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تنشــر هــذه الورقــة ضمــن مخرجــات الــدورة السادســة ألكاديميــة القانــون الدســتوري التــي انتظمــت رقميــاً عبــر 
ــة  ــة مختلف ــة مــن دول عربي ــاً وباحث ــا بمشــاركة 12 باحث ــروس كورون ــات جائحــة في منصــة Zoom بفعــل تداعي
)تونــس، لبنــان، اليمــن، ســوريا، فلســطين، المغــرب، العــراق، موريتانيــا( خــال الفتــرة مــن 26 تموز/يوليــو إلــى 

12 آب/أغســطس 2021.

ــة"  ــة العربي ــي المنطق ــاء الســام ف ــي نســختها هــذا العــام حــول “وضــع الدســاتير وبن ــة ف وتمحــورت األكاديمي
ــي اســبانيا،  ــي IE University ف ــي جامعت ــون الدســتوري ف ــورة تمــارا الخــوري أســتاذة القان ــا الدكت وحاضــر فيه
وجامعــة العلــوم السياســية فــي تولــوز )فرنســا( و الدكتــورة جنــان اإلمــام أســتاذة القانــون العــام بكليــة العلــوم القانونيــة 
والسياسية واالجتماعية في تونس والبروفيسور عاصم خليل أســـتاذ القانـــون العـــام بجامعـــة بيرزيـــت في فلســـطين. 

ــم:  ــة منه ــن وشــخصيات أممي ــراء دوليي ــع خب ــة م ــاءات قيّم ــام محاضــرات ولق ــذا الع ــخة ه ــهدت نس ــا ش كم
ممثــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة ورئيــس بعثــة األمــم المتحــدة فــي جمهوريــة جنــوب الســودان، الســيد نيكــوالس 
هايســوم، والبروفيســور تــوم غينســبرغ أســتاذ القانــون الدولــي والعلــوم السياســية فــي كليــة الحقــوق فــي جامعــة 
ــوب  ــات جن ــة ورئيســة عملي ــرة اإلداري ــن شــير، المدي ــورة كاثري ــرة الدســتورية الدكت ــة، والخبي شــيكاغو األميركي
الصحــراء األفريقيــة فــي مؤسســة ماكــس بانــك الدوليــة للســام وســيادة القانــون، األســتاذ رمضــان التويجــر، مقرر 
لجنــة صياغــة الدســتور فــي ليبيــا، والدكتــور ســمير الطيــب عضــو لجنــة صياغــة الدســتور التونســي، والدكتــور 
ســامي عبدالحليــم ســعيد الخبيــر الدســتوري ومديــر برامــج منظمــة International IDEA بالســودان، والدكتــور 

محمــد الغنــام، الخبيــر الدســتوري، وعضــو مجلــس إدارة المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري.

واألكاديميــة مشــروع تنظمــه ســنوياً المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري بهــدف تشــجيع الباحثيــن فــي الــدول 
العربيــة علــى الحــوار والعمــل مــع بعضهــم البعــض وتبــادل الخبــرات حــول أهــم الموضوعــات الدســتورية الســائدة.
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 المقدمة 

ــا، علــى وثائــق  ــال الديمقراطــي التــي تلــت العــام 2011، فــي منطقتن قامــت جــل عمليــات االنتق
دســتورية مؤقتــة، حكمــت تلــك المراحــل. وتشــير مرحلــة االنتقــال الديمقراطــي، إلــى الفتــرة التــي تبــدأ 
بنهايــة النظــام القائــم أو إلزامــه بالتفــاوض، وتنتهــي باعتمــاد دســتور ديمقراطــي، وانشــاء مؤسســات 

جديــدة بموجبــه.1

تــدار الدولــة فــي هــذه الفتــرات عــادة، وفقــاً للدســتور القائــم والمؤسســات القديمــة، أو عبــر وثائــق 
دســتورية مؤقتــة ومؤسســات انتقاليــة تُشــكل بموجبهــا. األمــر الــذي يفتــح مجــاالت للشــك واالنقســام 
حــول شــرعية هــذه المؤسســات وقدرتهــا علــى إنجــاح االنتقــال. خاصــة وأن معظــم الوثائــق المؤقتــة 
لــم تتقيــد فــي تنظيمهــا للســلطات االنتقاليــة بالمعاييــر الديمقراطيــة، كاالنتخابــات وفصــل الســلطات. 
ــع كل الســلطات  ــر تجمي ــة واحــدة. ســواء بصــورة مباشــرة، عب ــد هيئ ــل قامــت بحصــر الســلطة بي ب
صراحــة فيهــا.2 أو بطريقــة غيــر مباشــرة عبــر توزيــع المهــام بيــن عــدة مؤسســات، مــع حصــر ســلطة 
المراقبــة والــردع بالســلطة التشــريعية. وعلــى الرغــم مــن أن وجــود هيئــة تشــريعية منتخبــة تصــدر 
القوانيــن وتراقــب عمــل الســلطة التنفيذيــة هــو ركــن جوهــري فــي أي نظــام ديمقراطــي، إال أن هــذه 
الســلطة قــد تتحــول إلــى أداة مخربــة للديمقراطيــة وللعمليــة االنتقاليــة مــا لــم تقيــد بآليــات تحــول دون 
تعســفها فــي عملهــا وتجاوزهــا لصاحياتهــا، ويعــد مبــدأ فصــل الســلطات مــن أنجــع اآلليــات الهادفــة 
ــد  ــم تتقي ــي ل ــة، والت ــق الدســتورية المؤقت ــك قامــت بعــض الوثائ ــرة.3 لذل لضبــط هــذه الســلطة الخطي
بمبــدأ الفصــل، بتكريــس ضوابــط عديــدة تقيــد المؤسســات التشــريعية بمــا يحــول دون انحرافهــا عــن 
ــى  ــا اآلخــر، وعل ــي لبعضه ــل الكارث ــط، والفش ــذه الضواب ــاح بعــض ه ــام نج ــال. وأم ــداف االنتق أه
ضــوء االنتشــار الكبيــر ألســلوب الوثائــق الدســتورية المؤقتــة تبــرز أهميــة البحــث فــي اآلليــات التــي 
كرســتها هــذه الوثائــق بغيــة ضبــط تشــكيل األجهــزة التشــريعية االنتقاليــة، وتوجيــه أعمالهــا لخدمــة 
ــذه  ــار ه ــس، وآث ــذه المجال ــن ه ــاليب تكوي ــي أس ــث ف ــذي يقتضــي البح ــر ال ــود. األم ــال المنش االنتق
االســاليب علــى كفاءتهــا وشــرعيتها. كمــا يقتضــي البحــث فــي اآلليــات التــي صممــت لضبــط عمــل 

هــذه الســلطات وصبــه فــي خدمــة التغييــر المنشــود.

ــع فــي إعــداد هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي. فتــم البحــث بشــكل  وفــي ســبيل ذلــك اتُب
أساســي فــي الوثائــق المؤقتــة التــي صــدرت فــي تونــس، مصــر، ليبيــا، والســودان، بعــد العــام 2011، 
ودراســة اآلليــات التــي اعتمدتهــا لبنــاء وضبــط الســلطات التشــريعية االنتقاليــة فيهــا، وتبيــان تداعيــات 
ــدول  ــع ال ــي درســت واق ــة مــن خــال التنقيــب فــي األبحــاث الت ــة االنتقالي ــى العملي ــات عل هــذه اآللي

المذكــورة فــي تلــك المراحــل.
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وبالعــودة الــى اآلليــات التــي كرســتها الوثائــق االنتقاليــة محــل الدراســة لبنــاء وضبــط مجالســها 
ــس تشــريعية، تحظــى  ــى لضمــان تشــكيل مجال ــن، هدفــت األول ــن فئتي ــدرج بي التشــريعية، نجدهــا تن
بالشــرعية والمقبوليــة المجتمعيــة )مبحــث أول(. بينمــا هدفــت أخــرى إلــى ضبــط وتوجيــه األعمــال 

التشــريعية بمــا يخــدم التغييــر المرتقــب )مبحــث ثانــي(.

 المبحث األول: تشكيل المجالس التشريعية االنتقالية

فــي الظــروف العاديــة مــن حيــاة معظــم الــدول، تُنتخــب الســلطة التشــريعية أو أقلــه أحــد مجلســيها 
مباشــرة مــن الشــعب. لكــن االنتخابــات قــد تفقــد معناهــا فــي الظــروف االنتقالية. إمــا لغياب المؤسســات 
القــادرة علــى تنظيــم العمليــة، أو لعجــز أنظمــة االقتــراع عــن إنتــاج مجلــس يعكــس تمثيليــة مجتمعيــة 
حقيقيــة ومســتمرة، أمــام االنقســامات الكبيــرة والتبــدالت الســريعة فــي الــوالءات السياســية فــي هــذه 
المراحــل،4 والتــي تجعــل مــن شــرعية المؤسســات االنتقاليــة ومــن خلفهــا الشــرعية الواقعيــة التــي تقوم 
ــة بحــد ذاتهــا محــاً لانقســام.5 ورغــم ذلــك يبقــى وجــود مجالــس  عليهــا الوثائــق الدســتورية المؤقت
تشــريعية ممثلــة لشــعوب الدولــة ومكوناتهــا، وقــادرة علــى وضــع القوانيــن الازمــة إلنجــاز المســار 
ومراقبــة الســلطات التنفيذيــة التــي تقــوم بتنفيــذه، أمــراً بالــغ األهميــة لنجــاح العمليــات االنتقاليــة. لذلــك 
حاولــت بعــض الوثائــق المؤقتــة تشــكيل المجالــس التشــريعية االنتقاليــة بطــرق تحقــق أكبــر قــدر مــن 
ــق، بعــض األشــخاص  ــة منعــت بعــض الوثائ ــل السياســي والمجتمعــي )أوال(. ومــن جهــة ثاني التمثي
أو القــوى مــن التمثــل فــي المجالــس التشــريعية االنتقاليــة أو ســواها مــن األجهــزة االنتقاليــة، حمايــة 

لعمليــة التغييــر منهــم أو عقابــاً لهــم علــى انتهــاكات قامــوا بهــا فــي الماضي)ثانيــاً(.

أواًل: تحقيق تمثيلية المجالس التشريعية االنتقالية

ــن  ــل م ــي تجع ــتثنائية، والت ــروف االس ــي الظ ــة ف ــم الدول ــي تحك ــرعيات الت ــدد الش ــراً لتع نظ
تعييــن المجلــس التشــريعي أو انتخابــه موضعــاً للشــك واالنقســام، وضعــت بعــض الــدول معاييــراً 
ــا  ــي تمكنه ــة، الت ــا بالشــرعية السياســية والمجتمعي ــس بهــدف تزويده ــذه المجال خاصــة لتشــكيل ه

مــن إنجــاز عملهــا.

ففي ليبيا اعتمد اإلعان الدســتوري المؤقت للعام 2011، التعيين كوســيلة لتشــكيل المجلس الوطني 
االنتقالي، صاحب الســلطة التشــريعية في مرحلة ما قبل التحرير. وحاول تحقيق شــرعية هذا المجلس 
عبــر التركيــز علــى الجهــات. فأوجــب اإلعــان، أن يشــَكل المجلــس من ممثليــن عن المجالــس المحلية، 
يحــددون وفقــاً لمعيــار الكثافــة الســكانية والمعاييــر الجغرافية للمنطقــة التي يمثلها المجلــس المحلي. كما 
 أعطى اإلعان للمجلس الحق في إضافة عشــر أعضاء لدواعي المصلحة الوطنية يرشــحهم المجلس.6 
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وهــي آليــة تبــدو مفيــدة لتصحيــح التمثيــل ولضمــان تمثيــل المناطــق التــي ســتخرج عــن ســيطرة النظــام 
الحقــاً. ومــن جهــة ثانيــة حصــر اإلعــان فــي الجهــة المحليــة المعنيــة الحــق فــي إعــادة تســمية مــن 
يمثلهــا فــي المجلــس فــي حــال أُســقطت عضويــة أحــد ممثليهــا فيــه،7 فــي ســعي واضــح الســترضاء 
المجالــس المحليــة. مــع ذلــك وفــي وقــت الحــق، حصلــت اعتراضــات كثيــرة حــول شــرعية المجلــس 
ــات  ــا أدى لحصــول خاف ــا للحكــم. مم ــي يمتلكونه ــه، والســلطة الت ــار أعضائ ــة اختي ــي، وكيفي الوطن
ــم  ــن ل ــة والكتائــب المســلّحة الذي ــة المختلف ــن الجماعــات المحلي ــي وبي ــن المجلــس االنتقال ومشــاكل بي
يمثَّلــوا فيــه أو الذيــن لــم يرضــوا عــن حجــم تمثيلهــم. ورداً علــى ذلــك، قــام مواطنــو بعــض األحيــاء 
والبلــدات، الذيــن لــم يكــن لكثيــر منهــم دور فــي انتخــاب أو ترشــيح ممثليهــم فــي المجلــس االنتقالــي، 
بتنظيــم انتخابــات محليــة خاصــة بهــم، بهــدف اســتبدال ممثّليهــم. وكان ذلــك مــن أهــم األســباب التــي 

هــددت العمليــة االنتقاليــة فــي أشــهرها األولــى8. 

وفــي الســودان اعتمــدت الوثيقــة الدســتورية المؤقتــة الصــادرة جــراء اتفــاق تقاســم الســلطة فــي 
ــت  ــان شــرعيته، جعل ــي، ولضم ــس التشــريعي االنتقال ــيلة لتشــكيل المجل ــن كوس ــام 2019 التعيي الع
اختيــار أعضائــه يتــم بالتوافــق بيــن القــوى المشــاركة فــي التغييــر. إذ أوجبــت المــادة 23 مــن الوثيقــة، 
ــر فــي المجلــس المذكــور، باســتثناء القــوى التــي شــاركت  ــة القــوى المشــاركة فــي التغيي ــل كاف تمثي
فــي النظــام البائــد، علــى أال تقــل نســبة مشــاركة النســاء عــن 40 بالمائــة. كمــا نصــت الوثيقــة علــى 
طريقــة اختيــار األعضــاء، بحيــث تختــار قــوى إعــان الحريــة والتغييــر 67 بالمائــة مــن األعضــاء، 
أمــا البقيــة المخصصــة للقــوى غيــر الموقعــة علــى إعــان الحريــة والتغييــر، فتســمى بالتشــاور بيــن 
قوى اإلعان واألعضاء العســكريين في مجلس الســيادة. كما نــــص الفصــــل الســــابع مــــن الوثيقــــة 
الدســـتورية علـــى ضـــرورة تشـــكيل المجلس فـــي مـدة ال تتجـــاوز 90 يوم مـن تاريـــخ توقيـع الوثيقـة 
وهـــي المـــدة التـــي انتهـــت فـــي أواســـط نوفمبــر 2019. ثــم ُعدلــت هــذه النســب بعــد توقيــع اتفــاق 
جوبا للســام، الذي نصعلى تمثيــــل الحــــركات المســــلحة بـ 75 مقعــــداَ فــــي المجلــــس التشــــريعي 
ــس التشــريعي  ــي تشــكيل المجل ــى الفشــل ف ــة، إل ــذه اآللي ــد أدت ه ــو.9 لق ــدده 300 عضـ ــغ عــ البالــ
االنتقالــي حتــى يومنــا هــذا. ويعــود ذلــك لعــدة أســباب، كتعثـــر مفاوضـــات الســـام فــي بدايــة الفتــرة 
االنتقالية، واالنشــقاقات داخــــل قــــوى الحريــــة والتغييــــر.10 الناتجة بشــكل رئيســي عن عدم تجانس 
ــة  ــح الضيق ــر هــو المصال ــر البعــض أن مــرد التأخي ــة لهــا.11 ومــن جهــة أخــرى اعتب القــوى المكون
ــاء  ــي إحي ــك يعن ــس ألن ذل ــكيل المجل ــى تش ــي تتحاش ــلطة والت ــي الس ــاركة ف ــية المش ــوى السياس للق
تحــدي ضــرورة تمثيــل لجــان المقاومــة، أي اللجــان المســلحة التــي تشــكلت فــي األحيــاء ولعبــت دوراً 
محوريــاً فــي إســقاط البشــير. أضــف إلــى ذلــك رغبــة الســلطة الجديــدة فــي ممارســة ســلطات التشــريع 
بســهولة ودون تعقيــد، هــذه الســلطات التشــريعية التــي آلــت، بعــد تعثــر تشــكيل المجلــس التشــريعي، 
ــه  ــزان في ــترك يجي ــاع مش ــر اجتم ــانها عب ــي يمارس ــوزراء االنتقال ــس ال ــيادة ومجل ــس الس ــى مجل إل
التشــريعات.12 بينمــا يذهــب البعــض للقــول بــأن الطبيعــة القلقــة التفاقــات تقاســم الســلطة فــي الســودان، 
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كمــا فــي غيــره، هــي جوهــر فشــل أي عمليــة تنظيــم مؤسســي، فهــذه االتفاقــات تتــم غالبــاً بيــن أحــزاب 
وفصائــل مرتبطــة بمكونــــات اجتماعيـــة ومناطقيــة بعينهــا، األمــر الــذي يــؤدي إلــى تغليــب المصالــح 
الفئويــة علــى الوطنيــة، وتضــارب األولويــات داخــل المؤسســات االنتقاليــة. ومــن جهــة أخــرى يكمــن 
خطــر اتفاقــات تقاســم الســلطة، انــه ونتيجــة التبــدالت الســريعة فــي الــدول التــي تشــهد نزاعــات، قــد 
تفقــد بعــض أطــراف االتفــاق قوتهــــا لصالــــح أطــــراف أخــــرى غيــــر مشــاركة فــــي االتفــاق، ممــا 
يجعــل شــرعية االتفــاق والمؤسســات المشــكلة بموجبــه محــل تشــكيك.13 وبغــض النظــر عــن أرجحيــة 
أحــد األســباب علــى اآلخــر، يعتقــد البعــض أن تشــكيل المجلــس التشــريعي االنتقالــي باألســلوب الــذي 
نصــت عليــه الوثيقــة الدســتورية هــو أمــر يفتقــد إلــى المنطــق الســليم. فنتيجــة التغيــرات التــي طــرأت 
ــة  ــة المؤقت ــي أجــازت لهــا الوثيق ــة عــن القــوى الت ــر والتــي جعلتهــا مختلف ــى تحالــف قــوى التغيي عل
تشــكيل المجلــس، وبعــد حصــر آليــة اتخــاذ القــرارات السياســية علــى قــوى معينــة، وتكويــن الحكومــة 
علــى أســاس المحاصصــة بيــن بقايــا قــوى إعــان التغييــر، فإنــه ســيكون مــن غيــر المناســب أن يبقــى 
تكويــن المجلــس حكــراً علــى هــذه المكونــات، والتــي ســتكون مجلســاً رقابيــاً علــى نفســها مــن نفســها. 
وعليــه اقتــرح بعضهــم الذهــاب مباشــرة إلــى االنتخابــات لتكويــن مجلــس تشــريعي انتقالــي منتخــب.14

وفــي توجــه آخــر، حــاول اإلعــان االنتقالــي الليبــي المذكــور، تحقيــق الشــرعية الشــعبية والمناطقيــة 
للمؤتمــر الوطنــي العــام الــذي تــم تشــكيله بعــد التحريــر، عــن طريــق االنتخــاب، مــع وضــع معاييــر 
لضمــان تمثيليــة هــذه االنتخابــات. فنــص علــى تكويــن المؤتمــر الوطنــي العــام مــن ٢٠٠ مقعــد، قســمت 
ــن المناطــق  ــي المقاعــد بي ــى 120 مقعــدا للمســتقلين، و80مقعــدا للقــوى السياســية، ووزعــت اجمال ال
الرئيســية فــي البــاد، فخصــص للمنطقــة الغربيــة 100 مقعــداً، وللمنطقــة الشــرقية 60 مقعــداً وللمنطقــة 
الجنوبيــة 40 مقعــداً.15 كمــا اعتمــدت مفوضيــة االنتخابــات نظامــاً مختلطــاً يقضــي بانتخــاب المرشــحين 
ــك مــن أجــل إتاحــة  ــل النســبي، وذل ــة بالتمثي ــم الحزبي ــة البســيطة، وانتخــاب القوائ المســتقلين باألغلبي

المجــال لمشــاركة اوســع، فــي ظــل التخــوف مــن عمليــة التحــزب التــي كرســها العهــد الســابق.16

أجريــت االنتخابــات فــي تمــوز 2012، بشــفافية ونزاهــة باعتــراف مراقبيــن محلييــن ودولييــن.17 
وجــاءت نتيجــة التصويــت علــى القوائــم الحزبيــة، لمصلحــة التيــار الليبرالــي الــذي حصــل علــى 39 
مقعــداً، تــاه حــزب العدالــة والبنــاء المنبثــق عــن االخــوان المســلمين حاصاً علــى 17 مقعداً، ثــم الجبهة 
الوطنيــة لإلنقــاذ التــي حصلــت علــى 3 مقاعــد، وحصــل كل مــن حــزب االتحاد مــن أجل الوطــن وحزب 
األمــة الوســطي اإلســاميان علــى مقعــد لــكل منهمــا، وتوزعت بقيــة المقاعد علــى أحزاب صغيــرة بواقع 
مقعــد لــكل حــزب.18 وهكــذا وبعــد احتســاب المقاعــد ال 120 المخصصــة للمســتقلين، أصبحــت التركيبة 
النيابيــة ال تعطــي األغلبيــة المطلقــة لجهــة واحــدة. ممــا جعــل اختيــار رئيــس المؤتمــر ورئيــس الحكومة، 
مشــروطاً باالتفــاق بيــن تلــك القــوى السياســية المختلفــة.19 وهــو أمــر كان مــن المفتــرض أن يدفــع إلــى 
تحقيــق التوافــق فــي اتخــاذ القــرارات. إال أن الممارســة السياســية ذهبــت إلــى مــكان آخــر. إذ تحكمــت بها 
 الــوالءات غيــر المعلنــة للنــواب المســتقلين واللذيــن انحــازوا للتيــارات اإلســامية بالترغيــب أو التهديــد، 
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إلـــى جانــب قــوة الميليشــيات علــى األرض وســعيها إلــى فــرض جــداول أعمالهــا مــا دون الوطنيــة. 
األمــر الــذي أدى الــى هيمنــة تحالــف اإلســاميين، المكــون مــن حـــزب العدالــة والبنــاء، والجماعــة 
الليبية المقاتلة وقــــوى جـهـاديـــة انـخـرطـــت فـــي الـعـمـــل الـسـيـاســـي باإلضافة الى تـحـالـفـات قبلية 
ومـيـلـيـشـيـــات، علــى مؤسســات الدولــة االنتقاليــة، وتقليــص المســاحة السياســية التــي امتلكهــا تحالــف 

القــوى الوطنيــة ذو التوجــه الليبرالــي والدفــع باتجــاه إقصــاء االخريــن.20

ــريعية  ــس التش ــكيل المجال ــر تش ــرق ومعايي ــاف ط ــن اخت ــم م ــى الرغ ــه وعل ــرى أن ــه ن وعلي
االنتقاليــة، إال أنهــا وبمجملهــا انصبــت حــول هــدف تمثيــل أغلــب قــوى المجتمــع، ســواء تــم ذلــك علــى 
أســس سياســية أو مناطقيــة أو ثقافيــة. ورغــم ذلــك لــم تســتطع هــذه المعاييــر فــي كثيــر مــن الحــاالت 
تحقيــق القبــول المجتمعــي لهــذه المجالــس، نتيجــة إبعــاد أبنــاء هــذه الــدول عــن العمــل السياســي لعقــود 
طويلــة، وتقســيمهم إلــى هويــات مــا دون وطنيــة، ال تثــق باآلخــر وتحــاول إقصائــه، ولعــل سياســات 
العــزل السياســي االنتقاميــة التــي مورســت فــي بعــض هــذه الــدول وأدت إلــى تعطيــل عمليــات البنــاء 

المؤسســاتي وتخريــب عمليــة التغييــر، خيــر دليــل علــى هــذه المخاطــر، وهــذا مــا ســنتناوله تاليــاً. 

ثانيًا: العزل السياسي

يعــد إصــاح المؤسســات ودمقرطــة الممارســة فيهــا، أحــد أهــم تحديــات المراحــل االنتقاليــة. ومــن 
هنــا تأتــي أهميــة العــزل السياســي لبعــض األشــخاص الذيــن يُخشــى منهــم تخريــب عمليــة التغييــر. 
فالعــزل حــق اعترفــت بــه العديــد مــن المنظمــات الدوليــة، كآليــة إلصــاح المؤسســات وضمانــة لعــدم 
تكــرار االنتهــاكات ومحاســبة مرتكبيهــا. مــن خــال إبعــاد الموظفيــن المســؤولين بصفتهــم الشــخصية 
عــن انتهــاكات صارخــة لحقــوق اإلنســان، وال ســيما العامليــن فــي قطاعــات الجيــش والشــرطة 
واالســتخبارات والقضــاء عــن مواقعهــم فــي المؤسســات الحكوميــة.21 فبحســب منظمــة هيومــن رايتــس 
ــات  ــاء مجتمع ــل بن ــن أج ــح م ــي اآلن تكاف ــة، وه ــن الدكتاتوري ــت م ــي عان ــة الت ــإن الدول ــش “ف ووت
ديمقراطيــة تُحتــرم فيهــا حقــوق األفــراد، لديهــا مخــاوف مشــروعة مــن تقويــض هــذه الجهــود علــى 
يــد أشــخاص يعكــس ســلوكهم فــي الماضــي الطابــع اإلجرامــي والقمعــي الفاســد لهــذه الدكتاتوريــات. 
ونتيجــة لذلــك، هنــاك بعــض المبــررات لتقييــد الحقــوق السياســية لبعــض األشــخاص المتورطيــن مــع 

دكتاتوريــة الماضــي فــي بدايــة المرحلــة االنتقاليــة”.22

لقــد نصــت العديــد مــن الوثائــق الدســتورية االنتقاليــة والقوانيــن التأسيســية االنتقاليــة علــى العــزل 
ــق  ــض الوثائ ــداه. فحصــرت بع ــزل وم ــذا الع ــاق ه ــول نط ــا ح ــا بينه ــت فيم ــا اختلف ــي. لكنه السياس
ــان  ــى حرم ــق أخــرى إل ــدت وثائ ــن عم ــي حي ــردي.23 ف ــى أســاس ف ــم وعل ــي الجرائ ــزل بمرتكب الع
المنتســبين للنظــام الســابق مــن حقوقهــم السياســية فــي المراحــل االنتقاليــة ســواء ارتكبــوا انتهــاكات أم 
ال، كالوثيقــة الدســتورية المؤقتــة فــي الســودان والتــي منعــت مادتهــا 23 أعضــاء المؤتمــر الوطنــي 
والقــوى السياســية التــي شــاركت فــي النظــام البائــد مــن التمثــل في المجلــس التشــريعي االنتقالــي. وإلى 
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جانــب الوثائــق المؤقتــة أصــدرت العديــد مــن الــدول قوانيــن للعــزل السياســي، كان لهــا آثــاراً متباينــة 
علــى االنتقــال الديمقراطــي وبنــاء الســلم فــي الــدول المعنيــة. وعمومــاً واســتناداً إلــى دراســة قيمــة أعدهــا 
رومــان ديفيــد وهــدى مزيــودات، تصنــف أنظمــة العــزل السياســي، إلــى أنظمــة الموظفيــن الحصريــة 
ــي  ــى االســتبعاد التلقائ ــي تنــص عل ــك الت ــا تل ــة بأنه ــان األنظمــة الحصري ــة.24 فيعرف وأنظمــة تصالحي
للمســؤولين المرتبطيــن مــع النظــام الســابق مــن أجهــزة الدولــة فــي النظــام الجديــد، ويعــاب علــى هــذا 
النهــج بأنــه يهــدد االســتقرار والســام ويزيــد مــن “مشــاكل المخربيــن”، أي تلــك القيــادات التــي اكتســبت 
شــرعيتها ومكانتهــا بحكــم الواقــع الــذي تنتجــه الحــروب األهليــة والذيــن ســيحاولون تخريــب أي عمليــة 
ــاث البعــث فــي العــراق  ــون اجتث ــة هــذه األنظمــة، قان ــر تهــدد مصالحهــم ومكانتهــم.25 ومــن امثل تغيي
وقانــون العــزل السياســي الليبــي. ففــي العــراق تحــول القانــون الــذي هــدف بشــكل رئيســي إلــى منــع 
عــودة حــزب البعــث للحيــاة العامــة، بغيــة حمايــة األجيــال القادمــة مــن التســلط، إلــى أداة للتســلط تهــدد 
النــاس بحريتهــم وحياتهــم. بعــد أن نــص علــى معاقبــة كل مــن انتســب أو ســاعد حــزب البعــث.26 كمــا 
أدت العشــوائية فــي تطبيقــه إلــى ظهــوره كقانــون وضعتــه طائفــة ضــد أخــرى، مما دفــع الجماعــات التي 

طبــق عليهــا لحمــل الســاح فــي وجــه الحكومــة وانتســاب بعضهــم إلــى داعــش فيمــا بعــد.27

أمــا فــي ليبيــا فقــد صــدر قانــون العــزل السياســي تحــت ضغــط الميليشــيات المســلحة. مســتهدفا 
اســتبعاد كل مــن عمــل علــى إفســاد الحيــاة السياســية وكل الذيــن شــغلوا مناصــب فــي الدولــة أو ارتكبوا 
ء مناصــب فــي الدولــة. وقــد اعتبــر البعــض أن دوافــع ابعــاد  أفعــاالً، حددتهــا المــادة األولــى، مــن تبــوُّ
الخصــوم كانــت العامــل األساســي وراء ســن هــذا القانــون. فهــو لــم يســتهدف أتبــاع القذافــي فحســب 
وإنمــا اســتهدف بعــض أبــرز قيــادات الثــورة الليبيــة كمحمــود جبريــل ومصطفــى عبــد الجليــل ومحمــد 
مغاريــف الــذي انشــق عــن النظــام منــذ العــام 1981 بعــد أن كان ســفير ليبيــا فــي الهنــد، وناضــل لمــدة 

ثاثيــن عامــاً إلســقاطه، مــا ســاهم فــي زيــادة االنقســام المجتمعــي واالقتتــال الداخلــي.28

ومــن جهــة ثانيــة يــؤدي هــذا النهــج إلــى حرمــان األجهــزة االنتقاليــة مــن كفــاءات إداريــة هامــة، 
األمــر الــذي قــد يتســبب بأفشــال العمليــة كون أغلب الــدول فــي مراحلها االنتقاليــة، ونتيجة للممارســات 

اإلقصائيــة للنظــام الســابق تكــون مفتقــرة للخبــرات اإلداريــة والسياســية الضروريــة إلدارة المرحلــة. 

ولمجابهــة هــذه االشــكاالت ابتكــرت بعــض الــدول مــا يعــرف بأنظمــة الموظفيــن التصالحيــة، والتــي 
تقــوم بشــكل أساســي علــى إعطــاء الموظــف فرصــة ثانية بشــرط كشــفه عــن الماضــي، والتزامــه بمبادئ 
النظــام الجديــد. ففــي المجــر ُخيـّـر الموظــف بيــن االســتقالة والبقــاء بشــرط الكشــف عــن ماضيــه. أمــا في 
بولنــدا فتطلــب األمــر المزيــد مــن الضوابــط، إذ ُســمح للموظــف البقــاء فــي عملــه، علــى أن يقــدم شــهادة 
تكشــف ممارســات النظــام الســابق. ثــم تنشــر هــذه اإلفــادات ليدقــق الشــعب فيهــا، ويقــوم مدعــي خــاص 
بالتحقــق ّمنهــا، فــإذا ســاورته الشــكوك حولهــا، أحالهــا إلــى المحكمــة لتتخــذ القــرار النهائــي بشــأنها. فــإن 
تبيــن للمحكمــة أن الموظــف كشــف عــن مختلــف الحقائــق ذات الصلــة، حصــل علــى فرصــة ثانية لشــغل 
وظيفــة عامــة. وفــي حــال أخفــى أي حقيقــة، يُقــال ويُِمنــع مــن تولــي وظيفــة عامــة لمدة عشــر ســنوات.29



7 | السلطة التشريعية في الوثائق الدستورية المؤقتة

ــاء  ــن وإرس ــن المؤهلي ــى الموظفي ــاء عل ــن اإلبق ــة م ــن الحكوم ــه يمّك ــلوب بأن ــذا االس ــاز ه يمت
الشــفافية وكشــف الحقيقــة، وتقليــل األعــداء المحتمليــن.30 ومــن جهــة ثانيــة فهــو أكثــر أســاليب العــزل 
السياســي قربــاً مــن المعاييــر الدوليــة التــي نصــت عليهــا المنظمــات اإلنســانية بصــدد مشــروعية العزل 
السياســي.31 والتــي يمكــن إجمالهــا بأربــع معاييــر. األول، أن يكــون القيــد معقــواًل وموضوعيــاً، كأن 
يهــدف إلــى اقصــاء أفــراداً كانــوا جــزءاً فاعــاً مــن األداة القمعيــة للنظــام الفائــت، ويخشــى مــن توليهــم 
مناصــب فــي الدولــة إدامــة الممارســات القمعيــة وتهديــد ديمومــة النظــام الديموقراطــي. والثانــي أن 
يقــوم إجــراء العــزل علــى أســاس فــردي مــن خــال تقييــم وضــع كل شــخص علــى حــدة والثالــث أن 
ينصــب الحظــر علــى المناصــب التــي يمكــن للموظــف أن يرتكــب مــن خالهــا انتهــاكات وليــس جميــع 
المناصــب، وأخيــرا يجــب أن يكــون العــزل مؤقتــاً. وبحســب البعــض فــان كل عــزل يخــرج عــن هــذا 
النطــاق، كذلــك الــذي يرتكــز علــى والء الفــرد السياســي، يعــد إقصــاًء ينتهــك حــق المعــزول ويعلــن 

مســؤولية الدولــة بموجــب اتفاقيــات حقــوق اإلنســان.32

وعليــه نــرى أن تشــكيل مجالــس تشــريعية تتمتــع بالشــرعية والكفــاءة، الازمتيــن لمجابهــة مخاطــر 
وتحديــات المراحــل االنتقاليــة هــو أمــر فــي غايــة الصعوبــة. ففــي ظــل االنقســامات المختلفة التــي تصبغ 
الدولــة فــي هــذه المراحــل، يكــون التعييــن ومهمــا نجــح فــي تحقيــق شــمولية التمثيــل، محــاً للتشــكيك 
والنــزاع. كمــا أن االنتخابــات قــد تكــون آلية غيــر موائمة. فأغلب هــذه الدول ال تمتلك مؤسســات وقوانين 
تحظــى بالمقبوليــة المجتمعيــة أو المؤهــات الازمــة لتنظيــم االنتخابــات. كمــا أن نتائــج االنتخابــات قــد 
ال تعكــس وتُجــاري التغيــرات الســريعة التــي تطــرأ علــى الســاحة السياســية والحزبيــة فــي هــذه المراحل 
االســتثنائية. مــن جهــة ثانيــة فــإن التطبيــق الخاطــئ للعــزل السياســي، عبــر حرمــان قــوى بعينهــا مــن 
عضويــة هــذه المجالــس، قــد يحــرم هــذه المجالــس مــن الكفــاءات الضرورية ويفقدهــا الشــرعية المطلوبة 
لممارســة ســلطاتها. لــذاك يبــدو أن التوافــق هــو المخــرج األمثــل لتشــكيل هــذه المجالــس، مــع اإلشــارة 
إلــى أن التوافــق الــذي يأخــذ شــكل تقاســم الســلطة، قــد يســبب العديــد مــن المخاطــر علــى عمليــة تشــكيل 
المجالــس وعلــى نجاعــة عملهــا. األمــر الــذي قــد يهــدد العمليــة االنتقاليــة برمتهــا. لذلــك تبــرز أهميــة 
اآلليــات التــي كرســتها الوثائــق المؤقتــة بهــدف ضبــط أعمــال هــذه المجالــس وتنظيمهــا بطريقــة تحــول 
دون انحرافهــا عــن غايــات االنتقــال الديمقراطــي وبنــاء الســام. وهــذا مــا ســنتناوله فــي المبحــث الثانــي.

 المبحث الثاني: ضبط عمل المجالس التشريعية وتقييدها 

الســلطات  بمركــزة  مختلفــة،  ولــدواعٍ  االنتقاليــة  الحكــم  أنظمــة  قامــت  ســابقاً،  رأينــا  كمــا 
ــارك، أو  ــقوط مب ــب س ــي مصــر عق ــا حصــل ف ــرة، كم ــواء بصــورة مباش ــد. س ــاز واح بقبضــة جه
بطريقــة غيــر مباشــرة عبــر توزيــع المهــام بيــن عــدة مؤسســات، مــع تعزيــز ســلطة البرلمــان 
 عبــر تزويــده بحــق محاســبة وإســقاط الســلطة التنفيذيــة دون منــح األخيــرة آليــة لحمايــة ذاتهــا. 
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لقــد بينــت التجــارب االنتقاليــة أن مركــزة الســلطة قــد تــؤدي إلــى نتائــج وخيمــة علــى الدولــة ســيما فــي 
مراحلهــا االنتقاليــة. ففــي مصــر، جعلــت التشــريعات األساســية التــي وضعهــا المجلــس األعلــى، عبــر 
إعاناتــه الدســتورية، المرحلــة االنتقاليــة مثــار شــك وريبــة،33 وأدت إلــى انقســام الشــارع المصــري 
علــى أســس سياســية وطائفيــة.34 ال بــل وكانــت بعــض تشــريعاته غيــر دســتورية بالنســبة لإلعــان 
الدســتوري المؤقــت الــذي وضعــه بنفســه. كقانــون انتخابــات مجلــس الشــعب والــذي أصــدرت المحكمة 
الدســتورية قــرارا ببطانــه فــي 14 حزيــران 35.2012 وفــي ليبيــا أدى قانــون العــزل السياســي إلــى 

انقســامات مجتمعيــة حــادة.

الديمقراطــي تأطيــر  الناظمــة لعمليــات االنتقــال  لذلــك حاولــت بعــض الوثائــق الدســتورية 
وضبــط أعمــال األجهــزة التــي أُنيطــت بهــا الســلطة التشــريعية االنتقاليــة. عبــر تكريســها لمجموعــة 
ــا  ــن النواي ــزة أوم ــذه األجه ــن أخطــاء ه ــة م ــة االنتقالي ــن العملي ــى تحصي ــة إل ــن النصــوص الهادف م
التســلطية لبعــض أعضائهــا. فهدفــت بعــض هــذه النصــوص إلــى التأطيــر الزمنــي للمرحلــة االنتقاليــة 
واســتحقاقاتها)اوالً(. بينمــا انصبــت نصــوص أخــرى علــى محاولــة ضبــط أعمال الســلطات التشــريعية 

ــاً(. ــة التغييــر )ثاني ــة، وتوجيههــا بمــا يخــدم عملي االنتقالي

أواًل: ضبط اإلطار الزمني لعمل األجهزة االنتقالية

فــي كثيــر مــن الحــاالت االنتقاليــة، قامــت الســلطات الواقعيــة باســتغال الدســاتير المؤقتــة لتأبيــد 
حكمهــا، أو لالتفــاف علــى مطالــب التغييــر، عبــر إطالــة اســتعمال هــذه الوثائــق بهــدف تمريــر الوقــت 
واســتنزاف طاقــات المطالبيــن باإلصــاح، دون الوصــول إلــى الدســتور المنشــود.36 ويمكــن إرجــاع 
هــذا الخطــر لكــون أغلــب الوثائــق الدســتورية المؤقتــة ال تعلــن زمنــاً محــدداً النتهــاء العمــل بأحكامهــا، 
بــل تربــط ذلــك غالبــاً باعتمــاد الدســتور الدائــم، األمــر الــذي جعــل بعــض هــذه الوثائــق تســتمر لعقــود 
ــد مــدة ســريان أحكامهــا  ــق بتحدي ــام واضعــو بعــض هــذه الوثائ ــداركاً لهــذه المخاطــر، ق عــدة.37 وت
علــى نحــو دقيــق. إال أنهــم اختلفــوا فــي طريقــة تحديــد هــذه المــدة، فالبعــض قــام بتحديــد مــدة المرحلــة 
االنتقاليــة بالنــص علــى موعــد ابتدائهــا، وعلــى موعــد أقصــى لنهايتهــا، كقانــون إدارة الدولــة العراقيــة 
ــة االنتقاليــة.38 وفــي توجــه آخــر حــددت الوثيقــة الدســتورية المؤقتــة فــي الســودان مــدة  فــي المرحل
ــد المؤسســات  ــا قامــت بتقيي ــة. كم ــع الوثيق ــخ توقي ــة بـــ 39 شــهراً، تســري مــن تاري ــرة االنتقالي الفت
ــى  ــى أن العمــل عل ــام بأعمالهــا، إذ نصــت عل ــاً، ففرضــت عليهــا مــدداً واضحــة للقي ــة زمني االنتقالي
بنــاء الســام هــو أولويــة جميــع المؤسســات فــي الســتة أشــهر األولــى مــن المرحلــة االنتقاليــة،39 كمــا 
ألــزم فصلهــا الســابع مجلــس الســيادة بتشــكيل المجلــس التشــريعي خــال 90 يــوم مــن توقيــع الوثيقــة. 

واتبــع ذات النهــج التفصيلــي، واضعــو اإلعــان الدســتوري الليبــي للعــام 2011 لكــن مــع المزيــد 
ــى  ــة إل ــة االنتقالي ــمت المرحل ــث قس ــة. حي ــتحقاقات المرحل ــي الس ــد الزمن ــي التحدي ــل ف ــن التفصي م
مرحلتيــن، مرحلــة مــا قبــل التحريــر، وهــي غيــر محــددة الزمــن وإنمــا تنتهــي باســتكمال التحريــر. 
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ومرحلــة مــا بعــد التحريــر، والتــي لــم يحــدد اإلعــان مدتهــا بطريقــة مباشــرة، بــل وضــع مــدد محــددة 
لــكل اســتحقاق مــن اســتحقاقاتها. ففــرض علــى المجلــس وفــي مــدة أقصاهــا 90 يــوم أن يصــدر قانــون 
خــاص بانتخــاب المؤتمــر الوطنــي وتعييــن المفوضيــة العليــا لانتخابــات والدعــوة لهــذه االنتخابــات. 
كمــا ألــزم المجلــس بتشــكيل الهيئــة التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور، خــال 30 يــوم مــن أول 
اجتمــاع لــه. كمــا ألــزم المجلــس الهيئــة المذكــورة بتقديــم مشــروع الدســتور للمؤتمــر الوطنــي فــي مــدة 
ــل  ــاده مــن قب ــوم مــن اعتم ــاده وطرحــه لاســتفتاء الشــعبي خــال 30 ي ــاً العتم ال تتجــاوز 60 يوم
المؤتمــر. فــإذا رفــض الشــعب المشــروع يعــاد للهيئــة التأسيســية إلعــادة صياغتــه وطرحــه لاســتفتاء 

خــال مــدة ال تتجــاوز 30 يــوم. 

ومــن جهــة أخــرى، قيــد اإلعــان المذكــور، المؤتمــر الوطنــي بجــدول زمنــي محــدد لتنفيــذ بعــض 
المهــام الموكلــة إليــه، والضروريــة لعمليــة االنتقــال. حيــث ألزمــه بإصــدار قانــون االنتخابــات وفقــاً 
ــات خــال 180  ــى أن تجــري االنتخاب ــي اعتمــاد الدســتور. عل ــوم تل ــد، خــال 30 ي للدســتور الجدي

يومــا مــن تاريــخ صــدور القوانيــن.40

ــة، فهــو  ــة الصعوب ــة هــو أمــر فــي غاي ــة االنتقالي ــد األطــر الزمنيــة الســتحقاقات المرحل إن تحدي
مرهــون بظــروف كل دولــة وأوضاعهــا، ومــع ذلــك يبقــى تحديــد مــدة العمليــة أمــراً هامــاً إلنجاحهــا 
ــة  ــة والتســويف. فإطال ــداً عــن المماطل ولدفــع الهيــاكل المكلفــة بهــا علــى العمــل بســرعة وجديــة بعي
مــدة العمليــة قــد يفقــد الشــعب حماســته للتغيــر ويثيــر الشــك فــي نوايــا الجهــاز المكلــف بالصياغــة. كمــا 
حصــل فــي تونــس ومصــر، حيــث ســاهم تأخــر المجلــس التأسيســي التونســي عــن إنجــاز مهمــة وضــع 
الدســتور فــي الوقــت المحــدد لــه، فــي التشــكيك فــي شــرعية المجلــس، وزاد مــن حــدة التوتــر السياســي 
ــي  ــة الت ــادرات الفاعل ــوال المب ــة ل ــودي بالعملي ــي كادت ت ــرة. والت ــك الفت ــي تل ــاد ف ــذي شــهدته الب ال
أطلقهــا االتحــاد التونســي للشــغل، وغيــره مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، وســاعدت فــي إخمــاد هــذا 
التوتــر.41 وفــي مصــر أدت محــاوالت المجلــس األعلــى للقــوات المســلحة تمديــد المرحلــة االنتقاليــة 
وتعديــل اســتحقاقاتها، إلــى انفجــار الشــارع ووقــوع اشــتباكات عنيفــة بعــد اســتخدام الشــرطة واألمــن 
ــي 18 تشــرين  ــة ف ــاء كلم ــى إلق ــع المشــير طنطــاوي إل ــا دف ــن. مم ــوة المفرطــة ضــد المتظاهري الق
ــوات المســلحة  ــى للق ــس األعل ــزام المجل ــى الت ــد عل ــة وأك ــا اســتقالة الحكوم ــل فيه ــي 2011. قب الثان
بإجــراء االنتخابــات البرلمانيــة فــي موعدهــا، وإجــراء االنتخابــات الرئاســية قبــل حزيــران مــن العــام 
نفســه.42 لذلــك ولتفــادي مخاطــر عجــز األجهــزة االنتقاليــة عــن االلتــزام بهــذه المــدد، قامــت بعــض 
الوثائــق االنتقاليــة بالنــص علــى إمكانيــة تمديــد الفتــرات االنتقاليــة، إذا مــا دعــت الظــروف لذلــك. كمــا 
فعلــت الوثيقــة االنتقاليــة فــي نيبــال، حيــث نصــت علــى إمكانيــة مــد العمليــة لســتة أشــهر فــي حــاالت 
الطــوارئ، وبقــرار مــن الجمعيــة التأسيســية وبموافقــة أغلبيــة الحاضريــن والمصوتيــن.43 وهــذه االليــة 
ــة  ــة بشــرعية الجمعي ــن الســجاالت المتعلق ــل م ــا يقل ــة مم ــد العملي ــة تمدي ــا تدســتر إمكاني ــة كونه هام

التأسيســية إذا مــا انقضــى الوقــت المحــدد لهــا العتمــاد الدســتور دون اتمامهــا لعملهــا.
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ثانيًا: التقييد الموضوعي لعمل السلطات التشريعية االنتقالية

خوفــاً مــن أن تــؤدي أعمــال األجهــزة المكلفة بممارســة الســلطة التشــريعية فــي المراحــل االنتقالية، 
ســواء عــن قصــد أو ســوء تقديــر، إلــى تخريــب المســار االنتقالــي أو حرفــه عــن مبتغــاه. قامــت بعــض 
الوثائــق الدســتورية االنتقاليــة بوضــع آليــات تهــدف الــى ضبــط أعمــال هــذه األجهــزة. ســعت بعــض 
ــد األهــداف  ــات التغييــر المنشــود، عبــر تحدي ــه هــذه االعمــال وتقييدهــا بغاي تلــك اآلليــات إلــى توجي
المبتغــاة لتكــون منطلقــاً واضحــاً ألعمــال الســلطات االنتقاليــة )1(. بينمــا هدفــت آليــات أخــرى إلــى 
ضمــان تمتــع هــذه االعمــال بالشــرعية الدســتورية والسياســية، حتــى تضمــن انصيــاع المجتمــع وعــدم 

مقاومتــه لهــا )2(.

تحديد أهداف المرحلة. 	

ــة  ــق المؤقت ــض الوثائ ــو بع ــام واضع ــه، ق ــار التحــول الديمقراطــي عــن غايت ــد مس ــى ال يحي حت
ــى  ــل عل ــة بالعم ــلطات االنتقالي ــزام الس ــة، وإل ــن الوثيق ــي مت ــة ف ــة االنتقالي ــداف المرحل ــد أه بتحدي
تحقيقهــا. واتبعــت العديــد مــن الوثائــق االنتقاليــة هــذه اآلليــة، كاإلعــان الدســتوري المؤقــت الليبــي 
ــى إقامــة نظــام ديمقراطــي مبنــي  ــة بالعمــل عل ــه الرابعــة الدول ــزم فــي مادت ــذي أل للعــام 2011، وال
علــى التعدديــة السياســية والحزبيــة بهــدف التــداول الســلمي للســلطة. وكذلــك قامــت الوثيقــة الدســتورية 
المؤقتــة فــي الســودان بالنــص علــى مهــام أجهــزة الدولــة االنتقاليــة والتــي شــملت 16 مهمــة، مــن بينهــا 
مهــام تتعلــق بحــل النزاعــات وأخــرى تتعلــق بالعمــل علــى محاســبة أعضــاء النظــام عــن الجرائــم التــي 

ارتكبوهــا، وتفكيــك بنيــة التمكيــن للنظــام الســابق وبنــاء دولــة القانــون والمؤسســات.44

ــد  ــة وتحدي ــه عمــل الســلطة التشــريعية االنتقالي ــق توجي ــت بعــض الوثائ ــي توجــه آخــر، حاول وف
واجباتهــا، مــن خــال إعانهــا الواضــح عــن موقفهــا مــن القوانيــن التــي ســتلغى أو التــي ستســري فــي 
الدولــة. فطالبــت بعــض هــذه الوثائــق الســلطة التشــريعية بســن أو إلغــاء بعــض التشــريعات، كالقانــون 
المتعلــق بتنظيــم الســلطات العموميــة فــي تونــس، والــذي ألــزم المجلــس التأسيســي بصياغــة مجموعــة 
ــاً إلحــداث  ــة،46 وقانون ــة االنتقالي ــم العدال ــم القضــاء،45 وتنظي ــن لتنظي ــن. كإصــدار قواني ــن القواني م
ــا، أوجــب اإلعــان الدســتوري المؤقــت  ــي ليبي ــات واالســتفتاءات.47 وف ــم االنتخاب ــة إدارة وتنظي هيئ
علــى المجلــس الوطنــي إصــدار قانــون خــاص بانتخابــات المؤتمــر الوطنــي خــال مــدة ال تتجــاوز 
90 يــوم مــن إعــان التحريــر.48 وفــي الســودان، ألزمــت الوثيقــة الدســتورية المؤقتــة أجهــزة الدولــة 
االنتقاليــة بإلغــاء القوانيــن المقيــدة للحريــات والقوانيــن التــي تميــز علــى أســاس النــوع،49 كمــا طالبتهــا 

بســن التشــريعات المتعلقــة بمهــام الفتــرة االنتقاليــة،50 والمحــددة فــي الفصــل الســابع مــن الوثيقــة. 
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اآلليات الهادفة إلى إضفاء الشرعية على التشريعات االنتقالية. 2

يعــد إخضــاع أعمــال الســلطة التشــريعية للرقابــة القضائيــة، الطريــق األجــدى لضمــان دســتوريتها 
ومشــروعيتها فــي الــدول الديمقراطيــة. إال أن هــذا النهــج قــد ال يكــون مائمــاً فــي العديــد مــن الــدول 
الســاعية للخــروج مــن التســلط. إمــا ألنهــا ال تمتلــك محاكــم مختصــة بالرقابــة الدســتورية أو االداريــة، 
أو ألن هــذه المحاكــم وبحكــم نشــأتها فــي كنــف الديكتاتوريــة، تفتقــر للخبرة الكافيــة وللمعاييــر المطلوبة 
لممارســة هــذه الســلطة الخطيــرة، كاالســتقالية والنزاهــة والحيــاد، ممــا يجعــل قرارتهــا، محقــة كانــت 
أم خاطئــة، محــل تشــكيك كبيــر بتهمــة جاهــزة وهــي الخضــوع لألهــواء السياســية، والتــي قــد تكــون 
ــة القضــاء اإلداري  ــلوك محكم ــى س ــارة إل ــن اإلش ــد م ــا ال ب ــاالت. وهن ــن الح ــر م ــي الكثي ــة ف محق
ــه بشــكل كبيــر. ففــي 10 نيســان  ــد لتحكــم السياســة في ــذي انتق ــة وال ــة االنتقالي ــة فــي المرحل المصري
2012 أصــدرت المحكمــة المذكــورة حكمــا بحــل الجمعيــة التأسيســية لمخالفــة تشــكيلها لنــص المــادة 
60 مــن االعــان الدســتوري.51 فقــام البرلمــان بتاريــخ 13حزيــران 2012 بتشــكيل جمعيــة تأسيســية 

أخــرى، إال أن المحكمــة ردت الطعــون المقدمــة إليهــا لعــدم االختصــاص.52

ومــن جهــة ثانيــة، يظهــر عيــب آخــر للرقابة القضائيــة على أعمــال الســلطات التشــريعية االنتقالية، 
يتمثــل فــي أن مشــروعية القانــون وتقبــل المجتمــع لانصيــاع لــه فــي مراحــل كهــذه، قــد ال تســتند إلــى 
ــة  ــق الفواعــل السياســية والمجتمعي ــى تواف ــا ترتكــز عل ــدر م ــة، بق دســتوريته أو مشــروعيته القانوني
حولــه. وفــي ســبيل تحقيــق هــذا التوافــق، طــورت الــدول المختلفــة أســاليب وآليــات متنوعــة، هدفــت 
منهــا إلــى خلــق مســاحات للحــوار الجــدي بيــن الفواعــل السياســية المختلفــة حــول اســتحقاقات االنتقــال 
وقوانينــه. وبمتابعــة التجــارب االنتقاليــة يمكننــا تصنيــف هــذا الحــوار إلــى نوعيــن، األول يتــم خــارج 

األطــر الدســتورية، والثانــي يتــم ضمنهــا.

ــو  ــكلين. األول ه ــد الش ــدوره أح ــذ ب ــد يأخ ــتورية فق ــارج األطــر الدس ــم خ ــذي يت ــوار ال ــا الح أم
المؤتمــرات الوطنيــة، وهــي كيانــات غيــر منتخبــة، تتكــون من ممثلين مرشــحين من قبــل نظام عريض 
ــادئ  ــر المقترحــات حــول المب ــارات دســتورية للمســتقبل، كتطوي ــح، تشــكل لمناقشــة خي مــن المصال
التوجيهيــة للدســتور، تأســيس الســلطات االنتقاليــة، التخطيــط لانتخابــات وتحديــد الجهــة التــي ســتكتب 
الدســتور وتقــره. وغالبــاً مــا يقــوم المؤتمــر بإعــان الســيادة المطلقــة لنفســه فــي إدارة المرحلــة، حيــث 
كانــت تعقــد المؤتمــرات فــي البلــدان التــي تعانــي مــن أزمــات حــادة، فتقــوم بانشــائها الحكومــة التــي لــم 
تعــد تتمتــع بــأي شــرعية أو تتمتــع بشــرعية ضعيفــة ال تمكنهــا مــن النهــوض باإلصــاح وحدهــا. فتعلن 
هــذه المؤتمــرات نفســها بديــاً شــرعياً عــن الســلطات المتهالكة.53 طبق هذا األســلوب فــي اليمن، فعقب 
الحــراك الشــعبي وأعمــال العنــف التــي صاحبتــه، دعــا الرئيــس الســابق علــى عبــد هللا صالــح إلــى عقــد 
مؤتمــر للحــوار الوطنــي تنفيــذاً للمبــادرة الخليجيــة54 يشــارك فيــه 550 عضــوان يمثلــون التنظيمــات 
ــة.55  ــة حديث ــتور لدول ــيس دس ــاملة، وتأس ــة ش ــة إصاحي ــي عملي ــدف تبن ــة  به ــية والمجتمعي  السياس
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 ولكــن عيـّـب علــى هــذا المؤتمــر إقصائــه لمكونــات هامــة مــن المجتمــع كالحوثييــن والحــراك الجنوبــي 
وبعــض الحــركات الشــبابية، ممــا جعــل المرحلــة االنتقاليــة محــل تشــكيك.56

أمــا الشــكل اآلخــر للحــوار خــارج األطــر الدســتورية، فيعــرف بالموائــد المســتديرة، وهــي عمليات 
تشــاورية غيــر رســمية تســتخدم للتفــاوض علــى الخطــوات األوليــة فــي عمليــة وضــع دســتور خــال 
الفتــرة االنتقاليــة. وغالبــاً مــا تحــدث جــراء أزمــات وطنيــة حــادة، إال انهــا وعلــى عكــس المؤتمــرات 
تنبثــق مــن فكــرة المحافظــة علــى االســتمرارية القانونيــة، لذلــك فهــي تصلــح حيــث الســلطة القائمــة 
التــزال قويــة. وغالبــاً تقتصــر مهمتهــا علــى التفــاوض حــول الخطــوات األوليــة فــي عمليــة اإلصــاح 
ودون اتخــاذ القــرارات، والتــي ســتتخذ فــي مــكان آخــر لــه وضــع قانونــي.57 وعمومــاً يمكننــا القــول 
أن الموائــد المســتديرة كمــا المؤتمــرات الوطنيــة، وحتــى تقــوم بغرضهــا المتمثــل فــي تحقيــق الشــرعية 
ــا  ــن الشــمولية، وإال اكتنفه ــن م ــدر ممك ــر ق ــى أكب ــون عل ــد أن تك ــة، الب ــات االنتقالي ــة للعملي التوافقي
الفشــل. كمــا حصــل فــي الجزائــر بعــد انعقــاد نــدوة الحــوار فــي العــام 1994 بدعــوة الســلطة الفعليــة 
حينهــا. حيــث بائــت النــدوة بالفشــل ألســباب عــدة، أهمهــا عــدم تمثيليتهــا، إذ قاطعتهــا أهــم األحــزاب 
الكبيــرة التــي كانــت تمتلــك األغلبيــة فــي االنتخابــات الملغــاة. كمــا انســحبت منهــا العديــد مــن األحــزاب 
ــة  ــرت أرضي ــن حضــر، وأق ــدوة بم ــك اســتمرت الن ــا شــرعيتها.58 ورغــم ذل ــا أفقده المشــاركة، مم
الوفــاق الوطنــي. وهــي أشــبه بدســتور انتقالــي رتــب إدارة المرحلــة االنتقاليــة.59 لكنــه لــم يفشــل فــي 
إيجــاد مخــرجٍ لألزمــات فحســب بــل أدى الــى زيــادة حدتهــا ايضــاً حيــث ظهــرت مجموعــات مســلحة 

جديــدة قامــت باســتهداف رمــوز الدولــة ومؤسســاتها والمواليــن لهــا.60

أمــا بخصــوص أســلوب الحــوار داخــل المؤسســات الدســتورية، فهــو بــدوره قــد يتم بطــرق مختلفة. 
اذ يمكــن أن يتــم بيــن الســلطة المكلفــة بالتشــريع دســتورياً وبيــن كيــان تمثيلــي استشــاري مكــرس فــي 
الدســتور ايضــاً. وهــي طريقــة طالعتنــا بهــا تونــس بعيــد ثورتهــا، ونجحــت مــن خالــه فــي خلــق حــوار 
وتوافــق بيــن الشــرعية الدســتورية القائمــة وشــرعية الثــورة. فعقــب فــرار الرئيــس بــن علــي، تمــت 
اإلجــراءات األولــى فــي المرحلــة االنتقاليــة بموجــب أحــكام الدســتور القائــم. فأصبــح رئيــس البرلمــان 
ــي شــكلت  ــة، والت ــد الغنوشــي بتشــكيل الحكوم ــف محم ــس وكل ــت لتون ــس المؤق ــزع الرئي ــؤاد المب ف
ــة  ــي المنظوم ــادة النظــر ف ــدف إع ــي 2011 به ــخ 17 جانف ــا لإلصــاح السياســي بتاري ــة العلي اللجن
القانونيــة وخاصــة الدســتور والقوانيــن األساســية المتعلقــة بالحيــاة السياســية والحريــات العامــة، 
ــن صــدور مرســوم تأسيســها.61  ــي مجــال اإلصــاح السياســي لحي ــدم دور استشــاري ف ــى أن تق عل
وأمــام المعارضــة الشرســة التــي تعرضــت لهــا حكومــة الغنوشــي،62 وبعــد اعتصامــي القصبــة األول 
ــة لتضــم أعضــاء  ــعت الهيئ ــي. وتوس ــد السبس ــي قائ ــه الباج ــل محل ــي ليح ــتقال الغنوش ــي. اس والثان
ــداف  ــق أه ــا لتحقي ــة العلي ــى الهيئ ــمها إل ــر اس ــة وتغي ــخصيات عام ــورة وش ــة الث ــس حماي ــن مجل م
ــة  ــريعية الفعلي ــلطة التش ــي الس ــت ه ــي. وأصبح ــال الديمقراط ــي واالنتق ــاح السياس ــورة واإلص الث
 حيــث فوضــت بصياغــة التشــريعات كقانــون االنتخابــات، وقانــون إنشــاء الهيئــة العليــا لانتخابــات،63 
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ورفعهــا إلــى مجلــس الــوزراء أو رئيــس الجمهوريــة إلقرارهــا بمراســيم. وبعــد تشــكيلها جــرى توســيع 
عــدد أعضائهــا لتمثــل كافــة المجتمــع التونســي تقريبــاً.64 والجديــر بالذكــر أن جميــع النصــوص الثوريــة 
التــي صادقــت عليهــا الهيئة اتخذت شــكل المراســيم التشــريعية وغالباً بعد مشــادات حادة مــع الحكومة.65

ــس التشــريعي، قامــت بعــض  ــق الحــوار داخــل المجل ــداً لتحقي ــدو مفي ــي أســلوب يب ــراً، وف وأخي
ــم الســلطات  ــون تنظي ــة. كقان ــن المختلف ــرار القواني ــة إلق ــة المطلوب ــد األغلبي ــة بتحدي ــق االنتقالي الوثائ
العموميــة فــي تونــس. الــذي نــص فــي فصلــه الرابــع، علــى أن تمريــر القوانيــن العاديــة يتطلــب أغلبيــة 
األعضــاء الحاضريــن، علــى أال تقــل نســبة الموافقيــن عــن ثلــث أعضــاء المجلــس الوطنــي التأسيســي. 
بينمــا يتطلــب تمريــر القوانيــن األساســية موافقــة األغلبيــة المطلقــة مــن األعضــاء. وهــذا التوجــه شــائع 
فــي العديــد مــن الدســاتير. لكــن لــم يكتفــي القانــون المذكــور بذلــك، وإنمــا قــام بوضــع قائمــة عــدد فيهــا 
أمثلــة كثيــرة عــن القوانيــن العاديــة وأخــرى عــن القوانيــن األساســية.66 وربمــا يفيــد هــذا التوجــه فــي 
أن يدفــع الكتــل السياســية المتنافــرة إليجــاد ســبل للتوافــق لتمريــر القوانيــن التأسيســية، كمــا مــن شــأنه 
أن يحســم الخــاف الــذي قــد ينشــأ داخــل الســلطة التشــريعية حــول طبيعــة القانــون المــراد إصــداره 
ــة  ــم بالعملي ــن التحك ــيطة، م ــة البس ــك األغلبي ــواب، تمتل ــن الن ــة م ــة معين ــع مجموع ــن من ــه م ويمّكن

االنتقاليــة وبشــكل قانونــي. 

ولكــن عــاب البعــض علــى هــذا التوجــه، بأنــه قــد يعكــس تزويــراً لــإلرادة الشــعبية، لكونــه يمنــح 
ــل  ــاورة لتحصي ــى المن ــدرة عل ــا، الق ــي وقته ــة ف ــة االنتقالي ــام العملي ــاً إلتم ــل اندفاع ــزاب األق األح
مكتســبات ال تتناســب مــع حجمهــا، مســتفيدة مــن الوقــت الضاغــط ومــن رغبــة األحــزاب األخــرى فــي 
تحقيــق التوافــق، كمــا حصــل داخــل أروقــة المجلــس التأسيســي التونســي أثنــاء المرحلــة االنتقاليــة.67

 الخاتمة 

ســعياً منهــا لبنــاء مجالــس تشــريعية، تراقــب عمليــة االنتقــال وتزودهــا بالقوانيــن الازمــة لنجاحها، 
كرســت الوثائــق الدســتورية المؤقتــة عــدة آليــات بهــدف بنــاء شــرعية هــذه المجالــس، وضبــط أعمالها.

ــن  ــواب م ــن الن ــكيلها، كأن يعيَّ ــدة لتش ــر ع ــت معايي ــروعة، وضع ــع بالمش ــس تتمت ــاء مجال فلبن
قبــل المجالــس المحليــة أو القــوى الفاعلــة فــي العمليــة. أو يُنتخبــوا مــع ضمــان توزيــع المقاعــد بيــن 
ــن  ــم م ــم أو بعضه ــابق كله ــام الس ــاء النظ ــق أعض ــض الوثائ ــت بع ــا حرم ــية. كم ــق الرئيس المناط
ــر  ــع تأخي ــا لمن ــدف بعضه ــريعية. فه ــال التش ــط األعم ــات ضب ــا بصــدد آلي ــها. أم ــة بمجالس العضوي
ــي  ــي تفصيل ــدول زمن ــع ج ــة، أو وض ــريان الوثيق ــدة س ــد م ــر تحدي ــا، عب ــاب عليه ــة واالنق العملي
الســتحقاقاتها. أو عبــر تحديــد أهــداف المرحلــة والمهــام المفروضــة علــى المجالــس التشــريعية خالها. 
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وهدفــت أخــرى لضمــان شــرعية األعمــال التشــريعية ومقبوليتهــا. عبــر إخضاعهــا للرقابــة القضائيــة. 
ــة لتمريــر  أو فــرض صدورهــا بالتشــاور مــع هيئــات تمثيليــة رديفــة، أو عبــر اشــتراط أغلبيــة عالي

ــن التوافــق حولهــا. ــة تأمي األعمــال الهامــة، بغي

ــال  ــة االنتق ــب عملي ــع تخري ــرة من ــاالت كثي ــي ح ــات ف ــذه اآللي ــتطع ه ــم تس ــا، ل ــى أهميته وعل
الديمقراطــي. لعــدة أســباب، منهــا، التبــدالت الســريعة التــي تطــرأ علــى الخارطــة السياســية فــي هــذه 
ــى  ــة عــن مواجهتهــا. لكنهــا نجحــت إل المراحــل، ضغــط الميليشــيات المســلحة وعجــز أجهــزة الدول
حــد كبيــر بمنــع حصــول االنقــاب علــى العمليــة مــن داخــل أطرهــا، أي أنهــا جعلــت مــن المحــاوالت 
االنقابيــة أعمــاال غيــر دســتورية. بعــد ان كانــت الســلطات ولعقــود طويلــة تنتهــك وتدمــر أي شــيء 

ــا ً للدســاتير القائمــة.  ودون ان تشــكل أفعالهــا خرق
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ــة: ( 15) ــة االنتقالي ــا المرحل ــي تتعــرض له ــدات الت ــن: اســتمرار الصراعــات، والتهدي ــة، “اليم ــات الدولي مجموعــة االزم
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ــي، 117-109. ( 29) ــع العرب ــي دول الربي ــاتير ف ــة الدس ــر كتاب ــي: مؤتم ــورة” ف ــة منش ــد. “كلم ــد احم ــي، محم المخاف
العــراق: وزارة الخارجيــة العراقيــة - الدائــرة الصحفيــة، الطبعــة األولــى 2013.

تريمــش، زهيــر. “كلمــة منشــورة” فــي: مؤتمــر كتابــة الدســاتير فــي دول الربيــع العربــي، 63-71. العــراق: وزارة ( 30)
الخارجيــة العراقيــة - الدائــرة الصحفيــة، الطبعــة األولــى 2013.

الوثائق الدستورية المؤقتة
اإلعان الدستوري المصري الصادر في 13 شباط 2011( 1)

اإلعان الدستوري الليبي للعام 2011.( 2)

الوثيقة الدستورية المؤقتة السودانية للعام 2019.( 3)

المرسوم عدد /14/ المؤرخ في 23 اذار 2011 والخاص بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية في تونس.( 4)

القانون عدد 6 المؤرخ في16 ديسمبر 2011. 2011 والخاص بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية في تونس.( 5)
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 الهوامش 

كثــرت التعريفــات التــي حاولــت اإلحاطــة بمفهــوم التحــول الديمقراطــي، ولكــن ســنعتمد لدواعــي هــذا البحــث علــى ( 1)
تعريــف كال مــن اودونيــل-O’Donnell وشــومبيتر-Schumpeter اللــذان عرفــاه بأنــه “المرحلــة الفاصلــة بيــن نظــام 
سياســي وآخــر، والتــي يجــري اثنائهــا تدعيــم النظــام الجديــد وتنتهــي باكتمــال تأسيســه”، نقــا عــن يونــس مســعودي، 
ــارس 2014(.  ــدد 0 )م ــة الع ــة الباحــث للدراســات األكاديمي ــة”، مجل ــه نظري ــة مفاهيم “التحــول الديمقراطــي مقارب

https://www.asjp.cerist.dz/en/Articles/86  ،149

قــام اإلعــان الدســتوري الــذي أصــدره المجلــس االعلــى للقــوات المســلحة المصريــة فــي 13 شــباط 2011 بحصــر ( 2)
الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية فــي قبضــة المجلــس المذكــور. كمــا قــام المرســوم عــدد /14/ المــؤرخ فــي23 اذار 
ــي مؤسســة رئاســة  ــة ف ــز ســلطات الدول ــس، بتركي ــي تون ــة ف ــت للســلطات العمومي ــم المؤق 2011 والخــاص بالتنظي

الجمهوريــة، راجــع بهــذا الصــدد الفصليــن الخامــس والثامــن مــن المرســوم.

تصنــف األنظمــة الديمقراطيــة القائمــة علــى فصــل الســلطات، ضمــن أحــد نظاميــن، النظــام الرئاســي والــذي يقــوم ( 3)
علــى االســتقالية التامــة لــكل ســلطة ويمنــع أي منهــا مــن اســقاط األخــرى. والنظــام البرلمانــي والــذي يقــوم علــى 
ــة إلســقاط الســلطة االخــرى إذا  ــة والتشــريعية بآلي ــد كا مــن الســلطتين التنفيذي ــوازن الســلطات، والقاضــي بتزوي ت
تجــاوزت صاحياتهــا، فللبرلمــان حــق حجــب الثقــة عــن الحكومــة، وللســلطة التنفيذيــة حــق حــل البرلمــان والدعــوة 
ــق،  ــة والتطبي ــن النظري ــة بي ــة البرلماني ــذا الصــدد، عصــام ســليمان، األنظم ــرة، راجــع به ــة مبك ــات برلماني النتخاب

ــى 2010(، 30.  ــة األول ــة، الطبع ــي الحقوقي ــروت: منشــورات الحلب )بي

زهيــر تريمــش، “كلمــة منشــورة” فــي مؤتمــر كتابــة الدســاتير فــي دول الربيــع العربــي، )العــراق: وزارة الخارجيــة ( 4)
العراقيــة- الدائــرة الصحفيــة، الطبعــة األولــى، 2013(. 64-63.

تســتمد الوثائــق الدســتورية المؤقتــة شــرعيتها مــن مفهــوم الشــرعية الثوريــة، وهــو مفهــوم اســتثنائي واقعــي، تثــار ( 5)
حولــه الكثيــر مــن االنقســامات، ســيما فــي حــاالت الثــورات الجماهيريــة االحتجاجيــة، التــي ال تملــك قيــادة موحــدة 

ــة والمســتقبل. ورؤى واحــدة حــول المرحل

المادة 18 من اإلعان الدستوري الليبي للعام 2011.( 6)

المادة 22 من اإلعان الدستوري الليبي للعام 2011.( 7)

بــول ســالم وامانــدا كادليــك، “تحديــات المرحلــة االنتقاليــة فــي ليبيــا”، فــي: مركــز كارنيغــي للشــرق األوســط، )14 ( 8)
https://carnegie-mec.org/2012/06/14/ar-pub-48670  ،)2012 حزيــران 

نســرين الصباحــي، “الســام الصعــب فــي الســودان: بيــن الوثيقــة الدســتورية واتفــاق جوبــا”، فــي الســودان بعــد عــام ( 9)
ــي- مصــر  ــر السياســي، )القاهــرة: المركــز المصــري للفكــر والدراســات االســتراتيجية، شــارع الميرغن مــن التغيي

الجديــدة، التاريــخ غيــر معلــوم(، 22.

احمــد امــل، “تقاســم الســلطة فــي الســودان: إشــكاليات النمــوذج وصعوبــات التطبيــق”، فــي: الســودان بعــد عــام مــن ( 10)
التغييــر السياســي، )القاهــرة: المركــز المصــري للفكــر والدراســات االســتراتيجية، التاريــخ غيــر معلــوم(، 10.

أحمــد إبراهيــم أبــو شــك وصــاح الديــن الزيــن محمــد،” االنتقــال الديمقراطــي فــي الســودان )2019-2022( التحديــات ( 11)
https://studies.aljazeera.net/ar/article/468 9 واآلفــاق”، فــي: موقع الجزيــرة، )26 أيــار 2020(، ص

https://www.asjp.cerist.dz/en/Articles/86
https://carnegie-mec.org/2012/06/14/ar-pub-48670
https://studies.aljazeera.net/ar/article/468
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عــادل عبــد الرحيــم، بهــرام عبــد المنعــم، “المجلــس التشــريعي بالســودان، عقــدة االنتقــال التــي لــم تحــل بعــد”، فــي ( 12)
https://cutt.us/eJOE .)2021( ،األناضــول

أمل، تقاسم السلطة، ص6،7.( 13)

نقاً عن، الشفيع خضر سعيد، “السودان وغياب المجلس التشريعي”، القدس العربي، )9 مايو 2020(. ( 14)
Https://cutt.us/IlGkS

محمــد عبــد الحفيــظ الشــيخ، “ليبيــا بيــن جماعــات العنــف والديمقراطيــة المتعثــرة”، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ( 15)
https://cutt.us/ED0iR.124 ،)تاريــخ النشــر غيــر معــروف(

آمنــة محمــد علــي، “تحديــات التحــول الديمقراطــي وبنــاء الدولــة فــي ليبيــا”، مجلــة الكوفــة للعلــوم القانونيــة والسياســية، ( 16)
.245 ،)2013-12-31( ،)s( 17 المجلــد 6، العدد

https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-631367

مركز كارتر، انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، )2014(، 10.( 17)
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/Libya-

07302014-con-drafting-arabic-final.pdf

الشيخ، ليبيا بين، 25.( 18)

علي، تحديات التحول، 246.( 19)

الشيخ، ليبيا بين، 125.( 20)

النــص مســتخلص مــن المجموعــة المســتوفاة مــن المبــادئ المتعلقــة بحمايــة حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا مــن خــال ( 21)
ــي مصــر، قصــر  ــي ف ــزل السياس ــاب، “الع ــادر دي ــن، ن ــا ع ــاب، نق ــن العق ــات م ــة اإلف ــراءات لمكافح ــاذ إج اتخ

https://www.legal-agenda.com/article.php?id=599.)2013-12-4( القانونيــة،  االجنــدة  الرؤيــة”، 

الحــرة، الناشــر غيــر معــروف، تونــس -مشــروع قانــون العــزل السياســي يفتــح البــاب لانتهــاكات، المنــع الكامــل مــن ( 22)
المشــاركة السياســية فيــه تهديــد للحقــوق، موقــع الحــرة )13 أكتوبــر 2012(.

https://www.hrw.org/ar/news/2012/10/13/247746

منــح قانــون تأهيــل الوحــدة الوطنيــة والمصالحــة رقــم 34 للعــام 1995 فــي جنــوب افريقيــا، للجــان الحقيقــة والمصالحة ( 23)
ــة  ــد المحاكم ــواء بع ــات. س ــكاب جناي ــم بارت ــية للمته ــة السياس ــح األهلي ــد من ــر موع ــلطة تقري ــه، س ــكلة بموجب المش
مباشــرة أو بعــد فتــرة تقدرهــا، كمــا لهــا حرمانــه منهــا نهائيــاً، نقــاً عــن إبراهيــم الدراجــي، ســوريا بدائــل دســتورية، 

)االســكوا،2016(، 46.

 رومــان ديفيــد وهــدى مزيــودات، إعــادة النظــر في قانون العزل السياســي في ليبيــا: تغير في الوجوه ام تغير في الســلوك؟ ( 24)
سلسلة أوراق رقم 4، مارس 2014”)الدوحة: مركز بروكنجر- جامعة ستانفورد للتحوالت العربية، 2014(، 7-6.

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Lustration-in-Libya-Arabic.pdf

ــى الســام يأتــي مــن مختلــف ( 25) ــه ســتيفن ســتيدمان، ويقــول اذ أن أكبــر خطــر عل مشــاكل المخربيــن هــو تعبيــر أطلق
ــدد  ــال الحاصــل يه ــون أن االنتق ــة إن ظــن هــؤالء الفاعل ــاء حــرب أهلي ــد انته ــر بع ــي تظه ــادات واألحــزاب الت القي

ــودات، المرجــع الســابق، 7-6. ــد ومزي ــًا عــن ديفي ــض الســام، نق ــي ســيحاولون تقوي ــم بالتال ــم، فإنه مصالحه

https://cutt.us/eJOE
Https://cutt.us/IlGkS
https://cutt.us/ED0iR
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-631367
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كان حــزب البعــث الــذي حكــم العــراق منــذ عــام 1968 حتــى 2003 كان يعتبــر، كل العراقييــن أعضــاء فيــه، ســحر ( 26)
ــة االنتقــال السياســي”، المنتــدى القانونــي الســوري،   حويجــي، “العــزل السياســي، اشــكاله ومــدى أهميتــه فــي مرحل

http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/77 ،)2018 9 أكتوبر(

دياب، العزل السياسي.( 27)

دياب، العزل السياسي..( 28)

ديفيد ومزيودات، إعادة النظر، ص6-7.( 29)

ديفيد ومزيودات، إعادة النظر، ص6-7.( 30)

بحســب هيومــان رايتــس ووتــش يجــب أال تكــون القيــود قمعيــة، بــل يجــب أن تعتمــد علــى معاييــر واضحــة ومتناســبة ( 31)
ويحددهــا القانــون، وأن تشــمل فقــط عــدداً محــدداً مــن األشــخاص لفتــرة زمنيــة معينــة وليــس منعــاً شــاماً ألي نشــاط 

سياســي، الحــرة، تونــس -مشــروع.

دياب، العزل السياسي.( 32)

محمــد نــور فرحــات، “المســألة الدســتورية فــي المرحلــة االنتقاليــة بعــد ثــورة 25 ينايــر هــل هــي اربــاك متعمــد”، فــي ( 33)
تحديــات التحــول الديمقراطــي فــي مصــر خــال المرحلــة االنتقاليــة، سلســلة قضايــا حركيــة )27(، )القاهــرة: مركــز 

القاهــرة لدراســات حقــوق االنســان(، 38.

امانــي صالــح ديــاب العرعيــر، االنتخابــات والتحــول الديمقراطــي: دراســة مقارنــة بيــن النموذجيــن المصــري ( 34)
والتونســي )2011-2016(، رســالة ماجســتير فــي العلــوم السياســية، )غــزة: جامعــة االزهــر، 2017(، 158.

المرجع السابق، 166.( 35)

الدراجي، سوريا بدائل، 23.( 36)

اســتمر العمــل بالدســتور المؤقــت العراقــي للعــام 1970، حتــى العــام 2003، حيــث أســقط بعــد االحتــال األمريكــي ( 37)
ــة العــراق الحديــث )2(، موقــع صــوت العــراق، )2020-2-5(. ــارس، الدســاتير فــي دول ــم ف ــارس كري للعــراق، راجــع، ف

/https://www.sotaliraq.com

الدراجي، سوريا بدائل، 27.( 38)

المادة 6 من الوثيقة الدستورية المؤقتة في السودان للعام 2019.( 39)

المادة 30 من اإلعان الدستوري الليبي للعام 2011.( 40)

مركز كارتر، عملية صياغة الدستور في تونس التقرير النهائي )2014-2011(، 38.( 41)
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/democracy/tunisia- 

constitution-making-process-arabic.pdf

مجموعــة األزمــات الدوليــة. ضيــاع فــي المرحلــة االنتقاليــة العالــم طبقــاً للمجلــس األعلــى للقــوات المســلحة المصريــة، ( 42)
تقريــر رقــم121 حــول الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا. القاهــرة بروكســل )24 نيســان 2012(، 6.

https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/north-africa/egypt/lost-transition-world-
according-egypt-s-scaf

http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/77
https://www.sotaliraq.com/
https://www.sotaliraq.com/
 https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/democracy/tunisia-constitution-
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ميشيل براندت، وآخرون وضع الدستور واإلصاح الدستوري: خيارات عملية، لبنان: انتر بيس، تموز 2012(، 48.( 43)

المادة السابعة. من الوثيقة الدستورية المؤقتة في السودان للعام 2019.( 44)

الفصل 22 من القانون التأسيسي التونسي عدد 6 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011.( 45)

الفصل 24 من القانون التأسيسي التونسي عدد 6 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011.( 46)

الفصل 25 من القانون التأسيسي التونسي عدد 6 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011.( 47)

المادة 30 من اإلعان الدستوري االنتقالي الليبي للعام 2011.( 48)

الفقرة 2 من المادة السابعة من الوثيقة الدستورية المؤقتة في السودان للعام 2019.( 49)

الفقرة 11 من المادة من الوثيقة الدستورية المؤقتة في السودان للعام 2019.( 50)

محمــد طــه عليــوه، “مصــر علــى أعتــاب الجمهوريــة الثانيــة”، تبيــن للدراســات الفكريــة والثقافيــة، العــدد -4المجلــد ( 51)
ــع 2013(، 56-55. األول، )ربي

محمــود رضــا مــراد، “تسلســل زمنــي ألهــم المحطــات التــي مــر بهــا مشــروع الدســتور الجديــد فــي مصــر”، فــي ( 52)
رويتــرز )2012-12-13(.

https://www.reuters.com/article/oegtp-egy-timeline-mr6-idARACAE8BC05F20121213

براندت وآخرون، وضع الدستور، 256-249.( 53)

وفقــاً للمبــادرة الخليجيــة يكــون مؤتمــر الحــوار الوطنــي صاحــب الواليــة فــي اقتــراح األســس والمبــادئ التــي ســيقوم ( 54)
ــة  ــي، كلم ــد المخاف ــد احم ــة، محم ــس الجمهوري ــن رئي ــرار م ــكل بق ــة تش ــة فني ــة للجن ــر الصياغ ــاركا أم ــا، ت عليه
منشــورة فــي كتــاب مؤتمــر كتابــة الدســاتير فــي دول الربيــع العربــي، 109-117، )العــراق: وزارة الخارجيــة 

ــى، 2013(، 111. ــة األول ــة، الطبع ــرة الصحفي ــة - الدائ العراقي

علــى الديلمــي، “التجربــة اليمنيــة فــي صناعــة الدســتور”، فــي صياغــة الدســاتير فــي التحــوالت الديمقراطيــة الخبــرات ( 55)
ــرقية،2014(،  ــة الش ــي- المكتب ــلم األهل ــة للس ــة اللبناني ــروت: المؤسس ــارن، )بي ــور مق ــن منظ ــة م ــة والدولي العربي

ص110-109.

ــة، ( 56) ــة االنتقالي ــا المرحل ــرض له ــي تتع ــدات الت ــات، والتهدي ــتمرار الصراع ــن: اس ــة، اليم ــات الدولي ــة االزم مجموع
)صنعاء/بروكســل، 3 تمــوز 2012(

https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/gulf-and-arabiapeninsula/yemen/
yemen-enduring-conflicts-threatened-transition

لمعرفة المزيد حول الموائد المستديرة والمؤتمرات الوطنية، راجع، براندت وآخرون، وضع الدستور، 264-249.( 57)

قوقــة وداد، الشــرعية والمشــروعية فــي مؤسســات المرحلــة االنتقاليــة فــي ظــل التجربــة التعدديــة الجزائريــة، رســالة ( 58)
مقدمــة للحصــول علــى شــهادة الماجســتير فــي القانــون العــام، )قســنطينة: جامعــة منتــوري، 2009-2008(، 118-117.

عبــد هللا بلغيــث، “البنــاء الدســتوري فــي الــدول المغاربيــة فــي مرحلــة االنتقــال الديمقراطــي: الجزائــر نموذجــاً”، فــي ( 59)
مجلــة القانــون الدســتوري والمؤسســات السياســية، العــدد األول، )جويليــة 2017(، 97-96.

https://www.reuters.com/article/oegtp-egy-timeline-mr6-idARACAE8BC05F20121213
https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/gulf-and-arabiapeninsula/yemen/yemen-enduring-conflicts-threatened-transition
https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/gulf-and-arabiapeninsula/yemen/yemen-enduring-conflicts-threatened-transition
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بلغيث، البناء الدستوري، 100.( 60)

عيــاض بــن عاشــور، الثــورة التونســية فــي تجلياتهــا الدســتورية، مدونــة ريــاض بــن عاشــور )28 أكتوبــر 2012(، ( 61)
http://yadhba.blogspot.com/2012/10/14-2011-16-2011.html

عارضــت األحــزاب السياســية حكومــة الغنوشــي كونهــا تضــم العديــد مــن أعضــاء حــزب التجمــع الدســتوري الحاكــم. ( 62)
وشــكلت المعارضــة فــي 11 فيفــري مجلــس حمايــة الثــورة. وطالبــت بحــل المؤسســات القديمــة وان يكــون لمجلــس 
حمايــة الثــورة دورا الــى جانــب الحكومــة فــي اتخــاذ القــرار فــي إدارة المرحلــة االنتقاليــة. راجــع، كارتــر، عمليــة 

صياغــة، 23.

المرجع السابق، 23.( 63)

نتيجــة العتــراض أعضائهــا حــول نقــص تمثيلهــا بالنســبة لشــباب الثــورة والنســاء وعوائــل الشــهداء. أصــدر الوزيــر ( 64)
األول بتاريــخ 5 افريــل قــرار قضــى بزيــادة أعضائهــا، بحيــث أصبحــت مكونــة مــن 36 ممثــل لألحــزاب.33 ممثــل 
للمجتمــع المدنــي. 72 شــخصية وطنيــة. 12 ممثــل عــن الجهــات وممثــان عــن عوائــل الشــهداء، راجــع بهــذا الصــدد، 

العريــر، االنتخابــات والتحــول، 102.

بن عاشور، الثورة التونسية.( 65)

بموجــب الفصــل الســابع مــن قانــون تنظيــم الســلطات العموميــة فــي تونــس. تتخــذ شــكل قوانيــن أساســية النصــوص ( 66)
المتعلقــة بالمصادقــة علــى المعاهــدات، نظيــم القضــاء، تنظيــم اإلعــام والصحافــة والنشــر، تنظيــم األحــزاب السياســية 
وتمويلهــا والجمعيــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة والهيئــات المهنيــة، تنظيــم قــوات الجيــش الوطنــي باســتثناء األنظمة 
األساســية الخاصــة التــي تصــدر بقــرار جمهــوري، تنظيــم قــوات األمــن الداخلــي باســتثناء األنظمــة األساســية الخاصــة 
التــي تصــدر بأمــر، النظــام االنتخابــي الحريــات وحقــوق اإلنســان وحــق الشــغل والحــق النقابــي، والحالــة الشــخصية. 
بينمــا تتخــذ شــكل قوانيــن عاديــة النصــوص المتعلقــة باألســاليب العامــة لتطبيــق القانــون التأسيســي المنظــم للســلط 
ــاف  ــف أصن ــام مختل ــراءات أم ــات، اإلج ــية وااللتزام ــية .الجنس ــن األساس ــا بالقواني ــق منه ــا يتعل ــدا م ــة ع العمومي
ــتوجبة  ــت مس ــة إذا كان ــات الجزائي ــك المخالف ــا وكذل ــة عليه ــات المنطبق ــح والعقوب ــات والجن ــط الجناي ــم، ضب المحاك
لعقوبــة ســالبة للحريــة، العفــو التشــريعي، ضبــط قاعــدة األداء ونســبه وإجــراءات اســتخاصه مــا لــم يعــط تفويــض فــي 
ذلــك إلــى رئيــس الحكومــة بمقتضــى قوانيــن الماليــة أو القوانيــن ذات الصبغــة الجبائيــة نظــام إصــدار العملــة القــروض 

والتعهــدات الماليــة للدولــة، الضمانــات األساســية الممنوحــة للموظفيــن المدنييــن.

تريمش، مؤتمر كتابة، 66-65.( 67)

http://yadhba.blogspot.com/2012/10/14-2011-16-2011.html
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ــي  ــاتير ف ــة الدس ــراء صياغ ــة لخب ــبكة إقليمي ــي أول ش ــتوري ه ــون الدس ــة للقان ــة العربي المنظم
ــى المســاهمة فــي الحكــم الرشــيد  ــة. وتهــدف المنظمــة التــي تأسســت عــام 2013 إل المنطقــة العربي
والتحــول واالنتقــال الديمقراطــي عبــر تشــجيع التشــبيك وتبــادل الخبــرات بيــن بلــدان المنطقــة، وكذلــك 
تقديــم تحليــل موضوعــي وتقدمــي لألطــر الدســتورية فــي المنطقــة، وتطبيــق خبراتهــا لدعــم جهــود 

ــا. اإلصــاح القانونــي والدســتوري فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقي

ــن  ــي م ــع المدن ــن المجتم ــن وناشــطين م ــن وبرلمانيي ــن وقضــاة ومحامي ــة أكاديميي تضــم المنظم
ــة  ــة االنتخابي ــون الدســتوري واألنظم ــة مجــاالت القان ــي كاف ــن ف ــة متخصصي ــدول العربي ــف ال مختل
وعمليــات بنــاء الســام وتعزيــز حقــوق اإلنســان. ويعتبــر خبــراء المنظمــة مــن كبــار المختصيــن فــي 
مجــال بنــاء الدســاتير فــي المنطقــة حيــث شــاركوا فــي التفــاوض علــى الدســاتير وصياغتهــا فــي جميــع 
أنحــاء العالــم العربــي وخارجــه بمــا فيــه المغــرب والجزائــر وتونــس وليبيــا ومصــر والعــراق واليمــن. 

وباتــت المنظمــة مصــدراً للخبــرات يعتمــد عليــه باســتمرار فــي جهــود اإلصــاح الدســتوري.

تنظــم المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري وتشــارك في عدد كبير من النشــاطات مثــل المؤتمرات 
اإلقليميــة والدوليــة وجلســات الحــوار مــع الخبــراء وصنــاع القــرار والجامعــات والمؤسســات المرموقة 
فــي المنطقــة العربيــة. كمــا تُنتــج محتــوى أكاديميــاً ومعرفيــاً حــول كل مــا يتعلق بالدســاتير فــي المنطقة 

العربيــة مــن كتب وأوراق سياســات ودراســات وأبحــاث ومقاالت.

ــة  ــي المنطق ــون الدســتوري ف ــي القان ــن/ات ف ــدرات الباحثي ــر ق ــى تطوي ــة عل ــل المنظم ــا تعم كم
العربيــة مــن خــال األكاديميــة الســنوية التــي انطلقــت فــي العــام 2015 أو مــن خــال مجموعــات 
العمــل التــي تجمــع كبــار الباحثيــن والمختصيــن لمناقشــة التطــورات الدســتورية فــي الــدول التــي تشــهد 

تحــوالت وتغييــرات دســتورية والعمــل معــاً علــى مشــاريع بحثيــة مشــتركة.

للمزيــد مــن المعلومــات حــول مشــاريع ونشــاطات المنظمــة، الرجــاء زيــارة موقعهــا االلكترونــي
academia.edu أو علــى صفحاتهــا عبــر فيســبوك وتويتــر ولينكــد إن، وموقــع aacl-mena.org

http://academia.edu/
http://aacl-mena.org
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