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رقميدلا لوحتلاو ةيطارقميدلا اياضقل عساتلا رمتؤملاؤملا  -ةيعجرم ةقرو

تحظى املسألة الدستورية بأهمية كبرية يف الدول التي تشهد وضعية انتقال دميقراطي ،ملا للدساتري
يف إطار الدول الدميقراطية من أهمية ،باعتبارها تشكل جوهر التعاقد السيايس واالجتامعي بني الحكام
واملحكومني؛ ذلك التعاقد الذي يحدد طبيعة الدولة واملقومات األساسية التي يقوم عليها نظامها
السيايس ،واختصاصات السلطات العامة والعالقة بني السلطات ،وحقوق وحريات املواطنني ،وقواعد توزيع
عا من الحراك ُرفعت فيها
السلطة والرثوة بني األقاليم التي تتألف منها الدولة .وقد عرفت الدول العربية أنوا ً
مدخل رضوريًا إلنجاح مسار االنتقال
ً
الكثري من املطالب املتعلقة بتبني إصالحات سياسية ودستورية واعتامدها
الدميقراطي وبناء دولة القانون.
وقد جاءت هذه املطالب يف ظل تنامي انتهاكات حقوق اإلنسان يف املنطقة العربية ،وتغييب أو تزييف
اإلرادة الشعبية يف االنتخابات ،وتركيز السلطات يف يد الحكام واستبدادهم يف مامرسة السلطة ،وقمع
املعارضة ،والتمييز ضد األقليات وضد بعض املكونات املجتمعية ،إىل جانب غياب حكم القانون ،وضعف
مؤرشات الحوكمة والنزاهة ،وغياب العدالة االجتامعية ،وعدم استقاللية ونزاهة السلطة القضائية.
كانت هذه املطالب جز ًءا من «مشاريع اإلصالح العريب» ،التي انتعشت قبل الثورات العربية يف عام  .2011إال أن
االنهامك الواسع يف املسألة الدستورية ،والذي شمل مثقفني وناشطني مدنيني ونخ ًبا أكادميية وسياسية،
مل يحدث إال مع الثورات العربية ،التي تضمنت  -عىل اختالف درجة حدتها وأحيانًا سياقاتها وظروفها بني بلد وآخر
املعب عنها يف سياق الثورات
 مجموعة من التقاطعات بني مجموع البلدان العربية .وليس خاف ًيا أن املطالبّ
العربية عام  ،2011وما تاله من حراك شعبي يف كل من السودان والجزائر خالل العام  ،2019كانت متشابهة إىل
حد بعيد ،وقد تلخصت يف شعار «الحرية السياسية ،والعدالة االجتامعية ،وإسقاط الفساد واالستبداد».
شكّل الدستور أهم الركائز األساسية لبداية عمليات االنتقال الدميقراطي ،وحظي النقاش يف املسألة
الدستورية بعناية كبرية يف العديد من دول املنطقة العربية .وقد اهتمت النقاشات الدستورية بطريقة
وضع الدستور ،وهندسته ،ومضمونه ،وبنح ٍ
و خاص ما يتعلق بطبيعة نظام الحكم ،ومامرسة السلطة ،وحامية
الحقوق والحريات.
لهذا ،فإن اإلصالحات الدستورية التي عرفها العديد من دول املنطقة العربية مهدت  -وقد متهد  -لبداية
عملية التحول الدميقراطي يف هذه الدول .ولكن نجاح أي تحول دميقراطي سيبقى مقرونًا مبدى احرتام
إرادة الشعوب ومبدى االلتزام مبقتضيات الدستور والقانون ،وأيضً ا مبدى حامية الحقوق والحريات ،وتوفري
الضامنات الالزمة لعدم تكرار انتهاكات املايض وخروقاته.
انعكاسا حقيقيًا للنصوص الدستورية ،والدولة
فواقع الحال أن طبيعة النظم السياسية القامئة مل تكن
ً
الدستورية (إن صح التعبري أو دولة سيادة القانون ،التي هي ركن جوهري يف أي نظام دميقراطي) مل تقم
ن ُجل الدساتري العربية (مبا فيها دساتري األنظمة التسلطية)
يف أي وقت من األوقات .ولعل من نافل القول أ ّ
كانت تنص عىل الفصل بني السلطات ،واستقالل القضاء ،وحامية الحريات العامة ،غري أن شيئًا من هذا مل يكن
موجودًا يف بعض الدول العربية ،بينام عانت دول أخرى من العديد من املشكالت يف هذا الصدد .ومن ثم،
يكون السؤال الجوهري هو :كيف ميكن أن نصل إىل السلطة السياسية املق ّيدة فعل ًيا بالدستور أي إىل الدولة
رضا.
الدستورية الحديثة؟ هذا السؤال ،الذي شغل املفكرين العرب منذ مطلع القرن العرشين ،ما يزال حيًّا وحا ً
ويتفرع عن هذا السؤال ،عدد من األسئلة املهمة ذات الصلة باملسألة الدستورية ،ولكنها ال تخص مضامني
الدساتري نفسها ،بل تتعلق بالعملية الدستورية املحيطة بكتابة املضامني الدستورية ووضعها .ولنئ كانت
هذه األسئلة مل تب ُد ذات أهمية للناشطني من أجل اإلصالح الدستوري ،فإن الخرباء واملتخصصني يدركون
أهميتها جيدًا ،مبا لديهم من خربة ،ومبا يستنتجونه من تجارب التحول الدميقراطي العاملية.
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ومن هذه األسئلة :ما شكل الوثائق الدستورية يف املراحل االنتقالية؟ وما قيمة أو وظائف هذه الوثائق؟
ومن يضعها ويصدرها؟ ومن يكتبها :هيئات منتخبة أم معينة؟ وكيف ميكن أن يكون إسهام املواطنني
يف بناء التصورات الدستورية؟ وما صلة هذه الوثائق الدستورية بالدساتري الدامئة؟ وكيف تقدّم ضامنات

تعب
إلنجاح عملية التحول الدميقراطي؟ هل هناك «منوذج» دستوري عاملي يجري تب ّنيه ،أم أن الدساتري
ّ
عن «تصورات وطنية»؟

ويف الحقيقة ،ليست هذه األسئلة اإلشكالية مستنبطة ،فقط ،من الخربة العاملية يف هذا املجال ،بل

أصبح لدولنا العربية مادة (خربة) عربية يف هذا املجال ،حتى إن كانت ناقصة ومتعرثة ،ولكننا نعتقد أن
إدارة الفاعلني السياسيني العرب للمسألة الدستورية أمر بات من الرضوري دراسته ومراجعته.

واستنادًا إىل ما تقدم ،وبهدف تسليط الضوء بوضوح عىل مكانة املسألة الدستورية يف االنتقال

الدميقراطي يف املنطقة العربية ،يأيت هذا املؤمتر الذي ينظمه املركز العريب لألبحاث ودراسة

السياسات بالتعاون مع املنظمة العربية للقانون الدستوري؛ وذلك ضمن سلسلة املؤمترات السنوية
لقضايا الدميقراطية والتحول الدميقراطي التي يرشف عليها مرشوع «التحول الدميقراطي ومراحل
االنتقال يف البلدان العربية» .وسيتم ،من خالل هذا املؤمتر ،تتبع كيف جرت إدارة املسألة الدستورية
يف البلدان العربية التي بارشت عمليات انتقال ،وتم فيها وضع دساتري (أو وثائق دستورية) جديدة ،أو

تعديل لدساتري سابقة.

محاور املؤمتر
أول :املفاهيم واملصطلحات
ً
يهتم هذا املحور باملفاهيم واملصطلحات الرئيسة ذات العالقة باملسألة الدستورية ،ودساتري املراحل

االنتقالية وما بعدها ،ومن األسئلة التي تستحق املعالجة ما ييل:

ما املقصود بـ «الدستور الدميقراطي» أو «دستور نظم الحكم الدميقراطية»؟ هل من حد أدىن من املعايري

العتبار الدستور «دميقراطيًا»؟ وما الخصائص التي يف غيابها ال ميكن وصف الدستور بـ «الدميقراطي»؟
وما موقف الدساتري العربية الحالية من هذه املعايري والخصائص؟

بالنظر إىل الدساتري املعارصة التي نشأت يف حاالت االنتقال الناجحة خالل العقود القليلة املاضية؛ ما
«املحيل» وما «العاملي» يف هذه الدساتري؟ وهل هناك «منوذج عاملي» للدساتري يجري تبنيه ،أم

تعب عن «تصورات وطنية» بحتة؟ وما املرتكزات الدستورية املنشودة لتأسيس نظم حكم
أن الدساتري
ّ
دميقراطية يف الدول العربية؟
كيف ميكن فهم ما يرتبط مبفهوم «الدستور الدميقراطي» من مفاهيم أخرى  -اختلف حولها الفاعلون

السياسيون يف أكرث من حالة عربية – كمفهوم «الدستور االنتقايل أو املؤقت» ،و»اإلعالن الدستوري»،
و»املواد فوق الدستورية» ،و»فصل السلطات» ،و»استقالل القضاء» ،و»حكم القانون» ،و»سيادة

الشعب» ،و»سيادة املؤسسات السياسية املنتخبة عىل مؤسسات الدولة غري السياسية وغري املنتخبة»،

و»املحاسبة السياسية الرأسية واألفقية» ،وغري ذلك؟
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ثان ًيا :عملية وضع الدساتري
 .1وضع دساتري مراحل االنتقال إىل الدميقراطية وسياقاتها
ينصب االهتامم يف هذا الجزء األول من املحور الثاين عىل دساتري املرحلة االنتقالية تحديدًا ،من حيث املفاهيم،

والفاعلون ،والسياق ،وعملية وضع الدساتري وضامناتها .وأهم األسئلة التي ميكن أن تعالج هنا هي:

•كيف تؤثر البيئة السياسية والثقافية واالجتامعية يف العملية الدستورية يف املراحل االنتقالية؟ وهل
لالنقسامات السياسية أثر يف ذلك؟ وماذا عن دساتري املجتمعات املنقسمة دينيًا و /أو إثنيًا؟

•ما املقصود بدساتري املراحل االنتقالية أو ما يسمى بالدساتري «االنتقالية» ،أو «املؤقتة» ،أو
«الصغرية»؟ وما وظائفها خالل مراحل االنتقال؟ ومتى يتم وضعها؟ وكيف؟ وما مداها الزمني؟ ومن

يضعها؟ وكيف يتم اختيار أعضاء الهيئات التي تتوىل هذه املهمة؟ وما الظروف التي يكون االنتخاب

فيها أو التعيني هو األسلوب األفضل؟ وما تطبيقات ذلك يف الحاالت العربية؟

•من الفاعلون الرئيسون يف عملية وضع دساتري نظم الحكم الدميقراطي؟ وما دور القوى الرسمية
وغري الرسمية يف هذه العملية؟ وكيف ميكن إرشاك املواطنني يف بناء التصورات حول الدستور

خالل املراحل االنتقالية؟ وما دور املجتمع املدين واإلعالم والخرباء يف ذلك؟ وهل من دور للفاعلني
الدوليني؛ كاألمم املتحدة والخرباء الدوليني ومؤسسات الخربة املتخصصة؟ وما الذي ميكن أن تقدمه

لنا الخربات املقارنة يف هذا املجال؟

ما درجة متثيل ووصاية واضعي الدستور للتعبري عن إرادة الشعب ،وماذا لو تعارضت تصوراتهم ،بوصفهم
ممثلني ومنتدبني ،مع آرائهم بوصفهم مختصني؟

ما آليات العالقة  -يف عملية كتابة الدستور  -بني الفاعلني السياسيني والفقهاء الدستوريني؟
ما أثر الدور اإلقليمي يف عملية صناعة الدساتري؟ وهل هناك حالة من التعلم بني الدول املختلفة؟
ما حدود الدور الذي تؤديه مؤسسة القضاء يف وضع دساتري النظم الدميقراطية ويف التأثري يف الفاعلني

السياسيني خالل املراحل االنتقالية؟ وكيف ميكن معالجة التحديات ذات الصلة بالقضاء يف الحاالت العربية؟

كيف تختلف طريقة وضع الدستور باختالف شكل عملية االنتقال إىل الدميقراطية أو شكل عملية التغيري ذاتها

(إصالح تدريجي من أعىل ،تغيري ثوري من أسفل ،توافق الفاعلني السياسيني من النظام واملعارضة ،فرض
التغيري من الخارج)؟ وكيف تتم عملية وضع الدساتري يف أعقاب الحروب األهلية والرصاعات املسلحة؟ وما دور

الوسطاء املحليني واإلقليميني والدوليني يف مثل هذه الحاالت؟ وكيف ميكن دمج الدميقراطية الدستورية

يف اتفاقيات املصالحة يف أعقاب الحروب والرصاعات؟ وما تطبيقات ذلك يف الحاالت العربية؟

ما الضامنات الدستورية لنجاح التحول الدميقراطي يف الدول العربية؟ وما اإلجراءات واملبادرات املواكبة

لإلصالح الدستوري واملدعمة ملسار التحول الدميقراطي يف دول املنطقة العربية؟
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 .2إشكاليات وضع الدساتري يف الدول العربية
ينصب االهتامم يف هذا الجزء من املحور الثاين عىل دراسة اإلشكاليات والتحديات امللحة التي تطرحها
املسألة الدستورية يف املراحل االنتقالية يف البلدان العربية ،وكيفية معالجتها ،مع االهتامم بالنظرة
املقارنة بحاالت أخرى من خارج املنطقة العربية .وأهم هذه اإلشكاليات والتحديات ما ييل:
هوية واملرجعية العليا للدساتري ،والعهود واملواثيق اإلقليمية والدولية (عالقة الدين
•أسئلة ال ُ
بالدولة ،الحريات والحقوق ،منظومة حقوق اإلنسان ،وغري ذلك).
•أسئلة حقوق األقليات وضامنات التعددية الثقافية (املواطنة ،التعددية ،الحريات ،الحقوق ،إدارة
االختالفات السياسية واملصالح املتعارضة ،وغري ذلك).
•أسئلة اإلرث االستبدادي ،وال سيام تركيز السلطة وصالحيات الرئيس املطلقة وانتهاكات حقوق
اإلنسان السابقة ،وضعف الثقافة السياسية ،وضعف املنظومة الحزبية والتنظيم الحزيب ،ومسألة
االستقرار واألمن والضبط االجتامعي ،وما يتصل بهذا من قضايا مثل طبيعة الدولة (بسيطة ،فيدرالية)،
وشكل النظام السيايس والعالقة بني املؤسستني الترشيعية والتنفيذية (برملاين ،رئايس ،مختلط،
توافقي) ،وطرق املحاسبة الرأسية واألفقية ،ودعم مفهوم األحزاب املمنهجة والربامج الحزبية
الواقعية ،والنظام االنتخايب ،والعالقة بني املؤسسات السياسية املنتخبة ومؤسسات الدولة غري
املنتخبة مثل املؤسسات األمنية والعسكرية والقضائية ،ودور القضاء والهيئات الرقابية ،والهيئات
واملفوضيات املستقلة ،ومؤسسات التنشئة والرتبية املدنية ،وتفعيل املشاركة السياسية عرب
تكنولوجيا املعلومات وأدوات التواصل ،وأشكال الدميقراطية املبارشة أو التشاركية ،والدميقراطية
املحلية ،والعدالة االنتقالية.
•أسئلة التوزيع وتحقيق العدالة االجتامعية (أسس السياسات االجتامعية واالقتصادية ،دور القطاع
العام ،دور القطاع الخاص ،دور البنك املركزي ،دمج الفئات الفقرية واملهمشة ،الضبط االجتامعي،
دور املجتمع املدين واملنظامت األهلية والخريية).
قطْرية /الوحدة أو التكامل وإرث التبعية للخارج .إن الكثري من الدساتري
•األسئلة ذات الصلة بإشكالية ال ُ
العربية تنص عىل أن الدولة «جز ٌء من األمة العربية وتعمل عىل وحدتها» ،فهل من عوامل موضوعية
تحتم التكتل أو التعاون أو التكامل يف زمن التكتالت اإلقليمية؟ وماذا عن رسم الحدود واملشكالت
الحدودية بني الدول العربية؟ وهل من آلية دستورية ملعالجة هذه اإلشكاليات يف هذا املنظور؟
ويرتبط بذلك ما يتعلق مبكانة املعاهدات واالتفاقات الدولية ،فهل يُعد فرض االلتزام باملواثيق
عا من التبعية للخارج أو لقيم قد تتعارض مع القيم املحلية
الدولية و /أو علويتها عىل الدستور نو ً
السائدة؟

ثالثًا :نواتج وضع الدساتري :دساتري النظم الدميقراطية يف املامرسة
ينصب االهتامم يف هذا املحور عىل األسئلة واإلشكاليات ذات العالقة بنواتج عملية وضع دساتري النظم
الدميقراطية ،ومنها:
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