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 ..منتدى اإلصالح الدستوري في الديمقراطيات العربية 

 اإلصالح الدستوري في البلدان العربية

 21/4/1121، مدريد (FRIDE)معهد فريدي 

 

 المهندس عبد النبي العكري

 

 

إن اإلصالح الدستوري لألنظمة العربية التي تشمل األنظمة الديكتاتورية والتسلطية 

 ضروري  مدخلواالستبدادية والديمقراطية النسبية من الصنفين الجمهوري والملكي، 

طاط األنظمة العربية الجمهورية هو إن أحد أوجه انح. طوال عقودلألصالح الشامل 

تحقق في سوريا وكما كان مخططاً له في مصر وليبيا تحولها إلى نظم حكم وراثية كما 

أما . والتي تعني هجيناً من الملكية والجمهورية( جملكة)واليمن ويطلق عليها وصف 

 :األشكال األخرى لهذا االنحطاط فهي كما يلي

 

 .اندماج السلطة السياسية والسلطة المالية ضمن الدائرة الضيقة للنخبة الحاكمة -1

كمة حول األسرة الحاكمة وأقربائها وشركائها الماليين، ففي مركزه النخبة الحا -2

اليمن هناك عشيرة سنحان وفي سوريا أسرتي األسد ومخلوف، وفي ليبيا عائلة 

ويتم . القذافي، وفي تونس عائلتي بن علي و الطرابلسي وفي مصر آل مبارك

أما . حاكمة عن طريق المصاهرة والشراكات التجاريةتعزيز روابط النخبة ال

الدستور في معظم الجمهوريات العربية فتتم صياغته أو تعديله ليعطي سلطات 

يوجد  أما االستثناء فهي ليبيا، حيث ال. واسعة للرئيس ويسمح بتجديد الرئاسة

دستور، وبدالً منه إعالن الجماهيرية في سرت، حيث بويع الكولنيل معمر 

ذه الدساتير فليس هناك منصب وفي معظم ه. القذافي كقائد للثورة فوق المحاسبة

وفي جميع الحاالت، فالرئيس . نائب الرئيس أو أن يترك الرئيس تعيين نائب له

القادم المرتقب هو ابن الرئيس، أما أفرع الدولة مثل مجلس الوزراء والبرلمان 

 .والقضاء والمؤسسات المستقلة فهي خاضعة للرئيس

لك أو السلطان أو األمير، باستثناء في األنظمة الملكية تناط سلطات واسعة بالم

 .المغرب واألردن، حيث تمارس الملكية سلطاتها بالتوافق مع األسرة الحاكمة

 

 .اإلصالح الدستوري كقضية جوهرية

يمثل االصالح الدستوري جوهر نضال الناس من أجل االصالح طوال عقود، 

في ( والعلمانية والديمقراطيةاالسالمية )ويشمل ذلك حركات االصالح بكافة تالوينها 

 :جميع البلدان العربية كما يلي

الحد من سلطة رأس الدولة في إطار توازن وتعاون مختلف السلطات للدولة، ففي  -1

 .مصر أعلن السادات أنه آخر الفراعنة، وهو ذات األمر للحكام العرب اآلخرين
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 .الحد من فترات حكم الرئيس إلى فترتين فقط -2

ضمان التعددية في الحياة السياسية، حيث أنه في معظم األنظمة الجمهورية، فإن  -3

الحزب الحاكم هو المهمين على الحياة السياسية ومحتكر السلطة كما هو الحال 

وفي معظم الملكيات فان .في تونس ومصر وسوريا وليبا واليمن والسودان

 .الحياه السياسهأألسره الحاكمه هي المحتكره للسلطه والمهيمنه على 

 (.رئاسية وبرلمانية)ضمان تداول السلطة من خالل انتخابات تنافسية حرة  -4

الشعب بما  ضمان النص واآلليات لحياة سياسية ديمقراطية حيث تصان حقوق -5

 .لطة األغلبية السياسية واألثنية والدينيةس تطغىاألقليات وأن ال في ذلك

 .دية وحرية التنظيم والتجمع والتعبيرضمان حياة مدنية، والحريات العامة والفر -6

 

 كيف يمكن تحقيق هذه االصالحات الدستورية؟

 :تونس -2

حازت القوى السياسية . نجحت الثورة التونسية بامتياز وسالسة وإجماع وطني

 .الرئيسية على أغلبية برلمانية، حيث يناط بالبرلمان وضع الدستور 

( النهضة والجمهورية والديمقراطية)اتفقت األحزاب السياسية الرئيسية الثالثة 

بالمشاركة في السلطة وضمان تحول سلس تجاه النظام الديمقراطي ويبدو أن ذلك 

 .يعمل جيداً 

 :مصر -1

ترتب على اإلطاحة بمبارك ثنائية السلطة غير المستقرة فالمجلس العسكري 

طتين، اإلسالمية المنبثقة من االنتخابات النيابية، هما أقوى سل ىاألعلى والقو

، حيث 2112مايو  24-23ويتوقع إجراء أول انتخابات رئاسية تعددية في 

بمن فيهم مرشحوت محسوبون على  المرشحون من مختلف األطياف السياسية

النظام السايق بالرغم من شطب سبعه من المرشحين من مختلف أألتجاهات  مما 

. ري األعلى خلف توتراشديدا ومصدر خآلف بين قوى سياسيه والمجلس العسك

 111بشأن صياغة الدستور الذي أوكل إلى لجنة من  هناك إضطراباً  كماان

من أعضاء اللجنة  51فالبرلمان الذي الذي يسيطر عليه االسالميون عن . عضو

آخرين من األحزاب األخرى والمجتمع المدني والخبراء  51في حين يتم اختيار 

 .والقضاة والمؤسسات الدينية

السلف إلى االستقالة احتجاجاً على والعديد من غير تحالف اإلخوان لقد عمد 

هيمنة هذا التحالف، وفي خطوة دراماتيكية أبطلت المحكمة االدارية العليا، اللجنة 

الدستورية، وقد خلف ذلك حالة من عدم اليقين،و علينا أن ننظر تطورات عملية 

توري في مصر وطبيعته صياغة وإقرار الدستور ومن ثم عملية االصالح الدس

 .واتجاهاته

 :ليبيا -3
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في  في ليبيا يقوم المجلس الوطني االنتقالي باالشراف على االنتخابات المرتقبة 

المستندة إلى نظام التعددية الحزبية، لكن الصيغة لم يتم القادم و 2112يوليو 

 .وقيع أن يضع البرلمان القادم الدستور الجديدويتالتوصل إليها بعد 

 

بلدان الثالثة المذكورة فقد تمخضت الثورة عن هيمنة لإلسالميين من في ال

ففي تونس هناك االصالحيون المعتدلون، وفي مصر هناك . فايمختلف األط

ون وفي ليبيا هناك االسالميون القبليون، وهذه الصفات ستنعكس على ظالمحاف

 .صياغة الدساتير

 .عدة قضايا على المحك هناك هنا فإن

 .التوازن بين مختلف سلطات الدولةضرورة  -

 .هوية الدولة وتركيبتها من عناصر االسالم والعروبة والقوميات واألديان -

 .دور الشريعة كمصدر للتشريع -

هناك إمكانية كبيرة في مصر وتونس للتوافق لصيغة متوازنة مابين الرئاسة  -

وصاً في ورئاسة الوزراء والبرلمان، ولكن المستقبل في ليبيا غير معلوم خص

ضوء طرح الفيدرالية والالمركزية وتشارك السلطة فيما بين المناطق 

 .والقبائل في ظل وضعية مهزوزة للدولة

 :اليمن -4

والمعارضة ( ألمؤتمر)تم التوصل إلى صفقة االنتقال ما بين الحزب الحاكم 

من خالل المبادرة الخليجية وضمانات الدول الخمس ( أحزاب اللقاء المشترك)

رس في الحكم علي صالح من توقد مكنت ازاحة الرئيس المتم. ألمانيا+  الكبرى

فتح الطريق لمرحلة إنتقالية لسنتين، ومكنت من تالزم الرئيس عبد ربه منصور 

على  فهادي وتحالف حكومي برئاسة سالم باسندوه والتي يجب أن تشر

 .المصالحة الوطنية واالصالحات بما في ذلك االصالحات الدستورية

يتوجب أن يتم ذلك من خالل حوار وطني لجميع األطراف السياسية بما في ذلك و

الحوثيون في صعده والحراك الجنوبي ويستثني تنظيم القاعدة والمسلحون 

ويتوجب أن يعالج االصالح الدستوري قضايا مثل توازن السلطات . األصوليون

مركزية واحتمال وتداول السلطة والال( الرئاسة ورئاسة الوزراء والبرلمان)

 .الفدرالية بين الشمال والجنوب والديمقراطية وضمانات الحريات

حرب ضد القاعدة وتجاذب مابين أنصار اليبدو أن االنتقال يتم بسالسة وسط 

لذا . صالح والسلطة االنتقالية وانهيار اقتصادي واحتمال مواجهة مع الحوثيين

 .فإن اإلصالح الدستوري هو محل تكهن

 :سوريا -5

وسط ذلك أدخل الرئيس األسد تعديالت دستورية . سوريا تمر بحالة حرب

وعلى اساسها ستجري انتخابات  لإلصالح والتي جرى إقرارها في استفتاء شكلي

وبموجب التعديالت الدستورية فقد . لكن ذلك اليعني شيئاً للمعارضة. برلمانيه
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مجتمع، وحددت فترة ألغيت المادة التي تنص على قيادة حزب البعث للدولة وال

 .الرئاسة بدورتين وتسهيل الترخيص لألحزاب

وبالمقابل فإن المعارضة تقترح دستوراً آخر مختلف كلياً عن الدستور الحالي مع 

والالمركزية والمواطنة المتساوية  الديمقراطيهتعديالته، حيث ينص على 

المسلمين وقد بادر االخوان . وحريات واسعة سياسية واقتصادية واجتماعية

بإعالن دعمهم للدولة المدنية غير الدينية والمواطنة المتساوية بغض النظر عن 

 .الدين والمذهب والقومية أو النوع االجتماعي

برئاسه أألمين العام السابق لألمم المتحده كوفي  أما مبادرة األمم المتحدة للتسوية 

وعلى أية حال . مورفهي في مراحلها األولى وليس مؤكداً كيف ستجري األعنان 

البعث على السلطة قد انتهت نظرياً، لكن / فإن احتكار وهيمنة عائلة األسد 

 .الدستور الديمقراطي هو ثمرة نظام جديد

 :المغرب -6

عالج . والمستمرة حتى األن رغم إضعافها 2111فبراير  21المغرب ثورة  شهد

إلى  1111ايه عهده فيمنذ بدوقد عمد . الملك محمد السادس األزمة بمهارة كبيرة

إدخال تعديالت دستورية وقانونية وممارسة السلطة، التي ابتعدت عن حكم ابيه 

ت الملك محمد علكن انعاكسات الربيع العربي المحلية دف. الحسن الثاني التسلطي

السادس والقوى السياسية الرئيسية للتوصل إلى صفقة اصالحات دستورية 

جنة الدستورية، والمشكلة من ممثلي األحزاب واسعة تمت صياغتها من قبل الل

ية واالتحادات العمالية والخبراء، ثم جرى االستفتاء عليها شعبياً وحصلت الرئيس

على األغلبية المطلقة، لكن المشاركة كانت ضعيفة وبموجب هذه االصالحات فقد 

 من  يرشحوالذي ( الوزير األول)سلم الملك صالحيات مهمة إلى رئيس الوزراء 

الحزب أو تحالف األحزاب ذات األغلبية البرلمانية واالعتراف بالقومية قبل 

 .األمازيقية والالمركزية

 2111أكتوبر  11واستناداً إلى الدستور الجديد فقد جرت انتخابات نيابية في 

حيث فاز حزب العدالة والتنمية االسالمي المعتدل باألغلبية، وقد قاد الحزب مع 

أحزاب وسطية وبالتالي تجاوز المغرب الفوضى، وضمن تحوالً   ا مع ثالثهتحالف

فبراير واألحزاب الراديكالية والكثير من الناس يعتقدون  21ولكن ثورة . تدريجياً 

المخزن، )واليزالون يعتقدون أن الملك . أن الدستور الجديد دون طموحاتهم

 .ريهممسك بسلطة مطلقة وخصوصاً من خالل مستشا( بالتعبير المغربي

 .األردن -7

، فقد بدأ في إجراء 1111منذ أن وصل الملك عبد هللا الثاني إلى الحكم في 

تغييرات في المؤسسات والقوانين والممارسات في إدارة الدولة باعتدال بعيداً عن 

كما شهد . حكم أبيه الملك الحسين بن طالل ذات الطبيعة التسلطية والقاسية

 . واالنتخابات البرلمانية وكبار المسؤولين األردن تواتراً سريعاً للحكومات
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شهدت فترة حكم الملك عبد هللا الثاني توسعاً للفضاء العام للحركات السياسية 

وقد نرافق ذلك مع وضع ضوابط . والمجتمعية والنقابية وحريات التعبير والتنظيم

 .على دور المخابرات العامة القسري

وحات الشعب األردني، فقد ، ورفع من طملقد اجتاح الربيع العربي األردن أيضاً 

بدأ بتجمع في ساحة جمال عبد الناصر والتي جرت إزالة معالمها، لكن الحركة 

كانوا  من شرق أألردن استمرت لتشمل أهم المدن وفي هذه الحالة فإن األردنيين

شملت . في المقدمة فيما األردنيين من أصول فلسطينية في الصفوف الخلفية

تئصال الفساد وإبعاد الملك عن التدخل المباشر في السياسية المباشرة المطالب اس

 .واألعمال كشرط للحصانة وإصالحات دستورية وتعديالت النظام االنتخابي

وألول مرة تطرح شرعية النظام الهاشمي وتربط بإرادة األمة حسب طرح 

 قيادات مثل شبيالت وعبيدات والعبادي، حيث طرح تجاوز الملك للسلطة

لكن االصالح الدستوري اقتصر على تعديالت . وممارسات تجارية غير مقبولة

اونة عن لخصا. في النظام االنتخابي قبل بضعة أيام حيث أعلن رئيس الوزراء د

 مشروع القانون االنتخابي الجديد الذي سيعرض على البرلمان إلقراره والذي هو 

كما رفع نصيب الكوتا الفسائية . يةهجين من النظام الفردي والقائمة االنتخابنظام 

 .وينص على تشكيل هيئة وطنية للعملية االنتخابية 15إلى  11من 

جبهة )هذه االصالحات هي دون مطالب المعارضة بمن فيهم االخوان المسلمين 

ومن المحتمل أن يقاطع االسالميين والعلمانيين . والعلمانيين( العمل االسالمي

أما االصالحات الواسعة في األردن . أشهر 6وقعة خالل االنتخابات القادمة المت

 .فهي مسألة وقت

 .بلدان في طور العملية -8

ت ضمن الربيع العربي وقدد تم قمعها أو اهناك بعض البلدان التي شهدت انتفاض

 .التعايش معها، لكن االصرار على االصالحات الدستورية مستمرة

 :البحرين . أ

، عندما انعقد المؤتمر 2113فبراير  14 تعود المطالبة بإصالح دستوري إلى

الدستوري، والذي شمل منظمات سياسية ومجموعة من المحامين ومنظمات 

صاغ المؤتمر تعديالت . مجتمعيه مرموقه المجتمع المدني وشخصيات

 .دستورية مقترحة وشن حملة شعبية وبرلمانية لدعم التعديالت

مشروع تعديالت دستورية بعد ( نائباً  11)قدمت مجموعة الوفاق البرلمانية 

، فيما وقع على عريضة المطالبة بتعديالت 2116انتخابها في أكتوبر 

لكن سيطرة النظام على البرلمان . مواطنألف  111دستورية ما يتجاوز 

شعبية أحبط عملية االصالحات الدستوري حتى يومنا الوعدم االلتزام باإلرادة 

 .هذا

وقد تم  2111فبراير  14مطالب انتفاضة  إن اإلصالح الدستوري هو في قلب

و االستفتاء فبالرغم من أن مطلب األقلية ه. التعبير عن ذلك بمختلف الوسائل
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هوري، ومطلب األقلية الموالية هو رفض أية على مطلب النظام الجم

تطالب بإصالحات  مواطنيناصالحات دستورية ذات معنى، فإن غالبية ال

 . ديمقراطية جذرية باتجاه مملكة دستورية

تبلور ذلك  في رسالة منظمات المعارضة السبع إلى ولي العهد الشيخ سلمان 

بن حمد آل خليفة، والذي فوضه والده الملك حمد بن عيسى آل خليفة للدخول 

 .في مفاوضات مع المعارضة للوصول إلى تسوية

عن مشروع النقاط السبع  2112مارس  13وقد أعلن ولي العهد بتاريخ 

 :للمفاوضات من أجل التسوية والتي تشمل كأساس

 .رئيس وزراء يعكس اإلرادة الشعبية -

 .إعادة ترسيم  الدوائر االنتخابية بشكل عادل -

 .برلمان بصالحيات حقيقية -

 مارس 14للبحرين في  وأألماراتيه الذي قامت به القوات السعودية جتياحلكن اال

أزمة عميقة الزالت أجهض التسوية التفاوضية، ودخلت البالد في  2111

وبالرغم من كل الفضاعات المرتكبة بحق الشعب فإنه اليزال متمسكاً . مستمرة

وبالرغم من أن السلطة . بتسوية تفاوضية والتي تشمل االصالح الدستوري

 335والذي ضم  2111خالل يونيو ( حوار التوافق الوطني)نظمت مايدعى بـ

فقط، فقد كانت التوصيات دون  مندوباً  35مندوباً حيث تمثلت المعارضة بـ

 .إصالحات دستورية ذات معنى

هناك إرادة وطنية لإلصالح الدستوري وتلكؤ من النظام وجهوًد من المجتمع 

بما في ذلك االصالحات الدستورية، لكنه يتوجب  هالدولي من اجل تسوية تفاوضي

علينا االنتظار في ظل وضع يتميز باستمرار المواجهات والخسائر البشرية 

 .والهبوط االقتصادي

 .الكويت . ب

فقد نجح تحالف من . يفاخر الكويتيون أن ربيعهم سبق الربيع العربي بسنوات

اإلليكتروني والتواصل الشباب من مختلف األطياف، مستخدمين الفضاء 

، حيث 2115االجتماعي في حملتهم العطاء المرأة حقوقها السياسية في 

وخالل . 1162شاركت المرأة في االنتخابات كمرشحة وناخبة ألول مرة منذ 

، نجحت أربع نساء في الوصول إلى مجلس األمة فيما لم تفز 2111انتخابات 

ام الشباب بحملة ناجحة أخرى ، كما ق2112أي امرأة في انتخابات فبراير 

تحت 2116دوائر كبرى في  5دائرة إلى  25لتحويل نظام االنتخابات من 

 ".نبيه خمسه"شعار 

من خالل  وفي ظل نشوة الربيع العربي، تحرك الشباب الكويتي مرة أخرى 

العالم االفتراضي والعالم الواقعي، حيث اعتصموا في ساخة االرداة المقابلة 

، مطالبين بإقالة رئيس الوزراء وحل 2111منذ سبتمبر لمجلس االمة 

البرلمان المتورطان في قضية فساد كبرى، وقد استجاب األمير صباح 
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بتشكيل وزاره  الصباح وأقال الوزارة،  وكلف رئيس وزراء جديدالجابر

، ترتب عليها 2112فبراير  1إجراء انتخابات نيابية في امرب، وجديده

 .األغلبيةحصول االسالميين على 

وبالرغم من عدم تصدر االصالحات الدستورية هذا التحرك فقد كان موجوداً 

ظلت المعارضة الكويتية تعارض تاريخياً تعديل . تحت السطح وفي العمق

الدستور ألنه مطلب الحكم من أجل اضعاف سلطة البرلمان والمشاركة 

ض المرشحين لقد طرح بع. لكن هذه المرة فاألمر يختلف. الشعبية العامة

 :التعديالت الدستورية على أجنداتهم، وتتضمن

هم  حالياحصر عضوية البرلمان على األعضاء المنتجين، حيث الوزراء -

 .أعضاء بالبرلمان حكما ً

 .المنتمي ألكبر كتلة أو تحالف برلماني للمرشحالوزراء هستكليف األمير رئا -

 .التدخل في السياسةوضع حد لسيطرة آل الصباح على الدولة وابتعادهم عن  -

تعايشاً بين البرلمان ذي األغلبية المعارضة مع الحكومة فيما ان هناك  يبدو حالياً 

 .تبدو االصالحات االصالحات الدستورية مؤجلة

 .عمانسلطنه  . ت

في  2111فبراير  11عمان انتفاضة جماهيرية ال سابق لها في  سلطنه شهدت

لواليه  اعيواليات ثالث رئيسية، وهي العاصمة مسقط، وصحار المركز الصن

. لكن جرى تجاهلها من قبل المجتمع الدوليو، وصاللة عاصمة ظفار، الباطنه 

 وقد. من قبل القوات المسلحة انهاؤهاوقد استمرت طوال سنة وجرى قمعها 

. استخدم الشباب ذات الوسائل التي استخدمها الشباب العرب في البلدان األخرى

 :وقد طرح الشباب المطالب التالية

مان بموجب نظام الدولة الصادر عإصدار دستور تعاقدي، حيث يستمر حكم  -

 .واسعه، حيث احتفظ لنفسه بسلطات 1112عن السلطان قابوس بن سعيد عام 

ة التشريعية والرقابية بحيث يكون هناك برلمان المؤسسصالحيات  توسيع   -

منتخب ذو صالحيات كاملة، حيث أن السلطة التشريعية حالياً مكونة من 

مجلس الشورى شبه المنتخب ومجلس الدولة المعين من كبار المسؤولين، 

 .وعندما يجتمعان يشكالن مجلس عمان ذي الصالحيات االستشارية

 .استئصال الفساد المستشري -

استجاب السلطان قابوس لبعض المطالب واقدم على بعض المبادرات   وقد

 واهمها

 .اقاله عدد من كبار المسؤولين والوزراء المتورطين في الفساد -

الف وظيفه للمواطنين  في قطاع الدوله ودعم القطاع الخاص  31استحاث  -

 .وتحفيزه لتوظيف المواطنين

للدراسه الجامعيه  للمبتعثين للقبول في جامعه السلطان قابوس وتوسع كبير -

 .والعليا في الداخل والخارج للمتفوقين
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 .اطالق سراح معظم المتهمين في أألحاث وحصر عدد قليل لمحاكمتهم -

ويبقى مطلب أألصالح . وبفعل ذلك وغيره من أألسباب انحسرت أألنتفاضه

بما في ذلك أألصالح الدستوري قائما بانتظار تحرك جديد او مبادره من 

  .سلطانال

 .السعودية  . ث

إنطلقت االحتجاجات األولى في المنطقة الشرقية للسعودية كتضامن مع 

وقد . المحتجين في البحرين، ولكنها تطورت لتصبح انتفاضة خاصة بهم

اندمجت الحقاً مع احتجاجات مجموعات وشخصيات حقوقية ومثقفين في 

يتركز اهتمام  وفيما. مختلف مناطق البالد، بما في ذلك العاصمة الرياض

المحتجين الشيعة في المنطقة الشرقية على التمييز واالضطهاد فإن الهم الكلي 

 .في البالد هو االصالح الدستوري، وهي قضية مركزية طوال عقود

وفي  .ورها والشريعة االسالمية قانونهاالسعودية أن القرآن هو دست تطرح

ة أنظمة رئيسية تنظم أصدر ملك السعودية فهد آل سعود أربع 1116العام 

أما الملك عبد هللا آل سعود، فقد أصدر نظام توارث الحكم . مؤسسات المملكة

 .بعد وفاة آخر أبناء الملك الراحل عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة

عمدت السلطات إلى قمع انتفاضة المنطقة الشرقية واالحتجاجات األخرى 

لك لم ينهي ذلكن . ي والسياسةبقسوة، حيث هناك اآلالف من معتقلي الرأ

من اجل أألصالح بما في ذلك أألصالح الدستوري يداء بوضع  الحركة

 .دستور للبالد

 .اإلمارات العربية المتحدة . ج

الكثيرون بالحملة القاسية لسلطات االمارات ضد النشطاء السياسيين  ىءفوج

في الواقع فإن . والحقوقيين حيث يمثل المواطنين أقلية ذات امتيازات كبيرة

السياسي بما في ذلك االصالح الدستوري محل اهتمام المطالبة باإلصالح  

ن إلى تقديم لقد عمد المئات من هؤالء المثقفي. مجموعة من النخبة الصغيرة

 2111عريضة إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في العام 

عمدت . تطالب بدستور ديمقراطي جديد، وبرلمان منتخب بكامل الصالحيات

ضد النشطاء السياسين والحقوقيين  السلطة إلى شن حملة ال سابق لها 

 .بعضهمونزع الجنسية بحق هم واصدار احكام بالسجن لواعتقا

% 15 من شكلمإلى زيادة المجتمع االنتخابي ال 2111كما عمدت في العام 

 .من المواطنين في سن االنتخابات، لكن االقبال على االنتخابات كان ضعيفاً 

 قطر . ح

تشكل قطر استثناًء خليجياً، فلم تشهد اي احتجاجات، واقتصرت على عريضة 

آل ثاني، مطالبين بتفعيل تقدم بها عدد من المثقفين إلى األمير الشيخ خليفة 

، وفي رد على 2116الدستور الذي صوت عليه الشعب بأغلبية كاسحة عام 

 .2113عام  نيابيه  ذلك وعد األمير بإجراء انتخابات
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لكن قطر شهدت ثورة افتراضية في محطة الجزيرة، والتي روجت للثورات 

 .العربية واالنتفاضات في البلدان

مبادرتها كرد على التحركات ن دول الخليج، هوإن القاسم المشترك فيما بي

تقديمها لمنافع مادية للمواطنين والتي اعتبرها البعض رشوة، الجماهيريه الى 

وشمل ذلك زيادة الرواتب، ومنافع للمتقاعدين و مجموعات من المواطنين 

 .اآلخرين، وخلق فرص عمل ومشاريع اسكانية

نزوع إلى إنه  .متيازات باالنتفاضيتساءل العديدين عن دوافع مواطنين ذوي ا

 .الكرامة، حيث يطمحون ليكونوا مواطنين وليس مجرد رعايا

وهناك قضايا أساسية أخرى مثل التناقض الفاضح ما بين الثروة الضخمة 

 .خلفتوقصور التنموية، والفجوة ما بين مجتمع متطور ونظام سياسي م

 

تواء االحتجاجات من خالل بعض حاولت معظم الدول العربية تجنب االنهيار أو اح

االجراءات االقتصادية، وإقالة بعض المسؤولين واعتراف غير مباشر باالنتهاكات، 

 .جدا متأخرةالتي طرحتها الثورات او أألنتفاضات  وجاءت  لكنها جميعاً دون المطالب

 

 .االستنتاجات

مزهراً، فإن الربيع بغض النظر عما جرى، وتقييماته باعتباره ربيعاً دموياً أو ربيعاً 

هناك مجموعة معقدة من   .سابق له والساعة لن تعود بعقاربها إلى الوراء العربي ال

 .الدوافع والقضايا والطموحات بعالم جديد حيث تضمن الكرامة والمواطنة المتساوية

 .كان االصالح الدستوري وسيظل في قلب االصالحات المعطلة لعقود

، وكذلك االصالح الدستوري، وقد تأتي بعض االصالحات إن الثورة هي عملية مستمرة

الدستورية محبطة لآلمال، وبعضها أقل من التوقعات، وبعضها سيجهض، لكن عملية 

 .التغيير قد بدأت

 .إن مرحلة جديدة قد دشنت في العالم العربي وهي مرحلة الربيع العربي

 

 


