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جدول األعامل | املشاركون | امللخصات

عن املؤمتر

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 السلطة والرثوة بني األقاليم التي تتألف منها الدولة.
عا من الحراك ُرفعت فيها الكثري من املطالب املتعلقة بتبني إصالحات سياسية ودستورية
وقد عرفت الدول العربية أنوا ً
مدخل رضوريًا إلنجاح مسار االنتقال الدميقراطي وبناء دولة القانون.
ً
واعتامدها
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  -مجموعة من
املعب عنها يف سياق الثورات العربية عام  ،2011وما
التقاطعات بني مجموع البلدان العربية .وليس خاف ًيا أن املطالب
ّ
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 الدستورية (إن
فواقع الحال أن طبيعة النظم السياسية القامئة مل تكن
ً
صح التعبري أو دولة سيادة القانون ،التي هي ركن جوهري يف أي نظام دميقراطي) مل تقم يف أي وقت من األوقات.
جل الدساتري العربية (مبا فيها دساتري األنظمة التسلطية) كانت تنص عىل الفصل بني السلطات،
ولعل من نافل القول أ ّ
ن ُ
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 الدستورية الحديثة؟ هذا السؤال ،الذي شغل املفكرين العرب منذ
رضا.
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 .ومن هذه األسئلة :ما شكل الوثائق الدستورية يف املراحل االنتقالية؟ وما وظائفها؟
ومن يضعها ويصدرها؟ وما صلتها بالدساتري الدامئة؟ وكيف تؤثر البيئة السياسية والثقافية واالجتامعية يف العملية
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الدستورية يف املراحل االنتقالية؟ وما هي معايري الدستور الدميقراطي؟ وهل هناك "منوذج" دستوري عاملي
تعب عن "تصورات وطنية"؟ وكيف ميكن إرشاك املواطنني يف بناء التصورات حول الدستور
يجري تب ّنيه ،أم أن الدساتري
ّ
الدميقراطي؟ وهل من دور للفاعلني الدوليني؛ كاألمم املتحدة والخرباء الدوليني ومؤسسات الخربة املتخصصة؟ ما
حدود الدور الذي تؤديه مؤسسة القضاء يف وضع دساتري النظم الدميقراطية ويف التأثري يف الفاعلني السياسيني
خالل املراحل االنتقالية؟ كيف تختلف طريقة وضع الدستور باختالف شكل عملية التغيري ذاتها؟ وكيف تتم عملية وضع
الدساتري يف أعقاب الحروب األهلية والرصاعات املسلحة؟ وكيف ميكن دمج الدميقراطية الدستورية يف اتفاقيات
املصالحة يف أعقاب الحروب والرصاعات؟ وكيف ميكن معالجة اإلشكاليات والتحديات امللحة التي تطرحها املسألة
الدستورية يف املراحل االنتقالية مثل أسئلة الهوية ،وحقوق اإلنسان ،واإلرث االستبدادي ،وأسئلة التوزيع والعدالة
االجتامعية؟ وما الذي يضمن إنفاذ دستور النظام الدميقراطي واستمراريته؟ وما الضامنات /الظروف /املؤسسات
التي منعت انهيار الدساتري يف الدميقراطيات املعارصة؟ ما الهيئات التي لها صالحيات الرقابة عىل مدى االلتزام
بالدستور وتفسريه؟ وكيف ميكن تطوير النظام الدميقراطي الدستوري ذاته ملواكبة التغريات املجتمعية ومعالجة
مثالب الدميقراطية التمثيلية وتوسيع نطاق املشاركة السياسية؟ وما نوعية الثقافة الدستورية التي تكفل استدامة
دساتري النظم الدميقراطية وعملها بشكل فاعل يف الدول العربية؟
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.
م تحكيمها بحسب
تُعرض يف مؤمتر "املسألة الدستورية والتحول الدميقراطي يف البلدان العربية"  22ورق ًة بحثي ًة ت َّ
القواعد املتبعة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،وهي تتناول دراسات حالة وعددًا من الدراسات
املقارنة والنظرية .وتُعقد عىل هامش املؤمتر أيضً ا أربع جلسات للخرباء العرب واألجانب ،وذلك بهدف االستامع إىل
الشخصيات التي شاركت يف التجارب الدستورية وهيئات وضع الدساتري يف الدول العربية ،أو التي كانت عىل قرب منها
(مثل املستشارين والخرباء)؛ بشأن تقييمها لهذه التجارب يف الدول العربية ،أو إمكان االستفادة منها يف معالجة
القضايا ذات الصلة بعمليات اإلصالح والتحول الدميقراطي يف الدول العربية .كام تستهدف هذه الجلسات االستامع
إىل عدد من الخرباء األجانب؛ للوقوف عىل أبرز الدروس املستفادة ذات الصلة باملسألة الدستورية والدميقراطية يف
العامل ،وما تعنيه من دالالت بالنسبة إىل العامل العريب .ومن األسئلة التي يطرحها هؤالء الخرباء :ما متطلّبات وضع
دستور دميقراطي يف الدول التي شهدت تحوالت سياسية يف أمريكا الالتينية ورشق أوروبا وأفريقيا؟ وما الدروس
املستفادة من عملية وضع الدساتري يف الدول التعددية التي شهدت رصاعات عرقية وأهلية؟ وما أبعاد حق املقاومة
والخروج عىل الحكومات التي تخرتق الدساتري ،وال سيام الحكومات الدميقراطية؟ وما املعرفة املقارنة الداعمة
لعمليات بناء الدساتري واإلصالح الدستوري يف جميع أنحاء العامل؟ وما الدروس املستفادة من التجارب املقارنة فيام
يخص تقييد فرتات الرئاسة يف الجمهوريات الدميقراطية؟ وكيف تطورت صياغة الدساتري يف العامل العريب؟
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جدول األعامل

اليوم األول

الخميس 24 ،أيلول /سبتمرب 2020
الرقم التعريفي836 7809 4940 :
االفتتاح

12:45 - 12:30

مهدي مربوك
عبد الفتاح مايض

الجلسة األوىل
جلسة الخرباء العرب ()2 - 1
14:15 - 12:45

رئيس الجلسة :خالد زيادة

ألفت محمد الدبعي (اليمن) :املسألة الدستورية يف اليمن بعد ثورة 2011
نديم الجابري (العراق) :البعد السيايس والفكري يف كتابة الدستور العراقي الدائم
عامر بوضياف (الجزائر) :مطالب الحراك الشعبي عام  2019يف الجزائر واملرشوع التمهيدي
لتعديل الدستور

الجلسة الثانية
جلسة الخرباء العرب ()2 - 2
رئيس الجلسة :حيدر سعيد

16:30 - 14:30

نبيل أديب عبد الله (السودان) :املسألة الدستورية يف الحالة السودانية
محمد عبد القادر التومي (ليبيا) :التجربة الدستورية يف ليبيا بعد عام 2011
محمد حسام حافظ (سورية) :املسألة الدستورية يف الحالة السورية وآثارها يف الرصاع
محمد أتركني (املغرب) :القضاء الدستوري يف املغرب واالجتهادات يف مسائل التمييز اإليجايب

 -زمن الجلسات وفق توقيت الدوحة ()GMT +3
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اليوم الثاين

الجمعة 25 ،أيلول /سبتمرب 2020
الرقم التعريفي812 2685 0095 :
الجلسة الثالثة
محارضة افتتاحية
16:45 - 16:00

توم غينسبريغ
الحق يف الخروج عىل السلطة يف القانون الدستوري املقارن
يدير الجلسة :عبد الفتاح مايض

الجلسة الرابعة
جلسة الخرباء األجانب ()2 - 1
18:30 - 17:00

رئيس الجلسة :سلطان بركات

ناثان براون :هل تغريت كتابة الدساتري يف العامل العريب؟
ماركوس بوكينفورديه :سيادة القانون املعدل :تقييد فرتات الرئاسة يف شامل أفريقيا
ويليام إيليوت بوملر :دور املعرفة املقارنة يف بناء الدساتري

الجلسة الخامسة
جلسة الخرباء األجانب ()2 - 2
19:45 - 18:45

رئيس الجلسة :عمر عاشور

كاتيا باباجياين :الدروس املستفادة من عمليات السالم وتصميم الدساتري يف البلدان
الهشة واملتأثرة بالرصاعات
غابرييل نيجريتو :الدروس املستفادة من التصميم املؤسيس يف أمريكا الالتينية
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اليوم الثالث

السبت 26 ،أيلول /سبتمرب 2020
الرقم التعريفي824 3764 0105 :
الجلسة السادسة
تجارب دولية يف دسرتة التحول الدميقراطي ()2 - 1
14:00 - 12:30

رئيس الجلسة :مروان قبالن

أحمد إدعيل :املسألة الدستورية واالنتقال الدميقراطي يف جنوب أفريقيا
محمد أحمد بنيس :دستورانية التحول الدميقراطي يف إسبانيا
محمد نعيمي :التعديل الدستوري طريقًا إىل االنتقال الدميقراطي يف تشييل

15:15 - 14:15

الجلسة السابعة
تجارب دولية يف دسرتة التحول الدميقراطي ()2 - 2
رئيس الجلسة :خليل العناين

مروة فكري :تصميم الدساتري وبناء الثقة :دراسة يف تجارب االنتقال الدميقراطي من منظور مقارن
أحمد حسني :التجربة الدستورية لالتحاد األورويب :السياقات واإلخفاقات
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اليوم الرابع

األحد 27 ،أيلول /سبتمرب 2020
الرقم التعريفي823 2388 7912 :

13:30 - 12:30

الجلسة الثامنة
الدستور وقضايا الهوية :تجارب عربية
رئيس الجلسة :محمود حمد

عبد الوهاب األفندي :املعضلة الدستورية يف السودان :الهوية والقانون والسيايس
محمد بليلض :التيارات اإلسالمية واألمازيغية ودورها يف مسار مراجعة الدستور املغريب عام 2011

الجلسة التاسعة
الدستور والتحول الدميقراطي يف تونس
15:15 - 13:45

رئيس الجلسة :مهدي مربوك

محمد شفيق رصصار :التوافق يف مسار وضع الدستور التونيس :الرضورة والحدود
شاكر الحويك :الدستور التونيس  :2014التدويل واالنتقال الدميقراطي
عمر البوبكري :اختيار النظام السيايس يف املسار التأسييس التونيس وتداعياته

16:30 - 15:30

الجلسة العارشة
الدساتري العربية :قضايا وإشكاليات مقارنة
رئيس الجلسة :سالم الكواكبي

عدنان نويوه :الحكامة ومكافحة الفساد يف الدساتري العربية لفرتة ما بعد ثورات الربيع العريب
نضال امليك :تأثري القانون الدويل لحقوق اإلنسان يف الدساتري العربية الجديدة
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اليوم الخامس

اإلثنني 28 ،أيلول /سبتمرب 2020
الرقم التعريفي857 8324 5823 :
الجلسة الحادية عرشة
التجربة الدستورية املغربية بني اإلصالح والتعرث
14:00 - 12:30

رئيس الجلسة :مراد دياين

عبد اللطيف املتدين :الدستور وسيادة الشعب :عالقات القوة يف نصوص الدستور املغريب
محمد املساوي :الدستور املغريب  2011وإشكالية تقييد سلطات امللك التنفيذية
محمد باسك منار :دستور املغرب  :2011حدود التفعيل املؤسسايت والقانوين

الجلسة الثانية عرشة
التطور الدستوري العريب ()2 - 1
15:15 - 14:15

رئيس الجلسة :غسان مخيرب

حسن عبد الرحيم السيد :الدستور الدميقراطي ودساتري السلطة الواحدة:
دراسة لدساتري دول الخليج العريب
عمر إحرشان :التطور الدستوري باملغرب :العالقة بني السياق السيايس والنص القانوين
وأثرها يف التحول نحو الدميقراطية
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اليوم السادس

الثالثاء 29 ،أيلول /سبتمرب 2020
الرقم التعريفي847 5891 8191 :
الجلسة الثالثة عرشة
التطور الدستوري العريب ()2 - 2
13:30 - 12:30

رئيس الجلسة :آيات حمدان

سيمون بدران :تطعيم الثنائية الربملانية بآلية القرعة :نحو معالجة جذرية ملثالب الدميقراطية
التمثيلية يف لبنان
رشاد توام :خطوة إىل الخلف :تداعيات الهندسة الدستورية لالنتقال عىل العملية التأسيسية
يف مرص وتونس

الجلسة الرابعة عرشة
الدستور والتحوالت السياسية يف الجزائر
15:15 - 13:45

رئيس الجلسة :محمد حميش

كامل جعالب :دولة القانون الدميقراطية :إشكالية املفهوم ومتطلبات الدسرتة
مسلم بابا عريب :التدبري الدستوري لالنتقال السيايس يف الحالة الجزائرية :هل تلبي املسالك
الدستورية القامئة مطالب الحراك الشعبي؟
عباس عامر :توسيع إخطار املجلس الدستوري الجزائري ألعضاء الربملان :انفتاح معقلن

15:45 - 15:15

الجلسة الختامية
استنتاجات وآفاق

رئيس الجلسة :رضوان زيادة
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املشاركون
امللخـصــات

أحمد إدعيل
أستاذ محارض يف العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل يف املغرب .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية
من جامعة محمد الخامس يف الرباط عام  .2006وهو عضو "مخرب العلوم القانونية والسياسية" يف كلية العلوم
القانونية واالقتصادية واالجتامعية بجامعة ابن طفيل .تتوزّع اهتامماته البحثية بني الفلسفة السياسية ،وتحليل النظم
والسياسات العامة ،ودراسة التحوالت السياسية واالجتامعية يف العامل العريب .له أبحاث منشورة ،آخرها "الدوران
السعودي واإليراين يف اليمن وأثرهام يف مسلسل االنتقال السيايس" ،و"الدينامية االحتجاجية لحركة  20فرباير بني
الوهج والضمور :دراسة ألشكال التأطري والتأطري املضاد".

املسألة الدستورية واالنتقال الدميقراطي يف جنوب أفريقيا
تسعى هذه الورقة إىل تسليط الضوء عىل الدستورانية الرباغامتية يف جنوب أفريقيا ،حيث توسل الفاعلون باالنتقال
الدستوري الدميقراطي لتيسري مسرية االنتقال وإنجاحها ،واحتكموا إىل املسلسل التأسييس التوافقي والشامل
سبيل إىل وقف دوامة العنف ،ووظفوا القاعدة الدستورية إلعادة بناء املؤسسات عىل نحو دميقراطي .وتروم الورقة
ً
كشف املنطق امللهم للهندسة الدستورية الجديدة .وتسعى إىل لفت االنتباه تجاه بعض املشكالت التي تكشف حدود
املعيارية الدستورية ،وتربز متدد املايض يف الحارض.
مسلسل االنتقال الدستوري الدميقراطي
َ
خلصت الورقة إىل أن تجربة جنوب أفريقيا جسدت منوذ ًجا للرتابط بني
واالنتقال الدميقراطي؛ إذ اهتدى املتفاوضون إىل قواعد دستورية عملت كـ "نواظم" لخفض منسوب الرتدد والاليقني
املالزم للفرتات االنتقالية .وقد ساهم املتفاوضون ،بتوسلهم مبنطق التوافق ،يف تحويل معياري للمجتمع والدولة.
كام أظهرت التجربة حسنات املسلسل التأسييس الشامل ،فجودة األطر السياسية والقانونية والهندسة املؤسساتية
كانت مدينة للطابع الشمويل لذلك املسلسل .ونجح الدستور ،عرب إخضاع الجيش للسيطرة املدنية ،يف النأي به من
ممة وقودًا حيويًّا لالنتقال ،فإن نجاح
مى السياسة ،وجعله حام ًيا للتجربة الدميقراطية .وإذا كانت اإلرادة الداخلية امل َ
ُص ِّ
ح ّ
مساراته يرتهن أيضً ا بإسناد العامل الخارجي لدينامية االنتقال .ومثلام تبدو مظاهر نجاح تجربة االنتقال الدستوري يف
ن الحدود التي تعرتض تلك التجربة تساعد أيضً ا عىل استخالص
جنوب أفريقيا مفيد ً
ول ،فإ ّ
ة للدول التي تعرف تجارب تح ُّ
كل من املعرية ووضع نواظم دستورية
ة قانونية ،كام أن مجهود ٍّ
بعض الدروس .فسريورة االنتقال ليست فقط ظاهر ً
 عىل أهميته  -ليس كاف ًيا لتجسيد قيم الدميقراطية .فالدميقراطية تختنق أنفاسها يف غياب سياسات فاعلة ترتجماملعيار الدستوري إىل قيمة وواقع معيش.
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أحمد حسني
باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،ومدير تحرير دورية "سياسات عربية" .حاصل عىل شهادة الدكتوراه
يف العالقات الدولية من جامعة فلورنسا بإيطاليا .عمل أستاذًا مساعدًا يف كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق.
ترتكز اهتامماته البحثية يف نظريات العالقات الدولية.

التجربة الدستورية لالتحاد األورويب :السياقات واالخفاقات
مثّلت املعاهدات املشرتكة بني الدول األعضاء يف الجامعة األوروبية  ،European Community-ECمنذ تأسيسها يف
خمسينيات القرن املايض ،اإلطا َر القانوين الناظم لعملية التعاون والتكامل ضمن مؤسساتها .ويف كل مرة تتوسع
م أعضا ًء جددًا كانت املفاوضات بني الدول األعضاء تفيض إىل معاهدات جديدة تتناسب وعملية
فيها الجامعة وتض ُّ
التكامل والتعاون ،عىل نح ٍ
جا ممي ًزا يف نجاحها بني دول كانت حتى
و جعل من تجربة التعاون والتكامل األوروبية منوذ ً
وقت قريب متنافرة ومتحاربة .وقد دخلت دول الجامعة األوروبية مرحل ً
ة جديدة من التعاون والتكامل أفضت إىل توقيع
معاهدة ماسرتخت  Maastricht Treatyيف عام  ،1992انتقلت مبوجبها الجامعة األوروبية إىل اتحاد أورويب European
شكل ومضمونًا ،وهو ما يدل عىل تأسيس مرحلة جديدة من األنشطة والسياسات األوروبية املشرتكة ضمن
ً
Union-EU
مؤسسات اتحاد له بنى مؤسساتية جديدة ،تطمح دوله الفاعلة إىل أن ميأل الفراغ الذي خلّفه انهيار االتحاد السوفيايت،
فاعل دول ًّيا له تأثريه يف السياسات الدولية.
ً
ويحل محله ،بوصفه
استمر التكامل والتعاون األورويب من خالل سلسلة من املعاهدات (أمسرتدام عام  ،2007ونيس عام  ،)2000حتى نضج
القرار لدى الدول األعضاء يف االتحاد نحو إعداد مسودة "معاهدة دستور" أورويب مشرتك .وجرت مقارنة معاهدة
الدستور األورويب آنذاك باملؤمتر الذي عقد يف مدينة فيالدلفيا  Philadelphiaعام  1787الذي صاغ دستور الواليات
املتحدة األمريكية ،حيث تضمنت أجندة الدستور األورويب االنتخاب املبارش لرئيس املفوضية األوروبية ،وتوسيع دائرة
التصويت باألغلبية املؤهلة ،لتشمل مناطق عمل مشرتكة أوسع بني الدول األعضاء .تحاول الورقة استعراض تجربة
دستورية ملنظمة دولية ،هي االتحاد األورويب ،من خالل البحث يف السياقات التي قادت إىل صياغة معاهدة الدستور
ومضامينها ،واألساليب التي قادت إىل اإلخفاق يف تصديقها من جهة الدول األوروبية ،وما نتج من ذلك من انتقا ٍ
ل إىل
توقيع معاهدة لشبونة اإلصالحية.
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حسن عبد الرحيم بوهاشم السيد
أستاذ القانون العام بكلية القانون بجامعة قطر .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف القانون من جامعة إيست أنجليا
ٍ
قاض غري متفرغ،
باململكة املتحدة عام  .2003يتوىل منصة القضاء يف محكمة قطر الدولية مبركز قطر للامل بصفة
وهو عضو بجمعية املحامني القطرية ،وعضو مبجلس جامعة قطر .كان عميدًا لكلية القانون بجامعة قطر منذ تأسيسها
إىل عام  .2010تتضمن مجاالت اهتاممه البحثية القانون الدستوري ،وأنظمة الحكم ،واملحكمة الدستورية ،وقانون
الجنسية ،والعقود اإلدارية .من أحدث كتبه" :املدخل لدراسة القانون الدستوري القطري" ( ،)2020و"وقفات دستورية"
( .)2018ومن دراساته األخرية "العوامل املؤثرة يف فاعلية مجالس الشورى القطرية".

الدستور الدميقراطي ودساتري السلطة الواحدة:
دراسة لدساتري دول الخليج العريب

م يربز جانبيه الشكيل واملوضوعي .ويستند أساس تحديد
تحدد هذه الورقة خصائص الدستور الدميقراطي ضمن إطار عا ٍّ
هذه الخصائص إىل مفهوم الدميقراطية ذاتها ،وذلك بالبحث يف مدى مشاركة الشعب يف وضع دستور بلده ،وإقراره،
وتعديله ،ومدى كفالة الدستور لحقوق األفراد وحرياتهم وتقريره ضامنات التمكني من مامرستها ،ومدى مشاركة
الشعب يف شؤون بلده العامة واختيار أعضاء السلطات العامة ،ومدى التوازن بني هذه األخرية ووجود آليات ملراقبتها
الست ،للكشف عن مدى توافر
ومساءلتها .تسلط الورقة الضوء عىل دساتري دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ّ
هذه الخصائص فيها ،أو قربها منها ،أو بعدها عنها.
م تقسيم الورقة إىل ثالثة مباحث :أولها ،طريقة إعداد الدستور وإجراءات تعديل مواده ،وثانيها خصائص الدستور
ت َّ
م ثالثها بسرب أغوار السلطات العامة ليربز خصائص الدستور
الدميقراطي املتعلقة بالحقوق والحريات العامة ،ويهت ّ
الدميقراطي.
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رشاد توام
أستاذ وباحث يف جامعتي النجاح الوطنية وبريزيت ،حاصل عىل شهادة الدكتوراة يف القانون العام من جامعة تونس
املنار عام  .2018وعمل سابقًا مستشا ًرا لوزير العدل واملعهد القضايئ .وإضافة إىل التدريس ،شغل مراكز إدارية
وإرشافية يف جامعات بريزيت ،االستقالل للعلوم األمنية ،والخليل .وهو عضو مؤسس يف املنظمة العربية للقانون
الدستوري .نُرشت له عدة كتب ودراسات ،وله كتاب محكم قيد النرش ،بعنوان "الدولة يف الجندي :الجيش وتغيري النظام
الدستوري يف مرص".

خطوة إىل الخلف :تداعيات الهندسة الدستورية لالنتقال عىل العملية التأسيسية
يف مرص وتونس

ما بني دستورين "كبريين" ،أحدهام سابق ،سقط بأسلوب ثوري ،وآخر جديد الحق ،تس ُّنه "السلطة التأسيسية" ،تدخل
الدولة يف مرحلة انتقالية تحتكم فيها عادة إىل "دساتري صغرية" ،يضعها "املؤسس االنتقايل" ،لتؤدي دور الجرس
بني الدستورين يف تنظيم االنتقال والعالقة بني السلطات ،إىل حني صدور الدستور "الكبري" الجديد .ومل ّا كان املؤسس
االنتقايل يتوىل "السلطة" خارج املرشوعية الدستورية ،وملا كانت العرضية والغرضية سمتني أصيلتني للدساتري الصغرية
يلح حول مدى أثر املؤسس االنتقايل يف تشكيل السلطة التأسيسية ،وإرث دساتريه
يجب ألَّ تتجاوزها ،فإن السؤال ُّ
الصغرية يف الدستور الكبري .أثارت هذه الورقة هذا السؤال ،متناول ً
ة التجربتني املرصية والتونسية ،بوصفهام حالتني
دراستني يف سياق مقارن ،ضمن نطاق زمني يبدأ بسقوط رأس النظام مطلع عام  ،2011وينتهي برسيان الدستور الكبري
الحايل فيهام مطلع عام 2014؛ بهدف فهم تداعيات الهندسة الدستورية لالنتقال إىل العملية التأسيسية ،وما أنتجته
من نظام دستوري قائم اليوم يف الدولتني.
تعالج هذه الورقة هذا املوضوع انطالقًا من تحقُّق املؤسس االنتقايل يف عموم التجربة املرصية ،والفرتة األوىل من
االنتقال يف التجربة التونسية ،لجهات إما فردية (رئيس الجمهورية املؤقت يف كلتا الحالتني) وإما عسكرية (حالة مرص).
وبخصوص مقاربة "أثر" املؤسس االنتقايل املرصي ،تبني أنه تدخل يف تشكيل السلطة التأسيسية وتوقيته وحاميته،
ما يف تونس ،فلم يكن له سوى تدخل شكيل ،عىل نح ٍ
و انعكس عىل سالسته وسالسة
ً
مساهم يف تعقيد االنتقال .أ ّ
ما .ففي تونس ،كانت الجهة التي وضعت
ما بخصوص مقاربة "اإلرث" ،فلوحظ أنه كان طفيفًا عمو ً
االنتقال كلّه (نسب ًّيا) .أ ّ
الدستور الصغري هي ذاتها التي وضعت الدستور الجديد (املجلس الوطني التأسييس) ،وهو األمر الذي مل يحدث يف
الحالة املرصية .وقد لوحظ أن الرتسيخ الدستوري (يف الدستور الجديد) الذي حظيت به مؤسسات فاعلة خالل االنتقال
يف مرص ،مل تنبِئ به الدساتري الصغرية (حالتَا املحكمة الدستورية ومجلس الدولة) ،أو أنبأت به بشكل محدود (حالة
د إىل لحظة صياغة الدستور ذاتها ،وهي التي تحكم فيها املؤسس االنتقايل
م اتضح أن ذلك الرتسيخ يُر ُّ
الجيش) .ومن ث ّ
من خالل مقاربة "األثر" .كام لوحظ أن الدساتري الصغرية يف التجربة املرصية  -مقارن ً
ة بالتجربة التونسية نسبيًّا  -وظفت
بشكل يخالف ما تويص به أدبيات االنتقال الدميقراطي.
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سيمون بدران
أستاذ مساعد بكلية القانون يف جامعة الشارقة .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف القانون العام من جامعة مونبلييه
بفرنسا عام  .2014وهو مقرر اللجنة العلمية للمنظمة العربية للقانون الدستوري .تتنوع اهتامماته البحثية بني القانون
الدستوري والنظم السياسية وفلسفة القانون .له عدة بحوث منشورة منها" :املذهب الوضعي االجتامعي لليون
دوغي ومساهمته يف حلحلة األزمات الدستورية اللبنانية" ،و"اآلثار القانونية لإلنرتنت عىل سيادة الدول :االستقاللية
جا".
الدستورية منوذ ً

تطعيم الثنائية الربملانية بآلية القرعة:

نحو معالجة جذرية ملثالب الدميقراطية التمثيلية يف لبنان
دفعت النكسات املتتالية التي تتعرض لها "الدميقراطيات الليربالية الغربية" إىل أن يطرح عدد من الباحثني "تطعيم"
األنظمة التمثيلية بآلية القرعة ،تحدوهم رغبة يف اإلبقاء عىل النموذج الدميقراطي التمثييل ،وعدم االنزالق يف رشك
"الدميقراطية املبارشة" ،رافضني االعرتاف باالقرتاع االنتخايب كآلية وحيدة لرشعنة إسناد املناصب السياسية والترشيعية
يف الدولة .يف هذا السياق ،مل يشكّل النظام السيايس اللبناين ،القائم عىل االقرتاع االنتخايب ،استثنا ًء ملا تتعرض
له األنظمة التمثيلية حول العامل؛ إذ مل يزل العامل الطائفي ،وما يرتتب عليه من محاصصة فئوية مذهبية ،يسهم يف
أي محاول ٍ
ة لعودة االنتظام يف عمل مؤسساته الدستورية .وهو حال نجح فيه
رضب جسمه السيادي ،بل ويقطع
َ
طريق ِّ
أصحاب املصالح الخاصة الرأساملية يف الهيمنة عىل الفضاء السيايس ،وتحكموا يف مجريات االنتخابات التي يشهدها
لبنان بصورة شبه دورية؛ ما أقىص مطالب الفئات الشعبية الفقرية.
وبخالف املدخل السائد الذي يعتمد إصالح النظام الطائفي ،يتمحور طرح الورقة عىل االستعانة بآلية القرعة لتعزيز
املنظومة الدستورية الوطنية كمدخل لإلصالح ،وذلك من خالل االنتقاء العشوايئ ألعضاء مجلس الشيوخ .وهو النظام
الذي مل يبرص النور حتى يومنا هذا ،عىل الرغم من التنصيص الدستوري املبارش والرصيح عىل رضورة إنشاء مجلس
الشيوخ منذ عام  .1990تحاول هذه الورقة اإلجابة عن األسئلة التالية :ما املربرات التي دفعت الباحثني يف أدبيات النظم
الدميقراطية إىل إعادة طرح تطعيم املنظومات الدستورية املعارصة بآلية القرعة؟ وهل لهذه اآللية من مزايا خاصة؟
وما التحديات التي سيواجهها مهندسو هذا النموذج الترشيعي الفريد والجذري ضمن املفهوم التقليدي للثنائية
الربملانية؟ وكيف آللية إسناد املناصب السياسية عشوائيًّا ،بواسطة القرعة ،أن تُنشئ التزامات وتدفع مواطني الدولة
إىل التقيد بها؟ وهل يف إمكان النظام السيايس اللبناين أن يتحول إىل "حالة" ممثلة إلسناد املناصب الترشيعية
بواسطة القرعة يف الدول التي تعاين مجتمعاتها انقسامات عمودية؟
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شاكر الحويك
أستاذ مساعد يف القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة املنار (يف تونس).
حاصل عىل شهادة الدكتوراه ،وعىل التأهيل الجامعي يف العلوم السياسية .له مجموعة من البحوث املنشورة يف
مسائل الفكر السيايس والقانون العام والقانون الدستوري والعدالة االنتقالية ،من بينها" :الشباب والثورة :هل تصلح
أساسا لقراءة الثورة التونسية؟" ،ضمن كتاب "الشباب واالنتقال الدميقراطي يف البلدان العربية"،
املقاربة الجيلية
ً
الصادر عن املركز العريب.

الدستور التونيس  :2014التدويل واالنتقال الدميقراطي
يف ضوء ما متيز به الدستور التونيس من إدراج مكثف لحقوق اإلنسان والحريات العامة ،تتناول الورقة عالقة هذا
الدستور مبسألة التدويل ،بوصفها إحدى الظواهر املستجدة التي باتت تطبع أدبيات القانون الدستوري بطابعها
رسبًا متصاعدًا
ومل يعد من املمكن تجاهلها ،وال سيام أ ّ
ن تونس تشق طريقها نحو الدميقراطية .ويعني التدويل ت ُّ
للقواعد الدولية داخل األنظمة الدستورية من أجل املواءمة بني الدساتري املحلية وجملة املعايري الدولية املتعلقة
بالدميقراطية وحقوق االنسان ،وهو ما يظهر أثره من خالل إقرار الدساتري بااللتزام باملعاهدات الدولية واالعرتاف بأهمية
القانون الدويل ورضورة احرتامه؛ ولهذا تحدد طبيعة الدساتري وفقًا له ،يف عالقتها بالحريات والسيادة وانخراطها يف
املنظومة القانونية الدولية.
تهدف الورقة إىل معرفة مدى استجابة الدستور التونيس لرشوط التدويل ومقتضياته ،غري أن البحث قادنا إىل نتائج مل
الكل ،وأنه مل ينخرط يف املنظومة
ّ
تكن متوقعة يف البداية؛ إذ تبني أن املرشع الدستوري مل يخضع لقواعد التدويل
القانونية الدولية ،كام كان مرتق ًبا ،وأنه حافظ عىل مفهوم تقليدي ومبديئ للسيادة بوصفه القانون األعىل للدولة،
وهي التي تضعه سلطة مختصة من أجل تنظيم العالقة بني الحاكم واملحكومني؛ إذ مل يخضع للمعايري الدولية ،ومل
يأخذ مبقرتحات املنظامت الدولية الحكومية وغري الحكومية ،إال يف حدود ما كان يراه مناس ًبا ومطابقًا لتصوراته .كام أنه
مل ينص عىل القانون الدويل ،بوصفه مرجعية الحقوق والحريات يف الدستور ،بل عمد إىل نحت مسلك آخر نحو اعتامد
املرجعية اإلسالمية والحفر عميقًا يف ثنايا الخصوصية التونسية ،ليتضح بذلك أن الدميقراطية ليست قال ًبا موحدًا وجاه ًزا
جل حقوقها يف املشاركة الحضارية يف
ميكن تصديره إىل كل الشعوب كام هو من دون تغيريات ،بل بوسع الدول أن تس ّ
املكتسب املعارص ،من دون تبعية عمياء أو خضوع للقوالب الجاهزة.
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عباس عامر
أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية يف كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مصطفى اسطمبويل
– معسكر بالجزائر .حاصل عىل شهادة دكتوراه الدولة من جامعة السانيا  -وهران بالجزائر عام  .2015وهو عضو مخرب
"األدوات القانونية للسياسة العقارية يف الجزائر" ،بجامعة مصطفى اسطمبويل .تتنوع اهتامماته البحثية بني القانون
الدستوري ،والنظم السياسية ،والقضاء الدستوري ،والرقابة الربملانية .له عدد من البحوث والكتب املنشورة منها:
"دراسات دستورية يف إسناد السلطة ومامرستها والرقابة عليها" ( ،)2007و"تأمالت حول مسار اإلصالحات الدستورية
يف الجزائر" (.)2015

توسيع إخطار املجلس الدستوري الجزائري ألعضاء الربملان :انفتاح معقلن
حا جوهريًّا مبوجب التعديل الدستوري عام  ،2016وقد سمح بانفتاح املجلس
عرف القضاء الدستوري يف الجزائر إصال ً
الدستوري عىل أعضاء الربملان ،ومتكينهم من إخطاره؛ من أجل مراقبة دستورية القوانني واملعاهدات والتنظيامت،
ة الربملانية ،عىل الخصوص ،فرص َ
األمر الذي منح املعارض َ
ة املشاركة يف العملية الترشيعية ،غري أن كل ذلك يتوقف
عىل إجراءات اإلخطار .تتساءل الورقة :إىل أي مدى ساهم هذا االنفتاح يف تفعيل الدور الرقايب للمجلس الدستوري
وتعزيز تدخله لفرض احرتام السلطات لقواعد االختصاص واإلجراءات ،مع حامية الحقوق والحريات املكفولة دستوريًّا؟
وتبني الورقة مجال االختصاص الرقايب الواسع للمجلس الدستوري الجزائري الذي ميتد إىل مختلف أنواع الترشيع ،يف
مقابل سلطة تحرك مقيَّدة بإخطار من سلطات حددت عىل سبيل الحرص ،لتتناول بعد ذلك اإلجراءات املطبقة عىل إخطار
الربملانيني ودورها يف عقلنته.
ن رشوط اإلخطار وإجراءاته الصعبة قد حالت دون مترير الربملانيني ألي إخطار بشأن عدم دستورية بعض
وتخلص إىل أ ّ
جدل يف أروقة الربملان عىل غرار قوانني املالية ،ألسباب منها تشتت املعارضة وتغليبها
ً
النصوص القانونية التي أثارت
ملصالحها الضيقة ،وحرص اإلخطار الربملاين بني مرحلتَي التصويت واإلصدار بالنسبة إىل القوانني العادية ،وقبل اإلصدار
فضل عن
ً
بالنسبة إىل التنظيامت واملعاهدات ،وما فرضته مبالغة يف النصاب املطلوب إلخطار املجلس الدستوري،
غياب اإلرادة السياسية إلرشاك املعارضة يف العملية الترشيعية .وتوضح الورقة أيضً ا أن مرشوع التعديل الدستوري
حاول معالجة هذه األسباب من خالل استبدال املجلس الدستوري مبحكمة دستورية .وتنتهي الورقة إىل توصيات ،منها
وا يف مجلس األمة ،مع إخضاع التنظيامت
تقليص العدد املطلوب إلخطار الربملانني إىل أربعني نائ ًبا أو خمسة وعرشين عض ً
واألوامر الترشيعية للرقابة الدستورية الالحقة لصدورها ،وكذا إمكانية إخطار املحكمة الدستورية بشأن الخالفات التي
قد تحدث بني السلطات الدستورية؛ قصد تفسري بعض أحكام الدستور.
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عبد اللطيف املتدين
أستاذ القانون العام والعلوم السياسية يف جامعة موالي إسامعيل باملغرب .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم
السياسية من جامعة الفال بكندا عام  .2005عضو بجمعيات دولية مختصة بالعلوم السياسية والقانون الدويل .مهتم
بقضايا القانون الدستوري والتحول نحو الدميقراطية ،والقانون الدويل والعالقات الدولية ،وحقوق اإلنسان والحريات
العامة .نرش بحوث ًا عديدة يف حقول االختصاص ،يف مجالت دولية محكمة.

الدستور وسيادة الشعب :عالقات القوة يف نصوص الدستور املغريب
تبحث هذه الورقة يف عالقات القوة التي أحاطت مبراجعة الدستور املغريب يف متوز /يوليو  ،2011يف ظل سياق
سيايس هيمنت عليه أحداث الربيع العريب ،وترصد هذه العالقات يف نصوص الدستور من خالل االختصاصات املس َندة إىل
الفاعلني السياسيني يف املجاالت التنفيذية والترشيعية والقضائية .كام تبحث يف دوافع التعديالت الدستورية وقدرتها
عىل االستجابة لتطلعات املحكومني ،ثوا ًرا ومحافظني ،ويف مدى متثيلها لحقيقة موازين القوة السائدة قبل صياغتها،
وأثناءها ،وبعد إقرارها ،ويف مدى تحقيقها للمعايري الدميقراطية وتعبريها عن سيادة الشعب .وعىل إثر احتجاجات
 ،2011وما عرضه امللك محمد السادس من رغبة يف اعتامد "إصالحات جديدة وشاملة" ،جرى تعيني لجنة استشارية
متُها التشاور مع املنظامت الحزبية والنقابية ،ومع الفعاليات الجمعوية والفكرية ،لوضع مقرتح
م ِ
ملراجعة الدستور ُ
ه َّ
عه إىل امللك لعرضه عىل االستفتاء .ودعت حركة  20فرباير وبعض النقابات وأحزاب املعارضة اليسارية
دستوري ،يتم رف ُ
إىل مقاطعة هذا االستفتاء .ويف املقابل ،دعت أحزاب ،مشاركة يف الحكومة أو موالية لها ،إىل التصويت باإليجاب عىل
ن التعديالت املعروضة خطوة يف اتجاه الدميقراطية.
مرشوع الدستور ،معترب ً
ةأ ّ
حافظ دستور  2011عىل جوهر النظام السيايس الذي وضعه دستور  1962املتمثّل بضامن هيمنة امللك عىل كافة
املجال السيايس .ورغم تبني الدستور مبدأ الفصل بني السلط ،فإن االختصاصات الواسعة التي منحها للملك ال تحقق
هذا املبدأ .فامللك يسمو عىل كافة السلط ،وميكنه التدخل لتوجيه جميع الفاعلني يف النظام السيايس واالقتصادي
ة لتنظيم
ة لدسرتة سلطات امللك أكرث منه أدا ً
واالجتامعي ،وتحديد مختلف السياسات العامة ،حتى أصبح الدستور أدا ً
مامرسة السلطة .وخلصت الورقة إىل إثبات صحة الفرضية التي انطلقت منها ،والتي تعترب أن مكانة امللكية يف الدستور
ٌ
أطراف ت ُساعد يف الحكم وال تحكم.
َت سيادة الشعب بهيمنتها عىل ميزانٍ للقوة توجد داخلَه
عف ْ
أَضْ َ
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عبد الوهاب األفندي
رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا باإلنابة ،والعميد السابق لكلية العلوم االجتامعية واإلنسانية باملعهد .حاصل عىل
شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة ريدينغ عام  .1989عمل منسقًا لربنامج اإلسالم والدميقراطية مبركز
دراسات الدميقراطية بجامعة وستمنسرت يف لندن منذ عام  ،1998ودبلوماسيًّا يف الخارجية السودانية (،)1997-1990
وصحف ًّيا يف بريطانيا ،حيث توىل إدارة ورئاسة تحرير عدة مطبوعات ( .)1990-1982حارض يف عدة جامعات كربى يف
مختلف أنحاء العامل .كان أستاذًا وباحثًا زائ ًرا يف معهد كريستيان ميكلسن بالرنويج ،وجامعة نورثويسرتن بشيكاغو،
وجامعة أكسفورد ،وجامعة كامربيدج ،واملعهد الدويل للفكر والحضارة اإلسالمية مباليزيا.

املعضلة الدستورية يف السودان :الهوية والقانون والسيايس
ن األزمة السياسية املزمنة يف السودان هي يف جوهرها أزمة دستورية ،تتلخص يف
تناقش الورقة فرضية مفادها أ ّ
العجز عن التوافق يف إطار دستوري يعزز االستقرار الدميقراطي .وتتبع الورقة جذور هذه األزمة الدستورية منذ بداية
الحكم االستعامري الذي قام عىل ازدواجية مثلثة بني دعاوى سيادة مرص عىل السودان من جهة ،ودعاوى السلطنة
م السودان من جهة ثانية ،ثم واقع الهيمنة الربيطانية الفعلية الكاملة عىل
العثامنية بالسيادة عىل مرص؛ ومن ث ّ
م كل السلطات املدنية والعسكرية يف
عا .أرىس الحكم االستعامري واق ً
السودان ومرص م ً
عا جمع فيه الحاكم العا ّ
ُب املعضلة يف أن
ل
متثل
وقد
وقضائية.
وترشيعية
تنفيذية
من
قبضته،
يف
املدنية
السلطة
مركبات
حد كل
يديه ،وو ّ
ُّ
ُحصن النظام الدميقراطي ضد التقلبات ،وتحفظ حقوق ومصالح الجميع ،ظلت هي
الضامنات الدستورية التي كان يجب أن ت ّ
يف ذاتها محور التجاذب .فخالل الحقب االنتقالية األربع التي م َّر بها السودان أثناء بداية باالنتقال نحو االستقالل (-1953
 ،)1956شهدت البالد فرتات توافق قصرية أعقبتها فرتات دميقراطية مضطربة (انتهت عىل التوايل يف األعوام،1958 :
 ،)1989 ،1969ومل تستطع القوى السياسية خاللها التوافق يف إطار دستوري يحمي الدميقراطية .وأدى هذا بدوره
إىل اندالع حروب مدمرة.
وق التنازع
تتبع الورقة محاوالت التوافق املتكررة يف دستور سوداين عىل أسس ثابتة مستقرة ،وتوضح النقاط التي َ
ع َّ
حولها هذه املحاوالت .وتخلص الورقة إىل أن الرتكيز يف جهود حسم األزمة السودانية يجب أن يكون يف اتجاه تحرك
ن الحل ال
َّ
خلق نحو بناء دستوري متني ،يعزز مرونة الحراك الدميقراطي بضامنات دستورية راسخة متنع انهياره ،وإىل أ ّ
ميكن أن يكون بصيغة دكتاتورية ،بل يجب أن تكون الضامنات ذات طبيعة دميقراطية ،مثل املحاكم الدستورية الواسعة
السلطات .وهذا يعني أن األولوية يف تعزيز عملية االنتقال الدميقراطي يف السودان يجب أن تكون لبناء مؤسسات
ريا من التجرد الوطني ،واإلبداع
دستورية راسخة ،وليس لصفقات وقتية ذات أهداف قصرية األمد .إ ّ
ن األمر يتطلب قد ًرا كب ً
الفكري والنظري أيضً ا.
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عدنان نويوة
أستاذ مساعد يف القانون باملعهد العايل للدراسات التكنولوجية ببنزرت .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف القانون
العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس عام  .2018باحث مبخرب قانون العالقات الدولية واألسواق واملفاوضات
يف كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس .تتعدد اهتامماته البحثية بني قضايا مكافحة الفساد وحقوق االنسان.
شارك يف عدة مؤمترات علمية ببحوث ،من أحدثها" :الفساد يف املبادالت التجارية الدولية والتحكيم التجاري الدويل"،
و"مكافحة الفساد يف إطار العدالة االنتقالية يف تونس" ،مرتجم اىل اإلنجليزية يف دورية "املنتقى".

الحكامة ومكافحة الفساد يف الدساتري العربية لفرتة ما بعد ثورات الربيع العريب
تب َّنت الدساتري العربية بعد ثورات الربيع العريب مبادئ وقواعد وإجراءات ومؤسسات جديدة للحكامة الجيدة ومكافحة
الفساد؛ من أجل محارصته وتضييق الدائرة حوله ،غري أن تلك املبادئ وما يرتبط بها من سياسات تحمل يف طياتها خطر
ربا عىل ورق" ،بسبب صعوبات مرتبطة بضعف دولة القانون ،والهوة التي كانت تفصل باستمرار النص القانوين
البقاء "ح ً
عن املامرسة .تسعى الورقة إىل سرب هذه الدساتري الجديدة ،أو املعدلة ،الستجالء الكيفية التي تعامل بها واضعو
الدساتري مع مسألة الحكامة ومكافحة الفساد .وقارنت ما تضمنته تلك الدساتري من بنود جديدة تتصل باملسألة ،ومنها
إعالن التزام الدولة مبكافحة الفساد والنص عىل إحداث هياكل متخصصة ذات صبغة وقائية أو زجرية .وتنطلق الورقة من
م ربطها بجملة البنود التي تتصل مبامرسة السلطة ،وبضامن الحقوق
أن دراسة هذه البنود لن تكون ذات جدوى ما مل يت ّ
اإلنسانية .وتركز الورقة عىل مسألة الحكامة ومكافحة الفساد من خالل تقسيم السلطات من جهة أوىل ،ومن خالل
ن مثة صعوبات قانونية وسياسية اعرتضت
حامية الحقوق والحريات يف الدساتري العربية من جهة ثانية .وتبني الورقة أ ّ
القواعد الدستورية املتعلّقة مبكافحة الفساد ،وتأمني عمليّات تطبيق الدساتري يف جوانبها املتعلقة بتوزيع السلطات
وضامن توازنها.
وتخلص الورقة إىل وجود ارتباط وثيق بني نجاعة القواعد الدستورية املرتبطة مبكافحة الفساد ونجاعة املبادئ
واألحكام املتصلة بتوزيع السلطة وحامية حقوق اإلنسان باعتبارها تشكل جوهر الدساتري قدميًا وحديثًا ،وأن القيمة
املضافة لقواعد مكافحة الفساد إمنا تكمن يف ربطها بالدميقراطية وبتعديل مامرسة السلطة عن طريق الفهم
املتجدد للتفريق بني السلطات ،وعن طريق مؤسسات الرقابة الدستورية التي غدت اليوم رضورة لضامن حسن التفاعل
بيت النصوص الدستورية والقوانني األقل منها مرتب ً
ة وبني النصوص الدستورية واملامرسة السياسية يف مجال مكافحة
الفساد.
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عمر البوبكري
أستاذ مشارك يف القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية يف جامعة سوسة بتونس .حاصل عىل شهادة
التأهيل الجامعي يف القانون العام يف عام  .2010عضو الجمعية التونسية للقانون الدستوري ،وجمعية الدراسات
حقل القانون الدستوري والنظم السياسية .نُرشت له عدة
َ
حول االنتقال الدميقراطي .ترتكز اهتامماته البحثية يف
يل أفريقيا بعد الربيع العريب" (باإلنكليزية)،
وشام
األوسط
الرشق
مؤلَّفات منها "اإلصالحات الدستورية يف منطقة
ّ
و"سياسات الدمج يف االنتخابات االنتقالية بتونس" ضمن كتاب "تطوير املامرسات االنتخابية" (باإلنكليزية.)2104 ،

اختيار النظام السيايس يف املسار التأسييس التونيس وتداعياته
اعرتضت املسار التأسييس التونيس صعوبات عديدة ،كان أبرزها ما ارتبط ببناء التوافق حول الخيارات الدستورية يف
داخل مجلس ظلت تشقه توجهات سياسية وفكرية وأيديولوجية مختلفة .وقد كان اختيار النظام السيايس من أصعب
مهامت املجلس الوطني التأسييس ( ،)2014-2011وأهمها عىل اإلطالق؛ نظ ًرا إىل طبيعة الرهانات املرتبطة به،
والتحديات الكبرية التي اعرتضته .لقد كانت لألطراف الفاعلة فيه أهداف واسرتاتيجيات مختلفة .ورغم ذلك حصل التوافق
فيام بينها رغم صعوبته ،وانتهى األمر إىل اعتامد صيغة النظام شبه الرئايس الذي يلبي تطلعات هذه األطراف بدرجات
دال عىل قدرة األطراف الفاعلة عىل التوصل إىل حلول وسطية يقبل بها الجميع .لكن
رشا إيجابيًّا ًّ
متفاوتة .وكان ذلك مؤ ً
رسعان ما أصبح النظام شبه الرئايس الذي جاء به دستور  2014محل انتقادات؛ بسبب ما أنتجه من توتر داخل جهاز السلطة
التنفيذية عىل وجه الخصوص.
محل
ً
ن بناء نظام دميقراطي يضمن توازن السلطات ويحول دون عودة االستبداد كهدف للتحول ،ظل
تخلص الورقة إىل أ ّ
حل وسطًا بني التطلعات املختلفة للقوى السياسية ،وإجابة معقولة عن جميع
لالختالف ،وبدا النظام شبه الرئايس ًّ
التخوفات .غري أن التوافق الذي حصل خالل املسار التأسييس رسعان ما تبني هشاشته مع تطبيق الدستور الجديد،
مهم
ريا
ًّ
وظهور عديد الصعوبات التي اعرتضت النظام السيايس .يف املقابل ،ال ميكن إنكار أن هذا النظام أدخل تغي ً
عىل منظومة الحكم وديناميكية جديدة غري معهودة تقوم عىل التوزيع الفعيل للسلطات وعدم تركيزها يف جهة
معينة عىل حساب املؤسسات األخرى من جهة ،وعىل تفعيل آليات الرقابة الحقيقية فيام بني السلطات وخاص ً
ة رقابة
السلطة الترشيعية عىل الحكومة من جهة أخرى.
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عمر إحرشان
أستاذ القانون العام والعلوم السياسية يف جامعة القايض عياض مبراكش .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف القانون
العام من جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء عام  .2011رئيس املركز املغريب لألبحاث وتحليل السياسات .له عدة دراسات
وبحوث منشورة ،منها" :األساس يف دراسة املصطلح القانوين" ،و"الحقوق والحريات يف ظل حالة الطوارئ :أعطاب
الترشيع واملالءمة والتنزيل".

التطور الدستوري باملغرب :العالقة بني السياق السيايس والنص القانوين
وأثرها يف التحول نحو الدميقراطية

تنطلق هذه الورقة من اعتبار كتابة الدستور لحظة تأسيسية تشكِّل متري ًنا دميقراطيًّا للشعوب ،وتجسيدًا إلرادة العيش
ن الدستور وسيلة ملا بعده؛ إذ ال
عا وعامل قوة .ولذلك ،فإ ّ
املشرتك ،واختبا ًرا لقدرتها عىل تدبري االختالف ليصبح تنو ً
فائدة يف وثيقة دستورية مستنسخة ،أو مفروضة قه ًرا ،أو ال ت ُحرتم مقتضياتها عند التطبيق ،أو ال ت ُراعى مبادئها يف
الترشيعات التي تتولد .ترصد الورقة التجربة الدستورية والسياسية املغربية ،من خالل عالقة النص الدستوري بالسياق
السيايس الذي يفرزه ،وأثر ذلك يف دمقرطة البالد .وهي تجربة غنية بسبب طول مدتها ،وتنوع مساراتها ،وعدم ثبات
شكل ومضمونًا ،وأثر
ً
منحناها ،وغزارة مخرجاتها .تم ترصد حركة الفاعلني ،وتأثري ميزان القوى يف الوثيقة الدستورية
هذه الوثيقة يف الحياة السياسية ،سواء كان ذلك يف االنتخابات أو املؤسسات التي تفرزها أو الثقة املجتمعية التي
تحظى بها؛ من أجل النظر إن كانت تستجيب ملتطلبات التحول نحو الدميقراطية.
نسعى ،كذلك ،إىل توضيح مفارقة اتسمت بها التجربة املغربية ،وهي شبيهة  -إىل حد بعيد  -بالتجربة التونسية يف
زمن الرئيس زين العابدين بن عيل .وتتمثل هذه التجربة يف عدم تناسب مستوى تحديث الدولة مع منسوب دمقرطتها.
وقد استنتجنا أن االنتقال نحو الدميقراطية قد يكون من خالل بوابة الدستور أو غريه ،وميكن ،يف املقابل ،أن يشكل
مدخل للتمكني للسلطوية إن مل يشتمل عىل ضامنات حقيقية أو شابت مضامينه "املناطق الرمادية" التي تفتح
ً
الدستور
الباب عىل مرصاعيه للتأويل املتناقض بحسب رغبات من ميلك السلطة.
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كامل جعالب
أستاذ التعليم العايل يف القانون الدستوري واملؤسسات الدستورية بجامعة الجلفة بالجزائر .حاصل عىل شهادة
الدكتوراه يف القانون العام من جامعة البليدة بالجزائر عام  .2012ترتكز بحوثه يف مجال القانون الدستوري ،ويركز
عىل موضوعات دولة القانون ،والقضاء الدستوري والحقوق والحريات الفردية .له عدة مؤلفات وبحوث منشورة ،منها:
"سلطة املجلس الدستوري الجزائري يف تفسري الدستور" ،و"الشكوى الدستورية أمام املحكمة الدستورية الفيدرالية
األملانية" ،و"مبدأ الفصل بني السلطات يف اجتهاد املجلس الدستوري الجزائري".

دولة القانون الدميقراطية :إشكالية املفهوم ومتطلبات الدسرتة
تقارب الورقة إشكالية بناء مفهومٍ لدولة القانون الدميقراطية ،يجمع بني مبدأ دولة القانون يف بُعده الدستوري،
والدميقراطية بوصفها قيم ً
ة سياسية ،وذلك من خالل البحث عن القيمة املشرتكة بني املفهومني التي تصلح أن
تحليل لفكرة الحقوق الدستورية بوصفها
ً
ول الدميقراطي .وتقدم الورقة
التح
ة
ي
لعمل
ة دستورية خادمة
تكون أدا ً
ّ
ّ
قيم
ة رضورة تجاوز املفهوم الشكيل لدولة القانون ،والرتكيز عىل الحقوق والحريات بوصفها
عامل مشرتكًا ،مؤكد ً
ً
ً
جوهرية يجب أن يعكسها القانون ،والبناء  -يف الوقت ذاته  -عىل مفهوم الدميقراطية الدستورية ،بوصفها صيغ ً
ة
حديثة للدميقراطية ،تسمح بتجاوز أزمات الدميقراطية التمثيلية التقليدية .وتبني الورقة أن الحقوق والحريّات العامة
النص عليها يف الدستور ،يف حزمة "حقوق
تشكّل ال ّرابط الذي يجمع بني دولة القانون والدميقراطية .ولهذا ،يشكّل
َّ
مهم
دستورية" ذات قيمة عليا ،متطلبًا أساسيًا لدسرتة دولة القانون الدميقراطية .ويؤدي القضاء الدستوري دو ًرا
ًّ
يف تحقيق دولة القانون الدميقراطية بوصفه مبدأً دستوريًّا ،من خالل التوفيق بني القيم الدستورية املتنازعة ،سواء
تلك املتعلّقة بالحقوق التي لها قيمة دستورية ،أو تلك التي تتعلّق باألهداف الترشيعية التي متلك األغلبية وضعها
وتنفيذها يف النظام الدميقراطي.
وتخلص الورقة إىل أن التوفيق بني سلطة األغلبية امل ُستمدّة من املبدأ الدميقراطي من جهة ،ومامرسة الحقوق
ول دميقراطي يف
والحريّات الفردية من جهة أخرى ،يُعترب أحد التحدّيات األساسية التي ميكن أن تواجه ّ
أي عملية تح ّ
ن دولة القانون الدميقراطية ،باعتبارها مبدأً دستوريًّا ،ستساهم يف ضامن أن يكون القانون ،الذي
مسارها الدستوري ،وأ ّ
مجسدًا للبعد الشكيل للقاعدة القانونية باعتبارها نتاج عملية ترشيعية تحتكرها األغلبيّة ،وأن
يُفرتض أن تخضع له الدولة،
ّ
يكون جوهره متعلّقًا يف الوقت ذاته بالقيم واملبادئ الدستورية العليا ،وال سيام تلك التي تتعلّق بالحقوق الدستوريّة.
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محمد املساوي
أستاذ التعليم العايل املشارك بجامعة ابن زهر يف املغرب .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من
جامعة القايض عياض مراكش عام  ،2010وشهادة التأهيل الجامعي من جامعة ابن زهر عام  .2015تتنوع اهتامماته
البحثية ما بني القانون الدستوري والفكر السيايس وحقوق اإلنسان .له عديد املنشورات العلمية ،منها "القانون
الدستوري والنظم السياسية" ( .)2017شارك يف مؤلفات جامعية ،منها "السياسة بني التواصل والعنف يف املجال
السيايس العريب :محاولة للفهم يف ضوء نظرية الفعل التواصيل لهابرماس" ،ضمن كتاب "العنف والسياسة يف
املجتمعات العربية املعارصة :مقاربات سوسيولوجية وحاالت" (.)2017

الدستور املغريب  2011وإشكالية تقييد سلطات امللك التنفيذية
شهد املجال السيايس الغريب يف العرص الحديث جدلً حول إمكانية تقييد سلطات امللك ،صاحب السيادة ومصدر
الدستور .وحتى تتحقق وظيفة الدستورانية ،أصبحت سلطات امللك رمزيةً ،حيث انتقلت السلطة السياسية للمؤسسات
السياسية ،وانتقلت معها فكرة التقييد ملجال الحكومة من دون فضاء امللك ،وهو ما أدى إىل بروز مفهوم امللكية
الربملانية .لقد كانت وظيفة الدستور يف النظام السيايس املغريب محل رصاع سيايس بني الفاعلني يف كل املحطات
فاعل مركزيًّا ساعيًا إىل جعل
ً
التي ارتكز فيها النقاش حول سلطات امللك ،والتي دارت بني املؤسسة امللكية  -بوصفها
فضاء امللك مجالً خارج الدستورانية  -واملعارضة التي راهنت عىل تحويل سلطات امللك إىل سلطات رمزية تحقق
ة جديدة لهذا الجدل ،وتجدد الطرح لفكرة
فكرة الدستورانية .ومتثل األزمة السياسية التي عاشها املغرب عام  ،2011دور ً
ن مبعانٍ متعددة؛ حيث ضغطت حركة  20فرباير والقوى املساندة لها من أجل تكريس املفهوم
امللكية الربملانية ،لك ْ
الغريب للملكية الربملانية ،يف حني سعت املؤسسة امللكية والنخب املساندة لها إىل بلورة مفهوم خاص للملكية
الدستورية الربملانية ،عىل نح ٍ
و يحتفظ فيه امللك بالسلطة التنفيذية.
وقد وظف املرشع الدستوري مفهوم امللكية الربملانية ،وحاول تقييد سلطات امللك التنفيذية ،وبالخصوص سلطة
تعيني رئيس الحكومة والوزراء ،لكن يف ظل فراغات تسمح بالتأويل .ويف مرحلة تنفيذ الدستور ،ومع خفوت الضغط
االجتامعي الذي كان متارسه حركة  20فرباير ،استطاعت املؤسسة امللكية عرب التأويل واملامرسة ،تكريس مفهومها
للملكية الربملانية ،حيث حافظ امللك عىل سلطته التنفيذية .فبدلً من أن يكون الدستور وسيلة لتقييد سلطات امللك،
ة لتدبري األزمة.
كان أدا ً
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محمد أحمد بنيس
أستاذ باحث يف املركز الجهوي ملهن الرتبية والتكوين بطنجة .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية
من جامعة محمد الخامس يف الرباط عام  ،2004وعىل التأهيل الجامعي من جامعة عبد املالك السعدي يف تطوان
عام  .2019تتنوع اهتامماته البحثية بني قضايا التحول الدميقراطي والنخب السياسية والعدالة االنتقالية .له العديد
من األبحاث املنشورة ،منها" :حقوق اإلنسان :جدل الكونية والخصوصية يف أداء الدولة املغربية يف مجال الحقوق
والحريات" ،و"لربل ٌ
ة من دون دميقراطية :دو ُر العوامل الخارجية يف استقرار السلطوية املغربية".

دستورانية التحول الدميقراطي يف إسبانيـا
توافق النخب يف دستور جديد استوعب
أسهمت عوامل كثرية يف نجاح تجربة التحول الدميقراطي يف إسبانيا ،أهمها
ُ
ريا يف تتويج هذا التحول
تناقضاتها األيديولوجية والسياسية وأعاد صياغتها يف منظومة جديدة .وأدّى الدستور دو ًرا كب ً
بتأطريه للتوافق االجتامعي واالقتصادي والسيايس الذي شهدته إسبانيا يف الفرتة  .1978-1976تهدف الورقة إىل
ِ
مساءل ِ
ِ
بتسليط الضوء عىل الكيفيات التي
وتفكيك حلقاتها التأسيسية،
ة دستورانية التحول الدميقراطي يف إسبانيا
أسهمت ،من خاللها ،يف تدبري تناقضات التحول الدستوري يف ظل الرشعية الفرنكوية ،وتخطي املشكلة التأسيسية
التي واجهت الفاعلني ،وتأطري التوافقات التي انبنت عليها معادلة هذا التحول ،وإعاد ِ
ة بناء الدولة اإلسبانية وفق
توازنات تتجاوز اإلرث السيايس والنفيس للحرب األهلية ،كل ذلك انطالقًا من التساؤل املركزي التايل :إىل أي ح ٍّد
وصول
ً
ساهمت املسألة الدستورية يف تأطري التوافقات التي توصلت إليها نخب النظام السابق واملعارضة ومواكبتها،
ة الدميقراطي ُ
إىل النجاح يف تحويلها إىل تعاقد دستوري وسيايس ت ُشك ُّل املرشوعي ُ
العريض؟
ة عنوانَه
َ
وتخلص الورقة إىل أن دور النخب يف فهم رضورة عدم تفكيك النظام السابق دفعة واحدة ،وتجنب التقاطبات الحادة،
صنع دمقرطة هادئة .وجرى القطع مع املبادئ والقيم التي استندت إليها رشعية النظام السابق ،مع الحرص عىل
الطابع التوافقي لهذه القطيعة .وقد رضيت نخبة نظام فرانكو باالنخراط يف وضع وثيقة دستورية دميقراطية ،أنضجتها
التوافقات املوازية ،كان أبرزها وأكرثها دالل ً
التوافق يف انبثاق السلطة التأسيسية من داخل هذا النظام .وما كان
ة
ُ
لهذا التحول أن ينجح دون التوافق يف دستور  1978الذي أنهى عقودًا من االنقسام املجتمعي ،وفتح املجال لالعرتاف
املتبادل بني مختلف القوى االجتامعية والسياسية .وقد قدمت الخربة اإلسبانية حال ً
ة فريدة لعالقة املسألة الدستورية
بالتحول الدميقراطي ،فقد غدا التحول آلي ً
ة إلضفاء الرشعية عىل الدستور وعملية إعادة بناء املجتمع والدولة.
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محمد باسك منار
أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية يف جامعة القايض عياض
مبراكش .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف القانون العام من جامعة محمد الخامس بالدار البيضاء عام  .2009تتنوع
اهتامماته البحثية بني قضايا الدميقراطية والتحول الدميقراطي ،واالنتخابات والدستور ،والحركات االحتجاجية .له عديد
املؤلفات ،منها كتاب "املشهد السيايس يف املغرب :دراسات يف سياقات ومآالت ما بعد دستور  .)2018( "2011وهو
عضو مؤسس ،وباحث رئيس ،يف املركز املغريب لألبحاث وتحليل السياسات .كام أنه عضو مؤسس يف مخترب األبحاث
القانونية وتحليل السياسات بجامعة القايض عياض.

دستور املغرب  :2011حدود التفعيل املؤسسايت والقانوين
تتناول الورقة بالتحليل والنقد مسار التفعيل املؤسسايت والقانوين لدستور  2011الذي ظل يحمل الخصائص الجوهرية
للهندسة الدستورية السابقة ،يف حني أنه استحدث  -بفعل تأثري سياق االحتجاجات العربية  -مضامني متقدمة .هذا الوضع
تفعيل
ً
دفع الباحثني واملهتمني إىل زعمٍ مفاده أنه يف اإلمكان اغتنام الهوامش املتاحة من أجل تفعيل الدستور
حثَ مدى فاعلية الدستور يف
دميقراط ًّيا يقطع مع املامرسات السلطوية السابقة .انطالقًا من ذلك ،تستهدف الورقة بَ ْ
الواقع ،من خالل تتبع دقيق ملسار إحداث املؤسسات وإصدار القوانني التنظيمية التي نص عليها دستور  .2011وخالل
ذلك تطرح الورقة عدة تساؤالت ،منها :أك ّرس تفعيل الدستور القطيعة مع الطبيعة السلطوية ملا قبل دستور  2011أم
استمرار النظام السيايس بخصائصه السابقة نفسها؟ وهل اتجه تفعيل الدستور نحو الدميقراطية ،أو عىل األقل نحو
انفتاح يحقق "االنتقال الثاين الكبري" للملكية؟ وما عنارص القطيعة ،والخط الفاصل ،يف ظل انجذاب املضامني املتقدمة
يف نص الدستور إىل الوراء ،والتأخر يف تطبقيها ،وفرض منحى محافظ يف تأويلها؟
وتبني الورقة فشل رهان التفعيل الدميقراطي ،يف ظل نظام دستوري ال يزال يحافظ عىل الجوهر غري الدميقراطي.
لقد عرف التفعيل املؤسسايت اختالالت تؤكد غياب التوازن املؤسسايت بني مؤسسة ملكية سامية وحاكمة من ناحية،
ومؤسسات تابعة يقيّدها "دستور غري مكتوب" من ناحية أخرى .وظلت تنحدر املبادئ والحقوق الدستورية وتعجز عن
إظهار الداللة الدميقراطية ملضامني الدستور .ومرجع ذلك إىل الصياغة املرنة ،وإعامل تأويل دستوري محافظ ،ابتغي
جا"؛ يقوم
اإلبقاء عىل الخصائص الجوهرية للنظام السيايس ملا قبل دستور  .2011وقد أنتج ذلك "عائقًا دستوريًّا مزدو ً
عىل مستوى النص الدستوري بالحفاظ عىل تراتبية السلطة والخصائص الجوهرية السابقة نفسها ،رغم بعض املضامني
املتقدمة ،رفقة عائق "دستور مخزين" غري مكتوب يعاند املضامني الدميقراطية التي فرضتها حاجة التكيّف الظريف مع
السياق االحتجاجي.
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محمد بليلض
باحث حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف القانون العام والعلوم السياسية من جامعة محمد الخامس عام  .2020تتنوع
اهتامماته البحثية بني دراسة الحركات االجتامعية ،وقضايا الهوية والتنوع الثقايف .له عديد البحوث ،منها" :الحركة
األمازيغية يف املغرب بني الثقايف والسيايس" ،و"مفهوم التسامح عند الحركة األمازيغية يف املغرب" ،و"الحقوق
اللغوية والثقافية ،وسؤال دولة الدميقراطية يف املغرب".

التيارات اإلسالمية واألمازيغية ودورها يف مسار مراجعة الدستور املغريب
عام 2011

تتمحور هذه الورقة حول دور كل من التيارات األمازيغية واإلسالمية يف مسار وضع الوثيقة الدستورية املغربية عام
 ،2011من خالل مقاربة إشكالية مرتبطة بكيفية تعاطي املرشع الدستوري مع مطالب هاتني الحركتني ،وهام الحاملتان
ملرشوعني مجتمعيني  -مختلفني ،بل متناقضني .وتسعى إىل الوقوف عىل كيفية التوفيق بني هذه املتناقضات
ففضل عن االختالفات املتعلقة باللغة والثقافة ،تنادي التيارات األمازيغية ،يف مجملها،
ً
داخل الوثيقة الدستورية.
بالدولة املدنية التي يتم فيها تحييد املجال الديني عن دائرة السياسة ،يف حني تنادي التيارات اإلسالمية بغري ذلك.
تنطلق الورقة من فرضيتني؛ تحاول األوىل ربط مشاركة هذه التيارات يف مسار املراجعة الدستورية بتعميق السلوك
الدميقراطي ،خاصة حينام يرتبط األمر بإعداد الوثيقة التي ترسم العالقة بني الحاكم واملحكوم ،يف حني تذهب الثانية
إىل أنه حينام تغيب الثقافة الدميقراطية لدى الفاعلني ،فإن هذه املشاركة تتحول إىل عامل سلبي .ويف ضوء ضغوط
رشع؛
الحركتني ،مثَّلت لحظة املراجعة الدستورية فرصة لهام لتكثيف الطلب عىل الوثيقة الدستورية ،وللضغط عىل امل ّ
كل منهام.
قصد االعرتاف مبطالبهام ،متوسلتني البحث عن تحالفات داخل دوائر أيديولوجية قريبة بالنسبة إىل ٍّ
وتخلص الورقة إىل أن هذه الرصاعات تجلَّت يف الوثيقة الدستورية ،وأن املرشع الدستوري قد تعامل معها بشكل
براغاميت ،من دون اللجوء إىل الحسم يف االختيارات والتوجهات؛ ما أفرز وثيق ً
ة دستورية قابلة للتأويالت املتعددة.
نصت ،يف املقابل ،عىل مجموعة من املبادئ التي
نصت عىل الدولة الدينية من خالل "اإلسالم دين الدولة" ،لكنها َّ
فقد َّ
تخص الدولة املدنية :حرية مامرسة الشعائر الدينية ،واملساواة بني الجنسني .وفيام يتعلق بدسرتة اللغات والثقافات،
َس الثنائية الثقافية :اإلسالمية العربية
رشع الدستوري برتسيم دسرتة اللغتني العربية واألمازيغية ،وحاول ك ْ
قام امل ّ
واألمازيغية ،بالتنصيص عىل روافد أخرى كالحسانية واألندلسية واملتوسطية واألفريقية .ويف األخري ،مل تؤسس
الوثيقة لالنتقال الدميقراطي؛ إذ تحولت إىل وثيقة لتدبري األزمة والخروج منها.
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محمد شفيق رصصار
محامٍ وأكادميي ،شغل منصب رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات يف تونس بني كانون الثاين /يناير  2014وأيار/
مايو  .2017حاصل عىل شهادة دكتوراه الدولة يف القانون العام ( ،)2008والشهادة الدولية يف معهد التعليم عن بعد
رضا يف كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس .توىل رئاسة قسم
"كورث بوش" بسويرسا ( .)2007يعمل أستاذًا محا ً
العلوم السياسية يف جامعة تونس املنار .وهو عضو مؤسس يف املنظمة العربية للقانون الدستوري .شغل عضوية
وا نشطًا يف لجنة الخرباء يف
الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي ،وكان عض ً
هذه الهيئة.

التوافق يف مسار وضع الدستور التونيس :الرضورة والحدود
تتناول الورقة التجديد يف أسلوب وضع الدستور عرب الجمعية التأسيسية املستندة إىل ضامنات توافقية ،والتي سارت
يف مسار االقرتاع ،من خالل الهيئة العليا لإلصالح ،وعرب االنتقال الدميقراطي ،وإنجاز أهداف الثورة .كام تفحص املقاربة
ريا،
التشاركية التي استهدفت إرشاك املجتمع املدين والخرباء يف أعامل اللجنة التأسيسية ،وبينت وسائل ذلك .وأخ ً
تبني دور التوافقات يف تجاوز األزمات التي مرت بها عملية التأسيس الدستوري ،ودور الحوار الوطني الذي قادته قوى
املجتمع املدين؛ لتأمني عملية االنتقال الدميقراطي ،وإنجاز الدستور .وتتطرق الورقة إىل مضامني التوافق الدستوري
خصوصا ما
التي أسست لالنتقال الدميقراطي ،وكيفية سعيه إىل تكريس الحقوق والحريات ،وبينت بعضً ا من عيوبه،
ً
جا للمسائل
يتعلق بتنظيم املؤسسات وعالقاتها البينية .تعرج الورقة عىل مسألة الهوية واملرجعية ،بوصفها منوذ ً
الخالفية خالل مرحلة وضع الدستور ،وكيفية بروز االختالفات بني املؤسسني حول املرجعية الفلسفية والدينية للدولة،
وعالقة الترشيع بالرشيعة ،وما نجم عن ذلك من مسائل تتعلق باإلرث وحقوق املرأة واملساواة .يف حني جاء التوافق
فضل عن تركيبة املحكمة الدستورية.
ً
حول التوطئة والفصلني األول والثاين،
وتظهر الورقة التوافقات حول املؤسسات السياسية ،وكيفية التوصل  -رغم تعقيدات املوضوع  -إىل اختيار النظام
الهجني القائم عىل الجمع بني ثنائية السلطة التنفيذية (رئيس دولة من جهة ،ورئيس حكومة يعكس األغلبية الربملانية
من جهة أخرى) ،مع ثنائية التمثيلية الشعبية بانتخاب رئيس الدولة والربملان مبارشة من الربملان .وتخلص الورقة إىل أن
املسار الـتأسييس التونيس قد جاء متمي ًزا يف سياقه ،ويف آلياته ومضمونه ،لكن بعد ستّة أعوام من وضع الدستور،
ما زالت اآلراء متناقضة من حيث تقييم املسار ،وهي تصل إىل درجة املناداة برضورة اإلصالح الدستوري ،من دون تشخيص
دقيق للخلل وأسبابه وطرق إصالحه.
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محمد نعيمي
أستاذ علم اجتامع التنظيامت مبعهد التنمية االجتامعية بالرباط .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية
من جامعة محمد الخامس باملغرب عام  .2019باحث مبركز الدراسات واألبحاث يف العلوم االجتامعية ،وعضو فريق
العمل مبرصد أمريكا الالتينية .تتمحور اهتامماته البحثية حول الحركات االجتامعية يف دينامياتها الداخلية والخارجية يف
املغرب .كام يهتم بدور الحركات االجتامعية يف االنتقال الدميقراطي يف العامل العريب وأمريكا الالتينية .يهتم يف
الوقت الراهن بدراسة الحركات املضادة للعنرصية بالواليات املتحدة األمريكية .له عدة بحوث ،منها "محدودية نظرية
االختيار العقالين يف سوسيولوجيا الحركات االجتامعية :حالتا حركة  20فرباير وحراك الريف يف املغرب".

ً
طريقا إىل االنتقال الدميقراطي يف تشييل
التعديل الدستوري
تتناول الورقة مكانة املسألة الدستورية يف التحول الدميقراطي الذي عرفته الدولة التشيلية يف أواخر مثانينيات
القرن املايض .لقد أظهرت كيفية معالجة املسألة الدستورية إبان عملية التحول الدميقراطي اختالفات ب ِّينة من بلد آلخر،
بحيث تتخذ هذه املعالجة يف بعض هذه البلدان شكل وضع دساتري جديدة؛ يف حني تكتفي يف بعضها اآلخر بتعديل
دساتري قامئة كام يف حالة تشييل موضوع هذا البحث .تهدف الورقة إىل بيان أن النجاح الذي حققته تجربة االنتقال
أساسا باملسألة الدستورية ،خاص ً
عرِف بالجيوب
الدميقراطي يف تشييل ،ال يخلو من حدود ترتبط
ة عرب استمرار ما ُ
ً
السلطوية يف الدستور املوروث عن الحكم العسكري ،لكن تظل لها أسباب أخرى تقرتن باإلشكال االقتصادي الذي ظل
يطرحه الخيار النيوليربايل املتبع منذ إرساء الدكتاتورية.
مهم يف االحتجاج السلمي املتواصل ضد النظام
وتخلص الورقة إىل نتائج عدة ،منها أن الحركات االجتامعية أدَّت دو ًرا
ًّ
العسكري .غري أن املسار االحتجاجي يلزمه ،يف لحظة معينة من تطوره ،أن يبحث عن السبل الكفيلة بالتقاطع وااللتقاء
مع املسار السيايس .وهنا ،نكون أمام نتيجة أخرى توصل إليها البحث ،وتخص ارتهان نجاح العملية االنتقالية مبدى قدرة
القوى الدميقراطية عىل تجاوز اختالفاتها السياسية واأليديولوجية ونسج تحالفات بينها؛ من أجل التمكن من قيادة
املسار االنتقايل .ويف هذا الصدد ،تبني الورقة أن النضال السيايس واالجتامعي يف أي مجتمع ال يغني عن قيام
النخب التي تقود املسلسل االنتقايل بتسطري أسس وقواعد دولة القانون يف وثيقة دستورية تكون مبنزلة القانون
معي بني الحكام واملحكومني.
األسمى املعبِّ عن عقد اجتامعي
َّ
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مروة فكري
أستاذة العلوم السياسية يف كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة .حاصلة عىل شهادة الدكتوراه من
جامعة نورث إيسرتن بالواليات املتحدة يف موضوع "الدبلوماسية العامة يف عرص اإلعالم اإلقليمي" عام  .2010باحثة
مختصة يف نظرية العالقات الدولية والعالقات الدولية والسياسات املعارصة يف الرشق األوسط ،وزميلة سابقة
مبنتدى الدراسات عرب القومية يف برلني بأملانيا .من بني اهتامماتها قضايا التحول الدميقراطي يف العامل العريب،
وقد قدمت العديد من األبحاث املنشورة بالعربية واإلنكليزية يف هذا املجال ،اختصت بأدوار وسائل اإلعالم العربية
والدولية يف سياق الربيع العريب ،ومعوقات التحول الدميقراطي يف البلدان العربية .نُرش لها كتاب "املثقف العريب
ومتالزمة ميدان تيانامنن" (.)2016

تصميم الدساتري وبناء الثقة :دراسة يف تجارب االنتقال الدميقراطي
من منظور مقارن

تبحث هذه الورقة يف دور عملية تصميم الدساتري يف الدفع بأطراف االنتقال الدميقراطي نحو التعاون ،بدلً من الرصاع
يف ضوء ما تتسم به عملية االنتقال الدميقراطي من قدر كبري من عدم اليقني فيام يتصل باملستقبل .وتركز عىل أربع
حاالت ناجحة يف تحقيق االنتقال الدميقراطي (بولندا ،وتشييل ،وجنوب أفريقيا ،وإندونيسيا) للوقوف عىل العوامل
املشرتكة التي ساهمت يف هذا النجاح .وت ُعنى بسرب الرتتيبات الدستورية التي أُديرت وفقًا لها عمليات االنتقال ،وذلك
ما أوسع من مجرد النصوص .وعرب منهجها املقارن ،تتوصل الورقة
اعتامدًا عىل مفهوم تصميم الدساتري ،باعتباره مفهو ً
إىل أن عملية تصميم الدستور عملي ٌ
ريا من املساومات
ة سياسية اجتامعية أكرث منها قانونية ،وإىل أنها تتطلب قد ًرا كب ً
واملفاوضات ،كام تتطلب مساعي إلحداث التوازن وتوافقًا واملالءمة بني الفواعل وتكوينات سياسية واجتامعية قامئة.
وقد عكست الحاالت محل الدراسة اختيار مسار االستمرارية الدستورية خالل الفرتة االنتقالية ،باستثناء حالة جنوب أفريقيا.
كذلك ،اتخذ االنتقال يف الحاالت األربع مسا ًرا تدرجيًا ،ال ثوريًّا ،حيث استغرق التفاوض واملساومة عدة أعوام .كام اتسمت
أي فاعل من الفواعل السياسية األساسية ،مبا
عملية تصميم الدستور يف الحاالت جميعها بالشمول؛ إذ مل يُستبعد ّ
بغض النظر عن الجرائم أو الفظائع التي تم ارتكابها يف املايض.
فيها عنارص النظام القديم ،والقوى املتحالفة معه،
ِّ
وهذا ما أدى يف أغلب الحاالت إىل التعامل مع العدالة االنتقالية بعيدًا عن منطق االنتقام أو تصفية الحسابات .ومتيزت
ح ُّد من السلطة املطلقة لألغلبية  Counter majoritarianلتبديد الكثري من املخاوف ،وبناء
الحاالت األربع بتبني ترتيبات ت َ ُ
الثقة بني األطراف السياسية يف ظل مناخ عدم اليقني والتشكك الذي يسود فرتات االنتقال .ومن هنا ،تظهر أهمية
استخدام الفرتة االنتقالية لرتسيخ الثقة بني الخصوم السياسيني وتعزيز روح التعاون فيام بينهم.
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مسلم بابا عريب
محارض بقسم العلوم السياسية يف جامعة قاصدي مرباح يف ورقلة .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم
السياسية من جامعة الجزائر عام  .2017تتنوع اهتامماته البحثية بني قضايا العالقات املدنية – العسكرية ،واإلصالح
م بقضايا الدستور والتحول الدميقراطي باملنطقة العربية .نرش عددًا من الدراسات
السيايس باملنطقة العربية .مهت ٌّ
املحكمة ،وله كتاب بعنوان" :صناع الرؤساء :بحث يف رسديات الظاهرة العسكرية بالجزائر" ( .)2019وهو عضو هيئة تحرير
مجلة الناقد لألبحاث السياسية.

التدبري الدستوري لالنتقال السيايس يف الحالة الجزائرية :هل تلبي املسالك
الدستورية القامئة مطالب الحراك الشعبي؟

تعالج هذه الورقة مسألة الرتتيبات الدستورية للمرحلة االنتقالية ،كواحدة من القضايا الجوهرية يف مسار االنتقال
السيايس ،وما تطرحه السجاالت السياسية يف السياق االنتقايل حول مضامني الوثيقة الدستورية املوروثة من
املرحلة املاضية ،وموقعها من التغيري السيايس املنشود .وتقارب الورقة املوضوع من خالل الحالة الجزائرية والحراك
الذي تشهده منذ شباط /فرباير  ،2019حيث كان املنطق الثوري يفرض تجاوز األطر الدستورية القامئة ،بوصفها إحدى
وسائل الرشعنة الشكلية للمنظومة السياسية املنهارة ،إال أن الرغبة يف ضامن رشعية املسار ومنع حالة الفراغ
املؤسسايت دفعت إىل اتجاه آخر .من هنا ،تحاول الورقة تطبيق املقوالت األساسية للدستورانية االنتقالية Transitional
 Constitutionalismعىل واقع التجربة القامئة يف الجزائر ملعرفة مدى إمكانية إنجاز التغيري السيايس السلمي عرب
اآلليات ،أو الرتتيبات ،الدستورية املستمدة من النصوص املوروثة.
وتخلص الورقة إىل أن التجربة الجزائرية ،مقارن ً
ة بحاالت عربية مشابهة ،متيزت بفرض املؤسسة العسكرية ملخطط
ة إىل تدابري دستورية مستمدة من النصوص السارية ،مل تكن مقنع ً
ة بالنسبة
سيايس إلدارة املرحلة االنتقالية ،مستند ً
إىل من رأوا يف هذه الرتتيبات تقييدًا ملسار التغيري الذي يرجح كفَّة إعادة إنتاج املنظومة القامئة عىل حساب إمكانية
عا من السابقة يف الحالة الجزائرية هو اقتصار مفهوم الحل الدستوري
إنجاز التغيري السيايس السلمي .وما يشكل نو ً
عىل املقتضيات الحرفية ملنطوق النص الدستوري ،من دون تعديالت دستورية جزئية ،وال مرا جعة جوهرية للبنية
املوروثة ،ومن دون توظيف ملا تتيحه التدابري الدستورية االنتقالية من أدوات لتجاوز مأزق عدم استيعاب تحديات اللحظة
السياسية .وبيّنت الورقة أن القوى املحافظة متكنت ،عرب توظيف انتقايئ للمقتضيات الدستورية ،من التحكم يف مسار
إدارة املرحلة االنتقالية ،واختزلت مسار العملية السياسية يف شغل منصب رئيس الجمهورية ،يف حني أنها مل تجاوزها
يف مناسبات عديدة لتنفيذ أجندة سياسية تخدم حرص مجال التغيري يف مستوى محدود.
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نضال امليك
باحث بجامعة الفال بكندا .حاصل عىل شهادة املاجستري يف القانون العام من كلية العلوم القانونية والسياسية
ومنسق املركز املتعدّد االختصاصات للبحوث حول أفريقيا
واالجتامعية بتونس عام  .2004عضو بعد من الهيئات العلمية
ّ
والرشق األوسط بكندا .تتمحور أبحاثه حول العالقة بني القانون الدويل واملنظومات القانونية الوطنية العربية واالنتقال
الدميقراطي يف الدول العربية .له عديد املقاالت يف مجالت دولية محكّمة ويف منشورات جامعية.

تأثري القانون الدويل لحقوق اإلنسان يف الدساتري العربية الجديدة
تهدف هذه الورقة إىل اإلجابة عن سؤالني ،هام :ما تأثري القانون الدويل لحقوق اإلنسان يف الدساتري العربية الجديدة؟
وهل ميكن أن يسهم هذا التأثري يف إنجاح االنتقال الدميقراطي وتركيز أنظمة دميقراطية يف الدول العربية التي
اعتمدت دساتري جديدة؟ وتعتمد الورقة يف اإلجابة عن هذين السؤالني دراسة تأثري القانون الدويل لحقوق اإلنسان
النص الدستوري
م اختيارها ،بوصفها حاالت للدراسة ،عىل مستوى املسار التأسييس ،ومستوى
ّ
يف الدساتري التي ت ّ
ورات الحديثة يف القانون الدويل تذهب يف اتجاه بلورة قاعدة قانونية مفادها رضورة
ذاته.
وتبي الورقة أ ّ
ن التط ّ
ّ
رشا ،أو عرب االستفتاء.
ومبا
ا
م
عا
ا
ب
انتخا
املنتخبة
التأسيسية
الجمعيات
عرب
سواء
الجديدة،
للدساتري
الدميقراطي
اإلعداد
ً
ًّ
ً
ن بناء الدولة واملنظومة القانونية كلّها عىل أساس دميقراطي يضع اللّبنة األوىل واألساسية عىل
ومن الطبيعي أ ّ
طريق بناء الدولة الدميقراطية ،وهو ما يكسب مسألة طريقة إعداد الدستور أهمي ً
ما عىل مستوى محتوى
ة قصوى .أ ّ
حا وجليًّا ،سواء يف مستوى ما يتعلّق به من
ّ
النص الدستوري ذاته ،فيبدو تأثري القانون الدويل لحقوق اإلنسان واض ً
م تناولها) ،أو املعجم الحقوقي الذي يجد جذوره
إشارة مرجعية يف الدساتري (وإ ْ
ن بدرجات مختلفة بني الدساتري التي ت َّ
املؤسسات الدستورية الداعمة للدميقراطية.
أساسا  -يف القانون الدويل ،أو تقنيات حامية الحقوق املعرتف بها ،أو
ّ
ً
مها التباين بني الدساتري الثالثة التي وقعت دراستها عىل مستوى شكل
وتخلص الورقة إىل مجموعة من النتائج أه ّ
حا ودميقراطية
املسار التأسييس .وتؤكّد وجود رابط سببي بني املسار التأسييس الدميقراطي وتركيز نظام أكرث انفتا ً
صحيح أيضً ا (الحالة املرصية) .وتخلص الورقة ،أيضً ا ،إىل حدوث تراجع
ن العكس
(الحالتان التونسية واملغربية) ،وتؤكّد أ ّ
ٌ
م ،وإن كان هذا الرتاجع نسب ًّيا ومتفاوت ًا بحسب الدولة ،بسبب الريبة والتحفّظ إزاء القانون الدويل لحقوق اإلنسان؛
مه ّ
يبش بإمكانية انفتاح أكرب لألنظمة السياسية ،خاص ً
ة يف تونس واملغرب ،وتركي ٍز أعمق للدميقراطية ،واحرتامٍ لحقوق
ما
ّ
اإلنسان.
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الخبــــــــراء
امللخـصــات

ألفت محمد الدبعي
أستاذة مساعدة يف علم االجتامع بجامعة تعز يف اليمن .حاصلة عىل شهادة الدكتوراه يف علم االجتامع من الجامعة
وا يف
األردنية عام  .2010تحارض يف علم اجتامع املرأة ،وعلم االجتامع القانوين ،وعلم االجتامع السيايس .كانت عض ً
مؤمتر الحوار الوطني باليمن الذي انعقد بعد "ثورة فرباير  ،"2011وعملت ضمن فريق العدالة االنتقالية واملصالحة
الوطنية عام  .2013شاركت يف صياغة مسودة الدستور اليمني الجديد الذي جاء وفقًا ملخرجات مؤمتر الحوار الوطني
وا ،يف املجموعة االستشارية ملبعوث األمم املتحدة يف جنيف يف مشاورات
عام  .2015كام شاركت ،بصفتها عض ً
السالم يف اليمن يف كانون األول /ديسمرب  .2018لها العديد من املساهامت العلمية يف مجال العدالة االنتقالية
والدميقراطية ،ومشاركة املرأة ،وقضايا العنف ضد النساء .نُرش لها كتاب توثيقي عن الثورة اليمنية بعنوان "مسرية
الحياة :الضوء القادم من تعز بعيون ثائرة" (.)2012

املسألة الدستورية يف اليمن بعد ثورة 2011
ة الخليجية اإلطا َر السيايس والقانوين للتسوية بعد "ثورة فرباير  ."2011ورافق نقل السلطة عقد مؤمتر
مثلت املبادر ُ
للحوار الوطني لبحث أولويات التغيري ،وللتأسيس لدستور جديد .سعى املؤمتر الذي حمل شعار "الشعب يكتب دستوره"
م استحداث دائرة للمشاركة الشعبية دعت املواطنني للتقدم
لضامن مشاركة واسعة من كل مكونات املجتمع اليمني ،وت ّ
برؤاهم حول الدستور ،مبن فيهم شباب الثورة واملثقفون واألكادمييون وقوى املجتمع املدين .وما تلقَّاه املؤمتر
عا للوعي الشعبي بأهمية
من مقرتحات من األفراد واملنظامت وجد طريقه إىل لجنة صياغة الدستور الحقًا .وكان ذلك داف ً
دعم لتنفيذ التوافقات
الدستور ،الذي ميثل ضامنة للحفاظ عىل حقوقه وإنجاز أهداف ثورته .وشكّلت وثيقة الضامنات
ً
التي خرج بها املتحاورون ،عرب تحديدها ملعايري تشكيل اللجنة الدستورية ،وآلية عملها .وتلقَّت الهيئة الوطنية للرقابة
عىل تنفيذ مخرجات الحوار مسودة الدستور للمراجعة وضامن التزامها مبرجعية وثيقة الحوار.
حرصت لجنة الصياغة عىل وضع مسودة دستورية تعكس تطلعات اليمنيني للتغيري ،وتتعاطي مع مشكالت املجتمع
سبيل .استمعت اللجنة إىل العديد من الخرباء املحليني والخرباء العرب واألجانب؛ ما منح
ً
الرئيسة ،واعتمدت التوافق
د
اللجنة معي ًنا يناسب مسعاها للتأسيس الدستوري ملرشوع الفدرالية الذي يتناسب مع واقع اليمن .لقد
يس اعتام ُ
َّ
التوصل إىل عديد التوافقات ،وع َّزز الحقوق والحريات ،ودسرتة
َ
وثيقة مؤمتر الحوار إطا ًرا مرجعيًّا لصياغة مسودة الدستور
فضل عن وضع ضامنات لعدم عودة التسلطية .وقد تعرثت الوثيقة بسبب اختالف الفرقاء ،وجاءت
ً
حقوق النساء والشباب،
أساسا لعقد اجتامعي جديد يف اليمن.
الحرب لتعطلها .وما زالت هذه املسودة تنتظر انتهاء الحرب لتعود
ً
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توم غينسربغ
يشغل غينسربغ منصب أستاذ ليو سبيتز للقانون الدويل ،وباحث لودفيغ وهيلدا وولف ،وأستاذ يف العلوم السياسية
بجامعة شيكاغو .يركّز يف عمله عىل القانون الدويل واملقارن من منظور متعدد التخصصات .حائز عىل بكالوريوس
يف الدراسات اآلسيوية ودكتوراه يف القانون ودكتوراه يف الترشيع والسياسة االجتامعية من جامعة كاليفورنيا
يف بريكيل .كتابه األحدث هو "إنقاذ الدميقراطية الدستورية" ،وقد ألّفه باالشرتاك مع عزيز الحق .ومن كتبه السابقة:
"املراجعة القضائية يف الدميقراطيات الجديدة" ( )2003الذي حصل عىل جائزة يس هريمان بريتشيت من الجمعية
األمريكية للعلوم السياسية ،و"صمود الدساتري الوطنية" ( )2009الذي حصل أيضاً من الجمعية األمريكية للعلوم
السياسية عىل جائزة أفضل كتاب ،و"املكانة القضائية" ( .)2015يشارك حاليًا يف إدارة مرشوع الدساتري املقارنة الذي
متوله مؤسسة العلوم الوطنية ،ويهدف إىل جمع وتحليل دساتري جميع الدول القومية املستقلة منذ عام  .1789عمل
قبل التحاقه بتدريس القانون ،مستشا ًرا قانونيًا ملحكمة املطالبات اإليرانية  -األمريكية يف الهاي ،هولندا ،ويعمل حاليًا
مع وكاالت تنمية دولية وحكومات عدة يف مجال اإلصالح القانوين والدستوري .وهو عضو يف األكادميية األمريكية
للفنون والعلوم.

الحق يف الخروج عىل السلطة يف القانون الدستوري املقارن
متى تكون االنتفاضة ضد سلطة ظاملة أم ًرا مرب ًرا؟ مل يكتسب هذا السؤال أهمية كبرية لشعوب الرشق األوسط يف
الوقت الحارض فحسب ،بل كان موضع اهتامم عميق ملؤسيس الواليات املتحدة أيضاً .فمن خاللهم ،حصلت الدساتري
الحديثة عىل أسسها .ولعله من غري املفاجئ إذن أن تسمح دساتري دول عديدة لشعوبها بالوقوف يف وجه حكوماتها،
أو حتى اإلطاحة بها يف ظل ظروف معينة .لكن قلّام أُجري حتى اآلن ،تحليل منهجي وتجريبي عن مدى انتشار هذا الحق
املزعوم يف املقاومة ضمن الدساتري الوطنية ،أو الحوافز التي تدفع ص ّناع الدساتري إىل تبني هذا الحق .يحاول هذا
املقال تنفيذ هذه املهمة ،اعتامدًا عىل بيانات مرشوع الدساتري املقارنة لتوضيح توزّع مواد "الحق يف املقاومة"
وأدائها الوظيفي .ويخلص إىل دور هذه املواد يف الكشف عن املقاصد املهمة للدساتري.
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عامر بوضياف
م بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تبسة الجزائرية وعميدها األسبق .رأس املجلس العلمي
أستاذ القانون العا ّ
م
العا
القانون
تخصص
ضمن
الحقوق،
شعبة
يف
الدكتوراه
شهادة
يف
التكوين
فريق
رئيس
وهو
عهدات.
للكلية خمس
ّ
 املؤسسات الدستورية واإلدارية .شغل رئاسة مجلس أخالقيات املهنة الجامعية يف جامعة تبسة .له عديد املؤلفاتواألبحاث العلمية يف مجال القانون.

مطالب الحراك الشعبي عام  2019يف الجزائر واملرشوع التمهيدي لتعديل الدستور
يف خالل الحراك الشعبي السلمي الكبري الذي انطلق منذ شباط /فرباير  ،2019رفعت قوى التغيري عديد الشعارات،
وقد كان يف مقدمتها رفض ترشح عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية – آنذاك  -لعهدة خامسة .ومن جملة ما طالب
به الحراك تحديد العهدات الرئاسية ،والحد من هيمنة السلطة التنفيذية ،وإقرار استقالل الربملان ،واستقالل القضاء،
مع توفري املزيد من الضامنات ،واستقالل جهات الرقابة األخرى عىل اختالف أنواعها ،وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم
االنتخابات ،وأخلقة الحياة العامة ،والحد من املحسوبية والرشوة واستغالل النفوذ ،وتكريس املزيد من الحقوق
والحريات ،وغريها كثري .ومثة ارتباط ترصده هذه املداخلة بني مطالب الحراك الشعبي املختلفة وما ورد يف مرشوع
تعديل الدستور عام  2020الذي أرشف عىل إعداده فريق خرباء بتكليف من رئيس الجمهورية .وإزاء هذا املرشوع ،تثور
جملة من األسئلة تتعلق مبدى تكريس التعديل الدستوري ملطالب الحراك الشعبي ،وطبيعة مطالب الحراك ذات البعد
املؤسسايت ،وهي تشمل إعادة هيكلة بعض املؤسسات ،ونوعية الحقوق والحريات التي يجري تضمينها ،والنصوص
الدستورية التي تخص استقالل الربملان ،واستقالل القضاء ،والضامنات املكفولة يف هذا الجانب ،وما يتعلق بضامنات
استقالل أجهزة الرقابة املختلفة .تتعرض املداخلة لهذه التساؤالت حول املرشوع عىل املستجد من األحكام وربطها
مبطالب الحراك ،وتحاول الكشف عن بعض الفراغات املسجلة بخصوص هذه الوثيقة .وتتطرق يف ذلك إىل موضوعات
موقع الحراك الشعبي يف ديباجة املرشوع ،وضامنات استقالل القضاء ،وضامنات استقالل الربملان ،وضامنات استقالل
أجهزة الرقابة ،وتكريس املزيد من الحقوق والحريات ،وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم االنتخابات ،إضاف ً
ة إىل موضوع أخلقة
الحياة العامة ومكافحة الفساد .وتطرح املداخلة توصيات تتعلق مبضمون الوثيقة وتربطها مبطالب الحراك الشعبي
عىل نح ٍ
و يعزز سلطة الشعب يف التغيري والتحول الدميقراطي.
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غابرييل نيغريتو
يعمل غابرييل نيغريتو أستاذًا للعلوم السياسية يف معهد العلوم السياسية يف الجامعة الكاثوليكية يف سانتياغو
دي تشييل .يركز بحثه عىل السياسة الدستورية املقارنة والتغيري االنتخايب والدستوري والتصميم املؤسيس
واملؤسسات السياسية املقارنة ،والسيام ما يرتبط منها بقضايا أمريكا الالتينية .نرش مقاالت أكادميية عدة وفصول كتب
يف هذه املوضوعات يف الواليات املتحدة وأوروبا وأمريكا الالتينية .وأحدث كتبه يف هذا املجال هي "إعادة صياغة
الدساتري يف األنظمة الدميقراطية :آفاق نظرية ومقارنة" (مطبعة جامعة كامربيدج ،يصدر قريبًا )2020 ،و"عمليات بناء
الدساتري يف أمريكا الالتينية" (املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،)2018 ,و "صنع الدساتري :الرؤساء واألحزاب
واالختيار املؤسيس يف أمريكا الالتينية (مطبعة جامعة كامربيدج .")2013 ،عمل مستشا ًرا يف هيئة األمم املتحدة
واملؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،ويف مؤسسات وطنية عامة عدة معنية
بالتصميم املؤسيس واإلصالحات الدستورية واالنتخابية .كام عمل أستاذا ً زائرا ً يف جامعات عدة ،بينها جامعة نوتردام
وجامعة كولومبيا وجامعة برينستون وذا نيو سكول للبحوث االجتامعية وجامعة ساو بابلو وجامعة كارلوس الثالث
مبدريد وجامعة توركواتو دي تيال.

الدروس املستفادة من التصميم املؤسيس يف أمريكا الالتينية
لقد أدت موجة الدمقرطة التي بدأت يف أمريكا الالتينية يف نهاية سبعينيات القرن املايض إىل سلسلة تغيريات
دستورية سعت إىل تفكيك املؤسسات املوروثة من املايض الديكتاتوري .لكن عمليات التكيّف الدستوري هذه ،مل تؤد
دامئًا إىل تعميق الدميقراطية ،سواء من حيث أصولها أو مضامينها أو تنفيذها .ففي بداية االنتقال إىل الدميقراطية،
توفّر لدى أنظمة استبدادية متعددة ما يكفي من القوة التفاوضية الستبقاء مواد دستورية تحد كثريا ً من سلطة األغلبية
االنتخابية واملؤسسية .ويف الوقت نفسه ،أدت التغيريات الدستورية املتعددة التي أجريت يف ظل الدميقراطية إىل
تعزيز سلطة الرؤساء ،والحد من الرقابة الترشيعية أو القضائية ،أو تقييد سلطة املساءلة لدى املمثلني املنتخبني   .ويف
هذا املداخلة ،أحلل العوامل املختلفة التي جعلت التغيريات الدستورية يف أمريكا الالتينية تسهم يف إحراز تقدم ،أو،
عىل العكس ،يف تآكل الدميقراطية يف املنطقة منذ عام  1978وحتى اآلن .وتقول أطروحتي الرئيسية بأن التغيريات
التي تتضمن أكرب إمكانات تعميق للدميقراطية هي التي أُقرت نتيجة مفاوضات ومداوالت شاملة بني معظم القوى
السياسية املنتخبة ،عملت فيها املشاركة الشعبية كتكملة إضافية إىل التعددية التمثيلية وليس كبديل عنها ،وتوسعت
حقوق املواطنني بالتزامن مع تشديد القيود الترشيعية والقضائية عىل السلطة التنفيذية .وألن فعالية الدساتري تعتمد
عىل عوامل تتخطى أصولها ومضامينها ،فإنني ال أعتزم تقديم تفسري كامل الستقرار وجودة الدميقراطيات الجديدة
جا معيارياً لتقييم رشعية اإلجراءات الحكومية،
يف أمريكا الالتينية ،مع مرور الوقت .لكن مبا أن الدساتري تشكل منوذ ً
فإنني أعتزم استخالص دروس تجربة أمريكا الالتينية بشأن الظروف التي تجعل األسس الدستورية أكرث أو أقل مالءمة
للدميقراطية ،مع مرور الوقت.
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كاتيا باباجياين
انضمت كاتيا باباجياين إىل مركز الحوار اإلنساين بجينيف يف عام  ،2006وتشغل حاليًا منصب مديرة دعم السياسات
والوساطة يف املركز .يتمحور عملها عىل تصميم عمليات السالم ،والسيام عمليات الحوار الوطني ووضع الدساتري.
ويف إطار عملها يف املركز ساعدت يف عمليات سالم عدة يف ليبرييا وليبيا وسوريا وميامنار وأوكرانيا والفيليبني
وغريها .انتُدبت للعمل مع األمم املتحدة لدعم مساعي الحوار الوطني يف اليمن ،حيث شاركت بطرح أفكار مقارنة حول
تصميم عمليات الحوار الوطني .عملت قبل انضاممها إىل املركز يف املعهد الدميقراطي الوطني ومنظمة األمن
والتعاون يف أوروبا ومكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ .وقد
اتخذت من روسيا والبوسنة والهرسك والعراق مقرات لها .حائزة عىل بكالوريوس من جامعة براون ،وماجستري يف
اإلدارة العامة من جامعة برينستون ،ودكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة كولومبيا .وقامت بتدريس موضوعات
بناء السالم وبناء الدولة يف املعهد العايل للدراسات الدولية والتنمية يف جنيف ويف جامعة كولومبيا.

ّ
الهشة
الدروس املستفادة من عمليات السالم ووضع الدستور يف البلدان
واملتأثرة بالرصاعات

ما مبوازاة عملية السالم أو بصفتها جز ًءا
رضرة من النزاعات إ ّ
غال ًبا ما تجري عملية وضع الدستور يف الدول الهشّ ة واملت ّ
منها .وهذا يجعل عملية وضع الدستور مختلفة عن العملية املامثلة التي تجري يف الدول التي قد تكون يف مرحلة
عا عنيفًا .يف ما ييل بعض العوامل التفضيلية  1-غال ًبا ما تكون أسس
انتقال من نظام سيايس إىل آخر ،ولكنها ال تشهد نزا ً
النظام املدين غري متوافرة ويتواصل النزاع العنيف يف أثناء إجراء املفاوضات بشأن الدستور .ولهذا ،غالبًا ما تعكس
مسودّات الدساتري وجهات نظر الجهات املسلّحة ،ال اعتبارات املجتمع ككل .وتكون هذه النصوص هي اتفاقيات سالم أكرث
منها دساتري ،ما يعني أنها تنظّم مكاسب التوازن العسكري . 2-نتيجة ما سبق ،وبصورة جزئية ،تواجه الدساتري التي يتم
التفاوض عليها بينام ال يزال النزاع دائ ًرا ،صعوب ً
د.
ة يف التطبيق ،وخاصة فيام يتصل باألحكام املتعلّقة بتقاسم املوار 
يف التسعينيات ويف العقد األول من القرن الحادي والعرشين بصورة جزئية ،كان مجال الوساطة قاد ًرا عىل دعم أطراف
ما تفصيلية بشأن تقاسم السلطة واملوارد،
النزاع يف
ّ
منت أحكا ً
التوصل إىل "صفقات كبرية" ،وإنجاز اتفاقيات شاملة ،تض ّ
والرتتيبات الدستورية ،والقضايا التنموية واإلنسانية ،إضافة إىل نرش عمليات حفظ السالم .إال أن الجهود املعارصة
الساعية لتحقيق السالم ،تواجه نزاعات تدوم لفرتة أطول ،وتخضع للتدويل ،ولها عواقب إنسانية كبرية .يف هذه الحاالت،
التوصل
تكمن املعضلة التي تواجه ص ّناع السالم يف كيفية وضع بعض أسس الحوكمة الرشيدة عندما ال تتوافر رشوط
ّ
التوص َل إىل اتفاقيات بشأن بعض جوانب إدارة املوارد أو الحوكمة املحلية.
إىل اتفاق عىل الدستور .قد يستلزم ذلك،
ّ
ما ،بينام تساهم بشكل مثايل أيضً ا يف االعتبارات طويلة
قد تدفع مثل هذه االتفاقيات الجزئية عملية صنع السالم قُ ُد ً
األمد لبناء املؤسسات عىل مستوى الدولة .ويشكّل السؤال عن كيفية تحقيق ذلك بشكل جيد وتحت أية ظروف ،تحديًا
ريا لعملية صنع السالم املعارصة.
كب ً
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ماركوس بوكينفورديه
يعمل ماركوس بوكينفورديه أستاذًا مشاركاً للقانون الدستوري املقارن يف قسم الدراسات القانونية يف الجامعة
رئيسا للفريق االستشاري لهيئة تخطيط السياسات يف الوزارة االتحادية
األوروبية املركزية ،بودابست ،املجر .وبصفته
ً
للتعاون االقتصادي والتنمية (بون ،برلني ( ،))2012-2011فقد اكتسب بعض الخربات العملية املبارشة يف عمليات صنع
مسؤول ومدير برنامج باإلنابة يف مرشوع بناء الدساتري يف
ً
القرار السيايس .عمل بني عامي  2009و ،2011موظفًا
املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف ستوكهومل ،السويد .وشغل بني عامي  2001و 2008منصب رئيس
مرشوعات أفريقيا وزميل باحث رئييس يف معهد ماكس بالنك للقانون العام املقارن والقانون الدويل يف هايدلربغ.
انتدبته وزارة الخارجية األملانية بني عامي  2006و ،2007إىل مفوضية التقييم والتقدير يف السودان بصفة خبري قانوين.
وقد كُلفت هذه املفوضية مبهمة دعم تنفيذ اتفاقية السالم الشامل يف السودان واإلرشاف عليها .وأثناء عمليات بناء
الدستور يف السودان والصومال وتونس وليبيا ،عمل مع املجالس الدستورية املعنية ،وشارك كذلك يف العمليات
الدستورية يف أفغانستان ونيبال واليمن وميامنار .شارك يف تأليف "دليل عميل لبناء الدساتري" الصادر عن املؤسسة
الدولية للدميقراطية واالنتخابات (مرتجم إىل اللغات العربية والبورمية والفيتنامية) ،والعديد من أدلة معهد ماكس
بالنك حول بناء الدساتري .عمل ماركوس مستشارا ً يف الشؤون الدستورية يف األمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ والجمعية األملانية للتعاون الدويل والهيئة األملانية للتبادل الثقايف واملؤسسة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات ووزارة الخارجية األملانية ومؤسسة فريدريش إيربت ومؤسسة كونراد أديناور.

ُ
عدل) :تقييد فرتات الرئاسة يف شامل أفريقيا
سيادة القانون
(امل ّ
رزحت معظم بلدان شامل أفريقيا تحت حكم رؤساء أباطرة حتى جاء الربيع العريب .ومل يحرص الذين قاموا بصياغة
الدساتري الجديدة عىل التخفيف بشكل عام من صالحيات السلطات التنفيذية فحسب ،بل وتقييد املدة الزمنية الكلية
التي يقضيها الرؤساء يف مناصبهم .وتتناول هذه املداخلة خيارات التصميم التي اعتمدتها دول شامل أفريقيا الحتواء
سلطة الرئيس من خالل تقييد املدة الدستورية ،وتقييم مدى نجاحها حتى اآلن .كام ت ُقارن تجارب شامل أفريقيا األخرية
مع تجارب دول أفريقيا جنوب الصحراء ،وتتوصل إىل بعض النتائج التي نأمل أن تساعد يف تعزيز بقاء املواد الدستورية
التي تُقيد مدة الفرتة الرئاسية.
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محمد أتركني
أستاذ التعليم العايل بجامعة محمد الخامس بالرباط .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية عن أطروحة
بعنوان "االنتقال الدميقراطي والدستور :قراءة يف فرضية تأسيس القانون الدستوري لالنتقال الدميقراطي" .عضو
سابق بكل من املجلس الدستوري ،واملحكمة الدستورية ،يف اململكة املغربية .خبري يف دساتري االنتقال الدميقراطي،
وباحث متخصص يف القضاء الدستوري .له عديد املؤلفات ،من بينها كتابان أحدهام "الدستور والدستورانية :من دساتري
فصل السلط إىل دساتري صك الحقوق" ( ،)2007واآلخر "مباحث يف فقه الدستور املغريب" (.)2020

القضاء الدستوري يف املغرب واالجتهادات يف مسائل التمييز اإليجايب
عملت الكتابة املفتوحة للدستور املغريب عىل توسيع مجاالت الفعل املرتوكة للقايض الدستوري يف تفسري الوثيقة
الدستورية وتأويلها ،وال سيام من خالل اإلشكاالت التي يظهر فيها النص الدستوري كأنه يقدم مبادئ متناقضة
ومفتقدة لالنسجام؛ فالدستور املغريب ينص عىل عدم التمييز عىل أساس الجنس ،وعىل حظر كل أشكال التمييز
ومكافحتها (ديباجة الدستور) ،وعىل املساواة بني الرجل واملرأة ،وعىل غاية املناصفة بني الرجل واملرأة (الفصل
 ،)19كام اشتملت أحكامه عىل دعوة املرشع إىل تشجيع الرجل واملرأة عىل الولوج املتكافئ يف الوظائف االنتخابية
(الفصل  .)30فكيف ميكن تحقيق "الوحدة" بني هذه املبادئ الدستورية؟ وهل يتعارض إرساء آلية للتمييز اإليجايب
لتمثيل النساء يف مجلس النواب (الغرفة األوىل للربملان) مع حظر التمييز ،ومع مبدأ املساواة املكرسني دستوريًّا؟
وما القراءة القضائية التي قدمها القايض الدستوري املغريب للموضوع؟ هذه هي األسئلة التي طرحت عىل القايض
الدستوري املغريب ،وهو بصدد النظر يف قوانني تنظيمية ،متممة للكتابة الدستورية التأسيسية ،والتي حاول اإلجابة
"تأويل دميقراطيًّا"! تحاول
ً
عنها يف سياق ضاغط ،مبطالب متناقضة ،ويف فضاء سيايس يطالب الجميع بتأويل الدستور
املداخلة مقاربة مجموعة من األسئلة ،منها :ما املناهج التي اشتغل بها القايض الدستوري املغريب؟ وما القراءة
التي قدمها ألسئلة التمييز اإليجايب وغاية املناصفة وآلية "الكوطا"؟ وبأي ضوابط سيج "السلطة التقديرية" للمرشع
و الدستور؟ وما مالمح "االجتهاد القضايئ للقانوين الدستوري"؟
ليك تظل مقيدة بسم ّ
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محمد حسام حافظ
محامٍ وأكادميي ،يعمل أستاذًا للقانون الدويل العام والقانون الدويل اإلنساين يف كلية القانون بجامعة قطر .حاصل
عىل شهادة الدكتوراه يف القانون الدويل من جامعة دمشق (عام  ،)2006وشهادة املاجستري يف القانون الدويل
لحقوق اإلنسان من جامعة نوتنغهام الربيطانية .وهو املستشار القانوين ملركز قانون وسياسة ومجتمع لالستشارات
والدراسات والتدريب .عمل دبلوماس ًّيا يف البعثات السورية لعواصم مختلفة يف الفرتة  ،2012-1998منها طهران ولندن.
ورئيسا ملكتبها
وا يف اللجنة العليا للمفاوضات،
ً
شغل عضوية وفد مفاوضات املعارضة السورية عام  ،2014كام كان عض ً
ورئيسا لهيئة الشؤون الخارجية والدبلوماسية يف الحكومة السورية املؤقتة يف
القانوين يف الفرتة ،2017-2016
ً
الفرتة  .2015-2014له مؤلفات عديدة يف مجال القانون والسياسة ،وشارك يف عدة مؤلفات جامعية ،منها "خطة
االنتقال السيايس" (.)2015

املسألة الدستورية يف الحالة السورية وآثارها يف الرصاع
تشكل الخالفات حول الدستور سببـًا لالضطراب السيايس ،إال أن السياق السوري جاء مختلفًا؛ فالرصاع يف سورية وإن
أخذ متظهرات قانونية ودستورية ،مل تحتل فيه املطالبة بتغيري الدستور مكانة متقدمة؛ إذ ذهبت األولوية إىل تحقيق
االنتقال السيايس الذي ميهد ،من ثم ،إلطار دستوري ينظم الفرتة االنتقالية .إن مكانة الدستور املنخفضة يف العملية
السياسية يظل لها ما يربرها؛ فمسألتَا التمثيل والرشعية يف األنظمة الشمولية عىل غرار النظام السوري تبدو أكرث
تعقيدًا .فهذا النظام يبني رشعيته عىل اعتبارات جميعها ال تحدث بوصفها نتيج ً
ة مبارشة لعملية متثيل سيايس يخضع
رشا للدستور يقدم الغطاء
مبا
ًا
ق
تطبي
تعترب
للدستور والقانون ،بل ظل استعامل العمليات االنتخابية واالستفتاءات التي
ً
للمامرسات القمعية التي متثل يف جوهرها مامرسات الدستورية .من جانب آخر ،سيتشكل الرصاع السيايس فيام بعد
النظام الحايل حول الدستور وبنوده .وميكن استنتاج هذا األمر من النقاشات الكثرية التي جرب يف األعوام املاضية
ضمن املعارضة السورية ،سواء خالل املفاوضات أو بشكل داخيل .وقد المست هذه النقاشات قضايا دستورية عديدة
ميكن وصف بعضها بأنها مصريية .ومن هنا ،فإن النقاش مفتوح حول الجوانب املرجعية للمسألة الدستورية يف سياق
العملية السياسية السوري ،وبخصوص الجانب العميل املتمثل بالنقاشات واملخرجات التي رافقت الحوارات السورية
 السورية بشأن الدستور السوري والقضايا الدستورية ،وكذلك السؤال عن دور املسائل الدستورية يف املوقفالتفاويض والسيايس السوري املعارض أو املوايل ،وبخاصة يف ضوء تشكيل ما يسمى "اللجنة الدستورية السورية".
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محمد عبد القادر التومي
محامٍ وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة مرشوع الدستور يف ليبيا .ترتكز خربته العملية يف مجاالت النفط والغاز ،وعقود
األعامل املدنية والعامة ،واملعامالت التجارية الدولية ،والقانون التجاري .ولديه خربة يف متثيل الرشكات والهيئات
الوطنية والدولية بشأن معامالتها القانونية .شغل وظيفة كبري املستشارين القانونيني برشكة أجيب للنفط ملدة خمس
سنوات ،ويعمل حال ًيا كمحارض يف القانون .وهو عضو بالجمعية األمريكية للقانون الدويل والجمعية العربية للملكية
الفكرية ،واتحاد املحامني العرب ،واملعهد العريب للتحكيم ،وجمعية املحامني األوروبيني ،ومركز التسويات والتحكيم
والخربات يف باريس .تخرج يف كلية الحقوق بجامعة القاهرة ،وحصل عىل درجة الدكتوراه يف القانون من جامعة
إلينوي بشيكاغو بالواليات املتحدة.

التجربة الدستورية يف ليبيا بعد 2011
تبدأ هذه املداخلة بتسليط الضوء عىل كيفية تكوين الهيئة التأسيسية لصياغة مرشوع الدستور والتي تكونت عن طريق
وا منتخبًا من األقاليم الثالثة (طرابلس – برقة – فزان) مع متثيل مكونات
االنتخاب العام الحر الرسي املبارش من  60عض ً
املجتمع الليبي ذات الخصوصية الثقافية واللغوية (األمازيغ والتبو والطوارق) .وتوضح املداخلة الرشوط الصعبة التي
وضعها اإلعالن الدستوري العتامد مرشوع الدستور ،األمر الذي مثّل عقبة أمام الهيئة التأسيسية يف إنجاز املرشوع
خالل املدة املحددة ،هذا بجانب اختالف وجهات النظر بني التيارات والظروف األمنية والسياسية املعقدة التي مرت بها
ليبيا أثناء عمل الهيئة التأسيسية بني عامي  2014و .2017وتعرض املداخلة أبرز مضامني مرشوع الدستور مثل وحدة
الرتاب الليبي ،وقيام الهوية الليبية عىل ثوابت جامعة ومتنوعة ،ومدنية الدولة وقيامها عىل التعددية السياسية
والتداول السلمي عىل السلطة والفصل بني السلطات ،وإقرار أن اإلسالم دين الدولة والرشيعة االسالمية مصدر الترشيع،
وثنائية السلطة الترشيعية ،وانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب ،واستقالل السلطة القضائية ،والالمركزية ،والنص عىل
هيئات دستورية مستقلة ،وخضوع الجيش للسلطة املدنية وحظر تدخله يف الحياة السياسية والنص عىل حق التصويت
دون الرتشّ ح للعسكريني وأفراد الرشطة ،وااللتزام بتطبيق منظومة للعدالة االنتقالية ،وحجز مقاعد للمرأة يف أي نظام
انتخايب ملدة دورتني انتخابيتني .وتتطرق يف النهاية إىل مسألة االستفتاء عىل الدستور واملالبسات التي رافقت هذه
العملية .وتنتهي باإلشارة إىل أن مرشوع الدستور الليبي مل ير النور حتى اآلن نتيجة االنقسام السيايس والتدخالت
اإلقليمية والدولية يف الشأن الليبي.
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ناثان براون
حصل ناثان براون عىل بكالوريوس يف العلوم السياسية من جامعة شيكاغو ،وماجستري ودكتوراه يف سياسات ودراسات
الرشق األدىن من جامعة برينستون .يُدريس مقررات سياسات الرشق األوسط ،إضافة إىل مقررات عامة عن السياسة
املقارنة والعالقات الدولية .حصل عىل جائزة أوسكار وشوشانا تراختنربغ للمنح الدراسية من جامعة جورج واشنطن يف
عام  .2015ترأس بني عامي  2013و 2015جمعية دراسات الرشق األوسط ،وهي جمعية أكادميية للباحثني يف شؤون
ي يف عام  2013زميالً باحثًا يف مؤسسة غوغنهايم .وقبل ذلك بأربع سنوات ،عمل باحثًا يف مؤسسة
املنطقةُ .
ع ّ
كارنيغي للسالم الدويل يف نيويورك .انضم يف العام األكادميي  ،2010-2009زميالً يف مركز وودرو ويلسون الدويل
للباحثني .قام معهد الواليات املتحدة للسالم بتمويل أبحاثه السابقة ،إضافة إىل منحتني من فولربايت .وهو ،إىل جانب
عمله األكادميي ،عضو يف مجلس أمناء الجامعة األمريكية يف القاهرة ،وزميل بارز غري مقيم يف معهد كارنيغي
للسالم الدويل .عمل يف السابق مستشارا ً للجنة صوغ الدستور الفلسطيني والوكالة األمريكية للتنمية الدولية وبرنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ ،ومنظامت غري حكومية متعددة.

تغيت كتابة الدستور يف العامل العريب؟
هل ّ
ليست الدساتري زائ ًرا جديدًا يف العامل العريب .ويف الواقع ،ال تزال النصوص الدستورية سارية املفعول يف معظم أنحاء
املنطقة منذ قرن ونصف؛ وهي مدة تتامثل تقري ًبا مع بعض مناطق العامل األخرى (مثل أمريكا الشاملية والجنوبية) ،وأيضً ا
مع معظم أوروبا ،لكنها أطول من معظم بلدان آسيا وأفريقيا .إال أن معظم الدساتري كانت تُصاغ حتى وقت قريب من قبل
األنظمة القامئة؛ أي أن الحكام هم من يصنع الوثائق ،وليست الوثائق هي التي تصنع الدولة أو السلطة السياسية .لكن
القرن الحادي والعرشين ،شهد بعض التجارب الجديدة يف صياغة الدساتري يف خضم تقلبات سياسية؛ أي عندما أصبحت
طبيعة النظام موضع خالف عميق وخطري .فهل يؤدي ذلك إىل وثائق مختلفة ،أو إىل عمليات مختلفة؟ وهل يؤدي
ذلك إىل وضع مبادئ دستورية قابلة للتطبيق؟ هذا موضوع مراجعة تاريخية واسعة لتطور الوثائق الدستورية يف
العامل العريب مع مرور الزمن ويف الوقت الحارض.
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نبيل أديب عبد الله
محامٍ وحقوقي ،توىل رئاسة لجنة التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان التي وقعت خالل االحتجاجات السودانية
م بشأن الدفاع القانوين عن ضحايا االنتهاكات
ٌّ
(أُنشئت هذه اللجنة مبوجب اإلعالن الدستوري يف عام  .)2019له
سجل مه ّ
يف عهد الرئيس عمر البشري .وهو رئيس املرصد السوداين لحقوق اإلنسان.

املسألة الدستورية يف الحالة السودانية
م َّر نظام اإلنقاذ يف السودان بأطوار مختلفة منذ نشأته يف عام  1989حتى سقوطه ،وظلت هذه التطورات تغري درجة
َ
م َّر النظام بعدة محطات فارقة ،كان منها إعالن دستور
ما استبداديًّا .وقد َ
تشدده ،من دون أن تعدّل طبيعته بوصفه نظا ً
جا التفاقية السالم الشامل املوقعة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
السودان االنتقايل لعام  ،2005الذي جاء نتا ً
عكست نصوص هذا الدستور مالمح الدستور الدميقراطي ،يف حني كان واقع تطبيقه ينفي ذلك بشدة .من بني مالمح هذا
الدستور ما يتعلق بدور القوات املسلحة .وقد ثار الجدل بشأن األمر الذي أصدره الرئيس عمر البشري للجيش ،والذي متثّل
يف مواجهة املعتصمني ،بوصفه أم ًرا يُع ّرض سيادة البالد للخطر؛ إذ يتطلب تنفيذه ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية والقتل
خارج القانون ،عىل نحو ينقل مسؤولية حامية الشعب من الدولة إىل املجتمع الدويل ،ويفتح مجال التدخل الخارجي
يف السودان .بذلك ،كان واجب القوات املسلحة أن تعيص هذا األمر حامي ً
ة للشعب ،ومن أجل إطاحة الرئيس نفسه .من
ة انتقالية فقط .ومن ثم ،ت ُسلِّم مقاليد الحكم
هنا ،تشكلت سلطة أمر واقع بيد املجلس العسكري ،توجب أن تبقى فرت ً
إىل سلطة رشعية منتخبة .كان إجراء انتخابات من دون إصالح للمنظومة القانونية ،وتحرير السلطتني القضائية والتنفيذية
من سيطرة النظام البائد ،يعنيان امليض عكس اإلرادة الشعبية .ويف الوقت ذاته ،كانت قوى الحرية والتغيري مفوض ً
ة
م تسليم السلطة وفق وثيقة دستورية بني طرفني رسمهام
من الشعب ،تفويضً ا بـ "السلوك" بلغة القانونيني .وقد ت ّ
الواقع ،حددت هياكل الحكم ،وحددت سلطاتها أثناء الفرتة االنتقالية؛ ملنع تغولها عىل الحريات العامة.
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نديم الجابري
برملاين وأكادميي ،يعمل أستاذًا للعلوم السياسية يف جامعة بغداد .شغل عضوية مجلس النواب العراقي يف دورته
األوىل ،وعمل مستشا ًرا سياس ًّيا لرئيسه .وهو عضو الجمعية العراقية للعلوم السياسية ،وعضو اتحاد الربملانيني
العراقيني .له بحوث ومؤلفات عديدة يف مجاالت الفكر السيايس ،منها" :فكرة الجمهورية يف العراق :البعد السيايس
والفكري يف كتابة الدستور العراقي الدائم" ،و"أفكار حول القضية الفلسطينية".

البعد السيايس والفكري يف كتابة الدستور العراقي الدائم
واجهت األوساط السياسية يف العراق ،بعد نيسان /أبريل  ،2003مهمة وضع دستور جديد يعكس التغريات السياسية
ريا يف ضوء الظروف التي
التي حدثت إثر االحتالل ،ويرتكز عىل الدميقراطية وحقوق اإلنسان .مل تكن املهمة أم ًرا يس ً
خلقها االحتالل األمرييك ،وحالة الفوىض التي وظفها ،والتي أتت عىل قدرات الدولة العراقية ومؤسساتها العسكرية
ة عىل افتقار هذه النخبة إىل مرشوع سيايس
واألمنية .كانت عقلية الثأر التي هيمنت عىل نخبة الحكم آنذاك ،عالو ً
فضل عن
ً
حقيقي ،من بني املصاعب ،يضاف إليها التقاليد االجتامعية املتشددة ،والتوجهات املذهبية والثيوقراطية،
املوروث االستبدادي الطويل يف العراق .وجاءت العملية الدستورية يف عراق ما بعد االحتالل نتيج ً
ة ملبادرة من سلطة
التحالف الدويل املؤقتة ،وتولَّت اللجنة الدستورية صياغة مبادئ قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية الذي مثل
أساس الدستور العراقي الدائم لعام  .2005ووفقًا له ،أُجريت االنتخابات العامة ،يف كانون الثاين /يناير  ،2005لتضفي
الرشعية عىل العملية الدستورية .وشكلت الجمعية الوطنية االنتقالية لجن ً
ة لكتابة الدستور الدائم للبالد ،يف عام ،2005
مبحاصصة بني مكونات املجتمع ،وشابها اختالل هيكلها ومرجعيتها املمثلة يف قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية،
فضل عن عوائق تخص التدخالت الخارجية والخالفات بني الفرقاء السياسيني حول قضاياه .ورغم النجاح النسبي لهذا
ً
الدستور يف تنظيم العملية السياسية خالل الفرتة  ،2010–2006فإنه مل يعد قاد ًرا عىل تنظيم العملية السياسية يف
الفرتة  ،2020–2010وذلك نتيج ً
ة لتحول الرصاع يف العراق من رصاع سيايس ،حول السلطة والنفوذ ،إىل رصاع اجتامعي
يدور حول االستحواذ عىل األرض واإلنسان .وال يزال الجدل يجري حول موضوع التعامل مع الدستور ،بالتعديل أو بابتداع
دستور جديد.
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ويليام إليوت بوملر
يعمل إليوت بوملر أستاذا ً يف جامعة دندي (اسكتلندا ،اململكة املتحدة) .تركّز أعامله عىل تحليل خيارات التصميم
الدستوري املتمحور حول السياسات ،بهدف تزويد ص ّناع الدساتري باملعرفة والفهم الالزمني التخاذ قرارات دستورية
مدروسة .ويف هذا اإلطار ،يقود بوملر مرشوع "اإلعدادات التمهيدية لبناء الدساتري" ،وكذلك دورات تدريب أسايس
خاصا بالدراسات املقارنة
ما
ً
ألطراف فاعلة يف املجتمع املدين تشارك يف عمليات بناء الدساتري .يويل بوملر اهتام ً
للدساتري التي تعتمد نظام ويستمنسرت وبالقضايا املعيارية للنظرية الدستورية والسياسية .يركّز بحثه الحايل عىل مدى
تصدي التصاميم الدستورية املبتكرة املناهضة لألوليغارشية ملعالجة "أزمة التمثيل" املطروحة يف الدميقراطيات.
وتتضمن خرباته السابقة العمل يف بناء الدستور يف اسكتلندا مدي ًرا للبحوث يف اللجنة الدستورية ( .)2013-2009كام
قام بتدريس مقررات السياسة املقارنة وتاريخ الفكر السيايس يف جامعات عدة (غالسكو وستريلنغ وغرب اسكتلندا).

دور املعرفة املقارنة يف بناء الدساتري
تتناول املداخلة عرضا ألربع مفارقات متأصلة يف املعرفة الدستورية املقارنة .تأيت املفارقة األوىل من افرتاض
املعرفة املقارنة أن مثة أشياء ميكن تعلمها من الدساتري والعمليات الدستورية األخرى .رغم أن القاعدة األوىل يف
عمليات بناء الدساتري تقول برضورة مراعاة الظروف العيانية ،ومع أننا ندرك "األشياء العملية املفيدة" ،أو املعتادة عىل
األقل ،لكن هل يحد ذلك من قدرتنا عىل االستجابة املبتكرة يف مواجهة مشكالت وظروف لكل منها سامته املتفردة؟
وتأيت املفارقة الثانية من اتخاذ مزود املعرفة املقارنة؛ أي املستشار الدويل ،صفة "الخبري" ،مع أنه يف جميع األحوال
يعرف عن البلد الذي يعمل/تعمل فيه أقل من األشخاص الذين يقدم لهم النصيحة .ففي أحسن األحوال ،نحن نقدّم
النصيحة من موقع الجهل املتواضع ،ويف أسوئها ،من موقع الجهل املتغطرس .ولذلك يقترص دورنا غالباً عىل طرح
أسئلة تساعد ص ّناع القرار الوطنيني عىل إيجاد الحلول ،أكرث من اإلجابة عنها.
أما املفارقة الثالثة فتأيت من كون الدساتري وثائق قانونية تخصصية ،يُفرتض أن تكون "متامسكة" وقابلة للتطبيق ،ولكنها
أيضاً اتفاقات سياسية فوضوية ناشئة عن مامحكات ومساومات .وهذا يتطلب دراسة لدور املرء وتعريفًا دقيقًا له :هل
مثل)؟ أم أنه يأخذ ذلك االتفاق ،كيفام كانت
ً
يساعد يف التوصل إىل اتفاق سيايس (من خالل توسيع قامئة الخيارات
صيغته ،ويساعد يف تحويله إىل نص دستوري قابل للتطبيق؟ أخريا ً ،تأين املفارقة الرابعة من أن الدساتري ال تكتسب
رشعيتها ،إال إذا بدت نابعة من الشعب .لكن التغيري ال يتحقق دون تعاون نشط بني النخب السياسية القامئة والنخب
األخرى (اإلدارية والقضائية ،وأحيانًا العسكرية واملالية) .فكيف يساعد خبري دستوري ،بصفته مزودًا للمعرفة املقارنة،
يف تجسيد هذه العملية؟ ويُختتم العرض بدفاع متحفظ ومتقن عن أهمية املعرفة الدستورية املقارنة ودور الخبري
الدستوري ،إال أنه يدعو إىل املزيد من نقل املعرفة "من الجنوب إىل الجنوب" و"من الجنوب إىل الشامل".
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رؤساء الجلسات
آيات حمدان

باحثة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ومديرة تحرير مجلة "أسطور" للدراسات التاريخية .حاصلة عىل
الدكتوراه من معهد الدراسات العربية واإلسالمية يف جامعة إكسرت ،وعملت أيضً ا مساعدة تدريس يف قسم العلوم
السياسية يف الجامعة نفسها .وتحصلت عىل زمالة مركز دراسات اللجوء يف جامعة أكسفورد .أحرزت شهادة
البكالوريوس يف التاريخ والعلوم السياسية واملاجستري يف التاريخ العريب اإلسالمي من جامعة بريزيت .وقد سبق أن
عملت مساعدة تدريس وبحث يف الجامعة ،كام عملت باحثة يف عدد من مراكز األبحاث الفلسطينية.

حيدر سعيد

رئيس قسم األبحاث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،ورئيس تحرير دورية "سياسات عربية" .له العديد من
املؤلفات العلمية ،آخرها املساهمة يف الجزء الثاين من كتاب "تنظيم الدولة املك ّنى 'داعش' " ،وتحرير كتاب "الشيعة
العرب :املواطنة والهوية" ،وكالهام صادر عن املركز العريب .أسهم يف كتابة "التقرير الوطني لحال التنمية البرشية
يف العراق" للعامني  2009و.2014

خالد زيادة

مدير املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،فرع بريوت .أستاذ جامعي ،باحث يف التاريخ االجتامعي والثقايف .حاصل
عىل الدكتوراه من جامعة السوربون الثالثة ،باريس عام  .1980كان مدي ًرا لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،الفرع الثالث،
زميل يف معهد الدراسات املتقدمة يف برلني .شغل منصب سفري لبنان يف مرص ()2014-2007
ً
الجامعة اللبنانية .وعمل
واملندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية .له العديد من املؤلفات ،منها" :املدينة العربية والحداثة" ،و"املسلمون
والحداثة األوروبية" ،و"سجالت املحكمة الرشعية :الحقبة العثامنية ،املنهج واملصطلح ،و"مل يعد ألوروبا ما تقدمه
للعرب" ،و"الكاتب والسلطان ،من الفقيه إىل املثقف" .كام حقق وقدم وترجم العديد من الكتب.

خليل العناين

أستاذ العلوم السياسية املشارك مبعهد الدوحة للدراسات العليا .عمل سابقًا باحثًا يف معهد الرشق األوسط يف
واشنطن ،ومعهد بروكينغز لألبحاث يف واشنطن .تختص أبحاثه بالتحول الدميقراطي يف املنطقة العربية ،وحركات
اإلسالم السيايس ،والحركات االجتامعية ،وسيسيولوجيا األديان .ألّف العديد من الكتب منها "اإلخوان املسلمون يف مرص:
شيخوخة تصارع الزمن" ،و"اإلخوان املسلمون :تفاعالت الدين والهوية والسياسة" ،وساهم يف تحرير كتاب "االنتخابات
والتحول الدميقراطي يف الرشق األوسط" .له العديد من األبحاث املنشورة يف دوريات محكّمة مثل "دراسات الرشق
األوسط" ،و"سوسيولوجيا اإلسالم" ،و"سياسات عربية" .حصل عىل الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة دورهام
باململكة املتحدة.

رضوان زيادة

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،فرع واشنطن .عمل مدي ًرا تنفيذيًا للمركز السوري للدراسات السياسية
واالسرتاتيجية يف واشنطن ،ومدي ًرا ملركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان ،كام عمل باحثًا زائ ًرا يف عدد من الجامعات
األمريكية ،منها جامعة هارفارد وجامعة كولومبيا .حاصل عىل املاجستري يف العلوم السياسية من جامعة جورجتاون،
ودبلوم القانون الدويل لحقوق اإلنسان من الجامعة األمريكية بواشنطن .نرش له عديد الكتب واملقاالت العلمية.
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سالم الكواكبي

باحث سوري ،ومدير فرع املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف باريس .عمل سابقًا أستاذًا مشاركًا يف قسم الدراسات
العليا يف جامعة باريس األوىل ،كام عمل مدي ًرا لـ "املعهد الفرنيس لدراسات الرشق األوسط" يف حلب بسورية ،ومدي ًرا
للبحوث ونائبًا للمدير يف "مبادرة اإلصالح العريب" يف باريس .يرتأس مجلس أمناء منظمة "اليوم التايل لسوريا دميقراطية"
ومجلس إدارة منظمة "اتجاهات  -ثقافة مستقلة" ،وهو عضو مجلس أمناء جامعة األمم املتحدة للتنمية والهجرة يف برشلونة.
حاصل عىل شهادات يف الدراسات العليا يف االقتصاد والعالقات الدولية والعلوم السياسية من جامعة حلب وجامعة إكس
أون بروفانس الفرنسية .له عدة أبحاث منشورة يف كتب علمية باللغات العربية والفرنسية واإلنكليزية واألملانية ،تتعرض
ملواضيع عدة أهمها حقوق اإلنسان واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي واإلعالم واملجتمع املدين.

سلطان بركات

املدير املؤسس ملركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين .أحرز درجة األستاذية يف العلوم السياسية من جامعة يورك
التي أسس وأدار فيها وحدة اإلعامر والتنمية بعد الحرب ( .)2014-1993عمل سابقًا يف مركز بروكينغز لألبحاث بالدوحة.
نرش مؤلفات كثرية ،آخرها "فهم التأثري :استخدام بحوث بناء الدول يف السياسة الربيطانية" عام  .2014تغطي خربته
العملية مجاالت أكادميية ومهنية مختلفة أهمها إدارة النزاعات واالستجابة اإلنسانية للكوارث وإعادة التعايف بعد
الحرب وإدارة املراحل االنتقالية .قدّم استشارات مهنية لعدد من مؤسسات األمم املتحدة والبنك الدويل واالتحاد
األورويب واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب والهالل األحمر الدولية وكري الدولية وأوكسفام .قاد مبادرات وبرامج يف
أفغانستان والبوسنة والهرسك وكرواتيا ومرص واألردن وكوسوفو ولبنان وفلسطني والفلبني والصومال ورسيالنكا
مؤسسا يف لجنة الخرباء ملبادرة مؤرش السالم العاملي (.)2014-2008
وا
ً
والسودان وسورية وأوغندا واليمن .كان عض ً
حصل عىل شهاديت املاجستري والدكتوراه من جامعة يورك باململكة املتحدة.

عبد الفتاح مايض

أستاذ العلوم السياسية يف جامعة اإلسكندرية ،ومنسق مرشوع "التحول الدميقراطي" ،ورئيس تحرير دورية "حكامة"
يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .عمل سابقًا باحثًا زائ ًرا مبركز وودرو ويلسون يف واشنطن ،وأستاذًا زائرا
ج بحثي يف معهد قرطبة للسالم بجنيف .حصل عىل
ريا بالربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة ،ومدي ًرا لربنام ٍ
بجامعة دنفر ،وخب ً
الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة كلريمونت للدراسات العليا بالواليات املتحدة عام  .2005وترتكز اهتامماته
البحثية يف نظم الحكم والتحول الدميقراطي ،والرصاع العريب  -الصهيوين ،ومناهج البحث يف العلوم االجتامعية.
ومن مؤلفاته األخرية" :عرثات يف امليدان :كيف أخفقت ثورة يناير يف مرص؟".

عمر عاشور

أستاذ مشارك يف الدراسات األمنية واالسرتاتيجية ،ومؤسس ورئيس برنامج املاجستري يف الدراسات األمنية النقدية
مبعهد الدوحة للدراسات العليا .متخصص يف تحليل الرصاع املسلح غري املتناظر ،والدراسات األمنية والعسكرية
واالسرتاتيجية ،والتحوالت من العنف السيايس إىل العمل السلمي ،وإصالح القطاع األمني ،ونزع السالح وإعادة الدمج،
ودراسات مكافحة التطرف العنيف واإلرهاب ،ودراسات الدميقراطية .له العديد من املؤلفات ،منها" :تحوالت الحركات
اإلسالمية املسلحة" ،و"كيف يقاتل تنظيم الدولة؟ التكتيكات العسكرية يف العراق وسورية وليبيا ومرص" .عمل سابقًا
ول يف األمم املتحدة لشؤون إصالح
أستاذًا يف جامعة إكسرت باململكة املتحدة وجامعة ماكغيل الكندية ،ومستشا ًرا أ ّ
زميل باحثًا يف معهد بروكينغز واملعهد املليك للشؤون
ً
القطاع األمني ومكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف .كان
الدولية-تشاثام هاوس ،وأستاذًا زائ ًرا يف جامعتي برشلونة اإلسبانية ،وبوغازيتيش الرتكية.
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غسان مخيرب

باحث ومحامٍ  ،شغل عضوية الربملان اللبناين ما بني  ،2018-2002وعمل مقررا للجنة حقوق اإلنسان ،كام شغل عضوية
لجنتي "اإلدارة والعدل و"البيئة" .حصل عىل درجة املاجستري يف القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد األمريكية.
وهو ناشط وعضو مؤسس يف عديد الجمعيات وهيئات املجتمع املدين العاملة يف مجاالت القانون والدستور،
وحامية حقوق اإلنسان ال سيام حقوق املرأة ،ومكافحة الفساد والوقاية منه ،وتطوير الدميقراطية والعمل الربملاين،
وحل النزاعات.

محمد حميش

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،حاصل عىل الدكتوراه يف العلوم السياسية ،تخصص عالقات
دولية ،من جامعة باتنة  1يف الجزائر عام  .2017عمل أستاذًا باحثًا يف العلوم السياسية والعالقات الدولية يف جامعة
أم البواقي يف الجزائر .تشمل اهتامماته البحثية حقل نظريات العالقات الدولية ،والعالقات الدولية يف الفضاء
األورومغاريب ،وعالقات العامل العريب بالقوى الصاعدة.

محمود حمد

أستاذ العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية يف جامعة القاهرة .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف
العلوم السياسية من جامعة يوتا يف الواليات املتحدة عام  .2008شغل سابقًا منصب األمني العام للمنظمة العربية
للقانون الدستوري .صدرت له أبحاث عدة يف مجاالت التحول الدميقراطي والدور السيايس للقضاء واإلصالح الدستوري،
منها" :القضاة والجرناالت يف مرص املعارصة :كيف تحافظ املؤسسات عىل التسلطية أو تضعفها؟" (باإلنكليزية ،جامعة
كامربيدج.)2018 ،

مراد دياين

باحث مشارك يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،ورئيس تحرير دورية "استرشاف للدراسات املستقبلية".
حاصل عىل الدكتوراه يف االقتصاد من جامعة سرتاسبورغ يف فرنسا عام  .2003عمل أستاذًا لالقتصاد يف جامعة
سرتاسبورغ ،وأستاذًا مشاركًا يف االقتصاد يف جامعة مراكش يف املغرب .ترتكز اهتامماته البحثية حول االقتصاد
السيايس ،واقتصاد املعرفة ،ونظريات الدميقراطية والعدالة االجتامعية واالعرتاف.

مروان قبالن

مدير وحدة الدراسات السياسية يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .شغل سابقًا منصب مدير مركز الشام
للدراسات والبحوث ،وعميد كلية العالقات الدولية يف جامعة القلمون بسورية .له عدة أبحاث منشورة يف قضايا
السياسة الخارجية والعالقات الدولية.

مهدي مربوك

أستاذ علم االجتامع يف الجامعة التونسية ،ومدير فرع املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف تونس .وهو باحث
مختص يف الشباب والهجرة ،ومناضل حقوقي .عمل أستاذًا زائ ًرا يف جامعات أجنب ّية ،منها :كامربيدج ،وجامعة العلوم
ّ
اإلنسانيّة يف باريس .وهو عضو مراصد أورومتوسطية لضحايا الهجرة .نرش باللغتني العربية والفرنسية عدّة مقاالت
وكتب عن النخبة ،والهجرة ،والشباب واملواطنة.
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