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لما للدساتیر في  ي، وضعیة انتقال د�مقراط تشهد المسألة الدستور�ة �أهمیة �بیرة في الدول التي  ىتحظ

إطار الدول الد�مقراطیة من أهمیة، �اعتبارها تشكل جوهر التعاقد السیاسي واالجتماعي بین الحكام  

ذلك التعاقد الذي �حدد طبیعة الدولة والمقومات األساسیة التي �قوم علیها نظامها السیاسي،  ؛والمحكومین

واختصاصات السلطات العامة والعالقة بین السلطات، وحقوق وحر�ات المواطنین، وقواعد توز�ع السلطة  

الحراك ُرفعت فیها الكثیر  والثروة بین األقالیم التي تتألف منها الدولة. وقد عرفت الدول العر�یة أنواًعا من

إلنجاح مسار االنتقال   اضرور�ً  مدخًال واعتمادها من المطالب المتعلقة بتبني إصالحات سیاسیة ودستور�ة 

 الد�مقراطي و�ناء دولة القانون.

وقد جاءت هذه المطالب في ظل تنامي انتهاكات حقوق اإلنسان في المنطقة العر�یة، وتغییب أو تز�یف  

بیة في االنتخا�ات، وتر�یز السلطات في ید الحكام واستبدادهم في ممارسة السلطة، وقمع اإلرادة الشع

المعارضة، والتمییز ضد األقلیات وضد �عض المكونات المجتمعیة، إلى جانب غیاب حكم القانون، وضعف  

 ائیة. مؤشرات الحو�مة والنزاهة، وغیاب العدالة االجتماعیة، وعدم استقاللیة ونزاهة السلطة القض
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.  2011  في عامكانت هذه المطالب جزًءا من "مشار�ع اإلصالح العر�ي"، التي انتعشت قبل الثورات العر�یة  

ا أكاد�میة وسیاسیة،  مدنیین ونخبً   اشطینالمسألة الدستور�ة، والذي شمل مثقفین ون في  االنهماك الواسع    أنإال  

بین  ا سیاقاتها وظروفها  على اختالف درجة حدتها وأحیانً   -التي تضمنت  لم �حدث إال مع الثورات العر�یة،  

ر عنها في  ا أن المطالب المعبّ ولیس خافیً   من التقاطعات بین مجموع البلدان العر�یة.  مجموعة  -  بلد وآخر

خالل العام   شعبي في �ل من السودان والجزائرمن حراك  وما تاله ،2011عام سیاق الثورات العر�یة 

، وقد تلخصت في شعار "الحر�ة السیاسیة، والعدالة االجتماعیة،  �عید �انت متشابهة إلى حد ، 2019

 و�سقاط الفساد واالستبداد".

في المسألة الدستور�ة    شّكل الدستور أهم الر�ائز األساسیة لبدا�ة عملیات االنتقال الد�مقراطي، وحظي النقاش

  �عنا�ة �بیرة في العدید من دول المنطقة العر�یة. وقد اهتمت النقاشات الدستور�ة �طر�قة وضع الدستور، 

خاص ما یتعلق �طبیعة نظام الحكم، وممارسة السلطة، وحما�ة الحقوق   نحوٍ وهندسته، ومضمونه، و�

 والحر�ات.

لبدا�ة   -وقد تمهد  -العدید من دول المنطقة العر�یة مهدت اإلصالحات الدستور�ة التي عرفها فإن  ،لهذا

ا �مدى احترام إرادة عملیة التحول الد�مقراطي في هذه الدول. ولكن نجاح أي تحول د�مقراطي سیبقى مقرونً 

ا �مدى حما�ة الحقوق والحر�ات، وتوفیر الشعوب و�مدى االلتزام �مقتضیات الدستور والقانون، وأ�ًض 

 . هوخروقات الضمانات الالزمة لعدم تكرار انتهاكات الماضي

ا للنصوص الدستور�ة، والدولة الدستور�ة ا حقیقیً فواقع الحال أن طبیعة النظم السیاسیة القائمة لم تكن انعكاسً 

، التي هي ر�ن جوهري في أي نظام د�مقراطي) لم تقم في أي وقت (إن صح التعبیر أو دولة سیادة القانون 

ّن ُجل الدساتیر العر�یة (�ما فیها دساتیر األنظمة التسلطیة) �انت تنص  أألوقات. ولعل من نافل القول  من ا

ا من هذا لم �كن  على الفصل بین السلطات، واستقالل القضاء، وحما�ة الحر�ات العامة، غیر أن شیئً 

ومن ت في هذا الصدد. في �عض الدول العر�یة، بینما عانت دول أخرى من العدید من المشكال اموجودً 

كیف �مكن أن نصل إلى السلطة السیاسیة المقّیدة فعلًیا �الدستور أي ثم، �كون السؤال الجوهري هو: 

یزال   ا مهذا السؤال، الذي شغل المفكر�ن العرب منذ مطلع القرن العشر�ن،  إلى الدولة الدستور�ة الحدیثة؟  

 ا.ا وحاضرً حی� 
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، عدد من األسئلة المهمة ذات الصلة �المسألة الدستور�ة، ولكنها ال تخص مضامین  و�تفرع عن هذا السؤال

لئن �انت . و هاووضع �العملیة الدستور�ة المحیطة �كتا�ة المضامین الدستور�ةتتعلق الدساتیر نفسها، بل 

ن یدر�ون  الخبراء والمتخصصی فإن ذات أهمیة للناشطین من أجل اإلصالح الدستوري، هذه األسئلة لم تبُد 

 و�ما �ستنتجونه من تجارب التحول الد�مقراطي العالمیة.   ،ا، �ما لدیهم من خبرةأهمیتها جیدً 

؟  وثائق في المراحل االنتقالیة؟ وما قیمة أو وظائف هذه ال  دستور�ةالوثائق الما شكل ومن هذه األسئلة: 

من �ضعها و�صدرها؟ ومن �كتبها: هیئات منتخبة أم معینة؟ و�یف �مكن أن �كون إسهام المواطنین و 

لوثائق الدستور�ة �الدساتیر الدائمة؟ و�یف تقّدم ضمانات  افي بناء التصورات الدستور�ة؟ وما صلة هذه  

أن الدساتیر تعّبر    أمیه،  إلنجاح عملیة التحول الد�مقراطي؟ هل هناك "نموذج" دستوري عالمي �جري تبنّ 

 عن "تصورات وطنیة"؟  

من الخبرة العالمیة في هذا المجال، بل أصبح   ،فقط ،هذه األسئلة اإلشكالیة مستنبطةلیست وفي الحقیقة، 

لدولنا العر�یة مادة (خبرة) عر�یة في هذا المجال، حتى إن �انت ناقصة ومتعثرة، ولكننا نعتقد أن إدارة 

 الفاعلین السیاسیین العرب للمسألة الدستور�ة أمر �ات من الضروري دراسته ومراجعته.

الد�مقراطي  نتقال على مكانة المسألة الدستور�ة في االبوضوح  ضوء  �هدف تسلیط الو  ،ا إلى ما تقدماستنادً و 

في المنطقة العر�یة، �أتي هذا المؤتمر الذي ینظمه المر�ز العر�ي لأل�حاث ودراسة السیاسات �التعاون مع  

وذلك ضمن سلسلة المؤتمرات السنو�ة لقضا�ا الد�مقراطیة والتحول   ؛المنظمة العر�یة للقانون الدستوري 

". وسیتم، من  العر�یة�مقراطي التي �شرف علیها مشروع "التحول الد�مقراطي ومراحل االنتقال في البلدان  الد 

خالل هذا المؤتمر، تتبع �یف جرت إدارة المسألة الدستور�ة في البلدان العر�یة التي �اشرت عملیات انتقال،  

   یر سا�قة.وتم فیها وضع دساتیر (أو وثائق دستور�ة) جدیدة، أو تعدیل لدسات

 محاور المؤتمر

 والمصطلحات المفاهیم: أوًال 
یهتم هذا المحور �المفاهیم والمصطلحات الرئیسة ذات العالقة �المسألة الدستور�ة، ودساتیر المراحل  

 االنتقالیة وما �عدها، ومن األسئلة التي تستحق المعالجة ما یلي:   
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ما المقصود بـ "الدستور الد�مقراطي" أو "دستور نظم الحكم الد�مقراطیة"؟ هل من حد أدنى من   .1

ما الخصائص التي في غیابها ال �مكن وصف الدستور  و  ؟ ا"بار الدستور "د�مقراطیً المعاییر العت

 "الد�مقراطي"؟ وما موقف الدساتیر العر�یة الحالیة من هذه المعاییر والخصائص؟  بـ

�النظر إلى الدساتیر المعاصرة التي نشأت في حاالت االنتقال الناجحة خالل العقود القلیلة  .2

هل هناك "نموذج عالمي" للدساتیر �جري ما "المحلي" وما "العالمي" في هذه الدساتیر؟ و   ؛الماضیة

المرتكزات الدستور�ة المنشودة لتأسیس  ما  أم أن الدساتیر تعّبر عن "تصورات وطنیة" �حتة؟ و   ،تبنیه

 في الدول العر�یة؟   ةنظم حكم د�مقراطی 

اختلف حولها الفاعلون    -طي" من مفاهیم أخرى  كیف �مكن فهم ما یرتبط �مفهوم "الدستور الد�مقرا .3

"اإلعالن  و�مفهوم "الدستور االنتقالي أو المؤقت"،  –السیاسیون في أكثر من حالة عر�یة 

"حكم القانون"، و"استقالل القضاء"، و"فصل السلطات"، و"المواد فوق الدستور�ة"، والدستوري"، 

"سیادة المؤسسات السیاسیة المنتخبة على مؤسسات الدولة غیر السیاسیة وغیر  و"سیادة الشعب"،  و

 "المحاسبة السیاسیة الرأسیة واألفقیة"، وغیر ذلك؟  والمنتخبة"، 

 الدساتیر وضع عملیة: اثانیً 

 وضع دساتیر مراحل االنتقال إلى الد�مقراطیة وسیاقاتها. 1

من حیث  ،االثاني على دساتیر المرحلة االنتقالیة تحدیدً  ینصب االهتمام في هذا الجزء األول من المحور

السیاق، وعملیة وضع الدساتیر وضماناتها. وأهم األسئلة التي �مكن أن تعالج هنا  و ن، و الفاعلو المفاهیم، 

 هي:    

  وهل  االنتقالیة؟ المراحل في الدستور�ة العملیة في واالجتماعیة والثقافیة السیاسیة البیئة تؤثر كیف .أ

 ا؟ ثنیً إ وأ /و  ادینیً  المنقسمة المجتمعات  دساتیر عن وماذا ذلك؟ في  أثر السیاسیة لالنقسامات 

 أو ،"المؤقتة" أو ،"االنتقالیة" �الدساتیر �سمى  ما أو االنتقالیة المراحل بدساتیر المقصود  ما .ب 

  ومن   الزمني؟  مداها  وما  و�یف؟  وضعها؟  یتم   ومتى  االنتقال؟  مراحل  خالل  وظائفها  وما  ؟ "الصغیرة"

  �كون  التي الظروف وما المهمة؟ هذه تتولى  التي الهیئات  أعضاء اختیار یتم و�یف �ضعها؟

   العر�یة؟ الحاالت  في ذلك تطبیقات  وما األفضل؟ األسلوب  هو   التعیین أو فیها االنتخاب 
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  الرسمیة  القوى  دور وما الد�مقراطي؟ الحكم نظم  دساتیر وضع عملیة في الرئیسون  الفاعلون  من .ج

  الدستور  حول التصورات  بناء في المواطنین إشراك �مكن  و�یف العملیة؟  هذه في الرسمیة  وغیر

  دور  من وهل ذلك؟  في والخبراء واإلعالم المدني المجتمع  دور وما االنتقالیة؟  المراحل خالل

 �مكن   الذي  وما  المتخصصة؟  الخبرة  ومؤسسات   الدولیین  والخبراء  المتحدة  �األمم  الدولیین؛  للفاعلین

   المجال؟ هذا في المقارنة الخبرات  لنا تقدمه أن

ما درجة تمثیل ووصا�ة واضعي الدستور للتعبیر عن إرادة الشعب، وماذا لو تعارضت تصوراتهم،  .د 

 مختصین؟ بوصفهم ممثلین ومنتدبین، مع آرائهم بوصفهم 

 بین الفاعلین السیاسیین والفقهاء الدستور�ین؟  -  في عملیة �تا�ة الدستور - ما آلیات العالقة .ه

 هل هناك حالة من التعلم بین الدول المختلفة؟  و اعة الدساتیر؟  ما أثر الدور اإلقلیمي في عملیة صن  .و

  في مؤسسة القضاء في وضع دساتیر النظم الد�مقراطیة وفي التأثیر  ؤد�هما حدود الدور الذي ت .ز

الفاعلین السیاسیین خالل المراحل االنتقالیة؟ و�یف �مكن معالجة التحد�ات ذات الصلة �القضاء  

 في الحاالت العر�یة؟ 

كیف تختلف طر�قة وضع الدستور �اختالف شكل عملیة االنتقال إلى الد�مقراطیة أو شكل عملیة   .ح

الفاعلین السیاسیین من  التغییر ذاتها (إصالح تدر�جي من أعلى، تغییر ثوري من أسفل، توافق 

النظام والمعارضة، فرض التغییر من الخارج)؟ و�یف تتم عملیة وضع الدساتیر في أعقاب الحروب 

األهلیة والصراعات المسلحة؟ وما دور الوسطاء المحلیین واإلقلیمیین والدولیین في مثل هذه 

حة في أعقاب الحروب الحاالت؟ و�یف �مكن دمج الد�مقراطیة الدستور�ة في اتفاقیات المصال

 والصراعات؟ وما تطبیقات ذلك في الحاالت العر�یة؟ 

ما الضمانات الدستور�ة لنجاح التحول الد�مقراطي في الدول العر�یة؟ وما اإلجراءات والمبادرات  .ط

 المواكبة لإلصالح الدستوري والمدعمة لمسار التحول الد�مقراطي في دول المنطقة العر�یة؟  

 

  العربیة الدول في الدساتیر وضع إشكالیات. 2

ینصب االهتمام في هذا الجزء من المحور الثاني على دراسة اإلشكالیات والتحد�ات الملحة التي تطرحها  

المسألة الدستور�ة في المراحل االنتقالیة في البلدان العر�یة، و�یفیة معالجتها، مع االهتمام �النظرة المقارنة  

 ارج المنطقة العر�یة. وأهم هذه اإلشكالیات والتحد�ات ما یلي:   حاالت أخرى من خ�
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 ، الدولة� الدین عالقة( والدولیة اإلقلیمیة والمواثیق والعهود  للدساتیر، العلیا  والمرجعیة الُهو�ة أسئلة .أ

 .)ذلك وغیر ،اإلنسان حقوق  منظومة ،والحقوق  الحر�ات 

 إدارة ،الحقوق  ،الحر�ات  ،التعدد�ة ،المواطنة( الثقافیة التعدد�ة وضمانات  األقلیات  حقوق  أسئلة .ب 

   .)ذلك وغیر ،المتعارضة والمصالح السیاسیة االختالفات 

  حقوق  انتهاكات و  المطلقة  الرئیس وصالحیات  السلطة  تر�یز سیما وال ،االستبدادي اإلرث  أسئلة .ج

 سألة وم ،الحز�ي والتنظیم الحز�یة المنظومة ضعفو  ،السیاسیة الثقافة ضعفو  ،السا�قة اإلنسان

 �سیطة، ( الدولة طبیعة  مثل قضا�ا من  بهذا  یتصل وما ، االجتماعي والضبط واألمن االستقرار

  رئاسي،  برلماني،( والتنفیذ�ة  التشر�عیة  المؤسستین بین  والعالقة السیاسي النظام  شكلو  ،)فیدرالیة

  الحز�یة   والبرامج  الممنهجة  األحزاب   مفهوم  دعمو   ،واألفقیة  الرأسیة  المحاسبة  طرق و   ،)توافقي  مختلط،

 غیر  الدولة ومؤسسات  المنتخبة السیاسیة المؤسسات  بین العالقةو  ،االنتخابي النظامو  ،الواقعیة

 الهیئات و  ،الرقابیة والهیئات  القضاء دورو  ،والقضائیة والعسكر�ة األمنیة  المؤسسات  مثل المنتخبة

  عبر  السیاسیة المشار�ة تفعیلو  ،المدنیة والتر�یة التنشئة مؤسسات و  ،المستقلة والمفوضیات 

  الد�مقراطیة و  ، التشار�یة أو المباشرة الد�مقراطیة أشكالو  ،التواصل وأدوات المعلومات  تكنولوجیا 

 .  االنتقالیة العدالةو  ،المحلیة

  القطاع  دور ،واالقتصاد�ة االجتماعیة السیاسات  أسس( االجتماعیة  العدالة وتحقیق التوز�ع  أسئلة .د 

 ، االجتماعي  الضبط   ،والمهمشة  الفقیرة  الفئات   دمج  ،المر�زي   البنك  دور  ،الخاص   القطاع  دور  ،العام

   .)والخیر�ة األهلیة والمنظمات  المدني المجتمع دور

  من  الكثیر إن. للخارج التبعیة و�رث  التكامل أو الوحدة /الُقْطر�ة إشكالیة� الصلة ذات  األسئلة .ه

 عوامل   من  فهل  ،"وحدتها  على   وتعمل  العر�یة   األمة   من   جزءٌ "  الدولة  أن  على  تنص   العر�یة  لدساتیرا

 الحدود رسم عن  وماذا ؟اإلقلیمیة  التكتالت  زمن في التكامل أو التعاون  أو التكتل تحتم موضوعیة

  هذا  في اإلشكالیات  هذه لمعالجة دستور�ة آلیة من هلو  ؟العر�یة الدول بین الحدود�ة والمشكالت 

  االلتزام  فرض  عد�ُ  هلف الدولیة، واالتفاقات  المعاهدات  �مكانة یتعلق ما بذلك و�رتبط المنظور؟

  القیم   مع  تتعارض   قد   لقیم  أو  للخارج  التبعیة  من  نوًعا  الدستور  على  علو�تها  أو /و  الدولیة  �المواثیق

 السائدة؟  المحلیة
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 الممارسة في الد�مقراطیة النظم دساتیر: الدساتیر وضع جواتن: اثالثً 
ینصب االهتمام في هذا المحور على األسئلة واإلشكالیات ذات العالقة بنواتج عملیة وضع دساتیر النظم  

 الد�مقراطیة، ومنها:    

 �حدث   الظروف  من  ظرف  أي  وتحت   واستمرار�ته؟  الد�مقراطي  النظام  دستور   إنفاذ   �ضمن  الذي  ما .1

  هذا  في  المقارنة التجارب  من  االستفادة �مكن و�یف شرعیته؟ الدستور هذا �ستمد  أین ومن  هذا؟

    الصدد؟

 الد�مقراطیات  في  الدساتیر انهیار منعت  التي المؤسسات  /الظروف /المعاییر /الضمانات  ما .2

 الدول في الدستور�ة الد�مقراطیة تعز�زو  الد�مقراطي التحول عملیة نجاح ضمانات  ماو  المعاصرة؟

 العر�یة؟ 

 المؤسسات  دور وما وتفسیره؟ �الدستور االلتزام مدى على الرقا�ة صالحیات  لها التي الهیئات  ما .3

  الصدد؟ هذا في القضائیة

 التعدیل؟ لهذا یتصدى ومن التعدیل؟ قضا�ا تطرح ومتى الد�مقراطي؟ النظام دستور ُ�عدل كیف .4

 دروس؟  من األخرى  الدول تجارب   لنا تقدم وماذا

  مثالب  ومعالجة المجتمعیة، التغیرات  لمواكبة ذاته الدستوري  الد�مقراطي النظام تطو�ر �مكن كیف .5

  على  المواطنین قدرة وتعز�ز السیاسیة، المشار�ة نطاق وتوسیع اإلجرائیة، أو التمثیلیة الد�مقراطیة 

 استدامة تكفل التي الدستور�ة الثقافة نوعیة وما العر�یة؟ الدول في مصائرهم تقر�ر في المساهمة

 العر�یة؟  الدول في فاعل �شكل وعملها الد�مقراطیة النظم دساتیر

هذه جملة من المحاور �قترحها المر�ز العر�ي لأل�حاث ودراسة السیاسات والمنظمة العر�یة للقانون الدستوري  

، قدر اإلمكان، �القضا�ا ذات الصلة �المسألة الدستور�ة واالنتقال الد�مقراطي و�شكالیاتها  �حیطاحتى 

 منهجًیا.   أنها مترا�طة وأن فصلها لیس إال إجراءً �مع اإلقرار المتعددة، 

 المؤتمر في المشار�ة قواعد
  700الباحث مقترًحا �حثًیا وثیق الصلة �موضوعات المؤتمر، وقضا�اه، وأسئلته البحثیة (من  �عدّ  .1

 أهدافالبحث و�شكالیته أو أسئلته البحثیة؛    موضوع  �لمة)، متضمًنا خمسة أجزاء، هي:  1000إلى  

قائمة مراجع   للبحث؛ مقترحة هیكلیةوالمداخل النظر�ة المقترحة؛ البحث  منهجالبحث وأهمیته؛ 
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أولیة. وعلى الباحث أن �قدم، إلى جانب المقترح البحثي، سیرة ذاتیة محدثة، وأسماء البحوث التي  

استمارة المشار�ة �موضوع المؤتمر إْن ُوجدت. یرجى استخدام كتبها في المجاالت ذات الصلة 

 الدعوة للمؤتمر.   را�طفي  متاحةي ، وه�مقترح �حثي

�انون األول/ د�سمبر   15 أقصاه موعدٍ  في  البحثیة المقترحات  للمؤتمر العلمیة  اللجنة تستقبل .2

 . مختصة علمیة   لجنة �مساعدة  للتقییم المقترحات  وتخضع .2019

ا على نحٍو خاص للمؤتمر، وأّال �كون ُمقتطًعا من رسالة   ُ�شترط .3 أن �كون البحث أصیًال، ُمعد�

جامعیة تم تقد�مها، أو ُنشر جزئًیا أو �لًیا في أّي وسیلة نشر إلكترونیة أو ورقیة، أو ُقّدم في أحد 

 المؤتمرات العلمیة. 

) ة؛ شاملة الهوامش والمراجع�لم   8000إلى    7000من  اللجنة العلمیة البحوث الكاملة (  تستقبل .4

تتقید هذه البحوث   على أن  ،2020نیسان/ أبر�ل    15  التي وافقت على مقترحاتها في موعد أقصاه

: الرابطمتاحة على  وهي�مواصفات البحث الشكلیة والموضوعیة التي �عتمدها المر�ز العر�ي، 

https://bit.ly/2I3jXAx   

 المؤتمر، في البحث  مشار�ة قبول على تلقائیة  موافقة المقترح على العلمیة اللجنة موافقة تعني ال .5

 هذه اللجنة الورقة البحثیة الكاملة �عد إنجازها.  تقرّ  لم إنْ 

 الباحثین �تا�ة أوراقهم البحثیة �اللغة العر�یة أو اإلنكلیز�ة.   �مكن .6

 وُتعدّ  ،هفی ُ�قدم �حث  أي عن مكافأة أي �منح وال واإلقامة، التنقل نفقات  تغطیة المؤتمر یتولى .7

 .إذ جرى تقلید بنشر معظم هذه البحوث في �تاب المؤتمر ؛البحوث ملكیة فكر�ة للمؤتمر 

   :التالي  اإللكتروني العنوان على المشار�ة مقترحات  ترسل .8

democracyproject@dohainstitute.org 

 

https://bit.ly/2I3jXAx
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