالن�سبة للأوالد ،مما ي�ؤدي �إىل �ضغط على اخلدمات يف
املدن امل�ستقبلة لهذه الهجرة �إ�ضافة �إىل هجر الأرا�ضي الزراعية مما يعر�ضها للت�صحر .و� ّأما املغرب ف�إننا نر�صد
53
ن�سيج ّ
الريفية الأمر الذي
�سكاين متمركز يف املناطق احل�رضية ب�سبب وجود نزعة متوا�صلة لهجرة املناطق ّ
ي� ّؤدي �إىل احتكاك طبقات اجتماعية متباينة من حيث مكانتها وامكانياتها وي� ّؤدي بالتايل �إىل �شعور �أكرب
بالفوارق وبغياب العدالة االجتماعية وانعدام تكافئ الفر�ص بينها .
�أدت هذه الهجرة غري املنظمة كذلك �إىل ن�شوء ظاهرة ال�سكن الع�شوائي غري املنظم يف العديد من الدول
حيث ّبينت الدرا�سات يف �سورية ،على �سبيل املثال� ،أن ظاهرة ال�سكن الع�شوائي و�صلت ن�سبتها �إىل
حوايل  % 50من ال�سكن الإجمايل 54.وهي الظاهرة التي تكررت يف �أكرث من دولة ف ُاطلق عليها
«�سكن ال�صفيح» يف اجلزائر ،و «الع�شوائيات» يف م�رص .علم ًا �أنه يف اجلزائر ،حتديداً  ،ف�إن ال�سكن الع�شوائي
كان �أحد �أ�سباب انتفا�ضة  2010التي الم�ست �أزمة �أ�سا�سية عانتها اجلزائر �إثر حركات نزوح وا�سعة �صوب
املدن �شهدتها البالد هرب ًا من الإرهاب وللبحث عن فر�ص �أف�ضل يف العمل واملعي�شة وهو ما �أدى �إىل انت�شار
ال�سكن الع�شوائي غري املنظم والذي ّعرف ،مبدن ال�صفيح ،حيث خرج قاطنوا هذه املدن للتنديد بال�سيا�سات
احلكومية املتعلقة بتخ�صي�ص وتوزيع ال�شقق ال�سكنية وهي ال�سيا�سات التي مل تلتزم مبعايري ال�شفافية و�شابها
الكثري من مظاهر الفو�ضى والف�ساد واملح�سوبية .تزامن كل ما �سبق مع بروز منظومة ف�ساد ت�ضخمت بال
و�رسعت م�سار االحداث نحو االنفجار ال�شعبي الالحق الذي مت .ففي م�رص
حدود و تزايدت بال قيود ّ
جاءت حكومة رئي�س الوزراء �أحمد نظيف يف العام  ٢٠٠٤والتي �أُطلق عليها «حكومة رجال الأعمال»
لتعلن عن �صعود نخبة جديدة من ال�سيا�سيني املقربني اىل جمال مبارك «الوريث» املحتمل ،وت�صبح رمزاً
فعلي ًا لتزاوج ال�سلطة واملال.
و� ّأما يف �سورية فقد ظهر م�صطلح «رجال الأعمال اجلدد» وهو تعبري يحمل يف طياته بعداً �سيا�سي ًا ويرتبط مبفهوم
«النخبة املحدودة من القطاع اخلا�ص الكبري» وي�شمل تلك ال�رشيحة الفاعلة منه (بنفوذها املادي واملعنوي) التي
بنت ثرواتها يف فرتة ق�صرية نتيجة ملمار�سات فت�صاعد دور هذه الفئة (�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا) �إثر و�صول
�أ�صحابها �إىل لعب دور �أ�سا�سي يف ال�سلطتني التنفيذية والت�رشيعية.

 53ميكن يف هذا اخل�صو�ص العودة �إىل اح�صائيات البنك العاملي �أو �إىل اح�صائيات املندوبية ال�سامية للتخطيط للمملكة املغربية على هذا الرابط:
 54د� .سنان علي ديب ـ االنعكا�سات االجتماعية لل�سيا�سات االقت�صادية (  ) 2010 - 2005ـ مرجع �سابق .
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يف ليبيا اُ�ستخدم الف�ساد املايل خلدمة اال�ستبداد ال�سيا�سي واالمني وذلك من خالل ا�ستغالل الريع النفطي
لتمكني القذايف من جعل كل املنتفعني منه ،داخل ليبيا وخارجها ،يغ�ضون النظر عن كل االنتهاكات
ً
ف�ضال عن �رشاء الوالءات ال�سيا�سية 55.علم ًا �أنه عندما ا�ضطرت البالد
حق �شعبه.
التي كان يقوم بها يف ّ
لتبني بع�ض �سيا�سات اال�صالح االقت�صادي يف العام  1992ف�إن تلك ال�سيا�سات االقت�صادية عزز كذلك من
منظومة الف�ساد �إذ ّ
املقربة للقذايف من ال�سطو واال�ستيالء على موارد البالد التي مل تعد
مكنت الدائرة ّ
تقت�رص على الرثوات النفطية بل �أ�صبحت تطول الرثوات العقارية والفالحية وال�صناعية وغريها والتي عندما
مت خ�صخ�صتها حتولت مبا�رش ًة �إىل املقربني من النظام دون �سواهم56.
ّ
ّ
واما يف اجلزائر فقد �ساهم الف�ساد ،وبقية الآفات الأخرى التي تعاين منها البالد ،كم�شاكل التهريب والتهرب
ّ
ال�رضيبي يف خلق ما يطلق عليه البع�ض االقت�صاد املوازي �أو الهام�شي غري امل�رشوع مثل جتارة املخدرات
يدمر ن�سيج االقت�صاد القومي وين�سف القيم يف املجتمع
وال�سالح وغريه والذي ي�شكل املعول الأخطر الذي ّ
ويوفر للحروب والأزمات مادتها اخلام وعدتها التحتية57.
�أدت كل هذه ال�سيا�سات احلكومية للتكيف مع قواعد الليربالية االقت�صادية اجلديدة �إىل �إحلاق �أكرب الأذى
بالن�ساء حتديدا .فعندما تتقل�ص اخلدمات االجتماعية ،ويرتاجع الدعم احلكومي للقطاعني ال�صحي والتعليمي،
وتنت�رش البطالة ومظاهر ال�سكن الع�شوائي ف�إن ال�رضر ي�صيب الن�ساء بالدرجة الأوىل وب�صورة �أكرب من
الذكور له�شا�شة و�ضعهن �أ�سا�س ًا ،وملعاناتهن امل�سبقة من التمييز والتهمي�ش والإق�صاء ،وهو ما عانت منه بالفعل
ن�ساء املنطقة العربية بفعل تلك ال�سيا�سات واملمار�سات ّ
فتقل�ص اخلدمات احلكومية يف القطاع ال�صحي ،على
�سبيل املثال� ،أدى �إىل جعل الن�ساء يف البلدان العربية ،خا�صة تلك الأقل منوا ،تقا�سي معدالت غري
مقبولة االرتفاع من خماطر املر�ض والوفاة املت�صلة بوظائف احلمل والإجناب� .إذ ت�صل ن�سبة وفيات الأمهات
يف املتو�سط يف البلدان العربية �إىل  270وفاة لكل مائة �ألف حالة والدة .وترتفع هذه الن�سبة �إىل 1000
وفاة �أو �أكرث لكل مائة �ألف والدة يف �أفقر البلدان العربية  ،58كما �أن ّ
تقل�ص الدعم احلكومي يف قطاع التعليم
جعل املنطقة العربية متلك واحد ًة من �أدنى معدالت تعلم الن�ساء� ،أي من �أعلى معدالت الأمية (يبلغ معدل
الأمية للإناث الن�صف ،مقارنة بالثلث فقط للذكور) ،ومن فر�ص االلتحاق مبراحل التعليم املختلفة ،خا�صة
التعليم العايل،مقارنة بالرجال.

 55مرتين�س ،ل« ,ليبيا :اال�ستغالل املافيوزي لل ّريع النفطي»� ،سيا�سة �إفريقية ،عدد � ،2012 ،125ص. 42-23 ،

Martines L., ‘Libye : Les usages mafieux de la rente pétrolière’in Politique Africaine, n-125, pp. 23-42, 2012

 56مرتين�س ل ،.املفارقة الليبية ،لندن2007 ،

Martines L., The Libyan Paradox, Horst, London, 2007

 57د� .شايب الذراع بن ميينة ـ التحول الدميقراطي يف اجلزائر( العوائق والآفاق ) ـ درا�سة من�شورة يف دورية الأكادميية للدرا�سات االجتماعية والإن�سانية -
العدد  8ـ  2012ـ �ص .6
 58نحو نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي ـ تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  2005ـ برنامج الأمم املتحدة االمنائي ـ �ص .70
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كما ميتد احلرمان الن�سبي الأعلى للبنات من فر�صة التعليم �إىل جميع مراحل التعليم يف جممل البلدان
العربية ،فن�صيب الإناث من االلتحاق بالتعليم ما يزال �أقل من ن�صيب الذكور (ثالثة �أرباع الإناث مقابل
�أربعة �أخما�س الذكور) ،و �إن تفاوت الو�ضع من بلد لآخر 59.كما ت�شري الإح�صاءات املتوافرة �إىل �ضعف يف
م�شاركة الن�ساء يف الن�شاط االقت�صادي ،مما ي�ضع م�ساهمة املر�أة يف املنطقة العربية عند �أدنى املعدالت بني
مناطق العامل وهنا ت�ضع الثقافة ال�سائدة الن�ساء يف موقع املعوالت من قبل الرجال ،مما يرتب للرجال �أولوية يف
احل�صول على العمل ،والتمتع بعوائده �إذ �أن غلبة الت�صورات التقليدية لدور املر�أة ارتبطت على وجه التحديد
ب �أولوية الرجال يف �إعالة الأ�رس ،وبتدين تف�ضيل ت�شغيل الإناث ،مما ي�ساعد على ارتفاع معدالت البطالة
(ال�سافرة) بني الن�ساء ،مقارنة بالرجال60.
يبدو ت�أثري هذه ال�سيا�سات ال�سلبية على الن�ساء �أي�ض ًا ب�صورة غري مبا�رشة فتنامي ظاهرة ال�سكن الع�شوائي
رتب على عاتق الن�ساء ،ب�صورة خا�صة ،حتديات �إ�ضافية �إذ �أن الدرا�سات امليدانية يف العديد من املناطق
ت�شري �إىل �أن �سكان املناطق الع�شوائية يت�سمون بخ�صائ�ص اجتماعية متدنية ،تتمثل يف انخفا�ض م�ستوى
التعليم وانخفا�ض املهارات الفنية التي جتعل فر�ص عملهم حمدودة للغاية .وتت�سم الأ�رس يف املناطق الع�شوائية
بارتفاع ن�سبة الن�ساء العائالت لأ�رس ويعرب ارتفاع ن�سبة الأ�رس التي تر�أ�سها الن�ساء عن ارتفاع معدالت الطالق
واالنف�صال والرتمل يف مناطق ال�سكن الع�شوائي .كما تعي�ش املر�أة يف الع�شوائيات يف ظل �أ�شكال متعددة
من املعاناة ،تعرب عنها الظروف االقت�صادية والبيئية ال�صعبة التي ت�ؤثر يف العالقات الأ�رسية والقدرة على
ال�سيطرة على الأبناء .كما تعاين املر�أة يف تلك املناطق نق�ص ًا يف معرفتها بحقوقها وما ميكن �أن حت�صل عليه �أو
تتمتع به من خدمات .وهي ،يف الأغلب ،ال متلك الأوراق الر�سمية الالزمة للح�صول على هذه اخلدمات،
ف�ضال عن معاناة املر�أة يف تلك املناطق من العديد من �أ�شكال العنف61.
ً
ك�شهادة امليالد.
�أدى كل ما �سبق �إىل دفع ماليني العاطلني ،والفقراء ،واملهم�شني �إىل ال�شوارع عندما حانت �ساعة الثورة
بحث ًا عن واقع �أف�ضل ،وفر�صة �أح�سن بعد �أن �أيقنوا �أنه لي�س لديهم ما يخ�رسونه �أ�سا�س ًا .و�أن �أي �شيء ميكن �أن
يحدث لهم لن يكون �أ�سو�أ مما هم فيه بالفعل .ولهذا مل يكن م�ستغرب ًا �أن يكون املطالبة بتوفري فر�ص العمل
« ال�شغل» هي �أوىل ال�شعارات التي رددها الثائرون يف تون�س عندما انطلق « الربيع العربي» ب�شعار «�شغل،
حرية ،كرامة وطنية».

 59نحو نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي ـ تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  2005ـ مرجع �سابق ـ �ص .74 - 73
 60نحو نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي ـ تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  2005ـ مرجع �سابق ـ �ص .83
 61نحو نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي ـ تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  2005ـ مرجع �سابق ـ �ص .114 - 113
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 .IIIاحلراك ال�شعبي
ك�شف الواقع ال�سيا�سي ،واالجتماعي ،واالقت�صادي يف غالبية دول الدرا�سة �أن الو�ضع كان قد بلغ مرحلة
ً
قابال لالنفجار لأي �سبب .وبالتايل ف�إن قراءة ،مو�ضوعية وهادئة ،لتلك
الت�أزم الق�صوى وبحيث �أنه كان
املرحلة �ستفر�ض طرح الت�سا�ؤل ،لي�س عن �سبب ثورات تلك ال�شعوب ،بل عن �سبب ت� ّأخر تلك الثورات؟
وملاذا مل تثور ال�شعوب من قبل؟
�إذ بدا وا�ضح ًا �أن ال�شعوب كانت قد و�صلت �إىل �أق�صى درجات الي�أ�س واالحباط ب�سبب واقعها ومل تعد متلك
�أي �أمل بامل�ستقبل .فال هي قادرة على الت�أقلم مع الواقع الذي يزداد �سوءاً .كما �أنها ال ت�ستطيع تغيريه يف ذات
الوقت .وذلك ب�سبب ّقوة الأنظمة احلاكمة وقب�ضتها الأمنية التي مل ترحم منذ عقود من جهة .وب�سبب �ضعف
املعار�ضات� ،إن وجدت ،وعدم قدرتها على التغيري نظراً لكل الأ�سباب ال�سابقة .وهو ما جعل من التفكري
بالثورات حلم ًا يكاد يقرتب من امل�ستحيل .يف حني �أن النجاح بالتغلب على تلك املنظومات الأمنية القا�سية
و تغيريها هو �أمر يحتاج �إىل معجزة.
لأجل الو�صول �إىل ذلك امل�ستحيل وحتقيق تلك املعجزة كان الأمر يحتاج �إىل حدث ا�ستثنائي ،غري تقليدي
قادر على تغيري موازين القوى القائمة وفر�ض قواعد جديدة للتعامل .وهنا ت�أتي حادثة حممد بو عزيزي 62من
تون�س والتي ّ
�شكلت ال�سبب املبا�رش لكل ما تالها من �أحداث يف املنطقة العربية.
ّ
ت�شكل �أهمية رمزية حادثة حممد بو عزيزي يف �أنها اعادت الأمل والثقة لل�شعوب بقدرتها على التغيري �إذ �أن
تبني ق�ضية �شخ�ص �ضحية واالحت�شاد ال�سلمي الكثيف يف امليادين وال�ساحات ملنا�رصته هو �أمر ،على ب�ساطته،
بات قادراً ،خالل �أيام �أو �أ�سابيع قليلة ،على تغيري �أنظمة حكمت وا�ستبدت لعقود طويلة .وهو ما تكرر
�أي�ض ًا يف م�رص مبنا�سبة حادثة خالد �سعيد  63وهي احلادثة التي �سلطت ال�ضوء على املمار�سات العنيفة جلهاز
ال�رشطة �ضد املواطنني ومتاديهم يف �إذاللهم واالعتداء عليهم خارج �إطار القانون وكانت دافع ًا مبا�رشاً للخروج
يف مظاهرات يوم  ٢٥يناير /كانون الثاين  ،٢٠١١وهو يوم عيد ال�رشطة لتبد�أ بذلك ثورة يناير امل�رصية.

 62كما �سبق الإ�شارة فقد �أدت الأزمات االقت�صادية واالجتماعية يف تون�س �إىل تنامي حاالت البطالة خا�ص ًة يف �صفوف ال�شباب ويف املناطق الداخلية للبالد.
وهو ما دفع الكثري من ال�شبان وال�شابات �إىل حلول فردية لتوفري دخل لهم ولأفراد �أُ�سرهم وذلك عن طريق ممار�سة بع�ض الأن�شطة التجارية غري املُنظمة .و�إىل
جانب ه�شا�شة هذه الأن�شطة ف�إنها كانت تعر�ض �أ�صحابها �إىل مطاردة ال�سلطة لهم .وهذا ما حدث فع ًال مع �أحد ال�شبان وهو حم ّمد البوعزيزي ابن منطقة
�سيدي بوزيد بالو�سط الغربي للبالد التون�سية وهي �إحدى املناطق الأكرث تهمي�ش ًا اقت�صادي ًا واجتماعي ًا� ،إذ عمدت ال�شرطة البلدية باملنطقة �إىل م�صادرة
العربة التي كان يبيع عليها اخل�ضار والفواكه والتي كانت مورد رزقه الوحيد ،فقام يف  17دي�سمرب  /كانون الأ ّول  2010ب�إ�ضرام النار يف ج�سده الأمر الذي
�أ ّدى �إىل وفاته بعد ب�ضعة �أيام ّ
ف�شكل هذا احلادث انطالق االحتجاجات ال�شعبية.
 63خالد �سعيد �شاب م�صري من مدينة الإ�سكندرية كان يف الثامنة والع�شرين من العمر عند مقتله �ضرب ًا على �أياد خمربي ال�شرطة امل�صرية يوم 6 / 6
 2010 /انت�شرت �صورة وجه خالد �سعيد امل�ش ّوه عرب االنرتنت وا�ستحوذت على انتباه وتعاطف قطاعات وا�سعة من املواطنني واملواطنات .ويف غ�ضون �أيام
قليلة من احلادثة مت �إن�شاء �صفحة كلنا خالد �سعيد على الفي�س بوك ،والتي ان�ضم لها الآالف ،و�أ�صبحت منرب ًا للدعوة لوقفات �صامتة وفعاليات عديدة
لالحتجاج على عنف الأجهزة الأمنية .دعت �صفحة كلنا خالد �سعيد �إىل اخلروج يف مظاهرات يوم  ٢٥يناير /كانون الثاين  ،٢٠١١وهو يوم عيد ال�شرطة،
احتجاجا على عنف �أجهزة ال�شرطة وللمطالبة ب�إقالة وزير الداخلية.
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ك�رست احلوادث ال�سابقة جدار اخلوف  ،64لي�س لدى ال�شعبني التون�سي وامل�رصي فقط ،و�إمنا لدى �شعوب
دول املنطقة العربية ب�أ�رسها .فطوال عقود كان اخلوف هو �أحد �أكرث �أدوات الأنظمة احلاكمة فعالي ًة وت�أثرياً.
وهو �سالح جنح بتقييد ال�شعوب و�إخ�ضاعها والق�ضاء على �أي فكرة �أو حماولة ،مهما بدت ب�سيطة ،للرف�ض
جرمة يف قامو�س
املحرمة واملُ ّ
والع�صيان .حتى باتت كلمة « ال» �أو «معار�ضة» �أو «مظاهرة» من املفردات ّ
�أغلبية الأنظمة العربية احلاكمة .لت�أتي حادثة بوعزيزي وتك�رس هذا التابو املزمن .ليخرج الآالف جمتمعني
ليقولوا «ال» ويعلنون «معار�ضتهم» ويدعون «للتظاهر» يف ال�ساحات وامليادين لغاية حتقيق مطالبهم برحيل
الأنظمة التي متادت يف قمعهم و�إذاللهم.
 ا�ستجابة ال�سلطةاتبعت الأنظمة العربية احلاكمة ا�سرتاتيجيات مت�شابهة يف التعاطي مع ظاهرة االحتجاجات ال�شعبية التي
اندلعت يف بالدها .تقوم هذه اال�سرتاتيجية على تبني �سيا�سة مزدوجة قائمة على الرتهيب من جهة،
والرتغيب من جهة �أخرى .وبحيث تكون البداية دوم ًا بالرتهيب عن طريق احللول االمنية ف�إن ف�شلت يتم
االنتقال للرتغيب من خالل جمموعة من احلوافز االقت�صادية وال�سيا�سية.
بالن�سبة للرتهيب جل�أت غالبية الأنظمة العربية التي اندلعت فيها االحتجاجات ال�شعبية �إىل هذا اخليار � ّأو ًال
احلي يف مواجهتهم .وبرغم تباين �أعداد
فا�ستعملت العنف
ّ
وال�شدة لقمع املحتجني واعتقالهم وا�ستخدام الر�صا�ص ّ
ال�ضحايا ،من قتلى وجرحى ومعتقلني ومفقودين ،من دولة �إىل دولة �أخرى �إال �أن املالحظ �أن ثمة �سيناريو
�شبه موحد حدث يف غالبية دول «الربيع العربي» ورواية �شبه ر�سمية رددتها غالبية الأنظمة ،حمل الدرا�سة،
تقوم هذه الرواية على �أن النظام ال يتحمل �أية م�س�ؤولية عما حدث من عنف� .إذ ٌيفرت�ض ،بر�أيهم� ،أن العنف
�صدر عن �أطراف �آخرين ،ونتيجة م�ؤامرة دولية وا�سعة .كما ت�ؤكد الرواية الر�سمية �أن املت�آمرين �أدخلوا
حر�ضوا على االحتجاجات ومهاجمة الأجهزة الأمنية .و�أن مند�سني ،وتكفرييني،
ال�سالح �إىل البالد ،و ّ
وع�صابات �إجرامية تواجهها قوات الأمن ،امللتزمة بحماية النا�س العاديني وا�ستعادة الأمن والنظام ،هم من
يقوموا ب�إطالق النار على املتظاهرين وقوات الأمن مع ًا لزيادة حدة العنف يف البالد.
بعد ف�شل هذه احللول الأمنية� ،أو بالتزامن معها ،يتم تقدمي حزمة من احلوافز االقت�صادية واملغريات ال�سيا�سية
ففي �سورية ،على �سبيل املثال ،تقرر ،مبكراً ،زيادة الدعم احلكومي ملادة املازوت ،و ت�أ�سي�س �صندوق لل�ضمان
االجتماعي الذي ُ�ص ِّمم لتقدمي م�ساعدات نقدية للعائالت املعوزة وزيادة امل�ساعدات يف املناطق التي تعر�ضت
لأ�سو�أ حاالت اجلفاف يف ال�سنوات القليلة املا�ضية ،وتقرر �أي�ض ًا ،زيادة رواتب العاملني يف الدولة ب�صورة
فورية ،و ت�أمني ال�ضمان ال�صحي للعاملني يف الدولة ،و توفري الإمكانات واملوارد الالزمة لزيادة فر�ص العمل
�سواء خللق وظائف جديدة لل�شباب العاطلني عن العمل �أو لتثبيت العمال امل�ؤقتني.
 64تك�شف �شهادة العديد من الأ�شخا�ص ممن �شاركوا يف الثورة التون�سية ،والذين مت اللقاء بهم لأجل هذه الدرا�سة ،كيف �أنهم ا�ستمدوا القوة لك�سر
حاجز اخلوف الرهيب وامل�ضي بثورتهم حتى النهاية .وقد ذكرت اثنتان من الن�ساء �إحداهما كانت ع�ضوة بالهيئة العليا لتحقيق �أهداف الثورة واالنتقال
الدميقراطي والإ�صالح ال�سيا�سي والأخرى تر�شحت النتخاب املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي و�أ�صبحت ع�ضوة به �أنه «عند خروج اجلماهري للمظاهرات قبل
�سقوط بن علي وفراره مل يعودوا يف وقت من الأوقات ي�شعروا مبخاطر ردود فعل القوى البولي�سية رغم عنفها ورغم �سماعهم عن �سقوط قتلى بال ّر�صا�ص
وذلك ب�سبب �إدراكهم �أن الأمور و�صلت �إىل نقطة الال عودة وكذلك ب�سبب احل�شد اجلماهريي الهائل الذي بلغته االحتجاجات والذي خ ّلف �شعور ًا بالت�ضامن
وبالتايل بالق ّوة بني النا�س».
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ويف االردن خف�ضت احلكومة �أ�سعار الوقود وبع�ض ال�سلع الأ�سا�سية ،كما قامت بتخفي�ض ال�رضائب 65.ويف
اجلزائر علقت احلكومة الر�سوم ال�رضيبية املفرو�ضة على ال�سكر والزيت الغذائي لثمانية �أ�شهر و�أطلقت حزمة
�إ�صالحات ،كما �أعلنت عن توزيع عائدات البلد ال�ضخمة من الغاز والنفط على م�رشوعات كربى يف
البالد ّ
وخ�ص�صت املزيد من الأموال لدعم
تتعلق بال�سكن ،والتخفيف من عبء البطالة يف �صفوف ال�شباب ّ
املواد الغذائية ومنحت زيادات يف الأجور ملوظفي اخلدمة املدنية .كما ّقدمت لرجال الأعمال ال�شباب قرو�ض ًا
املحلية العامة66.
وخ�ص�صت لهم ح�صة من العقود ّ
بدون فوائد لت�أ�سي�س �أعمالهم ،ومنحتهم �إعفاءات
�رضيبيةّ ،
ّ
فيما ت�شمل املغريات ال�سيا�سية والقانونية التي بادرت بها احلكومات جمموعة من التدابري منها الغاء قانون
الطوارئ كما حدث يف �سورية واجلزائر  ،67و�إن�شاء جلنة للحوار الوطني كما حدث يف �سورية االردن ،68
و�إ�صدار قوانني جديدة للأحزاب واجلمعيات والتظاهر وهيئات خا�صة لإعادة النظر يف الد�ساتري القائمة 69
كلي ًا �أو جزئي ًا كما حدث يف اغلبية دول الدرا�سة70.
لتعديلها ّ
املفارقة ُ
الكربى �أن ق�ضايا الن�ساء وحقوقهن قد ُ ّغيبت باملطلق يف جممل اال�ستجابات العاجلة التي بادرت بها
احلكومات املعنية .فربغم �أن املر�أة كانت �رشيك ًا �أ�سا�سي ًا يف ميادين التظاهر و�ساحات االعت�صام �إال �أننا مل
نلحظ� ،إال فيما ندر ،ا�ستجاب ًة فورية لق�ضية تخ�ص الن�ساء ب�صورة مبا�رشة علم ًا �أن تلك اال�ستجابة الوحيدة
بقيت حرباً على الورق ومل تكتمل بعد .ففي �سورية و�ضمن حزمة الت�رشيعات الهادفة �إىل ا�ستيعاب موجة
االحتجاجات ال�شعبية �أ�صدر رئي�س جمل�س الوزراء القرار رقم  9960بتاريخ  2011 / 7 / 10والذي يق�ضي
بت�شكيل جلنة تكون مهمتها درا�سة تعديل قانون اجلن�سية بهدف متكني املر�أة ال�سورية املتزوجة من �أجنبي من
منح جن�سيتها لأبنائها وهو �أحد املطالب املزمنة للمر�أة ال�سورية منذ عقود .وبرغم �أن ذلك القرار ن�ص على �أن
ترفع اللجنة نتائج عملها �إىل رئي�س جمل�س الوزراء خالل مدة �أ�سبوع من تاريخه� ،إال �أنه وبعد م�ضي �أكرث
من �ست �سنوات حتى الأن مل ي�صدر �أي �شيء بعد.

 65بتاريخ  12يناير � 2011سارعت احلكومة االردنية لتخفي�ض �أ�سعار الوقود بن�سبة  %5و�أ�سعار ال�سكر والأرز بن�سبة  ،%10كما قامت بتخفي�ض
ال�ضرائب وو�ضعت حد ًا �أق�صى الرتفاع �أ�سعار الأغذية امل�سموح به.
 66احل�سن عا�شي ـ هل تتجنّب اجلزائر الربيع العربي؟ مرجع �سابق .
 67بتاريخ  2011 / 1 / 22قررت اجلزائر رفع حالة الطوارئ املفرو�ضة يف البالد منذ  19عام ًا.
و بتاريخ � 2011 / 4 / 21أ�صدر الرئي�س ال�سوري عدّة مرا�سيم لإنهاء حالة الطوارئ النافذة يف البالد منذ العام  ، 1963و�إلغاء حمكمة �أمن الدولة العليا،
وتنظيم حق التظاهر ال�سلمي للمواطنني .
 68يف مار�س � /أذار ّ 2011
�شكلت احلكومة االردنية ،بتوجيه من امللك ،جلنة احلوار الوطني برئا�سة طاهر امل�صري رئي�س جمل�س الأعيان وع�ضوية  ٥٠من
التيارات املختلفة .وقد ُكلفت اللجنة بو�ضع قوانني جديدة لالنتخابات والأحزاب.
ويف حزيران � 2011أ�صدر الرئي�س ال�سوري قرار ًا جمهوري ًا بت�شكيل جلنة للحوار الوطني برئا�سة نائبه �آنذاك فاروق ال�شرع .
 69بتاريخ  9مار�س � 2011أعلن امللك املغربي حممد ال�ساد�س ،يف خطابه الأ ّول ،ت�شكيل جلنة لتعديل ،وبينّ امللك يف خطابه� ،أن الد�ستور املقبل �سريتكز
على �سبع نقاط �أ�سا�سية ،من بينها تعزيز ف�صل ال�سلطات ،والإبقاء على الثوابت اخلا�صة بالدين الإ�سالمي ،وعلى �إمارة امل�ؤمنني ،و�أنه �سيعطي مكانة
للأمازيغية ،وتكري�س الطابع التعددي للهوية املغربية املوحدة ،وتو�سيع جمال احلريات الفردية واجلماعية و�ضمان ممار�ستها ،وتعزيز منظومة حقوق
الإن�سان.
وبتاريخ � 27أبريل � 2011أعلن بيان للديوان امللكي الأردين �أن امللك عبد اهلل الثاين �شكل جلنة ملكية وكلفها مبراجعة ن�صو�ص الد�ستور للنظر يف �أي
تعديالت د�ستورية مالئمة حلا�ضر وم�ستقبل الأردن.
 70مثال ذلك �أنه بتاريخ  15ابريل � 2011أعلن الرئي�س اجلزائري �أنه �سيطلب من الربملان القيام ب�إ�صالحات �سيا�سية ت�ضمن مراجعة قانون االنتخابات
مبا يعزز املمار�سة الدميقراطية � .إ�ضاف ًة �إىل العمل على تعديل د�ستور البالد «من �أجل تعزيز الدميقراطية النيابية» .ويوم  12يناير � 2012أ�صدر الرئي�س
اجلزائري القوانني الع�ضوية املتعلقة بالأحزاب ال�سيا�سية ،ونظام االنتخابات ،واجلمعيات ،وقانون االعالم ،والقانون املحدد لكيفيات تو�سع حظوظ
متثيل املر�أة يف املجال�س املنتخبة.
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املالحظ هنا �أن ت�أثري وفعالية هذه التدابري قد اختلف من دولة �إىل �أخرى حيث �أفلحت الثورات يف �إ�سقاط
الأنظمة احلاكمة بتون�س ،وم�رص ،وليبيا .فيما �أفلحت التدابري ال�سابقة ،ممزوجة بعوامل �أخرى ،يف انهاء
احتجاجات «الربيع العربي» يف كل من االردن ،واجلزائر ،واملغرب .فيما بقيت �سورية اال�ستثناء الدامي �إذ
انزلقت �إىل حرب دموية قا�سية ذات �أبعاد اقليمية ودولية ال تخفى على �أحد.
تتعدد الأ�سباب وتختلف التقييمات يف تقييم فعالية ا�ستجابة ال�سلطة وجناحها يف التعاطي مع حركات
االحتجاج ال�شعبي:
واحلد من تنامي الغ�ضب ال�شعبي،
ففي اجلزائر يبدو �أن جمموعة من املعطيات �ساهمت يف تهدئة ال�شارع الثائر ّ
وحالت دون �إدراج اجلزائر �ضمن منظومة «دول «الربيع العربي» » باملفهوم ال�سلبي �أو االيجابي لهذا امل�صطلح
منها رد فعل احلكومة ال�رسيع باال�ستجابة للمطالب ،االقت�صادية واالجتماعية ،املطروحة مما �ساهم بتهدئة
الأو�ضاع وتفادي االحتجاجات التي واجهتها ال�سلطات بقدر من العنف � .٧١إ�ضاف ًة �إىل �أن �شبح احلرب الأهلية
حي ًا جداً يف �أذهان النا�س .فاملخاوف من فرتة �أخرى من �أعمال
التي �شهدتها اجلزائر يف الت�سعينيات اليزال ّ
العنف وانعدام الأمن منع الكثري من اجلزائريني من ال�سعي �إىل �إحداث تغيري جذري ،على الرغم من مظاملهم
االقت�صادية واالجتماعية .فهذه التجربة بها البالدّ ،
�شكلت كابو�س ًا �أ�سود ال يرغب �أغلبية اجلزائريني يف
العودة �إليه� ،أو �إىل ما يفاقمه من فظاعات و�أهوال ،وذلك مهما تعاظمت اخلالفات واالختالفات ،وتفاقمت
العمليات االنتقالية الفو�ضوية
تعزز ب�سبب
االحتجاجات وال�صدامات يف ما بينهم  .٧٢ويبدو �أن هذا ال�شعور قد ّ
ّ
ال�سائدة يف بلدان «الربيع العربي» املجاورة لها  -تون�س وم�رص وليبيا و�أي�ض ًا ب�سبب الو�ضع يف �سورية٧٣.
� ّأما يف االردن فتف�رس الكثري من ال�شخ�صيات الن�سائية االردنية اللواتي مت اللقاء بهن لأجل هذه الدرا�سة جناح
النظام امللكي يف اال�ستمرار واحلفاظ على �سلطاته اىل احلكمة التي انتهجها يف التعامل مع االحتجاجات،
ً
ف�ضال عن مبادرته �إىل اتخاذ اجراءات
حيث �أنه انتهج �أ�سلوب «الأمن» الناعم وجتنب املواجهات الدموية،
ا�ستباقية مثل تخفي�ض �أ�سعار بع�ض ال�سلع ال�رضورية وتخفي�ض ال�رضائب ،و�أي�ضا املبادرة بت�شكيل جلنة حوار
وطني ثم اللجنة امللكية لتعديل الد�ستور .لكن باملقابل ي�شكك �آخرون يف �رسدية الأمن الناعم يف الأردن
وي�شريون �إىل االجراءات القمعية التي اتخذتها ال�سلطة يف الأردن لو�أد احلراك ال�شعبي .ولهذا تربز بع�ض
ال�شخ�صيات ال�سيا�سة التي اتبعها النظام االردين خالل تلك املرحلة حيث جل�أ �إىل املالحقة القانونية لأفراد
و�شخ�صيات تعدت اخلطوط احلمراء من وجهة نظر ال�سلطة .بالإ�ضافة اىل �إحكام ال�سيطرة على و�سائل
االعالم من خالل تعديالت �أدخلت على قانون ال�صحافة والن�رش ي�شدد قب�ضة الرقابة على املواقع الإلكرتونية
ً
ف�ضال عن حتكمه امل�ستمر يف ت�شكيل جمعيات و�أحزاب من خالل
وما تن�رشه من �أخبار عن اململكة،
قانون اجلمعيات ال�صادر يف  ٢٠٠٦والقانون املنظم للأحزاب ال�صادر يف  .٢٠١٥دون �أن نتجاهل العودة
لتطبيق عقوبة االعدام بعد جتميدها ملدة ثمان �سنوات ،وهو ما يك�شف تراث طويل من ال�سلطوية وغياب
املحا�سبة٧٤.

 71لطفي بو مغار  -نوران �سيد �أحمد ـ احلركات االحتجاجية يف اجلزائر .الواقع والآفاق ـ مرجع �سابق ـ �ص .326
 72وفاء مرزوق  -قراءة يف م�سار تعثرّ « «الربيع العربي» « يف اجلزائر ـ م�ؤ�س�سة الفكر العربي ـ التقرير العربي ال�سابع للتنمية الثقافية بعنوان «العرب
بني م�آ�سي احلا�ضر و�أحالم التغيري � .أربع �سنوات من «الربيع العربي» » ـ بريوت ـ لبنان ـ الطبعة الأوىل  2014ـ �ص 305
 73احل�سن عا�شي ـ هل تتجنّب اجلزائر الربيع العربي؟ مرجع �سابق .
� 74أبو الري�ش ز« ، .الأردن� /ستة �سنوات يف خ�ض ّم الربيع العربي» ،جدلية 16 ،فرباير . 2016
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تك�شف التجارب ال�سابقة �أنه كما �أن «ال�سابقة التون�سية» كانت ُملهمة لل�شعوب العربية «للتحفيز» من �أجل
امتداد رقعة االحتجاجات ال�شعبية �إليها.ف�إن «ال�سابقة ال�سورية» قد �أدت دور مماثل جلهة «حتذير» ال�شعوب
العربية من خماطر امتداد رقعة االحتجاجات ال�شعبية �إليها او اال�ستمرار بها .فعندما بد�أ م�سار الربيع العربي
ينتقل من دولة �إىل �أخرى بد�أت العديد من الأنظمة احلاكمة يف املنطقة ت�شعر بالقلق من انتقال هذا امل�سار
الثوري �إىل بالدها وخ�شيت ان تالقي م�صري احلكام الذي �أق�صتهم ثورات الربيع العربي ويبدو �أن بع�ض تلك
الأنظمة ا�ستفادت من دموية احلرب ال�سورية وغذت م�سار العنف الذي ّعم البالد للحيلولة دون انتقال م�سار
الربيع العربي �إىل بالدها وهو �سلوك تورط به البع�ض لأجل الق�ضاء على فكرة «الربيع العربي» يف �سورية
حدة العنف والدمار بها بهدف عدم ال�سماح بانتقالها لبالدهم
من خالل دعم الأطراف املت�صارعة فيها وزيادة ّ
وحتذير املتحم�سني لها من م�صري مماثل ل�سورية قد يطال دولهم �إن حدث ذلك٧٥.
 دور املجتمع املدين� ّأكد ر�صد م�سار الأحداث الذي م�ضت به االحتجاجات العربية� ،أن قوى املجتمع املدين ال ميكن �أن تن�ش�أ
فج�أ ًة من العدم ،وبالتايل ف�إن دور هذا املجتمع يف م�سار ثورات الربيع العربية كان انعكا�س ًا لواقعه ما قبل تلك
الثورات .ميكن ان ن�ستخل�ص �أربع م�ستويات لدور املجتمع املدين يف تلك املرحلة.
الدور الن�شط والف ّعال
ً
ً
�أدى املجتمع املدين دورا ّفعاال يف التهيئة الندالع الثورات و�ضبط م�سارها االنتقايل يف الدول التي كان يتمتع
بها  ،م�سبق ًا ،بهام�ش من احلرية  ،قيا�س ًا ببقية الدول العربية الأخرى .وهو ما ينطبق حتديداً على كل من
تون�س وم�رص اللتان فر�ض فيهما املجتمع املدين وكذلك �أحزاب املعار�ضة تواجدهم برغم كل القيود وامل�ضايقات
القانونية والأمنية التي كانوا يتعر�ضون لها وفق ما �سبق ذكره.
بدا هذا الت�أثري وا�ضح ًا عند اندالع م�سار الثورات .ففي م�رص �أدت حركة �شباب � ٦أبريل  ٧٦دوراً قيادي ًا يف
ثورة  ٢٥يناير /كانون الثاين .٢٠١١كما �ساهمت منظمة كفاية «احلركة الوطنية من �أجل التغيري» بالتهيئة
لهذه الثورة� ٧٧.إال �أن النموذج الأكرث �إ�رشاق ًا لدور املجتمع املدين نر�صده يف تون�س حيث �أدت منظمتني من
منظمات املجتمع املدين ،هما نقابتا العمال واملحامني،واللتان ت�ضمان الن�ساء والرجال على قدم امل�ساواة ،دوراً
هام ًا ببداية االحتجاجات من خالل تنظيم وت�أطري التظاهرات واالحتجاجات يف املدن الكربى .وقد ا�ستمر
هذا الدور خالل م�سار املرحلة االنتقالية �إذ بدا ح�ضور املجتمع املدين وا�ضح ًا وم�ؤثراً يف �سري الأحداث من
خالل الهيئة العليا لتحقيق �أهداف الثورة واالنتقال الدميقراطي والإ�صالح ال�سيا�سي والتي مثّلت نواة برملان.
 75انظر يف عر�ض هذه التدخالت :كرييت�س ر .ريان ـ العالقات البينية ـ العربية والنظام االقليمي ـ درا�سة من�شورة �ضمن كتاب� :شرح �أ�سباب
االنتفا�ضات العربية .منحى �سيا�سي خاليف جديد يف ال�شرق الأو�سط ( حترير مارك لين�ش ) ـ من�شورات �شركة املطبوعات للتوزيع والن�شر ـ بريوت ـ لبنان
ـ الطبعة الأوىل  2016ـ �ص . 187
 76حركة �سيا�سية م�صرية معار�ضة ظهرت يف ال�ساحة ال�سيا�سية عقب الإ�ضراب العام الذي �شهدته م�صر يف � 6أبريل  2008بدعوة من عمال املحلة
الكربي� .أغلب اع�ضاء احلركة من ال�شباب ،ن�ساء ورجا ًال ،والذين الذين ال ينتمون �إىل تيار �أو حزب �سيا�سي معني .وكانت هذه احلركة من �أوائل املبادرين
يف الدعوة �إيل تظاهرات  25يناير 2011
 77جتمع �شعبي ـ �سيا�سي ي�ضم مواطنات ومواطنني من خمتلف القوى ال�سيا�سية امل�صرية ظهرت يف العام  2004عندما �صاغ ثالثمائة من املثقفني
وال�شخ�صيات العامة التي متثل الطيف ال�سيا�سي ب�أكمله وثيقة ت�أ�سي�سية تطالب بتغيري �سيا�سي حقيقي ،و�إنهاء الظلم االقت�صادي والف�ساد حتت �شعار
«كفاية» ك�أ�سلوب للتظاهر يف �أغلب حمطاتها املعار�ضة للنظام .منذ بدايتها ركزت على رف�ضها للتجديد ملبارك فرتة رئا�سة خام�سة ،ورف�ضها ما ر�أته من
مناورات �سيا�سية وت�شريعية و�إعالمية هدفها التمهيد لتويل ابنه جمال الرئا�سة من بعده ،فرفعت �شعاري :ال للتمديد ،ال للتوريث .وعلى الرغم من
قلة عدد �أع�ضائها� ،إال �أنها جنحت يف حتريك املياه الراكدة يف امل�شهد ال�سيا�سي و�ألهمت خيال امل�صريني الناقمني على الأو�ضاع املتدهورة وتف�شي الف�ساد،
وتوح�ش القب�ضة الأمنية.
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أهم الأحزاب ال�سيا�سية واملنظمات الوطنية للمجتمع املدين الأكرث ن�شاطا
فعلى الرغم من �أ�سا�س توافقي بنب � ّ
منذ اندالع الثورة  .٧٨وقد قامت هذه الهيئة على هيكلني هما هيئة اخلرباء من جهة وجمل�س ميثل �أهم
الأحزاب ال�سيا�سية واجلمعيات واملنظمات الوطنية واجلهات٧٩
يتم اختيارهم بالتوافق بني خمتلف ه�ؤالء
ّ
وتتم ت�سميتهم من قبل رئي�س احلكومة من جهة ثانية.
الفاعلني ّ
الالفت هنا �أن ح�ضور الن�ساء يف الهيئة العليا كان هام ًا وم�ؤثراً جداً ً�سواء �ضمن جلنة اخلرباء �أو جمل�س الهيئة.
بخربتهن  ٨٠وبطبيعة الروافد التي �أتني منها ٨١
بعددهن بقدر ما ارتبطت
ح�ضورهن مل ترتبط
علم ًا �أن �أهمية
ّ
ّ
ّ
لهن نف�س احل�ضور والت�أثري
كن ميثّلن الأحزاب ال�سيا�سية مل يكن ّ
مع مالحظة الفتة قوامها �أن الن�ساء الالتي ّ
كن ميثّلن منظمات املجتمع املدين �أو ال�شخ�صيات الوطنية.
داخل الهيئة مقارن ًة باللواتي ّ
ً
ممثال يف الرباعي الراعي للحوار دوراً توفيقي ًا هام ًا
�أي�ض ًا  ،كما �سبق الإ�شارة ،فقد �أدى املجتمع املدين التون�سي
احتدت الأزمة بني االئتالف احلزبي واملعار�ضة.
عندما ّ
 الدور املحدودً
ً
ً
ينطبق هذا الو�ضع على دول مثل املغرب ،واجلزائر ،واالردن والتي عرفت م�سبقا دورا حمدودا لتواجد
الأحزاب ومنظمات املجتمع املدين كما �سبق وعر�ضنا .وقد ا�ستمر هذا الدور املحدود خالل م�سار احلركات
االحتجاجية التي �شهدتها تلك الدول.
ففي االردن �شاركت احلركات العمالية يف احلراك ال�شعبي من خالل امل�شاركة ب�أعمال االحتجاج التي متت.
توحد املنظمات الن�سائية الأردنية ،وعدم جناحها يف ت�شكيل قوة �ضغط فاعلة ترغم الأطراف
علم ًا �أن عدم ّ
ال�سيا�سية املختلفة على تبني مطالبها �أدى �إىل تغييب ق�ضايا الن�ساء عن احلراك ال�شعبي يف ال�شارع ويف �أجندة
الأحزاب واحلركات ال�شعبية ،لتظل حبي�سة توازنات القوى ال�سيا�سية.
� ّأما يف املغرب فقد انطلقت االحتجاجات ب�شكل تدريجي ّ
ومت احل�شد لها والإعداد لها كذلك ب�شكل تدريجي
عرب ما عرف بحركة  20فرباير  ٨٢والتي تربز دور منظمات املجتمع املدين �إذ انطلقت التظاهرات يف خمتلف
املدن املغربية ،تلبي ًة لدعوات �شبابية مت �إطالقها على موقع «الفاي�سبوك» وحظيت مب�ساندة قوى �سيا�سية
للمطالبة بالدميقراطية و الإ�صالح ال�سيا�سي ومكافحة الف�ساد.
 78ميكن االطالع على مكوناتها واملهام التي ر�صدتها لنف�سها على الرابط التايل:
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ت�ضمن جمل�س الهيئة ممثلني وممثالت عن  12حزبا �سيا�سيا 19 ،جمعية ومنظمة وطنية 12 ،جهة كما ت�ض ّمنت � 72شخ�صية وطنية م�شهود لها
ّ 79
بنزاهتها ون�ضالها من �أجل الدميقراطية وحقوق الإن�سان زمن حكم بورقيبة وبن علي.
 80ت�ضمنت الهيئة  35امر�أة من �أ�صل  155ع�ضو ًا.
 81بقطع النظر عن الن�ساء املمثالت لأحزاب �سيا�سية كانت �أغلب الن�ساء بالهيئة منبثقة عن منظمات ن�سوية عريقة على غرار اجلمعية التون�سية
للن�ساء الدميقراطيات (�سعيدة ق ّرا�ش) وجمعية الن�ساء التون�سيات من �أجل البحوث والتنمية (را�ضية باحلاج زكري) وجامعيات حقوقيات (خديجة
ال�شريف لطيفة خل�ضر وقد انتخبت الأ�ستاذة لطيفة خل�ضر من قبل �أع�ضاء جمل�س الهيئة نائبة لرئي�سه) ونقابيات (املرحومة جنيبة احلمروين)
ون�ضالهن
متوقعهن �ضمن املعار�ضة �سواء زمن بورقيبة �أو زمن بن علي
بينهن هو
ّ
ّ
الفن (جليلة ّبكار زينب فرحات) والقا�سم امل�شرتك ّ
و�شخ�صيات من ميدان ّ
من �أجل الق�ضية الن�سوية
 82حركة �شبابية مغربية ت�ضم ن�شطاء يطالبون بالإ�صالحات يف املغرب  .ظهرت بعد جناح الثورة ال�شعبية يف تون�س عام  2011حيث دعا �شباب مغربي،
وذلك عرب مقطع فيديو ق�صري� ،إىل التظاهر يف  20فرباير� /شباط  .2011ثم تبعته عدة ت�سجيالت ،وبعدها توالت دعوات ال�شبان ،ومن ثم ان�ضم �آالف
معظمهم من ال�شابات و ال�شبان املغاربة �إىل احلركة .وهكذا ت�أ�س�ست حركة  20فرباير امل�ؤلفة من ثالث جمموعات «حرية ودميوقراطية الآن « و»ال�شعب
يريد التغيري» و» من �أجل الكرامة ،االنتفا�ضة هي احلل».
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باملقابل ف�إن احلقيقة التي ك�شفتها التجربة اجلزائرية هي حمدودية دور املجتمع املدين ،والأحزاب ال�سيا�سية
�أي�ض ًا ،يف م�سار احلركات االحتجاجية التي �شهدتها البالد حيث لوحظ عدم فاعليتهم حتى بعد انطالق
االحتجاجات  ٨٣برغم حماوالت القيام ببع�ض املبادرات كدعوة «الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق االن�سان»
مع جمموعة من النقابات امل�ستقلة �إىل لقاء ت�شاوري بتاريخ  . 2011 / 1 / 21و دعوة «التجمع من �أجل
الثقافة والدميقراطية» ( )RCDلتنظيم تظاهرات يف �شوارع العا�صمة .علم ًا �أنه وبغية موا�صلة ال�ضغط على
ال�سلطة ال�سيا�سية وح�شد املزيد من القوى ال�سيا�سية واالجتماعية � ّأ�س�س منظمو التظاهرات هيكلية جديدة
ت�ضم �أحزاب ًا من املعار�ضة
�أطلقوا عليها ا�سم «التن�سيقية الوطنية من �أجل التغيري والدميقراطية» (ّ )CNCD
ونقابات م�ستقلة وخمتلف ممثلي املجتمع املدين بيد �أنها مل تنجح �أي�ض ًا بح�شد املنا�رصين٨٤.
فيما اقت�رص الدور الن�سوي ،يف هذا امل�سار االحتجاجي ،على امل�شاركة يف مبادرة منظمات املجتمع املدين
ومنها منظمات للدفاع عن حقوق املر�أة لإن�شاء «التن�سيقية الوطنية من �أجل التغيري والدميقراطية» .علم ًا �أنه
ِ
ومنظمات ومتظاهرات .وعلى غرار
خالل املظاهرات �شاركت الن�ساء �إىل جانب الرجال ب�صفتهن رائدات
الرجال مت توقيفهن والتعدي عليهن بالعنف من طرف قوات الأمن .كما مت ا�ستهداف بع�ض الن�ساء بالتحديد
من جراء ن�شاطهن والتزامهن ال�سيا�سي٨٥.
هذا ال�ضعف والغياب يعود �إىل حالة الظالم التي عا�شها امل�شهد ال�سيا�سي واملجتمع املدين يف اجلزائر حيث
ً
ف�ضال عن بع�ض ممار�سات ال�سلطة
ق�ضت مرحلة االرهاب على احلياة ال�سيا�سية واملدنية مبفهومها ال�شامل .
وقيودها.
 الدور النا�شئنر�صد هذا امل�ستوى يف �سورية حيث كان من املتوقع �أال يكون هناك دور حقيقي ملجتمع مدين مل يكن
موجوداً ب�سورية طوال العقود ال�سابقة� ،إال �أنه مت ر�صد دور نا�شئ ملجتمع مدين ّ
ت�شكل خالل االيام الأوىل
لالحتجاجات ال�شعبية وهي ظاهرة التن�سيقيات فلكل االعتبارات التي مت الإ�شارة لها م�سبق ًا ،ونتيجة
لتغييب املجتمع املدين احلقيقي و �ضعف الأحزاب ال�سيا�سية .بد�أت القوى الثورية بت�شكيل «جلان تن�سيق»،
كانت البداية بهدف ت�أمني الأحياء ،وتوفري املتطلبات ومعاجلة امل�صابني .من ثم ،تطور الأمر ف�أخذ طابع ًا
�سيا�سي ًا ا�سرتاتيجي ًا بتو�سيع مهام التن�سيقيات على م�ستوى الأحياء .ثم ات�سعت التن�سيقيات لت�شمل ن�شطاء
�سيا�سيني وحقوقيني ٨٦.وخالل فرتة ق�صرية ن�سبي ًا تزايدت �أعداد التن�سيقيات �إىل حد �أ�صبح فيه لكل حي
تن�سيقة �أو �أكرث ،ليتم الحق ًا توحيدها يف �إطار جامع لها �أُطلق عليه ،احتاد تن�سيقيات الثورة ال�سورية ،وحد
خطابها ال�سيا�سي ونظم عملها امليداين وقد �ضم منذ �إن�شائه يف مايو� /أيار � 2011أكرث من  80تن�سيقية و�أ�ضحى
اجل�سم التنظيمي الأكرب للحراك الثوري و�شكل  %80من الهيئة العامة للثورة ال�سورية التي ت�أ�س�ست يف
�أغ�سط�س�/آب  2011والتي �ضمت ممثلو التن�سيقيات الذين يقومون مبهام الدعم والتنظيم �سواء على امل�ستوى
اللوج�ستي �أو الإعالمي.
 83د .عبد النا�صر جابي  -احلركات االحتجاجية يف اجلزائر  -الدوحة  -قطر  -املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات � -سل�سلة ( تقييم حالة )
 كانون الثاين  .يناير � . 2011ص .11 84ناجي �سفري ـ تطورات الو�ضع ال�سيا�سي يف اجلزائر يف �سياق التغيرّ ات اجلارية يف العامل العربي ـ درا�سة من�شورة يف كتاب «الربيع العربي»  .ثورات اخلال�ص
من اال�ستبداد  .درا�سة حاالت ـ ال�شبكة العربية لدرا�سة الدميقراطية ـ الطبعة العربية الأوىل ـ متوز  2013ـ �ص .372
 85الثورات العربية ـ �أي ربيع للن�ساء ؟ ـ الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان ـ مار�س  2012ـ �ص .63
 86راجع  :حممد جمال باروت  -العقد الأخري يف تاريخ �سورية  .جدلية اجلمود والإ�صالح  -بريوت  -من�شورات املركز العربي للأبحاث ودرا�سات
ال�سيا�سات -الدوحة  -قطر  -الطبعة الأوىل �. 2012ص  360وما بعدها.
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بالن�سبة للمر�أة فقد �شاركت ،خالل هذه املرحلة ،كما الرجل ب�أدوار متعددة فقادت املظاهرات وحدها �أو
مب�شاركة الرجل ونظمت ،يف بع�ض االماكن ،مظاهرات ن�سائية فقط ،و�إن كان الطابع الذكوري والفكر
االبوي قد برز ،مبكراً �أي�ض ًا ،ففي بع�ض املناطق ،املحافِظة ،برز الطابع احلمائي للثائرات خالل املظاهرات
ي�رسن خلفهم خالل املظاهرة� ،أو
باختزالهن ك�إناث� ،إما ب�إحاطتهن بعدد من الثوار الذكور� ،أو
ّ
بجعلهن ْ
ً
بف�صلهن عن الرجال خالل املظاهرة� ،أو منعهن من امل�شاركة ،و�إن كانت دوما متمردات رف�ضن هذه احلماية
ومت�سكن مبلكيتهن للثورة ٨٧.والحق ًا �شاركت الن�ساء يف ت�شكيل التن�سيقيات و�إن كانت ن�سبه و�صولهن �إىل
ّ
مراكز �صناعة القرار فيها اختلفت من مكان �إىل �آخر ،و املالحظ �أنه ب�شكل موا ٍز � ّأ�س�ست الثائرات عدة
إ�سالمي التوجه ٨٨.يك�شف تقييم الحق لتلك
دميقراطي علماين ،وبع�ضها �
تن�سيقيات ن�سائية ،بع�ضها ذو طابع
ّ
ّ
املرحلة �أنه ورغم م�شاركتهن املهمة يف الثورة فقد جرى �إق�صاء الن�ساء عن مراكز �صنع القرار كممثالت
بع�ضهن �إىل مراكز �صنع القرار يف بع�ض التن�سيقيات يعود �إىل ن�شاطهن املدين قبل الثورة
للتن�سيقيات ،وو�صول
ّ
وقبول املجتمع املحلي به وت�شجيعه٨٩.
 احلرمان من �أي دوروفعال ،للمجتمع املدين �أو حتى الأحزاب
جت�سد ليبيا هذا امل�سار �إذ ال يمُ كن احلديث عن �أي دور ،حقيقي ّ
الليبية يف هذه املرحلة � ّأو ًال ب�سبب ما �سبق وبي ّناه من غياب ملثل هذه التنظيمات وانعدام ّ
جتذرها يف
عمت
التقاليد ال�سيا�سية للبالد ب�سبب عنف النظام اال�ستبدادي الذي كان قائم ًا ،وثاني ًا ب�سبب احلرب ذاتها �إذ ّ
املعارك كامل �أنحاء البالد مما جعل ن�شاط �أ ّية �أحزاب �أو جمتمع مدين �أمراً بالغ ال�صعوبة والتعقيد.
يف اخلتام ،الإ�شكالية التي بدت وا�ضحة يف العديد من الدول �أن الن�ساء ال يح�صلن بعد الثورات على املكانة
التي ي�ستحقنها والتي و�صلن لها �أثناء مرحلة امل�سار الثوري .ففي مرحلة الثورة ت�صدرت الن�ساء امل�شهد يف
العديد من الدول جنب ًا �إىل جنب مع الرجل وعلى قدم امل�ساواة معه دون �أن ُيثري هذا رف�ض �أو حفيظة الرجال
يف اغلب الأحيان .ولكن مبجرد انتهاء �أو تراجع امل�شهد الثوري وبدء امل�سار ال�سيا�سي يعود احلديث عن الدور
التقليدي املر�أة ووجوب عودتها �إىل �أداء �صورتها النمطية .وهذا ما نلم�سه يف اق�صاء املر�أة عن امل�شهد ال�سيا�سي
واالنتخابي يف مرحلة ما بعد الثورة ويف العديد من الدول .وك�أن يف الأمر « انتهازية �سيا�سية» ميار�سها بع�ض
الرجال بحق كل الن�ساء عندما يقبلون بوجود الن�ساء معهم ،على قدم امل�ساواة ،عندما يكون ثمة احتياج
حقيقي لهن ،ودون �أن يهتموا وقتها بالدور النمطي والوظيفة التقليدية للمر�أة وال بالقيود االجتماعية والدينية
املتعلقة بها ،ولكن مبجرد انتهاء احلاجة لها تعود كل تلك القيود وال�صورة النمطية لتحيا من جديد.
ّ
ومبكرة على تر�سيخ وتقنني تواجد الن�ساء ومكا�سبهن وفق ًا للمنظومات
جدية
يتطلب هذا العمل ب�صورة ّ
القانونية والإدارية القائمة ،والت�شبيك مع من يت�شاركون ذات الأفكار واملبادئ من اجلن�سني لت�شكيل كتلة
داعمة ووازنة وقادرة على الت�صدي لأي دعوات رجعية ت�ستهدف الن�ساء و ُيعلن عنها من البع�ض مبجرد انت�صار
الثورة كما حدث يف �أكرث من منا�سبة وب�صدد �أكرث من دولة٩٠.
 87ملى قنوت ـ امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ال�سورية بني املنت والهام�ش ـ النا�شر اللوبي الن�سوي ال�سوري بدعم من املبادرة الن�سوية االورو متو�سطية ـ
الطبعة الأوىل  2017ـ �ص 31
 88ملى قنوت ـ امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ال�سورية بني املنت والهام�ش ـ مرجع �سابق ـ �ص 33
 89ملى قنوت ـ امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ال�سورية بني املنت والهام�ش ـ مرجع �سابق �ص . 37 - 36
 90على �سبيل املثال ن�شري هنا �إىل ت�صريح ال�سيد م�صطفي عبد اجلليل رئي�س املجل�س الوطني االنتقايل الليبي والذي �أعلن  ،يف خطاب الن�صر � ،أنه
�سيلغي القانون الذي يق ّيد احلق يف تعدّد الزوجات.
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 .IVعملية كتابة الد�ستور
تختلف الدول ،حمل هذه الدرا�سة ،يف تركيبتها الد�ستورية والقانونية و�أنظمة حكمها املختلفة فمن جمهورية،
�إىل جماهريية ،فمملكة يبدو الفارق كبرياً .برغم ذلك ك�شفت ال�صفحات ال�سابقة ،وت�ؤكد ال�صفحات التالية،
�أن الت�شابه بني كل هذه الدول كان كبرياً على ال�صعيد الد�ستوري جلهة امل�سار االجرائي العتماد الوثائق
الد�ستورية يف مرحلة ما قبل الربيع العربي ،وما بعده �أي�ض ًا.
 الرتاث الد�ستوريمتتلك بع�ض الدول العربية تراث ًا د�ستوري ًا عريق ًا فقد عرفت تون�س االرها�صات الد�ستورية الأوىل منذ حركة
الإ�صالح يف القرن التا�سع ع�رش والتي ُت ّوجت ب�إ�صدار عهد الأمان �سنة  1857واُختتمت ب�صدور د�ستور �سنة
 .1861كما امتلكت م�رص ن�صو�ص ًا ووثائق ذات طبيعة �أ�شبه للد�ستورية تعود �إىل الن�صف الأول من القرن
التا�سع ع�رش كقانون ال�سيا�ستنامة ٩١.يف العام  ١٨٣٧والالئحة الأ�سا�سية التي �صدرت يف العام .١٨٨٢
فيما �صدر الد�ستور العراقي ال ّأول يف العام  ، 1925والد�ستور اللبناين النافذ حالي ًا يف العام  1926كما �أُجنز
م�رشوع الد�ستور ال�سوري ال ّأول يف العام .1928
يف حني مل تعرف دول �أخرى الد�ساتري الوطنية �إال بوقت الحق ال�ستقاللها يف الن�صف الثاين من القرن
الع�رشين كالد�ستور الليبي يف العام  ، 1951واالردين يف العام  ،1952واملغربي يف العام  ،1962و كذلك
الد�ستور اجلزائري ال�صادر �سنة .1963
املالحظ من ا�ستعرا�ض التاريخ الد�ستوري لتلك الدول �أن بع�ضها عرف «ثبات ًا د�ستوري ًا» بحيث مل يخ�ضع
الد�ستور للتبديل ّ
الكلي مطلق ًا ،فيما عدا بع�ض التعديالت على مدى عقود طويلة ،كالد�ستور اللبناين
ال�صادر دون تبديل منذ العام  ،1926و الأردين كذلك منذ العام  ،1952و�أي�ض ًا التون�سي منذ العام .1959
خالف ًا لدول عربية �أخرى عرفت جمموعة من الد�ساتري املتالحقة كم�رص التي �شهدت د�ستور  1923و
وم�رشوع د�ستور  1930و م�رشوع د�ستور  1954ود�ستور  1956ود�ستور  1958ود�ستور  1964ود�ستور
 1971الذي بقي نافذاً حتى العام  .2011و�أي�ض ًا �سورية التي عرفت م�رشوع د�ستور  1928الذي ُط ّبق و ُع ّلق
العمل به عدة مرات ،وم�رشوع د�ستور  1949ود�ستور  1950ود�ستور  1953ود�ستور  1958ود�ستور 1961
والد�ساتري امل�ؤقتة �أعوام  ،1971 ،1969 ،1964والد�ستور الدائم عام  1973الذي بقي نافذاً لغاية .2012
وكذلك اجلزائر التي عرفت منذ العام  ،1963تاريخ �صدور الد�ستور ال ّأول بعد اال�ستقالل� ،إىل العام 2011
�إ�صدار �أربعة د�ساتري خ�ضعت خلم�س تعديالت �أي �أن هناك ت�سع عمليات د�ستورية على الأقل .علم ًا �أنه ال
ميكن �أن نعد الثبات الد�ستوري اجنازاً ،وال التعديالت املتالحقة مرون ًة.

 91ت�شريع �أ�صدره حاكم م�صر �آنذاك حممد علي لإن�شاء وتنظيم عمل بع�ض الدواوين.
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باعتبار �أن كثرياً من الد�ساتري الثابتة بقيت �صامدةًّ لتعذر �صياغة د�ستور بديل كما هو احلال يف لبنان نظراً
ير�سخ �أنظمة ملكية ّ
تعذر امل�سا�س بها كما
لواقع خالفاته ال�سيا�سية وانق�ساماته الطائفية� ،أو لكون الد�ستور ّ
هو حال الد�ستور االردين� ،أو �أنظم ًة م�ستبدة ال ت�سمح ب�أي تغيري وال ت�ستجيب لأية مطالبات كما هو حال
الد�ستور التون�سي يف عهدي بورقيبة وين علي .كما �أن كثرياً من الدول التي عرفت د�ساتري متالحقة كما
هو حال م�رص ،و�سورية ،والعراق ،واجلزائر كان من ال�سهل جداً فيها تغيري الد�ستور ّ
كلي ًا �أو جزئي ًا � ّإما بفعل
الثورات واالنقالبات الع�سكرية التي �شهدتها تلك الدول� ،أو ب�سبب طبيعة �أنظمة احلزب الواحد احلاكمة بها
والتي كانت قياداتها ال�سيا�سية ت�صدر منفرد ًة د�ساتري البالد ك�أي وثيقة �أخرى ودون ادراك �أو احرتام لأهمية
ً
تعديال �أو جتميداً.
وخطورة الوثيقة الد�ستورية التي تتالعب بها
برزت �أهمية هذه امل�س�ألة يف �سياق د�ساتري «الربيع العربي» عند طرح �إ�شكالية مدى وجوب االنف�صال
ّ
كلي ًا عن الرتاث الد�ستوري ال�سابق وامل�ضي مب�سار د�ستوري ثوري يتوافق مع �أهدف و�شعارات ثورات «الربيع
العربي» .ففي تون�س ،على �سبيل املثال� ،شهدت امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية بعد االعالن عن فرار الرئي�س بن علي
ارتباك ًا بخ�صو�ص طريقة �إدارة الفراغ الذي ّ
خلفه هذا احلدث .فكان ثمة تردد بني تبني خيار ترك الأمر
للموجة الثورية �أو خيار م�أ�س�سة امل�سار االنتقايل� .أي بني البقاء يف �إطار ال�رشعية الد�ستورية القائمة �أو ت�أ�سي�س
ً
�شكال وم�ضمون ًا .تكرر نف�س املوقف يف م�رص حيث جرت
�رشعية د�ستورية جديدة مالئمة للحدث الثوري
مناق�شات كثرية حول �إحداث قطيعة مع الرتاث الد�ستوري القائم بو�صفه معربا عن واقع �سيا�سي �سلطوي �أم
االكتفاء بتعديل الد�ستور وا�ستلهام الرتاث الد�ستوري امل�رصي .كان من �أ�شد م�ؤيدى فكرة القطيعة وكتابة
د�ستور الثورة قطاعات وا�سعة من �شباب الثورة واحلاملني بتغيريات جذرية يف النظام ال�سيا�سي امل�رصي.
لكن ،املفارقة التي ك�شفتها التجارب الد�ستورية  ،حتديداً يف تون�س وم�رص وليبيا� ،أن الدفع بالقطيعة مع
املا�ضي يف �أحيان كثرية كان ُيراد بها قتل �أهداف الثورة متام ًا ولي�س حتقيقها� .إذ بدا وا�ضح ًا �أن �أن�صار «اال�سالم
ال�سيا�سي» حتديداً مت�سكوا كثرياً بالف�صل التام عن الرتاث الد�ستوري ال�سابق لي�س للتخل�ص من الن�صو�ص
الد�ستورية الكثرية التي تر�سخ اال�ستبداد وتتنافى مع الدميقراطية ،وتقمع حقوق االن�سان وتنتهك حرياته ،و
ّ
تخل بحق املر�أة يف امل�ساواة وتربر د�ستوري ًا ا�ستهدافها واالنتقا�ص من قيمتها ومكانتها و�سالمتها .بل مت�سكوا
بخيار االنف�صال ّ
كلي ًا عن الرتاث الد�ستوري ال�سابق للتخل�ص من بع�ض الن�صو�ص ،القليلة ،التي ت�شري �إىل
مدنية الدولة وحتفظ ،بع�ض ،حقوق الن�ساء .مما يحقق هدفهم املُعلن يف فر�ض �أ�سلمة الدولة د�ستوري ًا وفق ًا
لر�ؤيتهم املحدودة وقناعاتهم اخلا�صة ودون مراعاة التعددية الفكرية ،وال�سيا�سية ،والدينية القائمة يف املجتمع.
مثال ذلك ما حدث �أثناء �صياغة الد�ستور التون�سي عندما مت ن�رش م�سودة املادة  28والتي ّغيبت مبد�أ
والرجل وا�ستبدلته مبفهوم غام�ض يتمثل يف ال�رشاكة و ّيعيد املر�أة �إىل الف�ضاء
امل�ساواة ،املوجود م�سبق ًا ،بني املر�أة ّ
الأُ�رسي التقليدي وهي ُتعتمد يف نهاية الأمر٩٢.
وكذلك الت�رصيح ال ّأول لل�سيد م�صطفي عبد اجلليل رئي�س املجل�س الوطني االنتقايل الليبي والذي ذكر فيه
يقيد
�أنه ُ
�سين�شئ نظام ًا �إ�سالمي ًا ،و�سيقوم ب�إلغاء جميع القوانني املخالفة لل�رشيعة الإ�سالمية و�أولها ذلك الذي ّ
تعدد الزوجات.
احلق يف ّ
 92جاء يف م�شروع تلك املادة ما يلي «ت�ضمن الدولة حماية حقوق املر�أة ودعم مكا�سبها باعتبارها �شريكا حقيقيا لل ّرجل يف بناء الوطن ويتكامل دورهما
حتمل خمتلف امل�س�ؤوليات وت�ضمن الدولة الق�ضاء على كل �أ�شكال العنف �ض ّد املر�أة».
داخل الأ�سرة وت�ضمن الدولة تكافئ الفر�ص بني املر�أة وال ّرجل يف ّ
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تك�شف التجارب ال�سابقة �أن الن�ساء نا�ضلن للحفاظ ،يف د�ساتري ما بعد الثورة ،على بع�ض حقوقهن املكت�سبة
واملن�صو�ص عليها يف د�ساتري ما قبل الثورة .ذلك �أن بع�ض القوى الدينية ـ ال�سيا�سية ت�ستغل �شعار الثورة
وحما�س الثائرين وما يمُ كن �أن يكونوا قد تعر�ضوا له من ظلم و�إق�صاء يف املا�ضي لفر�ض �أجندتهم الدينية ـ
ال�سيا�سية والق�ضاء على كل ما هو مدين �أو علماين يف الد�ساتري القائمة .كما حدث يف تون�س عند طروح
م�رشوع املادة  28والتي �سبق الإ�شارة لها ،و�أي�ض ًا ليبيا عندما �أعلى رئي�س املجل�س الوطني يف «خطاب الن�رص»
عن �إلغاء الن�صو�ص ال�سابقة التي كانت حتظر تعدد الزوجات ،وكذلك يف م�رص فعندما �سيطرت على اجلمعية
الت�أ�سي�سية لكتابة الد�ستور يف العام � ٢٠١٢أغلبية �إ�سالمية �سعت اىل الت�رسيع ب�أ�سلمة الدولة واملجتمع من
خالل الن�ص الد�ستوري .وقد �أثارت وقتها توجهات وت�رصيحات �أع�ضاء اجلمعية و�أي�ضا ت�رصيحات ممثلني عن
النخبة اال�سالمية احلاكمة خماوف الأحزاب والقوى املدنية ،وال �سيما خماوف الن�ساء املنتميات اىل تلك
القوى ،حيث د�أب ممثلو التيارات الدينية والتيارات املحافظة الإ�شارة اىل عزمهم على تعديل قوانني الأحوال
ال�شخ�صية ومراجعة التعديالت التي طر�أت على تلك القوانني بدعوى �أنها قوانني معربة عن نخب حاكمة
فا�سدة وغري ملتزمة بال�رشيعة الإ�سالمية� ٩٣.أي�ض ًا ت�ستغل تلك القوى الدينية ـ ال�سيا�سية قدراتها الب�رشية
واملالية يف االنفاق واحل�شد والتنظيم لفر�ض �أجندتها اخلا�صة والتي ي�أتي قمع الن�ساء يف مقدمتها .وهو �أمر �شديد
اخلطورة ويتطلب احلذر من فكرة القطيعة الد�ستورية التامة ،ب�شكل ع�شوائي ،مع الرتاث الد�ستوري املا�ضي
وينميه ولي�س كما حدث يف بع�ض
لأن القادم د�ستوري ًا ينبغي �أن ّ
يح�صن مكا�سب املا�ضي ويحافظ عليه ثم يزيده ّ
دول «الربيع العربي» حيث فر�ض على الن�ساء ،حتديداً� ،أن يخ�ضن معارك وي�ستنفذن جهداً ووقت ًا و�إمكانيات
لتح�صني حقوق �سبق �أن ح�صلن عليها يف املا�ضي.
 ت�شكيل هيئة كتابة الد�ستورً
يك�شف الرتاث الد�ستوري للدول العربية ،حمل الدرا�سة� ،أنه نادرا ما مت اللجوء �إىل اال�سلوب «الأكرث
دميقراطية» يف �صياغة الد�ساتري ٩٤عن طريق جمعية ت�أ�سي�سية ُمنتخبة تعر�ض نتاج عملها على ال�شعب
معينة �إما من قبل مغامر
للت�صويت عليه .ففي غالبية الد�ساتري ال�سابقة كانت الد�ساتري ُت�صنع من قبل جلان ُ ّ
ع�سكري و�صل �إىل ال�سلطة عرب االنقالب� ،أو ملك ورث احلكم� ،أو جمال�س ع�سكرية �أو هيئات حزبية
فيما ينح�رص دور ال�شعب يف تلبية ا�ستدعاءه «للموافقة» على الد�ستور يف ا�ستفتاء معروف النتائج م�سبق ًا .ويف
�أحيان كثرية كان ُ ي�ستغنى حتى عن اال�ستفتاء ال�شكلي من قبل ال�شعب ُفيعد الد�ستور نافذاً مبجرد �صدوره
عن اجلهة احلاكمة �سواء كانت مدنية �أو ع�سكرية ،و�سواء كان نظام احلكم ملكي ًا �أو جمهوري ًا �أو حتى جماهريي ًا
على طريقة نظام القذايف.
لهذا وجدنا ،على �سبيل املثال� ،أن الد�ستور الليبي الوحيد يف العام  1951كان قد �أُعد من قبل جمعية وطنية
ّعينها امللك ،فيما �أُعد الد�ستور امل�رصي لعام  1952من قبل جلنة مت تعيينها من خم�سني ع�ضواً ،كما عينّ امللك
املغربي اللجنة التي �أعدت د�ستور اململكة ال ّأول يف العام  ،1962و �أي�ض ًا اللجنة التي �أعدت د�ستور اململكة
الثاين يف العام  ،1970و �أ�ستحوذ املكتب ال�سيا�سي حلزب جبهة التحرير الوطني ،الوحيد واحلاكم يف اجلزائر،
على مهمة �إعداد الد�ستور ال ّأول للبالد يف العام  .1963فيما ا�صدرت القيادة القطرية حلزب البعث احلاكم
عدة د�ساتري م�ؤقتة يف البالد �أعوام .1971 ،1969 ،1964
يف �سورية ّ
 93عادل عامر ـ « القوانني الفا�سدة للأ�سرة امل�صرية « ـ ديوان العرب ـ الأحد  ٣يونيو ـ  .٢٠١٢الرابط االلكرتوين :
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�إن قراءة امل�سار الد�ستوري الذي مت اتباعه يف د�ساتري ما بعد «الربيع العربي» يك�شف �أن ثمة ا�سلوبني قد مت
اتباعهما يف �إ�صدار �أو تعديل د�ساتري تلك الدول على النحو التايل :
الهيئات املُنتخبة :املق�صود بذلك �إعداد الد�ساتري اجلديدة من قبل جمال�س ُمنتخبة وهو ما حدث يف كل
املعينة� :أي تعيني جلان �صياغة �أو تعديل الد�ستور من قبل احلاكم
من تون�س ،وليبيا ،وم�رص ،والعراق .اجلهات ّ
مبا�رش ًة ملك ًا كان �أو رئي�س ًا وهذا ما حدث يف كل من �سورية ،وم�رص ،واجلزائر ،والأردن واملغرب �أي�ضاً.
يبينّ اجلدول التايل الآلية التي مت اتباعها وكيفية جت�سيدها على �أر�ض الواقع:
الدولة العام
العراق 2005

األسلوب
انتخاب

تونس 2011

انتخاب

املغرب 2011

تعيني

سورية 2011

تعيني

األردن 2011

تعيني

ليبيا

2012

انتخاب

مرص

2012

انتخاب

الجزائر 2012
مرص 2014

تعيني
تعيني

كيفية التشكيل
تم يوم  30يناير /كانون الثاين  2005انتخابات الجمعية الوطنية االنتقالية (أو مجلس النواب العراقي
املؤقت) ،ثم قامت الجمعية الوطنية االنتقالية بتشكيل لجنة لكتابة الدستور مكونة من  55عضواً.
أق ّرت املادة األوىل من املرسوم عدد  14املؤ ّرخ يف  23مارس  2011واملتعلّق بالتنظيم املؤقت للسلط
العمومية وضع دستور جديد للدولة وذلك عرب «مجلس وطني تأسييس منتخب انتخاباً عاماً ح ّرا ً
ومبارشا ً» و هو ما تم فعالً بتاريخ  23أكتوبر /ترشين األ ّول .2011
عي امللك جميع أعضائها وكلّفهم بإعداد
اثر خطاب امللك يف  9مارس  2011ت ّم تشكيل لجنة ملكية نّ
مرشوع دستور لعرضه الحقا عىل االستفتاء الشعبي
أصدر رئيس الجمهورية بتاريخ  2011 / 10/ 15القرار الجمهوري رقم  33القايض بتشكيل اللجنة
الوطنية إلعداد مرشوع دستور للجمهورية العربية السورية متهيدا ً إلقراره وفق القواعد الدستورية.
األردن أنشأ امللك ،يف  26أبريل /نيسان  ،2011لجنة ملكية مهمتها مراجعة الدستور واقرتاح تعديالت
دستورية.
نص التعديل الثالث لإلعالن الدستوري املؤقت يوم  5يوليو /متوز  2012رصاحة أنه يتم انتخاب
ّ
أعضاء لجنة صياغة مرشوع الدستور انتخاباً عاماً مبارشا ً وهو ما تم بالفعل يوم  7يوليو /متوز .2012
تم انتخاب لجنة الصياغة من قبل مجالس أخرى ُمنتخبة بدورها إذ ُعهد بهذه املهمة إىل جمعية
تأسيسية ُمنتخبة من قبل مجليس الشعب والشورى امل ُنتخبني وقد تم انتخاب الجمعية التأسيسية
األوىل لكتابة الدستور يف اجتامع مشرتك بني مجليس الشعب والشورى يف  24مارس /أذار . 2012
ولكن رسعان ما تم حلّها بحكم من محكمة القضاء اإلداري يف  10أبريل /نيسان  2012ليتم انتخاب
الجمعية التأسيسية الثانية يف  13يونيو /حزيران .2012
أصدر الرئيس بتاريخ  7أبريل /نيسان  2013قرارا ً بتشكيل لجنة خامسية لتعديل الدستور.
تم تعيني لجنة مكونة من خمسني عضوا ً بقرار من رئيس الجمهورية املؤقت.

ال �شك ان االنتخاب هو الطريقة الدميقراطية املُثلى للتعبري عن �إرادة ال�شعوب ولكن ب�رشط �أن تتوفر له
مقوماته الأ�سا�سية ال�سيا�سية ،والقانونية ،والأمنية ،واللوج�ستية� .إذ تتطلب االنتخابات اجواء من الهدوء
واحلرية والأمن واال�ستقرار مبا يف ذلك قوانني انتخاب عادلة للجميع ومن�صفة للن�ساء حتديداً ،وبيئة ت�سمح
بن�رش الوعي احلقيقي ومعاجلة تداعيات عقود من ال�سلبية واالق�صاء والتخويف.
ك�شفت التجارب الد�ستورية االنتخابية ال�سابقة يف مرحلة ما بعد «الربيع العربي» عن وجود العديد من
املالحظات ال�سلبية التي ينبغي مواجهة تداعياتها لإ�صالحها ولي�س للتخلي عن خيار االنتخاب الذي كان
الو�صول له �أحد �أهداف و�شعارات ثورات ال�شعوب العربية.
�إذ �أدت �صناديق االنتخاب يف كثري من الأحيان �إىل نتائج تخالف ما كان يطالب به املتظاهرون ،ن�ساء
ورجا ًال ،يف �ساحات وميدان االحتجاج العربي .ومن امل�ؤكد �أن الإ�شكالية لي�ست مببد�أ االنتخاب بحد
ذاته .و�إمنا بالظروف التي يتم بها� .سواء جلهة القوانني ال�سائدة ،واجلماعات امل�شاركة بها ومدى قدرتها على
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الإنفاق واحل�شد والتنظيم والدعاية االنتخابية ،و�إ�ساءة ا�ستغالل الدين يف كثري من الأحيان من قبل قوى
ُم ّ
نظمة لتوجيه الناخبني من جهة .ومن جهة �أخرى لإرهاب واق�صاء كل من يخالفهم الر�أي والر�ؤية ال�سيا�سية
والدينية على حد �سواء.
دون �أن نتجاهل �أي�ض ًا االحجام عن امل�شاركة يف العمليات االنتخابية الالحقة لتلك الثوراتّ � ٩٥إما ب�سبب
ال�سلبية املزمنة� ،أو بفعل �سيطرة الأو�ضاع الأمنية املتدهورة يف العديد من الدول ،واالنق�سام ال�سيا�سي
حد االغتيال كما حدث مع ال�سيد حممد الرباهمي ع�ضو املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي
والتحري�ض الذي بلغ ّ
التون�سي والذي اُغتيل يف  25يوليو /متوز  2013ب�أربع ع�رشة طلقة نارية �أمام منزله.
املالحظة الأبرز التي ينبغي الرتكيز عليها يف هذا ال�سياق هو ن�سبة تواجد الن�ساء ومتثيلهن يف جلان �صياغة �أو
تعديل الد�ساتري� .إذ ك�شفت التجارب الد�ستورية ال�سابقة عن املعطيات التالية:
الدولة
تونس
املغرب
الجزائر
العراق
سورية
ليبيا
مرص دستور 2014
مرص دستور 2012
األردن

اآللية
انتخاب
تعيني
تعيني
انتخاب
تعيني
انتخاب
تعيني
انتخاب
تعيني

عدد األعضاء الكيل
217
19
5
55
27
60
50
100
10

عدد النساء
58
5
1
9
3
6
5
7
0

نسبة متثيل النساء
%29
%27
%20
%17
%11
%10
%10
%7
%0

يت�ضح من الأرقام ال�سابقة ان �أعلى ن�سبة متثيل للن�ساء كانت يف تون�س بن�سبة  %29عن طريق االنتخاب.
فيما كانت �أدناها يف الأردن �إذ بلغت  %0برغم �أن اللجنة مت تعيينها من قبل امللك٩٦.
ً
متثيال �ضعيف ًا جداً للن�ساء ف�إذا قمنا بتجاوز التجربة الد�ستورية العراقية
بكل الأحوال تعك�س الن�سب ال�سابقة
التي متت قبل «الربيع العربي» وقمنا بح�ساب متو�سط متثيل الن�ساء يف ثماين عمليات د�ستورية متت بعد ثورات
«الربيع العربي» ف�إن ن�سبة م�شاركتهن �ستكون  %١٤.٢٥فقط وهي ن�سبة غري من�صفة و�ضعيفة جداً وغري
وت�شوه قيمة ومعنى الثورات التي متت كونها ال تعك�س حق الن�ساء يف امل�ساواة و تتجاهل دورهن
مقبولة مطلق ًا ّ
وت�ضحياتهن يف م�سار ثورات «الربيع العربي» وما قبله وما بعده �أي�ض ًا.
 95على �سبيل املثال بلغت ن�سبة امل�شاركة يف انتخاب املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي بتون�س يف � 23أكتوبر /ت�شرين الأ ّول  2011حوايل  %49فقط من
جمموع الناخبني وهي ن�سبة ُو�صفت بال�ضعيفة �إذا �أخذنا يف االعتبار �أنها �أول انتخابات ح ّرة ودميقراطية ت�شهدها البالد منذ اال�ستقالل و�أنها انتخابات جاءت
كتتويجللثورة.
لالطالع على نتائج هذه االنتخابات ميكن العودة �إىل املوقع ال ّر�سمي للهيئة العليا امل�ستق ّلة لالنتخابات على ال ّرابط التايلhttp://www.isie.tn/ :
 96حاولت الن�ساء الأردنيات تدارك تغييب الن�ساء يف جلنة تعديل الد�ستور والتخفيف من تداعياته املتوقعة فتم توحيد جهود نا�شطات و�سيا�سيات
وانتدبوا جلنة مكونة من  ٣ن�ساء ملتابعة �أعمال اللجنة امللكية والتوا�صل مع �أع�ضائها وقد اطلعت اللجنة الن�سائية على د�ساتري دول عربية و�إ�سالمية
وتوافقت على �إ�ضافة كلمة «اجلن�س» اىل الفقرة الأوىل يف املادة  ( ٦والتي ن�شري يف فقرتها الأوىل �إىل �أن الأردنيون �أمام القانون �سواء ال متييز بينهم يف احلقوق
والواجبات وان اختلفوا يف العرق واللغة والدين ) .بحيث يتم الت�أكيد على امل�ساواة بني اجلن�سني .ووفق ًا ملا جاء يف �شهادات ن�ساء �شاركن يف املفاو�ضات
�أو تابعن املفاو�ضات عن قرب  ،ومت اللقاء بهن لغر�ض هذه الدرا�سة  ،فقد وافقت كل الأطراف ،مبا فيهم امللك ،على التعديل املقرتح من ممثلي احلركة
الن�سائية ،ولكن يف اللحظة الأخرية مت الرتاجع عن هذا املطلب و�أر�سلت اللجنة تقريرها اىل امللك بدون �إ�ضافة كلمة اجلن�س يف املادة  .٦ويف تقييمها لهذه
التجربة ت�شري الأمينة الأوىل حلزب ال�شعب الدميوقراطي الأردين «ح�شد» والع�ضوة ال�سابقة يف جمل�س النواب وواحدة من الثالث ن�ساء الالتي توا�صلن مع
اللجنة امللكية� ،إىل �أن خط�أ النخب الن�سائية �أنها «اكتفت بجهدها الفوقي ومل ت�ستثمر حركة لقواعد الن�سائية للمطالبة بتعديل هذه املادة ،فكان ما
كان!» .انظر  :عبلة �أبو علبة ـ املر�أة واحلراك االجتماعي يف الأردن يف مناخات «الربيع العربي» ـ مرجع �سابق ــ �ص.٥٩ .
امر�أة �أو امر�أة/رجل على ّ
كل قائمة ) و�أ�شفعه بالتنا�صف الأفقي �أي بتقدمي ن�صف القائمات تقريب ًا برئا�سة امر�أة ( 16قائمة) والن�صف الثاين برئا�سة رجل
' 17قائمة) هو القطب الدميقراطي احلداثي .
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املفارقة هنا �أن �ص ّناع القرار يتذرعون �أحيان ًا لتربير �ضعف متثيل الن�ساء ب�أن ،بع�ض ،املجتمعات العربية ولأ�سباب
خمتلفة ثقافية واجتماعية ودينية ال زالت تقليدي ًا تتجنب انتخاب الن�ساء فيلقون بذلك امل�س�ؤولية على «نق�ص
الوعي املجتمعي»� ،أي التذرع بكون املجتمع غري متقبل وال م�ؤهل بعد النتخاب الن�ساء والقبول بتمثيل من�صف
لهن ،ليتهربوا من م�س�ؤولياتهم.
ّ
تخالف الذريعة ال�سابقة احلقيقة بدليل �أنه حتى عندما مت تعيني �أع�ضاء اللجان من قبل ،قادة الدول ،ولي�س
انتخابهم من قبل ،عامة ال�شعب ،ف�إن متثيل الن�ساء � ّإما �أنه كان حمدوداً يف معظم احلاالت (م�رص ، %10
�سورية  ، %11اجلزائر  ، %20املغرب � )%27أو كان منعدم ًا متام ًا كما حدث يف الأردن عندما بلغت
ن�سبة متثيل الن�ساء  ! %0وهو ما يك�شف �أن «نق�ص الوعي املجتمعي» �إن كان �صحيح ًا ف�إنه ي�شمل املحكومني
واحلكام على حد �سواء!
علم ًا �أنه حتى يف احلاالت التي مت تخ�صي�ص فيها كوتا حمددة للن�ساء ف�إن هذه الن�سبة:
� ّإما �أنها كانت �ضئيلة ابتداء كما حدث يف ليبيا عندما مت الن�ص على ن�سبة  %10فقط للن�ساء .
فبالرغم من ا�شرتاط مر�سوم االنتخابات
�أو مت التحايل عليها عن طريق القوانني االنتخابية كما حدث يف تون�س ّ
املرت�شحة �إال �أن النتيجة كانت و�صول  58امر�أة فقط من
والرجال على القوائم ّ
التنا�صف والتناوب بني الن�ساء ّ
جمموع  217ع�ضواً �إىل املجل�س �أي بن�سبة .%29
�أو مت جتاهلها من قبل القائمني على العملية الد�ستورية كما حدث يف العراق فبموجب نتائج انتخابات اجلمعية
الوطنية االنتقالية وهي اجلهة ّ
املكلفة كتابة الد�ستور الدائم للعراق فقد فازت الن�ساء ب  ٪٣١من املقاعد
ب�سبب النظام االنتخابي الذي �صدر والذي ن�ص على تخ�صي�ص مقاعد للن�ساء ال تقل على  .٪٢٥و�إثر ذلك
قامت اجلمعية الوطنية االنتقالية بت�شكيل جلنة لكتابة الد�ستور مكونة من  ٥٥ع�ضواً ،من بينهم  ٩ن�ساء فقط.
علم ًا �أن املجموعات الن�سائية يف العراق �سعت ل�ضمان متثيل الن�ساء يف اللجنة ب  ٪٢٥لتعك�س متثيلهم يف
اجلمعية الوطنية ولكن دون �أن تكلل م�ساعيهن بالنجاح.
تك�شف هذه التجارب �أهمية الرتكيز يف مراحل مبكرة على القوانني االنتخابية لإن�صاف الن�ساء بكل
العمليات االنتخابية التي ميكن �أن تتم وت�شهدها البالد .فقد ّبينت التجربة الد�ستورية التون�سية ،على �سبيل
املرت�شحة ال يكفي ل�ضمان
والرجال على القوائم
ّ
املثال� ،أن جمرد ا�شرتاط التنا�صف والتناوب بني الن�ساء ّ
حقوق الن�ساء وذلك ب�سبب طبيعة نظام االقرتاع املعتمد وهو نظام التمثيل الن�سبي الذي يعطي احلظوظ الأوفر
للرجال ف�إن التنا�صف على م�ستوى
للفوز باملقاعد لر�ؤو�س القوائم وباعتبار �أن هذه الأخرية �أ�سندت يف �أغلبها ّ
الرت�شحات مل ي� ّؤدي �إىل تنا�صف على م�ستوى تركيبة املجل�س ٩٧.وهذا ما يف�سرّ املطالبة بفر�ض التنا�صف
ّ
العمودي والتنا�صف الأفقي مبنا�سبة مناق�شة �أي قانون انتخابي٩٨.
تر�شيحهن على ر�أ�س القائمات املرت�شّ حة ن�سبة  %7واحلزب الوحيد الذي التزم مببد�أ التنا�صف العمودي (تناوب
 97مل يتجاوز معدّل الن�ساء ا ّلالتي ّمت
ّ
رجل/
 98مت يف تون�س املطالبة بفر�ض التنا�صف العمودي والتنا�صف الأفقي مبنا�سبة مناق�شة القانون االنتخابي الذي ّمت �إقراره �سنة  2014لالنتخابات
الت�شريعية والرئا�سية .وقد وردت املطالبة بدعم التنا�صف العمودي بتنا�صف �أفقي على �أ�سا�س ما جاء به الد�ستور اجلديد الذي �أق ّر يف ف�صله  46ب�أن
الدولة ت�سعى �إىل حتقيق التنا�صف بني الن�ساء والرجال يف كل املجال�س املنتخبة الأمر الذي يختلف جذري ًا عن مبد�أ التنا�صف على م�ستوى الرت�شّ حات
الذي �أق ّره املر�سوم � 35سابق ال ّذكر والذي ّنظم انتخاب املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي .وباعتبار �أن التجربة �أثبتت مبنا�سبة انتخابات املجل�س الت�أ�سي�سي
�أن االقت�صار على التنا�صف العمودي ال ي�سمح بتنا�صف يف الرتكيبة كما يدعو �إليه الد�ستور ف�إن مقت�ضيات هذا الأخري تفر�ض �إ�ضافة �آلية �أخرى �إىل
التنا�صف العمودي وهي التنا�صف الأفقي .ولكن ُرف�ض هذا ّ
الطلب من قبل املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي �آنذاك.
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امل�شاركة وال�شفافية يف م�سارات �صياغة الد�ستور
بات من امل�ستقر والثابت �أن جناح العملية الد�ستورية ككل يعتمد ب�شكل كبري على احرتام معايري الت�شاركية
وال�شفافية يف جممل مراحل امل�سار الد�ستوري 99مما يتطلب م�شاركة اجلمهور واالنفتاح على خمتلف قطاعات
املجتمع وهو ما ي�ستلزم فتح قنوات للتوا�صل ،و�إتاحة الفر�صة للنقا�ش احلر حول خمتلف االختيارات واحللول
الد�ستورية التي تنبع من خمتلف �رشائح املجتمع100.
علم ًا �أن هذه املعايري ال يقت�رص مفهومها على جمرد «�إبداء الر�أي» بل �أنها تتجاوز ذلك «للت�أثري يف القرار
وتوجيهه»� .إذ �أنها تعني �أن يكون لدى اجلمهور الفر�صة للتعبري عن ر�أيهم يف الق�ضايا املتعلقة بعملية و�ضع
الد�ستور وحمتواه من خالل امل�شاركة يف احلوارات والنقا�شات التي جتري يف هذا ال�ش�أن ،وامل�شاركة يف
�صنع القرارات ذات ال�صلة ،واتخاذ مبادرات خا�صة حل�شد الت�أييد �أو ممار�سة ال�ضغط على الأجهزة التي ت�ضع
الد�ستور ،والت�شاور معهم بخ�صو�ص الأمور التي يرغبون يف �إدراجها يف الد�ستور ،وذلك حتى ي�أتي الد�ستور
مع اً عن احتياجاتهم وتطلعاتهم101 .
برّ
ال بد من الإ�شارة بداي ًة �إىل �أن مبادئ الت�شاركية وال�شفافية هي مفاهيم حديثة ن�سبي ًا يف الرتاث الد�ستوري
العربي �إذ مل تكن الأنظمة احلاكمة ،على مدى تاريخها ومع اختالف توجهاتها ،معني ًة يف �أي وقت بالت�شاور
مع ال�شعب وطلب ر�أيه �أو �إعالمه مبا يتم التخطيط له من �أجل حا�رضه وم�ستقبله .بل على العك�س من
ظل �إبداء الر�أي ً
ذلك فلعقود طويلة ّ
فعال حمفوف ًا باملخاطر .يف حني �أن طلب املعرفة واحل�صول على املعلومة
هو �أمر قد ي�ستوجب امل�ساءلة والعقاب.
للأ�سف ال يبدو �أن الواقع تغيرّ كثرياً يف مرحلة ما بعد «الربيع العربي» ففيما عدا التجربة الد�ستورية التون�سية،
ً
�شكال
التي تبدو الأكرث �إ�رشاق ًا ،ف�إن التجارب الأخرى � ّإما �أنها جتاهلت معايري الت�شاركية وال�شفافية
ً
وحولتها �إىل عملية بروبغاندا
وم�ضمون ًا� .أو �أنها زعمت مراعاتها
�شكال يف حني �أنها �أهدرتها على �أر�ض الواقع ّ
اعالمية �أكرث منه ممار�سة دميقراطية حقيقية.
�إذ يك�شف ر�صد وتقييم امل�سار الد�ستوري يف الدول املعنية �أن التجربة الد�ستورية التون�سية كانت الأكرث
ّمتيزاً واحرتام ًا ملعايري الت�شاركية وال�شفافية مقارن ًة مبثيالتها يف الدول العربية الأخرى حمل الدرا�سة .فربغم
انتخاب املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي يف تون�س لغر�ض �صياغة الد�ستور �إال �أن هذا املجل�س كان واعي ًا منذ البداية
ً
وفعال ،يف هذا الإطار فلم ي�ست�أثر بتلك العملية و�إمنا
ومدرك ًا لأهمية احرتام معايري الت�شاركية وال�شفافية ،قو ًال
�ستتم بها هذه امل�شاركة .102
فتح باب احلوار مع املجتمع املدين التون�سي وعموم فئات ال�شعب ّ
وحدد الطرق التي ّ
 99انظر ب�صورة خا�صة :الدليل �إىل د�ستور متوافق مع منظور النوع االجتماعي ( اجلندر )  -دليل من �أجل عملية جندرة الد�ستور  -امل�ؤلفان� :سيلفيا
�سوتي و�إبراهيم دراجي ـ مرجع �سابق ـ �ص  113وما بعدها .
 100الدليل الإر�شادي عن حقوق الإن�سان وو�ضع الد�ستور ـ �إعداد الربف�سور دزيدك كيدزيا ـ من�شورات مركز العقد االجتماعي ـ القاهرة � . 2013ص .8
 101بالتايل تتخذ الت�شاركية يف هذا املجال عد ّة �أ�شكال حيث ال تقت�صر على التمثيل يف اجلمعية الت�أ�سي�سية ،وامل�شاركة يف اال�ستفتاءات الد�ستورية ولكن
ميكن �أن متتد �إىل تقدمي تو�صيات واقرتاحات للجمعية الت�أ�سي�سية �أو �أي جهة �أخرى تقوم بو�ضع الد�ستور ،وممار�سة ال�ضغط  ، Lobbyingوالقيام بحمالت
�إعالمية ،وامل�شاركة يف احلوار الوطني ،و�إجراء امل�شاورات العامة .ويعترب التثقيف (التعليم) املدين من �أهم �أ�ساليب �إعداد املواطن للم�شاركة العامة ،كما
�أن امل�شاورات العامة ،وجتميع �آراء ومقرتحات املواطنني وحتليلها ب�صورة فعالة من �أهم عوامل جناح عملية امل�شاركة وم�صداقيتها .راجع :امل�شاركة وبناء
التوافق املجتمعي يف عملية و�ضع الد�ستور :درو�س م�ستفادة من التجارب الدولية ـ د .يا�سني فاروق �أبو العينني ـ نادية عبد العظيم ـ من�شورات مركز
العقد االجتماعي ـ القاهرة  2013ـ �ص . 12 - 11
 102يرد البع�ض هذا اخليار �إىل احلر�ص على توفري �أكرث احلظوظ والفر�ص لتثبيت الدميقراطية حتى ال يرت ّد ما تعي�شه تون�س �إىل الوراء .برغم ذلك ف�إن هذا
اخليار ميكن �أن ُيعزى كذلك �إىل وعي لدى املجل�س به�شا�شة م�شروعيته فر�أى �أنه قد يجد يف االنفتاح على املجتمع املدين يف �صياغته مل�شروع الد�ستور �سبي ًال
ملعاجلة هذا ال�ضّ عف.
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ووفق ًا ل�شهادات العديد من ال�شخ�صيات التي مت اللقاء بها لأجل هذه الدرا�سة ف�إن املجل�س كان واعي ًا ب�أنه مل
يكن ب�صدد �صياغة قانون عادي بل ب�صدد و�ضع عقد اجتماعي �س ُتبنى عليه كل القوانني يف مرحلة الحقة.
وعلى هذا الأ�سا�س اختار املجل�س الت�أ�سي�سي من بني �أع�ضائه نائب ًا ّ
مكلفا بالعالقة مع املجتمع املدين وكانت
هذه � ّأول �آلية �أحدثت يف �إطار تفعيل املنهج الت�شاركي لإعداد م�رشوع الد�ستور .ثم ا�ستقبل املجل�س املئات
من الأ�شخا�ص واجلمعيات النا�شطة كما بادر بزيارة اجلمعيات يف العديد من اجلهات لتلقي وا�ستقبال الآراء
ووجهات النظر و و�ضع تقريراً حول هذا الأمر ،103.و�أي�ض ًا توا�صل مع اخلرباء القانونيني عموم ًا والد�ستوريني
على وجه التحديد.
عدة جلان داخل املجل�س للن�ساء وهي جلان غاية بالأهمية وتخرج من دائرة
علما �أ ّنه ّ
متت �إ�سناد رئا�سة ّ
إليهن رئا�سة جلنة الت�رشيع العام ،ورئا�سة جلنة احلقوق
االخت�صا�صات النمطية املمنوحة عاد ًة للن�ساء ف�أ�سندت � ّ
واحلريات  104وهو ما ميكن اعتباره مك�سب ًا ًلكونه ّ
�ست�ضطر الأحزاب للبناء عليها �إذ �سي�صعب
ي�شكل �سابق ًة
ّ
ً
م�ستقبال.
عليها �سيا�سي ًا الرتاجع عنها
ّمتيز امل�سار ّ
املتعلق بكتابة الد�ستور التون�سي� ،أي�ض ًا ،بدرجة من ال�شفافية خا�ص ًة �أنه لي�ست هنالك تقاليد بهذا
ميز التعتيم وال�ضبابية وال�رسية �أعمال �سلطاتها على امتداد عقود .حيث كان للمجل�س
ال�ش�أن يف تون�س التي ّ
ّ
الوطني الت�أ�سي�سي �صفحة ر�سمية على �شبكة الإنرتنت ين�رش عليها كل املعطيات املتعلقة برتكيبته �إىل جانب
م�ستجدات �أعماله � .105إىل جانب ذلك كانت �إحدى قنوات التلفزة الوطنية ّ
�شكل كل ما �سبق «ثورة
ّ
د�ستورية» حقيقية يف تون�س� .إىل جانب ثورتها ال�شعبية التي انطلقت من منطقة �سيدي بوزيد لتتجاوز احلدود
الوطنية للدولة وت�ؤثر يف حميطها العربي .كما عززت كل تلك االجراءات واملمار�سات من �رشعية الد�ستور
التون�سي بعد �أن
ً
ً
�شعر اجلميع ،ن�سا ًء ورجاال� ،أنهم كانوا �رشكاء يف �صياغته ولي�س فقط خا�ضعني لأحكامه .علما �أن �أخطر
احتد اخلالف حولها والتي � ّأدت �إىل �أو�سع ّردة فعل يف املجتمع املدين هي �صيغة الف�صل  28من
النقاط التي ّ
م�رشوع الد�ستور الذي متّت امل�صادقة عليه باللجنة الت�أ�سي�سية اخلا�صة باحلقوق واحلريات وقد جاء فيها:
للرجل يف بناء الوطن
«ت�ضمن الدولة حماية حقوق املر�أة ودعم مكا�سبها باعتبارها �شريك ًا حقيقي ًا ّ
والرجل يف حت ّمل خمتلف
ويتكامل دورهما داخل الأ�سرة وت�ضمن الدولة تكافئ الفر�ص بني املر�أة ّ
امل�س�ؤوليات وت�ضمن الدولة الق�ضاء على كل �أ�شكال العنف �ضدّ املر�أة».
وكان �أكرث ما �أثار حفيظة املجتمع املدين بخ�صو�ص هذا الف�صل و� ّأرق الن�ساء ب�شكل خا�ص هو تغييب مبد�أ
والرجل وا�ستبداله مبفهوم غام�ض يتمثل يف ال�رشاكة بينهما ويف مفهوم ّ
يتنكر ملكانة املر�أة
امل�ساواة بني املر�أة ّ
كفرد قائم بذاته هو التكامل يف الأدوار بينها وبني الرجل داخل الأ�رسة مبا يح�رص وجودها يف الف�ضاء
التقليدي وهو الف�ضاء الأ�رسي يف حني ي�سكت عن ح�ضورها ومكانتها كفرد يف الف�ضاء العام� .إ�ضاف ًة �إىل �أن
الت�صور جاء ّ
مبطن ومتّت �إحاطته مببادئ �أخرى كدعم مكا�سب املر�أة وتكافئ الفر�ص بينها وبني الرجل
هذا
ّ
�ضدها.
والعمل على الق�ضاء على كل �أ�شكال العنف ّ
 103تقرير احلوار الوطني حول الد�ستور تون�س ـ مار�س . 2013
� 104أ�سندت رئا�سة جلنة احلقوق واحلريات لل�س ّيدة فريدة العبيدي وهي نائبة عن حزب حركة النه�ضة بينما �أ�سندت رئا�سة جلنة الت�شريع العام لل�س ّيدة
كلثوم بدر الدّين وهي كذلك نائبة عن حزب حركة النه�ضة.
 105ميكن الولوج �إىل �أر�شيف املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي بخ�صو�ص مناق�شات الد�ستور على ال ّرابط التايل:

http://www.anc.tn/site/main/AR/docs/archive_anc.jsp
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�إثر ن�رش م�رشوع الف�صل  28جاء ّرد فعل ال�شارع عفوي ًا فخرجت �إىل ال�شارع ح�شوداً لي�س فقط من الن�ساء
والرجال مع ًا وذلك م�ساء يوم � 13أوت� /أغ�سط�س �آب  2012يف كل املدن الكربى بالبالد
بل من الن�ساء ّ
منددين بهذا الن�ص .وجاء يف �شهادة العديد من الفاعلني يف امل�سار الت�أ�سي�سي� ،سواء من بني �أع�ضاء
التون�سية ّ
املجل�س �أو من ممثلي املجتمع املدين� ،أن ما �شعر به التون�سيون والتون�سيات على �إثر �صدور م�رشوع الف�صل
توجه ًا نحو م�صادرة البالد ب�أكملها  106وتغيري وجهتها الثقافية وال�سيا�سية ال فقط امل�سا�س
 28هو �أن هناك ّ
مبكا�سب املر�أة وذلك عن طريق �أ�سلمة د�ستورها وجمتمعها الأمر الذي يف�سرّ حجم االحتجاج بهذا ال�ش�أن.
التحركات فبد�أت �أو ًال حركة النه�ضة عن طريق نوابها (ن�ساء
�رسعان ما ّرد املجل�س الت�أ�سي�سي على هذه
ّ
107
ّ
التخلي متام ًا
يتم
ورجال) بالت�أكيد على �أن هناك �سوء فهم بل حتريف للن�ص و�إخراجه من �سياقه قبل �أن ّ
عن هذا الف�صل108.
حتولت �إىل «خدعة �سيا�سية» يف بع�ض الدول حيث
باملقابل ك�شفت التجارب ال�سابقة �أن الت�شاركية وال�شفافية ّ
ً
�شكال ولكن دون احرتام ما جنم عنها مو�ضوع ًا .وهو ما ح�صل مبنا�سبة
مت الرتويج لها وممار�سة بع�ض طقو�سها
�صياغة الد�ستور امل�رصي لعام  2012وكذلك الد�ستور العراقي.
ففي م�رص ومبنا�سبة االعداد لد�ستور  2012مت االعالن عن حوار جمتمعي ،فقامت اجلمعية الت�أ�سي�سية
بت�شكيل جلنة للحوار مع جمعيات وم�ؤ�س�سات ونقابات و�أحزاب ،وعقدت م�ؤمترات وجل�سات عديدة ،كما
�أن�ش�أت �صفحة على االنرتنت لتلقي املقرتحات ،وعلى الرغم من وجود خماوف ناجمة عن عدم الثقة فقد
�شارك اجلميع يف هذه اجلل�سات .ولكن بالنتيجة ،مل تعتد اجلمعية الت�أ�سي�سية بالآراء واملقرتحات التي و�صلت
اليها يف جل�سات اال�ستماع وعرب االنرتنت وعرب التوا�صل املبا�رش مع �أع�ضاء اجلمعية ،فبدا وا�ضح ًا �أن ما �أُطلق
عليه «احلوار املجتمعي» كان جمرد حت�صيل حا�صل �أو حماولة لإ�ضفاء �صفة الدميوقراطية على عملية ا�ستحواذ
على ال�سلطة يف جوهرها.
تباينت املواقف بني املجموعات الن�سوية فيما يخ�ص �أ�ساليب التفاو�ض �أو التعاطي مع اجلمعية الت�أ�سي�سية .109
ولكن ا�ستقر الر�أي على �أهمية التفاو�ض مع تلك اجلمعية وال�ضغط عليها ل�ضمان حقوق الن�ساء يف الد�ستور.

 106هذه هي العبارة بالتحديد التي وردت على ل�سان �إحدى الن�شطات الالتي ّمت احلديث معها
107

 108جدل حول مقرتح الف�صل  28من الد�ستور  -الرابط االلكرتوين :

http://www.turess.com/alchourouk/567676
http://africanmanager.com/site_ar

 109كانت جمموعة الن�ساء والد�ستور بد�أت عملها يف مار�س ٢٠١١يف �إطار حتالف املنظمات الن�سوية الذي �أن�شئ يف ذات ال�شهر من �أوائل املجموعات التي
بادرت بالتح�ضري ملرحلة �صياغة الد�ستور .وقد �ضمت جمموعة الن�ساء والد�ستور ممثالت عن املنظمات الن�سوية واحلقوقية و�أفراد م�ستقلني متخ�ص�صني
يف جمال درا�سات املر�أة ،وبد�أت العمل بجدية يف �صياغة مواد د�ستورية حمددة ومالحظات مو�ضوعية على �شكل ومنهج الد�ستور ككل وذلك ا�ستعدادا ملرحلة
الكتابة الفعلية للد�ستور  .عن م�ساهمة حتالف املنظمات الن�سوية يف االعداد لكتابة الد�ستور �أنظري :املر�أة والد�ستور ،حتالف املنظمات الن�سوية،
القاهرة ،مركز ق�ضايا املر�أة امل�صرية� ،سبتمرب� /أيلول .٢٠١٢
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�سيكون من املنا�سب هنا الإ�شارة �إىل �آليات عمل جمموعة الن�ساء والد�ستور واختياراتها اال�سرتاتيجية خالل
تلك املرحلة احل�سا�سة .ففي �إطار عملها ل�صياغة مقرتحات حمددة لتقدميها للجمعية الت�أ�سي�سية قامت
جمموعة العمل باالطالع على د�ساتري من بلدان خمتلفة وجنحت يف �إدراج ن�صو�ص ومبادئ داعمة للن�ساء
من منظور اجلندر.
كانت القرارات اال�سرتاتيجية هي التفاو�ض بواقعية مع التم�سك ب�سقف عايل لتحقيق مكا�سب والتوازن بني
املطالب املمكنة والعادلة ،وااللتزام بالرتاث الد�ستوري امل�رصي لأهداف عملية وفق ًا ملعطيات الواقع ال�سيا�سي
واالجتماعي.
�أ�صدرت املجموعة ورقة عمل حتتوى على عدد من املبادئ الأ�سا�سية املتعلقة بامل�ساواة بني الن�ساء والرجال على
كل الأ�صعدة وعلى �رضورة التزام الدولة امل�رصية باملعاهدات واملواثيق الدولية اخلا�صة بحقوق الن�ساء وحقوق
الإن�سان .وقد اتفقت املجموعة على �أهمية الدعوة اىل ت�أنيث اللغة القانونية و�صاغت مواد د�ستورية تخاطب
املواطنني واملواطنات فيما يخ�ص امل�ساواة وعدم التمييز وتكاف�ؤ الفر�ص و�أي�ض ًا يف الن�صو�ص املتعلقة باحلق يف
العمل والتعليم والرعاية ال�صحية واحلرية ال�شخ�صية .كما ت�ضمنت الوثيقة ن�ص ًا يلزم الدولة بتمثيل كافة الفئات
وبتحقيق املنا�صفة يف متثيل الن�ساء110 .
� ّأما بخ�صو�ص و�ضع الن�ساء يف الد�ستور فقد تلقت اجلمعية مقرتحات كثرية وحمددة من املجل�س القومي
للمر�أة ومن منظمات املجتمع املدين العاملة يف جمال حقوق الن�ساء مبا يف ذلك جمموعة الن�ساء والد�ستور.
لكن مل ي�سفر هذا اجلهد على نتيجة جيدة لأ�سباب كثرية �أهمها االنحياز الوا�ضح من قبل اجلمعية الت�أ�سي�سية
�ضد ق�ضايا الن�ساء ،و�سيادة خطاب �سيا�سي ديني يروج لأفكار معادية لتواجد الن�ساء يف املجال العام ومن ثم
اال�ستهتار بق�ضية املر�أة برمتها.وبرغم ر�صد جهود ملحاولة الوفاء مبتطلبات معايري الت�شاركية وال�شفافية الالزمني
�أثناء �صياغة الد�ستور امل�رصي يف العام � 2014إال �أن الظروف ال�سيا�سية والأمنية التي �أحاطت بتلك العملية
حدت كثرياً من القدرة على مراعاة تلك املعايري.
ّ
خالل تلك الفرتة ن�شط حتالف املنظمات الن�سوية يف الدعوة ون�رش الوعي عن �أهمية �إدراج ن�صو�ص �رصيحة
داعمة حلقوق الن�ساء يف الد�ستور من خالل ندوات وور�ش عمل مع جمعيات �أهلية يف القاهرة وعدد من
املحافظات .فبتاريخ  ٢٨يوليو /متوز� ٢٠١٣أ�صدر حتالف املنظمات الن�سوية بيان ًا موجه ًا للجنة الع�رشة التي
�أوكلت لها مهمة مراجعة د�ستور  ٢٠١٢ت�ضمنت الوثيقة مطالب حمددة لإدراجها يف الد�ستور �أهمها الت�أكيد
على مدنية الدولة على �أ�سا�س نظام دميوقراطي ،و�سيادة القانون ،والتزام الدولة ب�ضمان احلقوق االقت�صادية
واالجتماعية وال�سيا�سية وال�شخ�صية والدينية لكل املواطنني واملواطنات ،والتزامها باملواثيق والعهود الدولية،
ومواد حمددة تن�ص على امل�ساواة بني املواطنني واملواطنات وجترم التمييز وتلزم الدولة بتبني �سيا�سات و�آليات
للتمييز الإيجابي يف �صالح الن�ساء و�ضمان امل�ساواة بني اجلن�سني يف تويل الوظائف العامة.
 110لالطالع على ن�ص الوثيقة وعلى ملخ�ص عمل حتالف املنظمات الن�سوية �أنظري املر�أة والد�ستور ،حتالف املنظمات الن�سوية ،القاهرة ،مركز ق�ضايا
املر�أة امل�صرية� ،سبتمرب� /أيلول .٢٠١٢
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و بعد الإعالن عن ت�شكيل جلنة اخلم�سني �أر�سل التحالف خطابا لكل �أع�ضاء اللجنة يف �أول يوم انعقادها
بتاريخ  ٨دي�سمرب  /كانون ال ّأول ٢٠١٣ت�ضمن مقرتحاته والتي �شملت احرتام العهود واملواثيق الدولية ،حتديد
كوتا للمر�أة يف املجال�س املنتخبة بن�سبة ال تقل عن  ، ٪ ٣٥الن�ص الوا�ضح على امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص
وجترمي التمييز� ،إدماج اجلندر �ضمن احلقوق االقت�صادية واالجتماعية وتخ�صي�ص املوارد الالزمة لل�صحة
والتعليم والبحث العلمي .ومن اجلدير بالذكر �أن جلنة اخلم�سني التي �صاغت د�ستور  2014جتاوبت ب�شكل
�إيجابي مع املنظمات الن�سوية وتبنت عدد من املطالب التي تقدموا بها ،هذا على العك�س من موقف اجلمعية
الت�أ�سي�سية يف .2012
ويف العراق ،مت االيحاء �أثناء �صياغة الد�ستور مبراعاة بع�ض �آليات امل�شاركة ال�شعبية والت�شاركية ف�شُ ّكلت جلنة
للتوا�صل املجتمعي من الأع�ضاء يف جلنة كتابة الد�ستور ،و�أوكل لها مهمة جمع الآراء واملقرتحات وتو�صيلها
لأع�ضاء اللجنة ،و هو ما مت بالفعل .لكن ثبت الحق ًا �أن تلك العملية كانت �شكلية بحتة حيث انتهت
اللجنة من عملها قبل االنتهاء من تفريغ وحتليل تلك الآراء .علم ًا �أن امل�سودة الأخرية من الد�ستور مل تتاح
�إال لعدد حمدود من النا�س قبل �شهر من اال�ستفتاء 111.املالحظ يف هذه العملية �أي�ض ًا غياب الن�ساء �أو
�ضعف م�شاركتهم يف جممل عملية االنتقال ال�سيا�سي .وهو �أمر ميكن ّرده بداي ًة �إىل عدم اعتبار م�شاركتهم
م�س�ألة �أ�سا�سية من قبل الإدارة الأمريكية ،حيث رف�ضت �إدارة بو�ش تخ�صي�ص كوتا للن�ساء يف جمل�س
احلكم العراقي ،وعلى الرغم من �أن املجل�س برمته مت ت�أ�سي�سه مبنطق املحا�ص�صة الطائفية .لكن ومع �إ�رصار
املجموعات الن�سائية ،وبف�ضل احلمالت التي �أطلقتها ،ورغم معار�ضة بول برمير ،مت �إقرار ن�سبة  ٪٢٥للن�ساء
يف املجال�س املنتخبة يف قانون الإدارة للمرحلة االنتقالية.
�أي�ض ًا من �أهم العوائق التي واجهتها الن�ساء غلبة املحا�ص�صة الطائفية على ال�سيا�سة بعد الغزو حيث ت�صبح الن�ساء
�أول اخلا�رسات يف �رصاعات الهوية نظراً لتقل�ص م�ساحات االختالف والتفاو�ض داخل كل جمموعة
بدعوى توحيد ال�صف 112.وهو ما مت التعبري عنه بالإ�شارة �إىل �أن «الغلبة يف كتابة الد�ستور ويف �إدارة
املنابر العامة والإعالم كلها ل�صالح ر�ؤو�س الإ�سالم ال�سيا�سي والذكوريني الذين ميجدون قيم الع�شائر»113.
ً
�شكال وال
يف حني جتاهلت التجارب الد�ستورية الأخرى كل معايري الت�شاركية وال�شفافية فلم تراعيها ،ال
م�ضمون ًا .ففي ليبيا وبالرغم من عدم وجود موانع قانونية حتول دون �إمكانية تقدمي التما�سات ومقرتحات �إىل
حد ما �سائدة يف ليبيا
جلنة ال�ستني املكلفة للآن ب�صياغة �إال �أن الظروف الأمنية التي كانت وال زالت �إىل ّ
مع التداخل بني �أطراف متحاربة داخلية وخارجية جعلت الو�صول �إىل جلنة ال�ستني والتوا�صل معها �أمراً �صعباً
ا�ضطرها
حد ذاتها العمل �أحيان ًا ب�سبب احلرب القائمة وهو ما
بل �أنه كان من ال�صعب حتى على اللجنة يف ّ
ّ
ً
�إىل اخلروج ملوا�صلة عملها يف مدن عربية �أخرى .علما �أنه مل حتل احلرب فقط دون �ضمان الت�شاركية يف
عملية كتابة الد�ستور بل حالت كذلك دون �ضمان �شفافيتها.
 111العلي ز« ، .املعركة من �أجل م�ستقبل العراق -كيف �أعاق الف�ساد وغياب الكفاءة والطائفية امل�شروع الدميقراطي» لندن ،جامعة يال.2014 ،

Al-Ali Z., The Struggle For Iraq`s Future: How Corruption, Incompetence and Sectarianism Have Undermined Democracy, Yale
University Press, New Haven and London, 2014

 112العلي ،ن .برات ،ن« .املر�أة يف العراق بعيدا عن ال�شعارات» تقرير لل�شرق الأو�سط� ،2006 ،ص . 23-18

Al-Ali, N. & Pratt N., «Women In Iraq :Beyond the Rhetoric» in Middle East Report (MERIP), pp.18-23, Summer 2006

 113ينار حممد ،حول �أو�ضاع املر�أة يف العراق :حوار مع ينار حممد» ،حاورها �سنان �أنطون .جدلية � ٥سبتمرب� /أيلول .٢٠١٢
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�إذ �أ�صبحت امكانية �أو حق متابعة مراقبني �أو ممثلني عن املجتمع املدين �أو �صحفيني �إىل اللجنة وح�ضورهم
�أعمالها م�س�ألة بالغة ال�صعوبة للأ�سباب الأمنية ذاتها .كما �أن الفو�ضى ال�سائدة ،ال فقط ب�سبب حالة
احلرب وتكاثر امليلي�شيات واملرتزقة من الأجانب ،بل كذلك ب�سبب انق�سام الطبقة ال�سيا�سية وبروز برملانني
وحكومتني �أحدهما يف طربق والثانية يف طرابل�س يتنازعان ال�سلطة وامل�رشوعية  114جعلت النفاذ �إىل
بالرغم من كل هذه ال�صعوبات ف�إنه وبرعاية
معلومة دقيقة ووا�ضحة بخ�صو�ص ّ
تطور �أعمال اللجنة �أمراً �صعب ًاّ .
من البعثة الأممية اخلا�صة بليبيا  UNSMILوبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي  UNDPوهيئة الأمم املتحدة من �أجل
امل�ساواة اجلندرية ّ UN WOMENمت تنظيم ور�شة عمل لفائدة  30نا�شطة حقوقية ليبية ،بح�ضور من عدد من
املمثلني عن جمل�س النواب الليبي وعن جلنة �صياغة م�رشوع الد�ستور وذلك يف القاهرة يف نوفمرب� /شباط
امل�سودة من
تو�صلت �إليها جلنة �صياغة الد�ستور يف ذلك التاريخ و تقييم
 2014من �أجل مراجعة
ّ
ّ
امل�سودة التي ّ
حيث مدى �أخذها بحقوق املر�أة كما � ّأقرتها املعاهدات واملواثيق الدولية التي �صادقت عليها ليبيا ومن ثم تقدمي
الئحة من التو�صيات بهذا ال�ش�أن.
كما �أُعيد تنظيم ور�شة لنف�س املو�ضوع يف تون�س يف يناير /كانون الثاين  2015حيث ّمت كذلك م�شاركة 30
تقدمن بها للجنة �صياغة م�رشوع الد�ستور بخ�صو�ص
نا�شطة حقوقية لي�س فقط ملتابعة نتائج التو�صيات التي ّ
للم�سودة التي و�ضعتها جلنة
حقوق املر�أة التي انبثقت عن اجتماع القاهرة بل كذلك ل�صياغة مقرتحات بديلة
ّ
ال 60خا�ص ًة بعد �أن مت االطالع عليها وتبينّ �أنها مل ت�أخذ ب�أي مقرتح من املقرتحات التي ّقدمت يف اجتماع
القاهرة.
يخ�ص اجلمعيات الن�سائية فقد �شاركت يف عملية كتابة الد�ستور بتقدمي مقرتحات
�أما يف املغرب ويف ما ّ
عدة من بينها ،على �سبيل املثال ،ميكن �أن نذكر من بينها ّ
مذكرة مت توجيهها �إىل اللجنة اال�ست�شارية ملراجعة
ّ
الد�ستور بتاريخ � 11أبريل /ني�سان  2011من قبل اجلمعية الدميقراطية لن�ساء املغرب من �أجل د�ستور ي�ضمن
امل�ساواة الفعلية بني الن�ساء والرجال باعتبارها م�ؤ�شرّ ا للدميقراطية 115.
ّ
يف �سورية فقد تركزت االنتقادات على كون عملية كتابة الد�ستور مل تكن ت�شاركية على الإطالق لكونها
�آتت مبر�سوم رئا�سي مل يراع اطالق ًا وجود قوى �أخرى اجتماعية او �سيا�سية �أو نقابية �أو مهنية لها دور وم�صلحة
ب�أن ت�شارك ب�صياغة د�ستور حقيقي ،كما �أنها مل تكن �شفافة �سواء �أثناء �صياغة الد�ستور ،وهي عملية كانت تتم
اجتماعاتها و�سط �رسية وتكتم �شديد رغم تعيني ناطق ر�سمي ب�إ�سم اللجنة� ،أو حتى �أثناء اال�ستفتاء عليه وبعد
�إقراره ،نظراً لعدم وجود �أو ن�رش حما�رض اجتماعات ومناق�شات �أع�ضاء جلنة �صياغته وبرغم م�ضي قرابة اخلم�س
ً
ف�ضال عن «عدم طرح م�رشوع الد�ستور على النقا�ش العام يف و�سائل الإعالم واملراكز
�سنوات على �إقراره،
وامل�ؤ�س�سات الثقافية واجلامعات لإظهار ح�سناته و�سيئاته �أمام الراي العام116».

 114دي كارا ج« ،.الو�ضع الليبي :حتليل لأزمة مزدوجة» مغرب-م�شرق ،عدد � ،2015 ،223ص .35-7
115

http://www.adfm.ma/IMG/pdf_Memorandum_ADFM_Fr.pdf

 116بيان �صادر عن هيئة التن�سيق الوطنية حول « اال�ستفتاء على الد�ستور اجلديد املزعوم» ـ املكتب التنفيذي ـ دم�شق يف .2012/2 /26
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ويف اجلزائر بدا وا�ضح ًا �أن الت�شاركية غابت يف طريقة ت�شكيل اللجنة التي انفرد رئي�س اجلمهورية بتعيينها
مما ترتب عليه �إعالن الكثري من الأحزاب وال�شخ�صيات الوطنية ،على غرار ر�ؤ�ساء احلكومة ال�سابقني،
مقاطعة عملية امل�شاورات حول التعديالت الد�ستورية وهو ما �أثّر �سلب ًا على نوعية امل�شاورات ال�سيا�سية ودفع
بع�ض املراقبني �إىل الت�أكيد على �أن النظام «ي�شاور نف�سه» مبنا�سبة تلك اللقاءات  117مبعنى �أنه يحاور �أن�صاره
واملح�سوبني عليه بعد �أن مت �إق�صاء املعار�ضة �أو دفعها للمقاطعة .كما �شملت االنتقادات� ،أي�ض ًا ،طريقة �إقرار
التعديالت الد�ستورية والتي مل يتم �إ�رشاك �أو م�شاورة ال�شعب بها عن طريق عملية اال�ستفتاء .حيث مت
االكتفاء ب�صادقة الربملان املتهم من قبل جزء كبري من املعار�ضة بعدم ال�رشعية 118.كما غابت ال�شفافية اي�ض ًا
�رسية تامة ،وال ُيعرف
حيث �أ�شارت معظم الدرا�سات املرتبطة بهذه املرحلة �إىل �أن اللجنة كانت «تعمل يف ّ
مكان اجتماع �أع�ضائها ،ومل ير�شح �أي �شيء عن تفا�صيل مهمتهم .بل �أنه ال رئي�س الوزراء وال وزرا�ؤه على
علم بتفا�صيل م�رشوع التعديالت الد�ستورية .بل حتى املدنيني املوظفني يف رئا�سة اجلمهورية يجهلون تفا�صيل
م�رشوع التعديل الد�ستوري با�ستثناء �شقيق الرئي�س وال�سكرتري اخلا�ص للرئي�س»119.
ً
ف�ضال عن عدم وجود
حما�رض متاحة ملناق�شات تعديل الد�ستور �سواء يف م�شاورات اللجنة الأوىل ،الأكادميية املتخ�ص�صة� ،أو يف
م�شاورات اللجنة ال�سيا�سية الالحقة .على �صعيد الق�ضايا اجلندرية مل تبدو هذه امل�س�ألة مطروحة بقوة واقت�رص
التمثيل الن�سوي على تواجد �أكادميية واحدة �ضمن �أع�ضاء جلنة تعديل الد�ستور امل�ؤلفة من خم�س �شخ�صيات.
�إ�ضاف ًة �إىل ا�ستقبال جلنة امل�شاورات ،الأوىل والثانية ،بع�ض ال�شخ�صيات واملنظمات الن�سائية التي �أعادت طرح
ق�ضايا وحقوق الن�ساء اخلا�صة بامل�ساواة وعدم التمييز مبا يف ذلك الغاء بع�ض الن�صو�ص �أو القوانني التمييزية.
ً
ف�ضال عن التفعيل ال�صحيح للقوانني ال�سابقة اخلا�صة بتفعيل امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة.
االول وال يف �أي من
ويف لبنان على �صعيد امل�شاركة اجلندرية فلم تتمثّل الن�ساء ال يف مرحلة كتابة الد�ستور ّ
تعديالته الالحقة فال جند يف اجتماعات الطائف وال يف �رسدية «الوثيقة» ال�صادرة عنها مفردات ن�سائية
�رصيحة 120.وهنا يتعني علينا مالحظة �أمران:
�أولهما ـ �أن ال�شعب اللبناين باملجمل ن�ساء ورجا ًال على حد �سواء مل يتاح لهم مطلق ًا �إبداء ر�أيهم ب�صورة مبا�رشة
بن�صو�ص د�ستورهم الأ�سا�سي �أو املعدل ب�إعتبار �أن اال�ستفتاء ال�شعبي املبا�رش غري ملحوظ باملطلق يف هذا
ال�سياق .ودوما كان يتم �إقرار الد�ستور �أو تعديله �إما من قبل دولة منتدبة� ،أو نواب ُممدد لهم� ،أو زعماء يقررون
عرف ًا ما بات �أقوى من �أي ن�ص د�ستوري كما حدث يف امليثاق الوطني لعام . 1943
ً
وتعديال .مما
كن مغيبات طوال العمليات الد�ستورية املتتابعة �صياغ ًة
ثانيهما ـ �أن الن�ساء على وجه اخل�صو�ص ّ
يفرغ مبد�أ ال�شفافية والت�شاركية من �أي معنى او م�ضمون .لتتكرر ذات املالحظات يف التجارب الد�ستورية
الأخرى حيث كانت اجتماعات اللجان فيها �شبه �رسية ،وما يتم فيها ُيحاط بالكتمان ال�شديد ،وما تعتمده
ويحظى مبوافقة ال�سلطة احلاكمة ُي�صبح ّن�ص ًا نهائي ًا غري قابل ال للتبديل وال للتعديل .وهي ذات الآلية التي
كانت �سائدة طوال العقود ال�سابقة دون �أن تغيرّ ثورات «الربيع العربي» �أي �شيء يف هذا ال�صدد.
 117د .نا�صر اجلابي ـ التعديل الد�ستوري يف اجلزائر و�س�ؤال امل�شاركة ـ مركز اجلزيرة للدرا�سات ـ  14ـ �آب � /أغ�سط�س  2014ـ �ص .7
 118د .نا�صر اجلابي ـ التعديل الد�ستوري يف اجلزائر و�س�ؤال امل�شاركة ـ مرجع �سابق ـ �ص .7
 119فتحي بولعرا�س ـ م�شروع تعديل الد�ستور اجلزائري :ال�سياق ،املواقف ،واالحتماالت املمكنة ـ مركز اجلزيرة للدرا�سات ـ  26مايو � /أيار  2013ـ
�ص .2
 120عزة �شرارة بي�ضون ـ اتفاق الطائف والق�ضايا الن�سوية ـ مقال من�شور بجريدة النهار اللبنانية ـ راجع رابط املقال على �شبكة االنرتنت
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كل ما �سبق يفر�ض الت�سا�ؤل عن �أ�سباب جناح الد�ستور التون�سي« 121بامتحان» الت�شاركية وال�شفافية مقارن ًة
بالتجارب الد�ستورية العربية االخرى التي �أخفقت ،مع االختالف فيما بينها ،بااللتزام بهذه املبادئ واملعايري؟
يبدو وا�ضح ًا �أن احرتام معايري الت�شاركية وال�شفافية �أثناء اعداد الوثيقة الد�ستورية هو �أمر يحتاج �إىل تالقي
م�سارين هما الرغبة ،والإمكانية.
ً
وفعالّ � ،إما عن قناعة �أو
�أي رغبة ال�سلطة القائمة على هذه العملية بااللتزام بتلك املبادئ واملعايري قو ًال
ا�ستجاب ًة ل�ضغوط ،من جهة .ومن جهة �أخرى وجود �إمكانية للوفاء مبتطلبات هذه العملية وحتديداً بيئة
�أمنية ت�سمح بذلك ،و جمتمع مدين قادر على حتمل م�س�ؤولية هذه العملية الت�شاركية.
ووجدت رغبة
ففي التجربة التون�سية كان هناك واقع �سيا�سي خمتلف حيث �سقط النظام ،ورحل الرئي�سُ ،
وقرار ب�إجناح هذه العملية وهو �أمر ُيح�سب للقائمني عليها� ،أ ّي ًا كان م�ستوى اخلالف ال�سيا�سي والفكري معهم،
و�أ ّي ًا كان �سبب رغبتهم ب�إجناح هذا امل�سار .حيث مت تربير هذه الرغبة مبحاولة �إعطاء �رشعية ملجمل العملية
الد�ستورية وجتنب االنتقادات الناجمة عن ا�ستئثار فريق �سيا�سي  /ديني بغالبية مقاعد اجلمعية الت�أ�سي�سية .وهو
تربير ال ينتق�ص من وجود رغبة وا�ضحة بامل�ضي بهذا امل�سار وعدم جتاهل ما جنم عنه من �أراء ومقرتحات .علم ًا
�أن الرغبة هنا تت�ضمن قرار �إجراء هذه العملية الت�شاركية ال�شفافة .وقرار بااللتزام مب�ضامينها وما ينجم عنها .مع
وجوب التذكري ب�أن كال القرارين متالزمني وال بد لإجناح العملية من امل�ضي بهما مع ًا.
يف حني �أننا نر�صد غياب مثل هذا القرار والرغبة لدى غالبية التجارب الد�ستورية الأخرى ،خا�ص ًة تلك
التي متت يف ظل �أنظمة قائمة مل تتغري وقيادات م�ستمرة مل ترحل� ،إذ مل ت�ستوعب هذه الأنظمة احلاكمة
تن�صب
وجوب تغيري قواعد العملية الد�ستورية .ومل تعي �أنها بعد «الربيع العربي» لن ت�ستطيع ،كما قبله� ،أن ّ
«و�صي ًا» على العملية الد�ستورية و�صاحبة القرار ال ّأول والأخري ب�صدده يف حني �أنها �أ�صبحت جمرد
نف�سها
ّ
طرف يف ال�رصاع القائم وغالب ًا هي �سببه املبا�رش.
وكما �سبق الإ�شارة ف�إىل جانب الرغبة والقرار بامل�ضي بهذه العملية ف�إن ثمة �إمكانية ينبغي �أن تتحقق �أي�ض ًا
لإجناحها وقد برزت يف ظل �أجواء «الربيع العربي» �أهمية البيئة الأمنية من جهة ،والإمكانيات التي تتمتع بها
منظمات املجتمع املدين من جهة �أخرى .و�سط معادلة بدت وا�ضحة م�ضمونها �أنه كلما زاد العنف و�ضعفت
فاعلية املجتمع املدين .كلما قلت فر�ص جناح اخل�ضوع ملتطلبات الت�شاركية وال�شفافية على حد �سواء.

 121ينبغي الت�أكيد هنا �إىل �أن التجربة الد�ستورية التون�سية تُعد من �أف�ضل التجارب العربية التي متت بالفرتة الأخرية مقارن ًة مبا هو �سائد يف العامل العربي
� .إال �أن تقييم تلك التجربة وفق ًا للمعايري الدولية الثابتة واملُ�ستقرة يثري بع�ض املالحظات واالنتقادات التي ر�صدتها املنظمات احلقوقية املخت�صة التي
�شهدت ور�صدت تلك العملية ثم قيمتها  .وب ّينت �أنه كانت هناك �إرادة لإ�شراك املواطنني يف العملية  .و لكن �أ�سفر انعدام التخطيط و غياب منهجية و
�إىل حد ما عدم فهم ما تعنيه امل�شاركة العامة عن حمدودية الفر�ص املتاحة مل�شاركة املواطنني .راجع ب�شكل كامل يف تقييم هذه التجربة  :عملية �صياغة
الد�ستور يف تون�س ـ التقرير النهائي ـ  2011ـ  2014ـ مركز كارتر ـ �ص  84ـ . 85
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فما �أجنح التجربة الد�ستورية التون�سية هو قدرة تون�س على امل�ضي بثورتها ب�أقل قدر ممكن من العنف والدمار من
جهة .ووجود جمتمع مدين ّقوي ونا�شط من جهة �أخرى علم ًا �أن املجتمع املدين التون�سي مل ينتظر ال�سماح له
ب�أداء دوره الت�شاركي بل �أنه فر�ض نف�سه خالل هذه املرحلة وانتزع دوره بكل مقدرة وكفاءة .وهو �أمر مل
تتوافر مقوماته يف ،بع�ض ،الدول الأخرى التي كانت ،وال تزال ،تعاين من حروب مدمرة جتعل من القدرة
ً
ف�ضال عن �أن االنغالق ال�سيا�سي
على القيام بالأن�شطة الالزمة لهذه العملية �أمراً بالغ ال�صعوبة واخلطورة.
والقيود التي كانت مفرو�ضة على املجتمع املدين طوال عقود �أديا �إىل عدم وجود جمتمع مدين قوي ونا�شط
وم�ؤهل لأداء دوره وفر�ض نف�سه على الطريقة التون�سية.
كما جند �أن بع�ض الدول مل يوجد فيها رغبة مبراعاة مبادئ ال�شفافية والت�شاركية ،ومل ي�سمح و�ضعها الأمني
وال واقع منظمات املجتمع املدين القائمة بها بذلك كما هو حال �سورية وليبيا.
يف حني �أنه بالن�سبة للدول االخرى كانت امل�شكلة �أنه �إن �سمح الواقع الأمني بذلك غابت الرغبة والقرار
ال�سيا�سي .و�إن ُوجد كانت الإ�شكالية هي تغييب منظمات املجتمع املدين لعقود م�ضت.
لتكون النتيجة واحدة للجميع وهي عدم مراعاة معايري الت�شاركية وال�شفافية يف غالبية العمليات الد�ستورية
التي متت.
دور و�سائل الإعالم االجتماعية والدعم الدويل
ال بد من الإ�شارة �أخرياً وب�صدد تقييم هذه العملية �إىل عاملني اختلف ت�أثريهما يف امل�سار الد�ستوري خالل
هذه املرحلة يرتبط �أولهما مب�ساهمة �شبكة االنرتنت وو�سائل التوا�صل االجتماعي بهذا امل�سار ،فيما يتعلق ثانيهما
مبدى وجود دعم �أو ت�أثر دويل على العملية الد�ستورية.
بالن�سبة للعامل ال ّأول :ينبغي الإ�شارة �إىل الدور الكبري الذي �ساهمت به �شبكة االنرتنت وو�سائل التوا�صل
االجتماعي يف م�سار د�ساتري «الربيع العربي»  .122علم ًا �أننا يمُ كن �أن ّمنيز هنا بني مرحلتني:
املرحلة الأوىل ـ �أثناء حركة االحتجاجات ال�شعبية  :حيث �أدت و�سائل التوا�صل الرقمي دوراً كبرياً يف تنظيم
عمليات احل�شد والدعوة للتظاهر ،وتبادل الأخبار واملعلومات ،وف�ضح التجاوزات واالنتهاكات و�صو ًال للبث
املبا�رش من �ساحات وميادين التظاهر .لهذا جند �أن الكثري من الأنظمة كانت تلج�أ لقطع �شبكة االنرتنت
كخيار �أمني � ّأول جل�أت �إليه ملواجهة م�سار االحتجاجات ال�شعبية كما حدث يف م�رص  ،على �سبيل املثال،
عندما بادرت ال�سلطات امل�رصية لقطع �شبكة االنرتنت ّ
كلي ًا ّملدة خم�سة �أيام متوا�صلة يف الأيام الأوىل
الندالع ثورة  23يناير .2011

 122انظر حول دور �شبكة االنرتنت يف م�سار « الربيع العربي « �:إيف غونزالي�س كيخانو ـ ربيع العربي الرقمي (العروبة اجلديدة) ـ ترجمة والء �سمارة ـ
من�شورات االحتاد العام للكتاب والأدباء الفل�سطينيني ـ الطبعة العربية الأوىل . 2015
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املرحلة الثانية� :أثناء عملية كتابة الد�ستور� :إذ �ساهمت ،يف بع�ض الدول ،بتفعيل مبادئ الت�شاركية وال�شفافية
عندما �أن�ش�أت اللجان املعنية بالعملية الد�ستورية �صفحات ومواقع خا�صة بها لن�رش م�ضمون ما يتم العمل عليه
و النقا�ش حوله ولتلقي الآراء واملقرتحات حول ذلك ،وكذلك لت�سهيل وتنظيم التوا�صل مع �أع�ضاء جلان �صياغة
الد�ستور .واخلروج من دائرة ال�رسية والكتمان الذي كان يحيط بهذه العملية تقليدي ًا طوال العقود ال�سابقة.
و� ّأما بالن�سبة للعامل الثاين :فقد بدا وا�ضح ًا �أن عدم احرتام معايري الت�شاركية وال�شفافية يف �أغلبية التجارب
حدت كثرياً من �إمكانية ح�شد دعم دويل لتلك العمليات ّ
وقل�صت من تدخل جمعيات
الد�ستورية ال�سابقة قد ّ
ومبادرات املجتمع املدين العاملية والتي كان يمُ كن �أن ت�ساهم ب�صورة ايجابية بتقدمي اخلربات وامل�شورات،
معينة وعر�ض اخليارات والبدائل حول كيفية جتاوزها وتذليلها ،مبا يف ذلك
وتوجيه الأنظار نحو �إ�شكاليات ّ
�أي�ض ًا �إمكانية تقدمي الدعم الفني واللوج�ستي لإجناح تلك العمليات الد�ستورية.
ففيما عدا التجربة التون�سية ف�إن بقية التجارب الد�ستورية الأخرى �إما �أنها متت ب�صورة �رسيعة ،كالد�ستور
امل�رصي لعام � ، 2014أو �أنها جرت وراء الغرف املغلقة وب�أجواء من ال�رسية والكتمان كما هو حال بقية
التجارب الد�ستورية التي مت التعر�ض لها .مما حال دون �أي دعم ايجابي كان يمُ كن تقدميه لإجناح هذا امل�سار
الد�ستوري وب�صورة خا�صة فيما يتعلق منها بحقوق املر�أة وم�س�ألة جندرة الد�ستور.
علم ًا �أن عدم احرتام معايري الت�شاركية وال�شفافية يف العملية الد�ستورية و�إن كان من �ش�أنه �أن « ُيعيق» امل�شاركة
الدولية يف تلك العملية ويحد من احل�شد الدويل لها �إال �أنه ال ميكن �أن يلغيه مطلق ًا باعتبار �أن م�شاركة
اجلهات الفاعلة الدولية ميكن �أن تتخذ �أ�شكاال خمتلفة  ،123وبالتايل ينبغي ان تكون تلك اجلهات قادرة
دوم ًا على املطالبة واحلث لأجل �إ�صدار د�ساتري من�صفة للن�ساء ومتوافقة مع منظور اجلندر حتى لو �صيغت
تلك الد�ساتري يف م�شاريع نخبوية جداً.

 123انظر ب�صورة خا�صة يف �أوجه التدخل والدعم املمكنة  :بناء دولة تعمل من �أجل الن�ساء� .إدماج النوع االجتماعي يف عملية بناء الدولة خالل مرحلة ما
بعد ال�صراع .كلري كا�ستليلو .م�ؤ�س�سة فرايد ورقة عمل رقم � - 107 -8.آذار � ، 2011ص  15وما بعدها .
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الف�صل الثاين:

قراءة للم�سارات وللن�صو�ص الد�ستورية من زاوية اجلندر
ميثّل حتليل الن�صو�ص القانونية من زاوية جندرية �أمرا حديثا ن�سبيا �إذ تعود �أوىل الدرا�سات يف هذا املجال
�إىل �سبعينات القرن الع�رشين حيث انطلقت من املنطقة اال�سكندنافية  124لتنتقل يف ما بعد �إىل الواليات
املتحدة الأمريكية  125ثم �إىل �أوروبا  .126وميكن �أن نعترب �أن من بني املراجع الرائدة يف هذا املجال الدليل
حول جندرة عملية كتابة الد�ساتري الذي ن�رش �سنة � .127 2016أما عن وجود مثل هذه الدرا�سات بالعامل
العربي فهي ال زالت �ضعيفة وم�ش ّتتة �أي هي �إ�صدارات لباحثني فرادى يف غياب مقاربة جندرية ممنهجة
ّ
وي�شكل احلراك الد�ستوري وال�سيا�سي الذي يعي�شه العامل العربي ،فر�صة للقيام بتدقيق الد�ساتري
باجلامعات.
اجلديدة �أو تلك التي هي ب�صدد الإعداد �أو تلك التي ّمت تعديلها على خلفية ذاك احلراك ،من هذه الزاوية حتى
نتبينّ هل �أن ما �أطلق عليه البع�ض ت�سمية «الربيع العربي» ّ
�شكل منعطفا بخ�صو�ص حقوق املر�أة وامل�ساواة بينها
الرجل و�إىل �أي مدى؟ و�إن اخرتنا الرتكيز على الد�ساتري يف عملية التدقيق هذه فذلك يعود لأ�سباب
وبني ّ
مرده �أن �إعادة البناء الت�رشيعي على �ضوء ما �أفرزه االنتقال الد�ستوري وال�سيا�سي يف الف�ضاء
عدة �أولها عملي ّ
ّ
ومعمقة للقوانني� .أما الأ�سباب الأخرى فتعود �إىل
العربي ال زال يف بداياته وبالتايل ال ي�سمح بقراءة �شاملة ّ
خ�صو�صية الن�ص الد�ستوري ذاته.
يتميز الد�ستور بطبيعته املزدوجة �إذ هو يف نف�س الوقت عقد اجتماعي ،كما �سبق ذكره يف هذا
وبالفعل ّ
البحث ،ون�ص قانوين� .أما بخ�صو�ص الد�ستور كعقد اجتماعي فاملق�صود بذلك �أنه تعبري عن امل�شرتك وعن
املبادئ الأ�سا�سية التي �سينبني عليها هذا امل�شرتك ال�رضوري لقيام الدولة ولتما�سك املجتمع مهما اختلفت
مير فقط باالتفاق حول العالقات العمودية �أي
ّ
مكوناته ،وينبني عليها ب�شكل م�ستدام .وبناء هذا امل�شرتك ال ّ
تلك التي تربط ال�سلطة باملجتمع وت�ضبط طريقة ت�أطري هذه ال�سلطة له ،بل ي�ستدعي كذلك االتفاق حول
عالقة مكونات املجتمع ببع�ضها البع�ض ،ومن هنا تطرح ق�ضية املر�أة ومكانتها يف املجتمع �سواء يف الف�ضاء
الأ�رسي �أي الف�ضاء اخلا�ص �أو يف الف�ضاء العام.
يتعلق بالد�ستور كن�ص قانوين فخ�صو�صيته تعود �إىل املكانة التي ّ
� ّأما يف ما ّ
يحتلها �ضمن النظام القانوين
للدولة�إذ ميثل الد�ستور �أعلى قاعدة قانونية فيها ويرت ّتب عن ذلك �رضورة تطابق وتال�ؤم كل الن�صو�ص القانونية
الأخرى املنبثقة عن ال�سلط العمومية التي �أن�ش�أها هذا الد�ستور و�ضبط اخت�صا�صاتها (�أ�سا�سا ال�سلطة الت�رشيعية
وال�سلطة التنفيذية وال�سلطة الق�ضائية).
 124انظر يف هذا ال�ش�أن على �سبيل املثال :داهل ،ت« .قانون املر�أة .مدخل �إىل نظرية القانون الن�سوي» �أو�سلو ،املن�شورات اجلامعية الرنويجية.1987 ،

Dahl T., Women’s Law. An Introduction to Feminist Jurisprudence, Norwegian University Press, Oslo, 1987

 125أنظر يف هذا ال�ش�أن على �سبيل املثال:
ماك كينون� ،س� .أ «خواطر حول امل�ساواة على �أ�سا�س اجلن�س يف ّ
ظل القانون» دورية يال القانونية ،عدد � ،1991 ،100ص . 1297-1281

Press, 1898, C. A. MacKinnon, Reflexions on Sex Equality Under Law, The Yale Law Journal, n° 100, 1991, pp. 1281-1297

ماك كينون� ،س� .أ« .نحو نظرية ن�سوية للدولة» كمربدج ،من�شورات جامعة هارفارد. 1998 ،

C. A. MacKinnon, Toward a Feminist Theoty of State, Cambridge (Mass) Harvard University – 1998

ال�صدد بعث املعهد ال�سوي�سري للدرا�سات القانونية الن�سوية الذي ميكن الولوج �إليه على الرابط التايل:
 126ميكن �أن نذكر يف هذا ّ

https://homepage.univie.ac.at/elisabeth.holzleithner/FRI_Einladungskarte_sw_gzd3.pdf

�أو �شبكة  Olympeالتي ميكن الولوج �إليها على الرابط التايل:

/https://olympereseauinternational.wordpress.com/2016/08/13/geneve-prochain-atelier-du-reseau-genre-et-droit

� 127سيلفيا �سيوتو و�إبراهيم دراجي :دليل �إىل د�ستور متوافق مع منظور النوع االجتماعي (اجلندر) .دليل من �أجل عملية جندرة الد�ستور ،مب�ساعدة
مالية من االحتاد الأوروبي وال�سويد وبدعم من املبادرة الن�سوية الأورو متو�سطية ،باري�س 2016
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وبالتايل متثّل اخليارات اجلوهرية بخ�صو�ص نظام احلكم ومنوذج املجتمع� ،أي مكانة الفرد فيه ،وب�شكل خا�ص
حمددة
�سيقرها الد�ستور ،خيارات حا�سمة لأنها �ستكون
ّ
ويف املجتمعات العربية مكانة املر�أة فيه ،كما ّ
برمته .وعلى هذا الأ�سا�س ميكن للد�ستور �أن يكون �أداة حمافظة تكتفي ب�إقرار النمط
للنظام القانوين للدولة ّ
�ضد بع�ض الفئات االجتماعية
االجتماعي القائم ،مبا فيه من متييز وال م�ساواة وتطبيع لبع�ض �أ�شكال العنف ّ
و�ضد املر�أة حتديدا ،كل ذلك بحجة قيام هذا النمط على التقاليد واخل�صو�صيات الثقافية ،كما ميكن �أن
ّ
ّ
ي�شكل الد�ستور �أداة حتديث للمجتمع ودفعه �إىل الأمام لتخلي�صه من روا�سب تقاليد ّبررت التمييز والإق�صاء
ي�ستمد روافده من مبد�أ كونية حقوق الإن�سان
�ضد املر�أة ،وذلك بر�سم منوذج جمتمع جديد
ّ
وحتى العنف ّ
وكرامته وترابط وتكامل هذه احلقوق.
و�سنحاول �أن نبينّ من خالل عملية تدقيق الد�ساتري مو�ضوع البحث من زاوية جندرية �إىل �أي �صنف تنتمي
هذه الد�ساتري :هل هي حمافظة �أم حتديثية �أم �أنها ّ
حتتل منزلة بني املنزلتني يف حماولة حذرة من وا�ضعيها
مير بها العامل العربي والتي حتمل نف�سا ثوريا ومراعاة وزن بل �ضغط القوى
ال�ستيعاب خ�صو�صية اللحظة التي ّ
املحافظة .لكن قبل اخلو�ض يف الن�صو�ص الد�ستورية بذاتها لقراءتها من زاوية جندرية قد يكون من املفيد
التذكري مبختلف املواقف التي ّمت اتخاذها من عملية البناء الد�ستوري وحتديدا من ال�شكل الذي �سي ّتخذه
هذا البناء.
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« .1الربيع العربي» وخيارات الإ�صالحات الد�ستورية
وجند يف هذا ال�سياق تراوح بني الدعوة �إىل القطيعة مع الد�ستور القائم باعتباره رمز النظام الذي متّت
الإطاحة به وذلك يف الدول التي ّ
متكن فيها احلراك ال�شعبي من الإطاحة بال�سلطة ،على غرار ما حدث يف
تون�س ويف ليبيا � 128أو حتى يف م�رص  ،129واالكتفاء بتعديل الد�ستور القائم يف الدول التي اختارت فيها
ال�سلط التي ّ
متكنت من ال�صمود �أمام االحتجاجات ،معاجلة الأزمة مبقاربة �إ�صالحية ،كما هو ال�ش�أن بالن�سبة
لدول ك�سورية والأردن واجلزائر واملغرب ،بينما وجدت دولة كالعراق نف�سها تواجه عملية بناء د�ستوري مل
ّ
متكل�س فلم يذهب ال �إىل �إعادة الت�أ�سي�س وال �إىل �إ�صالح.
تخرتها وبقي لبنان يف و�ضع
املربرات ف�إن من اختار القطع مع الد�ستور القائم ّ
تعلل
مربراتها وتبعاتها� .أما عن ّ
ولكل من هذه اخليارات ّ
ويجتث
يحقق �أهدافها
ّ
بكون هذا املنحى هو النتيجة الطبيعية للثورة وهو املنهج الوحيد الذي من �ش�أنه �أن ّ
اال�ستبداد والقائمني عليه من جذورهّ .
ولعل �أو�ضح تعبري عن ذلك ما نقر�أه يف املر�سوم عدد  14امل�ؤرخ يف
التوجه �إىل كتابة
 23مار�س  2011ال�صادر عن رئي�س اجلمهورية التون�سي بالنيابة والذي ّمت فيه الإعالن عن ّ
د�ستور جديد من قبل هيئة منتخبة انتخابا عاما ومبا�رشا حيث جاء فيه« :وحيث عبرّ ال�شعب �أثناء ثورة 14
جانفي  2011عن �إرادة ممار�سة �سيادته كاملة يف �إطار د�ستور جديد � .»...أما من اختار نهج التوا�صل على
املربرات كانت غالبا على خلفية نكران احلراك الثوري والت�رصيح ب�إرادة
غرار الأردن �أو اجلزائر �أو املغرب ف�إن ّ
امل�ضي يف �إ�صالحات �سيا�سية من �أجل دعم الدميقراطية.
ال�سلطة القائمة يف
ّ
التوجه نحو القطيعة و�إعادة البناء الد�ستوري
ويف ما ّ
يخ�ص تبعات هذه اخليارات فهي حتمل مفارقة مفادها �أن ّ
حتول احلراك ال�شعبي
مل يكن بال�رضورة �أف�ضل بالن�سبة لتح�سني الو�ضع القانوين للن�ساء .وبالفعل على �إثر ّ
من احتجاجات من �أجل احلقوق ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ومن �أجل احلرية وامل�ساواة والكرامة،
�إىل جدل حول الهوية وحول مكانة الإ�سالم يف ال�سلطة واملجتمع ،خرجت التيارات الإ�سالمية مب�رشوع
«لأ�سلمة الدولة» ونادت لهذا الغر�ض ب�رضورة القطع مع املنظومة الد�ستورية القائمة ال لكونها منظومة
م�ستبدة تطم�س احلقوق واحلريات بل للتخل�ص من الن�صو�ص القانونية القليلة ،التي ت�شري �إىل امل�ساواة وتكفل
ّ
بع�ض حقوق الن�ساء وذلك بحجة �أنها قوانني م�سقطة ال يرومها املجتمع بل فر�ضها اال�ستبدادّ .
ولعل �أف�ضل
الرجل
دليل على ذلك حماولة حركة النه�ضة الإ�سالمية يف تون�س ّ
د�س مفهوم املر�أة ك «�رشيك حقيقي مع ّ
م�سودة الد�ستور ال�صادرة يف �أغ�سط�س
يف املجتمع يتكامل دورها معه يف الأ�رسة» يف املادة  28من
ّ
 ،2012مكان مبد�أ امل�ساواة بني املر�أة والرجل� ،أو كذلك �أول ت�رصيح لل�سيد م�صطفي عبد اجلليل مبا�رشة
�إثر ا�ستالمه رئا�سة املجل�س الوطني االنتقايل الليبي يف مار�س  2011والذي ذكر فيه �أنه �سري�سي نظام ًا
تعدد
يقيد احلق يف ّ
�إ�سالمي ًا ،و�سيقوم ب�إلغاء جميع القوانني املخالفة لل�رشيعة الإ�سالمية و�أولها ذلك الذي ّ
الزوجات.

 128علما و�أنه مل يكن لدولة ليبيا زمن حكم مع ّمر القذايف د�ستورا
 129على ال ّرغم من �أن م�صر مل تقم بو�ضع د�ستور جديد بل قامت بعملية تعديل لد�ستورها يف ثالث منا�سبات منذ  2011من بيها تعديلني �شاملني.
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والعربة التي ميكن �أن ن�ستخل�صها من هذه الأمثلة هي �أن القطيعة التامة مع املنظومة الد�ستورية والقانونية
ال�سابقة للثورة �أو لأي حركة احتجاجية �شعبية تطيح مبنظومة ا�ستبدادية ،و�إن كان فيها ما يغري على اعتبار
�أنها �ستفتح الباب لوالدة جديدة فهي قد جترف معها مكت�سبات مهما كان توا�ضعها وه�شا�شتها ،تبقى جديرة
ب�أن نحافظ عليها ونبني عليها ،و�أن اخلطاب القائم على توافق «الثورة» مع فكرة االنطالق من ال�صفر �أو من
العدم ال يخلو من اخلطورة لأنه ينكر الرتا�سبات التاريخية املت�صلة بتكوين كل جمتمع وبتطوره يع�صم البديل
الذي يعتزم تقدميه على �أ�سا�س �أنه ال�سبيل الوحيد للخال�ص وذلك مهما كان م�ضمونه.
 .11معايري قيا�س الد�ساتري املتوافق مع منظور اجلندر
وقد اخرتنا لعملية تدقيق الد�ساتري من الزاوية اجلندرية �أي من زاوية النوع االجتماعي م�سح الد�ساتري مو�ضوع
البحث بناء على خم�سة معايري اعتربنا �أنها منا�سبة لبيان درجة ا�ستيعابها لق�ضايا اجلندر �أي الرتقائها باملر�أة �إىل
الرجل .وتتمثّل هذه املعايري يف:
مكانة الإن�سان/املواطن متاما �ش�أنها �ش�أن ّ
 اللغة املعتمدة يف الن�ص الد�ستوري من حيث اعتمادها �أم ال النوع االجتماعيت�صور احلقوق
 عالقة الدين بالدولة ملا لها من تبعات مبا�رشة على طبيعة القوانني املعتمدة وبالتايل على ّواحلريات
 مكانة القانون الدويل من النظام القانوين للدولة ملعرفة امل�صري الذي ميكن �أن تلقاه ال�رشعية الدولية حلقوقالإن�سان يف الدول مو�ضوع الدر�س
 مدى ح�ضور مبد�أي امل�ساواة وعدم التمييز بني �أحكام الد�ستور الآليات وال�ضمانات بخ�صو�ص حقوق املر�أةالتي ال يكفي الت�رصيح بها يف ن�ص الد�ستور بل يجب كذلكحمايتها
 �أ ّو ًال ـ جندرة اللغةقد يرى البع�ض �أن اللغة ال تعدو �أن تكون �سوى م�س�ألة �شكلية ال تبعات لها على �ضمان حقوق املر�أة
الرجل .غري �أن اللغة من دون ّ
�شك �أداة تعك�س البنية العقلية للأفراد
وحمايتها على �أ�سا�س امل�ساواة بينها وبني ّ
ت�صورات م�ستعمليها بخ�صو�ص عالقتهم ببع�ضهم البع�ض
�أو املجموعات التي ت�ستعملها وبالتايل �أداة تعبري عن ّ
ومكانة كل واحد منهم �ضمن املجموعة� ،إذ �أن العالقات القائمة على التمييز والإق�صاء والهيمنة هي التي
تنتج الأدوات اللغوية التي تعبرّ عنها ولي�س العك�س  .130و�إن وجود التمييز بني التذكري والت�أنيث يف اللغات
واعتبار ّ
حد ذاته على طبيعة العالقات بني اجلن�سني ومتوقع
املذكر �صيغة جامعة لكليهما من عدمه ملعبرّ يف ّ
ّ
كل منهما يف املجتمع  . 131يف م�سحنا للد�ساتري مو�ضوع الفح�ص ميكن �أن ن�ضع على طريف نقي�ض،
 130ميكن ال ّرجوع يف هذا ال�ش�أن �إىل :كاردي ،ك .دوفرو� ،أ .م« .النوع االجتماعي والقانون :انتاج متبادل» كرا�سات النوع االجتماعي ،املج ّلد الثاين،
عدد . 2014 ،57

Cardi C. & Devreux A-M, ‘Le genre et le droit une coproduction’ in Cahiers du genre, vol. 2, n° 57, 2014

 131ميكن الرجوع يف هذا ال�ش�أن �إىل :بريي ،ف« .النوع االجتماعي ك�صنف لغوي والبعد االن�شائي :من �أجل اختبار الهويات اجلن�سية يف �صفّ اللغة
االجنليزية باملدر�سة» درا�سات �أل�سنية تطبيقية ،املج ّلد الثاين ،عدد � ،2006 ،142ص.214-201

V. Perry, ‘Catégorie du genre linguistique et performativité : pour une expérimentation des identités contextuelles du genre en classe
d’Anglais’ in Etudes de linguistique appliquée, vol. 2, n° 142, pp. 201-214, 2006
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بخ�صو�ص جندرة اللغة ،الد�ستور املغربي من جهة ود�ساتري الأردن ولبنان و�سورية من جهة �أخرى وبينهما
د�ساتري انتهجت جندرة جزئية �أو انتقائية ملوادها.
وبالفعل نالحظ �أن الد�ستور املغربي جمندر ب�شكل تام و�شامل �إذ جنده ي�ستعمل يف املادة  19التي تفتتح
تقر هذه احلقوق واحلريات يف �شموليتها� ،صيغتي ّ
تقر
املذكر وامل�ؤ ّنث حيث ّ
باب احلقوق واحلريات وهي مادة ّ
«يتم ّتع الرجل واملر�أة على قدم امل�ساواة باحلقوق واحلريات املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية
والبيئية الواردة يف هذا الباب من الد�ستور ومقت�ضياته الأخرى  »...ويذهب الد�ستور املغربي يف نف�س االجتاه
يف جميع املواد التي تناول احلقوق واحلريات واحدة بواحدة يف مواد م�ستقلة عن بع�ضها البع�ض منها على
ّ
«لكل مواطن ومواطنة احلق يف
�سبيل الذكر ما ورد بخ�صو�ص احلقوق ال�سيا�سية يف املادة  30التي جاء فيها
ت�شجع تكاف�ؤ الفر�ص بني الن�ساء
الت�صويت
ّ
والرت�شح لالنتخابات ّ
وين�ص القانون على مقت�ضيات من �ش�أنها �أن ّ
والرجال يف ولوج الوظائف االنتخابية» �أو ما ورد يف املادة  31التي جاء فيها:
«تعمل الدولة وامل�ؤ�س�سات العمومية واجلماعات الرتابية على تعبئة كل الو�سائل املتاحة لتي�سري �أباب ا�ستفادة
املواطنات واملواطنني على قدم امل�ساواة من احلق يف العالج والعناية ال�صحية واحلماية االجتماعية والتغطية
ال�صحية والت�ضامن التعا�ضدي �أو املنظم من لدن الدولة ،احل�صول على تعليم ع�رصي مي�سرّ الولوج وذي
جودة ،التن�شئة على الت�شبث بالهوية املغربية والثوابت الوطنية الرا�سخة التكوين املهني واال�ستفادة من الرتبية
البدنية والفنية ،ال�سكن الالئق ال�شغل والدعم من طرف ال�سلطات العمومية يف البحث عن من�صب �شغل
�أو يف الت�شغيل الذاتي ولوج الوظائف العمومية ح�سب اال�ستحقاق احل�صول على املاء والعي�ش يف بيئة �سليمة
التنمية امل�ستدامة»
ونالحظ �أن هذه املادة �شملت من ناحية حقوقا اجتماعية واقت�صادية وبيئية �ضمنتها لكل من اجلن�سني ب�رصيح
العبارة متجهة لكل منهما على حده وجعلت من ناحية �أخرى واجب �ضمانها حمموال على الدولة مع �إ�ضافة
الفتة لالنتباه ّ
متعلقة ب�أن هذا الواجب حممول كذلك على امل�ؤ�س�سات العمومية وعلى اجلماعات الرتابية،
والإ�شارة لهذه الأخرية على غاية من الأهمية باعتبار ما ذهب �إليه الإ�صالح الد�ستوري املغربي ل�سنة 2011
فتم الت�أكيد مبقت�ضى هذه املادة على �أن الدميقراطية املحلية مقرتنة ب�ضمان نف�س الفر�ص
من دعم لالمركزية ّ
للمواطنات واملواطنني يف �إدارة ال�ش�أن املحليوبالتزام ال�سلطات املحلية ب�ضمان نف�س احلقوق واحلريات على
�أ�سا�س امل�ساواة بني املواطنني واملواطنات.
لكن ال�صيغة املجندرة للد�ستور املغربي مل تقت�رص على املواد املت�صلة باحلقوق واحلريات بل �شملت كذلك
ّ
الأحكام املتعلقة بالواجبات وهو �أمر من�شود وحممود يثبت �أوال �أن احلقوق ال تنف�صل عن الواجبات وثانيا �أن
ي�رشف ويرتقي بالفرد �إىل منزلة املواطنة �ش�أنه �ش�أن التم ّتع باحلقوق واحلريات خا�صة
ّ
حتمل م�س�ؤولية الواجبات ّ
التحدي ،من الأطراف التي ال تروم �إقرار امل�ساواة بني
و�أننا غالبا ما ن�سمع ،بلهجة ال تخلو من اال�ستفزاز ومن
ّ
تتكفل بنف�س الواجبات ،مبا
للرجل عليها �أن ّ
الرجل واملر�أة �أن هذه الأخرية �إذا �أرادت نف�س احلقوق املتاحة ّ
ّ
حتمله ويف هذا ال�سياق جاءت املادة  37من الد�ستور املغربي
على
أة
�
املر
تقدر
ال
عبء
الواجبات
أن
�
يوحي
ّ
والتقيد بالقانون »...
الد�ستور
احرتام
لتقر ب�أنه« :على جميع املواطنات واملواطنني
ّ
ّ
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ويف هذا الإقرار �إرادة لبيان �أن دولة القانون التي تعني واجب احرتام القانون وااللتزام مبقت�ضياته على اجلميع
دون متييز �سواء من جهة ال�سلطة احلاكمة �أو من جهة املجتمع بجميع مكوناته ،واجب ميثّل م�س�ؤولية فردية
حرة جتعله
وجماعية ،و�أن امل�س�ؤولية الفردية بهذا ال�ش�أن تفرت�ض ر�شد الطرف املعني بهذا الواجب ومت ّتعه ب�إرادة ّ
هام يف
ت�رصفاته وخياراته ،و�إن االعرتاف ب�رصيح العبارة بقدرة املر�أة على ذلك �أمر ّ
قادرا على ّ
حتمل تبعات ّ
جمتمعات حتمل يف �أدبياتها مقولة «ناق�صات عقل ودين» ,كما جاء يف املادة � 38أنه« :ي�ساهم كل املواطنات
واملواطنني يف الدفاع عن الوطن ووحدته الرتابية جتاه �أي عدوان �أو تهديد»
وجلندرة ن�ص هذه املادة �أهميتها �إذ �أنها ت�أتي للت�أكيد على التخلي عن التق�سيم التقليدي للوظائف بني املر�أة
والرجل باعتباره يجعل من الأن�شطة املت�صلة بالأمن وبالدفاع وكل ما له �صلة با�ستعمال ال�سالح وباحلرب
ّ
ن�شاط ذكوري بامتياز ،ف� ّأقرت �أن هذا الواجب حممول على املر�أة ب�ش�أن هذه الق�ضية بالذات ،ك�صيغة
�ضيق �إق�صائي للمر�أة م� ّؤ�س�س على مثل هذا التق�سيم التقليدي للأدوار
جامعة ،لقطع الطريق �أمام �أي ت�أويل ّ
بينها وبني الرجل.
�أما بالن�سبة للحاالت التي مل يعتمد فيها الد�ستور املغربي ال�صيغة املجندرة فقد حر�ص على ا�ستعمال عبارات
حد ال�سواء ،من ذلك ما نقر�أه مثال يف جمال �ضمان احلقوق
الرجل واملر�أة على ّ
جامعة من �ش�أنها �أن ت�شمل ّ
تخ�ص حاملي الإعاقة حيث جاء فيه« :تقوم ال�سلطات العمومية بو�ضع وتفعيل
وحتديدا يف املادة  34التي ّ
�سيا�سات موجهة �إىل الأ�شخا�ص والفئات من ذوي االحتياجات اخلا�صة� ».أو كذلك ما ورد ب�ش�أن الواجبات
يتحمل كل على قدر ا�ستطاعته التكاليف
وحتديدا ما جاءت به املادة  39التي � ّأقرت �أنه« :على اجلميع �أن ّ
العمومية التي للقانون وحده �إحداثها وتوزيعها وفق الإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا الد�ستور . »...
متقدم مثال على الد�ستور التون�سي كما �سرنى ذلك الحقا يف
وبالتايل ميكن �أن جنزم ب�أن الد�ستور املغربي ّ
تام.
ما ّ
يخ�ص جندرة اللغة حيث التزم بها ب�شكل ّ
املتعددة التي �شهدها
وعلى نقي�ض املثال املغربي جند �أن دوال كالأردن ولبنان على �سبيل املثال رغم التعديالت ّ
د�ستوريهاّ ،غيبا متاما اجلندرة بينما انتهجت �سورية نف�س املنهج الذكوري رغم �أنها و�ضعت د�ستورا جديدا على
خلفية االحتجاجات التي �شهدتها .وبالفعل ا�ستعملت د�ساتري هذه الدول ح�رصيا �صيغة ّ
املذكر� ،إىل جانب
تو�ضح �أن �صيغة ّ
املذكر
تت�ضمن مادة �إما يف افتتاحية الباب
املخ�ص�ص للحقوق واحلريات �أو يف ختامها ّ
ّ
�أنها مل ّ
حد ال�سواء ومن �ش�أن هذه الثغرة �أن ترتك الباب مفتوحا كما ذكرنا
والرجل على ّ
يف هذا الد�ستور تعني املر�أة ّ
متعلقة ّ
تعلق الأمر بحقوق ّ
املذكر خا�صة �إذا ّ
�ضيق �إق�صائي ل�صيغة ّ
بتقلد �أعلى مواقع القرار يف الدولة.
لت�أويل ّ
وبالن�سبة للد�ستور الأردين على �سبيل املثال ف�إننا �سنتوقّف عند املادة  6منه التي ورد فيها �إقرار عام حول �ضمان
احلقوق واحلريات و�رسد ل�ضمان البع�ض منها واخرتنا الوقوف عند هذه املادة بالذات لال�ستدالل على ق�ضية
توجهها الذكوري وتبعا
حجب �صيغة امل�ؤنث يف بع�ض الد�ساتري لأنها حتمل خمتلف املعطيات الدالة على ّ
برمته وقد جاء فيها ما يلي:
لذلك التوجه الذكوري للد�ستور ّ

64

والدين .تكفل
«الأردنيون �أمام القانون �سواء ال متييز بينهم يف احلقوق والواجبات و�إن اختلفوا يف اللغة والعرق ّ
الدولة العمل والتعليم �ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطم�أنينة وتكاف�ؤ الفر�ص جلميع الأردنيني .الدفاع عن
مقد�س على كل �أردين .الأ�رسة �أ�سا�س
الوطن و�أر�ضه ووحدة �شعبه واحلفاظ على ال�سلم االجتماعي واجب ّ
ويقوي �أوا�رصها وقيمها .يحمي
املجتمع قوامها الدين والأخالق
ّ
وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ال�رشعي ّ
القانون الأمومة والطفولة وال�شيخوخة ويرعى الن�شء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإ�ساءة واال�ستغالل».
املالحظة الأوىل التي ت�ستدعيها هذه املادة ّ
تتعلق بكون ال�صيغة ال�شاملة جلميع احلقوق والواجبات وردت
املذكر دون امل�ؤ ّنث .املالحظة الثانية ّ
بالرد على من يزعم �أن ّ
يف ّ
املذكر لغة ت�شمل اجلن�سني و�أن ت�أويل
تتعلق ّ
ّ
والرجل� ،إذ �أنه ي�صعب الدفاع عن هذا الطرح واحلال
الن�ص على هذا الأ�سا�س
�سيمكن املر�أة من نف�س احلقوق ّ
�أن هذه املادة عند تناولها عدم التمييز بني الأردنيني يف احلقوق والواجبات ذكرت اللغة والعرق والدين ومل
والرجل .وال نرى
تذكر اجلن�س وبالتايل �سي�صعب اال�ستناد �إىل هذه املادة عند مطالبة املر�أة بنف�س احلقوق ّ
تبقى من ن�ص الد�ستور الأردين ما يوحي ب�أن «الإ�صالح» املعلن عنه خالل تعديله غيرّ �شيئا ما يف
يف ما ّ
الو�ضع القانوين للمر�أة الأردنية الأمر الذي يبينّ حمدودية هذا الإ�صالح الذي مل ينتبه خل�صو�صية اللحظة
الراهنة.
التاريخية ّ
ال يختلف الو�ضع ال�سوري كثريا عن الو�ضع الأردين �إذ �أنه اقت�رص هو الآخر على �صيغة ّ
توجهه
املذكر يف ّ
يخ�ص حقوقهم وحرياتهم وواجباتهم �إذ جاء يف املادة  33منه:
لل�سوريني وال�سوريات يف ما ّ
«احلرية حق مقد�س وتكفل الدولة للمواطنني حريتهم ال�شخ�صية وحتافظ على كرامتهم و�أمنهم املواطنة مبد�أ
�أ�سا�سي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن وميار�سها وفق القانون .املواطنون مت�ساوون يف
احلقوق و الواجبات ال متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة .تكفل الدولة
مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص بني املواطنني».
املادة  :38ال يجوز �إبعاد املواطن عن الوطن �أو منعه من العودة �إليه .ال يجوز ت�سليم املواطن �إىل �أي جهة
اجنبية .لكل مواطن احلق بالتنقل يف �أرا�ضي الدولة �أو مغادرتها �إال �إذا منع من ذلك بقرار من الق�ضاء املخت�ص
�أو من النيابة العامة �أو تنفيذاً لقوانني ال�صحة و ال�سالمة العامة».
املادة  :40العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفريه جلميع املواطنني ويتوىل القانون
تنظيم العمل و�رشوطه وحقوق العمال .لكل عامل اجر عادل ح�سب نوعية العمل ومردوده على �أن ال يقل
عن احلد الأدنى للأجور الذي ي�ضمن متطلبات احلياة املعي�شية وتغريها .تكفل الدولة ال�ضمان االجتماعي و
ال�صحي للعمال»
و�أثار هذا التم�شي اللغوي جدال مبنا�سبة مناق�شة م�رشوع الد�ستور ال�سوري وذلك على خلفية امتعا�ض
الرت�شح لرئا�سة اجلمهورية حيث
يخ�ص �رشوط
ّ
نا�شطات ن�سويات من تغييب البعد اجلندري حتديدا يف ما ّ
متزوجا من
جاء يف املادة  84منه �أن« :ي�شرتط يف ّ
املر�شح �إىل من�صب رئي�س اجلمهورية � ... :أن ال يكون ّ
غري �سورية »...
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اجلمهورية يجب �أن يكون بال�رضورة ذكرا ال فقط ب�سبب
املر�شح لربا�سة
و ُي�ستنتج من هذه ال�صيغة اللغوية �أن ّ
ٌ
ّ
املر�شح دون زوجها� .إال
ا�ستعمال م�صطلح «املرت�شح» يف �صيغة املذكر بل كذلك ب�سبب احلديث عن «زوجة» ّ
�أنه على �إثر ا�ستياء النا�شطات الن�سويات لهذا التم�شي جاء على ل�سان �إحدى ع�ضوات جلنة �صياغة الد�ستور
�ضد املر�أة و�أن
مفهوم ًا مغايراً متاما لهذا الت�أويل �أ�شارت مبقت�ضاه �إىل كون الن�ص الد�ستوري خال من �أي متييز ّ
اللغة القانونية تقت�ضي االخت�صار وبالتايل ال جمال للت�أثيث وللتذكري يف كل مو�ضع من الن�ص .و�أنه «...
ال يوجد �شيء ا�سمه رجل �أو امر�أة يف الد�ستور اجلديد ،و�إمنا كفل و�ضمن الد�ستور امل�ساواة بينهما .و �أنَّ � َّأي
منظومة قانونية تخالف مفهوم املواطنة غري مقبولة .وبالن�سبة �إىل كل ما ُيقال حول حرمان املر�أة ال�سورية من
ين�ص
الرت�شح ،وبالتايل من تويل من�صب رئي�س اجلمهورية ،ال يوجد يف الد�ستور كلمة رجل وامر�أة ،وهو ال ّ
يحق له الرت�شح �إىل من�صب رئي�س اجلمهورية ،و�إمنا
بحد ذاته ،ب�صفته ذكراً ،فقط من ّ
�أو ي�شري �إىل �أنَّ الرجل ّ
وكر�س و�أكد على امل�ساواة بينهما يف احلقوق والواجبات� ،أما بخ�صو�ص اللغط الذي �أ�صاب الكثريين،
َّ
ن�ص ّ
َّ
ف�إنَّ اللغة القانونية تتطلب االخت�صار ...وقد حر�صت اللجنة على انتقاء مفرداتها وعباراتها بعناية كبرية.
و�إذا كان اخلالف ب�سبب كلمة «زوجة رئي�س اجلمهورية» ،ف�إنها بالت�أكيد ال ت�ؤكد على ح�رصية موقع الرئا�سة
للذكور فقط دون الإناث ،و�إمنا تعني ال�رشيك� ،سواء كان ذكراً �أم �أنثى) ١٣٢.
ومل ت�سمح جمريات الأحداث بح�سم هذا االختالف يف ت�أويل املادة  84من الد�ستور وهي مادة � ّأقرها قانون
املر�شح
املحكمة الد�ستورية وذلك با�ستعماله نف�س ال�صيغة متاما عند �ضبطه لل�رشوط الواجب توفرها يف ّ
لرئا�سة اجلمهورية والتي يعود للمحكمة التثبت من توفرها �إذ جاء يف املادة  18من هذا القانون �أنه ي�شرتط
يف املر�شح �إىل من�صب رئي�س اجلمهورية «ث� -أال يكون متزوج ًا من غري �سورية» .كما حدد القانون ذاته يف
املادة  21منه و�أنه يرفق مع طلب الرت�شيح « ت� -إخراج قيد مدين لزوجة املر�شح» .ومبنا�سبة �أول انتخابات
رئا�سية متّت على �أ�سا�س الد�ستور ال�سوري اجلديد ل�سنة  2012وذلك �سنة  2014تقدمت �إحدى ال�سيدات
ال�سوريات بتاريخ  2014 / 4 / 26لترت�شح ملن�صب رئا�سة اجلمهورية  ١٣٣و�أعلنت املحكمة الد�ستورية �أنه ّمت
ت�سجيل طلبها يف ال�سجل املخ�ص�ص للغر�ض  ١٣٤و�أعلمت جمل�س ال�شعب بذلك ١٣٥
تقر املادة 23
ّ
وحيث ّ
وتتثبت من تو ّفر
من قانون املحكمة الد�ستورية �أن طلب الرت�شيح ال يقبل من املحكمة الد�ستورية ّ
لتبت فيه ّ
املر�شح على ت�أييد ّ
خطي من قبل  35ع�ضوا من بني
ال�رشوط التي �ضبطها الد�ستور للغر�ض �إال �إذا ح�صل ّ
تر�شحها للرئا�سة مل حت�صل
�أع�ضاء جمل�س ال�شعب .ما حدث هو �أن ال�سيدة �سو�سن عمر احلداد التي ّقدمت ّ
تدخل املحكمة الد�ستورية
على عدد الت�أييدات اخلطية ال�رضورية مبا تر ّتب عنه توقّف �إجراءات ّ
الرت�شح دون ّ
الر�سمي للن�ص الد�ستوري
ّ
للبت يف م�س�ألة تو ّفر ال�رشوط من عدمها وبالتايل مل ّ
التعرف على الت�أويل ّ
يت�سن لنا ّ
الرت�شح ملن�صب رئا�سة اجلمهورية �أمام ال�صيغة الذكورية الوا�ضحة لن�ص
يخ�ص حق املر�أة ال�سورية يف
ّ
يف ما ّ
ّ
حد الآن.
الد�ستور يف هذا املجال وعليه بقيت امل�س�ألة معلقة غام�ضة �إىل ّ
 132الدكتورة �أمل يازجي ،الأ�ستاذة يف كلية احلقوق والع�ضو يف جلنة �صياغة الد�ستور وهذا الر�أي م�شار له يف مقالة � :إيفني دوبا ـ املر�أة ال�سورية والد�ستور..
�شراكة يف املعركة ال يف املغامن على الرابط التايل:
http://womenspring.org/news.php?go=fullnews&newsid=218
 133املهند�سة �سو�سن عمر احلداد والتي �أعلنت �أنها قدمت طلب ان�سحاب من حزب البعث العربي اال�شرتاكي كي ترت�شح ملن�صب الرئي�س م�ؤكد ًة �أنه «...
نحن يف �سورية مت�ساوون بني الرجل واملر�أة . »...
ّ 134مت هذا الت�سجيل حتت رقم  8بتاريخ . 2014-4-29
 135وفق ًا لن�ص القفرة  1من املادة  86من الد�ستور ال�سوري ف�إنه « ُينتخب رئي�س اجلمهورية من ال�شعب مبا�شرة» .ولكن املادة  85التي حتدد �شروط و�آلية
الرت�شيح تتطلب �أن يـقـدم طلب الرت�شيح �إىل املحكمة الد�ستورية العليا ،وي�سجل يف �سجل خا�ص ،و ال يقبل الطلب �إال �إذا كان طالب الرت�شيح حا�ص ًال
على ت�أييد خطي لرت�شيحه من خم�سة وثالثني ع�ضو ًا على الأقل من �أع�ضاء جمل�س ال�شعب ،وال يجوز لع�ضو جمل�س ال�شعب �أن مينح ت�أييده �إال ملر�شح واحد.
وبعد ذلك يتم فح�ص طلبات الرت�شيح من قبل املحكمة الد�ستورية العليا .
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التوجه للمر�أة والرجل �أو �إىل املواطن واملواطنة على
وبني هاذين النقي�ضني جند ن�صو�صا خم�رضمة تراوح بني ّ
حد ال�سواء �أو على الأقل تعتمد عبارات حمايدة جامعة على غرار «الأ�شخا�ص» �أو «النا�س» وبني �أحكام
ّ
ّ
تقت�رص فيها على �صيغة املذكر مثلما هو ال�ش�أن بالن�سبة لد�ساتري تون�س وم�رص وليبيا واجلزائر والعراق.
�إذ جاء مثال يف املادة  20من الد�ستور العراقي �أن' :للمواطنني رجاال ون�ساء حق امل�شاركة يف ال�ش�ؤون
والرت�شح» وهي تقريبا املادة الوحيدة من
العامة والتم ّتع باحلقوق ال�سيا�سية مبا فيها حق الت�صويت واالنتخاب
ّ
الد�ستور العراقي التي وردت فيها �صيغة امل�ؤنث �إىل جانب ّ
املذكر يف ما عدا الديباجة .وجند يف الد�ستور
التون�سي ا�ستعماال لل�صيغتني يف املادة العامة واجلامعة وهي املادة  21من الد�ستور التي جاء فيها « :املواطنون
واملواطنات مت�ساوون يف احلقوق والواجبات وهم �سواء �أمام القانون من غري متييز .ت�ضمن الدولة للمواطنني
ّ
التخلي عن هذه
واملواطنات احلقوق واحلريات الفردية والعامة وتهيئ لهم �أ�سباب العي�ش الكرمي» على �أنه ّمت
التنقل �إذ
مقر الإقامة وحرية ّ
ال�صيغة املزدوجة يف �أحكام �أخرى على غرار ما جاء بخ�صو�ص حرية اختيار ّ
جاء يف املادة  24من الد�ستور التون�سي« :حتمي الدولة احلياة اخلا�صة وحرمة امل�سكن و�رسية املرا�سالت
التنقل داخل الوطن وله
مقر �إقامته ويف ّ
واالت�صاالت واملعطيات ال�شخ�صية .لكل مواطن احلرية يف اختيار ّ
احلق يف مغادرته»
وميثّل اعتماد �صيغتي ّ
املذكر وامل�ؤ ّنث ب�شكل منف�صل ومبا�رش بالن�سبة لهذه احلريات بالذات �أمرا بالغ الأهمية
التنقل داخل البالد �أو ال�سفر �إىل اخلارج دون ترخي�ص
حتجر عليها ّ
بالن�سبة للمر�أة �إذ �أنه يحميها من ّ
�سن قوانني ّ
ويل �أمرها وميكن �أن ّ
من ّ
ي�شكل هذا القيد عائقا دون �إمكانية مزاولة تعليمها خا�صة باجلامعة والذي ميكن
مقر �إقامة �أ�رستها �إما لاللتحاق مبدينة �أخرى �أو لل�سفر للخارج كما
�أن
ت�ضطر من �أجله �إىل اخلروج عن ّ
ّ
حترك.
ميكن �أن يكون عائقا دون ّ
حقها يف ال�شغل وما يقت�ضيه من حرية ّ
كما ّمت االقت�صار على �صيغة ّ
املذكر يف املادة  9التي جاء فيها �أن «احلفاظ عن وحدة الوطن والدفاع عن
مقد�س على كل املواطنني »...وهي مادة تت�صل بالواجبات وتوحي ببقاء روا�سب لتق�سيم
حرمته واجب ّ
الأدوار داخل املجتمع بني املر�أة والرجل حيث �أن الدفاع الوطني وم�س�ؤولية حماية البالد والعباد وكل ما
يوحي به من ا�ستعمال للأ�سلحة يحيل يف املخيال اجلماعي للرجال دون الن�ساء ومل ي�سلك الد�ستور التون�سي
وتعر�ضنا �إليه �آنفا .وراوحت املادة املتعلقة
يف هذه امل�س�ألة املنهج الذي اتبعه الد�ستور املغربي الذي �سبق ّ
ّ
باحلق يف الرعاية ال�صحية  ١٣٦بني ال�صيغة اجلامعة واالقت�صار على �صيغة املذكر حيث جاء يف املادة  38من
الد�ستور التون�سي �أن« :ال�صحة حق ّ
لكل �إن�سان .ت�ضمن الدولة الوقاية والرعاية ال�صحية لكل مواطن وتو ّفر
االمكانيات ال�رضورية ل�ضمان �سالمة وجودة اخلدمات ال�صحية» و�إن هذه املراوحة بني ال�صيغتني فيها ما
تتطلبه الرعاية ال�صحية للمر�أة من ت�أكيد خا�صة يف ما ّ
يزعج ملا ّ
يتعلق بال�صحة الإجنابية .ويف ما عدا هذه
حد ال�سواء
اال�ستثناءات غلب على الد�ستور التون�سي ا�ستعمال ال�صيغة اجلامعة التي ت�شمل املر�أة والرجل على ّ
على غرار احلق يف احلماية من الإيقافات التع�سفية حيث جاء يف املادة  29منه« :ال ميكن �إيقاف �شخ�ص �أو
التلب�س �أو بقرار ق�ضائي ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة املن�سوبة �إليه وله �أن ينيب حماميا
االحتفاظ به �إال يف حالة ّ
مدة الإيقاف واالحتفاظ بقانون».
وحتدد ّ
ّ
 136املادة  38من الد�ستور التون�سي «ال�صحة حق ّ
لكل �إن�سان .ت�ضمن الدولة الوقاية والرعاية ال�صحية لكل مواطن وتو ّفر االمكانيات ال�ضرورية ل�ضمان
�سالمة وجودة اخلدمات ال�صحية»
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�أو ا�ستعمال �صيغة ّ
التعر�ض ب�شكل مبا�رش
تركز على الواجب املحمول على الدولة ل�ضمان حق �أو حرية ما دون ّ
�إىل الأطراف املعنية بها مثلما جاء يف املادة  31التي � ّأقرت �أن« :حرية الر�أي والفكر والتعبري والإعالم والن�رش
م�ضمونة .ال يجوز ممار�سة رقابة م�سبقة على هذه احلريات� ».أو ما جاء بخ�صو�ص احلقوق النقابية �إذ جاء يف
املادة � 36أن« :احلق النقابي مبا يف ذلك حق الإ�رضاب م�ضمون »...
ومهما يكن من �أمر يجب �أن نلفت االنتباه �إىل �أن هذا اال�ستعمال اجلزئي للغة اجلندرية يف الد�ستور التون�سي ال
ميكن اعتباره منفذا ل�ضمان انتقائي حلقوق املر�أة وذلك لأن الف�صل  146من الد�ستور جاء فيه �أن �أحكام هذا
الأخري تف�سرّ وي� ّؤول بع�ضها البع�ض كوحدة من�سجمة و�إمنا الت�أويل الإق�صائي للمر�أة بخ�صو�ص احلقوق التي ّمت
ا�ستعمال �صيغة ّ
حتدث عن امل�ساواة يف احلقوق والواجبات يف
املذكر دون امل�ؤنث لإقرارها ،واحلال �أن الف�صل ّ 21
املطلق بني املواطنني واملواطنات ،يفقد الن�ص الد�ستوري تنا�سقه .فالف�صل  21هو �إقرار من ال�سلطة الت�أ�سي�سية
حد
�سيتم الت�رصيح بها يف ن�ص الد�ستور م�ضمونة للمواطنني واملواطنات على ّ
ب�أن كل احلقوق واحلريات التي ّ
ال�سواء حتى و�إن مل يقع ا�ستعمال �صيغة جمندرة عند تناول هذه احلقوق واحلريات والواجبات كل واحدة
على حده.
�إال �أن امل�ؤاخذة اجلدية التي ميكن �أن ن�سوقها بخ�صو�ص تنا�سب الد�ستور التون�سي مع الد�ساتري امللتزمة باملعايري
اجلندرية هو ح�رص امل�ساواة يف احلقوق واحلريات يف املواطنني واملواطنات واحلال �أن املطلوب هو الإقرار بامل�ساواة
والرجل خا�صة و�أن هنالك من احلقوق الأ�سا�سية ما ين�سحب على ال�شخ�ص بقطع النظر عن كونه
بني املر�أة ّ
يحمل جن�سية الدولة التي يعي�ش يف ّ
ظلها �أم ال كحرية املعتقد وال�ضمري مثال �أو كاحلرمة اجل�سدية �أو احلق
يف حماكمة عادلة.
وميكن �أن جند نف�س هذه املراوحة بني االقت�صار على �صيغة ّ
املذكر وجندرة اللغة يف م�رشوع الد�ستور الليبي
يقر يف مادته  16ب�أن« :تكاف�ؤ الفر�ص مكفول للمواطنني واملواطنات وتعمل الدولة على اتخاذ
�إذ نراه مثال ّ
يقر يف املادة � 17أن « :يكون توليّ الوظائف العامة بني كافة الليبيني
التدابري الالزمة لذلك» بينما نراه ّ
متعلقة ّ
وفق معايري اال�ستحقاق واجلدارة  »...ونالحظ هنا �أن تغييب اجلندرة ورد بالن�سبة ملادة ّ
بتقلد مواقع
الرغم من ذلك ميكن �أن نقول ب�ش�أن م�رشوع الد�ستور الليبي ما ّقدمناه بخ�صو�ص الد�ستور
قيادة وقرار .وعلى ّ
التون�سي �إذ جاء يف املادة  7من خذا امل�رشوع»».املواطنون واملواطنات �سواء يف القانون و�أمامه »...
واملق�صود بامل�ساواة يف القانون هو امل�ساواة يف احلقوق واحلريات والواجبات وهي مبقت�ضى هذه املادة م�ساواة
م�ضمونة للمواطنني واملواطنات وبالتايل ميكن اعتماد هذه املادة العامة ك�أ�سا�س للمطالبة مب�ساواة املر�أة مع
الرجل بالن�سبة لأي حق �أو حرية رغم غياب اجلندرة التامة لن�ص الد�ستور.
يخ�ص املثال امل�رصي ف�سواء ّ
تعلق الأمر بد�ستور � 2012أو بد�ستور  2014فقد ا�صطدمت املطالب
�أما يف ما ّ
الن�سوية بعقلية ذكورية مرت�سخة فى املجتمع ب�أ�رسه وحتى يف بع�ض �أع�ضاء جلنة اخلم�سني بالن�سبة لد�ستور
 2014حيث اقت�رصت جندرة اللغة يف كل منهما على الإ�شارة �إىل «املواطنني واملواطنات» يف الديباجة
دون غريها من موا�ضع الن�ص.
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التعر�ض �إىل هذا الطيف من الد�ساتري بخ�صو�ص جندرة لغته علينا تقدمي �سل�سلة من املالحظات حول
بعد ّ
رهانات هذه امل�س�ألة وحول اخلطاب امل� ّؤ�س�س ملناه�ضيها:
ميثّل القانون خطابا وكل خطاب يحتاج ت�أويال مهما كان و�ضوحه ويعود ت�أويل اخلطاب القانوين� ،أو على
ّ
املكلفة ب�إنفاذ وتطبيق
الر�سمي �أي الت�أويل امللزم لل�سلطات والأفراد يف الدولة� ،إىل اجلهات
الأقل ت�أويله ّ
القواعد القانونية وب�صفة خا�صة للقا�ضي .وبالتايل ف�إن اعتماد لغة جمندرة يف كتابة الد�ساتري يقطع الطريق
�ضد املر�أة يف ما ّ
يتعلق بحقوقها قد تنتهجها �سلطات حمافظة،
�أمام فر�ص ت�أويالت انتقائية يرت ّتب عنها متييز ّ
قوي يف جمتمعاتنا.
وح�ضورها ّ
�إن ا�شكالية غياب جندرة اللغة الد�ستورية ال تطرح فقط بالن�سبة للد�ساتري التي خلت منها متاما بل كذلك
حدة بالن�سبة للد�ساتري التي ا�ستعملتها يف بع�ض الأحكام دون الأخرى .وبالفعل �إذا كان الأمر
ورمبا ب�أكرث ّ
حم�سوم (يف اجتاه ه�ضم حقوق املر�أة) بالن�سبة للد�ساتري من ال�صنف الأول ف�إن الق�ضية قد ت�صبح غام�ضة
و�شائكة بالن�سبة لل�صنف الثاين .وبالفعل �إذا كانت �صيغة الت�أنيث ا�ستعملت يف بع�ض الأحكام دون الأخرى
املخول لها تطبيق الن�ص الد�ستوري وحتديدا الق�ضاة �أن ّ
تتعلل ب�أنه �إن كان يف نية ال�سلطة
ف�إنه ميكن للجهات ّ
التي كتبت الد�ستور �ضمان مثال احلق يف الولوج �إىل الوظائف العامة كما وردت يف املادة  17منه لليبيني
ّ
واملذكر الواردة يف املادة  16املتعلقة بتكاف�ؤ الفر�ص
حد ال�سواء ال�ستعملت نف�س �صيغة الت�أنيث
والليبيات على ّ
تتعدد الأمثلة �سواء بخ�صو�ص م�رشوع الد�ستور الليبي �أو بقية الد�ساتري التي
بني املر�أة والرجل .وميكن �أن ّ
راوحت بني اجلندرة وبني االقت�صار على �صيغة ّ
تقر بامل�ساواة بني املر�أة
املذكر ،خا�صة يف غياب ّ
مادة جامعة ّ
والرجل �أو بني املواطنني واملواطنات يف احلقوق واحلريات والواجبات.
وعليه ف�إن املعيب على هذه اخليارات اجلزئية �أنها �سترتك �ضمان حقوق املر�أة من عدمها الجتهاد ال فقط
امل�رشع الذي يعود �إليه و�ضع
القا�ضي بحكم طبيعة اخت�صا�صه املتمثل يف تطبيق القانون ،بل كذلك الجتهاد ّ
ي�سن قوانني متييزية على �أ�سا�س �أن املادة
الت�رشيعات ال�رضورية لإنزال الد�ستور �أر�ض الواقع والذي من �ش�أنه �أن ّ
حد ال�سواء بل فقط �إىل
الد�ستورية التي قام ب�سن قانون �أو قوانني لإنفاذها ال تتجه �إىل املر�أة والرجل على ّ
الرجل .ولدينا يف مثل هذه الت�أويالت االنتقائية �سوابق تذكر منها املثال التون�سي يف ّ
ظل د�ستور 1959
ّ
الرت�شح للرجال دون الن�ساء
الرت�شح لرئا�سة اجلمهورية على �أنها تف�سح باب ّ
حيث ّمت ت�أويل املادة املتعلقة ب�رشوط ّ
توجهت �إىل املواطن دون املواطنة.
بحجة �أن املادة املذكورة ّ
ّ
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 ثاني ًا عالقة الدين بالدولةمتثّل ق�ضية مكانة الدين يف الدولة وعالقته بال�سيا�سة م�س�ألة حمورية ملا لها من انعكا�س مبا�رش على طبيعة
العالقة بني ال�سلطة واملجتمع وال�سلطة والفرد على م�ستويني على ال ّأقل:
�أولهما عالقة الأ�شخا�ص بالطرف الذي مي�سك بزمام ال�سلطة ال�سيا�سية يف الدولة ،فا�ستناده �إىل �رشعية دينية
 ١٣٧ميكن �أن ي�ضفي �رضبا من القد�سية على �شخ�صه قد تعوق احلق يف مراقبته وم�ساءلته يف طريقة حكمه
حد ل�سلطته عليه احرتامه.
كما تعوق قبوله ب�أن حقوق وحريات الأ�شخا�ص هي ّ
تقدم على �أنها منبثقة
�أما ثانيهما فعالقة الأ�شخا�ص بالقوانني التي حتكمهم والتي هي الأخرى �إذا كانت ّ
عن �رشيعة �سماوية �سيكون لها من القد�سية ما يق�صي املواطنني واملواطنات ،وهم املعنيني بالأ�سا�س بهذه
القوانني ،من احلق يف امل�شاركة يف و�ضعها ويف تعديلها وفق مقت�ضيات احلياة االجتماعية ،كما حتول دون
حقهم يف تقييمها �أو نقدها .ون�ضيف �إىل هذه االعتبارات �أن لعالقة الدين بالدولة وبال�سيا�سة وبالقانون
ّ
حتديدا انعكا�سات مبا�رشة على الو�ضعية القانونية للمر�أة وعلى حقوقها وحرياتها �إذ �أن الواقع املعي�ش يثبت �أن
ديانات الكتب الثالث على الأقل �أي اليهودية منها وامل�سيحية والإ�سالمية يف قراءاتها �أو ت�أويالتها املهيمنة
الرجل يف احلقوق واحلريات
�إىل ّ
حد اليوم ،ال ترتقي باملر�أة �إىل م�ستوى املواطنة الكاملة مبا ّ
ي�سوي بينها وبني ّ
والواجبات.
لقد ّ
حيزا هاما من النقا�شات �سواء داخل
احتلت النقا�شات حول مكانة الدين يف الدولة وعالقته بال�سيا�سة ّ
الهياكل ّ
متع�صبة
وبينت هذه النقا�شات �أن جمتمعاتنا العربية ال زالت ّ
املكلفة بكتابة الد�ستور �أو يف املجتمعّ .
الداخل مبحاوالت لطم�سه �أو تغييبه فتعمل بالتايل
للمعطى الديني الذي تراه م�ستهدفا من اخلارج ومن ّ
على جعله اخليط الوحيد الناظم لكافة مكونات املجتمع واملرجع يف حكمه هذه املكونات .ور�أينا كيف �أن
حولت
التيارات الدينية اغتنمت فر�صة الثورات واالنتفا�ضات كي ت�ضع امل�س�ألة الدينية يف ال�صدارة وكيف �أنها ّ
ب�شكل �رسيع وجهة هذه الثورات واالنتفا�ضات التي مل تقم من �أجل ق�ضايا مت�صلة بالهوية  ،١٣٨فكان �أول
كن وبقني يف
الرغم من �أن الن�ساء ّ
من دفع ثمن هذا املنعرج هو الق�ضية الن�سوية التي �شهدت انتكا�سة على ّ
ال�صفوف الأمامية لالحتجاجات.
وميكن على �سبيل الذكر ال احل�رص التذكري يف هذا ال�ش�أن ما � ّأقره اللواء عبد الرزاق الناظوري احلاكم
ال�سفر دون حمرم وذلك على
الع�سكري ل�رشق ليبيا يف فرباير � 2017إذ ّ
حجر على الن�ساء دون  60من العمر ّ
ّ
ح�سب قوله لأ�سباب �أمنية .ويف هذا الإعالن لي�س فقط �إف�صاح عن قناعات �شخ�صية تتعلق بطبيعة الدولة
وطبيعة نظامها القانوين بل كذلك «مغازلة» لل�رشائح املحافظة يف املجتمع يف ظرف ال زال فيه املجل�س
ه�ش ويبحث بالتايل عن م�ساندة �شعبية متنحه من امل�رشوعية ما قد ّ
ميكنه من قيادة
االنتقايل يف و�ضع ّ
املرحلة االنتقالية .ونالحظ ومن خالل هذا املثال �أن املر�أة هي دوما �أول طرف م�ستهدف يف املجتمع يف
فرتات اال�ضطرابات.
 137نذكر ب�صفة خا�صة �صفة «�أمري امل�ؤمنني» التي مينحها الد�ستور املغربي للملك.
� 138أنظر  :عبد الإله بلقزيز ـ ملاذا تغ ّلب ّ
الطابع «الديني» على «الربيع العربي»؟ ـ درا�سة من�شورة يف كتاب  :العرب بني م�آ�سي احلا�ضر وم�آ�سي التغيريـ
�أربع �سنوات من الربيع العربي ـ م�ؤ�س�سة الفكر العربي ـ بريوت ـ  2014ـ �ص.165-153 .
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وك�شفت مناق�شة امل�س�ألة الدينية ،كما ذكرنا �آنفا ،يف دول العامل العربي التي عا�شت ثورة �أو انتفا�ضة �أو
احتجاجات ،خالل كتابة د�ساتريها �أو تعديلها ،عن التباين الفكري بني مكوناتها االجتماعية� ،أي بني �شق
حمافظ ينادي ب�رضورة �إقرار الهوية الإ�سالمية للدولة و�رضورة ت�أ�سي�س احلكم على الدين و�آخر حداثي ينادي
ب�إقرار علمانية الدولة و�رضورة ت�أ�سي�س ال�سلطة ال�سيا�سية والقانون على الإرادة احلرة لل�شعب بجميع مكوناته
على اختالف جن�سها �أو دينها �أو من�ش�أها �أو غريها من االعتبارات.
وقد انعك�س هذا التباين يف خمرجات امل�سار الت�أ�سي�سي الد�ستوري �إذ نالحظ من خالل قراءتنا للد�ساتري
الديني واملعطى
مو�ضوع البحث �أنه من ناحية ال وجود ،من بينها ،لأي د�ستور قطع ب�شكل وا�ضح بني املعطى ّ
ال�سيا�سي بل العك�س � ّأكدت جميعها ،با�ستثناء املثال التون�سي  ،١٣٩على التداخل بني الدين والدولة وت�أ�سي�س
هذه الأخرية وقوانينها على الأول .كما نالحظ من ناحية �أخرى �أنه ّمت �إرفاق الأحكام املتعلقة بالإ�سالم
وتردد الهيئات املكلفة بكتابة الد�ستور� ،أمام جمتمع يعي�ش
وبال�رشيعة ب�أحكام ومفاهيم تعك�س ارتباك ّ
حتوالت ثقافية ،ت�سعى فيه �أقلية �إىل الدفع نحو منظومة ت�صبح فيها امل�س�ألة الدينية العقائدية م�س�ألة خا�صة،
تخ�ضع لتقدير والختيار الفرد وال دخل ل�سلطة الدولة فيها ،باعتبار اختيار الفرد لعقيدته هو يف نف�س الوقت
متم�سكة مبنظومة يوجد فيها راعي لدينها
احلرة ،يف حني ال زالت الأغلبية ّ
تعبري عن م�س�ؤوليته وعن �إرادته ّ
وملقد�ساتها فيحكم بها وعلى �أ�سا�سها ال�ش�أن اخلا�ص كما يحكم ال�ش�أن العام .وتتمثّل هذه املفاهيم والأحكام التي
ّ
ّمت تركيبها على مبد�أ الإ�سالم كدين الدولة وعلى مبد�أ ال�رشيعة كم�صدر لقوانينها يف «مدنية الدولة» �أو
«الدميقراطية» �أو «املنظومة الكونية حلقوق الإن�سان».
وبالفعل جاء يف الد�ستور العراقي ل�سنة  2005وحتديدا يف مادته � 2أن « :الإ�سالم دين الدولة الر�سمي وهو
املادة يف
�سن قانون يتعار�ض مع ثوابت �أحكام الإ�سالم» وي�ضيف يف نف�س ّ
م�صدر �أ�سا�سي للت�رشيع ،ال يجوز ّ
الفقرتني املواليتني»:ال يجوز �سن قانون يتعار�ض مع مبادئ الدميوقراطية .ال يجوز �سن قانون يتعار�ض مع احلقوق
واحلريات الأ�سا�سية الواردة يف هذا الد�ستور» وجاء يف املادة الأوىل من الد�ستور التون�سي ل�سنة � 2014أن
»:تون�س دولة حرة م�ستقلة ذات �سيادة الإ�سالم دينها والعربية لغتها واجلمهورية نظامها» .وهي �صيغة تختلف
عن �صيغة الد�ساتري ال�سابق ذكرها � ١٤٠إال �أنه �أ�ضاف من ناحية يف مادته الثانية �أن» تون�س دولة مدنية تقوم
على املواطنة و�إرادة ال�شعب وعلوية القانون  .»...لكنه بعود لي�ضيف يف مادته � 6أن« :الدولة راعية للدين
كافلة حلرية املعتقد وال�ضمري وممار�سة ال�شعائر الدينية �ضامنة حلياد امل�ساجد ودور العبادة عن التوظيف احلزبي.
تلتزم الدولة بن�رش قيم االعتدال والت�سامح وبحماية املقد�سات ومنع النيل منها ،كما تلتزم مبنع دعوات التكفري
والت�صدي لها» و� ّأقر د�ستور م�رص ل�سنة  2014يف مادته الأوىل �أن« :
والتحري�ض على الكراهية والعنف
ّ
جمهورية م�رص العربية دولة ذات �سيادة ،موحدة ال تقبل التجزئة ،وال ينزل عن �شيء منها ،نظامها جمهوري
دميقراطي ،يقوم على �أ�سا�س املواطنة و�سيادة القانون».
 139جاء يف املادة الأوىل من الد�ستور التون�سي ال�صادر يف  27يناير � 2014أن« :تون�س دولة حرة م�ستقلة ذات �سيادة ،الإيالم دينها والعربية لغتها واجلمهورية
تعمد جتنّب �صيغة «تون�س دولة
نظامها» فاملجل�س الوطني الت�أ�سي�سي �ش�أنه �ش�أن املجل�س القومي الت�أ�سي�سي الذي كتب الد�ستور التون�سي ل�سنة ّ 1959
�إ�سالمية» و�صيغة «تون�س دولة دينها الإ�سالم» ويعترب املدافعون عن ف�صل الدين عن الدولة يف تون�س �أن جتنّب هاتني ال�صيغتني لي�س عفويا بل الغاية منه
حتا�شي ت�أويل املادة الأوىل بكونها تق ّر الإ�سالم دينا للدولة .وما ي�شفع لهذا الت�أويل هو النقا�ش الذي ّمت داخل املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي خالل مناق�شة
م�شروع الد�ستور يف م�سو ّدته ال�صادرة يف يونيو  2013حيث جاء يف املادة  141منها �أنه «ال ميكن لأي تعديل د�ستوري �أن ينال من  ...الإ�سالم باعتباره دين
الدولة  »...فرف�ضت املعار�ضة داخل املجل�س ب�شدّة هذه ال�صيغة كما عار�ضتها عديد مكونات املجتمع املدين مذ ّكرة ب�أن الثورة مل تقم لإر�ساء دولة �إ�سالمية
و�أن مثل هذه املادة تتعار�ض مع املادة الثانية من نف�س امل�سو ّدة التي تق ّر ب�أن تون�س دولة مدنية ،فت ّم التخلي عن هذه الفقرة من املادة  141من امل�س ّودة الأمر
الذي يد ّل على �أنه مت االتفاق على ا �أن الإ�سالم لي�س دين الدولة وال م�ؤ�س�ساتها بل دين املجتمع التون�سي.
� 140أنظر الهوام�ش من � 147إىل . 150
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تقر مادته  2ب�أن« :الإ�سالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الر�سمية ومبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية
يف حني ّ
الرئي�سي للت�رشيع»
امل�صدر ّ
وت�ضيف املادة � 3أن « :مبادئ �رشائع امل�رصيني من امل�سيحيني واليهود امل�صدر الرئي�سي للت�رشيعات ّ ِ
املنظمة
لأحوالهم ال�شخ�صية ،و�شئونهم الدينية ،واختيار قياداتهم الروحية».
بينما يذكر الد�ستور املغربي يف مادته � 3أن « :الإ�سالم دين الدولة والدولة ت�ضمن لكل واحد حرية ممار�سة
�ش�ؤونه الدينية»
يف حني �أ�ضاف يف مادته  19ب�أنه« :يتم ّتع الرجل واملر�أة على قدم امل�ساواة باحلقوق واحلريات املدنية وال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية الواردة يف هذا الباب من الد�ستور ويف مقت�ضياته الأخرى وكذا
يف االتفاقيات واملواثيق الدولية كما �صادق عليها املغرب ّ
وكل ذلك يف نطاق �أحكام الد�ستور وثوابت
اململكة وقوانينها »...
مع العلم �أن هذا الد�ستور املغربي � ّأقر يف الفقرة الثانية من مادته الأوىل ب�أن هذه الثوابت التي ت�ستند �إليها
حد ذاته ،هذه الثوابت اجلامعة �إذا تتمثل يف
ال ّأمة ،وا�ستعمال عبارة «الأمة» مكان «ال�شعب» ،معبرّ يف ّ
املتعددة الروافد وامللكية الد�ستورية واالختيار الدميقراطي ،وعليه
الدين الإ�سالمي ال�سمح والوحدة الوطنية ّ
والرتدد بني املرجعية الدينية واملرجعية املدنية ،التي جندها يف موا�ضع �أخرى
فهي ثوابت حتمل نف�س االزدواجية
ّ
من ن�ص الد�ستور.
وجند نف�س املكانة للدين الإ�سالمي يف د�ستور اجلزائر  ١٤١ود�ستور الأردن  ١٤٢وم�رشوع الد�ستور الليبي
ود�ستور �سورية  ١٤٤بينما عرف الد�ستور اللبناين ال�شعب اللبناين ب�أنه جمموعة من الطوائف الدينية١٤٥ .
ّ

١٤٣

وت�ستدعي هذه املراوحة من جهة بني هوية دينية �إ�سالمية را�سخة مع كل ما يرت ّتب عنها من نتائج على
م�ؤ�س�سات الدولة وطبيعة قوانينها ومقومات الدميقراطية وكونية حقوق الإن�سان وترابطها وما تقت�ضيه من
م�ساواة من جهة ثانية جملة من املالحظات كما لها عدد من التبعات.
�أعطت هذه الد�ساتري للإ�سالم مكانة حمورية �سواء يف عالقته بالدولة �أو مكانته من م�صادر الت�رشيع يف
مربرا
مرة �أخرى املثال التون�سي ،كما منحته الأولوية على العقائد الأخرى ،الأمر الذي قد جند له ّ
ما عدا ّ
يف الدول املن�سجمة دينيا ومذهبيا على غرار املغرب واجلزائر وتون�س وليبيا لكنه يثري اال�ستغراب ويطرح

 141املادة  2من د�ستور اجلزائر «:الإ�سالم دين الدولة»
 142املادة  2من د�ستور الأردن« :الإ�سالم دين الدولة»
 143املادة  6من م�شروع الد�ستور الليبي« :الإ�سالم دين الدولة وال�شريعة الإ�سالمية م�صدر الت�شريع»
 144املادة  3من الد�ستور ال�سوري« :دين رئي�س اجلمهورية الإ�سالم والفقه الإ�سالمي امل�صدر الرئي�سي للت�شريع»
 145ميكن �أن نعود يف هذا ال�ش�أن �إىل ما ورد يف املادة  95من الد�ستور اللبناين الذي يك ّر�س املحا�ص�صة الطائفية يف الربملان ويف ت�شكيل الوزارة كما ميكن
العودة يف هذا ال�ش�أن �إىل د .حممد املجذوب  -القانون الد�ستوري والنظام ال�سيا�سي يف لبنان  -بريوت  -لبنان  -من�شورات احللبي احلقوقية  -الطبعة
الرابعة . 2002 -
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املتعددة الطوائف الدينية على غرار
�إ�شكاال على م�ستوى مبد�أ امل�ساواة يف احلقوق والواجبات واحلريات للدول ّ
لبنان وتلك التي بها �أقليات دينية هامة على غرار م�رص و�سورية والعراق والأردن.
ويف هذا الإطار ويف ما ّ
يتعلق بانعكا�س �إقرار الإ�سالم كدين للدولة على بنية م�ؤ�س�سات هذه الأخرية
نالحظ �أن كل الد�ساتري فيما عدا لبنان ت�شرتط �أن يكون رئي�س الدولة �سواء كان ملكا �أو رئي�سا للجمهورية
دينه الإ�سالم  ١٤٦وهنالك من الد�ساتري ما يذهب �إىل ا�شرتاط �أن يكون �أع�ضاء ال�سلطة الت�رشيعية (جمل�س
النواب وجمل�س ال�شيوخ) و�أع�ضاء احلكومة هم كذلك م�سلمون على غرار ما جاء يف م�رشوع الد�ستور
الليبي ١٤٧ويف هذا اخليار طم�س وا�ضح ملبد�أ م�ساواة جميع املواطنني واملواطنات يف احلقوق� ،إذ تغلق يف وجه
غري امل�سلم وغري امل�سلمة �أبواب الولوج �إىل �أعلى مراتب ال�سلطة يف الدولة� ،إ�ضافة �إىل كونه يتعار�ض مع
احلرية الدينية مبا �أن اخليار الذي ميكن �أن يذهب �إليه املواطن �أو املواطنة يف هذا ال�ش�أن �سيكون له ت�أثري مبا�رش
على جمال احلقوق التي �سيتم ّتع بها.
ال يقت�رص هذا ال�رشط ّ
املتعلق بالدين على �رضب مبد�أي امل�ساواة وحرية ال�ضمري والعقيدة بل من �ش�أنه
تر�ص
كذلك ،ب�سبب التمييز الذي يحدثه� ،أن ي�رضب الوحدة الوطنية لأن املواطنة وحدها من �ش�أنها �أن ّ
يفرق بينها
ال�صفوف بني خمتلف مكونات املجتمع يف حني �أن اعتماد الهويات الثقافية والعقائدية ميكن �أن ّ
ويخلق بينها �أحقادا الأمر الذي تثبته احلروب التي تعانيها اليوم دول كليبيا و�سورية والعراق والتي انحرفت
بانتقالها الد�ستوري والدميقراطي ّ
وعطلته.
�أما اعتماد ال�رشيعة �أو الفقه الإ�سالميني كم�صدر من م�صادر الت�رشيع �أو كم�صدرها الأ�سا�سي كما ذهبت �إىل
ذلك مثال م�رص و�سورية والعراق وليبيا ف�إن هذا الأمر يطرح بال�رضورة �إ�شكال التنا�سق بني منظومة حقوق
الإن�سان الكونية من جهة ومنظومة ال�رشيعة والفقه من جهة ثانية وهي منظومة غام�ضة املالمح وامل�ضامني
لكونها تختلف من مذهب �إىل �آخر بل من فقيه �إىل �آخر ،حيث تتعار�ض املنظومتان ب�شكل خا�ص يف ما
ّ
الرجل �سواء يف املجال الأ�رسي على م�ستوى احلق يف الزواج بغري
يتعلق بحقوق املر�أة وامل�ساواة بينها وبني ّ
امل�سلم �أو امل�ساواة يف املرياث �أو الوالية على الأبناء مثال �أو يف الف�ضاء العام كحقها يف ّ
تقلد منا�صب قيادية
يف الدولة مبا فيها رئا�سة الدولة �أو اخلطط الق�ضائية العليا.
تكر�سها املنظومة الدولية/
وجند م�ؤ�رشات و�أمثلة عديدة عن امل�صري الذي �ستجده حقوق وحريات املر�أة كما ّ
الكونية حلقوق الإن�سان �إذا ا�صطدمت مبقت�ضيات ال�رشيعة حيث �ستمثّل هذه الأخرية املقيا�س الذي على
�أ�سا�سه �سيقع �إقرار احلقوق واحلريات يف بعدها ال�شمويل والكوين �أو بالعك�س الدعوة �إىل ا�ستبعادها ملخالفته
ال�رشيعة الإ�سالمية.

 146على �سبيل الذكر ال احل�صر املادة  74من الد�ستور التون�سي«:الرت�شّ ح ملن�صب رئي�س اجلمهورية حق لكل ناخبة �أو ناخب تون�سي اجلن�سية منذ الوالدة
دينه الإ�سالم» ،املادة  87من الد�ستور اجلزائري «:ال يحقّ �أن ينتخب لرئا�سة اجلمهورية �إلاّ املرت�شّ ح الذي  ...يدين بالإ�سالم »...
 147املادة  69من م�شروع الد�ستور الليبي«:ي�شرتط يف املرت�شّ ح لع�ضوية جمل�س النواب �أن يكون ليبي ًا م�سلم ًا والاّ يحمل �أي جن�سية �أخرى  »...واملادة 76
منه «:ي�شرتط يف ع�ضوية جمل�س ال�شيوخ ما ي�شرتط يف ع�ضوية جمل�س النواب على �ألاّ يقل عمر املرت�شّ ح عن � 40سنة  »...املادة  113منه «:ي�شرتط فيمن
يعينّ رئي�سا للوزراء �أو وزيرا �أن يكون ليبيا م�سلما و�ألاّ يحمل �أي جن�سية �أخرى »...
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وبالفعل ميكن االنطالق من التجربة التون�سية وهي معبرّ ة خا�صة و�أنه �سبق وبينا �أن د�ستورها اعتمد ال�صيغة
يخ�ص عالقة الدين الإ�سالمي بالدولة� .إال �أنه على الرغم من ذلك ،على �إثر �إعالن
الأقل �رصامة يف ما ّ
رئي�س اجلمهورية التون�سي يوم � 13أغ�سط�س  ،2017وهو يوم االحتفال بعيد املر�أة يف ذكرى �صدور جملة
الأحوال ال�شخ�صية  ،١٤٨م�ساندته امل�ساواة بني املر�أة والرجل يف املرياث ودعوته احلكومة �إىل �سحب املن�شور
يحجر على املر�أة التون�سية الزواج بغري امل�سلم  ، ١٤٩حر�صا منه على �إنفاذ الد�ستور وما جاء فيه
الوزاري الذي ّ
من �إقرار ملبد�أ امل�ساواة بني املر�أة والرجل والتي ال يعقل ا�ستثناء امل�ساواة يف املرياث منها وال امل�ساواة يف حرية
جمرد هذا الإعالن �أثار حفيظة العديد من التون�سيني والتون�سيات الذين ا�ستح�رضوا توطئة
اختيار قرينها ،ف�إن ّ
منددين مب�رشوع يتعار�ض مع �أحكام الدين ،واحلال
الد�ستور  ١٥٠واملادة الأوىل منه والتي �سبق و�أ�رشنا �إليهاّ ،
يت�ضمن �أي �إ�شارة �إىل �أن ال�رشيعة م�صدرا من م�صادر الت�رشيع ،كما ذهبت جمموعة
�أن الد�ستور التون�سي ال ّ
من الأئمة �إىل �إ�صدار بيان دعت فيه رئي�س اجلمهورية �إىل الرتاجع عن قراره .وتبينّ ردود الفعل هذه �أن �أي
ّ
�سي�شكل يف جمتمعاتنا منفذا للعودة �إىل حكم
تردد يف الإقرار ال�رصيح للف�صل التام بني الدين والدولة
ّ
ال�رشيعة التي �ستبقى حقوق املر�أة رهنها ورهن القراءات النيرّ ة لها.
ميكن �أن نقوم بنف�س اال�ستنتاج بالن�سبة للد�ساتري املذكورة �أعاله والتي جعلت من ال�رشيعة الإ�سالمية
يحجر و�ضع �أي قانون خمالف لأحكامها،
م�صدر للقانون حتى و�إن مل تذهب �إىل ّ
حد التن�صي�ص �رصاحة ب�أنه ّ
لأن مثل هذا الإقرار يف الد�ستور ،وهو �أعلى الن�صو�ص قيمة يف النظام القانوين للدولة ،من �ش�أنه �أن يرتقي
بال�رشيعة الإ�سالمية كذلك �إىل �أعلى املراتب وبالتايل من �ش�أنه �أن ميثّل مدخال العتبار �أي قانون يتعار�ض
مع �أحكامها خمالفا للد�ستور ذاته وبالتايل ميكن �أن تتحول املحكمة الد�ستورية من حمكمة تتثبت من
د�ستورية القوانني �إىل حمكمة تتثبت من «�رشعية» القوانني �أي من مدى تطابقها مع ال�رشيعة الإ�سالمية.
وميكن �أن نذكر منوذجا �آخر لتبعات �إقحام املعيار الديني على حقوق وحريات املر�أة وذلك بالعودة �إىل ما
ورد يف الد�ستور امل�رصي ل�سنة  2012حيث جاء يف مادته � 10أن اال�رسة �أ�سا�س املجتمع ،قوامها الدين
والأخالق والوطنية وحتر�ص الدولة واملجتمع على االلتزام بالطابع الأ�صيل للأ�رسة امل�رصية ،وعلى متا�سكها
وا�ستقرارها ،وتر�سيخ قيمها الأخالقية وحمايتها ،وذلك على النحو الذي ينظمه القانون ...ولقد ن�سجت ليبيا
على املنوال امل�رصي �إذ ورد ي املادة  27من م�رشوع د�ستورها نف�س الإ�شارة �إىل �أ�س�س الأ�رسة �أي الدين
والأخالق .و�إمنا اعتماد مفهومي الدين والأخالق والأ�صالة ك�أ�س�س للأ�رسة والإحالة على القانون يف ما
يخ�ص حتديد هذه الأ�س�س وبالتايل و�ضع �ضوابط للحياة الأ�رسية ،يطلق عنان الت�أويالت التي ميكن �أن
ّ
ّ
تكون مرنة وحتررية كما ميكن �أن تكون حمافظة �إن مل نقل رجعية وزجرية .و�إن مت تعديل ن�ص املادة 10
يف الد�ستور امل�رصي  2014مقارنة بد�ستور � ، 2012إال �أن هذا التعديل ّ
تخلى فقط عن م�س�ألة «الأ�صالة»
لكنه حافظ على ت�أ�سي�س الأ�رسة امل�رصية على «الدين والأخالق والوطنية» مبا �أبقى على امكانيات الت�أويل
حتركها واختيار منط العي�ش الذي تر�ضاه لنف�سها.
املحافظة وامل�ستهدفة �أ�سا�سا للمر�أة يف حرية ّ

� 148صدرت جملة الأحوال ال�شخ�صية التون�سية يف � 13أغ�سط�س .1956
� 149صدر هذا املر�سوم عن وزارة العدل �سنة  1973وهو من�شور �أمر �ض ّباط احلالة املدنية وعدول الإ�شهاد وهم الوحيدين الذين يخ ّول لهم القانون �إبرام عقود
الزواج عدم �إبرام عقد زواج بني تون�سية وغري م�سلم.
 150جاء يف توطئة الد�ستور التون�سي « :نحن نواب ال�شعب التون�سي �أع�ضاء املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي  ...تعبريا عن مت ّيك �شعبنا بتعاليم الإ�سالم
ومقا�صده املت�سمة بالتفتّح واالعتدال »...
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ونقر�أ نف�س ال�شيء يف الفقرة الثانية من املادة  6من الد�ستور الأردين واملتعلقة بالأ�رسة والتي بعد تقدميها
وحب الوطن» ،فبقطع النظر ،كما �سبق
ك�أ�سا�س للمجتمع ت�ضيف ب�أن قوام الأ�رسة هو «الدين والأخالق
ّ
الت�صورات حول القيم
حمال لدالالت خمتلفة الختالف
ّ
وذكرنا ،عن كون ت�أ�سي�س الأ�رسة على الأخالق ّ
الأخالقية يف املكان ويف الزمام ومن �شخ�ص �إىل �آخر ،ف�إن ربط الأ�رسة بالدين وت�أ�سي�سه عليها له تبعات
مبا�رشة على مكانة املر�أة فيها ب�شكل خا�ص �سواء يف عالقتها ب�أبيها �أو ب�أخيها �أو بزوجها �أو حتى ب�أبنائها يف
كل ما ّ
ّ
يتعلق بالوالية وبالزواج وبالطالق وباحل�ضانة �إىل غري ذلك ،وهي مكانة ال ترتقي بها �إىل م�ستوى
املواطنة الكاملة وتبقيها حتت و�صاية الذكور من العائلة ويف مرتبة دونية منهم.
ويطرح الد�ستور املغربي نف�س الإ�شكاليات املرتتبة عن هذه املراوحة بني ن�صو�ص حتيل �إىل ت�أ�سي�س ديني
لل�سلطة واملجتمع و�أخرى �إىل ت�أ�سي�س �أن�ساين كوين لهما فنجد فيه حماولة ملراوغة بع�ض اجلهات ال�سيا�سية
ين�ص على �أن ال�رشيعة م�صدر من م�صادر
وبع�ض ال�رشائح االجتماعية بهذا ال�ش�أن� ،إذ رغم �أن هذا الد�ستور ال ّ
والدين .ير�أ�س امللك �أمري امل�ؤمنني
تقر ب�أن «امللك �أمري امل�ؤمنني وحامي احلمى ّ
القانون �إال �أن املادة  41منه ّ
لىّ
املجل�س العلمي الأعلى الذي يتو درا�سة الق�ضايا التي يعر�ضها عليه ويعترب املجل�س اجلهة الوحيدة التي امل�ؤهلة
لإ�صدار الفتاوى ر�سميا يف �ش�أن امل�سائل املحالة �إليه �إ�ستناداً �إىل مبادئ و�أحكام الدين الإ�سالمي احلنيف
ومقا�صده ال�سمحة» وت�ضيف املادة  « 42امللك رئي�س الدولة وممثلها الأ�سمى ورمز وحدة الأمة وال�ساهر على
ح�سن احرتام الد�ستور وح�سن �سري امل�ؤ�س�سات الد�ستورية وعلى �صيانة اخليار الدميقراطي وحقوق وحريات
املواطنات واملواطنني» .ويبعث الربط بني الف�صلني  41و 42على الت�سا�ؤل عن العني التي �سينظر بها حامي
والدين �إىل حقوق وحريات املواطنني واملواطنات علما و�أن املجل�س العلمي الأعلى  ١٥١ي�ضطلع بوظيفة
احلمى ّ
ا�ست�شارية وللملك وحده طلب ا�ست�شارة هذه الهيئة يف �أي �ش�أن كان �أي �سواء ب�ش�أن م�شاريع قوانني �أو ب�ش�أن
معاهدات دولية ّ
واملرجح �أن املجل�س باعتباره
تفكر اململكة املغربية يف االن�ضمام �إليها �أو يف امل�صادقة عليها.
ّ
م�ؤ�س�سة دينية �سيفتي ب�ش�أنها من زاوية تال�ؤمها مع «مبادئ و�أحكام الدين الإ�سالمي» من عدمه.
وتبعا لذلك ميكن �أن نقول �أن الد�ستور املغربي �أقحم ال�رشيعة الإ�سالمية يف النظام القانوين للدولة ب�شكل
غري مبا�رش عن طريق دور امل�ؤ�س�سة امللكية يف امليدان الت�رشيعي حيث �أبقى له على جانب من ال�سلطة
الظهريية ١٥٢وعلى نفوذه يف جمال العالقات الدولية حيث يوقّع على املعاهدات الدولية وي�صادق عليها و�إن
تدخل الربملان �رضوريا بالن�سبة مثال للمعاهدات التي لها عالقة بحقوق املواطنني واملواطنات  ١٥٣كل
كان ّ
بحقه يف ا�ست�شارة املجل�س العلمي الأعلى ،يف �أي جمال �شاء .لكن التبعات اخلطرية لهذا
ذلك يف عالقة ّ
التداخل بني الدين والدولة وبني الدين وال�سلطة ال�سيا�سية الذي ذهبت �إليه الد�ساتري املذكورة ال تقت�رص
مت�س من عالقة املواطنني واملواطنات
على بنية امل�ؤ�س�سات وعلى ال�رشوط الواجب تو ّفرها يف القائمني عليها بل ّ
ببع�ضهن.
ببع�ضهم البع�ض بل حتى عالقة املواطنات
ّ

تعمد �إطالق هذه الت�سمية �أي املجل�س العلمي الأعلى على هيئة هي يف حقيقة الأمر ومن حيث طبيعة تركيبتها ومهامها
 151نعترب �أن الد�ستور املغربي ّ
املتم�سك بعلمانية الدولة والذي طالب بف�صل الدين عن ال�سلطة.
املجتمع
يف
احلداثي
ملراوغة
وذلك
أعلى
�
�شرعي
جمل�س �إ�سالمي �أعلى �أو جمل�س
ال�شقّ
ّ
 152متثّل الظهائر يف النظام القانوين املغربي قواعد من اخت�صا�ص امللك لها ق ّوة القانون.
 153املادة  55من الد�ستور املغربي »:يعتمد امللك ال�سفراء لدى الدول الأجنبية واملنظمات للدولية ،ولديه يعتمد ال�سفراء وممثلو املنظمات الدولية.
يوقع امللك على املعاهدات وي�صادق عليها غري �أنه ال ي�صادق على معاهدات ال�سلم �أو االحتاد �أو التي ته ّم ر�سم احلدود ومعاهدات التجارة �أو التي ترتتب
عليها تكاليف تلزم مالية الدولة �أو ي�ستلزم تطبيقها اتخاذ تدابري ت�شريعية �أو تتع ّلق بحقوق وحريات املواطنات واملواطنني العامة �أة اخلا�صة �إال بعد
املوافقة عليها بقانون».
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هامة.
ويف هذا ال�ش�أن جند قوا�سم م�شرتكة بني الدول ّ
املتعددة الطوائف الدينية �أو تلك التي بها �أقليات دينية ّ
تخلت عن املواطنة كمعيار لتعريف الأ�شخا�ص الراجعني �إليها بالنظر واختارت بدلها ّ
ومبا �أن هذه الدول ّ
امللة
توجه
الدين ف�إنها ذهبت �إىل خلق �أنظمة قانونية و�أحيانا حماكم ّ
�أو ّ
متعددة ومتباينة ومتوازية خا�صة بكل فئة ّ
�إليها بالنظر يف ما ّ
يتعلق ب�أحوالها ال�شخ�صية .هذا ما جنده يف الد�ستور العراقي الذي جاء يف مادته 41
ّ
بالتخلي عنها وقد جاء يف هذه املادة �أن
ومطالبتهن
رغم املعار�ضة ال�شديدة التي �أبدتها الن�شطات الن�سويات
ّ
«العراقيون �أحرار يف االلتزام ب�أحوالهم ال�شخ�صية ح�سب دياناتهم �أو مذاهبهم �أو معتقداتهم �أو اختياراتهم ّ
وينظم ذلك
مادته  3يف نقطتها � 4أن «الأحوال ال�شخ�صية
بقانون»� ،أو ما ورد كذلك يف الد�ستور ال�سوري الذي � ّأقرت ّ
�ضد املر�أة
للطوائف الدينية م�صونة ومرعية» وذلك رغم ما �أبدته اللجنة الأممية املخت�صة بالق�ضاء على التمييز ّ
مت�سك الدولة ال�سورية
يف مالحظاتها اخلتامية حول التقرير الدوري للجمهورية العربية ال�سورية من قلق حيال ّ
�ضد املر�أة ويدعمه عو�ضا عن الق�ضاء عليه١٥٤.
بهذا الن�ص الذي من �ش�أنه �أن يعيد �إنتاج التمييز ّ
موحدا بل جاء يف مادتها � 99أن «املحاكم
وقد نهجت اململكة الأردنية نف�س املنهج حيث �أنها مل تعتمد ق�ضاء ّ
ثالثة �أنواع  /1حماكم نظامية  /2حماكم دينية  /حماكم خا�صة» و�أ�ضافت املادة � 105أن:
«للمحاكم ال�رشعية وحدها حق الق�ضاء وفق قوانينها اخلا�صة يف الأمور التالية  .1 :م�سائل الأحوال ال�شخ�صية
للم�سلمني  .2ق�ضايا الدية �إذا كان �أحد الفريقان كالهما م�سلمني �أو كان �أحدهما غري م�سلم ور�ضي الفريقان
�أن يكون حق الق�ضاء يف ذلك للمحاكم ال�رشعية  /3الأمور املخت�صة بالأوقاف الإ�سالمية»
«تطبق املحاكم ال�رشعية يف ق�ضائها �أحكام ال�شرّ ع ال�رشيف»� .أما الد�ستور اللبناين فقد
ويف املادة ّ :106
يتم مبقت�ضاه توزيع
ذهب �إىل ّ
حد تعريف ال�شعب اللبناين ال كوحدة بل كمجموعة من الطوائف فظهر عرف ّ
الت�صور الطائفي للدولة واملجتمع.
امل�س�ؤوليات ال�سيا�سية والإدارية على �أ�سا�س هذا
ّ
و�أدى منح الطوائف اللبنانية كاف ًة ،وهي  18طائفة �صالحية �إدارة الأحوال ال�شخ�صية لرعاياها� ،إخ�ضاع
املر�أة اللبنانية لقوانني خمتلفة للأ�رسة بح�سب انتمائها الديني والطائفي ١٥٥.فرتتب على هذه املواد الد�ستورية
نتائج بالغة اخلطورة وال�سلبية بالن�سبة للمر�أة  ،حتديداً  ،وذلك على م�ستوى  ١٥٦فر�ض قيود على اختيار نظام
الزوج باعتبار �أن اختالف الدين ّ
ي�شكل ،لدى معظم الطوائف اللبنانية ،مانع ًا من
الزواج و كذلك اختيار ّ
موانع الزواج ،و�إن تباينت الأحكام بني الطوائف ،كما �أنه من القيود الأخرى على احلق يف الزواج وعلى
حق الأم يف ح�ضانة �أوالدها ي�سقط بزواجها ،وذلك لدى معظم الطوائف اللبنانية،
حرية اختيار الزوج� ،أن ّ
امل�سيحية منها والإ�سالمية� ،إ�ضاف ًة �إىل التمييز على �صعيد احلقوق وامل�س�ؤوليات �أثناء الزواج كالوالية على
ّ
الأوالد التي توكل للأب ،والتي حترم منها الأم حتى يف �صورة ما �إذا كانت حا�ضنة با�ستثناء حفظ الولد
وتربيته �إىل حني انق�ضاء فرتة احل�ضانة ،با�ستثناء ّ
حق ممار�سة
أرمنية الأرثوذك�سية التي متنح قوانينها ّ
الطائفة ال ّ
١٥٤

CEDAW/C/SYR/CO/2- 24 July 2014

درا�سة احتياجات تنظيمية لتعزيز م�شاركة الن�ساء يف الأحزاب والنقابات يف لبنان  -بحث مقدّم يف �إطار امل�شروع الإقليمي تعزيز دور الأحزاب
والنقابات يف النهو�ض بامل�شاركة ال�سيا�سية والعامة للن�ساء  -م�شروع ممول من االحتاد الأوروبي وينفذ يف لبنان من جانب التجمع الن�سائي الدميقراطي
اللبناين  -بال�شراكة مع اوك�سفام نوفيب  -بريوت  .2014ـ �ص .32
 156انظر  :تقرير لبنان �إىل اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ـ التقريران الدوريان الرابع واخلام�س .وثيقة الأمم املتحدة :
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ال�سلطة الوالد ّية للوالد والوالدة بال ّت�ساوي �إىل غري ذلك من �أوجه الإق�صاء والتمييز يف كل ما ّ
يتعلق بحقوق
ّ
املر�أة داخل الأ�رسة.
�ضد املر�أة
و�سعت نطاق التمييز الذي مل يعد متييزا ّ
�إ�ضافة �إىل هذا �إن الد�ساتري التي اعتمدت اخليار الطائفي ّ
منهن �ستخ�ضع يف ما ّ
يتعلق بقانون
بينهن باعتبار �أن كل جمموعة ّ
فقط بل �أ�صبح متييزا بني الن�ساء يف ما ّ
الأ�رسة �إىل نظام قانوين خا�ص بالطائفة �أو ّ
امللة التي تنتمي �إليها الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�ضعف التالحم
م�صاحلهن واختالف الأطراف التي
أو�ضاعهن القانونية وبالتايل االجتماعية وتباين
والت�ضامن بني الن�ساء لتباين �
ّ
ّ
ملتم�ساتهن.
مطالبهن �أو
ن�ضالهن وعند تقدمي
�ستواجهنها يف
ّ
ّ
ّ
وال يجب �أن نغفل على �أن اعتماد املرجعيات الدينية والطائفية و�إن كان ي�شمل فقط الأحوال ال�شخ�صية� ،أي
قانون الأ�رسة� ،إال �أنه �أوال يفتح الباب �أمام دعم و�صاية الطبقة «املتدينة » على الطبقات االجتماعية الأخرى،
وبكفالة الدولة نف�سها»  ١٥٧وثانيا له انعكا�س مبا�رش على حظوظ املر�أة يف احل�ضور يف الف�ضاء العام وامل�شاركة
يف ال�ش�أن ال�سيا�سي حتى و�إن كانت الن�صو�ص الد�ستورية تكفل لها مثل هذه امل�شاركة.
الرت�شح لرئا�سة الدولة �إذا �ضمن لها الد�ستور ذلك
فما هي الهيبة وامل�صداقية التي �ستكون للمر�أة التي تريد
ّ
حرية اختيار قرينها عند
�أو تر�أ�س حكومة �أو القيام على وزارة �أو االلتحاق بالق�ضاء �إذا كانت ال متلك حتى ّ
الزوج �أو ّ
ويل
الزواج �أو لي�ست لها الوالية على �أبنائها �أو ال يجوز لها ال�سفر من دون ترخي�ص من الأب �أو ّ
�أمرها ب�شكل عام؟
يغرنا اقت�صار ال�سلطة الدينية على ال�ش�أن اخلا�ص �أو الأ�رسي لأن بنية املجتمع هي امتداد لبنية
وبالتايل ال ّ
الأ�رسة ومتى كانت هذه الأخرية م ّتزنة قائمة على كرامة كل فرد فيها وعلى امل�ساواة بني ر�أ�سيها �أي الأب
والأم كان املجتمع م ّتزنا متما�سكا ميال بطبعه �إىل امل�ساواة بني جميع مكوناته١٥٨.
ّ

 157ر�ستم حممود ـ �أحوال املر�أة ال�سورية يف العهد البعثي� :سرية ال�سيطرة الناعمة ـ من�شور �ضمن كتاب  :حقوق الن�ساء يف �سوريا قبل و�أثناء الثورة :اخلطاب
والواقع ـ برنامج املعرفة حول املجتمع املدين يف غرب �آ�سيا ن�شرة خا�صة � ،2أيار  /مايو  2014ـ �ص.7
 158حول انعكا�س البنية الأ�سرية على البنية االجتماعية وال�سيا�سية �أنظر :طود �إ « ، .تكوين �أوروبا» ،باري�س.1990 ،

Todd E., L’invention de l’Europe, Seuil, Paris, 1990
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 -ثالث ًا مكانة القانون الدويل ١٥٩

أهم مرجعية بهذا ال�ش�أن ال فقط لكونها حتمل مقاربة �شمولية حلقوق
متثّل ال�رشعية الدولية حلقوق الإن�سان � ّ
ي�سبق
الإن�سان املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية بل كذلك لأنها حتمل خطابا ّ
كونية حقوق الإن�سان على اخل�صو�صيات الثقافية للمجتمعات ويربط هذه احلقوق ب�إن�سانية الأفراد املعنيني بها
ال مبن�شئهم .وبالتايل متثّل املكانة التي ّ
حتتلها املعاهدات واملواثيق الدولية املت�صلة بحقوق الإن�سان عامة وحقوق
املر�أة على وجه اخل�صو�ص يف املنظومات القانونية مو�ضوع الدر�س م�ؤ�شرّ ا هاما على مكانة االلتزامات اخلا�صة
بها يف هذه الدول ومكانة هذه احلقوق فيها.
التوج�س واالحرتاز .وبالفعل غالبا ما ترى الدول العربية �سلطة
وللدول العربية عالقة بالقانون الدويل ي�شوبها ّ
وجمتمعا ،وحتديدا ال�رشائح املحافظة من هذا الأخري ،يف القانون الدويل جمموعة �أحكام �صاغتها وو�ضعتها
قوى مهيمنة وفاعلة يف املجتمع الدويل وحتديدا القوى الغربية� ،أحكاما ّ
تتنكر بل تع ّنف �أحيانا اخل�صو�صيات
الثقافية للعامل العربي والإ�سالمي وت�سعى �إىل طم�سها بعوملة قيمها هي.
التوج�س واالحرتاز يف املكانة التي توليها د�ساتري الدول العربية للقانون الدويل ويف تعاملها
وجند �آثارا لهذا ّ
مكونات هذا الأخري .نالحظ من خالل قراءتنا للد�ساتري مو�ضوع الدر�س وجود موقفان خمتلفان
مع
ّ
من القانون الدويل � ّأولها ال�سكوت التام عن مكانة املعاهدات واملواثيق املوافق �أو امل�صادق عليها �ضمن النظام
القانوين للدولة املعنية رغم �إ�شارتها �إىل ال�سلطة املخت�صة ب�إم�ضاء وامل�صادقة على مثل هذه املعاهدات ،وثانيهما
التعر�ض لهذه امل�س�ألة لكن ب�رشوط.
ّ
لل�صنف الأول من الد�ساتري ميكن �أن ن�شري مثال �إىل الد�ستور امل�رصي ل�سنة  2012ولد�ستور �سورية
بالن�سبة ّ
ل�سنة  2012الذين مل ترد فيهما �أية �إ�شارة �إىل مكانة املعاهدات واملواثيق الدولية يف القانون الداخلي وال
ميكن اعتبار هذا ال�صمت من باب ال�سهو �إذ �أنه بالن�سبة مل�رص فبع�ض القوى الإ�سالمية املتطرفة جاهرت
مبناه�ضتها لالتفاقيات لدولية يف حني �أن يف �سوريا �أثريت امل�س�ألة من قبل �أحد �أع�ضاء جلنة ال�صياغة وهو
حد تقدمي مقرتح بهذا ال�ش�أن لكن وقع جتاهله ف�صدر الد�ستور حامال لهذه
�أ�ستاذ قانون دويل وذهب �إىل ّ
الثغرة .و�إن هذا املوقف من القانون الدويل من �ش�أنه �أن يجعل املعايري الوطنية ل�ضمان وحماية حقوق الإن�سان
عامة وحقوق املر�أة على وجه اخل�صو�ص تتطابق مع املعايري الدولية �أمرا �صعبا.
على �أنه يجب التذكري ب�أن هذا ال�صمت حول مكانة القانون الدويل من النظام القانوين الداخلي ال يعفي
التعهدات التي عليها مبقت�ضى ما وافقت عليه من معاهدات
هذه الدول من م�س�ؤوليتها الدولية بخ�صو�ص ّ
ومواثيق رغم ما يخفيه من موقف مريب من هذه التع ّهدات ونية م�سبقة بتجاهل ما ورد بها� .إذ ال يجب �أن
أهم ال�صكوك واملعاهدات
نغفل على �أن �أغلب الدول العربية �صادقت من قبل انطالق الثورات العربية على � ّ
املتعلقة بحقوق الإن�سان لكن اجلميع يعلم ما �صنعت الأنظمة اال�ستبدادية لهذه الدول بهذه احلقوق.
�أما ال�صنف الثاين من الد�ساتري وهو الأكرث انت�شارا فهو ذاك الذي يحمل موقف الدول التي اعتنت باملعاهدات
واملواثيق الدولية واتخذت موقفا �رصيحا بخ�صو�ص مكانتها من القانون الداخلي ونذكر من بني هذه الد�ساتري
� 159أنظر �سيلفيا �سيوتو و�إبراهيم دراجي ـ املرجع ال�سابق ـ الف�صل  : 2ملاذا تع ّد الدول ملزمة قانونيا بجندرة د�ساتريها؟
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د�ستور م�رص ل�سنة  2014والذي جاء يف مادته � 93إقرار بالتزام "الدولة باالتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية
حلقوق الإن�سان التي ت�صدق عليها م�رص ،والتي ت�صبح لها قوة القانون بعد ن�رشها وفقا للأو�ضاع املقررة" مما
يعني �أن هذه االتفاقيات ال حتتاج �إىل قوانني لتفعيلها و�إمنا يتم تطبيقها فور �إقرارها .وجند �ضمن الد�ستور
اجلزائري �إقرارا م�شابها ملا ورد بالد�ستور امل�رصي � اّإل �أنه ال يكتفي ب�إقرار االلتزام باملعاهدات واملواثيق الدولية
مادته � 150أن « املعاهدات ا ّلتي ي�صادق عليها رئي�س
فيقر يف ّ
بل يبينّ موقعها �ضمن النظام القانوين للدولة ّ
الد�ستور ،ت�سمو على القانون» .ويف هذا ال�ش�أن ينبغي الإ�شارة
اجلمهور ّية ،ح�سب ال�شرّ وط املن�صو�ص عليها يف ّ
�إىل �أن هذا الإقرار رغم ما فيه من اعرتاف ب�إلزامية مثل هذه املعاهدات واملواثيق �إال �أن الد�ستور لي�س فيه
من الو�ضوح ما ي�سمح للأ�شخا�ص باالعتماد عليها للدفاع عن حقوقهم �أمام اجلهات الق�ضائية املخت�صة ولقد
�سبق اللجنة الأممية املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة �أن �أ�شارت �إىل �أن املعاهدات الدولية من قبيل
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة تتمتع ،تتم ّتع بنا ًء على الد�ستور اجلزائري ،بالأ�سبقية على
القانون املحلي ،ولكن اللجنة «تعرب جمدداً عن قلقها من �أن هناك عدم و�ضوح فيما يتعلق ب�إمكانية تطبيق
االتفاقية ب�صورة مبا�رشة و�أ�سبقيتها على القوانني الوطنية  .»١٦٠علم ًا �أن اللجنة وجهت �س�ؤ ًال للحكومة
اجلزائرية بهذا ال�ش�أن فكان رد احلكومة �أنه « مل ي�سبق للمحاكم اجلزائرية حتى الآن �أن نفذت �أحكام االتفاقية
تنفيذاً مبا�رشاً ،لأن هذه املحاكم مل تتلق حتى الآن �أية �شكوى ت�ستدعي تطبيق �أحكام االتفاقية»  .١٦١و�إن
الرد للحكومة اجلزائرية يطرح �إ�شكالية حقيقية تطرح ال فقط يف اجلزائر بل يف الدول العربية عموما
هذا ّ
متمثّلة يف �ضعف تكوين املحامني (ما عدى البع�ض منهم النا�شط يف املجال احلقوقي) يف جمال القانون
منوبيهم
الدويل وحتديدا يف جمال ال�رشعية الدولية حلقوق الإن�سان وبالتايل ندرة ت�أ�سي�س ملفات الدفاع عن ّ
ومنوباتها على االلتزامات الدولية لدولهم.
ّ
وميكن �أن نذكر ما جاء يف الد�ستور التون�سي الذي خطى خطوة �إ�ضافية مقارنة مبا جاء يف الد�ستور اجلزائري
متم�سكني بال�رشعية الدولية وبني حمرتزين
ورد داخل املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي بني
حيث وبعد �أخذ ّ
ّ
تعهدات الدولة التون�سية وهم �سا�سا القوى الإ�سالمية والقومية داخل
ي�أملون يف �إيجاد �سبل لنق�ض بع�ض ّ
التو�صل �إىل ّ
ال�ضعف �إذ �أنه و�إن � ّأقر الف�صل  20من الد�ستور �أن املعاهدات
حل ال يخلو من ّ
املجل�س ّ ١٦٢مت ّ
الدولية املوافق عليها من قبل املجل�س النيابي �أعلى من القوانني ،وهو �أمر بالغ الأهمية حتى ال تذهب ال�سلطة
ان�ضمت �إليها تون�س ،فقد �أ�ضاف �أن
الت�رشيعية �إىل ّ
�سن قوانني خمالفة لل�رشائع الدولية التي وافقت عليها �أو ّ
هذه املعاهدات �أدنى من الد�ستور قيمة ،الأمر الذي مل يذهب �إليه الد�ستور اجلزائري املذكور �آنفا ،وهي �إ�ضافة
غري �سليمة لأنها �إذا كانت تعني �أن املعاهدات ال�سابقة ل�صدور د�ستور  2014والتي قد يرى البع�ض �أنها خمالفة
١٦٣
تقر
له لن تلزم الدولة التون�سية ،فهذا �أمر خمالف لأحكام معاهدة في ّنا التي �صادقت عليها تون�س والتي ّ
ب�أ ّنه ال يجوز لأي دولة �أن ّ
بحجة
تتنكر لتع ّهداتها الدولية التي التزمت بها عند م�صادقتها على اتفاقيات دوليةّ ،
خمالفتها لقانونها الداخلي١٦٤.
 160املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ـ اجلزائر ـ الدورة احلادية واخلم�سون ـ � 13شباط /فرباير � 2 -آذار/مار�س . 2012
راجع وثيقة الأمم املتحدة :
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CEDAW/C/DZA/CO/3-4
CEDAW/C/DZA/Q/3-4/Add.1 - 9 January 2012

جند هذا التحفّظ خا�صة لدى نواب حركة النه�ضة الذين قاموا بحملة حا ّدة �ض ّد معاهدة  CEDAWخا�صة بعد �أن �أعلنت حكومة امل�ؤقتة قبل
ان�ضمت �إليها مر ّوجني لكونها معاهدة مت ّهد لإقرار حقوق املثليني.
االنتخابات الت�أ�سي�سية رفع التحفظات التي و�ضعتها تون�س على هذه املعاهدة عندما ّ
 163يتع ّلق الأمر باتفاقية فينا لقانون املعاهدات والتي وقع اعتمادها من قبل امل�ؤمتر العام للأمم املتحدة يف  22مايو 1969
 164هذا ما جاء بالف�صل  27من هذه املعاهدة
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�أما �إذا ّ
تعلق الأمر باملعاهدات التي �ستوافق عليها تون�س م�ستقبال ف�إن هذه الإ�ضافة بكونها دون الد�ستور مرتبة
ال معنى لها وهي من قبيل التز ّيد لأن املحكمة الد�ستورية وفق الف�صل  120من الد�ستور تنظر يف مدى
مطابقة هذه املعاهدات للد�ستور قبل املوافقة عليها وتبعا لذلك ف�إن الدولة التي يتبينّ لها �أن املعاهدة مو�ضوع
تنقح د�ستورها مبا
النظر من قبل حمكمتها الد�ستورية خمالفة لد�ستورها �إما �أن متتنع عن املوافقة عليها �أو �أن ّ
يتالءم مع هذه املعاهدة ثم توافق عليها �إذا كانت حري�صة على االن�ضمام �إليها.
�أما النموذج الأخري الذي ي�ستدعي �أن ن�ستجلبه يف ما ّ
يتعلق مبكانة القانون الدويل من الأنظمة القانونية
الداخلية للدول العربية فهو ما ورد بالد�ستور املغربي الذي ميكن �أن نعتربه �أف�ضل �صورة عن تذبذب الأنظمة
العربية الإ�سالمية بخ�صو�ص م�س�ألة حقوق الإن�سان يف كونيتها و�شموليتها.
وبالفعل جند الد�ستور املغربي يخطو خطوات جريئة يف اجتاه االعرتاف بكونية و�شمولية وترابط حقوق
الإن�سان و�إقراره التزام اململكة بها كما جاءت يف العهود واملواثيق الدولية وذلك يف ديباجته  ١٦٥ويف املادة
 19منه � ١٦٦ .إال �أنه مبا�رشة بعد هذا الإقرار ويف كل من هاذين املو�ضعني ي�ضيف �سقفا ال ميكن لهذه
احلقوق �أن ّ
يقر نف�س الد�ستور يف الديباجة
الرا�سخة التي ّ
تتخطاه �أو �أن تخالفه �أال وهو مقومات الهوية الوطنية ّ
بتبوء الدين الإ�سالمي مكانة ال�صدارة فيه .ف�أعادنا الد�ستور املغربي برتكيزه على ثوابت اململكة
تتميز ّ
�أنها ّ
وتبوء الدين الإ�سالمي �صدارة هويتها �إىل املر ّبع الأول �أي ذاك الذي حتكمه قواعد ومعايري دينية علما و�أن
الرجل يف هذا ال�ش�أن هي الأكرث ه�شا�شة �أمام ال�ضوابط ال�رشعية الدينية.
حقوق املر�أة وامل�ساواة بينها وبني ّ
وبالتايل نالحظ �أن موقف الد�ستور املغربي من ال�رشعية الدولية حلقوق الإن�سان ت�شوبه تلك الإزدواجية التي
نلم�سها تقريبا يف جميع الد�ساتري العربية والتي قلنا �أنها بقيت يف منزلة بني منزلتني فال رامت البقاء (حتت
�ضغط جانب من جمتمعاتها) يف �شكل حمافظ ديني �رصف وال ّ
متكنت من تخلي�ص �سيا�ستها وقانونها متاما
من هاج�س الهوية الدينية.
الرجعية يف املجتمعات
و�إن هذا التذبذب
ّ
والرتدد لل�سلطة هو الذي من �شانه �أن يدعم القوى املحافظة بل ّ
العربية حيث تعوق احلركات واحلمالت احلقوقية الن�سوية منها وغري الن�سوية من �أجل �إن�صاف املر�أة ومتكينها
من حقوقها كما وردت باملواثيق واملعاهدات الدولية ،و�إن ال�سلطة ّ
كلما �ضعفت م�رشوعيتها �إما لكونها
�سدة احلكم بطرق غري دميقراطية �أو لأنها متار�س هذا احلكم بطرق غري دميقراطية ت�سعى �إىل
و�صلت �إىل ّ
احل�صول على دعم جمتمعي من طرف �أي فئة كانت فنجدها تنتهج �سيا�سات تر�ضية للقوى االجتماعية الأكرث
تطرفا ويف املقابل جند هذه الأخرية تتعاظم وتكت�سب الثقة يف النف�س ب�سبب م�ساندة �أو جماراة ال�سلطة
ّ
احلاكمة لها فتبقى ق�ضية حقوق الن�ساء رهينة هذين الطرفني.

 165جاء يف توطئة الد�ستور املغربي "اململكة تلتزم بجعل االتفاقيات الدولية كما �صادق عليها املغرب ويف نطاق �أحكام الد�ستور وقوانني اململكة وهويتها
الوطنية ال ّرا�سخة ت�سمو فور ن�شرها على الت�شريعات الوطنية وتعمل على مالءمة هذه الت�شريعات مع ما تتط ّلبه تلك امل�صادقة"
 166املادة  19من الد�ستور املغربي «يتمتّع ال ّرجل واملر�أة على قدم امل�ساواة باحلقوق واحلريات املنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية
والبيئية الواردة يف هذا الباب من الد�ستور ويف مقت�ضياته الأخرى وكذا يف االتفاقيات واملواثيق الدولية كما �صادق عليها املغرب ّ
وكل ذلك يف نطاق �أحكام
الد�ستور وثوابت اململكة وقوانينها»
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 رابع ًا ـ امل�ساواة وعدم التمييز�إذا كانت املعايري الثالث الأوىل �أي جندرة اللغة وعالقة الدين بالدولة ومكانة القانون الدويل ،ت�سمح
بو�ضع الد�ساتري مو�ضوع الدر�س يف �إطار عام ي�سمح ب�إدراجها �ضمن طيف يرتاوح بني نقي�ضني هما الغياب التام
مقوماتها ،ف�إن البحث يف مدى ح�ضور مبد�أي امل�ساواة وعدم التمييز على �أ�سا�س
للجندرة والأخذ بكامل ّ
اجلن�س ي�سمح بالنظر يف مبادئ دقيقة وحا�سمة يف الآن ذاته بهذا ال�ش�أن.
امل�ساواة:
تقر جميعها
تقر مببد�أ امل�ساواة �أمام القانون على انها ال ّ
�إن امللفت لالنتباه هو �أن جميع الد�ساتري مو�ضوع الدر�س ّ
بامل�ساواة يف احلقوق والواجبات .وما ينبغي لفت االنتباه �إليه هو �أن يف بع�ض الد�ساتري خلط بني امل�ساواة �أمام
القانون وامل�ساواة يف القانون والتي تعني امل�ساواة يف احلقوق واحلريات والواجبات يف حني �أنهما ميثالن مبد�أين
يقر يف مادته
خمتلفني و�إن كانا مرتابطني .فلو �أخذنا على �سبيل املثال الد�ستور العراقي ل�سنة  2005جنده ّ
 14ب�أن« :العراقيون مت�ساوون �أمام القانون دون متييز ب�سبب اجلن�س �أو العرق �أو القومية �أو الأ�صل �أو اللون �أو
الدين �أو املذهب �أو املعتقد �أو الر�أي �أو الو�ضع االقت�صادي �أو االجتماعي».
وينبغي الت�أكيد هنا �أن امل�ساواة �أما القانون ال تكفل بال�رضورة امل�ساواة يف احلقوق �إذ ميكن �أن القوانني التي
تعطي للمر�أة ن�صف مناب الرجل يف املرياث �أو تلك التي تفر�ض على املر�أة احل�صول على ترخي�ص من ّ
ويل
الرجل لكن جميع الن�ساء
�أمرها لل�سفر خارج الوطن هي قوانني حترم املر�أة من حقوقها كاملة بالت�ساوي مع ّ
مت�ساويات مبقت�ضى هذه القوانني فهي تنطبق على جميعهن ،بعبارة �أخرى ميكن جلميع الن�ساء �أن يت�ساوين �أمام
ت�سوي بينهن وبني الرجال يف ما ّ
يتعلق باحلقوق واحلريات.
قوانني ال ّ
�أما الد�ستور الأردين فدمج بني امل�ساواة يف احلقوق والواجبات وامل�ساواة �أمام القانون ف�أوردهما يف نف�س املادة
بل يف نف�س اجلملة حيث جاء يف املادة  6ما يلي « :الأردنيون �أمام القانون �سواء ،ال متييز بينهم يف احلقوق
والواجبات و�إن اختلفوا يف اللغة والعرق والدين».
واعتمد الد�ستور التون�سي هو الآخر نف�س الدمج بني املبد�أين حيث جاء يف مادته � 21أن« :املواطنون
واملواطنات مت�ساوون يف احلقوق والواجبات وهم �سواء �أما القانون من غري متييز »...
لكنه من ال�رضوري ذكر ما ورد يف الد�ستور اجلزائري الذي ف�صل بني امل�ساواة �أمام القانون التي وردت يف
يتذرع ب�أي متييز يعود �سببه �إىل
مادته  32يف هذه ال�صيغة »:كل املواطنني �سوا�سية امام القانون وال ميكن �أن ّ
املولد �أو العرق �أو اجلن�س �أو الر�أي �أو �أي �رشط �أو ظرف �آخر �شخ�صي �أو اجتماعي».
بينما ورد مبد�أ امل�ساواة يف احلقوق والواجبات يف مادة قائمة بذاتها وهي املادة  34التي � ّأقرت« :ت�ستهدف
امل�ؤ�س�سات �ضمان م�ساواة كل املواطنني واملواطنات يف احلقوق والواجبات »...
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و�إن ما حدث يف م�رص بني د�ستور  2012ود�ستور  2014لأف�ضل دليل على �أن �إقرار امل�ساواة بني املر�أة
والرجل يف احلقوق واحلريات وامل�ساواة بينهما �أمام القانون م�س�ألة غري م�ضمونة وال حم�سومة و�أن �إقرارهما يبقى
ّ
رهن طبيعة القوى ال�سيا�سية املهيمنة على ال�ساحة �إذ �أنه بعد �أن جاء د�ستور  2012املعروف بكونه د�ستور
الإخوان ّ
متنكرا يف نف�س الوقت ملبد�أ امل�ساواة وملبد�أ عدم التمييز حتى �أنه خال من �أية �إ�شارة �إليهما جاء
د�ستور  2014ليعيد ت�صويب الأمور وليذهب �إىل �أبعد ما ذهب �إليه الد�ستور التون�سي مثال حيث جاء يف
املادة  11منه« :تكفل الدولة حتقيق امل�ساواة بني املر�أة والرجل فى جميع احلقوق املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية
نود
واالجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الد�ستور« ...وتعقيبا على ما جاء يف هذه املادة من الد�ستور امل�رصي ّ
�أن ّ
نذكر ب�أن نقطة ال�ضعف املتعلقة بعدم الف�صل بني امل�ساواة يف احلقوق والواجبات واحلريات من جهة وامل�ساواة
�أمام القانون من جهة ثانية م�شفوعة بهنة �أخرى تكمن يف �أن عددا من الد�ساتري يق�رص امل�ساواة بني املواطنني
�أو يف �أح�سن احلاالت بني املواطنني واملواطنات دون االرتقاء بها �إىل م�ساواة بني املر�أة والرجل على عك�س
يرتدد يف مادته  19للإقرار ب�أن:
ما ذهب �إليه الد�ستور امل�رصي املذكور وكذلك الد�ستور املغربي الذي مل ّ
«يتم ّتع الرجل واملر�أة على قدم امل�ساواة باحلقوق واحلريات املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية
والبيئية »...
جدا� ،إمنا الإ�شكال يف الأطراف
عاما ّ
وعليه ف�إن الإ�شكال ال يكمن يف م�ستوى الإقرار املبدئي الذي يبقى ّ
املعنية بهذه امل�ساواة :هل ّ
يتعلق الأمر بامل�ساواة بني املواطنني ،و�أي مواطنني ت�شمل هذه الكلمة يف �صورة
اقت�صار الن�ص على �صيغة ّ
املذكر� ،أم بني املواطنني واملواطنات �أم بني الأ�شخا�ص �أم بني الن�ساء والرجال؟ علما
�أن النتيجة تختلف من عبارة �إىل �أخرى وكذلك امكانية الت�أويل ال�ضيق والإق�صائي للمر�أة.
املخ�ص�ص جلندرة لغة الد�ستور ّ
نذكر فقط ب�أن مبد�أ امل�ساواة بني املر�أة
فدون العودة �إىل ما ّمت حتليله يف اجلزء
ّ
ه�شا ورهن اختالف الت�أويالت واختالف الظروف ال�سيا�سية واالجتماعية واختالف احلقوق
والرجل �سيبقى ّ
التوجه للمر�أة �أو على الأقل للمواطنة ب�شكل مبا�رش ووا�ضح عند تناول
يتم ّ
واحلريات مو�ضوع النزاع ما مل ّ
الن�ص الد�ستوري لهذه احلقوق واحلريات.
كما �أن فاعلية الإقرار بامل�ساواة بني املواطنني واملواطنات �أو بني املر�أة والرجل بقي كما �سبق و ر�أينا مرتبطا يف
�أغلب الد�ساتري مبا تقت�ضيه هوية الدولة التي حتيل بدورها يف كل احلاالت �إىل الإ�سالم الأمر الذي ميكن
يتعلق بو�ضع املر�أة١٦٧.
�أن يفرغ الإقرار بامل�ساواة يف �صيغته العامة من حمتواه يف ما ّ
عدم التمييز:
و�إن ورد مبد�أ عدم التمييز يف �أغلب الد�ساتري �إال �أنه مل يكت�س نف�س الو�ضوح يف جميعها �إذ ورد �أحيانا مبد�أ
حظر التمييز ال يف احلقوق واحلريات والواجبات بل ّمت ربطه بامل�ساواة �أمام القانون كما ورد ذلك يف املادة 21
من الد�ستور التون�سي التي �سبق و�أ�رشنا �إليها كما �أن عدم التمييز ورد يف هذه املادة ب�شكل عر�ضي يف �آخر
الف�صل  21دون ا�ستعمال عبارة بحظر كل �أ�شكال التمييز على �أي �أ�سا�س كان مثال �أو تعداد �أوجه التمييز
املحظورة وهي النوع االجتماعي (اجلن�س) �أو العرق �أو الدين �أو اللغة �أو املن�ش�أ �أو الفكر �أو الإعاقة .

 167راجع يف هذا ال�ش�أن الفقرة املتعلقة بعالقة الدين بالدولة وتلك املتعلقة مبكانة القانون الدويل.
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القوة يف الباب ّ
املتعلق باحلقوق واحلريات جند املجل�س
ولأن مبد�أ عدم التمييز مل يرد يف الد�ستور التون�سي بهذه ّ
الت�أ�سي�سي الذي كتب الد�ستور ال يجد حرجا يف تكري�س هذا التمييز وذلك يف املادة  74واملت�صلة ب�رشوط
الرت�شح لرئا�سة اجلمهورية �إذ �أن الرت�شح لهذا املن�صب ال يجوز لغري امل�سلم فاملادة  74من الد�ستور جندها
ّ
امل�رشع
متعار�ضة متاما مع ما جاء يف املادة  21منه .و�إمنا اعتماد ال�سلطة الت�أ�سي�سية لهذا ال�رضب من عتمده ّ
�ضد املر�أة يف جمال احلقوق واحلريات والواجبات.
م�ستقبال لإقرار قوانني متييزية ّ
ميكن �أن نالحظ كذلك �ضعف الد�ستور الأردين على �إثر تعديله �سنة  2011ب�ش�أن م�س�ألة عدم التمييز حيث
ورد يف املادة  6منه �أن« :الأردنيون �أمام القانون �سواء ال متييز بينهم فى احلقوق والواجبات و�إن اختلفوا فى
تطرق هذه املادة � 6إىل م�س�ألة عدم التمييز بني الأردنيني يف احلقوق والواجبات
العرق واللغة والدين».عند ّ
ذكرت «اللغة والعرق والدين» كاعتبارات ال يجوز التمييز بينهم على �أ�سا�سها دون ذكر اجلن�س ودون اعتماد
ما يفيد ب�أن �أ�سباب التمييز املحظور جاءت يف هذه املادة على �سبيل الذكر ال احل�رص ،حتى يت�س ّنى للجهات
امل� ّؤولة لها قبول حظر �أ�سباب التمييز العتبارات �أخرى ومنها اجلن�س .كان من املفرو�ض �أن ترد الفقرة الأوىل
من هذه املادة  6يف هذه ال�صيغة على ال ّأقل « :الأردنيون �أمام القانون �سواء ال متييز بينهم يف احلقوق
والدين �أو يف غريها من االعتبارات»
والواجبات و�إن اختلفوا يف اللغة والعرق ّ
على �أنه ميكن �أن ن�شيد مبا جاء يف الد�ستور العراقي الذي مل يكتفي ب�إقرار امل�ساواة وعدم التمييز بل � ّأقر
مادته « :14العراقيون مت�ساوون �أمام
ب�رصيح العبارة عدم جواز التمييز على �أ�سا�س اجلن�س حيث جاء يف ّ
القانون دون متييز ب�سبب اجلن�س �أو العرق �أو القومية �أو الأ�صل �أو اللون �أو الدين �أو املذهب �أو املعتقد �أو الر�أي
�أو الو�ضع االقت�صادي �أو االجتماعي» �إال �أننا جند فيه نف�س ال�ضعف الذي الحظناه بخ�صو�ص الد�ستور التون�سي
�أي �إقراره امل�ساواة وعدم التمييز �أمام القانون ال يف احلقوق والواجبات و�إن ذهب الد�ستور العراقي �إىل �إقرار
حد ال�سواء يف منح اجلن�سية العراقية لأبنائهما وذلك يف املادة  18منه والتي تن�ص على
حق الأم والأب على ّ
«حق اجلن�سية لكل من ولد لأب عراقي �أو لأم عراقية» .علما و�أن م�س�ألة حق الأم يف منح جن�سيتها لأبنائها
حادة يف املجتمعات العربية �إىل درجة �أن بع�ض الد�ساتري
م�س�ألة ما فتئت تثري انق�سامات وخالقات �سيا�سية ّ
التقدم يف عملية كتابة الد�ستور لعجز اخلروج بتوافق ب�ش�أنها
حتيل ح�سمها
للم�رشع عندما ت�صبح عائقا دون ّ
ّ
ّ
كما حدث بالن�سبة مل�رشوع الد�ستور الليبي حيث جاء يف مادته « 10تنظم �أحكام اجلن�سية الليبية وكيفية
حد ال�سواء يف منح اجلن�سية امل�رصية
اكت�سابها و�سحبها بقانون  »...وجاء نف�س الإقرار بحق الأم والأب على ّ
لأبنائهما يف املادة ال�ساد�سة من الد�ستور امل�رصي ل�سنة  2014الذي جاء فيها «اجلن�سية حق ملن يولد لأب
م�رصي �أو لأم م�رصية »...
�إال �أن ق�ضية اجلن�سية ال تزال متثل �إحدى �أهم مطالب احلركات الن�سوية بالدول العربية التي مل حت�سمها� .أما عن
الد�ستور ال�سوري ف�إنه و�إن دمج مبد�أ امل�ساواة يف احلقوق والواجبات مع مبد�أ عدم التمييز �إال �أنه ذكر ب�رصيح
العبارة الأ�س�س التي ال يقبل ب�ش�أنها التمييز ومن بينها حظر التمييز على �أ�سا�س اجلن�س وذلك يف مادته 33
التي جاء فيها :املواطنون مت�ساوون يف احلقوق والواجبات ال متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو
اللغة �أو الدين �أو العقيدة.تكفل الدولة مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص بني املواطنني».
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والرجل �أمرا �رضوريا على �أنه غري كاف.
ميثّل التن�صي�ص على احلقوق واحلريات وعلى امل�ساواة ب�ش�أنها بني املر�أة ّ
مدة عقودّ ،دون فيها من احلقوق واحلريات ما
وقد اختربت املجتمعات العربية د�ساتري عا�شت حتت �سلطانها ّ
يغري �إال �أنها ذاقت من اال�ضطهاد وعنف الدولة والتمييز والإق�صاء ما يف�سرّ االنتفا�ضات والثورات التي عا�شتها
الرجل واملر�أة
منذ � 6سنوات ،ولذلك وجب النظر �إىل جانب م�س�ألة تو ّفر �أحكام حول امل�ساواة يف احلقوق بني ّ
�ضد هذه الأخرية ،يف وجود �آليات �ضمان وحماية لهذه احلقوق.
وعدم التمييز ّ
ويف هذا امل�ستوى كذلك جند مراوحة يف د�ساتري العامل العربي مو�ضوع البحث بني ن�صو�ص مل تعر �أي اهتماما
ملثل هذه ال�ضمانات وهي �أ�سا�سا الد�ساتري ال ّأقل التزاما مبعايري اجلندرة يف كتابة الد�ساتري ونذكر من بينها
تعد الد�ساتري الأ�ضعف يف هذه النقطة .رغم �أن هذا الأخري
د�ستور لبنان ود�ستور �سوريا ود�ستور الأردن التي ّ
�أي الد�ستور الأردين �أورد يف مادته  23ما يوحي باعتماد �آليات تدعم �ضمان وحماية حقوق املر�أة حيث
جاء فيها« :توفر الدولة للمر�أة جميع الفر�ص التي تتيح لها امل�ساهمة الفعالة و الكاملة يف احلياة ال�سيا�سية و
االقت�صادية و االجتماعية و الثقافية ،وعمل على �إزالة القيود التي متنع تطورها و م�شاركتها يف بناء املجتمع».
لكن هذا الإقرار ال يحمل �أية �ألية وا�ضحة �أو ملمو�سة وال يعدو �أن يكون �سوى برناجما �أو م�رشوعا �سيا�سيا
يبقى جت�سيده رهن �إرادة ال�سلطة.
وجنذ يف بقية الد�ساتري مراوحة بني �آليات عامة تقليدية و�آليات حديثة ت�ستهدف املر�أة ب�صفتها تلك.
�أما عن الآليات التقليدية فتتمثّل �أوال يف ال�سلطة الق�ضائية التي � ّأكدت بع�ض الد�ساتري اجلديدة (�أو الد�ساتري
يف �صيغتها اجلديدة بالن�سبة للتي اكتفت بعملية تنقيح) على دورها املحوري يف �ضمان احلقوق واحلريات
تدخل ال�سلط
وحمايتها على �أن دورها هذا يبقى م�رشوط بتمكينها من اال�ستقالل ال�رضوري حلمايتها من ّ
ال�سيا�سية يف �أعمالها وحتديدا ال�سلطة التنفيذية التي لطاملا �أن جعل منها اال�ستبداد �أداة �رضب ملعار�ضيه.
وقد ورد على �سبيل املثال يف املادة  102من الد�ستور التون�سي ل�سنة  2014يف هذا ال�ش�أن �أن« :الق�ضاء
ّ
م�ستقلة ت�ضمن �إقامة العدل وعلوية الد�ستور و�سيادة القانون وحماية احلقوق احلريات» .ويف هذه املادة
�سلطة
ربط بني قدرة الق�ضاء على مواجهة هذه امل�س�ؤوليات وانت�صابه ك�سلطة قائمة بذاتها وم�ستقلة .و�أ�ضافت املادة
يحجر ّ
تدخل يف �سري الق�ضاء .ويلتزمون مببادئ النزاهة واحلياد»  .وجند
كل ّ
 109من نف�س الد�ستور �أنه ّ
تقريبا نف�س ال�صيغة يف املادة  120من م�رشوع الد�ستور الليبي الذي جاء فيه« :ال�سلطة الق�ضائية م�ستقلة
ّ
م�ستقلون يف �أداء وظائفهم ،ال
وظيفتها �إقامة العدل و�ضمان �سيادة القانون وحماية احلقوق احلريات .والق�ضاة
يخ�ضعون لغري القانون.»...
وذهبت ليبيا �إىل �أبعد مما ذهب �إليه الد�ستور التون�سي بخ�صو�ص التدخل يف �سري الق�ضاء �إذ جعلت منه وفق
نف�س الف�صل جرمية ال ت�سقط بالتقادم.

� 168أنظر �سيلفيا �سيوتو و�إبراهيم دراجي ـ املرجع ال�سابق ـ الف�صل  :5كيف ن�ضمن تنفيذ الد�ستور؟
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كما جند يف املادة  107من الد�ستور املغربي ل�سنة � 2011إقرارا ب�أن« :ال�سلطة الق�ضائية م�ستقلة عن ال�سلطة
الت�رشيعية وال�سلطة التنفيذية ،امللك هو ال�ضامن ال�ستقالل الق�ضاء».
تدخل ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية �إال
ونالحظ �أنه رغم �أنه ّمت الن�أي بال�سلطة الق�ضائية عن �إمكانية ّ
�أن امللك بقي ال�ضامن لإ�ستقالل الق�ضاء يف حني �أنه من املفرو�ض �أن الق�ضاة �أنف�سهم من خالل املجل�س
الأعلى للق�ضاء �أو �أي هيئة �أخرى ممثلة لهم هي التي ت�سهر على ا�ستقالل هذا اجلهاز املحوري يف �إر�ساء دولة
القانون .كما �أن �إ�ضافة املادة  108من نف�س الد�ستور �أن الق�ضاة ال يعزلون وال ينقلون �إال مبقت�ضى القانون
ال ّ
تتم وفق الر�أي
ي�شكل �ضمانا يف ّ
حد ذاته �إذ كان من الأجدى �أن ّ
ين�ص الد�ستور نف�سه �أن العزل والنقل ّ
املطابق للمجل�س الأعلى للق�ضاء حتى ال تبقى بيد امللك �سلطة تقديرية يف هذا املجال ت�سمح له ب�إخ�ضاع
ال�سلطة الق�ضائية له.
لكن الد�ستور املغربي �أدرج ،رغم هذا الوهن من جهة ا�ستقالل اجلهاز الق�ضائي عن ال�سلطة امللكيةّ ،ن�صا بالغ
تدخل يف الق�ضايا املعرو�ضة على الق�ضاء وال
تفر ب�أنه« :مينع كل ّ
الأهمية وهو ما جاء باملادة  109منه والتي ّ
يتلقى القا�ضي ب�ش�أن مهمته الق�ضائية �أي �أوامر و�أي تعليمات وال يخ�ضع لأي �ضغط»...
لكن دور الق�ضاء يف �ضمان منظومة احلقوق واحلريات وحتديدا �إنفاذ امل�ساواة بني املر�أة والرجل ب�ش�أنها يقرتن
بال�رضورة ب�أمر �آخر لكننا ال نكاد جند له تكري�سا ال يف الد�ساتري وال يف القوانني املت�صلة بتنظيم ال�سلطة
الق�ضائية يف البالد العربية ،ويتمثّل هذا الأمر يف �ضمان متثيل املر�أة �أو ح�ضورها يف اجلهاز الق�ضائي لأن
التوجه �إىل الق�ضاء للمطالبة بحقوقها ثانيا لأن طبيعة الأحكام
حل�ضورها فيه دور هام � ّأوال يف ت�شجيع املر�أة على ّ
١٦٩
وطبيعة تعليلها قد ال تكون نف�سها ح�سب ما �إذا كان القا�ضي امر�أة �أم رجل  .ويف هذا املجال ال جند
تن�صي�صا على كوتا �أو حتى دعما حل�ضور املر�أة يف الق�ضاء يف ما عدا تن�صي�ص الد�ستور التون�سي ل�سنة 2014
يف مادته  46على �سعي الدولة على �ضمان التنا�صف بني الرجل واملر�أة يف الهياكل املنتخبة .وباعتبار املجل�س
الأعلى للق�ضاء وهو الهيئة امل�س�ؤولة على �ضمان ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية وعلى ح�سن �سري الق�ضاء ،منتخب
ف�إن عملية تر�شيح الق�ضاة متّت مبا ي�سمح بتحقيق هذا التنا�صف ومتّت انتخابات املجل�س الأعلى للق�ضاء فعال
بتون�س و�أف�ضت نتائجها �إىل انتخاب  18امر�أة من �أ�صل  32ع�ضوا �أي بن�سبة تفوق  %50من العد اجلملي
للأع�ضاء.
ودائما بالرجوع �إىل التجربة التون�سية نالحظ ثبات احلر�ص يف متثيل املر�أة يف الق�ضاء مبا فيه �أعلى �أجهزته
وميكن �أن نذكر يف هذا ال�ش�أن ما ورد باملادة  10من القانون الأ�سا�سي اخلا�ص باملحكمة الد�ستورية التون�سية
يتم تعيني �أع�ضاء املحكمة الد�ستورية تباع من طرف جمل�س نواب ال�شعب واملجل�س
والذي جاء فيه �أنهّ « :
الأعلى للق�ضاء ورئي�س اجلمهورية ...مع ال�سعي �إىل احرتام مبد�أ التنا�صف»١٧٠.

� 169أنظر يف هذا ال�ش�أن :باور غ ،.داووين ج ، .النوع االجتماعي والق�ضاء يف �إفريقيا :من احلجب �إىل التنا�صف روتلدج.2015 ،

Bauer G. & Dawuni J., Gender and the Judiciary in Africa, from obscurity to parity, Routledge, 2015
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و ميكن �أن نذكر يف نف�س ال�سياق ما جاء به الد�ستور املغربي بخ�صو�ص التنا�صف بني املر�أة والرجل حيث
حد �إحداث هيئة د�ستورية م�ستقلة مكلفة باملنا�صفة وحماربة جميع �أ�شكال التمييز
ذهب هذا الد�ستور �إىل ّ
�ضيعت � ّأول فر�صة �أتيحت لها بعد �إ�صالحها الد�ستوري
وذلك مبقت�ضى مادته � .164إال �أن للمملكة املغربية ّ
للإيفاء بتع ّهدها الوارد بالفقرة الثانية من املادة  19من د�ستورها والتي � ّأقرت �أن الدولة ت�سعى �إىل حتقيق
املنا�صفة بني الرجال والن�ساء ،حيث �أنه ّمت الطعن يف قانون حمكمتها الد�ستورية �أمام املجل�س الد�ستوري
وذلك لعدم د�ستورية الفقرة  4من املادة الأوىل من هذا القانون لكونها تدعو �إىل مراعاة متثيلية الن�ساء من
قبل كل جهة من اجلهات املكلفة بتعيني �أع�ضاء املحكمة الد�ستورية .واعترب املجل�س الد�ستوري فعال يف قرار
له �صادر يف  25يونيو � 2014أن تلك الفقرة من املادة الأوىل من قانون املحكمة الد�ستورية هي فعال خمالفة
يقر بامل�ساواة بني املر�أة والرجل ويدعو �إىل مكافحة كل �أ�شكال التمييز.
للمادة  19من الد�ستور الذي ّ
فتم بالفعل �إبطال الفقرة الرابعة من املادة الأوىل من قانون املحكمة الد�ستورية وتر ّتب عن ذلك �أن املحكمة
ّ
ت�ضم اليوم �إال امر�أة وحيدة من بني  12ع�ضوا.
ال
املغربية
الد�ستورية
ّ
و�إ�ضافة �إىل هذاّ ،
تتجلى �آليات حماية احلقوق واحلريات ب�شكل عام و�ضمان املبد�أ الأ�سا�سي ب�ش�أنها وهو امل�ساواة
بينّ املر�أة والرجل يف التم ّتع بها ،يف انتهاج بع�ض الد�ساتري حت�صني منظومة احلقوق واحلريات الواردة بها بحيث
ال يجوز تعديلها ب�شكل ي� ّؤدي �إىل الت�ضييق فيها �أو النكو�ص بها .و�إن هذا ال�ضمان لعلى غاية من الأهمية لأنه
يحمي منظومة احلقوق واحلريات من الأغلبية التي ميكن �أن مت�سك بزمام ال�سلطة حتى و�إن كانت و�صلت
�سدة احلكم عن طريق االنتخابات ،والتي ميكن ،بح�سب روافدها الإيديولوجية �أو ال�سيا�سية� ،أن تنزع
�إىل ّ
�إىل تعديل الد�ساتري مبا ين�سف احلقوق واحلريات املكفولة فيه .وبالفعل جاء يف الف�صل  49من الد�ستور
التون�سي ل�ستة � 2014أن «ال يجوز لأي تعديل �أن ينال من مكت�سبات حقوق الإن�سان وحرياته امل�ضمونة بهذا
ّ
تقر
الد�ستور� ».أو الد�ستور املغربي يف مادته  175الواردة يف الباب  13منه
واملتعلق مبراجعة الد�ستور حيث ّ
�أ ّنه« :ال ميكن ان تتناول املراجعة (�أي تعديل الد�ستور) الأحكام املتعلقة بالدين الإ�سالمي ،وبالنظام امللكي
للدولة ،وباالختيار الدميقراطي للأمة ،وباملكت�سبات يف جمال احلريات واحلقوق الأ�سا�سية املن�صو�ص عليها
يف هذا الد�ستور».
�أما بالن�سبة للآليات اخلا�صة باملر�أة ميكن احلديث عن الهيئات العمومية امل�ستقلة وهي �سلط عمومية م�ستحدثة
�أقرت الد�ساتري اجلديدة �إن�شاءها وميكن �أن نذكر منها هيئة املنا�صفة وحماربة جميع �أ�شكال التمييز التي جاء
بها الد�ستور املغربي يف مادتيه  19و  ،164والتي �أ�رشنا �إليها �آنفا كما ميكن �أن نذكر �آلية «الكوتا» �أو املنا�صفة
رغم ما وجده �إر�سا�ؤها من معار�ضة داخل الهيئات ّ
املكلفة بكتابة الد�ستور � ١٧١أو داخل املجتمع ذاته ،فهنالك
من الدول التي ّ
حمددة على غرار م�رشوع الد�ستور الليبي الذي � ّأقرها يف املادة
متكنت من �إدراج «كوتا»
ّ
 184منه بن�سبة  %25بخ�صو�ص جمل�س النواب واملجال�س املحلية و�إن كان ّقيد اعتمادها مبدتني نيابيتني
فقط بحجة �أنها تدابري متييزية وبالتايل ال ميكن قبولها �إال ب�صفة ا�ستثنائية وم�ؤقتة �إىل �أن تقلع املر�أة عن الو�ضع
الدوين الذي وجدت نف�سها حبي�سته ب�سبب تهمي�ش لها ي�رضب يف القدم� ،أو ما جاء يف املادة  180من
تقدر ب  %25لكن فقط يف املحليات بينما اكتفت مادتها 11
الد�ستور امل�رصي ل�سنة  2014حول «كوتا» ّ
التوج�س من دخول املر�أة
بالإقرار بتمثيل منا�سب للن�ساء داخل جمل�س ال�شعب الأمر الذي يعك�س ر�سوخ ّ
الف�ضاء ال�سيا�سي جنبا جلنب الرجل.
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وهنالك من الد�ساتري ما ذهب �إىل �أبعد من ذلك ف� ّأقر بال�سعي لتحقيق املنا�صفة يف التمثيل بالهياكل املنتخبة
على غرار ما ورد يف املادة  46من الد�ستور التون�سي �أو ما جاء يف املادة  19من الد�ستور املغربي �أو الدعوة
�إىل دعم املنا�صفة كما ورد بالد�ستور اجلزائري يف مادته .36
ونالحظ �إذا تباينا يف الد�ساتري العربية ال فقط على م�ستوى درجة انخراطها يف �إقرار امل�ساواة بني املر�أة
والرجل يف احلقوق واحلريات والواجبات باعتبارها �إن�سانة ومواطنة و�ضمان هذه امل�ساواة ،بل التباين كذلك
يف الآليات التي وقع اعتمادها للغر�ض.
ومهما يكن من �أمر ف�إن خروج املر�أة من دائرة املكانة الدونية وال�صورة النمطية يف املجتمعات العربية لي�س
�ضدها بل ترتبط �شديد
فقط رهن ن�صو�ص قانونية تكتفي بالت�رصيح بامل�ساواة بينها وبني الرجل وعدم التمييز ّ
يج�سد هذه الإرادة
االرتباط ب�إرادة �سيا�سية �صادقة وقوية يف هذا االجتاه .على �أن القرار ال�سيا�سي الذي ّ
ال�سيا�سية هو اليوم يف �أغلبه بيد الرجال الأمر الذي يجعل امل�س�ؤولية املُلقاة على عاتق احلركات احلقوقية
ب�شكل عام واحلركات الن�سوية ب�شكل خا�ص ثقيلة ،لأنها مطالبة اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى بحكم
خ�صو�صية اللحظة التاريخية املواتية للتغيريات� ،أن تتج ّند ،من جهة ،لتوعية املجتمع با�ستحقاق الن�ساء ملا
ل�صفها ،و من جهة ثانية لل�ضغط على �أ�صحاب القرار
تطلبنه من كرامة وحقوق وحريات ،وذلك حتى جتلبه ّ
حتى يلتزموا بالقواعد الد�ستورية وينزلوها �أر�ض الواقع.
ولعل ما ي�ستدعي الإ�شارة يف هذا املجال هو امل�صادقة يف تون�س يف  26يوليو  2017على القانون ّ
ّ
املتعلق
�ضد املر�أة وهو قانون طال انتظاره وا�ستغرق �إعداده ومناق�شته ما يقارب ال�سنتني١٧٢.
مبناه�ضة العنف ّ
أهم عائق دون
وبالفعل يعرف العنف ّ
�ضد املر�أة ب�شتى �أ�شكاله املادي واملعنوي والنف�سي واالقت�صادي وغريه � ّ
خروجها للف�ضاء العام واقتحامها املناف�سة ال�سيا�سية.
العينات من امل�سارات االنتقالية لدول العامل العربي والن�صو�ص الد�ستورية التي
ما ميكن ا�ستخال�صه من هذه ّ
�أفرزتها هذه امل�سارات هو �أن عملية االنتقال الد�ستوري وال�سيا�سي التي هي ب�صدد احلدوث يف هذا الف�ضاء
رغم وجود بع�ض النقاط امل�ضيئة هنا وهناك مل يكن للمر�أة فيها الن�صيب امل�أمول الذي من �ش�أنه �أن ينت�شلها
اله�ش وغري املن�صف لها ك�إن�سانة وكمواطنة �إذ �أنها ال زالت �سجينة املنظومة
من و�ضعها القانوين واالجتماعي ّ
الرجال ،كما �أنها بقيت كذلك حبي�سة
الدينية ّ
املقد�سة التي يحتكر �ضبط م�ضامينها ومالحمها وت�أويلها ّ
ّ
�أنظمة �سيا�سية ال زالت تخ�شى االنخراط يف الدميقراطية مما يك�شف بو�ضوح �أن ربيع الن�ساء مل يحل بعد.
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الف�صل الثالث:

درو�س ُم�ستفادة وبع�ض اال�ستنتاجات
�إن عملية االنتقال نحو الدميقراطية على �إثر ثورة �أو حراك ثوري وا�سع هي عملية دقيقة وال تخلو من املخاطر،
كما �أنها عملية قد ّ
تتعطل وتتعثرّ وقد ال تخلو من العنف .هي �أي�ضا مرحلة ّمتيزت بزخم غري م�سبوق وفقا
ل�شهادة كل الفاعلني الذين ّقدموا لنا �شهاداتهم يف هذا ال�ش�أن ،رغم فرتات اخلوف �أو الغ�ضب الذي جعلهم
ويتم�سكون بطموحاتهم .ورغم �أن كل جتربة انتقال دميقراطي ميكن �أن تعد فريدة من نوعها �إال �أنه
مي�ضون قدما
ّ
ميكن الوقوف على بع�ض امل�سائل التي من �ش�أنها جت ّنب جتارب �أخرى بع�ض اال�شكاليات �أو تكون منارة ميكن
اال�ستئنا�س بها يف مرحلة كتابة د�ستور جديد يطمح اىل تنظيم العالقة بني الدولة واملواطنني واملواطنات على
�أ�سا�س دميوقراطي ،فيحد من تغول �سلطة الدولة ويحمي احلقوق واحلريات وي�ضع �أ�س�س نظام احلكم ،ويوازن بني
ال�سلطات الثالث ،التنفيذية والت�رشيعية والق�ضائية ،ويحقق العدالة من منظور اجلندر.
يف هذا الف�صل املعني با�ستخال�ص الدرو�س امل�ستفادة وبع�ض اال�ستنتاجات التي قد تنري طريقنا يف امل�ستقبل،
ن�سعى اىل الإجابة عن �س�ؤالني �أ�سا�سيني :ما ال�رشوط التي يجب توافرها لكتابة د�ستور دميوقراطي يراعي معايري
اجلندر؟ وما هي �آليات و�ضمانات حماية امل�سار الدميوقراطي؟
 .١د�ساتري ما بعد الثورات :فر�ص وحتديات
يرت ّتب ب�شكل �آيل تقريبا عن �أجواء احلرية التي تعم بعد ثورة على منظومة ا�ستبدادية طفرة على م�ستوى امل�شهد
احلزبي ،حيث ت�شهد الأحزاب ال�سيا�سية تكاثرا يعك�س ّ
التعط�ش �إىل امل�شاركة يف ال�ش�أن العام .و�إن كان هذا
ي�شجع على البحث عن امل�شرتك وعلى التالحم بني القوى ال�سيا�سية املتقاربة في� ّؤدي �إىل
�إيجابي �إال �أنه قد ال ّ
ّ
تفكك القوى ال�سيا�سية و�إىل ت�شتيت التمثيل داخل الهيئات املنتخبة مبا ال ي�ضمن النجاعة على عملها كما �أنه
ّ
مكتظ حديث العهد بالن�ش�أة وغري مهيكل .كان
من �ش�أنه �أن يربك الناخبني والناخبات �أمام عر�ض حزبي
هذا من �سمات امل�شهد التون�سي وامل�رصي حيث ت�سارعت القوى ال�سيا�سية املختلفة يف ت�أ�سي�س �أحزاب دخلت
يف احللبة االنتخابية مفتقدة لقواعد �شعبية وهياكل م�ؤ�س�سية �رضورية ل�ضمان امل�شاركة احلقيقية واملمثلة لفئات
ال�شعب.
بالإ�ضافة اىل ذلك ،فلالنتقال نحو الدميقراطية كلفة اقت�صادية باهظة �إىل جانب كونه يطرح رهانات
يهدد امل�سار االنتقايل،
اقت�صادية كربى و�إذا مل يقع التعامل مع املعطى االقت�صادي ب�شكل ر�شيد ف�إنه ميكن �أن ّ
لأن اله�شا�شة االقت�صادية ّ
تخلف �شعورا باخليبة وت� ّؤدي �أحيانا بالبع�ض �إىل «احلنني» �إىل الو�ضع ال�سابق للثورة
�أو االنتفا�ضة.
�أخريا ،ي�ؤدي هذا االنفتاح الكبري يف املجال ال�سيا�سي اىل ظهور �أيديولوجيات وتيارات �سيا�سية متنوعة،
بع�ضها قد ي�سعى اىل ت�أ�سي�س نظام �سلطوي� ،أي نظام ال ي�ضمن امل�ساواة بني اجلميع ب�شكل عام ،وامل�ساواة
اجلندرية بوجه خا�ص ،مما ي�شكل حتديا كبريا �أمام املواطنني واملواطنات احلاملني باحلرية والدميوقراطية.
ت�ؤثر هذه العوامل على البيئة املواتية لكتابة الد�ساتري وعلى قدرة املجتمع والفاعلني على حتقيق توافق عادل
يلبي متطلبات الثورة.
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ولهذا ،ومع اعتبار �أن معظم الد�ساتري يف العامل كتبت بعد ثورات �أو حروب �أو هزات �أو
تغيريات �سيا�سية واجتماعية وا�سعة� ،إال �أنه من املهم الوعي بالتحديات التي تفر�ضها الظروف
املحيطة وعدم الإ�رساع يف �إجناز املهمة و�إعطاء الوقت الكايف للو�صول اىل توافق مقبول.
بالإ�ضافة اىل ذلك ،يجب امل�ضي يف اتخاذ �إجراءات اقت�صادية �إ�صالحية بهدف حتقيق العدالة
مع جتنب �إحداث هزات اجتماعية عنيفة ويف اطار توقعات واقعية.
 ق�ضايا املر�أة يف قلب �أي م�سار انتقايل نحو الدميوقراطيي�ؤثر الف�ضاء ال�سيا�سي املحيط باملفاو�ضات على و�ضع الن�ساء يف الد�ستور ،فنجد �أن ال�رصاعات ال�سيا�سية قد
يكون لها �أثر مبا�رش �أو غري مبا�رش يف توجيه م�سار تلك املفاو�ضات .فتواجه الن�ساء يف الأغلب مبنطق
الأولويات� ،أو دعوتهن اىل ت�أجيل امل�ساواة اجلندرية بدعوى �أنها لي�ست ملحة الآن و�أنه ميكن ت�أجيلها اىل
ما بعد حتقيق اال�ستقرار .ولكن �أثبتت التجارب املختلفة �أنه من اخلط�أ ف�صل ق�ضية املر�أة عن ق�ضايا احلريات
واحلقوق ال�سيا�سية وحتقيق الأمن ،وال ميكن �إحداث تقدم جذري يف جمال احلريات ب�شكل عام دون الأخذ
يف االعتبار حقوق الن�ساء كما الرجال .ومن ثم ،وكما تو�ضح لنا التجربة التون�سية ،من ال�رضوري اغتنام
ت�ستحقها مبا
فر�صة اللحظات الثورية الأوىل لتثبيت خيارات ترتقي بالو�ضع القانوين للمر�أة �إىل املرتبة التي
ّ
يقيد على الأقل معنويا ال�سلطات ال�سيا�سية الالحقة التي قد تفرزها االنتخابات والتي ال �أحد
من �ش�أنه �أن ّ
ي�ضمن م�سبقا ب�أي يد �ستكون .ولذا ،كان اال�رصار على ح�ضور ق�ضايا املر�أة وامل�ساواة اجلندرية ك�أولوية يف
جميع مراحل كتابة الد�ستور ورف�ض منطق الأولويات القائل ب�أن «الأن لي�س هو الوقت املنا�سب للحديث
عن حقوق الن�ساء» من �أهم العوامل التي مكنت املجتمع التون�سي من �صياغة د�ستور تتوافر فيه معايري العدالة
اجلندرية بن�سبة عالية مقارنة لي�س فقط بالد�ساتري يف املنطقة العربية ولكن �أي�ضا بالن�سبة الد�ساتري يف العامل.
�أما يف م�رص ،فتغلبت االعتبارات ال�سيا�سية احلزبية على املفاو�ضات حول العدالة اجلندرية ،فعلى الرغم من
جناح جلنة اخلم�سني يف كتابة ن�صو�ص جيدة اىل حد كبري لتحقيق العدالة اجلندرية� ،إال �أنه ب�سبب اعتبارات
متعلقة بنظام االنتخابات واملناف�سة بني الأحزاب والقوى ال�سيا�سية ،مل يتم حتديد ن�سبة مقاعد حمددة للن�ساء
يف الربملان ،على �سبيل املثال.
مثال �آخر من الأردن ،حيث مل يتم �إدراج كلمة اجلن�س يف املادة  ٦من الد�ستور املعدل ب�سبب هاج�س الوطن
البديل واخلوف من تبعاته على الهوية الأردنية .كان التف�سري �أن �إ�ضافة كلمة جن�س �سوف يفتح الباب �أمام
تعديل قوانني اجلن�سية بحيث ي�سمح لأعداد كبرية من الفل�سطينيني املقيمني يف الأردن واملتزوجني من �أردنيات
احل�صول على اجلن�سية الأردنية ،الأمر الذي يراه البع�ض تهديدا للهوية الأردنية .هذا مع الأخذ يف االعتبار
وجود قوى حمافظة يف �سدة احلكم ال تريد متهيد الطريق لتعديل قوانني الأحوال ال�شخ�صية يف الأردن ،وهو
مطلب �أ�سا�سي للحركة الن�سائية الأردنية.
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بحجة
ومن ثم� ،أثبتت التجربة �أن و�ضع ق�ضية املر�أة يف قلب امل�سار االنتقايل ورف�ض ت�أجيلها ّ
تتجز�أ عن الدميقراطية ،من الأمور
وجود �أولويات �سيا�سية �أخرى واعتبار ق�ضية املر�أة ق�ضية ال ّ
الأ�سا�سية التي ال يجب التنازل عنها.
كتابة الد�ستور يف ظل ال�صراعات واال�ستقطابات ال�سيا�سية
ثبت من التجربة �أن الد�ساتري التي تكتب يف فرتات ال�رصاعات واال�ستقطابات قد تعمق تلك ال�رصاعات
وتزرع بذور الفتنة والفو�ضى ،حيث تلعب البيئة ال�سيا�سية دورا رئي�سيا يف متكني عملية كتابة الد�ستور �أو
�إعاقتها.فمن املهام الأ�سا�سية للد�ستور حماية كل املواطنني واملواطنات و�ضمان متثيل جيد لأ�صواتهم وم�صاحلهم،
وحتقيق التوازن وامل�ساواة بني اجلميع ،بغ�ض النظر عن قوتهم الفعلية على الأر�ض .وهنا تكمن خطورة كتابة
الد�ساتري يف �أوقات النزاعات وال�رصاعات ،ففي هذه الأوقات املرتبكة حيث موازين القوة قد تكون خمتلة
�أو غري معربة عن التنوع املوجود على الأر�ض ،يتحول الد�ستور اىل �ساحة للمعارك بني الأطراف املتنازعة
ويتحول من كونه عقد اجتماعي يحافظ على م�صالح اجلميع ويحقق امل�ساواة اجلندرية اىل وثيقة عاك�سة ملوازين
القوة على الأر�ض يف حلظة تاريخية معينة ،ومعربة عن م�صالح فئات �أو م�ؤ�س�سات لها �سطوة.
يف ظل الأو�ضاع املرتبكة ،قد يكون من احلكمة ت�أجيل كتابة الد�ستور اىل بعد �أن ت�ستقر الأو�ضاع وتهد�أ
ال�رصاعات والنفو�س واالكتفاء ب�إعالن د�ستوري م�ؤقت يوجه امل�سار ال�سيا�سي يف املرحلة االنتقالية.
 كتابة الد�ستور يف ظل احلروب و ال�صراعات امل�سلحةتعد التجربة ال�سورية مثاال جليا على �أن فرتات احلروب وال�رصاعات لي�ستا هما الفرتة املنا�سبة لكتابة
الد�ساتري .فلقد �أدت عملية كتابة الد�ستور ال�سوري يف العام  2012برغم احلرب التي كانت م�ستعرة يف
البالد �إىل رف�ض املعار�ضة االنخراط بتلك العملية ،ومن ثم ،ترتب على جتاهل م�شاركة القوى ال�سيا�سية املزيد
من الفو�ضى واىل �إفقاد الد�ستور قيمته ال�رشعية.
ي�رسي هذا الو�ضع من ت�رشذم وانق�سامات ب�سبب اندالع ال�رصاعات امل�سلحة بني الأطراف ال�سيا�سية املتنازعة
معمر القذايف �إىل انهيار الدولة و�إىل حالة حتارب �شاملة .يف ظل هذه
على الواقع الليبي حيث �أدى �سقوط ّ
الظروف امل�ستعرة ،يتم تهمي�ش ق�ضايا الن�ساء والعدالة اجلندرية.
ال�س�ؤال الأهم يف احلالة العراقية هو عن م�رشوعية وم�صداقية كتابة د�ستور حتت االحتالل ،واىل �أي مدى
ميكننا احلديث عن قانونية االجراءات التي اتبعت و�أدت اىل كتابة د�ستور جديد ،خا�صة و�أن هناك حتليالت
كثرية تركز على الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية و�سوء ا�ستخدامها ل�سلطاتها يف العراق ،وانحيازها
لأطراف دون الأخرى ،وذلك مقارنة بتجارب �أخرى مرت بظروف م�شابهة بع�ض ال�شيء للتجربة العراقية١٧3 .
�أراتو �أ� ، .إعداد الد�ستور حتت االحتالل� .سيا�سات الثورة املفرو�ضة يف العراق نيو يورك من�شورات جامعة كلمبيا.2009 ،
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�أ�س�س الد�ستور العراقي عقد اجتماعي جديد مبني على ت�صور طائفي عرقي للعراق �أدى اىل وقوع البالد يف
�أتون العنف وال�رصاعات الطائفية .يثري هذا الواقع �أ�سئلة كثرية حول م�سئولية املجتمع الدويل يف مراقبة ال�ش�أن
العراقي ،حول �سيطرة الواليات املتحدة الأمريكية على قوات التحالف ،حول كون ما �سمي بحرب التحرير
حرب ا�ستعمارية من الدرجة الأوىل ،حول �أ�سلوب كتابة قانون الإدارة للمرحلة االنتقالية يف العراق ،وهو
فعليا الد�ستور امل�ؤقت الذي حدد �شكل الد�ستور الدائم كما حدد امل�سار ال�سيا�سي الذي متت فيه عملية كتابة
الد�ستور ،والذي و�صف ب�أنه كان «م�رشوعا �إمربيالي ًا كال�سيكيا»١٧٤
يف و�سط هذه ال�رصاعات ،دائما ما يتم الت�ضحية بق�ضايا الن�ساء والعدالة اجلندرية.
ومن ثم ،من احلكمة جتنب كتابة الد�ساتري يف ظل ال�رصاعات امل�سلحة �أو احلروب �أو يف ظل
احتالل �أجنبي.
 ت�شكيل الهيئة املنوط بها كتابة الد�ستور وفقا ملعايري دميوقراطيةحتفزنا التجارب املختلفة يف طريقة ت�شكيل الهيئات املنوط بها كتابة الد�ساتري يف البلدان العربية حمل
البحث اىل �إعادة التفكري يف ال�سبيل الأمثل لت�شكيل تلك الهيئات ،وت�أمل �إيجابيات و�سلبيات ال�سبل
املختلفة وفق التجارب املعرو�ضة .جند �أن من الأفكار ال�سائدة يف هذا ال�ش�أن �أن االنتخاب هو الطريق الأمثل
لت�شكيل جماعة تكتب الد�ستور ،عل �أ�سا�س �أن االنتخاب هو الطريقة التي ت�ستطيع قطاعات كبرية من
ال�شعب امل�شاركة يف �صياغة هذه الوثيقة املهمة ،ومن ثم تتحقق قواعد الدميوقراطية التمثيلية� .إال �أن التجارب
الواقعية يف العامل العربي والعامل ال تتفق بال�رضورة مع هذا الطرح .فيذهب بع�ض املحللني اىل �أن عملية
التمثيل الوا�سع يف جلنة الد�ستور �أو �رضورة �ضمان متثيل دميوقراطي من خالل انتخاب اللجنة ،هو مو�ضوع
جديل للغاية /وذلك من منطلق �أن الد�ستور خمتلف عن الربملان ،فاالنتخابات الربملانية يف الأغلب ينتج
عنها تيار �سيا�سي حمدد ي�ست�أثر تيار باحلكم لفرتة زمنية ت�سمح له بتطبيق ر�ؤيته �أو م�رشوعه وفقا لقواعد
الدميوقراطية وتداول ال�سلطة� .أما الد�ستور فهو مبثابة عقد اجتماعي ي�ؤ�س�س للعالقة بني الدولة واملواطنني
ويقيد �سلطة الدولة ويحمي حقوق وحريات املواطنني ،وال يجب �أن ي�ست�أثر بكتابة هذه الوثيقة �أي تيار
�سيا�سيي �أو ديني� ،إذ يتعني على الد�ستور حماية م�صالح كل الفئات ،ال �سيما الأقليات واملواطنني الأقل حظا
يف التمثيل .وعلى هذا ال ي�صبح االنتخاب بال�رضورة �أجنع الطرق لت�شكيل اجلماعة الد�ستورية .بالإ�ضافة اىل
ذلك ،يف الدول التي يغيب فيها تقاليد را�سخة للدميوقراطية تداول ال�سلطة بوا�سطة االنتخاب ،يجب الأخذ
يف االعتبار �أن اجراء انتخابات يف هذه ال�سياقات ال ي�ؤدي بال�رضورة اىل التوازن يف متثيل التنوع املجتمعي.
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يف تون�س على �سبيل املثال قام جمل�س وطني ت�أ�سي�سي منتخب يف انتخابات عامة حرة بكتابة الد�ستور
وكانت �أجواء االنتخابات تناف�سية نزيهة وفقا للقواعد التي و�ضعتها �إدارة انتخابية م�ستقلة .كانت امل�شاركة يف
االنتخابات �ضعيفة خا�صة واذا �أخذنا يف االعتبار �أنها جاءت بعد ثورة ،ثم جاءت نتائج االنتخابات لتقلب
موازين القوى ال�سيا�سية والأيديولوجية التي كانت مت�أ�صلة يف الهيئة العليا لتحقيق �أهداف الثورة واالنتقال
الدميوقراطي والتي كانت �أغلبيتها منتمية اىل قوى �سيا�سية علمانية حداثية .بينت نتائج االنتخابات �أن القوى
ال�سيا�سية القادرة على ا�ستمالة الناخبني يف ظرف وجيز هي تلك التي �ستخاطب وجدانهم ال عقلهم والتي
�ستعتمد معطى عقائدي يغنيها عن تعقيدات م�رشوع �سيا�سي .وبالفعل ،وجدت الأحزاب القدمية واجلديدة
�صعوبة �شديدة يف احل�شد والرتويج لرباجمها ب�سبب حداثتها �أو �ضعفها املرتبط بتاريخ من القمع والت�ضييق ،يف
حني �أن حزب حركة النه�ضة وجد لنف�سه حا�ضنة جاهزة ي�سهل ح�شدها ّ
يرتدد
متعلقة بالهوية الدينية التي مل ّ
هذا احلزب يف الرتويج لكونها هوية عملت الدولة البورقيبية على طم�سها ،كما �شفع لهذا احلزب كذلك وجود
موجة تعاطف �شعورية �أو ال �شعورية معه ب�سبب القمع الذي �شهدته قياداته يف ظل نظام بن علي.
وبالرغم من �أن املالحظني
وبالرغم من �أن جميع الأطراف ال�سيا�سية امل�شاركة يف االنتخابات قبلت بالنتائج ّ
ّ
ّ
املحليني ١٧٥والدوليني ّ � ١٧٦أقروا ب�أن العملية االنتخابية كانت اجماال نزيهة � اّإل �أن طبيعة النتائج التي �أفرزتها
الد�ستور رغم تطمينات زعيم حركة النه�ضة ١٧٧
ّ
تخوفا يف �رشائح عري�ضة من املجتمع من «�أ�سلمة» ّ
خلفت ّ
و� ّأدت هذه النتائج تبعا لذلك �إىل اهتزاز م�رشوعية املجل�س الت�أ�سي�سي منذ البداية  ١٧٨الأمر الذي �أثّر مبا�رشة
على م�سار ومنهجية كتابة الد�ستور.
�إن اخليار الذي �أر�ست عليه تون�س عقب الثورة هو خيار �صعب وال يخلو من املغامرة ،وكان التوجه نحو و�ضع
د�ستور جديد غري م�ضمون �إطالقا بالن�سبة ملا �سيقع تكري�سه يف هذا الن�ص اجلوهري اجلديد� ،إذ �أن الثورة وما
�أتت به من حترير للفكر والتعبري من �ش�أنه �أن يف�سح املجال يف الف�ضاء العام لكل الأفكار ولكل اخلطابات
وهي لي�ست بال�رضورة ّ
كلها من منابع حتررية وال حداثية ،فمنها ما يجذب �إىل �أمناط �سيا�سية �سلطوية و�أمناط
حرا ومبا�رشا يف
اجتماعية حمافظة .كما �أن �إ�سناد عملية كتابة الد�ستور �إىل هيئة منتخبة انتخابا ّ
عاما ّ
باملرة انتخابات دميقراطية ونزيهة وبالتايل ال �أحد يعرف بالتحديد ما هو الوزن احلقيقي للقوى
دولة مل تعرف ّ
ال�سيا�سية ،و�إن كان خيارا جريئا و�إيجابيا يف هذه احلالة� ،إال �أنه كان فيه جمازفة كبرية.
ويف املقابل ،مل تنجح املجازفة يف احلالة امل�رصية ،حيث لعبت القوى اال�سالمية على امل�شاعر الدينية والطائفية
يف االنتخابات وا�ستخدمت املنابر الدينية يف الدعاية االنتخابية وجنحت يف ال�سيطرة على جمل�سي ال�شعب
وال�شورى واق�صاء كل القوى ال�سيا�سية التي قامت بالثورة.

 175ميكن العودة على �سبيل الذكر ال احل�صر �إىل تقارير ّ
منظمة عتيد � http://www.atide.org/أو منظمة رابطة الناخبات التون�سيات التي مل تكتف
باملراقبة لكنها قامت بعمل ج ّبار لتوعية وتثقيف الن�ساء يف جمال االنتخابات وحلثّهن على امل�شاركة فيها:
 176ميكن العودة على �سبيل املثال �إىل م�ؤ�س�سة كارتر:
177
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https://www.cartercenter.org/countries/tunisia.html
http://www.alqudsalarabi.info/index.asp?fname=data/2011/2011/10/10-28/28e31.htm

 178ابن عا�شور ع"،.تون�س ،ثورة يف �أر�ض �إ�سالم" تون�س ،دار �سارا�س للن�شر.2016 ،

Ben Achour Y., Tunisie une révolution en terre d’Islam, CERES, Tunis, 2016.

92

فبالنظر اىل اجلمعية الت�أ�سي�سية لكتابة الد�ستور التي �شكلت يف  ٢٠١٢والتي انتخبت من قبل جمل�سني
منتخبني �سيطرت عليهما �أغلبية ذات توجه ديني حمافظ� ،أق�صت تلك الأغلبية كل القوى والأ�صوات
املتنوعة واملختلفة عنها يف التوجه ب�شكل �صارخ ،ثم ا�ست�أثرت متاما بكتابة د�ستور ي�ؤ�س�س ل�سيادة ر�ؤيتها
و�سيا�ساتها ل�شكل الدولة.
يف حالة العراق ،القول ب�أن اجلمعية الوطنية التي كتبت الد�ستور هي جمعية منتخبة يف انتخابات حرة قول
يجانبه ال�صواب اىل حد كبري لأن اجلو العام كان غاية يف التوتر� ،سادت فيه الدعاية ال�سوداء التي ت�سعى اىل
ت�أجيج النعرات الطائفية والعرقية ،وكانت هناك دعوات ملقاطعة االنتخابات من العرب ال�سنة الذين �شعروا
بالتهمي�ش واالق�صاء.
من ال�رضوري اختيار م�سار ت�شاركي يف عملية �صياغة الد�ستور تتوفر فيها �ضمانات امل�شاركة
الدميوقراطية احلقيقية والفعلية ،مع الأخذ يف االعتبار �أمرا هاما ،وهو �أنه يف حني �أن االنتخابات هي
و�سيلة مهمة ومتفق عليها لتحقيق دميوقراطية امل�شاركة يف كتابة الد�ستور� ،إال �أنها لي�ست الطريقة
الوحيدة خا�صة �إذا مل تتوفر عوامل �أ�سا�سية ت�ضمن امل�شاركة احلقيقية لكل عنا�رص املجتمع بدون متييز.
من ال�رضوري �أي�ضا �ضمان م�شاركة فئات متنوعة يف املجتمع و�أي�ضا تخ�ص�صات خمتلفة من اخلرباء
يف املجاالت املعرفية املختلفة ،و�أن تتخذ تدابري حمددة لتحقيق هذا الهدف �إما بالتعيني �أو
االنتخاب ح�سب حالة كل بلد.
 د�ستور ما بعد الثورة :عقد اجتماعي جديد؟ �أم �إرجاء ح�سم الق�ضايا اجلوهرية؟على الرغم من �أن الثورة يف �إحدى معانيها وجتلياتها هي فعل خارج �إطار القانون� ،إال �أنه من خ�صائ�ص
معظم الثورات العربية �أنها �سلكت م�سلكا قانونيا .فالثورة امل�رصية على �سبيل املثال حتركت يف �إطار قانوين
حمدد منذ �أول حلظة� .أ�صدر املجل�س الع�سكري الذي توىل مقاليد احلكم بعد تنحي مبارك �إعالنا د�ستوريا
يعطل العمل بد�ستور  ١٩٧١وي�شكل جلنة لتعديل �أحكام الد�ستور ،وعلى �أثر ذلك ،مت حتديد قواعد امل�سار
ال�سيا�سي والقانوين بعد الثورة على النظام  ١٧٩وحني جاء موعد كتابة الد�ستور ،كان الرتاث الد�ستوري
امل�رصي حا�رضا بقوة فى جميع املناق�شات بل وكان االجتاه العام مييل اىل �أهمية هذا الرتاث الد�ستوري والبناء
عليه .ال�س�ؤال :اذا كانت الثورة� ،أو احلراك الوا�سع من �أجل التغيري ،متثل يف جوهرها حتديا للنظام ال�سيا�سي
القائم ،ومن ثم حتديا للد�ستور �أو العقد االجتماعي بني الدولة واملواطنات واملواطنني ،فهل يتطلب حتقيق
مطالب الثورة كتابة عقد اجتماعي جديد ال يتقيد بالرتاث الد�ستوري املوجود؟ وماهي �ضمانات حتقيق
العدالة اجلندرية يف ظل عقد اجتماعي جديد بعد ثورة  ٢٥يناير يف م�رص دارت نقا�شات كثرية يف املجتمع
الأهلي حول كتابة عقد اجتماعي جديد ،وبد�أت بالفعل عدة مبادرات لكتابة الد�ستور ،لكن ب�سبب ت�سارع
الأحداث ،وب�سبب عدة قرارات اتخذها املجل�س الع�سكري ب�ش�أن تعديل الد�ستور ،كانت الغلبة لفكرة
�إدخال تعديالت على الد�ستور القدمي والبناء على الرتاث الد�ستوري امل�رصي� .أدى هذا التوجه اىل غياب
�أ�سئلة جوهرية عن �شكل الدولة املدنية احلديثة ،الالدينية والال ع�سكرية ،عن عالقة الدين والدولة ،عن
املواطنة فى الدولة القومية ،عن عالقات القوة اجلندرية ،و�أ�سئلة كثرية مل جتد حيزا كافيا للمناق�شة واحلوار
على امل�ستوى ال�شعبي .ت�سارعت الأحداث واملتغريات ومل ي�سنح الوقت للتفكري والرتوي� .أي �أنه مت �إرجاء
ح�سم ق�ضايا جوهرية مت�س �صميم العالقة بني املواطنات واملواطنني بع�ضهم ببع�ض ،وبني املواطنات واملواطنني
من ناحية ،والدولة من ناحية �أخرى.
� 179أبو عوده ل" ،.يف القانون والثورة" ،املن�شورات القانونية جلامعة بان�سيلفانيا ،عدد � 2شتاء .2013
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يف �سوريا �أي�ضا مل يعقد نقا�ش حقيقي وحقوقي حول جدلية وفل�سفة �صياغة الد�ستور يف العام  .2012فنظراً
النفراد ال�سلطة بهذه العملية بعد مقاطعة املعار�ضة ،ونتيجة لوجود �شخ�صيات يف جلنة كتابته �سبق لها �أن
�ساهمت بكتابة الد�ستور الذي �سبقه يف العام  ،1973فقد جاء الد�ستور اجلديد ا�ستمراراً للد�ستور الذي �سبقه
مع �إدخال بع�ض التعديالت التي كان ي�ؤمل منها �أن تر�ضي ال�شارع الثائر.
يف تون�س ،احتدم اجلدل يف املرحلة الأوىل بني م�ؤيدي الإبقاء على د�ستور  1959واالكتفاء بتعديله بحيث
يتم تنقيته من املواد التي �سمحت ب�إطالق يد م�ؤ�س�سة الرئا�سة ومكنتها من البقاء يف ال�سلطة والتحكم يف
امل�شهد ال�سيا�سي ،وبني العمل على كتابة د�ستور جديد .ح�سم الأمر يف �صالح املنادين بكتابة د�ستور جديد،
ويف نف�س الوقت ،برز اجتاه �ألح على �رضورة االنطالق من الرتاث الد�ستوري التون�سي والبناء عليه وعلى
الإيجابيات املوجودة به .مل يخلو هذا امل�سار من املخاطر والعقبات ،ولكن ،وب�سبب ا�ستقرار الو�ضع ال�سيا�سي
ن�سبيا والتطورات االقليمية يف دول اجلوار ،جنحت القوى ال�سيا�سية التون�سية يف اخلروج بد�ستور ي�شكل عقد
اجتماعي جديد ي�ؤ�س�س للعدالة اجلندرية يف الدولة.
يف اجلزائر �أثري النقا�ش حول ما حتتاجه اجلزائر د�ستوري ًا :هل هو ترميم للد�ستور القائم؟ �أم ثورة د�ستورية حقيقية
ت�ؤ�س�س ملرحلة جديدة؟ تبنت ال�سلطة احلاكمة اخليار ال ّأول �أي الرتميم والتوا�صل مع املا�ضي وهي ترى �أنها
بحاجة �إىل د�ستور يحافظ على ا�ستمرارية النظام ال�سيا�سي و�آليات عمله و�إ�ضفاء نوع من احلركية ت�ستجيب
ملطالب �رشائح وا�سعة دون �إحداث قطيعة تق�ضى على معامل احلياة ال�سيا�سية الراهنة .باملقابل تبنت �أغلبية
�شخ�صيات وقوى املعار�ضة اخليار الثاين �أي القطيعة مع د�ستور املا�ضي والبدء من جديد .ترى هذه القوى
عمدا الأ�سباب احلقيقية لهذه الأزمة
�أن �سلبيات التعديل الد�ستوري اجلزئي واملحدود تتجلى يف كونه يتجاهل ً
ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�ساتية .فمن الأمور التي مل تناق�ش ب�شكل حقيقي هي م�س�ألة دور اجلي�ش يف الد�ستور والعملية
ال�سيا�سية وذلك على الرغم من �أهمية هذه الق�ضية وح�سا�سيتها وخ�صو�ص ًا العالقة بني م�ؤ�س�ستي الرئا�سة
واجلي�ش وخماطر وجود �سلطة بر�أ�سني.
تبدو الإ�شكالية الد�ستورية يف لبنان بهذا ال�صدد خمتلفة ،فاجلدل القانوين مل يدور حول �شكل وم�ضمون
ّ
�سي�شكل امتداداً للد�ستور ال�سابق �أم �سيعلن القطيعة معه .بل ان اجلدل
الد�ستور اجلديد وفيما �إذا كان
والنقا�ش هو حول مدى احلاجة ل�صياغة د�ستور جديد للبالد؟ وفيما �إذا كان الأن�سب للن�ساء تركيز ن�ضالهم
القانوين على الد�ستور بالدرجة الأوىل �أم على الت�رشيعات والقوانني املحلية ب�صورة �أهم؟ يف املغرب ،كان
اختيار التوا�صل مع الرتاث الد�ستوري مكان القطيعة �أعطى انطباعا ب�أن املبادرة امللكية مل تكن يف م�ستوى
االحتجاجات ومل تدرك خ�صو�صية اللحظة.
�أما يف العراق ،ويف �أعقاب احلرب ،تبنت �سلطة التحالف امل�ؤقتة ر�ؤية حمددة للدولة العراقية بحيث تتحول
العراق اىل دولة فدرالية ،الأمر الذي تطلب كتابة د�ستور جديد لتنظيم العالقة بني الأقاليم وال�سلطة
املركزية ويعيد توزيع الرثوة .لكن تفجرت خالفات و�رصاعات كثرية حول الأ�سلوب الأمثل يف ت�شكيل
جلنة ال�صياغة (منتخبة �أو معينة) ثم عن الأطراف امل�شاركة يف جلنة ال�صياغة (ال�شعور بتهمي�ش الأحزاب ال�سنية،
عدم م�شاركة الن�ساء ب�شكل فعال� ،سطوة رجال الدين يف مقابل تهمي�ش القوى العلمانية� ،سيطرة حتالف
الأحزاب ال�شيعية والأكراد الخ) ،ثم عن ق�رص الوقت املتاح حلل اخلالفات والو�صول اىل توافق �سيا�سي يلم
ال�شمل وال يفرق.
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يختلف املراقبون اختالفا جذريا يف تقييمهم للد�ستور العراقي ل�سنة  .٢٠٠٥فهناك من يرى �أن الد�ستور حقق
�أهدافه وو�ضع �أ�س�س بناء دولة حديثة تقيم توازنا بني كافة مكونات املجتمع ومكن العراق من عقد انتخابات
دميوقراطية «فريدة يف تاريخ العراق واملنطقة» ،١٨٠و�أنه ،على الرغم من بع�ض املثالب ،ميثل ق�صة جناح ولي�س
ف�شل اذا �أخذنا يف االعتبار التحديات وامل�صاعب اجلمة التي واجهت النخبة العراقية منذ  .٢٠٠٣والبع�ض
الآخر يرى �أن الد�ستور زرع بذور الفرقة والت�رشذم ويحملونه م�سئولية تدهور الأو�ضاع الأمنية يف العراق حتى
الآن.
يذهب حيدر عالء حمودي اىل �أن الد�ستور العراقي جنح يف الو�صول اىل �صيغة توافقية ممكنة �سيا�سيا يف
تلك اللحظة احلرجة وذلك من خالل اتباع منهج �إرجائي يتم وفقه اعتماد �صيغ غام�ضة �أو غري حا�سمة يف بع�ض
املواد ينتج عنها �إرجاء البت يف بع�ض املو�ضوعات اخلالفية يف امل�ستقبل� .أدى اعتماد هذه املنهجية الإرجائية
اىل نزع الفتيل عن بع�ض الق�ضايا املتفجرة واىل تهدئة الأجواء املت�أزمة يف املفاو�ضات .ويرى حمودي �أن هذه
اال�سرتاتيجية االرجائية ت�صبح �رضورة يف احلاالت التي ي�ستحيل فيها الو�صول اىل �صيغة توافقية مر�ضية جلميع
الأطراف .فمن وجهة نظره ،كان ال�رصاع املتمحور حول الهويات الدينية والعرقية يف العراق بني الأحزاب
الكردية والأحزاب ال�سنية والأحزاب ال�شيعية ال يقت�رص على كونه �رصاعا حول امل�صالح والنفوذ ال�سيا�سي
فح�سب ،ولكنه كان يف الأ�سا�س �رصاعا حول ر�ؤى متناق�ضة حول �شكل الدولة وعالقتها بالدين ١٨١.ويف
�إطار هذا املنهج الإرجائي مت �إدراج مادة  ١٤٢التي تن�ص على ت�شكيل جلنة للنظر يف تعديالت بع�ض املواد
اخلالفية يف الد�ستور على �أن تقدم مقرتحاتها بالتعديالت اىل الربملان يف خالل �أربعة �أ�شهر .قامت اللجنة
ب�إجناز مهمتها وقدمت تقريرها للربملان ولكن مل ي�سفر ذلك على �أية تعديالت يف الد�ستور .يرى حمودي
�أن التغا�ضي عن فكرة التعديل كان نتيجة التطورات ال�سيا�سية على �أر�ض الواقع ،فبعد �أن كانت الأحزاب
ال�سنية من �أ�شد الراف�ضني للد�ستور باعتباره وثيقة غربية فر�ضت عليهم� ،أ�صبحت القيادات ال�سنية ت�ستند اىل
املرجعية الد�ستورية يف ن�رش خطابها ال�سيا�سي و�أ�صبح الد�ستور مرجعية مهمة يف حتديد القواعد الأ�سا�سية
للمناف�سة ال�سيا�سية.
ومن ذات املنطلق ي�سلط حمودي ال�ضوء على �أن املادة  ٤١من الد�ستور مل ت�ؤدي اىل �أية تعديالت تذكر يف
قوانني الأحوال ال�شخ�صية ،وهي املادة التي يعتربها الكثريون قد فتحت الباب �أمام تعظيم دور املحاكم ال�رشعية
يف الأحوال ال�شخ�صية وتعديل قانون الأحوال ال�شخ�صية املوحد رقم  ١٨٨ل�سنة  ١٩٥٩ومن ثم الرتاجع عن
حقوق املر�أة املكت�سبة وفق هذا القانون.
يرى �أن �صياغة املادة  ٤١مل تفتح الباب ولكن جعلته مواربا ون�صت على حرية املواطنني يف اختيار القوانني
التي يتبعونها وفقا للمذاهب التي ينتمني اليها وتركت ت�أويل املادة وطرق تطبيقها للم�رشع وتقديره .والنتيجة
اجلديرة بالت�أمل �أن الأطراف التي حاربت من �أجل اال�رصار على �إدراج املادة بهدف تعديل قوانني الأحوال
ال�شخ�صية مل تقاتل من �أجل تطبيقها خا�صة و�أن جموع العراقيني من ال�سنة وال�شيعة مل يبدوا اهتماما جديا
يف امل�ضي يف طريق �أ�سلمة القوانني .
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ويف املقابل ،يرى بع�ض املحللني �أن الد�ستور العراقي الذي مت اال�ستفتاء عليه يف  ٢٠٠٥كان «فر�صة �ضائعة»
ومل ينجح يف ت�أ�سي�س ل�رشعية النظام اجلديد  ،١٨٢بل وف�شل يف حتقيق اال�ستقرار وبناء جمتمع على �أ�س�س
دميوقراطية ،والدليل على ذلك احتدام ال�رصاعات الطائفية ،وتف�شي العنف بني القوى ال�سيا�سية املت�صارعة
وامتداده ليطول املدنيني ،ثم تنامي نفوذ داع�ش يف العراق واحلرب الدموية التي تدور رحاها حتى الآن .و�أنه
على العك�س مما تقدم ،فلقد كانت هناك فر�ص كثرية للو�صول اىل توافق معقول بني جميع الأطراف على
الرغم من اخلالفات الهوياتية وامل�صالح ال�سيا�سية املختلفة .و�أما الأ�سباب التي �أدت لهذا الف�شل من وجهة نظر
البع�ض ،فهي �أوال تتعلق بالدور الذى لعبته الواليات املتحدة الأمريكية يف �إدارة املرحلة االنتقالية ،وا�رصارها
على االلتزام باجلدول الزمنى املحدد يف قانون �إدارة املرحلة االنتقالية على الرغم من وجود م�ساحة قانونية ملد
املدة وفقا لنف�س القانون ،الأمر الذى �أدى اىل م�شاكل كان من املمكن جتنبها١٨٣.
�أما ال�سبب الآخر الذي ي�سوقه �أ�صحاب وجهة النظر القائلة بف�شل الد�ستور العراقي يف حتقيق اال�ستقرار ،فريجع
اىل النخبة ال�سيا�سية العراقية وعدم قدرتها على الو�صول اىل توافق معقول يف توازنات القوى .فمن ناحية،
كان هناك حالة من غياب الثقة بني الأطراف التي ت�صدرت املفاو�ضات حول الد�ستور اجلديد ب�سبب تاريخ
من ال�رصاعات واملظامل .اىل جانب ذلك ،كان هناك اختالفات جوهرية بني الف�صائل املختلفة حول ر�ؤيتهم
ل�شكل الدولة العراقية فيما يتعلق ب�شكل الفدرالية ،هوية الدولة العراقية ،توزيع الرثوات ،العالقة بني الدين
والدولة ،و�ضع كركوك واملناطق املتنازع عليها ،قانون اجتثاث البعث ،وو�ضع الن�ساء١٨٤.
 الن�ساء امل�شاركات يف كتابة الد�ستورثبت من التجربة �أهمية وجود ن�ساء ن�سويات م�ستعدات لتبني ق�ضايا الن�ساء بدون مراوغة �أو تنازالت يف
املجال�س والهيئات املعنية بكتابة القوانني والد�ساتري ،وبغ�ض النظر عن االنتماءات الأيديولوجية �أو احلزبية .ففي
تون�س ،جاء اقرتاح مبد�أ التنا�صف ك�أ�سا�س للرت�شيح للهيئات املنتخبة من هيئة اخلرباء التابعة للهيئة العليا
لتحقيق �أهداف الثورة واالنتقال الدميوقراطي والإ�صالح ال�سيا�سي ،وت�ضمنت الهيئة عددا من الن�ساء الن�سويات
الأكادمييات واملتخ�ص�صات يف القانون� .أما يف حالة املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي لكتابة الد�ستور ،فكان عدد
الع�ضوات املنتميات حلزب النه�ضة اال�سالمي  ٣٩من �أ�صل  ،٥٨ومتيزت مواقفهن يف معظم الأحيان مبنا�رصة
حقوق الن�ساء ،فكانوا ي�صوتن بانتظام للف�صول املكر�سة حلماية حقوق الن�ساء ،و�أثبنت والئهن لق�ضايا الن�ساء
ك�أولوية مقدمة على االنتماء احلزبي ،وكن على توا�صل وحوار بناء مع نائبات املعار�ضة .كان وجود ه�ؤالء
الن�ساء الن�سويات �أو الن�ساء املدافعات عن حقوق الن�ساء �أثر بالغ الأهمية على امل�سار الد�ستوري فيما يتعلق
بدمج عن�رص اجلندر يف الد�ستور.
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�أما يف حالة م�رص ،نلم�س �أي�ضا �أهمية وجود ن�ساء ن�سويات �أثناء املفاو�ضات حول احلقوق واحلريات .ففي د�ستور
 ٢٠١٢الذي �صاغته جمعية ت�أ�سي�سية ينتمي �أغلبية �أع�ضائها لأحزاب �إ�سالمية ،وهو الد�ستور الذي حذفت
فيه الإ�شارة اىل امل�ساواة بني الرجال والن�ساء ،كان عدد الن�ساء  ٧من �أ�صل  ،١٠٠ثالثة منهن ينتمني اىل
جماعة االخوان امل�سلمني ،ونا�شطة حقوقية واثنني من الأكادمييات وع�ضوة يف حزب ليربايل .ت�صدرت
الع�ضوات املنتميات اىل التيار اال�سالمي املفاو�ضات حول احلقوق واحلريات وق�ضايا الن�ساء واتخذن مواقف
حمافظة بل ومعادية ملقرتحات املنظمات الن�سوية ب�ش�أن املواد الد�ستورية ،خا�صة مع ان�سحاب ع�ضوات التيار
الليربايل من ع�ضوية اجلمعية .اختلف الو�ضع ب�شكل كبري يف املفاو�ضات حول حقوق الن�ساء يف د�ستور
 .٢٠١٤فعلى الرغم من �أن ن�سبة الع�ضوات من الن�ساء يف جلنة اخلم�سني مل تتعدى ال� ،٪١٠إال �أن اللجنة
متيزت بوجود �أع�ضاء من الن�ساء والرجال منا�رصين لق�ضايا املر�أة .ثالثة من الع�ضوات اخلم�س كن ن�سويات
ولهن باع طويل يف العمل يف جمال الدفاع عن حقوق الن�ساء ،ومن ثم كانت لهن �صالت وثيقة مع املنظمات
الن�سوية .وعلى العك�س من الو�ضع يف اجلمعية الت�أ�سي�سية يف  ،٢٠١٢ت�صدرت ق�ضية الن�ساء اهتمامات جلنة
اخلم�سني من بدايتها ،ونظمت اللجنة جل�سات ت�شاور ولقاءات كثرية مع اجلماعة احلقوقية وا�ستجابت اللجنة
لكثري من مطالب املنظمات الن�سوية امل�رصية ،و�إن مل يكن كل املطالب� .أن متثيل الن�ساء يف الهيئات
املختلفة مهم و�رضوري ل�ضمان �سماع �أ�صوات الن�ساء ،لكن ،جمرد وجود ن�ساء حول طاولة املفاو�ضات قد
ال يحقق هدف متثيل ق�ضايا الن�ساء ومطالبهم ب�شكل فعال ،ومن ثم فخلفيات الن�ساء وتوجهاتهن وقناعاتهن
وخرباتهن مهمة و�رضورية �أي�ضا .وكما �أثبتت التجربة التون�سية وامل�رصية ،فوجود ن�سويات يف جلان وجمال�س
ت�رشيعية كان له دور بارز وفعال يف احلفاظ على حقوق الن�ساء والدفع مبطالبهن.
ال ميكن حتقيق امل�ساواة اجلندرية �إال ب�ضمان كوتة ملزمة للن�ساء لتعوي�ض اال�ستبعاد الهيكلي
للن�ساء يف الف�ضاء ال�سيا�سي .هذا مع الأخذ يف االعتبار احتمال �أن يتم توظيف هذه الكوتة
من قبل الأحزاب ال�سيا�سية للدفع بن�ساء منا�رصات لربنامج احلزب ول�سن بال�رضورة منا�رصات
لق�ضايا املر�أة.
تتحقق العدالة اجلندرية ب�ضمان مكان للن�ساء ،خا�صة الن�سويات ،على مائدة املفاو�ضات و�ضمان
م�شاركتهم يف املناق�شات العامة.
 �ضمان �إنفاذ الد�ستورمن الدرو�س امل�ستفادة على ال�صعيد القانوين هي ا�ستمرار قدرة القوانني الوطنية على �إفراغ الن�صو�ص الد�ستورية
من الكثري من م�ضمونها وقيمتها وحمتواها.برغم �أنه ُيفرت�ض �أن يحدث العك�س لكون الد�ستور هو « القانون
الأ�سمى والأعلى يف الدولة « والذي يفرت�ض �أن تخ�ضع له جميع الت�رشيعات الوطنية الأخرى .تنعك�س
هذه « املفارقة القانونية « ب�أ�سو�أ �صورها على احلقوق اخلا�صة بالن�ساء �إذ يبدو بو�ضوح �أن معظم القوانني العربية
حمافظة ،متزج بني قيم العرف املجتمعي والأ�س�س الت�رشيعية الدينية مع �صبغة من املحددات املدنية تتفاوت
بني بلد و�أخرى ،وهي بهذا املفهوم مل تكن ميالة لقيم امل�ساواة التامة بني الرجل واملر�أة ،وكانت دائما تكر�س
ً
ف�ضال عن كونها قوانني
تابعية املر�أة للرجل ،وتكر�س الوالية عليها ب�أ�شكال خمتلفة� ،أبوية وزوجية ومهنية.
مهادنة للطبقات املجتمعية الأكرث حمافظ ًة ،وهو ما ي�ؤدي �إىل عدم تطابق بني الهوية العمومية التي تطرحها
الدولة حول نف�سها يف الد�ستور بو�صفها ،دولة مدنية علمانية ،وبني جميع الن�صو�ص القانونية التي ت�صدرها.
تعترب قوانني الأحوال ال�شخ�صية التون�سية هي اال�ستثناء الأبرز لهذه القاعدة العامة فيما يخ�ص و�ضع الن�ساء يف
الت�رشيعات والد�ستور ،مع وجود بع�ض ال�شوائب التي ت�سعى احلركة الن�سوية التون�سية �إىل �إزالتها.
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تنبهنا احلالة الأردنية اىل حقيقة مهمة وهى �أن الد�ستور لي�س العن�رص الوحيد �أو الأكرث �أهمية لإحداث تغيري
يف الو�ضع القانوين للن�ساء ،بل �أن احلراك والعمل الدعوي غاية يف الأهمية وقادر على �إحداث تغيريات مهمة
يف املجتمع ويف القوانني .فعلى الرغم من عدم اال�ستجابة اىل مطالب الن�ساء يف الأردن بخ�صو�ص �إدراج كلمة
اجلن�س يف املادة  ،٦وعلى الرغم من �أن الد�ستور الأردين ال ين�ص �رصاحة على امل�ساواة بني الرجال والن�ساء،
�إال �أن املنظمات الن�سائية جنحت على مدار عقود من خالل ال�ضغط والتفاو�ض ،يف تعديل حزمة من القوانني
ل�صالح الن�ساء� .أ�شري هنا اىل تعديالت �أدخلت على قانون العقوبات بعد اقرار الد�ستور� ،أي تعديل مادة
 ٢٠٨التي كانت �ضمن مطالب احلركة الن�سائية الأردنية .ففي � ٢٣إبريل � ،٢٠١٧أقر جمل�س الوزراء م�رشوع
قانون عقوبات معدل يلغي املادة  ٣٠٨التي كانت ت�سمح بتخفيف العقوبة على املتهمني يف جرائم اغت�صاب اذا
تزوج املغت�صبة ،بحيث تطبق العقوبة على املغت�صب يف كل الأحوال .١٨٥يعد هذا ن�رصا للحركة الن�سائية
الأردنية التي قادت حملة لإلغاء املادة حلماية الن�ساء من العنف الواقع عليهم.
اخلال�صة �أنه على الن�ساء العمل على جميع امل�ستويات وال�ضغط لتعديل كل الت�رشيعات املناه�ضة للعدالة اجلندرية.

 دور املجتمع الأهلي وفاعليتهمن �أهم الدرو�س امل�ستفادة من جتارب كتابة الد�ساتري �إثر حراك ثوري عارم �أن املجتمع ككل يدفع �رضيبة
تغييب املجتمع املدين �أو تقييده طوال عقود طويلة ،وهو ما �أدى �إىل عدم فاعليته و�شل قدرته على تغيري م�سار
الأحداث الد�ستورية وامليدانية �أي�ض ًا .هذه هي ال�سمة اجلامعة حلالة املجتمع الأهلي يف العامل العربي ب�شكل
عام ،وحالة املنظمات الن�سوية ب�شكل خا�ص ،مع وجود بع�ض االختالفات بني دولة و�أخرى يف م�ستوى
القيود املفرو�ضة على العمل امل�ستقل ويف امل�ساحات املمكنة للتفاو�ض واملناوئة.
من خ�صائ�ص احلراك الثوري يف م�رص �أن البدايات الأوىل حدثت يف غياب قيادات تقليدية �أو تنظيمات
�سيا�سية توجه التحركات وتتحكم يف م�سارها .فنتيجة �سيا�سات �سلطوية على مدار ما يزيد عن ن�صف قرن،
و�إن اختلفت مقوماتها وم�سمياتها ،مت تقوي�ض املجتمع الأهلي (�أحزاب ،نقابات ،منظمات �أهلية) و�إ�ضعافه،
بل وتفريغه من قيادات فاعلة لها م�صداقية و�شعبية م�ؤثرة .انح�رص العمل ال�سيا�سي يف بع�ض النقابات املهنية
واملنظمات الأهلية احلقوقية .ومع اندالع �رشارة احلراك الثوري يف � ،٢٠١١شهدت ال�ساحة ال�سيا�سية عودة
الروح واملبادرة ،فن�شطت املنظمات احلقوقية يف دعم احلراك الثوري من خالل توثيق الأحداث وتوفري امل�ساعدة
القانونية على �سبيل املثال ال احل�رص ،و�أ�س�ست �أحزاب ومبادرات كثرية ،وحتدت النقابات التدخالت
الأمنية القائمة يف �أمورها ،ولكن ،مل متلك �أي نقابة �أو جمعية �أهلية �أو حزب ،امتدادا ودعما على امل�ستوى
اجلماهريي ،ومن ثم مل ميلك ه�ؤالء الفاعلني القدرة �أو
التنظيم �أو املوارد الالزمة لقيادة املرحلة االنتقالية بعد تنحي مبارك .وقعت م�سئولية �إدارة املرحلة على
عاتق املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة وبرز دور االخوان امل�سلمني م�ستندين اىل قدرتهم التنظيمية وال�شبكات
االجتماعية التي بنوها على مدار �سنوات ،وخطاب ديني يخاطب امل�شاعر .انح�رص دور املجتمع الأهلي
(نقابات وجمعيات و�أحزاب جديدة) فى حماوالت ال�ضغط والتفاو�ض وتوعية النا�س بالق�ضايا ،ومل ينجح
التيار املدين يف تنظيم كتلة �ضغط قوية م�ستندة اىل قاعدة �شعبية ت�ستطيع تعديل امل�سار يف �صالح احلراك
الثوري الداعي للتغيري.
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يف �سوريا ،ات�سم امل�شهد الأهلي باجلمود واالنغالق التام ب�سبب �سطوة احلزب الواحد وغياب التعددية ال�سيا�سية
والت�رشيعات التي ت�ضمن ا�ستقالل العمل الأهلي وفاعليته� .سيطر احلزب احلاكم على جميع املنظمات
واجلمعيات واحتكر جميع الأن�شطة والفاعليات اخلا�صة بالعمال وال�شباب واملر�أة من خالل قوانني �أن�شئت
احتادات نوعية لها حق احتكار العمل يف املجاالت املرتبطة بها ،حيث حظر القانون.
ات�سم املجتمع املدين العراقي بال�ضعف والت�شتت ب�سبب نظام البعث الدكتاتوري الذي مل ي�سمح بوجود منظمات
�أهلية م�ستقلة عن حزب البعث .ثم زادت احلروب واحل�صار االقت�صادي وفر�ض العقوبات وتغذية النعرات
الطائفية بوا�سطة نظام �سلطوي ،وقوى معار�ضة يف اخلارج من م�صاعب املجتمع املدين وحتول العراق من
بلد يتمتع �سكانه بقدر كبري من الرفاهية اىل بلد يعاين من تدهور اخلدمات الأ�سا�سية .بعد ،٢٠٠٣
�أدت ال�سيا�سات التي اتبعتها �سلطة التحالف اىل تكري�س الطائفية يف الهيئات ال�سيا�سية واىل ت�أجيج الفرقة
وال�صدام وتنامي العنف  .١٨٦ينطبق كل ما �سبق على قدرة املنظمات الن�سائية على التنظيم وال�ضغط على
امل�سار ال�سيا�سي .وبعد �سقوط �صدام� ،شهدت العراق طفرة كبرية يف ت�أ�سي�س منظمات املجتمع املدين وبرز
دور بع�ض املنظمات الفعالة ،على �سبيل املثال� ،شبكة املنظمات الن�سائية التي �ضمت ما يزيد عن  ٨٠منظمة
ن�سائية تعمل يف جميع �أنحاء العراق ١٨٧ .واجهت املنظمات الن�سائية حتديات كبرية يف العمل والتنظيم ب�سبب
�سطوة ال�سيا�سات الذكورية التي �سادت املرحلة االنتقالية.
يتفق املراقبون �أن غياب االمتداد اجلماهريي للحركة الن�سائية يف الأردن جعلها طرفا �ضعيفا على طاولة
املفاو�ضات .هذا الغياب هو نتيجة �سيا�سات �أدت اىل حما�رصة املجتمع املدين وتقوي�ض قدرة الأحزاب على
العمل التنظيمي واجلماهريي .مل تنجح النا�شطات الن�سويات يف املجتمع املدين يف ت�ضمني مطالب الن�ساء
�ضمن مطالب التغيري يف ال�شارع الأردين �أثناء احلراك يف  ،٢٠١١واكتفت النخبة الن�سائية بالعالقات الفوقية،
�أو الت�أثري على �صانعي القرار ،على �سبيل املثال اللجنة امللكية ،بدون م�شاركة قواعد جماهريية .وحيث �أن
موازين القوى مل تكن يف �صالح الن�ساء ،مت تغليب اعتبارات �سيا�سية �أخرى والت�ضحية بق�ضايا الن�ساء.
تك�شف التجربة الد�ستورية اجلزائرية عن حمدودية الدور الذي لعبه املجتمع املدين �سواء بالن�سبة للحراك
ال�شعبي الذي �شهدته البالد يف مطلع العام � 2011أو يف عملية تعديل الد�ستور التي متت يف العام .2016
�إذ �س ّنت احلكومة اجلزائرية بعد االحتجاجات ال�شعبية يف العام  2011وقبل التعديالت الد�ستورية يف العام
 2016قانون ًا جديداً للجمعيات �أتاح ل�سلطات الدولة �سيطرة �أكرب عليها ،مبا يف ذلك �سلطة حرمانها من
الت�سجيل الر�سمي �أو �سحب الرتخي�ص املمنوح لها� ،إذا ما ّقدرت �أنها تت�رصف على نحو يخرق القانون �أو
خالف ًا «للثوابت والقيم الوطنية»� ،أو النظام العام �أو «الآداب العامة»  -وهي تعابري ف�ضفا�ضة ال�صياغة مل يحدد
القانون تعريف ًا لها .كما متلك ال�سلطات �صالحية تعليق ترخي�ص اجلمعيات التي ترى �أنها «تتدخل» يف ال�ش�ؤون
الداخلية للجزائر �أو تهدد «ال�سيادة الوطنية»� ،أو حتى حلها .تزامنت هذه القيود مع قيود �أخرى مفرو�ضة
على حرية التجمع والتظاهر.

� 186أنظري حتليل :العلي نّ ، .
التنظم الن�سائي والنزاع يف العراق منذ  2003املجلة الن�سوية ،عدد .2008 ،88

"
"
.Al-Ali N. & Pratt N., “Women’s Organising and the Conflict in Iraq since 2003” in Feminist Review, n°88, 2008

� 187أنظري عر�ض مف�صل للتحديات التي واجهت عمل املنظمات الن�سائية يف العراق بعد  .٢٠٠٣املرجع نف�سه �ص.14 .
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يف لبنان ال يبدو �أن املجتمع املدين بو�ضعه احلايل م� ً
ؤهال للدفع بالق�ضايا الد�ستورية و�إحداث التغيريات
املطلوبة نظراً ملا يعاين منه من تداعيات احلرب الأهلية والتي ال تزال نتائجها م�ستمرة لغاية الآن ،هذا على
الرغم من وجود منظمات ن�سوية كثرية تتمتع مب�ساحة من حرية احلركة والتعبري لي�ست موجودة يف معظم
البلدان العربية� .أما يف ليبيا ،فكان الف�ضاء املدين ي�شكو عند اندالع الثورة �ضحالة على امل�ستوى امل�ؤ�س�ساتي
ب�سبب �شبه احلظر الذي فر�ضه نظام القذايف على الن�شاط احلزبي واجلمعياتي .وبالتايل ف�إن الفاعلني ال�سيا�سيني
باملهمة الدقيقة
الذين كان من املفرو�ض �أن ي�أخذوا امل�شعل عند �سقوط القذايف مل يكونوا على ا�ستعداد للقيام ّ
وال�صعبة.
يف تون�س �سيطر احلزب الد�ستوري على مقاليد احلكم ومت حتجيم عمل الأحزاب واجلمعيات بت�رشيعات مقيدة،
ثم يف � ١٩٨١سمح بقدر من التفتح و�سمح بالتعددية احلزبية يف حدود� .أما بالن�سبة للجمعيات ،فعانت هي
الأخرى من القيود والقوانني املعطلة وانح�رص العمل ال�سيا�سي يف نطاق النقابات ،فعلى �سبيل املثال ،خا�ض
االحتاد التون�سي لل�شغل معارك �سيا�سية كثرية على مدار عقود ا�ستطاع وتعر�ض �أع�ضائه لالعتقال واملحاكمة،
كما قامت بع�ض اجلمعيات احلقوقية امل�ستقلة مثل اجلمعية التون�سية للن�ساء الدميوقراطيات مبناوئة ال�سلطة يف
ظل احلدود املمكنة وحافظت على ا�ستقاللها وم�صداقيتها .ولذا ،ميكننا القول ب�أنه فعلى الرغم من القيود
املفرو�ضة على العمل ال�سيا�سي واملجتمع الأهلي ،حيث عانت اجلمعيات من القيود والقوانني املعطلة� ،إال �أنه
ا�ستطاعت بع�ض منظمات املجتمع املدين التون�سي بعد احلراك من جتميع جهودها لت�صبح عن�رصا فعاال �أثناء
مرحلة التحول الدميوقراطي.
اخلال�صة �أن تقييد املجتمع الأهلي يعرقل من جناح عملية التحول الدميوقراطي .وكلما ا�شتد
القيد ،ارتفعت احتماالت عدم قدرة املجتمع املدين يف تنظيم االحتجاجات ،ويف ملئ الفراغ
ال�سيا�سي يف فرتة االنتقالية ،و�أي�ضا يف الدفع ب�أجندة تقدمية تت�ضمن حقوق الن�ساء.
 الد�ستور والثقافة ال�سائدةتتطلب كتابة د�ساتري عربية دميوقراطية حديثة ثورة فكرية وثقافية واجتماعية اىل جانب الثورة ال�سيا�سية.
مازالت هناك ق�ضايا خالفية كربى مل حت�سم بعد متعلقة بعالقة الدين والدولة� ،شكل الدولة وهويتها
وطبيعة النظام ال�سيا�سي ،والعالقة بني الدولة وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وهو ما يتطلب عمل حقيقي و�شاق مع
اجلميع.
كما �أنه هناك عدم وعي بق�ضايا اجلندر و�أهميتها للم�سار الدميوقراطي ،ومن ثم يتم تهمي�شها من قبل القوى
ال�سيا�سية �أو و�ضعها يف ذيل قائمة الأولويات ،الأمر الذي ي�ضع عراقيل كثرية يف طريق التطور املن�شود.
ي�ستلزم هذا الواقع الثقايف والفكري وجوب العمل على �إحداث تغيري اجتماعي ون�رش الوعي والتعليم حول
ماهية اجلندر وما هي امل�ساواة اجلندرية وملاذا ينبغي ان يكون هناك ا�شارة للجندر يف الد�ستور وكيف ميكن
�أن ي�ؤدي وي�ساهم الوعي اجلندري يف عملية التغيري الدميقراطي يف جمتمع.
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ومن التحديات الثقافية ال�سيا�سية التي تواجهها الن�ساء يف معظم البلدان العربية هذا االرتباط الوثيق بني
ق�ضايا اجلندر واملر�أة يف املجتمع وال�رصاعات حول الهوية ،وهي �رصاعات مرتبطة بن�ش�أة الدولة الوطنية احلديثة
يف القرن الع�رشين .فعلى مدار عقود ،ارتبطت ق�ضية املر�أة يف املجتمعات العربية باملواقف املتباينة من احلداثة
وحتولت املر�أة اىل رمز للهوية الثقافية املهددة دائما يف دول ما بعد اال�ستعمار ومن ثم يتحول احلديث عن حقوق
الن�ساء اىل جدل حول الهوية والعالقة بني ال�رشق والغرب و�رضورة حماية املر�أة والأ�رسة من الت�أثريات
والأفكار الغربية .يتبنى هذا اخلطاب الهوياتي تيارات دينية و�أخرى «ليربالية» وطنية� ،أي �أنه تاريخيا مل يكن
حكرا على تيارات اال�سالم ال�سيا�سي.
ومن ثم ،ويف م�رص ،على �سبيل املثال ،احتل و�ضع املر�أة يف الد�ستور موقعا بارزا يف املعارك التي دارت حول
كتابة د�ستوري  ٢٠١٢و .٢٠١٤ففي �أعقاب املد الثوري يف  ،٢٠١١ومع ظهور �أ�صوات دميوقراطية ت�سعى
اىل تثوير اخلطاب الهوياتي يف اجتاه حتقيق امل�ساواة لكل املواطنني واملواطنات� ،سعت النخبة الإ�سالمية اىل
احتكار خطاب الهوية وجعلوا و�ضع املر�أة يف ب�ؤرة املواجهة يف تلك املعركة ،وعلت الأ�صوات املنادية ب�رضورة
تعديل قوانني الأحوال ال�شخ�صية لتنقيتها من املواد املخالفة لل�رشيعة ،وهي كلها مواد تخ�ص حقوق الن�ساء،
مت احل�صول عليها فى القرن الع�رشين .هذا ال�رصاع حول من ميلك احلديث با�سم الهوية ظل قائما بعد يونيو
 ٢٠١٣و�أثر ب�شكل مبا�رش �أي�ضا على عملية كتابة د�ستور  .٢٠١٤ومن ثم ،يت�أثر �أي نقا�ش لقوانني الأحوال
ال�شخ�صية �أو ملواد عن احلقوق واحلريات يف الد�ستور ب�أفكار م�سبقة عن الهوية الثقافية والدينية وعن رمزية
الن�ساء يف حتديد مالمح تلك الهوية املتخيلة .نلم�س هذا ال�رصاع الهوياتي اجلندري يف كل البلدان العربية
بدون ا�ستثناء ،و�إن اختلفت جتلياته وحدته.
يف العراق ،ويف �أعقاب واقع جديد من االحتالل املبا�رش يف  ،٢٠٠٣ومع تزايد ال�رصاعات الهوياتية على
ال�ساحة ال�سيا�سية ب�سبب ر�ؤية �سلطة التحالف الطائفية للعراق ،واتباع منهج طائفي عرقي يف توزيع املنا�صب
والنفوذ� ،أ�صبحت الن�ساء وو�ضعهن يف العراق اجلديد مركزا لل�رصاع بني الطوائف املت�صارعة حول امل�رشوعية
الثقافية واال�ستقالل الوطني .فكما ورد �أعاله ذهب حيدر حمودي اىل �أن اخلالفات ب�ش�أن قوانني الأحوال
ال�شخ�صية مثال مل تكن متعلقة مبو�ضوعات فعلية وامنا كانت حول من ميتلك �سلطة حتديد ما هو �إ�سالمي
�أو ما هو معرب عن اخل�صو�صية الثقافية العراقية املهددة .اىل جانب ذلك� ،أ�صبح الت�شدد يف تناول م�س�ألة الن�ساء
و�سيلة من و�سائل التعبري عن ا�ستقالل القرار عن �سلطة االحتالل ومقاومتها ،خا�صة يف �سياق �رسدية
�سائدة تربر غزو العراق على �أ�سا�س �إغاثة الن�ساء العراقيات وحت�سني �أو�ضاعهن املتدهورة ،وهو �أمر مل يحدث
ومل يكن على �أجندة قوات التحالف ب�شكل جاد .والنتيجة �أن وقعت الن�ساء �ضحية خطابات ا�ستعمارية
و�أخرى وطنية هوياتية ،كالهما يوظفان م�س�ألة املر�أة يف خدمة م�صالح �سيا�سية �ضيقة.
يف اجلزائر جتلى اجلدل الهوياتي يف املناق�شات حول �إقرار املنا�صفة فانق�سمت الآراء وتعددت بني التيارين
العلماين واال�سالمي ،فالأخري يرى �أن مبد�أ املنا�صفة يهدد كيان الأ�رسة ،لأنه قائم على الندية ويتجاهل
الفروق الف�سيولوجية بني اجلن�سني ويلغي كل الأعراف والثوابت الدينية التي وجب احلفاظ عليها حفاظا على
الهوية الثقافية والدينية ،والأول يرى �أن املنا�صفة ا�ستجابة ملطالب الن�ساء الدميقراطيات و�أن من يعرت�ض عليه
يعرب عن فراغه الفكري وال�سيا�سي١٨٨.
 188املنا�صفة تثري جدال بني ن�ساء اجلزائر ـ راجع رابط املقال:

http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=10841
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يف ليبيا� ،سارع م�صطفي عبد اجلليل ،رئي�س املجل�س الوطني االنتقايل ،يف �أول ت�رصيح له ،بالإعالن عن
عزمه العمل على �إقامة نظاما ا�سالميا و�إلغاء القوانني املخالفة لل�رشيعة الإ�سالمية ،و�أول هذه القوانني،
القيد املوجود يف القانون الليبي على تعدد الزوجات ،ف�أ�صبحت قوانني الأحوال ال�شخ�صية وو�ضع الن�ساء يف
ليبيا يف �صدارة ال�رصاع الدائر ،باعتبارها امل�ؤ�رش الأهم على الهوية ،وك�أن الثورة الليبية قامت على �أ�سا�س
هوياتي ولي�س �سيا�سي.
ومن ثم ،ومن منطلق �أن القانون لي�س فقط �أداة تعك�س واقع املجتمع بل �أنه من املمكن �أن يكون
متقدمة على املجتمع حتى
�أداة لتحديثه ودفعه �إىل الأمام ،من املفيد �أن تكون الآلة القانونية ّ
ّ
متكل�سة له.
تكون �أداة لتطويره عو�ضا عن كونها �صورة
 ت�صاعد االجتاهات الدولية اليمينية و�أثرها على كتابة الد�ساتري يف العامل العربييرى البع�ض �أن من �أهم التحديات التي تواجه م�ساعي االنتقال الدميوقراطي يف م�رص والعامل العربي االجتاهات
الدولية اليمينية التي تتنامى يف العامل ،ال �سيما يف بلدان لها تاريخ دميوقراطي جيد ،وهي اجتاهات معادية
لكتابة د�ساتري دميوقراطية تعزز من قيم احلرية وامل�ساواة بني املواطنني .يتزامن هذا �أي�ضا مع م�ؤ�رشات لتنامي
تيارات متطرفة عاملية جتد لها �صدى يف داخل العامل العربي .و�أخريا ،مع عودة خطاب احلرب على االرهاب
تتوافق الدول على تغليب احللول الأمنية الآنية ق�صرية املدى التي ترتجم على �أر�ض الواقع يف �إجراءات
ا�ستثنائية �ضد احلريات وحقوق املواطنني.
ت�شكل هذه االجتاهات الدولية خطورة كبرية على م�ستقبل امل�سار الدميوقراطي ويجب على
جميع القوى الدميوقراطية مواجهتها ومقاومتها.
 ت�أثري الأو�ضاع الإقليمية وال�صراعات املحتدة على كتابة د�ساتري حتقق العدالة اجلندريةت�ؤثر الأو�ضاع الإقليمية امل�ضطربة على امل�سار االنتقايل بعد الثورات � ّإما بالت�شوي�ش عليه ب�سبب احلروب التي
تعي�شها والتي لها تبعات على اال�ستقرار الأمني لدول اجلوار� ،أو بالر�سائل ال�سيا�سية التي ميكن �أن تبعث بها والتي
لي�ست بال�رضورة ر�سائل تدفع نحو ال�سلم واال�ستقرار والدميقراطية ونحو �شمولية وتكامل حقوق االن�سان ،وال
نحو مركزية حقوق املر�أة من بني هذه احلقوق.
رغم �أن تون�س كانت �أوىل دول املنطقة العربية التي انطلق منها احلراك الثوري بحيث كانت هي امل�ؤثّرة يف
تلك الدول حتى يف ال�شعارات التي رفعت فيها �إال �أنها ت�أثّرت بدورها باملنحى الذي اتخذته الثورات ببقية
تدخلت فيها قوى ع�سكرية
حتول احلراك الثوري الليبي �إىل حرب ّ
الدول العربية .على امل�ستوى الأمني ف�إن ّ
دولية �أدى �إىل �أزمة �إن�سانية دفعت مبوجة هائلة من الالجئني �سواء الليبيني �أو العمالة الأجنبية التي كانت
هزتهما
م�ستقرة بليبيا �إىل تون�س وقد زادت موجة الهجرة هذه يف ه�شا�شة الو�ضع الأمني واالقت�صادي الذين ّ
ّ
ّ
جت�سدت يف �ضعف الدولة خا�صة بعد تفكيك جهازها
والتي
الثورة
فتها
خل
التي
االنفالتات
كبري
ب�شكل
ّ
اال�ستعالماتي.
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على امل�ستوى ال�سيا�سي ،ت�أثّر الإ�سالميون يف تون�س بنتائج االنتخابات الرئا�سية امل�رصية واعتالء القيادي
حممد مر�سي ال�سلطة فم ّثل ذلك دعما معنويا حلزب حركة النه�ضة التي ا�ستنتجت من هذا الفوز
الإ�سالمي ّ
ب�أن امل�ستقبل ال�سيا�سي للمنطقة العربية �سيكون ا�سالميا .ومن ّثم انطلقت موجة وفود دعاة ا�سالميني �إىل
تون�س يغمرون الف�ضاء العام بخطابات حول ق�ضايا مل تكن يف �أجندة الثورة �أو �أجندة كتابة الد�ستور بل
تطور الأحداث يف م�رص الذي � ّأدى �إىل
بخطابات غريبة حتى على التقاليد الدينية التون�سية  ١٨٩على �أن ّ
�سقوط حكم حممد مر�سي زعزع ثقة حركة النه�ضة واال�سالميني عموما بل دفع برئي�س احلركة �إىل �إف�صاحه
حد الت�رصيح ب�أن دعوة �شيوخ ال�سلفية �إىل
عن امل�سافة التي تف�صل احلركة عن الإخوان يف م�رص وذهب �إىل ّ
تون�س كان خط�أ.
ويف م�رص� ،أدى تدهور الو�ضع الأمني يف �سوريا وليبيا وحتول الثورات اىل �رصاعات م�سلحة عنيفة� ،أدى
اىل تنامي خطاب ترهيبي ي�ستخدم اخلوف من م�صري هاتني البلدين من انفالت �أمني و�رصاعات م�سلحة
باهظة الثمن ،ي�ستخدمه ك�سالح لكبت جماح قوى الثورة التي جل�أت اىل ال�شارع واالحتجاجات ك�أداة
لل�ضغط على النخبة احلاكمة من �أجل امل�ضي يف طريق التغيري .عال �شعار «لكي ال ن�صبح مثل �سوريا وليبيا»
ومت توظيفه للرتويج لأهمية «اال�ستقرار» والبعد عن «الفو�ضى» ،وبالتدريج �أ�صبحت الفو�ضى مرادفا للثورة،
واال�ستقرار مرادفا لعودة الأو�ضاع كما كانت عليه.
�أثرت التدخالت اخلارجية �سلبا على التحول الدميوقراطي يف الأردن حيث يعتمد الأردن على م�ساعدات
من دول خليجية بذلت اجلهد والأموال لو�أد رياح التغيري يف املنطقة العربية خوفا من �أن ت�صيبها تلك الرياح
وحفاظا على م�صالح النخب احلاكمة .على امل�ستوى ال�سيا�سي حدث تراجع �رسيع عن تيار اال�صالح و�ساد
تيار احتواء الأزمة و�إدارتها ل�صالح الأنظمة املوجودة ،ت�أثرا مب�سار الأحداث يف م�رص و�سوريا والعراق .ومع
تدهور الأو�ضاع يف املنطقة ،علت الأ�صوات القائلة ب�أن الأردن بلد الأمن والأمان ،و�أنه يجب جتنب امل�ضي
يف طريق قد ي�ؤدي اىل �رصاعات دموية كما حدث يف �سوريا والعراق وم�رص.
تك�شف لنا التجربة الد�ستورية اجلزائرية �أن العوامل االقليمية كانت هي الأكرث حتفيزاً لتبني التعديالت
الد�ستورية التي متت و�أن ظاهرة « الربيع العربي» هي التي دفعت و�أجربت ال�سلطة احلاكمة على �إجراء
التعديالت الد�ستوريةّ .
التكيف مع التغيرّ ات اجلارية يف
�شكلت هذه التعديالت �شكلاً من �أ�شكال
ّ
وحت�س ًبا لعدواها املحتملة يف البالد  .١٩٠ويف ذات الوقت ،ا�ستغلت ال�سلطة تداعيات موجات
العامل العربي ُّ
الربيع العربي وما عرفته من ف�شل ودمار يف بع�ض الدول لت�أخري ظهور التعديالت بل وظفت تدهور الأو�ضاع
يف التجارب العربية الفا�شلة ،ك�سوريا وليبيا ،كورقة للتخويف من م�صري مماثل ولفر�ض حالة اجلمود يف
اجلزائر١٩١.
 189نذكر منها زيارة الداعية وجدي غنيم وحديثه عن ختان البنات وكذلك رواج اخلطاب حول الزواج العريف وبلوغ الأمر ح ّد �إيداع م�شروع قانون
باملجل�س الوطني الت�أ�سي�سي حول �إر�ساء م� ّؤ�س�سة امل�أذون ال�شرعي يف حني �أن جملة الأحوال ال�شخ�صية ع ّرفت ب�شكل دقيق �إجراءات عقد الزواج وج ّرمت
كل زواج ال يت ّم وفق ال�صيغ القانونية.
 190ناجي �سفري ـ تطورات الو�ضع ال�سيا�سي يف اجلزائر يف �سياق التغيرّ ات اجلارية يف العامل العربي ـ مرجع �سابق ـ �ص .368
 191د .نا�صر جابي ـ د�ستور اجلزائر" .ثرثار” يتحدث عن حقوق ال ي�ضمنها ـ مرجع �سابق ـ �ص .4
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ومن ثم ،ت�ؤثر البيئة املحيطة على امل�سار الد�ستوري �إما بال�سلب �أو بالإيجاب .فمن ناحية� ،ألهمت
الثورة التون�سية يف بدايتها ال�شعوب العربية للمناداة باحلرية والعدالة ،ومن ناحية �أخرى� ،أدى
تدهور الأو�ضاع الأمنية �إثر احلراك الوا�سع يف �أكرث من بلد اىل �سالح يف �أيدي �أعداء الثورة
لبث الرعب يف نفو�س املواطنني وال�سعي اىل قتل الأمل يف قدرة ال�شعوب على �إحداث تغيري.
 ت�أثري التدخالت الدولية والإقليمية على عملية �صياغة الد�ستورتزيد تعقيدات امل�شهد العربي ب�سبب تدخل القوى الدولية والإقليمية مبا فيها تلك التي تتخذ �شكل الدعم مادي
�أو الت�أطري القانوين ،والذي ال يعمل دائما ل�صالح القوى التقدمية واحلداثية.
تدخلت �أطراف دولية مبا�رشة بعد اندالع الثورة بثقلها الع�سكري لدعم الثوار وللإ�رساع بالإطاحة
يف ليبياّ ،
مبعمر القذايف ،لكن دون تقدير جيد للو�ضع ال�سيا�سي الليبي ،ودون الأخذ يف االعتبار ما ميكن �أن يحدث
ّ
يف نظام غري مهيئ ال من الناحية ال�سيا�سية وال من الناحية االجتماعية وال من الناحية الثقافية �إىل مواجهة
فراغ م�ؤ�س�ساتي.
بات الواقع ال�سوري �أكرث تعقيداً ب�سبب التدخالت اخلارجية ،االقليمية والدولية ،حيث تراجع دور العامل
ال�سوري ل�صالح امل�ؤثر اخلارجي ،وبناء على هذا مت �إق�صاء �أو تهمي�ش الإرادات ال�سورية لي�صبح ال�سوريون جمرد
مادة �رصاعية ال �أكرث .ففي حني �أن املرجعيات الدولية ت�ضع معايري دولية للد�ستور امل�ستقبلي للبالد كي
يكون د�ستوراً دميقراطي ًا يلبي تطلعات ال�سوريني ،يتعار�ض هذا مع املرجعيات االقليمية كما الدولية املتدخلة
وامل�ؤثرة يف احلرب ال�سورية ،والتي متلك نظرة �أقل تقدمية جتاه الق�ضايا الد�ستورية ب�شكل عام ،كما متلك ر�ؤية
�أكرث رجعية جتاه حقوق الن�ساء بالدرجة الأوىل.
على �سبيل املثال �أقر البيان امل�شرتك ال�صادر يف فيينا بتاريخ  2015 - 11 - 14بعد املحادثات حول �إيجاد
حل �سيا�سي لإنهاء ال�رصاع يف �سوريا ،واتفقت عليه  17دولة �إ�ضافة �إىل االحتاد الأوروبي والأمم املتحدة
مالمح ل�سورية امل�ستقبلية الذي يج�سده د�ستورها اجلديد و�أكد على «هويتها العلمانية»� ،إال �أنه مت ا�ستبدال
امل�صطلح عندما دعت اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  2105 - 12 - 9جمموعة من املعار�ضني ال�سوريني
يف الريا�ض لي�صدروا بيان الريا�ض الذي ت�ضمن ان�شاء الهيئة العليا للمفاو�ضات وا�ستبدل «علمانية» الدولة
ال�سورية ب «مدنية» الدولة ال�سورية مع ما يت�ضمنه هذا امل�صطلح من ت�أويالت وتف�سريات متباينة .
ويف مطلع العام  2017يف م�ؤمتر �أ�ستنة لبحث الهدنة يف �سورية ،طرح الوفد الرو�سي م�رشوع مل�سودة د�ستور
ل�سورية للنقا�ش مت�ضمنا ملواد كارثية فيما يتعلق باحلقوق والدميقراطية و امل�ساواة اجلندرية .على �سبيل املثال،
تن�ص الفقرة  4من املادة  12من امل�رشوع الرو�سي على �أن «حتمي الدولة عادات العائلة وقيمها الدينية واملعنوية»
وهو ما يفتح الباب �أمام تقنني عادات وتقاليد ال حتقق امل�ساواة اجلندرية.

104

يف العراق على الرغم من الدور الذي لعبته امل�ؤ�س�سات الدولية يف تقدمي امل�ساعدة وامل�شورة للعراقيني �أثناء
كتابة الد�ستور �إال �أن مو�ضوع امل�ساعدات �أو التدخل الدويل كان مثار ح�سا�سيات كثرية تعامل معها بحذر
�أع�ضاء اللجنة بحذر �شديد خوفا من النيل من م�رشوعية الد�ستور .فمن وجهة نظر الكثريين ،يظل الد�ستور
فاقد لل�رشعية ب�سبب واقع كتابته حتت و�صاية قوات االحتالل .ومن وجهة نظر �أخرى ،يحقق لد�ستور قواعد
الدميوقراطية لأن اجلهة التي �صاغته جهة منتخبة ولأنه مت �إقراره يف ا�ستفتاء �شعبي عام  ،١٩٢هذا على الرغم
من كل ما تقدم عن الظروف املحيطة لتلك االنتخابات وعن ال�سيا�سة الطائفية العرقية التي اتبعتها �سلطة
االئتالف امل�ؤقتة يف �إدراة املرحلة االنتقالية� .إال �أنه ،وعلى الرغم من �أن و�ضع الن�ساء يف الد�ستور كان من
الق�ضايا التي مت الرتكيز عليها من قبل امل�ؤ�س�سات الدولية� ،إال �أن املنتج النهائي مل يكن يف �صالح الن�ساء بل
�شهد تراجعا يف حقوق الن�ساء ،وفق �شهادات نا�شطات يف املجتمع املدين.
ومن ثم ،ومن منطلق �أهمية الدور الذي ي�ستطيع �أن يلعبه املجتمع الدويل والإقليمي �أثناء عملية
كتابة د�ستور دميوقراطي ي�أخذ يف االعتبار منظور اجلندر� ،إال �أنه يف احلالة ال�سورية والليبية
والعراقية ،طغت م�صالح الدول املتدخلة على م�سار التحول الدميوقراطي.
 .١١ت�أثري الأطر املعرفية والت�صورات الثقافية ال�سائدة على عملية كتابة الد�ستور
كان من ال�سمات املميزة للحراك الثوري يف بداياته يف العامل العربي يف � ٢٠١١أنه متحور حول املطالبة باحلرية
والكرامة والعدالة االجتماعية ،ومل يكن �أبدا حول الهوية الدينية �أو الدولة اال�سالمية .ثم حدث حتوال يف
م�سار الثورات حني �سيطرت عليها احلركات الإ�سالمية و�أ�ضفت على ال�رصاع طابع ًا هوياتي ًا� .شكلت تلك
الثورات املطالبة بالعدالة والكرامة «مفاج�أة» لكثري من املراقبني واملحللني وذلك ب�سبب الأطر املعرفية احلاكمة
لفهم ودرا�سة ال�رشق الأو�سط يف الدوائر ال�سيا�سية الأمريكية والغربية والت�صورات ال�سائدة عن املجتمعات
العربية بحيث تف�رس الأحداث وال�رصاعات ال�سيا�سية يف �إطار معريف ثقافوي و�إ�سالموي يحيل كل ما هو
�سيا�سي اىل عامل الثقافة والدين ،ويفرت�ض �أن الدين والرتاث الثقايف هما املحركان الرئي�سيان لل�شارع العربي.
ويعد تقييم نوح فلدمان ،وهو الأكادميي و�أ�ستاذ القانون الذي لعب دورا رئي�سيا يف كتابة الد�ستور العراقي ،يعد
تقييمه لعملية كتابة الد�ستور العراقي رمبا �أف�ضل تعبري عن تلك الت�صورات ال�سائدة عن ال�شارع العربي .يقول
فلدمان« :املزيد من الدميوقراطية ي�ؤدي بال�رضورة اىل املزيد من الأ�سلمة  ١٩٣وفقا لوجهة النظر هذه ،ف�إن
زيادة اجلرعة اال�سالمية يف الد�ستور العراقي هي نتيجة مبا�رشة للم�سار الدميوقراطي لعملية ال�صياغة والإقرار،
ومن ثم تعبريا دميوقراطيا عن تطلعات و�آمال ال�شعب العراقي .يختلف كثري من املحللني مع هذا الطرح،
فوفقا لفي�صل ا�سرتابادي :مار�ست الإدارة الأمريكية �أ�سو�أ نوع من �سيا�سات الهوية ومت الرتكيز على الهويات
الدينية والعرقية وجتاهل �شبه تام للهويات ال�سيا�سية ».فهناك تاريخ طويل من العراقيني الوطنيني ال يغلبون
 192فلدمان ن ، .مارتيناز ر“ ، .ال�سيا�سات الد�ستورية والن�ص يف العراق اجلديد .جتربة يف دميقراطية ا�سالمية” املجلة القانونية لفورذام املج ّلد  ،75عدد
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هويتهم الدينية �أو العرقية ولكن يرون �أنف�سهم جزء من عراق علماين ليربايل .لكن مل يلتفت لهذا الأمر من
قبل التحالف ومن ثم مت �إق�صاء التيار الليربايل الوطني من مفاو�ضات الد�ستور١٩٤.
�أما يف تون�س ،مل يكن موقف احلكومات الأوروبية والأمريكية من نتائج االنتخابات موقفا حمايدا �إذ �أنه
ا�ستب�رش بفوز حزب �إ�سالمي بالأغلبية يف االنتخابات فدعم هذا الأخري ديبلوما�سيا  ١٩٥ودافع عن نظرية
الإ�سالم ال�سيا�سي املعتدل �أو الليربايل  ١٩٦وعن امكانية متاهي الإ�سالم مع الدميقراطية.
تثري هذه النقطة ت�سا�ؤالت م�رشوعة وملحة حول ت�أثري التدخالت الدولية يف م�سار الأحداث
وحدود الدور الذي لعبته يف ت�أجيج ال�رصاعات الدينية والهوياتية يف املنطقة العربية يف دول الربيع
العربي.
� .١١١آليات و�ضمانات حماية امل�سار الدميوقراطي والعدالة اجلندرية
من املهم �أن يت�ضمن الد�ستور �آليات ت�ضمن تفعيل ونفاذ حقوق الن�ساء وعدم طم�سها �أو الرتاجع عنها يف
الت�رشيعات .يف تون�س ،ت�شكل املحكمة الد�ستورية �آلية مركزية ل�ضمان علوية الد�ستور وب�شكل خا�ص
امل�رشع حتى ال ي�ضع قوانني ّ
تكر�س �رضبا
ل�ضمان احرتامه من قبل ّ
تخل بامل�ساواة بني املواطنني واملواطنات �أو ّ
�ضد املر�أة �أو تغفل عن الواجب املحمول على الدولة ب�ضمان تكاف�ؤ الفر�ص بينهما .كما
من �رضوب التمييز ّ
�أنه اعتبارا لكونها خمت�صة بالرقابة على القوانني النافذة بعد والتي هي موروث الد�ستور ال�سابق للدولة
التون�سية وذلك عن طريق الدفع بعدم د�ستوريتها �أمام املحاكم العدلية �أو الإدارية ف�إنها �ست�سمح ب�إ�صالح
املنظومة الت�رشيعية القائمة لتجعلها متالئمة واملعايري التي جاء بها د�ستور  .2014على �أن هذه املحكمة مل
يقع �إر�سا�ؤها بعد� .إال �أنه وجب لفت النظر �إىل �أن القانون الأ�سا�سي للمحكمة الد�ستورية جاء يف ف�صله 10
ليحث اجلهات املكلفة بتعيني �أع�ضاء املحكمة الد�ستورية على احرتام التنا�صف١٩٧ .
ّ
�أما املجل�س الأعلى للق�ضاء فهو كذلك م�ؤ�س�سة حمورية باعتبار دوره يف �ضمان ا�ستقاللية الق�ضاء وهو
م�ؤ�س�سة جعل منها الد�ستور امل�س�ؤول الأول على حماية احلقوق واحلريات من �أي انتهاك مبا فيها امل�ساواة بني املر�أة
�ضد املر�أة .وجتدر الإ�شارة هنا �أن هذا املجل�س
والرجل ومبا فيها خا�صة زجر �أي �شكل من �أ�شكال العنف ّ
حد الآن �إال �أنه وقع انتخاب �أع�ضائه و�أف�ضت هذه االنتخابات �إىل فوز  18امر�أة مقابل
و�إن مل يقع تن�صيبه �إىل ّ
 14رجل �أي �أن متثيلية املر�أة جتاوزت اخلم�سني باملائة.
يف م�رص ،ت�شكل املحكمة الد�ستورية العليا �آلية مهمة ل�ضمان توافق الت�رشيعات مع الد�ستور املقر يف ،٢٠١٤
وقد كان لها دور هام يف الدفع بعدم د�ستورية بع�ض مواد قانون منع التظاهر يف  .٢٠١٣يت�ضمن الد�ستور
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Istrabadi F., “A Constitution Without Constitutionalism: Reflections on Iraq’s Failed Constitutional Process,” Articles by Maurer Faculty. Paper 2362, 2009, p. 1649

 195ميكن ان نذ ّكر باجلوالت التي قام بها ال�سيد را�شد الغنو�شي زعيم حركة النه�ضة �إىل عديد العوا�صم الأوروبية و�إىل الواليات املتحدة الأمريكية.
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�أي�ضا مادة تلزم الدولة ب�إن�شاء مفو�ضية ملناه�ضة التمييز ب�شكل عام ،وهي �آلية من �ش�أنها القيام بدور رقابي
وتوجيهي يف حماية الن�ساء واحلد من املمار�سات التمييزية �ضدهن� .إال �أنه حتى هذه اللحظة ،مل ي�صدر يتم
�إن�شاء املفو�ضية بعد.
ومن ناحية �أخرى ،يرى بع�ض املحللني �أن د�ستور  ٢٠١٤يف م�رص يفتقر اىل �أ�سا�سيات �آليات امل�ساءلة
والرقابة  .١٩٨فوفقا لهذا التحليل ،وبالإ�شارة اىل املواد املنظمة لو�ضع القوات امل�سلحة وعالقتها مب�ؤ�س�سات
الدولة فقد مت د�سرتة ا�ستقالل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ب�شكل يكاد يكون كامل بحيث ت�صبح بعيدة عن رقابة
امل�ؤ�س�سات املدنية فى الدولة ،وهو توجه مت ت�أ�سي�سه يف د�ستور  ٢٠١٢وتر�سيخه يف د�ستور  ،٢٠١٤مما
يتناق�ض مع فكرة بناء دولة مدنية دميوقراطية م�ستقرة١٩٩.
�أما النقطة الثانية املثارة حول �آليات امل�ساءلة واملحا�سبة ،فهي تتعلق بو�ضع الهيئات الق�ضائية فى الد�ستور ،مرة
ثانية بدءا من د�ستور  ٢٠١٢ثم د�ستور  .٢٠١٤فب�سبب تاريخ معقد ملئ بتدخالت ال�سلطة التنفيذية فى
م�رص فى الق�ضاء وحماوالت ب�سط �سيطرة النظام احلاكم على الهيئات الق�ضائية ب�أ�شكال خمتلفة ،كان مبد�أ
ا�ستقالل الق�ضاء من املبادئ ايل التفت حولها النخبة ال�سيا�سية الدميوقراطية منذ ال�ستينيات من القرن املا�ضي،
وكان مطلب ا�ستقالل الق�ضاء من املطالب الأ�سا�سية للحركة الوطنية امل�رصية .ولكن يذهب البع�ض اىل
�أن مفهوم ا�ستقالل الق�ضاء هذا متت ترجمته فى الد�ستور ب�شكل يجعل الهيئات الق�ضائية حم�صنة من �أي
رقابة �أو م�ساءلة ،وهو �أمر غري م�ألوف وغري منا�سب وفقا ملعايري الدميوقراطية  ، ٢٠٠ومما قد ي�ؤدي اىل «بلكنة
م�ؤ�س�سات الدولة»٢٠١.
�أخرياً ولي�س �آخراً ،وب�سبب �سنوات من احلكم الديكتاتوري و�سيا�سات اق�صائية �أ�ضعفت من قدرة املجتمع
املدين على القيام بدوره يف مراقبة م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة وال�ضغط على ال�سلطة التنفيذية ،تظل الرقابة
على م�ؤ�س�سات الدولة يف التزامها بالن�ص الد�ستوري �ضعيفة اىل حد كبري ،مما يفتح املجال �أمام انتهاكات
وتعديات على حقوق وحريات املواطنني .ويف املقابل ،يرتتب عن تكرار انتهاكات الد�ستور من قبل م�ؤ�س�سات
الدولة اىل االنتقا�ص من قيمة الد�ستور وفكرة �سيادة القانون ،فت�شيع حالة من الفو�ضى القانونية ي�ساهم فيها
جميع الأطراف ال�سيا�سية .ففي تقييمهم لد�ستور  ،١٩٢٣الذي جاء بعد ثورة  ،١٩١٩ينبه م�ؤلفو كتاب
التاريخ الد�ستوري امل�رصي اىل �أن الد�ستور خرج على غري رغبة امللك الذي قام بتعيني هيئة كتابة الد�ستور
بهدف احكام �سيطرته على احلكم ،ولكن حال دون ذلك الرقابة ال�شعبية على �أعمال تلك اللجنة ،ومن ثم
«ال �ضامن ل�سالمة الن�ص الد�ستوري ب�رصف النظر عن �إجراءات ت�شكيل اللجان الت�أ�سي�سية �سوى احلراك
ال�سيا�سي واملجتمعي الن�شط والواعي» ٢٠٢.ثم يف حتليلهم لل�رصاعات ال�سيا�سية واالنتهاكات الد�ستورية التي
تلت كتابة د�ستور  ،١٩٢٣ي�ضيف م�ؤلفو الكتاب مالحظة �أن «(االلتزام الطوعي بالد�ستور) ال يقل �أهمية
عن ح�سن ال�صياغة الد�ستورية»٢٠٣.
� 198أحمد عبد ربه وكرمي ال�شاذيل ،د�ستور ال ي�ؤ�س�س للم�ساءلة والرقابة ،مبادرة الإ�صالح العربي،٢٠١٤-٠٣-٢٤ ،
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� 199أنظري �أحمد عبد ربه ،املرجع ال�سابق �ص.٦ .
� 200أنظري كرمي ال�شاذيل ـ املرجع ال�سابق ـ �ص.١٠.
 201قد و�صف ناثان براون هذا التعبري عن فكرة ا�ستقالل الق�ضاء ك�شكل من �أ�شكال "بلقنة الدولة امل�صرية" يف "ق�ضاة م�صر يف الع�صر الثوري"� ،أوراق
كارنيجي� ،شباط  /فرباير .2012
 202حممد نور فرحات وعمر فرحات ،التاريخ الد�ستوري امل�صري :قراءة من منظور ثورة يناير  ،٢٠١١الدوحة ،مركز اجلزيرة للدرا�سات� ،٢٠١١ ،ص .٣٢
 203املرجع ال�سابق� ،ص .33
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�أما يف �سوريا ،فال توجد �ضمانات بحماية امل�سار الدميوقراطي حيث مازالت احلرب م�شتعلة مما يعطل
امل�سارات املمكنة لتطبيق القانون وامل�ضي يف امل�سار الدميوقراطي .ثم ،وعلى الرغم من �أن هناك �آراء م�ؤيدة
لد�ستور  2012ترى �أنه بداية مرحلة جديدة� ،إال �أن هذا الد�ستور قد تعر�ض للكثري من النقد واالتهام ب�أنه
ال يتوافق مع �أي من املعايري العاملية الواجبة الإتباع .كما �أنه ال يت�ضمن مواد ت�ؤ�س�س ملبادئ �آليات امل�ساءلة
واملحا�سبة وال�شفافية.
يف اجلزائر ،وعلى الرغم من وجود بع�ض املواد اجليدة والإيجابية ،ال يبدو �أن التعديالت الد�ستورية الأخرية
ت�ؤ�س�س مل�سار دميقراطي ي�ستمر ويدوم يف البالد ،حيث �أن الد�ستور اجلديد حافظ على طبيعة النظام الرئا�سي
املطلق الذي يجعل من رئي�س اجلمهورية �سلطة فوق كل ال�سلطات وال�شخ�صية الأقوى ،والوحيدة ،يف النظام
ال�سيا�سي القائم.
من ال�رضوري �أن يت�ضمن الد�ستور �آليات جيدة وم�ستقلة ل�ضمان تفعيله� ،إال �أنه �أثبتت التجارب
�أن على الن�ساء املدافعات عن حقوق املر�أة توخي �أق�صى درجات احلر�ص والعمل على املتابعة الدقيقة
ل�ضمان فاعلية تلك الآليات وتوفري املوارد املادية والب�رشية اللزمة لتحقيق ا�ستقالليتها.
ينبهنا املثال التون�سي اىل �أهمية الن�ص على �ضمانات للعدالة اجلندرية ،يف كافة الت�رشيعات والقوانني،
كما كان يف الن�ص على احرتام التنا�صف يف تعيني �أع�ضاء املحكمة الد�ستورية.

كلمة �أخرية
يف اخلتام ،ف�إن عملية كتابة الد�ساتري يف حد ذاتها ،حتى و�إن كان املنتج النهائي ال يحقق كل متطلبات
االنتقال الدميوقراطي� ،إال �أنه جمرد فتح باب النقا�ش يكون له �أثرا �إيجابيا على الواقع ال�سيا�سي .ففي معظم
احلاالت تبلورت ق�ضية حقوق الن�ساء ومواقف التيارات ال�سيا�سية املختلفة منها يف املعركة الأيديولوجية بني
التيارات الليربالية والتيارات اال�سالمية واملحافظة ،وا�ضطرت التيارات الليربالية اىل مواجهة �إنحيازاتها
وتباين مواقفها بخ�صو�ص هذه الق�ضية بالتحديد� .أدى اجلدل حول الد�ستور �أي�ضا اىل حتديد االنتماءات
الأيديوجلية بني املدافعات عن حقوق الن�ساء �أنف�سهن ،وات�ضحت الأفكار والر�ؤى مما �ساعد على بلورة نقاط
االتفاق ونقاط االختالف ،ومن ثم حتديد ما هو م�شرتك وما ميكن البناء عليه .كذلك ،مت ك�رس تابوهات
كثرية كانت حتول دون تناول مو�ضوعات متعلقة بحقوق الن�ساء ب�شكل حقيقي ،الأمر الذي �سوف يي�رس
العمل على ق�ضايا املر�أة يف امل�ستقبل.
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 الدليل �إىل د�ستور متوافق مع منظور النوع االجتماعي ( اجلندر )  -دليل من �أجل عملية جندرةالد�ستور  -امل�ؤلفان� :سيلفيا �سوتي و�إبراهيم دراجي  -املحررتان :بوريانا جون�سن ومية الرحبي  -املبادرة الن�سوية االورو
متو�سطية 2016

 الربيع العربي  .ثورات اخلال�ص من اال�ستبداد .درا�سة حاالت  -ال�شبكة العربية لدرا�سة الدميقراطية  -الطبعةالعربية الأوىل  -متوز .2013
 املبادرة امل�صرية للحقوق ال�شخ�صية  -مقرتح مبعايري ت�شكيل اجلمعية الت�أ�سي�سية و�آلية ت�شكيلها و�ضوابط عملها -القاهرة� 12 :أبريل  2012ـ الرابط االلكرتوين( http://bit.ly/2pVB2Tx :تاريخ زيارة املوقع 10 :يناير )2017
 ر�ستم حممود � -أحوال املر�أة ال�سورية يف العهد البعثي� :سرية ال�سيطرة الناعمة  -من�شور �ضمن كتاب  :حقوقالن�ساء يف �سوريا قبل و�أثناء الثورة :اخلطاب والواقع  -برنامج املعرفة حول املجتمع املدين يف غرب �آ�سيا ن�رشة خا�صة � -2أيار
 /مايو 2014
 ر�شيد يلوح  -خطاب التغيري باملغرب املركز العربي للأبحاث والدرا�سات ال�سيا�سية  -قطر �أكتوبر - 2012الدوحة.
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ّ
�إطار امل�رشوع الإقليمي تعزيز دور الأحزاب والنقابات يف النهو�ض بامل�شاركة ال�سيا�سية والعامة للن�ساء  -م�رشوع ممول من
االحتاد الأوروبي وينفذ يف لبنان من جانب التجمع الن�سائي الدميقراطي اللبناين  -بال�رشاكة مع اوك�سفام نوفيب  -بريوت
.2014
 د� .سمري �صباغ  -الد�ستور اللبناين من التعديل �إىل التبديل  -بريوت  -لبنان  -امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�ساتوالن�رش والتوزيع  -الطبعة الأوىل .2000
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 �سمري �شعبـان  -املجتمع املدين وت�أثريه يف التعديالت الد�ستورية قراءة يف �ضوء واقع املجتمع املدينيف اجلزائر  -جامعــة باتنــة  -رابط الدرا�سة:

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=210418

 د� .سنان علي ديب  -االنعكا�سات االجتماعية لل�سيا�سات االقت�صادية (  - ) 2010 - 2005دم�شق -جمعية العلوم االقت�صادية ال�سورية  -الدرا�سة رقم  13بتاريخ  - 2011 - 5 - 10الرابط الإلكرتوين:

http://mafhoum.com/syr/articles_11/13-dib.pdf

 عزّ ة كامل املقهور  -م�ؤ�س�سات املجتمع املدين الليبي  -م�ؤ�س�سات ّالظل على الرابط التايل:

http://www.libyaforum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=539:2010-0926-11-14-01&catid=49:2010-05-29-03-56-53&Itemid=192

 د .عزمي ب�شارة � -سورية درب الآالم نحو احلرية .حماولة يف التاريخ الراهن  -بريوت  -من�شورات املركزالعربي للأبحاث ودرا�سات ال�سيا�سات  -الدوحة  -الطبعة الأوىل بريوت . 2013
 عمار خبابه  -املعاهدات الدولية والت�شريع اجلزائري  -اجلزائر  -راجع رابط الدرا�سة على موقع املجل�سال�شعبي الوطني:

http://www.apn.dz/AR/plus-ar/actualite-speciale ar/215-2014-05-21-11-08-43/1847-2015-05-05-15-3614

 عملية بناء د�ستور مبني على النوع االجتماعي ( اجلندر ) يف �سوريا  -تقرير عن املدخل �إىل د�ستور ح�سا�سللنوع االجتماعي والدرو�س امل�ستفادة من عمليات بناء الد�ستور يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا  -امل�ؤلف� :سو�سن
مية الرحبي  -املحررتان :مية الرحبي -ليليان هولز فرن�ش  -مت �إعداد هذا التقرير من قبل جتمع
زكزك -فائق حويجةّ -
�سوريات من �أجل الدميقراطية ال�سورية بدعم من املبادرة الن�سائية الأو ربية  - IFE-EFIت�رشين الثاين /نوفمرب .2014
 فتحي بولعرا�س  -م�شروع تعديل الد�ستور اجلزائري :ال�سياق  -املواقف -واالحتماالت املمكنة  -الدوحة -قطر  -مركز اجلزيرة للدرا�سات  26 -مايو � /أيار 2013
 فتحي بن احلاج يحيى  -يف البال �أغنية  -مقاطع من نيغاتيف الثورة  -دار نقو�ش عربية للن�رش .2013 -كارولني دوناتي  -اال�ستثناء ال�سوري بني احلداثة واملقاومة  -ترجمة ملا العزب  -بريوت  -من�شورات ريا�ض الري�س  -الطبعة
الأوىل ايلول .2012
 كلري كا�ستليلو ـ بناء دولة تعمل من �أجل الن�ساء� .إدماج النوع االجتماعي يف عملية بناء الدولة خالل مرحلةما بعد ال�رصاع.م�ؤ�س�سة فرايد ورقة عمل رقم � - 107 -8.آذار � ، 2011ص  15وما بعدها.
 كرييت�س ر .ريان ـ العالقات البينية ـ العربية والنظام االقليمي ـ درا�سة من�شورة �ضمن كتاب � :رشح�أ�سباب االنتفا�ضات العربية  .منحى �سيا�سي خاليف جديد يف ال�رشق الأو�سط ( حترير مارك لين�ش ) ـ من�شورات �رشكة
املطبوعات للتوزيع والن�رش ـ بريوت ـ لبنان ـ الطبعة الأوىل  2016ـ
 جلنة تن�سيق املنظمات غري احلكومية لأجل العراق  -مفهوم املجتمع املدين يف العراق� -إبريل .٢٠١١ لطفي بو مغار  -نوران �سيد �أحمد  -احلركات االحتجاجية يف اجلزائر.الواقع والآفاق  -درا�سة من�شورة �ضمن كتاباحلركات االحتجاجية يف الوطن العربي  -حترير عمرو ال�شوبكي  -بريوت  -لبنان  -مركز درا�سات الوحدة العربية  -الطبعة
الثانية.
 ملى قنوت  -امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ال�سورية بني املنت والهام�ش  -النا�رش اللوبي الن�سوي ال�سوري بدعم مناملبادرة الن�سوية االورو متو�سطية  -الطبعة الأوىل - 2017
 ماريكا بو�سمان  -قطاع املنظمات غري احلكومية يف �سورية  -ملحة عامة  -حزيران  - 2012ورقة �إر�شادية رقم.30
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 ماهر قنديل  -اجلزائر :الت�أ�سي�س جلمهورية ثانية �أم �إعادة �إنتاج النظام ال�سيا�سي؟  -الدوحة  -قطر املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات � -سل�سلة :تقييم حالة  -يونيو - 2016 جمموعة من الباحثني -الربملان يف د�ستور م�صر اجلديد -منتدى البدائل العربي للدرا�سات. حممد جمال باروت  -العقد الأخري يف تاريخ �سورية .جدلية اجلمود والإ�صالح  -بريوت  -من�شورات املركزالعربي للأبحاث ودرا�سات ال�سيا�سات  -الدوحة  -قطر  -الطبعة الأوىل .2012
 د .حممد املجذوب  -القانون الد�ستوري والنظام ال�سيا�سي يف لبنان  -بريوت  -لبنان  -من�شورات احللبياحلقوقية  -الطبعة الرابعة - 2002 -
 حممد نور فرحات وعمر فرحات -التاريخ الد�ستوري امل�صري :قراءة من منظور ثورة يناير  -٢٠١١الدارالعربية للعلوم ومركز اجلزيرة للدرا�سات.٢٠١١ .
 حممد مدين � -إدري�س مغروي � -سلوى الزّ رهوين  -درا�سة نقدية للد�ستور املغربي للعام - 2011امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات � - IDEAستوكهومل  -ال�سويد . 2012 -
حممد مدين  -عمر بندورو  -عبد الغزيز النوي�ضي تن�سيق عمر بندورو :الد�ستور
م�صدق -
حممد ال�سا�سي  -رقية
ّ
ّ
 ّاجلديد ووهم التغيري ـ املغرب  -طبعة ن�رش دفاتر وجهة نظر .2011 -
 د .من�صوري الزين  -تداعيات �سيا�سات الإ�صالح االقت�صادي على م�ستوى الفقر .حالة اجلزائر  -جامعة�سعد دحلب البليدة .رابط الدرا�سة:

www.kantakji.com/media/3956/2105

 د .منري احلم�ش  -اجلوانب االجتماعية للإ�صالح االقت�صادي  -دم�شق  -جمعية العلوم االقت�صادية ال�سورية -الرابط الإلكرتوين :

http://www.mafhoum.com/syr/articles_02/hamash/hamash.htm

 د .منري ح ّم�ش  -جمتمع املخاطر يف ظل التحوالت االقت�صادية واالجتماعية .بحث مقدم يف �إطار ندوةالثالثاء الرابعة والع�رشين التي تقيمها جمعية العلوم االقت�صادية ال�سورية  -دم�شق بتاريخ .2011 - 4 - 19
 د .منري احلم�ش  -اجلوانب االجتماعية للإ�صالح االقت�صادي  -دم�شق  -جمعية العلوم االقت�صادية ال�سورية -الرابط الإلكرتوين:

http://www.mafhoum.com/syr/articles_02/hamash/hamash.htm

 د .منري ح ّم�ش  -جمتمع املخاطر يف ظل التحوالت االقت�صادية واالجتماعية .بحث مقدم يف �إطار ندوةالثالثاء الرابعة والع�رشين التي تقيمها جمعية العلوم االقت�صادية ال�سورية  -دم�شق بتاريخ .2011 - 4 - 19

 املولدي حلمر اجلذور االجتماعية للدولة احلديثة يف ليبيا الفرد واملجموعة والبناء الزّ عاميللظاهرة ال�سيا�سية  -بريوت  -مركز درا�سات الوحدة العربية .2009 -
 د .نا�صر جابي  -د�ستور اجلزائر .ثرثار يتحدث عن حقوق ال ي�ضمنها  -مبادرة اال�صالح العربي.بدائل�سيا�سات � -أيلول � /سبتمرب 2016

 نربا�س املعموري -حمنة الد�ستور و�إ�شكاليات التعديل  -القاهرة :دار العربي للن�رش والتوزيع.٢٠١٥ - د .هدى ال�صدة  -املر�أة يف الد�ستور امل�صري /ت�أمالت حول املفاو�ضات وموازين القوى  -م�ؤمتر القانونواملجتمع -القاهرة :اجلامعة الأمريكية يف القاهرة( .قيد الن�رش).
 د .هدى ال�صدة -حواء �إدري�س :حلظات دالة يف تاريخ احلركة الن�سائية امل�صرية � -أنا وال�رشق:مذكرات حواء �إدري�س -القاهرة :م�ؤ�س�سة املر�أة والذاكرة.٢٠١٦ -
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 هناء �أدوار -ا�ست�شهاد يف جوناثان مورو -العملية الد�ستورية العراقية ( :)٢فر�صة �ضائعة  -تقرير خا�ص رقم -١٥٥معهد ال�سالم الأمريكي -نوفمرب  .٢٠٠٥الرابط االلكرتوين:
https://www.usip.org/sites/default/files/sr155_arabic.pdf

 هويدا عديل -الت�سامح ال�سيا�سي :املقومات الثقافية للمجتمع املدين يف م�صر -القاهرة :مركز القاهرةلدرا�سات حقوق االن�سان� -أطروحات جامعية.٢٠٠٠ -
 وحيد عبد اجليد -معارك الد�ستور .٢٠١٢-٢٠١١ :اجلزء الأول .القاهرة :هال للن�رش والتوزيع.2013 - وحيد عبد املجيد� -أزمة د�ستور  :٢٠١٢توثيق وحتليل �شهادة من داخل اجلمعية الت�أ�سي�سية .القاهرة :د .ن..٢٠١٣
 ينار حممد -حول �أو�ضاع املر�أة يف العراق :حوار مع ينار حممد  -حاورتها �سنان �أنطون .جدلية� ٥ -سبتمرب .٢٠١٢الرابط االلكرتوين :

http://bit.ly/2vaFe8T

 ثاني ًا ـ املقاالت والأخبار �إبراهيم اله�ضيبي -الأوقاف والوزارة  -جريدة ال�شروق -القاهرة :اجلمعة � ٣أغ�سط�س .٢٠١٢الرابط االلكرتوين( http://bit.ly/2uSTDWM :تاريخ زيارة املوقع 20 :يناير )2017
� -أحزاب جزائرية تر�شح �أ�شباح ًا على قوائمها االنتخابية  -الرابط الإلكرتوين :

http://www.huffpostarabi.com/2017/04/17/story_n_16064002.html?utm_hp_ref=arabi

 ا�ستقالل الق�ضاء وحق املر�أة بامل�ساواة يف معركة واحدة ( :)2/1حني ا�صبح عر�ض ق�ضايا اجتماعية امامالق�ضاء مرتبطا بالدفاع عن ا�ستقالله  -موقع املفكرة القانونية  -الرابط االلكرتوين:

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=88&lang=ar

 -ا�سالميو اجلزائر يثريون عا�صفة �ضد قانون حماية املر�أة  -راجع رابط املقال على �شبكة االنرتنت:

http://www.alhayat.com/m/story/7867808#sthash.LCE2vAqS.dpbs

 -احلكومة تقر م�شروعا معدال لقانون العقوبات يلغي املادة  ٣٠٨ـ الرابط االلكرتوين:

https://goo.gl/k39GFH

 -املنا�صفة تثري جدال بني ن�ساء اجلزائر  -راجع رابط املقال:

http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=10841

 د .الهذبة مناجلية  -املر�أة وامل�شاركة ال�سيا�سية يف املغرب العربي  -حالة اجلزائر  -اجلزائر  -جملة جامعةحممد ال�صديق بن يحيى .كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية  -العدد ال ّأول  -اجلزء ال ّأول  -جوان - 2016
� -أماين �أبو الف�ضل� -ضغوط لربط الد�ستور باملواثيق الدولية� 18 -سبتمرب  .2012الرابط االلكرتوين:

https://www.youtube.com/watch?v=9NpaY_aejxE

� -إيفني دوبا  -املر�أة ال�سورية والد�ستور� -رشاكة يف املعركة ال يف املغامن  -رابط املقال على �شبكة االنرتنت:

http://womenspring.org/news.php?go=fullnews&newsid=218

 تامر هنداوي -قانون التظاهر امل�صري :ثالث �سنوات من قمع املعار�ضة  -القد�س العربي� ١ -إبريل .2017الرابط االلكرتوين( http://www.alquds.co.uk/?p=697742 :تاريخ زيارة الموقع 14 :إبريل )2017
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 ح�سني عودات  -ـحول م�شروع الد�ستور ال�سوري � -صحيفة البيان تاريخ  25 -فرباير .2012 -ح ّمزة كحال  -املنا�صفة تثري جدال بني ن�ساء ورجال اجلزائر  -رابط املقال:

https://www.alaraby.co.uk/society/0d6ab126-073a-4a06-8894-7a13e6baf5f0

 رزان زيتونة  -الد�ستور الدميوقراطي والد�ستور ال�سوري  -مقالة من�شورة يف جملة الآداب /11-10 -.2008
ً
 ر�سميا عدد �سكان الأردن يتجاوز  9ليون ن�سمة� .سكاي نيوز العربية .ال�سبت  30يناير  .2016الرابطااللكرتوين:
 -زيد العلي .حتليل مل�سودة الد�ستور امل�صري .الرابط االلكرتوين:

http://bit.ly/2vafWI4

http://download.idea.int/wana/upload/Analysis-of-the-draft-egyptian-constitution-arabic.pdf

 �سادية جديدة با�سم امل�صلحة العليا الدولة الذكورية تدفن حق املر�أة مبنح جن�سيتها لأوالدها نهائيا -على موقع املفكرة القانونية  -الرابط االلكرتوين:

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=252&lang=ar

حممد �ضيف
 �س ّيدة الدّ و القايد :منارات الفجر تون�سيات على درب الن�ضال وب�شرية بن مراد ون�ساء رائدات ّ .اهلل معامل احلركة الن�سائية يف تون�س م�ساهمة يف الت�أريخ للحياة اجلمعياتية  - 1958_1936جملة روافد العدد الأول تون�س
.1995
 د� .شايب الذراع بن ميينة  -التحول الدميقراطي يف اجلزائر(العوائق والآفاق)  -اجلزائر  -دوريةالأكادميية للدرا�سات االجتماعية والإن�سانية  -العدد - 2012 - 8
 �صدور االرادة امللكية باملوافقة على رفع التحفظ عن املادة  15من اتفاقية ال�سيداو  ...و�إ�سالميو الأردنيوا�صلون ا�ستنكارهم ملواد االتفاقية -وكالة جرا�سا .الرابط االلكرتوين :

http://www.gerasanews.com/print/11333

 عادل عامر -القوانني الفا�سدة للأ�سرة امل�صرية  -ديوان العرب -الأحد  ٣يونيو .٢٠١٢ -الرابط االلكرتوين:( http://bit.ly/2vEEmWZتاريخ زيارة املوقع 10 :مايو )2017

 عبد احلميد زيباري -د�ستور �إقليم كرد�ستان يواجه خالفات كبرية واملعار�ضة تطالب بنظام برملاينال رئا�سي  -املونيتور :نب�ض العراق ٢٢ -يناير .٢٠١٣ -الرابط االلكرتوين:

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2013/01/iraqi-kurdistan-constitution.html

 عبد اللطيف ال�شنتوف :الأدوار اجلديدة للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية يف املغرب  -مقال من�شورباملوقع االلكرتوين للمفكرة القانونية على الرابط الآتي:

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1714

 عزة �شرارة بي�ضون  -اتفاق الطائف والق�ضايا الن�سوية  -بريوت  -لبنان  -جريدة النهار اللبنانية  -رابط املقالعلى �شبكة االنرتنت:

http://newspaper.annahar.com/article/184154

 د .عمار عبا�س  -حمطات بارزة يف تطور الد�ساتري اجلزائرية  -اجلزائر  -جملة املجل�س الد�ستوري  -العدد.2013 - 02

 د .عمار عبا�س  -التعديالت الد�ستورية يف اجلزائر من التعديل اجلزئي �إىل الإ�صالح الد�ستوريال�شامل  -درا�سة لإجراءات التعديل القادم وم�ضمونه  -اجلزائر  -الأكادميية للدرا�سات االجتماعية والإن�سانية  -ق�سم العلوم
االقت�صادية و القانونية  -العدد  - 12جوان .2014

 عمرو عبد الرحمن -ال�شريعة يف د�ساتري ما بعد ثورة يناير� ...إعادة اجلدل ب�ش�أن �أ�سئلة الإ�سالم وال�سيادةوال�سلطة  -بالأحمر� 4 -أجزاء ٢٠١٧ -ـ الرابط االلكرتوين( http://bel-ahmar.net/?p=849 :تاريخ زيارة املوقع20 :
مايو )2017
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 فالح عبد اجلبار -العراق :الأوجه الكثرية لال�ستفتاء على الد�ستور  -احلوار املتمدن -العدد -٣١ -١٣٦٤ ٢٠٠٥-١٠ـ الرابط االلكرتوين:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=49321

 فوزية مروان  -احلماية اجلزائية للمر�أة يف القانونني التون�سي واجلزائري هل هو مطلب داخلي �أمالتزام خارجي؟ اجلزائر  -جملة جامعة حممد ال�صديق بن يحيى  .كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية  -العدد االول اجلزء
الثاين.

 د .مرزوقي عمر  -املجتمع املدين والتحول الدميقراطي يف اجلزائر  -بريوت  .لبنان  -جملة امل�ستقبلالعربي  -مركز درا�سات الوحدة العربية  -العدد � - 432شباط  /فرباير  2015ـ

 م�شروع تعديل قانون الإجراءات اجلزائية باجلزائر للمالءمة مع الد�ستور وتكري�س �ضماناتاملحاكمة العادلة  -املفكرة القانونية  -تاريخ  - 2017 - 2 - 14الرابط الإلكرتوين:

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=3466

 -ملك االردن ي�شكل جلنة ملراجعة الد�ستور  -اجلزيرة .الرابط االلكرتوين:

http://bit.ly/2tLWktl

 موزاي بالل  -اجلمعيات املدنية ك�أ�سا�س لتفعيل التنمية ال�سيا�سية باجلزائر  -اجلزائر  -جملة جيل -الدرا�سات ال�سيا�سية والعالقات الدولية  -العدد ال ّأول  -يناير - 2015
 د .مو�سى مرتي  -مالحظات قانونية على م�شروع الد�ستور  -مقال من�شور بجريدة بلدنا ال�سورية بتاريخ /2/152012

 ن�سيمة �أمال حيفري  -املر�أة يف قانون الأ�سرة بني التعديل واملحافظة على القيم الدينيةواالجتماعية  -اجلزائر  -جملة جامعة حممد ال�صديق بن يحيى  -كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية  -العدد ال ّأول  -اجلزء
ال ّأول  -جوان - 2016

 نهلة النداوي� -أو�ضاع الن�ساء العراقيات يف مناطق �سيطرة تنظيم داع�ش  -ال�رشق الأو�سط الدميوقراطي-http://bit.
 .٢٠١٧-١-٢٠الرابط االلكرتوين:
ly/2eQ4XwD

 نهلة النداوي -ر�صد حقوق وحريات املر�أة يف العراق لعام  - ٢٠٠٦احلوار املتمدن . ٢٠٠٧-١٠-٢١ -الرابط الالكرتوين:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=112831

 نهلة النداوي -الأداء الربملاين للمر�أة العراقية :درا�سة وتقومي� -شبكة الن�ساء العراقيات -بغداد.٢٠١٠ : هالة كمال  -نحو ت�ضمني مطالب الن�ساء يف د�ستور م�صر الثورة .جملة طيبة :الن�ساء والت�رشيع -العدد -17القاهرة :م�ؤ�س�سة املر�أة اجلديدة -دي�سمرب .2013
 وائل غنيم  -ق�صة دعوة اىل ثورة على �صفحة 25 ...يناير  14 -يناير  .2012الرابط االلكرتوين:( http://bit.ly/2tGf0uFتاريخ زيارة�ش املوقع 28 :مار�س )2017
 -و�سام حلّام  -عجائب الأمور يف مواد الد�ستور  -مقال من�شور على موقع املفكرة القانونية االلكرتوين:

http://legal-agenda.com/article.php?id=2491
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ثالث ًا -الوثائق والتقارير
 التقرير الدوري الثاين الذي قدمته حكومة اجلمهورية العربية ال�سورية �إىل جلنة حقوق الإن�سانبتاريخ  19يناير  /كانون الثاين  2000حول تطبيق عهد احلقوق املدنية وال�سيا�سية يف �سورية:

CCPR/C/SYR/2000/2 - 25 August 2000

 التقرير ال�سنوي حول حالة حقوق االن�سان يف اجلزائر ل�سنة  - 2016املكتب الوطني للرابطة اجلزائريةللدفاع عن حقوق الإن�سان.
 اجلريدة الر�سمية  -اجلزائر  -العدد  - 10ال�سنة الرابعة واخلم�سون  - 15 -فرباير .2017 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية  -رئا�سة اجلمهورية  -بيان  .اجتماع جمل�س الوزراء املنعقديوم االثنني  02مايو - 2011
 اخلطة الوطنية حلقوق الإن�سان  /حقوق املر�أة  -لبنان  -جمل�س النواب  -جلنة حقوق الإن�سان النيابية -�سل�سلة الدرا�سات اخللفية  -بريوت .2008
 الفقر والنمو وتوزيع الدخل يف لبنان  -برنامج الأمم املتحدة االمنائي  - 2010بريوت  .لبنان ـاجليدة والتجارب الناجحة يف تنفيذ اتفاقية الق�ضاء
 اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (الإ�سكوا)  -املمار�سات ّ�ضد املر�أة يف البلدان العربية  -الأمم املتحدة .2011 -
على جميع �أ�شكال التمييز ّ
 اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة  -الدورة الثانية وال�ستون  26 -ت�رشين الأول�/أكتوبر 20 -ت�رشين الثاين/نوفمرب  - 2015النظر يف التقارير املقدمة من الدول الأطراف  -قائمة الق�ضايا والأ�سئلة املتعلقة بالتقرير اجلامع
للتقريرين الدوريني الرابع واخلام�س للبنان  -وثيقة الأمم املتحدة:

CEDAW/C/LBN/Q/4-5 - 16 March 2015

 اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة  -املالحظات اخلتامية ب�ش�أن التقرير الدوري الثاين للجمهورية CEDAW/C/SYR/CO/2العربية ال�سورية:
24 July 2014

 اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة  -النظر يف التقارير املقدمة من الدول الأطراف مبوجب املادة ١٨من االتفاقية  -التقرير الدوري الثاين للدول الأطراف � -سوريا  ٢٤ -متوز/يوليه  -٢٠١٢وثيقة الأمم املتحدة:

CEDAW/C/SYR/ 2- 25 October 2012

 اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة  -قائمة الق�ضايا والأ�سئلة املطروحة فيما يتعلق بالتقرير الدوريالثاين للجمهورية العربية ال�سورية:

CEDAW/C/SYR/Q/2 – 28 October 2013

 اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة  -قائمة الق�ضايا والأ�سئلة املطروحة فيما يتعلق بالتقرير الدوريالثاين للجمهورية العربية ال�سورية  -ردود اجلمهورية العربية ال�سورية:

CEDAW/C/SYR/Q/2/Add.1 - 23 January 2014

 اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة -املر�أة وحق امللكية واملرياث :حقائق و�سيا�سات مقرتحة.2010 -الرابط االلكرتوين :

http://www.women.jo/admin/document/Policy%20Paper-FINAL.pdf

 املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة  -اجلزائر  -الدورة احلادية واخلم�سون -� 13شباط/فرباير � 2 -آذار/مار�س  .2012راجع وثيقة الأمم املتحدة:

CEDAW/C/DZA/CO/3-4
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 حتالف املنظمات الن�سوية -وثيقة موقف حتالف املنظمات الن�سوية امل�صرية يف م�س�ألة الد�ستورامل�صري

 ٢٨يوليو  - ٢٠١٣املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية 29 -يوليو .2013الرابط االلكرتوين:
( http://bit.ly/2eK2L9Lتاريخ الزيارة للموقع 1:يناير)2017
 حتالف املنظمات غري احلكومية لتقرير الظل ل�سيداو -الن�ساء العراقيات يف ظل النزاعات امل�سلحة وما بعدها:تقرير الظل اىل جلنة �سيداو يف اجلل�سة ال�سابعة واخلم�سني -فرباير .٢٠١٤
 حتليل و�ضع العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي يف لبنان  -بريوت  -لبنان � -صندوق الأمم املتحدةلل�سكان  -حزيران/يونيو . 2010
 تقرير ا�ستدامة منظمات املجتمع املدين لعام  2012ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا  -الوكالةالأمريكية للتنمية الدولية.

 تقرير حول حتليل الو�ضع الوطني احلقوق الإن�سانية للمر�أة وامل�ساواة على �أ�سا�س النوع االجتماعي لبنان  -متوز /يوليو  - 2010تعزيز امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف املنطقة الأورو متو�سطية ( - )2008-2011االحتادالأوروبي.
 -تقرير لبنان �إىل اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة  -وثيقة الأمم املتحدة:

CEDAW/C/LBN/4-5 - 20 May 2014

 جامعة الدول العربية  -تقرير تكميلي ( عن الفرتة من مار�س � 2011إىل اكتوبر  ) 2012للتقرير الدوري ال ّأولللجزائر حول حقوق االن�سان  -القاهرة  15و  16اكتوبر .2012
املقدم من اجلمهورية اجلزائرية
 جامعة الدول العربية  -جلنة حقوق الإن�سان العربية  -التقرير الدوري ال ّأول ّالدميقراطية ال�شعبية  -الدورة احلادية ع�رشة  -مار�س � /آذار .2016
مقدم يف
 درا�سة احتياجات تنظيمية لتعزيز م�شاركة الن�ساء يف الأحزاب والنقابات يف لبنان  -بحث ّ�إطار امل�رشوع الإقليمي تعزيز دور الأحزاب والنقابات يف النهو�ض بامل�شاركة ال�سيا�سية والعامة للن�ساء  -م�رشوع ممول من
االحتاد الأوروبي وينفذ يف لبنان من جانب التجمع الن�سائي الدميقراطي اللبناين  -بال�رشاكة مع اوك�سفام نوفيب  -بريوت
. 2014

 ر�أي املجل�س الد�ستوري رقم  16/01رت د/م د امل�ؤرخ يف  2016 /01/28املتعلق مب�شروع القانوناملت�ضمن التعديل الد�ستوري ـ اجلريدة الر�سمية للجهورية اجلزائرية ـالعدد رقم  06امل�ؤرخة يف  3فيفري .2016
� -سبل تعزيز دور املر�أة يف حل النزاعات وبناء ال�سالم  ( -درا�سات حالة فل�سطني ولبنان والعراق )  -اللجنة

االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (الإ�سكوا)  -انظر وثيقة الأمم املتحدة:

E/ESCWA/ECW/2009/3 - 3 December 2009. Pp33 – 34

 ال حماية وال م�ساواة  -حقوق املر�أة يف قوانني الأحوال ال�شخ�صية اللبنانية  -تقرير �صادر عن منظمةهيومان راي�س ووت�ش  -يناير .2015
 ال جمال للتنف�س :القمع احلكومي للن�شاط مبجال حقوق الإن�سان يف �سوريا  -هيومن رايت�س ووت�ش 16 -�أكتوبر /ت�رشين الأول .2007
 جمل�س حقوق الإن�سان  -املراجعة الدور ّية ال�شاملة لبنان  - 2015تقارير املجتمع املدين  -تن�سيق �شبكةاحلكومية للتنمية -
العربية غري
املنظمات
ّ
ّ
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 مر�سوم رئا�سي رقم  46/16امل�ؤرخ يف  30يناير  2016املت�ضمن ا�ستدعاء الربملان املنعقد بغرفتيه جريدة الر�سميةللجمهورية اجلزائرية العدد رقم  6امل�ؤرخة  3فيفري .2016
 منظمة  - Human Rights Watchمذكرة مقدمة لال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل اجلزائر � -أكتوبر/ت�رشينالأول  - 2016رابط التقرير:

https://www.hrw.org/ar/news/2016/10/12/295131

 -وثيقة جنيف حلل الأزمة ال�سورية الواردة يف وثيقة الأمم املتحدة:
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A/66/865–S/2012/ 522 - 6 July 2012
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ُيعد هذا الكتاب الذي يناق�ش ،ب�شكل مقارن ،التحوالت الد�ستورية يف املنطقة العربية من
املنظور اجلندري � ّأول درا�سة من هذا النوع .وهي درا�سة تهدف من خالل ا�ستعرا�ض الأحداث
و حتليل الوثائق وال�شهادات �إىل تقا�سم التجارب واملمار�سات الف�ضلى .كما ّ
تركز على الدور
املحوري للمقاربة اجلندرية من خالل ت�سليط ال�ضوء على مقاربة النوع االجتماعي يف عمليات
بناء الد�ساتري.
ولهذا الغر�ض فقد ناق�شت هذه الدرا�سة بالتحليل والتقييم التجارب الد�ستورية التي �شهدتها كل
من �سوريا وتون�س وم�رص ولبنان والأردن والعراق واملغرب واجلزائر وليبيا.
ال�صدة
الد�ستورية وهم �إبراهيم ّدراجي ،هدى
ّ
أعد هذه الدرا�سة خرباء يف القانون والق�ضايا ّ
� ّ
و�سل�سبيل القليبي.
اعتمدت هذه الدرا�سة على املبادئ التي وردت يف «الدليل �إىل د�ستور متوافق مع منظور النوع
االجتماعي» (،)2016باعتبار �أن عمليات بناء الد�ساتري ينبغي �أن تقوم على مقاربة جندرية �شمولية
وبحيث ال يجوز �أن تقت�رص على جمرد �إدراج بع�ض الأحكام املتعلقة بامل�ساواة بني املر�أة والرجل.
وبالتايل ف�إن جندرة لغة الد�ساتري وغريها من الن�صو�ص القانونية ،وحماية حقوق املر�أة ب�شكل
والفعالة يف ال�ش�أن العام ويف ال�ش�أن ال�سيا�سي حتديداً ،متثّل
�رصيح ،و�ضمان م�شاركتها العادلة ّ
عنا�رص �رضورية لنظام دميقراطي حقيقي.

