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ت�ضري عب�رة بن�ء الد�ضتور اىل عملي�ت التف�و�ض ب�ض�أن و�ضع 
الد�ض�تري و�ضي�غته� وتنفيذه�، و يجري ع�دة ت�ضكيل اأطر العديد 
من الد�ض�تري يف اأعق�ب ال�رصاع. ويف كثري من احل�الت اأدى 
التدخل املتزايد للمجتمع الدويل يف حل ال�رصاع�ت املدنية الداخلية 
وال�رصاع�ت بني الدول، اىل قي�م اجله�ت اخل�رجية بتو�ضيع اأدوار بن�ء 
ال�ضالم كي ي�ضمل بن�ء الد�ضتور مع بروز جه�ت جديدة اأخرى ت�ضعى 
اإىل الت�أثري يف و�ضع الد�ضتور. ويعمل التدخل اخل�رجي يف عملية 
بن�ء الد�ضتور، متييزا له عن �ضبل حل ال�رصاع، على توليد حتدي�ت 
و�ضغوط� فريدة من نوعه� على العملية ال�ضي�دية لو�ضع الد�ضتور. 
وتعمل ورقة البحث هذه على اإطالق حوار متوا�ضل بني 
الع�ملني يف هذا املج�ل كم� تهدف اىل طرح وجهة نظر ب�ض�أن 
ال�ضي��ضة التي تدعو اإىل تقدمي دعم خ�رجي حمدود اأو دعم 
ي�ضفي قيمة اإ�ض�فية على عملية بن�ء الد�ضتور. 



لمحة حول
 المؤسسة الدولية للديمقراطية واإلنتخابات

ما هي امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والإنتخابات؟

�إن �ملوؤ�ش�شة �لدولية للدميقر�طية و�لإنتخابات )�إنرتنا�شونال �آيديا( هي منظمة 
حكومية دولية تعمل على دعم �لدميقر�طية �مل�شتد�مة يف �شتى �أنحاء �لعامل. 

وتتمثل ر�شالة �ملوؤ�ش�شة �لدولية للدميقر�طية و�لنتخابات يف دعم �لتحول 
�لدميقر�طي �مل�شتد�م من خالل توفري �ملعرفة �ملقارنة، وتقدمي �مل�شاعدة يف 

عملية �لإ�شالح �لدميقر�طي، و�لتاأثري يف �ل�شيا�شة و�ل�شيا�شات �لعامة.

ما هي مهام امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والإنتخابات؟ 

تتوىل �ملوؤ�ش�شة �لدولية للدميقر�طية و�لإنتخابات عملها من خالل ثالث 
جمالت عمل ترتبط بالإنتخابات، وبناء �لد�شتور، و�لأحز�ب �ل�شيا�شية، 

و�لتمكني �ل�شيا�شي للمر�أة، و�لتقييم �لذ�تي للدميقر�طية، و�لدميقر�طية 
و�لتنمية. وتعمل �ملوؤ�ش�شة �شمن هذه �ملجالت على: 

توفري �ملعرفة و�خلرب�ت �ملقارنة �مل�شتمدة من �لتجارب �لعملية يف  	•
عمليات �لبناء �لدميقر�طي �شمن �شياقات وظروف خمتلفة حول �لعامل؛

م�شاعدة �جلهات �ل�شيا�شية �لفاعلة يف �إ�شالح �لعمليات و�ملوؤ�ش�شات  	•
�لدميقر�طية، و�مل�شاركة يف �لعمليات �ل�شيا�شية كلما ُدعينا لذلك؛

�لتاأثري يف �ل�شيا�شات  �لعامة لعمليات �لبناء �لدميقر�طي عرب توفري  	•
م�شادر �ملعرفة �ملقارنة وتقدمي �مل�شاعدة للجهات �ل�شيا�شية �لفاعلة.

 اأين تعمل امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والإنتخابات؟

 متار�س �ملوؤ�ش�شة �لدولية للدميقر�طية و�لإنتخابات �أن�شطتها يف جميع �أنحاء 
�لعامل، ويقع مقرها يف مدينة �شتوكهومل بال�شويد ولها مكاتب يف �أفريقيا و�آ�شيا 

و�أمريكا �لالتينية.
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© جميع �حلقوق حمفوظة للموؤ�ش�شة �لدولية للدميقر�طية و�لإنتخابات 2011

ل متثل من�شور�ت �ملوؤ�ش�شة �لدولية للدميقر�طية و�لنتخابات �أية م�شالح قومية �أو �شيا�شية حمددة. كما ل تعرب �لآر�ء 
�لو�ردة يف هذ� �ملن�شور بال�رضورة عن �آر�ء �ملوؤ�ش�شة �أو جمل�س �إد�رتها �أو �لأع�شاء يف هيئتها �لعامة.

وينبغي تقدمي �لطلبات للح�شول على �إذن لن�شخ �أو ترجمة كل �أو �أي جزء من هذ� �ملن�شور �ىل �لعنو�ن �لتايل:

International IDEA
SE-103 34

Stockholm, Sweden

�ن �ملوؤ�ش�شة �لدولية للدميقر�طية و�لنتخابات ت�شجع توزيع ون�رض �أعمالها و�شوف ت�شتجيب على �لفور لطلبات 
�حل�شول على �إذن ل�شتن�شاخ �أو ترجمة من�شور�تها.

�إن هذ� �ملن�شور جزء من �شل�شلة �أور�ق �شيا�شة حول عمليات بناء �لد�شاتري. وي�شتند �ملن�شور �إىل عر�س قّدمه �ل�شيد 
�أندرو لديل خالل ندوة �لطاولة �مل�شتديرة حول مو�شوع �ل�رض�كات �لدولية لبناء �لد�شتور �لتي �أقيمت يف �شتوكهومل 

يف �لفرتة بني �لثامن و�لتا�شع من �أيلول/�شبتمرب عام 2010. ول تهدف هذه �لورقة �إىل تقدمي نظرة �شاملة وحتليل 
كامل ملو�شوع معقد جد�، لكنها تقدم �أ�شا�شًا و�أفكارً� جديدة لغر�س �إثارة �لنقا�س يف ندوة �لطاولة �مل�شتديرة و�إجر�ء 

�ملزيد من �لبحث و�حلو�ر. 

كما يجري �إ�شد�ر هذ� �ملن�شور كجزء من برنامج حول عمليات بناء �لد�شاتري �لذي تنفذه �ملوؤ�ش�شة �لدولية للدميقر�طية 
و�لإنتخابات بتمويل من وز�رة �ل�شوؤون �خلارجية �مللكية �لرنويجية. 

ت�شميم �لن�شخة �لعربية: توربو ديز�ين، ر�م �لله 
طباعة: بولز غر�فيك�س، �ل�شويد

�لرقم �لدويل �ملعياري للكتاب: 978-91-86565-23-7 

 م�شادر ومطبوعات �ملوؤ�ش�شة �لدولية للدميقر�طية و�لإنتخابات حول عمليات و�شع �لد�شاتري
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التوصيات الرئيسية

يحتــاج �شانعو �ل�شيا�شات �إىل �إيالء �ملزيد مــن �لهتمام �ىل جودة عمليات بناء �لد�شتور �شمن 1
�ل�شياق �لأو�شع للتحولت ذ�ت �لعالقة.

ومــع �أنه ل يوجــد "برنامج عمل" و�حد، فــاإن �لتجارب يف هذ� �مليد�ن قــد �أ�شفرت عن عدد 2
من �ملبــادئ و�لعمليات �ملهمة لتعزيز �حتمالت ��شتفادة عمليــة و�شع �لد�شتور من "�لدرو�س 

�ل�شحيحة" �مل�شتقاة من تاريخ �لبلد.

ينبغي متييــز �مل�شاعدة �خلارجية لعمليات بنــاء �لد�شتور وفقا لطبيعتهــا �ل�شيا�شية. وعلى وجه 3
�لتحديــد، هنالك حاجة لبتعاد �شانعي �ل�شيا�شة عن لغة "نقاط �لدخول" وفهم "نقاط �لدعوة". 
وعلى �لرغم من كون مبد�أ "�مُلــلكية �لوطنية" مبد�أ �أ�شا�شي، �إل �أنه يتطلب توجيهات بغية تنفيذه من 

�لناحية �لعملية.

�لأطــر�ف �خلارجية �مل�شاركة يف عمليــة بناء �لد�شتور هي جمموعة متنوعــة ميكنها �أن تويل 4
�هتمامــًا �أكــرب �إىل "�لعنا�رض�ملجهولة للعملية" – فما يز�ل هنــاك �لعديد من �لثغر�ت يف �ملجال 

�لنا�شئ لدعم عمليات بناء �لد�شتور من ناحية ما قد ي�شلح وما قد ل ي�شلح.

ميكن �أن ي�شاهــم �لتدفق �لديناميكي لالأفكار بني �لأطر�ف �ملحلية و�خلارجية يف �إ�شفاء �لطابع 5
�ملوؤ�ش�شــي على عملية بنــاء �لد�شتور كمجال خا�س مبعامل �أو�شــح ورو�بط حمددة وتاأثري�ت 
م�شاِعفــة لبناء �ل�شالم، وبناء �ملوؤ�ش�شات، وحماية حقــوق �لإن�شان و�أمنه، و�مل�شاءلة �لدميقر�طية 

�ملتز�يدة، و�لتنمية �لب�رضية.
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ملخص تنفيـذي
تعمل �لد�شاتري �أكرث بكثري من جمرد ت�شكيل �حلكومات وتنظيم عالقاتها مع �ملو�طنني. بالن�شبة   .1

�إىل كثري من �لدول، فقد �أ�شبحت �لد�شاتري �أدو�ت لإد�رة �لأزمات. 

تتوقــف فو�ئد �لد�شاتري �مل�شممة خ�شي�شًا للــدول �ملتاأثرة بال�رض�ع و�لتي تعاين من �نق�شامات   .2
عميقــة على قدرتها على �مل�شاحلة بني �جلماعات، ومعاجلة �ملظامل �لغري مقبولة، ومنع �ملزيد 

من �ل�شتقطاب وتدهور�ل�رض�ع. 

تعترب جودة �لعملية �مل�شتخدمة هامة للت�شميم �لناجح ملثل هذه �لد�شاتري. ومن �ملهم ترك �ختيار   .3
�لعملية �إىل و��شعي �لد�شتور �ملحليني �لذين يتمتعون بقدر من �ل�شيادة �شمن �ل�شياق �ملحلي. لذ� 
هنالــك حاجة ز�ئدة �ىل �لأخذ بعني �لأعتبــار م�شاركة �لطر�ف �خلارجية يف هذه �لعمليات، 

و�لتي �زد�د �ل�شغط و�لت�شديد عليها يف �لعقود �لأخرية.

لقــد لقى �لت�شميم �لد�شتوري �ملالئــم ملتطلبات �إد�رة �ل�رض�ع جناحــًا �إىل حد ما وجتلى ذلك   .4
يف تــدين م�شتويات �ل�رض�ع عرب �لعــامل. ويف نف�س �لوقت، فاإن ثمة عو�مل �أخرى مثل عدم 
�لتكافوؤ �لإقت�شادي تعترب حمدد�ت ذ�ت �أهمية متز�يدة �شمن �ملتطلبات �جلديدة لبناء �لد�شتور. 

اإىل ماذا تهدف هذه ال�رقة؟ 

تهــدف ورقة �لبحث هــذه �ىل �مل�شاهمة يف �لنقا�ــس �ملتو��شل حول بنــاء �لد�شتور بطريقتني،   .5
�لأوىل عــرب تو�شيــع رقعة �لنقا�س ملدى �أبعــد من ق�رض ذلك على جماعــات �خلرب�ء من �أجل 
ت�شمــني روؤى وت�شور�ت �ملمار�شني �لعاملني بهــذ� �مليد�ن، مع �لت�شليم باأن بناء �لد�شتور هو 
مو�شــوع رئي�شي بالن�شبة �إىل دول �جلنوب. ثانيــا، تهدف �لورقة على وجه �خل�شو�س �إىل 
تزويــد �لأطر�ف �خلارجية �لر�غبــة يف تقدمي م�شاعدة فاعلة للم�شاهمــة يف بناء �لد�شتور بفهم 

�أف�شل لفروقاتها �ل�شيا�شية و�حتياجاتها �لعملية. 

ملن هذه ال�رقة م�جهة؟ 

�إن ورقة �ل�شيا�شة هــذه موجهة لو��شعي �لد�شتور وم�شانديهم، وكذلك �إىل �شانعي �ل�شيا�شات   .6
و�مل�شت�شارين يف دو�ئر �مل�شاعدة �لدولية.

اإن املطالب بتقرير امل�سري 
والإ�ستياء من الأنظمة 
ال�ستبدادية، هي من 

بني العوامل املعروفة 
التي قد تعمل على توليد 

موجات جديدة من العمليات 
الد�ستورية.
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بناء الدستور
لقـد �زدهرت عملية بناء �لد�شاتري ب�شكل غري م�شبوق عقب نهاية �حلرب �لباردة يف �لعام 1989. 
ففــي �أمريكا �جلنوبية جــاءت عملية بناء �لد�شتــور �لتي قامت بها �لرب�زيل عــام 1988، متبوعة 
ب�رضعة يف كل من كولومبيا )عام 1991( و�لأرجنتني )عام 1994( وبريو )عام 1993( وت�شيلي 
)عــام 1989 و�أعقبها �إدخال تعديالت على �لد�شتــور خالل فرتة �لت�شعينيات( ثم �لأكو�دور )عام 
2008( وبوليفيــا )عام 2009(. ويف �أفريقيا، مــّرت 23 دولة من جمموع 52 دولة ب�رض�عات 
د�خلية مع حلول �لعام 1994. ويف جميع �ملناطق كان بناء �لد�شتور عادة ما يتبع �إحالل �ل�شالم. 
ويف �أوروبــا �ل�رضقيــة، ن�شاأت دول جديــدة كما �أ�شاب �لدول �لقائمة �أ�شــاًل تغري كبري و�شدرت 
د�شاتري جديدة يف جميع �حلالت. ويف �آ�شيا، عملت على بناء د�شاتري لنف�شها كل من دول �أندوني�شيا 
)بفــرتة �لأعــو�م 1999-2002( وباك�شتان )عام 2010( ونيبال )منــذ عام 2006 وحتى �لآن( 
و�أفغان�شتــان )عام 2004( ومنغوليا )عام 1992( وتايلند )يف �لأعو�م 1991، 1997، 2006، 
2007( وميامنار )عام 2008( ، وكذلك فعلت فيجي )عام 1997( وجزر �شليمان )عام 2009(. 
كمــا جرت عمليات بناء �لد�شتور هذه �شمن حتــولت �أو�شع، دميقر�طية �أحيانا وغالبا ماكانت يف 

�أو�شاع ما بعد �ل�رض�ع. 

وميكن �أعتبار �ل�شومال جزًء� من هذ� "�لزدهار" لكنها ما تز�ل م�شتمرة يف بناء د�شتورها. وهنا 
يجري �ختبار عملية بناء �لد�شتور كو�شيلة للو�شول �ىل روؤية م�شرتكة لقيام �لدولة. وهكذ� فقد ثبت 
حتى �لآن �أن �لتباينات بني �لقوى �ملحلية هي �أو�شع بكثري مما ميكن �شده بعملية بناء �لد�شتور. وثمة 
در�ــس و�حد من �ل�شومال ميكن �أن نتعلمه وهو �أن �لتو�فق هــو ع�شب �أية عملية لبناء �لد�شتور، 
خ�شو�شــا �إذ� مل تكــن هناك �شغوطات حمليــة �أو دولية كافية لإبقاء جميــع �لأطر�ف على طاولة 
�ملفاو�شــات ومن ثم تنفيذ �لنتائج. وتعك�س �لعمليات �حلالية يف د�رفور بال�شود�ن م�شائل م�شابهة. 
ويف نظريــة �ل�رض�ع، يقدم هذ� �شدًى لأطروحة "�لن�شوج" �لتــي حتدد �لنقطة �لتي يكون عندها 

جميع �لأطر�ف جاهزين حقا للتفكري بحل و�شط . 

 اإرتباط اأحدث عملية بناء للد�ست�ر بن�س�ب �سراع عنيف وحل ذلك ال�سراع 

 غالبــًا ما ظهرت عمليات بناء د�شاتري جديدة عقــب �ل�رض�ع، وهو ما �أدى �إىل �لرتفاع �حلاد يف 
عــدد عمليات بناء �لد�شتور بعــد �ل�شتقالل عن �ل�شتعمار وخالل فرتة عــدم �ل�شتقر�ر �لتي تلت 
نهايــة �حلرب �لباردة. ول ي�شمح نطــاق هذه �لورقة �حلديث باإ�شهاب عن هــذ� �لتوجه، غري �أنه 
ميكــن روؤية مدى �ت�شــاع هذ� �لزدهار يف �ل�شــكل 1 �لذي يبني �لد�شاتري �جلديــدة �لتي ن�شاأت يف 

�لتاريخ �حلديث. 

 لقد و�شع مركز �لأمن �لب�رضي جدوًل باحلروب �لد�خلية �ل�شتعمارية و�لعاملية منذ نهاية �حلرب 
�لعامليــة �لثانية )1939-1945(. وتظهر �لبحوث �لتي �أجر�هــا �ملركز ت�شاعدً� يف عدد �حلروب 
�ل�شتعماريــة وحلولها �ل�شيا�شيــة، وعددً� �شغريً� من �ل�رض�عات �لد�خليــة – غالبا ما تكون لفرتة 
ق�شــرية ما عد� �لعــر�ق و�أفغان�شتــان ذ�ت �لأهميــة �ل�شتثنائية وت�شاعدً� خطــريً� يف �ل�رض�عات 
�لد�خليــة بعد �إنتهاء �حلــرب �لباردة و�لتي تبعهــا �إنخفا�س ملحوظ يف جميع �أ�شــكال �ل�رض�عات 

�مل�شلحة �لد�خلية و�لعاملية.

اإن التوافق هو ع�سب اأي 
عملية لبناء الد�ستور، 
خ�سو�سا اإذا مل تكن 
هناك �سغوطا حملية اأو 
دولية كافية لإبقاء جميع 
الأطراف على طاولة 
املفاو�سات ومن ثم تنفيذ 
نتائج املفاو�سات. 
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ال�سكل 1: �سدور الد�ساتري الوطنية 1 

اإزدياد امل�ساركة الدولية يف و�سع الد�ساتري بعد تط�رها يف اأعقاب حل 

ال�سراعات 

لعبــت �لمم �ملتحــدة دورً� يف �لتو�شل �إىل عمليات �ل�شالم يف �لعديد مــن �لدول �ملذكورة �أعاله – 
و�أحيانــا، كما يف ناميبيــا، عرب فرتة عقود. وقد �شهدت �أجز�ء يوغ�شالفيــا �ل�شابقة و�لتي �ختربت 
�أعنــف �أنــو�ع �ل�رض�ع، وخ�شو�شــا �لبو�شنة وكو�شوفــو، م�شاركات دولية معقــدة يف �ل�شوؤون 
�لإن�شانيــة ويف �حلــرب نف�شها ويف �شنع �ل�شالم وبنــاء �لد�شتور. وقد �أخذ د�شتــور �لبو�شنة ملا بعد 
�حلــرب �شكله مبوجب �أتفاقات د�يتون، وهي �تفاقات جرت بلورتها عرب هيمنة �لوليات �ملتحدة.

وقــد توخــى �لد�شتور م�شاركــة كل مــن �لأمم �ملتحدة ، ومنظمــة معاهدة حلف �شمــال �لأطل�شي 
)NATO(، ومنظمــة �لأمن و�لتعــاون يف �أوروبا )OSCE(، و�لحتــاد �لأوروبي )EU(. وعلى 

�لنقي�ــس من ذلــك، فاإن بناء �لد�شتور يف �أجــز�ء يوغ�شالفيا �لتي مرت ب�رض�عــات �أقل حدة مثل 
�شلوفينيــا قد تاأثر بالحتاد �لأوروبي �كرث من تاأثره باأية عملية �شالم دولية. وقد �أجرت �لعديد من 
�لدول مثــل تركيا مر�جعات جوهرية لد�شاتريها متاأثرة �إىل حد مــا بزخم حتولتها �لدميقر�طية، 

و�شعيًا منها لالن�شمام �ىل �لحتاد �لأوروبي )EU( وتلبية متطلبات �لع�شوية يف �لإحتاد �ملذكور

الد�ساتري احلالية ماأخوذة من اأكرب قاعدة بيانات بحث عن الد�ساتري يف جامعة ريت�سموند بولية فرجينيا، يف الوليات املتحدة   1
الأمريكية. ويتم عادة تدوين "اأحدث" اأو "اآخر" ن�سو�ص الد�ساتري، بدل من اإدراج التعديالت العديدة التي يتم اإدخالها على 

الد�ساتري القائمة. وعلى الرغم من اأن اإجراء املزيد من البحوث من �ساأنه حت�سني نوعية البيانات، فاإن ال�سورة وا�سحة مبا 
فيه الكفاية لالأغرا�ص املتعلقة بهذه الورقة. وهناك م�سكالت ل مفر منها ب�ساأن حتديد املوعد الدقيق لبناء الد�ستوريف كل بلد. 
ويف تنزانيا، على �سبيل املثال، هناك حالة وا�سحة ن�سبيَا حيث اأن اإدخال التعديالت يف عام 1992 على د�ستور عام 1984 هناك 

قد عمل على خلق حالة من التعددية احلزبية وبالتايل و�سع "النظام الد�ستوري اجلديد".
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ت�ساعد اأهمية و�سع الد�ساتري بالت�ازي مع مدى وم�ست�ى احلاجة اإىل حت�ل 

ال�سراع 

قد يعــزز �نت�شار �لد�شاتــري �جلديدة وت�شكيل �حلكومــة بالتو�فق من تر�جع �لتوجــه نحو �ل�رض�ع 
�لعنيــف. وعلى �أية حال، فاإن �ل�شتمر�ر بال�رض�عــات وعمليات �ل�شالم �ملتمخ�شة عنها يعني �أن 
هنــاك �إحتمال ملزيد من عمليــات بناء �لد�شاتري يف �مل�شتقبل، ورمبا علــى �شبيل �ملثال يف زمبابوي 
وفيجــي ومدغ�شقــر وقريغيز�شتــان و�ل�شومــال وجنوب �ل�شــود�ن و�لفلبني وقرب�ــس. كما �إن 
�ملو��شيــع �لد�شتورية �لناجتة عن �ملطالبة بتقريــر �مل�شري موثقة ب�شكل جيد �ي�شا، ومنها على �شبيل 
�ملثــال، �لأكر�د يف �أجــز�ء من تركيا و�لعر�ق وبع�ــس �لقبائل �مل�شلمة يف �أجــز�ء من مند�ناو يف 

جنوب �لفلبني. 

و�إذ� ��شتمر هذ� �لتوجه و��شتمر �ل�رض�ع �مل�شلح يف �إظهار �نخفا�س �شديد، فاإن موقع بنــاء �لد�شاتري 
علــى �لأجندة �لعاملية �شوف يتغري. وقــد ينخف�س م�شتوى �مل�شاركة �ل�شيا�شيــة ملجل�س �لأمن �لتابع 

لالأمم �ملتحدة على �شبيل �ملثال يف عمليات بناء �لد�شاتري.

اأحتياج "امل�سكالت اجلديدة" اإىل "بناء د�ساتري جديدة" 

بعد عام 1990، كانت �لقوة �لرئي�شية ور�ء بناء �لد�شاتري، وبالتحديد �إ�شفاء �لطابع �لدويل عليها، 
تكمن يف �لبعد �ملعني بال�رض�ع و�حلاجة �لتي تلت ذلك للدبلوم�شية �لدولية ودورها. وكانت عمليات 
بنــاء �لد�شاتري يف تلك �حلقبة م�شممة مع �أهد�ف حتول �ل�رض�ع و �إحالل �ل�شالم كغايات �أ�شا�شية. 

وقد خدمت �أغر��س تلك �حلقبة . 

وعلى �أية حال، كانت موجات �لحتجاج �لتي �أجتاحت �أجز�ء من �شمال �أفريقيا و�ل�رضق �لأو�شط 
يف بد�يــة �لعام 2011 و�لتنــازلت �لتي قدمتها �لأنظمة �لدكتاتورية هــي �أمثلة على نوع �لنتقال 
�ل�شيا�شي "�ملجهــول" و�لذي قد يولد عمليات جديدة لبناء �لد�شاتري. �إن �مل�شكالت �لناجمة عن �لفقر 
وعدم �مل�شاو�ة و�ملطالبة بتقرير �مل�شري، هي من بني �لعو�مل �ملعروفة �لتي ميكن �ن تولد موجات 
جديــدة مــن �لعمليات �لد�شتورية. لقد تغري وقع �خلطى يف هذ� �ملجــال على �أية حال، و�ي تركيز 

متجدد يجب �ن تر�فقه جهود لإجر�ء عمل د�شتوري جديد �أو �إ�شالحي.

الإقرار باأن بناء الد�ست�ر هي عملية متن�عة ومتعددة اجل�انب 

ل يوجــد تعريف م�شرتك وعام لبناء �لد�شتور �أو �إجمــاع و��شع على ما يجب �أن يت�شمنه. وهناك 
هــدف و�حــد للو�شول �إىل مفهــوم مقبول وحمدد ب�شــكل �أو�شح حلقل بناء �لد�شتــور وهو توجيه 

�لنقا�س �أكرث نحو تقدمي �لدعم �لدويل �لفاعل لعمليات بناء �لد�شتور.

يت�شمــن م�شطلح بنــاء �لد�شتــور: �أ( �إ�شتحد�ث هيكليات جديــدة �إ�شافة �إىل �إعــادة تطوير �لهياكل 
�ملوجودة �أ�شــال كجزء من عملية م�شتمرة. ب( تطوير و�إ�شافة قيمــة طويلة �لأمد للحكم و�لنظام 

يحدث بناء الد�ستورعادة يف 
ظروف �سديدة التحديات. 
ان التعريف امل�سرتك ب�سكل 
وا�سع لبناء الد�ستور ي�ساعد 
املمار�سني يف العمل مع 
الأطراف الوطنية لتن�سيق 
وتوحيد جهودهم.
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�ل�شيا�شي. جـ( تقليل �لتفرد – ميكن �أن ي�شاهم �لعديد من �لأطر�ف يف جو�نب "�لبناء" كاملفاو�شني، 
و�مل�شممــني، و�مل�رضعــني، و�ل�شعــب، و�لنا�شطــني، و�ملخت�شــني، و�ملوظفــني �لعموميــني، 
و�مل�شت�شاريــن �لدولــني، �إ�شافة �إىل �آخرين. وهذ� يعني �أي�شًا �أخذ �ملنظــور �لطويل �لأمد ومتابعة 
ـّـة  ـي ـَـَر�شِ �لغايــة �أو �لت�شميم �لكلي لــ "�لعقد �لأجتماعي" للحكومة ب�شكل عام بدًل من �لتغري�ت �لع
للتعامــل مــع م�شكالت خا�شة جد�. ويف �ملقابــل، فاإنه غالبا ما ت�شتخدم لغــة "و�شع �لد�شتور" مع 

�لت�شديد �ملق�شود على �شياغة و�إ�شد�ر �لن�س �لد�شتوري. 

وغالبــا ما يكون بناء �لد�شتور عن�رضً� و�حدً� �شمن عملية تغيري �أكرب توؤثر على �لد�شتور. �إن �مليل 
نحــو حتديد وتف�شيل "حلظة و�شع �لد�شتــور" ُيق�شد بها �قرت�ح عملية ذ�ت حدود �شهلة. وعلى �أية 
حال، فاإن من �مل�شتحيل يف معظم �حلالت ��شتثناء �لتاريخ و�لتفاقيات �لتي قادت �إىل قر�ر و�شع 
�و �إعادة و�شع �لد�شتــور. وينطوي بناء �لد�شتور على خطو�ت و�أحد�ث متتالية لي�س بال�رضورة 
�ن ت�شــري متو�لية ب�شورة خطيــة . وقد تعتمد ماهية �لأطر�ف �مل�شاركة يف وقت معني على �لتتابع 

و�ملرحلة �لتي يتم �لو�شول �إليها يف بناء �لد�شتور. 

كيفية �سمان ا�ستدامة نتائج عمليات بناء الد�ست�ر

عنــد �لنظر يف ما ميكــن �إعتباره جزًء� من بناء �لد�شتور، ثمة حاجــة لتجنب تعيني "نقاط خروج" 
�شهلة، �و نقاط يتم عندها �شحب �لدعم، بدعوى ب�شاطة �لقيا�س. وت�شتفيد كل عملية من حدود معينة 
لي�س �أقلهــا �نها ت�شمح ل�شانعي �لقر�ر �ملحليني ومو�طنيهم و�لد�عمــني �خلارجيني �أن يقي�شو� تغيري 
وت�شميم ��شرت�تيجية خروج منا�شبة. �إن �لرتكيز على "حلظة و�شع �لد�شتور" �لتي تقودها وتدفعها 
رغبــة �لأطر�ف �خلارجية / �ملانحــني لقيا�س و�أ�شتعر��س �لنتائج، ميكــن �أن يت�شاوى مع �إ�شد�ر 
�لن�ــس �لد�شتوري مع �لنهاية �لناجحة للعملية. وت�شبح هذه �للحظة مبثابة وثيقة �لعرت�ف �لدويل 
�لو��شــع لالفرت��س �ملتجدد "لل�شيادة" بتفوي�ــس دميقر�طي. ومن �لناحيــة �لعملية على �أية حال، 
فــاإن �ي �إفرت��ــس يف �ن �ل�شتفتاء �لــذي يعقب �شن �لد�شتور ي�شري �ىل حتــول �ل�رض�ع �إىل �شباق 
�شيا�شــي �شمن قو�عد، ي�شئ فهــم طبيعة و�شعوبات �لتحولت وي�شفي طابعــا خياليا وغري عملي 
علــى �لد�شاتري و�لنتخابات كذلك. �إن عــدم توفر تعريف و��شع ي�شاهم يف خلق نظرة معيبة ملكانة 

�لد�شاتري يف �لتحولت �لدميقر�طية ومابعد �ل�رض�ع. 

وينبغــي �أن تعمــل جميع �حلدود �ملعينــة لبناء �لد�شتــور على �إ�شتبعــاد �حتمال و�شــع نقطة نهاية 
م�شطنعة. وحتى �لقبول باأن �ي حدود �شتكون يف بع�س �لحيان م�شطنعة وم�شكوك فيها، ينبغي 
�أن ي�شمل م�شطلح "بناء �لد�شتور" �لتاريخ و�لعمليات �ملبا�رضة �لتي �دت �إىل �لتح�شري لها ومناق�شتها 
ون�رضهــا وخلقها و�شنها وتنفيذها، ومن ثم "تفعيل" �أد�ة جديدة تتعامل جوهريا مع وظائف �ل�شلطة 
�حلكوميــة. لذ� يجب �ن تت�شمن نقطة �خلروج لعمليات بناء �لد�شتور فرتة لنتخابات عامة و�حدة 

على �لأقل وحكومة م�شتجدة �لت�شكيل بعد �رضيان �لد�شتور �جلديد. 

ينبغي اأن تت�سمن نهاية 
عملية بناء الد�ستور، فرتة 
لإنتخابات عامة واحدة على 

الأقل وحكومة م�ستجدة 
الت�سكيل بعد �رصيان الد�ستور 

اجلديد
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من هي الأطراف الداخلية والأطراف اخلارجية؟ 

�إن بنــاء �لد�شتور كما جرى تعريفه �أعاله جمال ينطوي علــى م�شاركة �أطر�ف متعددة، و�لفئات 
�لرئي�شيــة لهــذه �لأطر�ف هي "�لأطــر�ف �لد�خليــة" ) �لأطــر�ف �لوطنية غالبــا( و"�لأطر�ف 
�خلارجيــة" )�مل�شت�شارين ومقدمي �مل�شاعدة �خلارجيني(. كمــا �إن �ختيار عملية بناء �لد�شتور يجب 
تركها قدر �مل�شتطاع �ىل �لأطر�ف �ملحلية. وبالن�شبة لالأطر�ف �خلارجية ، فاإن ��شرت�ك �لأطر�ف 
�ملحليــة يعترب �أمر� حيويا لتطوير �أيــة �شرت�تيجية. وهنا ي�شمل م�شطلح "�خلارجية" عددً� و��شعًا من 
�لأطــر�ف �لفاعلــة مبا فيهــا دول مبفردها، وجمموعــات دول، ومنظمــات �إقليمية، ووكالت 
م�شاعــدة، وموؤ�ش�شات دولية، ومنظمات غري حكومية ، و�رضكات جتارية و �مل�شت�شارين �لعاملني 
�إمــا ب�شكل مبا�ــرض �و من خالل �أي من �لأطر�ف �لدولية. وتعتمــد �مل�شاركة �خلارجية على قدرة 
�لأطر�ف �خلارجية لإدخال تاأثريهم وعلى �نفتاح �لأطر�ف �ملحلية لقبول ذلك �لتاأثري. ول ميكن 
�ن تنجــح �لأطر�ف �خلارجية يف �أهــد�ف دعمهم ما مل ينجحو� بالدرجــة �لأوىل يف �لإت�شال مع 
�شنــاع �لقر�ر ومن ثم بناء �لنفوذ و�إحد�ث �لتاأثري. ُويفهم من عبارة �لتاأثريو�لنفوذ يف هذ� �ل�شياق 
�لقدرة على �لعمل �شوية مع �لأطر�ف �ملحلية لتحديد وو�شع وحتقيق �ملح�شالت ذ�ت �ل�شلة بدعم 

�و م�شاعدة معينة ب�شاأن عملية بناء �لد�شتور.

هل ينبغي وج�د اأي م�ساركة لأطراف خارجية؟

علــى �لرغم من �أهمية مفاهيم مثل �مللكية �ملحلية، و�ل�شيادة، و�لد�شتور "ك�شرية ذ�تية وطنية"، فقد 
كان بنــاء �لد�شتــور مرتبطًا على �لدو�م ببع�س عنا�رض �مل�شاركة �لدوليــة. وتت�شمن �ل�شري �لذ�تية 
ملعظــم �لد�شاتري �ل�شادرة بعد عــام 1990 ق�ش�شًا للعمليات �لدولية �لتي كانــت �شببًا يف �شدورها 
�إ�شافــة �ىل ن�شالت �شعوبها. وعلــى �شبيل �ملثال، يت�شمن د�شتور كمبوديــا للعام 1993 ق�ش�شا 
حمليــة ودولية. فقد �شدر ذلك �لد�شتور عن جمعية تاأ�شي�شية منتخبة مب�شاهمة م�شادر دولية عديدة 
مــن �شمنها �لإ�شهامات �لفاعلة للمحامني �لفرن�شييــني. وقد جرى �إ�شد�ر ذلك �لد�شتورعلى خطى 
�تفاقيات باري�س للعام 1991 و�لقر�ر 745 �ل�شادر عن جمل�س �لأمن �لتابع لالأمم �ملتحدة وتقرير 
مكتب �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة )S\23613(، و�لتي حددت �ل�رضوط و�لعمليات �خلا�شة مبا فيها 
�ل�شلطة �لإنتقالية لإجر�ء �لإنتخابات و�لتمويل �لدويل للقو�ت �لدولية و�ل�رضطة و �ملوظفني �ملدنيني 

و�مل�رضوفات �لأخرى �ملتعلقة بكل ما له �شلة ببناء �لد�شتور.

وباملثــل، فقد جرى ت�شكيل د�شتور ناميبيــا للعام 1990 من خالل قر�بة �أربعة عقود تز�حمت فيها 
عمليات �لأمم �ملتحدة، و�لدبلوما�شية �لدولية ، و حرب �إقليمية، ون�شال �لثو�ر و�حلرب �لباردة. 
ومــن وجهة نظر �لقانون، فقد مت و�شع هــذ� �لد�شتور من قبل جمعيــة تاأ�شي�شية منتخبة من خالل 
�إنتخابــات �أ�رضفت عليها �لأمم �ملتحدة. وخالل �جتماعها �لأول، قررت �جلمعية بالجماع �إعتماد 
�إ�شتخــد�م �ملبــادئ �لد�شتورية للعام 1982 و�لتــي ت�شمنها �لتقرير �لذي قدمــه �لأمني �لعام لالمم 
�ملتحــدة �إىل جمل�س �لأمن ومتــت �ملو�فقة عليه بالقر�ر 435 �ل�شادر عن جمل�س �لأمن �لتابع لالأمم 
�ملتحــدة ب�شفتها كاإطــار عمل للد�شتور. وقد تولدت هذه �ملبــادئ �لد�شتورية من خالل �ملفاو�شات 
�لتي جرت بني جمموعة �لت�شال �لغربية ودول "�ملو�جهة"، و�لإحتاد �ل�شوفيتي �آنذ�ك و�أطر�ف 

�لنقا�س �ملفاو�شني �لناميبيني.

ان اخليارات ب�ساأن عملية 
بناء الد�ستور، يجب تركها 
بقدر امل�ستطاع اإىل الأطراف 
الوطنية.
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وتبقى �لأدو�ر �لتي متار�شتها �لأطر�ف �خلارجية و�لتحديد�ت �ملفرو�شة على مثل هذه �لأطر�ف 
غــري و��شحة �ملعامل. وبالن�شبة لبع�س �جلهات مثل وكالة �لتنمية �لدولية �ل�شويدية )Sida(، و�لبنك 
 ،)DFID( ود�ئرة �لتنمية �لدولية �لربيطانية ،)UNDP( لدويل، وبرنامج �لمم �ملتحدة �لمنائــي�
�رتبط �لعمل يف �شوؤون �حلكم ب�شكل و��شح بامل�شاعدة على �لتنمية. وكان �لهدف يف بع�س �حلالت 

يتمثل يف دعم عملية بناء �لد�شتور لغر�س �مل�شاعدة يف عملية �ل�شالم.

ما الذي يجب اأن يطلق ويحد من امل�ساركة اخلارجية يف عمليات بناء 

الد�ست�ر؟

تعتمــد �لإجابة لكال �ل�شوؤ�لني على �ل�شياق �ل�شيا�شي. وت�شبح عمليات �لإت�شال و�لتو��شل و�لتاأثري 
�أي�ــرض و�أ�شهــل �إذ� كان للم�شاركــة �خلارجيــة هــدف و��شح وجمهــور �أ�شا�شــي م�شتهدف. ومن 
�ل�ــرضوري مر�جعة �لإجناز�ت �لإخفاقــات للدعم �خلارجي ب�شكل م�شتمــر بهدف �لو�شول �إىل 
�أف�شل �ملمار�شات. ويكمن �لتحدي هناك يف حث �لأطر�ف �ملحلية على �مل�شاركة يف تلك �ملر�جعات 
لإبــد�ء �آر�ئهم حول �مل�شاعدة �خلارجية من وجهة نظرهم. وثمــة �إطار عمل و�حد حمتمل لعك�س 

تلك �لآر�ء ويتمثل ذلك يف �إجر�ء �حلو�ر ب�شورة مو�جهة . 

وعنــد مقارنة ذلك مع �لدعم �ملقــدم للعمليات �لإنتخابيــة كاملر�قبة �لدولية و�لبعثــات �ل�شت�شارية 
و�لتقييمية، يربز هناك �شوؤ�ل فيما �ذ� كانت �لق�شايا ح�شا�شة جدً� "وقومية" للغاية لالإبقاء على مكتب 
متخ�ش�س. وي�شري �أحد �ملر�قبني �إىل �لنتقاد�ت �لرئي�شية �ملوجهة �إىل �لأطر�ف �خلارجية �ل�شاعية 

�إىل دعم عمليات �شوؤون �حلكم �ملحلي بقوله كالتايل:

متيــل �جلهات �ملانحة يف �لوقت �حلا�ــرض �إىل تويل دور "تعليمهم" )مبعنى �ل�شيا�شيني و�ل�شعب   
يف مــا ي�شمــى بالدول ذ�ت �لأو�شاع �له�شــة( كيفية عمل ما هو �أف�شل لـــ "موؤ�ش�شاتنا" )مبعنى 
موؤ�ش�شات �لدول �ملانحــة �لغربية �ملتطورة(. و"نحن" منيل �ىل فر�س "مفهومنا" عن "�لدولة 
�جليدة" "عليهم". ويدور �حلديث عن �مللكية كثريً�، ولكن ذلك يظل يف �أغلب �لأوقات جمرد 
حديــث عابــر. ويف �لو�قع، يفرت�س بال�شكان �ملحليني �ن "ميتلكــو�" ما تخربهم به �لأطر�ف 
�خلارجيــة، وتعني �مللكية �ملحلية بو�شوح "متلكهم" "لأفكارنا". ومما يت�شل بقوة بهذ� �ملوقف 
�لتفهم �لوظيفي لـ "�لدولة" كمجموعة من �ملوؤ�ش�شات �لتي ميكن �ن يتم ت�شليمها متامًا مثل �ل�شلع 
عرب ��شتخد�م مبادئ معينة للت�شميم �ملوؤ�ش�شي وتقنيات �لهند�شة �لجتماعية. وتبعا لذلك، تركز 
�لأطر�ف �خلارجية على �ملو��شيع �لتي يبدو �أنها تطرح نف�شها للتنفيذ �ل�شهل ن�شبيًا، من خالل 
تطبيــق ما ي�شمى بالإجر�ء�ت �لتكنوقر�طية �ملوجهة نحو بناء قدر�ت �لدولة، وخ�شو�شا تلك 
�ملت�شلة مب�شائل �لقانون و�لعد�لة و�لأمن ... ويتجاهل هذ� �لنهج )�و يخفي( و�قعا يتمثل يف �أن 
بناء �لدولة لي�س جمرد ممار�شة فنية تقت�رض على تعزيز قدر�ت وفاعلية موؤ�ش�شات �لدولة، بل 
هــي م�شعى �شيا�شي مثري للجدل ب�شورة كبرية ومن �ملحتمل �ن يتعلق ذلك ب�رض�عات �شيا�شية 
خطرية يف �لوقت �لذي يتعر�س فيه توزيع �ل�شلطة �ىل �لتهديد )بويج Boege و�آخرون ، عام 

2008، �س 15(.

و�لأكرث من ذلك، هناك خط دقيق يف�شل بني م�شاعدة �لأطر�ف �لوطنية ب�شكل كاف وبني �ل�شماح 
لهم باإتخاذ قر�ر�تهم �خلا�شة. ويف �شياق در��شة منوذج �أفغان�شتان، يت�شائل مر�قب �آخر: 
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حقق �ملجتمع �لدويل �لتو�زن �ل�شحيح بني عدم ترك �أكرث من "ب�شمات خفيفة �لأثر" لل�شماح   
لالأفغــان تــويل م�شوؤولية عملية و�شــع �لد�شتور، ويف نف�س �لوقت مــن دون �لف�شل يف تقدمي 
�مل�شاعــدة �لكافية للبلد و�لــذي بكل ب�شاطة مل يح�شل على نف�س �ملــو�رد و�لقدر�ت مثل �لدول 
�ملانحــة �لدولية. وقد �إحتاجت �فغان�شتان �إىل �مل�شاعدة لو�شع �آلية �لختيار �لتي قد ت�شاعدها يف 
و�شع نظام �لدولة �لذي تختاره دون ترهيب. وعلى �ملجتمع �لدويل يف نف�س �لوقت �أن يحرتم 
د�ئما "�مللكية" �لأفغانية. وثمة خط دقيق يف�شل بني هذين �ملبدئني ...وعند طرح �ل�شوؤ�ل فيما 
�إذ� كان مدى م�شاركة �ملجتمع �لدويل منا�شبًا، �جاب م�شت�شار دويل بارز لأفغان�شتان �أنه كان 
علــى �ملجتمع �لدويل �أن يدفع بقوة �أكرب نحو �ملبــادئ �لعملية وبقوة �أقل نحو جوهر �لد�شتور، 
م�شــريً� �إىل �أن "�لأمر �ل�ــرضوري ]كان[ �أقل مما ]قاله[ �لد�شتــور يف نهاية �ملطاف )و�شمن 
حــدود بالطبع( مما ]كانت[ عليه �لنتائج كتو�فق مقبول وت�شويــة مّت �لتو�شل �إليها يف �لطريق 
�ل�شحيح". وكان من �ملرتتب على �ملجتمع �لدويل بذل �ملزيد لتوفري �مل�شاركة �ل�شعبية �ملجدية، 
و�شمــان عملية �شياغة ذ�ت جــدوى وم�شد�قية، بدًل من �أن تكون حماطة بال�رضية )�شنايدر 

Schneider عام 2005 : �س 206(. 

التمييز بني العملية وامل�سم�ن

ميكن �لتمييز بني �لتاأثري يف العملية �لد�شتورية وبني �لتاأثري يف م�سمون �لد�شتور. وي�شري �مل�شمون 
�إىل �لأحــكام يف �لد�شتور، بينما ت�شري �لعمليــة �إىل �خلطو�ت يف دورة بناء �لد�شتور، و�لتي تغطي 
مبا�رضة �لعملية و�لتفاو�س و�ل�شياغة و�ل�شن و�لتنفيذ. و�لعملية �لتي يجري �إعد�د �لد�شتور فيها قد 
تلقي بظاللها على �ملحتوى. وتثورت�شاوؤلت حول مدى �لدعم �خلارجي �أو �ل�شغط �لذي ميار�س 
خــالل �إعد�د �مل�شمون ومدى �مللكية �ملحلية لأي ��شتعارة د�شتورية. �إن �ملبد�أ �ل�رضيح لعمل �لأمم 
�ملتحــدة يف بنــاء �لد�شتور يتمثل يف دعم �لمتثال للمعايري �لدولية حــول حقوق �لإن�شان ، �لتي لها 
تاأثــري�ت علــى كل من �لعملية و�مل�شمــون. وب�شورة عامــة ، فاإنه يتم و�شــع �لأطر�ف �ملحلية 
�لقــادرة على �لتاأثري علــى �ل�شياق �ملحلي يف موقع ميكنهــا فيه �تخاذ �لقر�ر ب�شــاأن �لق�شايا �ملتعلقة 
بالعمليــة. وعلى �أية حال، فــاإن بع�شًا من عنا�رض عملية بناء �لد�شتور ميكن ��شتعارتها �أي�شًا. وقد 
يكون �أحد �هد�ف �لعملية �ملدفوعة من �خلارج �إعادة �أو تطوير �مللكية �ملحلية )كما يف تيمور �ل�رضقية 

عام 2002(. 

وميكن �أن يخفي �خلطاب حول عملية ذ�ت ملكية حملية و�أ�شيلة �أي تدخل ل ميكن �حتماله، مبا يف 
ذلــك من خالل عرو�س �خلرب�ء وتقدمي �لتحليالت �ملقارنة. وهناك �حتمال يف �لعملية �لد�شتورية 
لظهــور �ل�شد و�لتوتر بني �ل�شيا�شات �خلارجية لالأطر�ف �لأجنبية و�أهد�ف �لأطر�ف �ملحلية. ففي 
�نتخابــات عام 2009 يف �أفغان�شتان، علــى �شبيل �ملثال، تطلبت �لنز�هــة �لإنتخابية عددً� و��شحًا 
مــن �ل�شتجابــات، ولكن �ولويــات �ل�شيا�شة �خلارجية للــدول �لرئي�شية توقعــت غريها. وهناك 
ديناميكيــات م�شابهــة تنطبق على عمليات بنــاء �لد�شتور، وتعزز مثل هــذه �لق�شايا من �ملالحظة 
�لب�شيطــة �لتي تفيد يف �أن عمليات �ل�شالم �لدولية و�لعمليات �لد�شتورية هي خليط معقد من �لأنظمة 

�لقانونية و�لإمالء�ت �ل�شيا�شية. 

وتقــدم �حلالت �أعاله �أمثلة حول �رضورة �إجر�ء �ملزيد من �لنقا�س حول "نقاط �لدخول"، و�لتي 

يجب ان يكون هناك نقا�ص 
اكرث حول "نقاط الدخول"، 
والتي ميكن متييزها ب�سكل 
اف�سل ب�سفتها "نقاط 
دعوة". ان وجود وطبيعة 
نقاط الدعوة هي التي حتدد 
�سكل الدور الكلي لالأطراف 
اخلارجية.
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ميكــن متييزها ب�شكل �ف�شــل ب�شفتها "نقاط دعوة". وحتدد طبيعة نقــاط �لدعوة �شكل �لدور �لكلي 
لالأطر�ف �خلارجية. ومن غري �ل�شائع �ن تدعو� �لدول جهات خارجية �إىل عملياتها �لد�شتورية، 
لكن �ملو�قف تختلف. �إن �طار �لعمل �لقانوين و�لت�شالت �ل�شخ�شية �لتي لها �شجل حافل �و �شمعة 
دوليــة وثقــة وتوقيت جيد و�ر�شية عمــل و��شحة، متتلك بب�شاطة �مل�شــادر �ملطلوبة، وميكن �ن 
تكــون جميعها هامة للغاية يف �جلمع بني "�لدعوة و�لدخول". �إن عمليات �ل�شالم �لتي تظهر ف�شلها 
يف نقطة و�حدة قد تكون يف �حلقيقة �لأ�شا�س �حلا�شم لعمليات لحقة ناجحة تتعلق باطر�ف �أخرى.

ما الذي ي�سبط امل�ساركة اخلارجية؟ 

من �ملتعارف عليه �أن �ف�شل �ملمار�شات للدعم �خلارجي يتمثل يف ترك "ملكية" بناء �لد�شتور يف كل 
من اجلوهر والعملية �إىل �لأطر�ف �ملحلية. وثمة �إ�شار�ت عديدة �إىل مفاهيم "�مللكية" يف �إر�شاد�ت 
وحتليــالت �أف�شل �ملمار�شات يف حقول عديــدة للم�شاعدة. �إن �ل�شوؤ�ل �لأ�شــد بر�عةً  نوعًا ما عن 
�مللكيــة �ملحلية للم�شاعــدة هو �أقل و�شوحًا، ولكنه قــد يف�شي �إىل نف�س �لنتيجــة. ول يعني �لإقر�ر 
و�لت�شليــم باأهميــة �مللكية �ملحليــة �أن �لد�شاتريهي �أدو�ت حملية ب�شورة كليــة ، نظر� �إىل �أن �لدول 
خا�شعــة للقانون �لدويل و�لعمليات �لدولية. كما يبدو� �أن �لأطر�ف �خلارجية ذ�ت �ل�شمعة �لعالية 
كالمم �ملتحدة و�لحتاد �لوروبي تهيمن على �لدعم �خلارجي لبناء �لد�شتور وتقع تدخالتها �شمن 
م�شتويــات متعددة. وهنــاك حاجة �ىل �لأطــر�ف �لفاعلة �لأ�شغر �ملتخ�ش�شــة يف بناء �لد�شتور. 
ويكون مثل هذ� �لتنوع مرغوبــا فيه حتى تتمكن �لأطر�ف �خلارجية من عر�س �أ�شكال وطر�ئق 
بديلــة للم�شاعدة مما يعمل على تقــدمي خيار�ت �كرب لالطر�ف �لوطنية. وبالأ�شافة �إىل ذلك، فاإن 
�لأطر�ف �لأ�شغر قــد يجدون �أنف�شهم �أقل �ن�شغاًل باأهد�ف �ل�شيا�شــة �خلارجية وتاريخ �لتدخالت 

�ل�شابقة. 

ين�شــاأ حاليًا عدد من �ملبــادئ و�ملمار�شات يف �شوء �لأهمية �ملرتبطة مبفهــوم �مللكية �لوطنية. وكما 
يالحــظ مما ورد �أعاله، يبقــى �لتعريف �ل�شائع لبنــاء �لد�شتور هو �لر�بط �ملفقــود، كما �إن �لأثر 
�لعملــي ملثل هذه �لإر�شــاد�ت �أقل وو�شوحُا. ويف وقت تكرث فيه �حلاجــة �إىل �لنطالق بعيدً� عن 
�ملبــادئ �لعامة و�لتوجه نحو مبادئ لعمل م�شرتك، فاإنه ميكن تقييم مدى وطبيعة وفاعلية ��شرت�ك 
�لطرف �خلارجي فقط من خالل معرفــة د�خلية تف�شيلية �أو تاريخ مدون بالتف�شيل. وعلى �شبيل 
�ملثــال، فاإن ربط �مللكية بالعنا�رض �لوطنية يفرت�س وجود نهــج م�شرتك فيما بني هذه �لأطر�ف. 
ويتعني علــى مو�طني زمبابوي و�شع ت�شوية للق�شايا �لد�شتوريــة �ملتنازع عليها ب�شدة يف عمليتهم 
�جلارية ولكــن مع وجود جانب و�حد يف �لأزمة يعار�س عملية �مل�شاركة �لدولية و�جلانب �لآخر 
م�شمم علــى �لدعوة للم�شاركة �لدولية. فكيف �إذن تتمكن �لأطــر�ف �خلارجية من �مل�شاعدة على 
�لإطــالق؟ ونظر� للتناف�س علــى �لتاأثري و�لنفوذ و�لتخوف �لعام مــن عرو�س �مل�شورة �خلارجية 
و�لرتبــاك �حلا�شل من وجود �لعديد من �لأطر�ف �خلارجية، فاإن بع�س مبادئ �لعمل �مل�شرتك 
قــد تعزز من �لتن�شيق �لــذي ت�شتد �حلاجة �ليه. ويف نف�س �لوقت، فــاإن تنوع �لأطر�ف �خلارجية 

�رضوري ل�شمان ��شتمر�رية �لأ�شو�ت �خلارجية �مل�شتقلة.

وقد يكون هناك ما ميكن �إعتباره مبثابة " �شو�بط د�خلية" حول �مل�شاركة �خلارجية خالل عملية بناء 
�لد�شتور. وعلى �شبيل �ملثال، فاإنه من غري �ملحتمل �ن يجري �لقيام بتناول وتنفيذ معظم عرو�س 

ت�سري عبارة "املحتوى" اأو 
"امل�سمون" اإىل الأحكام 

والن�سو�ص الواردة يف منت 
الد�ستوربينما ت�سري عبارة 

"العملية" اإىل اخلطوات 
املتبعة يف دورة بناء 

الد�ستور، وت�سمل هذه 
مبا�رصة العملية والتفاو�ص 
وال�سياغة وال�سن والتنفيذ.
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�لأطــر�ف �خلارجية لتقدمي �لدعم من قبل �أطر�ف وطنية. وهنا يجــري �لتمييز بني �ملو�قف �لتي 
تقــاوم فيها عرو�س �لدعم وتلك �لتي حت�شل فيها معاد�ة حقيقية لالأطر�ف �خلارجية. ويف �لوقت 
�لــذي يتوقع فيه ح�شول ترجع و�أنح�شار �شيا�شي ب�شبب �لرتكيز على �مل�شاكل �لد�شتورية �لد�خلية، 
فاإنــه يحدث هناك �شغط على �لأطــر�ف �ملحلية من قبل �لأطر�ف �خلارجيــة �ملتناف�شة من جانب 
عدة �شفار�ت وبعثات ومنظمات غري حكومية. ويكمن �لتحدي �لرئي�شي �ملفرو�س على �لأطر�ف 
�لوطنيــة يف كيفية �إد�رة غز�رة و�إرباك عرو�س �لنو�يا �حل�شنــة من �لدعم �خلارجي �أو �لدويل. 
ويبــدو� �أن �لعديد من �لأطــر�ف �خلارجية تدفع باجتاه �مل�شاركة خالل فرتة و�شع �لد�شتور فقط، 

ورمبا كان مرد ذلك عائد� �إىل ترتيباتهم �ملتعلقة بالتمويل وحاجتهم �إىل �إظهار نتائج و��شحة. 

و�إذ� ما و�شعنا �لعد�ء جانبــًا، فاإن �لعو�مل "�حلميدة" �أوغري �خلطرة ن�شبيا و�لتي تقو�س �مل�شاركة 
�خلارجية تت�شمن م�شاألة �لتناف�س يف �لو�شول �ىل �لأطر�ف �ملعنية، و�حلاجة �إىل �رضف �لأر�شدة 
�ملعتمدة �شمن �إطار زمني حمدد، وتد�خل �أو تز�حم �أولويات جمالت �لدعم. ومما ي�شاعف من 
�لتحدي هو �أن جمالت �أو �أمناط �لدعم �ملعرو�س قد ل تتما�شى مع �حتياجات �أو رغبات �لأطر�ف 

�ملحلية، �أو �إنها قد تكون مثقلة بقيود �شعبة ومبتطلبات تقدمي �لتقارير وغريها من �ملتطلبات.

من امل�ستفيد من م�ساركة الأطراف اخلارجية ؟ 

�إن �لتناق�ــس �لذي قد يربز يف بع�ــس �لأحيان بني �لدعم �ملعرو�س مــن جانب �أطر�ف خارجية 
و�أحتياجــات و / �أو تف�شيــالت و��شعــي �لد�شتور تثري ت�شاوؤًل حول مــن ي�شتفيد من دخول ونفوذ 
�لأطــر�ف �خلارجيــة؟ هل �لطــرف �خلارجي �أم �ل�رضيــك يف �مل�شاعدة هو "�مل�شتفيــد �لول"؟ �إن 
�لإجابــة على هذه �لأ�شئلــة قد تتغري مع مرور �لزمن. وعندما يكــون للم�شاعدة �خلارجية �أهد�ف 
خا�شة مثل تاأمني حم�شالت معينة يف د�شتور ما، فاإن �مل�شتفيد يف �ملقام �لول هو �لطرف �خلارجي 
بالتاأكيد، ولكن قد يكون هناك م�شتفيدين �آخرين كثريين، على �شبيل �ملثال، �إذ� مّت تخ�شي�س �لدعم 
ملجموعــات ن�شائية ممن �أيــدن بنجاح �لتغيري�ت �لتي حتبذ �مل�شاو�ة بــني �جلن�شني، فقد يكون هناك 
�أجيال من �مل�شتفيد�ت. وكقاعدة عامة، فاإنه يجب �أن ل يفرت�س �أن يكون للدعم �خلارجي دومًاً " 
�أثر حمايد" على �أي جمتمع. و�شيكون هناك ت�شور لـ "فائزين وخا�رضين" يف �لعملية �لد�شتورية، 
وبالتــايل هناك ترتيب ملو�قع فئات خمتلفة. ��شافــة �إىل ذلك، ميكن �ن يعمل وجود دعم خارجي 

على ت�شويه �حلو�فز لدى �لطر�ف �لوطنية لإجناز بناء �لد�شتور بنجاح.

ويف �شياقــات �ل�ــرض�ع و�لدول ذ�ت �لو�شع �لهـ�ــس وغريها ، فاإنه غالبًا ما تكــون �لبيئة معادية 
للم�شــورة �مل�شتقلــة �شو�ء �أكانت مــن قبل �لأطر�ف �لوطنيــة �أم �خلارجية. لذلــك فاإنه يتعني على 
�لأطــر�ف �خلارجيــة ق�رض�أدو�رهم لالرتقاء ببيئة ميكن فيها بنــاء �لد�شتور. و�شوف تعمل عملية 
�لدخــول و�لتاأثري على توفري �ملهمة خللق �أجو�ء ت�شمــح بتقبل وتنفيذ �أفكار وحلول و�شطية جديدة. 
ومــن �لو��شــح �ن ديناميكية �لعالقــات بني �لأطر�ف �خلارجيــة و�ملحلية �شتختلــف �إىل حد كبري 
تبعــًا للظروف. ويف بع�س �حلــالت، ويف بع�س �حلالت تكون هنــاك �شعوبات يف �لعمل مع 
�لأطــر�ف �لر�شميــة �حلكومية، فاإنه يجري ربط �لدعم �خلارجي باأطــر�ف �ملجتمع �ملدين. ومن 
�لأمثلــة �حلالية على �لأطر�ف �لر�شميــة �حلكومية �لتي ي�شكل �لعمل معهــا حتديا، هناك �حلكومة 

�لع�شكرية يف فيجي وترتيب �لئتالف يف زمبابوي. 

قد تعزز بع�ص املبادئ ذات 
العمل امل�سرتك التن�سيق 
الذي ت�ستد اإليه احلاجة. 
وبنف�ص الوقت، فاإن تنوع 
الأطراف اخلارجية �رصوري 
ل�سمان ا�ستمرارية الأ�سوات 
اخلارجية امل�ستقلة.

يجب اأن ل يفرت�ص اأن يكون 
للدعم اخلارجي دومًا "اأثر 
حمايد" على املجتمع. 
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لقــد قاومت �لأطــر�ف �ملحلية يف بع�س �حلالت "�لأفــكار �لأجنبية" مثل �لق�شايــا �ملتعلقة بحقوق 
�لإن�شــان. ويف مثل هذه �حلالت، فاإنه ميكــن ل�شرت�تيجية بناء قدر�ت �ملوؤ�ش�شات �ملحلية �أن تثبت 
فائدتها يف مناق�شتها وتخفيف �لتوتر. كما يجب �أن يهدف بناء �لقدر�ت �إىل تطوير �ملوؤ�ش�شات �ملحلية 
�لتي تدعم بناء �لد�شتور من �لد�خل. لقد �رتاأى كبار �لأطر�ف �خلارجية ت�شغيل خليط من �لأفر�د 
�ملحليــني و�لدوليني بغية تطوير ثقافة بناء �لد�شتور بعيدً� عن �ملفهوم �ملب�شط لالأجنبي مقابل �ملحلي، 

و�لذي يعك�س �نق�شامًا بني �لأطر�ف �لد�خلية و�لأطر�ف �خلارجية . 

وحيث ي�شري �أختالل �لتو�زن يف �مل�شالح �إىل عدم قدرة �لأطر�ف �خلارجية يف �لتاأثريعلى �خليار�ت 
�لد�شتوريــة، فاإنها ل تز�ل ت�شتطيع �لإ�شهام يف ت�شكيل جدول �لأعمال و�لجتاه �لعام للنقا�س. كما 
يجــب �لتذكر �أن ثمة فرق مــن �لناحية �لعملية بني تقدمي �مل�شورة مــن مو�شع م�شتقل وغري متحيز 
وبني �ل�شغط باأجتاه مو�شع معني، و�أن �لأطر�ف �خلارجية ت�شتخدم كلتا �ل�شرت�تيجيتني ب�شورة 
متكــررة ومتالزمة. ويف جنــوب �أفريقيا على �شبيل �ملثال، كان دور �لبنــك �لدويل مو�شع �شك 
كبــري من قبل �ملوؤمتر �لوطني �لأفريقــي )ANC( و�أن�شاره. وعلى �لرغم من عدم تد�خل مو�قفهم 
�لفردية حول �إ�شالح �لأر��شي يف �لبد�ية، فقد جرى بعد �حلو�ر �لتفاق على بع�س مبادئ �إعادة 
توزيــع �لأر��شي ممــا �أدى �إىل تقدمي مقرتح ر��شخ حــول �إعادة �لهيكلة �لريفيــة. ومل يتم �لأخذ 
باملقــرتح �ملعني مبا�رضة يف �أعقــاب �ملفاو�شات، ولكنه قد مّت �لقبول بحل و�شط بديل فيما �أ�شبح يف 
نهايــة �ملطاف �أحكامــا ت�شمنها د�شتور عام 1996 جلنوب �فريقيا. وعلــى �ملدى �ملتو�شط على �أية 
حــال عندما و�شل �لأمر �إىل تنفيذ تلك �لأحكام، فقد تقبلــت �لأطر�ف �لوطنية �لتوجيه �ملدرج يف 

مقرتح �أعادة �لهيكلة �لريفية. 

�ن كل موقــف خمتلف عن �لآخــر – وتعتمد قدرة �لأطر�ف �خلارجية يف �لو�شول �ىل �لأطر�ف 
�ملحليــة و�حل�شــول على قدرة �لتاأثري و�لنفوذ علــى م�شاحلهم وتفوي�شهــم وقدر�تهم، �إ�شافة �إىل 
�إهتمــام و�نفتــاح �لأطر�ف �ملحلية لالإ�شــرت�ك معهم و�لتاأثر بهم. وتكون نقطــة �لدعوة �أحيانا هي 
�لتو��شــط يف �ــرض�ع �أو �أزمة يتبعها م�شاعدة �خلــرب�ء و�لتمويل لعمليات خمتلفــة )كما يف كينيا(. 
ويف �شياقــات �أخرى، تعتــرب م�شاألة �لو�شول �إىل �لق�شايا �لد�شتورية جــزًء� رئي�شيًا للعملية برمتها 
)كمــا كان �حلال يف �لبو�شنة(. وهنالــك �أمثلة �خرى عديدة تربز فيها �لق�شايا �لد�شتورية عند نقاط 

خمتلفة.

ثمة فرق بني تقدمي امل�سورة 
من مو�سع حيادي وم�ستقل 
وال�سغط للدفع نحو موقف 

معني، كما اأن الأطراف 
اخلارجية ت�ستخدم كال 

ال�سرتاتيجيتني – ب�سكل 
دوري وبالتوازي.
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اإلستنتاجات
�إن بناء �لد�شتور عمليــة �شيا�شية معقدة ت�شكل جزًء� من حتولت �أو�شع نحو �لدميقر�طية و�ل�شالم. 
ومــن غري �ملحتمل �ن ي�شهد �مل�شتقبــل �لقريب بروز بناء �لد�شتور كذلك �لــذي �شهدناه خالل فرتة 
�لت�شعينيــات. لذلك فاإن مــن �ملنا�شب �لرتكيز على تنفيذ د�شتور جديد مــع �لتاأكيد على بناء قدر�ت 
�ملوؤ�ش�شات �جلديدة للدميقر�طية. وعلى �أية حال، فاإن عو�مل معروفة و�أخرى غري معروفة ميكن 
�أن ت�شهــم يف �إطــالق موجات جديدة من �لعمليات �لد�شتورية. ومن �ملنتظــر �أي�شًا �أن يتعامل بناء 
�لد�شتــور مع �مل�شــاكل �لع�رضية �لتي تو�جه �لدولــة. كما يتعني توجيه �لقيام بذلــك على �مل�شتوى 
�ملحلــي، وقد تكــون �لنتائج عك�شية �إذ� كان لالأطــر�ف �خلارجية دورً� بــارزً� جدً�. ويجب على 
�لأطــر�ف �ملحلية �لقيــام بو�شع �ل�رضوط و�أطر �لعمل �ملطلوبة للعمليــة. وقد يكون دور �مل�شاعدة 
�لعاملية بناء� كما قد تكون له م�شاكل �أي�شا. ويتعني على �ملمار�شني �لعاملني يف جمالت متعددة �ن 
يلحظــو� مل�شات عملهم وكيفيــة تاأثريها على �لبيئة �لتي جتري فيها عملية بنــاء وتنفيذ �لد�شتور نف�شه 
. �إن مفهــوم "نقــاط �لدعوة" ي�شع �ل�شيطــرة على ��شرت�ك �لأطر�ف �خلارجيــة يف يد �لأطر�ف 
�ملحليــة. ول�شك �أن ظهور وتــد�ول نقاط �لدعوة هي �لتي يجب �أن تعطــي �شكل دور �لأطر�ف 
�خلارجية يف �أي عملية بناء للد�شتور. ول يجوز �لتوقع �ن يكون �لدخول و�لتاأثري �آليًا �أو مبا�رضً�، 
�أو حتى �أحتمــال تد�خله مع حاجات �لأطر�ف �لوطنية. وهذ� يدعو �إىل �رضورة توخي �لعتد�ل 
يف طمــوح �لأطر�ف �خلارجية. �إن �أية م�شاعدة يتــم تقدميها �إىل عملية ما كي تتبلور �أو يف ت�شكيل 
�أجنــدة د�شتوريــة معينة ميكن �أعتبارها مبثابة �إ�شهام هام وقيم للغايــة – كما قد تكون �أي�شًا �مل�شاهمة 

�لأكرث �أ�شتد�مة للدعم �خلارجي.
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شكر وتقدير
مــن �ملرتتب علينا لز�مــًا توجيه �ل�شكر و�لتقدير ب�شفة خا�شة �إىل �ل�شيــد �أندرو لديل �لذي �إمت�شق 
قلمــه ككاتب رئي�شي لورقة �لبحث هذه. فقد قــام بكتابة م�شود�ت عدة طبعات يف �لوقت �لذي ظل 
فيــه مرنًا جتــاه �إدخال �إ�شافــات وتغيري�ت بالإ�شافــة �ىل �آر�ء �لعديد مــن �مل�شاهمني. لقد عملت 
ـِـمــى وح�شون بنــاء �لد�شتور"، على  مالحظاتــه �لذكية �لتــي ت�شكلت عرب"�شنــو�ت عديدة يف ح
�مل�شاعــدة يف �شياغة �لنقا�س وت�شكيل �جتاهــه �لنهائي. كما ن�شكرجي�شي وليامز �آبلي لقيامها بالبحث 
وتوحيــد �مل�شادر �ملرجعية، و ت�شليــط �لأ�شو�ء على �لق�شايا �لرئي�شية �لتــي تتد�خل مع �لأدبيات 

�لهامة و�حلديثة حول بناء �لد�شتور.

وقــد �شاهمت �لعديد من �لأ�شو�ت يف ت�شكيــل �لنقا�س يف ورقة �لبحث هذه . كما نود �إزجاء �ل�شكر 
و�لتقديــر ب�شفة خا�شة �إىل �ملمار�شني و�شنــاع �ل�شيا�شات �لذين �شاهمو� يف ندوة �لطاولة �مل�شتديرة 
�لأوىل لل�شيا�شــات و�لتي �نعقدت يف �شتوكهـومل �إبان �شهر �أبريل )ني�شان( عام 2010. وقد جرى 
طــرح و�شقــل �لعديد من �لــروؤى �لعامة و�خلا�شــة من قبل كل مــن لـزي بيكمــان، �آنــا ماريا 
بيجار�نــو، ماريو بويل- مري�شيه، جي�شن غالك، ماركو�ــس غت�شبا�رض، �شكوت هبـلي، و��شري� 

ماينا، مارينا �أوتاو�ي، لوكا�س ر�شت، �شريل �شاوندرز، �آمو�س �شوير، وجون و�شتبورغ. 

قــدم �لعديد من موظفي �ملوؤ�ش�شة �لدوليــة للدميقر�طية و�لإنتخابات �لدعم و�ملالحظات �لغنية حول 
مكونــات �ل�شيا�شة. ويتوجب هنــا �أن نذكر بوجه خا�س �مل�شاهمات �لتــي قدمها كل من ماركو�س 
بوكنفـرديه، يور�ن فيجــك، ُرمبيدز�ي كند�و��شف�شكا-نهوندو، �آنـــــا ليكفال، جيم�س ليناهان، 
كيبويت�شــه ما�شانكانا، �أنغريد فرتغف�شت، و�شانتياغو فيلالفي�زس. وقد عمل فريق �مل�رضوع �ملكر�س 
لهــذ� �لغر�ــس على �إعــد�د �ملفهوم �لكلــي و�لإ�ــرض�ف على تنفيــذه يف حني بقي علــى تفاعل مع 
�لنقا�ــس. ويتعني علينا يف هــذ� �ل�شاأن توجيه �ل�شكر �خلا�س �إىل كل مــن وينالك و�هيو، باولو�س 
ت�شفاخورخي�ــس، وميالين �آلــــن. و�أخري�، نتقدم بال�شكــر �ىل حت�شني زيونــة مل�شاهمته �لقيمة يف 

ترجمة �لن�شخة �لعربية لورقة �لبحث هذه .





ت�ضري عب�رة بن�ء الد�ضتور اىل عملي�ت التف�و�ض ب�ض�أن و�ضع 
الد�ض�تري و�ضي�غته� وتنفيذه�، و يجري ع�دة ت�ضكيل اأطر العديد 
من الد�ض�تري يف اأعق�ب ال�رصاع. ويف كثري من احل�الت اأدى 
التدخل املتزايد للمجتمع الدويل يف حل ال�رصاع�ت املدنية الداخلية 
وال�رصاع�ت بني الدول، اىل قي�م اجله�ت اخل�رجية بتو�ضيع اأدوار بن�ء 
ال�ضالم كي ي�ضمل بن�ء الد�ضتور مع بروز جه�ت جديدة اأخرى ت�ضعى 
اإىل الت�أثري يف و�ضع الد�ضتور. ويعمل التدخل اخل�رجي يف عملية 
بن�ء الد�ضتور، متييزا له عن �ضبل حل ال�رصاع، على توليد حتدي�ت 
و�ضغوط� فريدة من نوعه� على العملية ال�ضي�دية لو�ضع الد�ضتور. 
وتعمل ورقة البحث هذه على اإطالق حوار متوا�ضل بني 
الع�ملني يف هذا املج�ل كم� تهدف اىل طرح وجهة نظر ب�ض�أن 
ال�ضي��ضة التي تدعو اإىل تقدمي دعم خ�رجي حمدود اأو دعم 
ي�ضفي قيمة اإ�ض�فية على عملية بن�ء الد�ضتور. 
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