 بين الأهمية والضرورة لترسيخ مفهوم الفلسفة القانوني للتغيير السلمي، وآلية التفعيل للحصانة الدستورية 
		بحث فلسفي موجز في الشأن الدستوري
إعداد/ حَسن بُوحجي – الباحث في فلسفة القانون الدستوري
مدينة هيوستن - تكساس : 10/ 10/2014م
المقدمة :
دعوة مباشرة للتفكر والتحاور على المستوى الوطني والقومي بين السلطات الدستورية في المجتمع المدني للدولة ذات النظام الدستوري في النطاق الوطني، وعلى امتداد المحيط القومي العربي:-             .      
أولاً : سلطة المجتمع المدني – المشرع الرئيسي - السلطة التأسيسية الأصلية.
ثانياً : السلطة التشريعية – المشرع العادي - السلطة التأسيسية الفرعية.
ثالثاً : السلطة التنفيذية – الحكومة - .
رابعاً: السلطة القضائية.
خامساً : السلطة الرابعة- مصادر المعرفة و وسائط الأعلام 
بين الأهمية والضرورة نوجه الدعوة المباشرة والصريحة المسئولة، إلى السلطات العامة الخمس للمجتمع المدني في الدول ذات النظام الدستوري، إلى التفاعل الجاد مع دعوتنا للبدء في التفكير بإجراء حوار صريح فيما بين أعضائها أو قياداتها، بهدف البحث الجاد والمعمَق بأهمية اعتبار  تفعيل دعوات التنظير وآليات تفعيل الحوارات والحركات المطالبة بالتغير السلمي، هو مطلب مجتمعي تتطلبه ضرورات المرحلة الراهنة والمستقبلية للحفاظ على المجتمع المدني الوليد، والحديث في تكوينه بمجتمعنا المعاصر، إضافة إلى ترسيخ أركان دولة القانون وسلطاتها الدستورية.                                                                                  
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بين الأهمية والضرورة طرحنا هذه الدعوة، نتيجة لتقاعس وتأخر، بل تخوف السلطات العامة الخمس في حسم تبنيها لمنهج المجتمع المدني، كأساس للوحدة الوطنية وفق المفهوم المعاصر للكتلة التاريخية، النابعة من قيم التنوير والحداثة في ثقافتنا العربية، واستلهامنا للنماذج الساطعة والجميلة على امتداد تاريخنا العربي وفكرنا العربي، المنفتح على الحضارات الإنسانية ومجتمعاتها التقدمية المعاصرة.                                            
تكمن هذه الدعوة بين الأهمية والضرورة، للتحديات الكبيرة والجوهرية؛ بل المصيرية بين البقاء الضعيف والمهزوز لدولة القانون والسلطات العامة المتضعضه، وبين دعوات القوى المجتمعية التقليدية المتبنية لشعارها " قبول المعلوم أحسن من إنتظار المجهول " ليس بالإمكان أفضل مما كان، إلى جانب  قوى الإسلام السياسي وجمعياته الخيرية العلنية، ومؤسساته السياسية السرية العديدة، في تبنيها شعارها لكل المراحل " أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أُولي الأمر منكم"، " ولا خروج أو معصية على ولي الأمر " / أو الحركات والتنظيمات المسلحة تحت غطاء رايات الجهاد والتكفير الإسلامي، بأبشع صوره ومفاهيمه وأرائه الفقهية المستوحاة من التراث و  الشرع الإسلامي. بالإضافة لفئة واسعة من الأشخاص والقوى المالية والطائفية، مِمَن توٌظف وتستغل الحالة راهنة، لتقاعس سلطات المجتمع المدني الخمس عن القيام بمسؤولياتها وصلاحياتها، في ترسيخ المجتمع المدني ودولة سيادة القانون على الجميع في تفعيل مفاهيم وآليات الرقابة والمسائلة والمحاسبة القانونية، دون تمييز أو تفرقة بسبب الانتماء العرقي أو الجنسي أو الطائفي أو الفئوي.                                                     
الموضوع :
وعلى ضوء تلك المقدمة لدعوتنا للسلطات العامة الخمس في المجتمع المدني الوطني والقومي العربي في دولة سيادة القانون. واستلهاماً من واقع الحال المؤلم والمفزع الذي يعيشه المجتمع المدني وتمر به دولة القانون، وبحكم كوني أحد المنشغلين بالهم العام، ومن المهتمين والباحثين بشأن فلسفة القانون الدستوري- وليس الفقه الدستوري بفرعيه المقارن أو التاريخي- ارتأيت لخطورة المرحلة التي تعيشها وتمر بها دولنا ذات النظام
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 الدستوري، أن أستدعي وأوظف الفهم بعد قراءة نقدية وفق المنهج البحثي في فلسفة القانون الدستوري، وذلك بأن تتحمل كافة السلطات العامة الخمس في مجتمعاتنا المدنية الوليدة والحديثة في زمننا المعاصر- دون الرجوع لي اي مرجعيات شرعية أو دولية/ أو فتوى فقيه محافظة لدى الغالب الأعم من التقليديين من رجال القانون، و" الترزيه " من جهابذة الفقهاء الدستوريين وما أكثرهم في عالمنا العربي, وليس وطننا العربي– مسئولياتها التاريخية الكبيرة والمفصلية بين الفهم العميق بأهمية وضرورة التحرك السريع والمبادرة الإيجابية، للبدء بحوارات في نطاق كل سلطة على حِدا، ومن ثم تطوير هذا الحوار بين السلطات السيادية الخمس للمجتمع المدني، للوصول لحوار قومي عربي بين دول ذات الأنظمة الدستورية، بهدف بلورة روئى ومواقف، تعزز وتُأصل مؤسسات المجتمع المدني، وتضع آليات عملية لترسيخ السلطات العامة، تفعيلاً لدولة القانون                            
 إن دور فلسفة القانون الدستوري في تشريح ودراسة القصور للمواد التي تضمنها الدستور والمذكرة التفسيرية المكملة للدستور من جانب تفسيرها الملزم لمواد الدستور، ونخص بالتحديد في إعادة تفعيل الباب الخاص بالحقوق، وصلاحيات السلطات الثلاثة التقليدية المنصوص عليها في الأبواب الخاص بكل سلطة على حِدا في الدساتير العربية التقليدية – دستور مملكة البحرين نموذجا.                                        .                                                                       
حيث ورد في الباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع من المواد           ( 4- 16) والباب الثالث الحقوق والواجبات العامة من المواد( 17- 30)".                                 
وبناء عليه نرى بضرورة تفعيل هذه المواد المشار إليها أعلاه، بإعادة إصدارها بإعلانات دستورية تكون لها ذات الدرجة والحصانة للمواد الدستورية التي أضفاها المشرع الدستوري وألزم بها السلطات التشريعية والتنفيذية، من حيث آليات تعديلها بالمزيد من توسيع جوهر الحق أو الحرية المراد تنظيمه. فقد قامت السلطتين التشريعية والتنفيذية عن قصد، وتلبية لمصالح القوى المهيمنة في التركيبة العددية من أعضاء السلطتين، بالتضييق على                    
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جوهر الحق أو الحرية، من خلال استغلتها إصدار التنظيم أو التحديد  بقوانين عادية من المشرع العادي، كالسلطة التشريعية أو بناء عل مقترح مقدم من السلطة التنفيذية، أو صدوره بمراسيم بقانون من قبل الملك رأس السلطة التنفيذية في حالة الضرورة، أو فيما بين أدوار الانعقاد أو الإجازة السنوية أو تعطيل السلطة التشريعية ( المجلس الوطني، بغرفتيه الشورى والنواب)  وفق ما ورد في نص المادة(31) الفقرة (ه_):" لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور، أو تحديدها إلا بقانون، أو بناء عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد، من جوهر الحق أو الحرية ".                                                                                     
وبالرجوع لصلب موضوع هذه الورقة البحثية، التي تطرح مدى الأهمية والضرورة الملحة الآن، للمبادرة في تبني هذين المقترحين الذين سيحققان المعادلة الناجعة والصحيحة لمجابهة الإعصار القادم والزلال الكبير، الذي سوف يقضى على أركان دولة القانون وسلطاتها السيادية، بالإضافة إلى تحطيم الأسس والقيم الوليدة والحديثة  للمجتمع المدني ومؤسساته التنويرية المعاصرة إلى غير رجعة!!!                                     .                                                                   
لقد تطرقت في ورقة بحثية سابقة  والمعنونة " التقنين المعاصر لدساتير الدولة العربية المدنية " المؤرخة في 8/8/2013م  - بحث فلسفي موجز في الشأن الدستوري.
حيث ورد في أحد فقرات تلك الورقة ما يلي:-
 * وعلى ضوء تلك الأسس الدستورية، التي ينتفي مع وجودها أي رأي أو اجتهاد فقهي، إستناداً للقاعدة القانونية، أن لا اجتهاد بوجود نص دستوري أو تشريع قانوني. 
* إن السرعة المذهلة في انتشار وامتداد ربيع الثورات، بل ومفاجأتها التي أربكت الأنظمة وسلطاتها وأجهزتها القمعية، تتطلب الآن وليس غداً من رجال القانون وفقهائها في المجال الدستوري، النظر والدراسة الفاحصة والمعمقة في إعادة جادة لتحديد جديد للسلطات السيادية، بدل التقسيم والتحديد التقليدي للسلطات الثلاث المتعارف عليها وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والثالثة السلطة القضائية، لقد كان للقوة 
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الإعلامية ومنظوماتها المتعددة التي فرضت نفسها كسلطة سيادية كاسحة، في شكل موجات جارفة من التجمعات والكتل البشرية، المؤلفة من عشرات من الألوف بل والملايين كما شاهدنا في تونس ومصر واليمن، كل هذه الجموع من الجماهير العربية في مقدمتها القوى الشبابية الغير مسيسيه أو الغير مؤطرة في أحزاب سياسية تقليدية.                                                             
* إن تلك الدول التي ثارت فيها شعوبها على الأنظمة وسلطاتها التقليدية وأجهزتها الفاسدة، كانت تمتلك دساتير تقليدية، في تقسيم السلطات، وتعدد الحريات وضمان عدم انتهاكها، بل تضع في مقدمتها بناء على إرادة الشعب أصدرنا هذه الدستور، والأدهى أنه نص في أحد مواده إن الشعب هو مصدر السلطات جميعاً!!!.                                 
 *وعليه أصبح من منطق الحقائق على صعيد أرض الواقع للحراك الشعبي على امتداد الساحات العربية؛ أن يتم الإقرار من قبل الباحثين المعنيين بفلسفة القانون الدستوري، بأن هذه الثورات قد أضافت سلطة جديد للسلطات الثلاث المتعارف عليه في الفقه التقليدي وفي نصوص الدساتير في بلداننا العربية 
وعلى ضوء تلك المعطيات التي تجرى أمام أعيننا وبصرنا، المهددة بالقضاء على أركان دولة سيادة القانون الوضعي المعاصر، أرى أهمية التركيز من قبل الباحثين في فلسفة القانون الدستوري على الاستلهام من ضرورات العصر والفضاءات المشرعة للمعرفة الإنسانية ومصادرها، مع تلك المعطيات المشار إليه أعلاه، في مشروع إعادة صياغة مواد الدساتير العربية القادمة للدولة المدنية.
الخاتمة :
إن دور فلسفة القانون الدستوري هو البحث الدائم المتواصل في جوهر النص الدستوري، ومدى موائمته مع صحيح الواقع ومتطلبات عصره، ومدى اتساقه مع متطلبات أفراد المجتمع المدني ومؤسسات الدولة المدنية، والسلطات السيادية للدولة المدنية، و إن دور الباحث في مجال الفلسفة القانونية، الانشغال في البحث المعمق عن جوهر النص الدستوري، وليس                                                                                                                                                                                                                                                                         .                                                                                                       5/6
ظاهر النص اللغوي للمواد الدستورية، وصولاَ للبواعث الكامنة في روح النص الدستوري، تفعيلاً للهدف الذي قصده المشرع الدستوري، في حرصه على تدوينه في أهم وثيقة قانونية، من حيث الأهمية والمكانة الأسمى والأعلى مرتبةً بين الوثائق القانونية، في دولة سيادة القانون ذات النظام الدستوري.                                                                                                                                                                                                                                        
وعليه ولإحكام النص، وتفعيلاً لضرورة ما نمر به من حقبة تاريخية خطيرةً نقترح إضافة فقرة جديد (د) مكرر للمادة (1) من الباب الأول – الدولة -  
الفقرة (د) : " نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين في هذا الدستور".                                                               
الفقرة (د) مكرر : " الشعب هو المشرع الأساسي للدستور وتعديلاته من إضافةَ وحذف، وهو المُشرع والآمر بإصدار الإعلانات الدستورية المنظمة للحقوق والحريات العامة والخاصة، والشعب هو السلطة المنفردة التي تملك حق الاستفتاء على أي تعديل في الدستور أو أي إعلان دستوري، وهو الضامن إلى عدم المساس بجوهر الحق أو الحرية المراد تنظيمه " .                                                          
وعلى ضوء الواقع والمعطيات العملية، نحن نرى من الضرورة بمكان البدء في التنفيذ الفعلي ودون أي تردد بأن يضاف في الباب الأول – الدولة -  من الدستور، مادة جديدة تحت رقم (و) مكرر:                               .             " الدولة تكفل إصدار إعلاناً دستورياً، يتضمن  إنشاء الهيئة الوطنية للدفاع عن المجتمع المدني، وتوفر المخصصات المالية السنوية لها،وتقدم الدعم العملي من كافة مؤسسات وأجهزة الدولة، على أن تكفل لنشطاءها الحصانة الدستورية الكاملة، أسوة بالحصانة المتوفرة لأعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، خلال مزاولة أنشطتهم السلمية، في الحماية والدفاع عن أُسس وقيم المجتمع المدني بمنهج وأساليب سلمية، ضمن دعواتهم بالمطالبة بالتطوير والتغير السلمي لمجتمعهم المدني ومؤسساته الوطنية، وترسيخ مقومات الدولة المدنية المعاصرة وسلطاتها السيادية"          .                                                                                                      
 إن التحدي خطير ومفصلي و تاريخي، فهل نبادر الآن بتلبية الدعوة الصريحة؛ بتأسيس الهيئة الوطنية للدفاع عن المجتمع المدني ؟
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