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ت�شري عبارة بناء الد�ستور اىل عمليات التفاو�ض ب�ش�أن و�ضع
الد�ساتري و�صياغتها وتنفيذها ،و يجري عادة ت�شكيل �أطر العديد
من الد�ساتري يف �أعقاب ال� رصاع .ويف كثري من احلاالت �أدى
التدخل املتزايد للمجتمع الدويل يف حل ال� رصاعات املدنية الداخلية
وال� رصاعات بني الدول ،اىل قيام اجلهات اخلارجية بتو�سيع �أدوار بناء
ال�سالم كي ي�شمل بناء الد�ستور مع بروز جهات جديدة �أخرى ت�سعى
�إىل الت�أثري يف و�ضع الد�ستور .ويعمل التدخل اخلارجي يف عملية
بناء الد�ستور ،متييزا له عن �سبل حل ال� رصاع ،على توليد حتديات
و�ضغوطا ف ريدة من نوعها على العملية ال�سيادية لو�ضع الد�ستور.
وتعمل ورقة البحث هذه على �إطالق ح وار مت وا�صل بني
العاملني يف هذا املجال كما تهدف اىل طرح وجهة نظر ب�ش�أن
ال�سيا�سة التي تدعو �إىل تقدمي دعم خارجي حمدود �أو دعم
ي�ضفي قيمة �إ�ضافية على عملية بناء الد�ستور.

لمحة حول

المؤسسة الدولية للديمقراطية واإلنتخابات

ما هي امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والإنتخابات؟
�إن امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والإنتخابات (�إنرتنا�شونال �آيديا) هي منظمة
حكومية دولية تعمل على دعم الدميقراطية امل�ستدامة يف �شتى �أنحاء العامل.
وتتمثل ر�سالة امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف دعم التحول
الدميقراطي امل�ستدام من خالل توفري املعرفة املقارنة ،وتقدمي امل�ساعدة يف
عملية الإ�صالح الدميقراطي ،والت�أثري يف ال�سيا�سة وال�سيا�سات العامة.

ما هي مهام امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والإنتخابات؟
تتوىل امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والإنتخابات عملها من خالل ثالث
جماالت عمل ترتبط بالإنتخابات ،وبناء الد�ستور ،والأحزاب ال�سيا�سية،
والتمكني ال�سيا�سي للمر�أة ،والتقييم الذاتي للدميقراطية ،والدميقراطية
والتنمية .وتعمل امل�ؤ�س�سة �ضمن هذه املجاالت على:
•
•
•

توفري املعرفة واخلربات املقارنة امل�ستمدة من التجارب العملية يف
عمليات البناء الدميقراطي �ضمن �سياقات وظروف خمتلفة حول العامل؛
م�ساعدة اجلهات ال�سيا�سية الفاعلة يف �إ�صالح العمليات وامل�ؤ�س�سات
الدميقراطية ،وامل�شاركة يف العمليات ال�سيا�سية كلما ُدعينا لذلك؛
الت�أثري يف ال�سيا�سات العامة لعمليات البناء الدميقراطي عرب توفري
م�صادر املعرفة املقارنة وتقدمي امل�ساعدة للجهات ال�سيا�سية الفاعلة.

�أين تعمل امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والإنتخابات؟
متار�س امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والإنتخابات �أن�شطتها يف جميع �أنحاء
العامل ،ويقع مقرها يف مدينة �ستوكهومل بال�سويد ولها مكاتب يف �أفريقيا و�آ�سيا
و�أمريكا الالتينية.

م�صادر ومطبوعات امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والإنتخابات حول عمليات و�ضع الد�ساتري

بناء الد�ستور يف مراحل ما بعد ال�رصاع :الدعـم اخلارجي لعملية �سيادية

Constitution building after conflict: External support to a sovereign process
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الواردة يف هذا املن�شور بال�رضورة عن �آراء امل�ؤ�س�سة �أو جمل�س �إدارتها �أو الأع�ضاء يف هيئتها العامة.
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ان امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ت�شجع توزيع ون�رش �أعمالها و�سوف ت�ستجيب على الفور لطلبات
احل�صول على �إذن ال�ستن�ساخ �أو ترجمة من�شوراتها.
�إن هذا املن�شور جزء من �سل�سلة �أوراق �سيا�سة حول عمليات بناء الد�ساتري .وي�ستند املن�شور �إىل عر�ض ق ّدمه ال�سيد
�أندرو الديل خالل ندوة الطاولة امل�ستديرة حول مو�ضوع ال�رشاكات الدولية لبناء الد�ستور التي �أقيمت يف �ستوكهومل
يف الفرتة بني الثامن والتا�سع من �أيلول�/سبتمرب عام  .2010وال تهدف هذه الورقة �إىل تقدمي نظرة �شاملة وحتليل
كامل ملو�ضوع معقد جدا ،لكنها تقدم �أ�سا�س ًا و�أفكار ًا جديدة لغر�ض �إثارة النقا�ش يف ندوة الطاولة امل�ستديرة و�إجراء
املزيد من البحث واحلوار.
كما يجري �إ�صدار هذا املن�شور كجزء من برنامج حول عمليات بناء الد�ساتري الذي تنفذه امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
والإنتخابات بتمويل من وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية امللكية الرنويجية.
ت�صميم الن�سخة العربية :توربو ديزاين ،رام الله
طباعة :بولز غرافيك�س ،ال�سويد
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امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والإنتخابات

التوصيات الرئيسية
1

يحت��اج �صانعو ال�سيا�سات �إىل �إيالء املزيد م��ن االهتمام اىل جودة عمليات بناء الد�ستور �ضمن
ال�سياق الأو�سع للتحوالت ذات العالقة.

2

وم��ع �أنه ال يوج��د "برنامج عمل" واحد ،ف���إن التجارب يف هذا امليدان ق��د �أ�سفرت عن عدد
من املب��ادئ والعمليات املهمة لتعزيز احتماالت ا�ستفادة عملي��ة و�ضع الد�ستور من "الدرو�س
ال�صحيحة" امل�ستقاة من تاريخ البلد.

3

ينبغي متيي��ز امل�ساعدة اخلارجية لعمليات بن��اء الد�ستور وفقا لطبيعته��ا ال�سيا�سية .وعلى وجه
التحدي��د ،هنالك حاجة البتعاد �صانعي ال�سيا�سة عن لغة "نقاط الدخول" وفهم "نقاط الدعوة".
وعلى الرغم من كون مبد�أ "املُــلكية الوطنية" مبد�أ �أ�سا�سي� ،إال �أنه يتطلب توجيهات بغية تنفيذه من
الناحية العملية.

4

الأط��راف اخلارجية امل�شاركة يف عملي��ة بناء الد�ستور هي جمموعة متنوع��ة ميكنها �أن تويل
اهتمام�� ًا �أك�بر �إىل "العنا�رصاملجهولة للعملية" – فما يزال هن��اك العديد من الثغرات يف املجال
النا�شئ لدعم عمليات بناء الد�ستور من ناحية ما قد ي�صلح وما قد ال ي�صلح.

5

ميكن �أن ي�ساه��م التدفق الديناميكي للأفكار بني الأطراف املحلية واخلارجية يف �إ�ضفاء الطابع
امل�ؤ�س�س��ي على عملية بن��اء الد�ستور كمجال خا�ص مبعامل �أو�ض��ح وروابط حمددة وت�أثريات
ِ
م�ضاعف��ة لبناء ال�سالم ،وبناء امل�ؤ�س�سات ،وحماية حق��وق الإن�سان و�أمنه ،وامل�ساءلة الدميقراطية
املتزايدة ،والتنمية الب�رشية.
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ملخص تنفيـذي
 .1تعمل الد�ساتري �أكرث بكثري من جمرد ت�شكيل احلكومات وتنظيم عالقاتها مع املواطنني .بالن�سبة
�إىل كثري من الدول ،فقد �أ�صبحت الد�ساتري �أدوات لإدارة الأزمات.
 .2تتوق��ف فوائد الد�ساتري امل�صممة خ�صي�ص ًا لل��دول املت�أثرة بال�رصاع والتي تعاين من انق�سامات
عميق��ة على قدرتها على امل�صاحلة بني اجلماعات ،ومعاجلة املظامل الغري مقبولة ،ومنع املزيد
من اال�ستقطاب وتدهورال�رصاع.
 .3تعترب جودة العملية امل�ستخدمة هامة للت�صميم الناجح ملثل هذه الد�ساتري .ومن املهم ترك اختيار
العملية �إىل وا�ضعي الد�ستور املحليني الذين يتمتعون بقدر من ال�سيادة �ضمن ال�سياق املحلي .لذا
هنال��ك حاجة زائدة اىل الأخذ بعني الأعتب��ار م�شاركة االطراف اخلارجية يف هذه العمليات،
والتي ازداد ال�ضغط والت�شديد عليها يف العقود الأخرية.
 .4لق��د القى الت�صميم الد�ستوري املالئ��م ملتطلبات �إدارة ال�رصاع جناح�� ًا �إىل حد ما وجتلى ذلك
يف ت��دين م�ستويات ال�رصاع عرب الع��امل .ويف نف�س الوقت ،ف�إن ثمة عوامل �أخرى مثل عدم
التكاف�ؤ الإقت�صادي تعترب حمددات ذات �أهمية متزايدة �ضمن املتطلبات اجلديدة لبناء الد�ستور.

�إىل ماذا تهدف هذه الورقة؟
 .5ته��دف ورقة البحث ه��ذه اىل امل�ساهمة يف النقا���ش املتوا�صل حول بن��اء الد�ستور بطريقتني،
الأوىل ع�بر تو�سي��ع رقعة النقا�ش ملدى �أبع��د من ق�رص ذلك على جماع��ات اخلرباء من �أجل
ت�ضم�ين ر�ؤى وت�صورات املمار�سني العاملني به��ذا امليدان ،مع الت�سليم ب�أن بناء الد�ستور هو
مو�ض��وع رئي�سي بالن�سبة �إىل دول اجلنوب .ثاني��ا ،تهدف الورقة على وجه اخل�صو�ص �إىل
تزوي��د الأطراف اخلارجية الراغب��ة يف تقدمي م�ساعدة فاعلة للم�ساهم��ة يف بناء الد�ستور بفهم
�أف�ضل لفروقاتها ال�سيا�سية واحتياجاتها العملية.

�إن املطالب بتقرير امل�صري
والإ�ستياء من الأنظمة
اال�ستبدادية ،هي من
بني العوامل املعروفة
التي قد تعمل على توليد
موجات جديدة من العمليات
الد�ستورية.

ملن هذه الورقة موجهة؟
� .6إن ورقة ال�سيا�سة ه��ذه موجهة لوا�ضعي الد�ستور وم�سانديهم ،وكذلك �إىل �صانعي ال�سيا�سات
وامل�ست�شارين يف دوائر امل�ساعدة الدولية.

7

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والإنتخابات

بناء الدستور

�إن التوافق هو ع�صب �أي
عملية لبناء الد�ستور،
خ�صو�صا �إذا مل تكن
هناك �ضغوطا حملية �أو
دولية كافية لإبقاء جميع
الأطراف على طاولة
املفاو�ضات ومن ثم تنفيذ
نتائج املفاو�ضات.

لقـد ازدهرت عملية بناء الد�ساتري ب�شكل غري م�سبوق عقب نهاية احلرب الباردة يف العام .1989
فف��ي �أمريكا اجلنوبية ج��اءت عملية بناء الد�ست��ور التي قامت بها الربازيل ع��ام  ،1988متبوعة
ب�رسعة يف كل من كولومبيا (عام  )1991والأرجنتني (عام  )1994وبريو (عام  )1993وت�شيلي
(ع��ام  1989و�أعقبها �إدخال تعديالت على الد�ست��ور خالل فرتة الت�سعينيات) ثم الأكوادور (عام
م��رت  23دولة من جمموع  52دولة ب�رصاعات
 )2008وبوليفي��ا (عام  .)2009ويف �أفريقياّ ،
داخلية مع حلول العام  .1994ويف جميع املناطق كان بناء الد�ستور عادة ما يتبع �إحالل ال�سالم.
ص�لا تغري كبري و�صدرت
ويف �أوروب��ا ال�رشقي��ة ،ن�ش�أت دول جدي��دة كما �أ�صاب الدول القائمة �أ� ً
د�ساتري جديدة يف جميع احلاالت .ويف �آ�سيا ،عملت على بناء د�ساتري لنف�سها كل من دول �أندوني�سيا
(بف�ترة الأع��وام  )2002-1999وباك�ستان (عام  )2010ونيبال (من��ذ عام  2006وحتى الآن)
و�أفغان�ست��ان (عام  )2004ومنغوليا (عام  )1992وتايلند (يف الأعوام ،2006 ،1997 ،1991
 )2007وميامنار (عام  ، )2008وكذلك فعلت فيجي (عام  )1997وجزر �سليمان (عام .)2009
كم��ا جرت عمليات بناء الد�ستور هذه �ضمن حت��والت �أو�سع ،دميقراطية �أحيانا وغالبا ماكانت يف
�أو�ضاع ما بعد ال�رصاع.
جزءا من هذا "االزدهار" لكنها ما تزال م�ستمرة يف بناء د�ستورها .وهنا
وميكن �أعتبار ال�صومال
ً
يجري اختبار عملية بناء الد�ستور كو�سيلة للو�صول اىل ر�ؤية م�شرتكة لقيام الدولة .وهكذا فقد ثبت
حتى الآن �أن التباينات بني القوى املحلية هي �أو�سع بكثري مما ميكن �سده بعملية بناء الد�ستور .وثمة
در���س واحد من ال�صومال ميكن �أن نتعلمه وهو �أن التوافق ه��و ع�صب �أية عملية لبناء الد�ستور،
خ�صو�ص��ا �إذا مل تك��ن هناك �ضغوطات حملي��ة �أو دولية كافية لإبقاء جمي��ع الأطراف على طاولة
املفاو�ض��ات ومن ثم تنفيذ النتائج .وتعك�س العمليات احلالية يف دارفور بال�سودان م�سائل م�شابهة.
�صدى لأطروحة "الن�ضوج" الت��ي حتدد النقطة التي يكون عندها
ويف نظري��ة ال�رصاع ،يقدم هذا
ً
جميع الأطراف جاهزين حقا للتفكري بحل و�سط .

�إرتباط �أحدث عملية بناء للد�ستور بن�شوب �صراع عنيف وحل ذلك ال�صراع
غالب�� ًا ما ظهرت عمليات بناء د�ساتري جديدة عق��ب ال�رصاع ،وهو ما �أدى �إىل االرتفاع احلاد يف
ع��دد عمليات بناء الد�ستور بع��د اال�ستقالل عن اال�ستعمار وخالل فرتة ع��دم اال�ستقرار التي تلت
نهاي��ة احلرب الباردة .وال ي�سمح نط��اق هذه الورقة احلديث ب�إ�سهاب عن ه��ذا التوجه ،غري �أنه
ميك��ن ر�ؤية مدى ات�س��اع هذا االزدهار يف ال�ش��كل  1الذي يبني الد�ساتري اجلدي��دة التي ن�ش�أت يف
التاريخ احلديث.
ال باحلروب الداخلية اال�ستعمارية والعاملية منذ نهاية احلرب
لقد و�ضع مركز الأمن الب�رشي جدو ً
العاملي��ة الثانية ( .)1945-1939وتظهر البحوث التي �أجراه��ا املركز ت�صاعد ًا يف عدد احلروب
اال�ستعماري��ة وحلولها ال�سيا�سي��ة ،وعدد ًا �صغري ًا من ال�رصاعات الداخلي��ة – غالبا ما تكون لفرتة
ق�ص�يرة ما عدا الع��راق و�أفغان�ست��ان ذات الأهمي��ة اال�ستثنائية وت�صاعد ًا خط ً
�يرا يف ال�رصاعات
الداخلي��ة بعد �إنتهاء احل��رب الباردة والتي تبعه��ا �إنخفا�ض ملحوظ يف جميع �أ�ش��كال ال�رصاعات
امل�سلحة الداخلية والعاملية.
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ال�شكل � :1صدور الد�ساتري الوطنية

1

�إزدياد امل�شاركة الدولية يف و�ضع الد�ساتري بعد تطورها يف �أعقاب حل
ال�صراعات
لعب��ت االمم املتح��دة دور ًا يف التو�صل �إىل عمليات ال�سالم يف العديد م��ن الدول املذكورة �أعاله –
و�أحيان��ا ،كما يف ناميبي��ا ،عرب فرتة عقود .وقد �شهدت �أجزاء يوغ�سالفي��ا ال�سابقة والتي اختربت
�أعن��ف �أن��واع ال�رصاع ،وخ�صو�ص��ا البو�سنة وكو�سوف��و ،م�شاركات دولية معق��دة يف ال�ش�ؤون
الإن�ساني��ة ويف احل��رب نف�سها ويف �صنع ال�سالم وبن��اء الد�ستور .وقد �أخذ د�ست��ور البو�سنة ملا بعد
احل��رب �شكله مبوجب �أتفاقات دايتون ،وهي اتفاقات جرت بلورتها عرب هيمنة الواليات املتحدة.
وق��د توخ��ى الد�ستور م�شارك��ة كل م��ن الأمم املتحدة  ،ومنظم��ة معاهدة حلف �شم��ال الأطل�سي
( ،)NATOومنظم��ة الأمن والتع��اون يف �أوروبا ( ،)OSCEواالحت��اد الأوروبي ( .)EUوعلى
النقي���ض من ذل��ك ،ف�إن بناء الد�ستور يف �أج��زاء يوغ�سالفيا التي مرت ب�رصاع��ات �أقل حدة مثل
�سلوفيني��ا قد ت�أثر باالحتاد الأوروبي اكرث من ت�أثره ب�أية عملية �سالم دولية .وقد �أجرت العديد من
الدول مث��ل تركيا مراجعات جوهرية لد�ساتريها مت�أثرة �إىل حد م��ا بزخم حتوالتها الدميقراطية،
و�سعي ًا منها لالن�ضمام اىل االحتاد الأوروبي ( )EUوتلبية متطلبات الع�ضوية يف الإحتاد املذكور

1

الد�ساتري احلالية م�أخوذة من �أكرب قاعدة بيانات بحث عن الد�ساتري يف جامعة ريت�شموند بوالية فرجينيا ،يف الواليات املتحدة
الأمريكية .ويتم عادة تدوين "�أحدث" �أو "�آخر" ن�صو�ص الد�ساتري ،بدال من �إدراج التعديالت العديدة التي يتم �إدخالها على
الد�ساتري القائمة .وعلى الرغم من �أن �إجراء املزيد من البحوث من �ش�أنه حت�سني نوعية البيانات ،ف�إن ال�صورة وا�ضحة مبا
فيه الكفاية للأغرا�ض املتعلقة بهذه الورقة .وهناك م�شكالت ال مفر منها ب�ش�أن حتديد املوعد الدقيق لبناء الد�ستوريف كل بلد.
ويف تنزانيا ،على �سبيل املثال ،هناك حالة وا�ضحة ن�سبي َا حيث �أن �إدخال التعديالت يف عام  1992على د�ستور عام  1984هناك
قد عمل على خلق حالة من التعددية احلزبية وبالتايل و�ضع "النظام الد�ستوري اجلديد".
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ت�صاعد �أهمية و�ضع الد�ساتري بالتوازي مع مدى وم�ستوى احلاجة �إىل حتول
ال�صراع
قد يع��زز انت�شار الد�سات�ير اجلديدة وت�شكيل احلكوم��ة بالتوافق من تراجع التوج��ه نحو ال�رصاع
العني��ف .وعلى �أية حال ،ف�إن اال�ستمرار بال�رصاع��ات وعمليات ال�سالم املتمخ�ضة عنها يعني �أن
هن��اك �إحتماال ملزيد من عملي��ات بناء الد�ساتري يف امل�ستقبل ،ورمبا عل��ى �سبيل املثال يف زمبابوي
وفيج��ي ومدغ�شق��ر وقريغيز�ست��ان وال�صوم��ال وجنوب ال�س��ودان والفلبني وقرب���ص .كما �إن
املوا�ضي��ع الد�ستورية الناجتة عن املطالبة بتقري��ر امل�صري موثقة ب�شكل جيد اي�ضا ،ومنها على �سبيل
املث��ال ،الأكراد يف �أج��زاء من تركيا والعراق وبع���ض القبائل امل�سلمة يف �أج��زاء من منداناو يف
جنوب الفلبني.
و�إذا ا�ستمر هذا التوجه وا�ستمر ال�رصاع امل�سلح يف �إظهار انخفا�ض �شديد ،ف�إن موقع بنــاء الد�ساتري
عل��ى الأجندة العاملية �سوف يتغري .وق��د ينخف�ض م�ستوى امل�شاركة ال�سيا�سي��ة ملجل�س الأمن التابع
للأمم املتحدة على �سبيل املثال يف عمليات بناء الد�ساتري.

�أحتياج "امل�شكالت اجلديدة" �إىل "بناء د�ساتري جديدة"
بعد عام  ،1990كانت القوة الرئي�سية وراء بناء الد�ساتري ،وبالتحديد �إ�ضفاء الطابع الدويل عليها،
تكمن يف البعد املعني بال�رصاع واحلاجة التي تلت ذلك للدبلوم�سية الدولية ودورها .وكانت عمليات
بن��اء الد�ساتري يف تلك احلقبة م�صممة مع �أهداف حتول ال�رصاع و �إحالل ال�سالم كغايات �أ�سا�سية.
وقد خدمت �أغرا�ض تلك احلقبة .
وعلى �أية حال ،كانت موجات االحتجاج التي �أجتاحت �أجزاء من �شمال �أفريقيا وال�رشق الأو�سط
يف بداي��ة العام  2011والتن��ازالت التي قدمتها الأنظمة الدكتاتورية ه��ي �أمثلة على نوع االنتقال
ال�سيا�سي "املجه��ول" والذي قد يولد عمليات جديدة لبناء الد�ساتري� .إن امل�شكالت الناجمة عن الفقر
وعدم امل�ساواة واملطالبة بتقرير امل�صري ،هي من بني العوامل املعروفة التي ميكن ان تولد موجات
جدي��دة م��ن العمليات الد�ستورية .لقد تغري وقع اخلطى يف هذا املج��ال على �أية حال ،واي تركيز
متجدد يجب ان ترافقه جهود لإجراء عمل د�ستوري جديد �أو �إ�صالحي.

يحدث بناء الد�ستورعادة يف
ظروف �شديدة التحديات.
ان التعريف امل�شرتك ب�شكل
وا�سع لبناء الد�ستور ي�ساعد
املمار�سني يف العمل مع
الأطراف الوطنية لتن�سيق
وتوحيد جهودهم.
10

الإقرار ب�أن بناء الد�ستور هي عملية متنوعة ومتعددة اجلوانب
ال يوج��د تعريف م�شرتك وعام لبناء الد�ستور �أو �إجم��اع وا�سع على ما يجب �أن يت�ضمنه .وهناك
ه��دف واح��د للو�صول �إىل مفه��وم مقبول وحمدد ب�ش��كل �أو�ضح حلقل بناء الد�ست��ور وهو توجيه
النقا�ش �أكرث نحو تقدمي الدعم الدويل الفاعل لعمليات بناء الد�ستور.
يت�ضم��ن م�صطلح بن��اء الد�ست��ور� :أ) �إ�ستحداث هيكليات جدي��دة �إ�ضافة �إىل �إع��ادة تطوير الهياكل
املوجودة �أ�ص�لا كجزء من عملية م�ستمرة .ب) تطوير و�إ�ضافة قيم��ة طويلة الأمد للحكم والنظام
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ال�سيا�سي .جـ) تقليل التفرد – ميكن �أن ي�ساهم العديد من الأطراف يف جوانب "البناء" كاملفاو�ضني،
وامل�صمم�ين ،وامل�رشع�ين ،وال�شع��ب ،والنا�شط�ين ،واملخت�ص�ين ،واملوظف�ين العمومي�ين،
وامل�ست�شاري��ن الدول�ين� ،إ�ضافة �إىل �آخرين .وهذا يعني �أي�ض ًا �أخذ املنظ��ور الطويل الأمد ومتابعة
ـيــة
الغاي��ة �أو الت�صميم الكلي لــ "العقد الأجتماعي" للحكومة ب�شكل عام بد ً
العـ َ
ـر ِ�ض ّ
ال من التغريات َ
للتعام��ل م��ع م�شكالت خا�صة جدا .ويف املقاب��ل ،ف�إنه غالبا ما ت�ستخدم لغ��ة "و�ضع الد�ستور" مع
الت�شديد املق�صود على �صياغة و�إ�صدار الن�ص الد�ستوري.
وغالب��ا ما يكون بناء الد�ستور عن� ً
رصا واحد ًا �ضمن عملية تغيري �أكرب ت�ؤثر على الد�ستور� .إن امليل
نح��و حتديد وتف�ضيل "حلظة و�ضع الد�ست��ور" ُيق�صد بها اقرتاح عملية ذات حدود �سهلة .وعلى �أية
حال ،ف�إن من امل�ستحيل يف معظم احلاالت ا�ستثناء التاريخ واالتفاقيات التي قادت �إىل قرار و�ضع
او �إعادة و�ضع الد�ست��ور .وينطوي بناء الد�ستور على خطوات و�أحداث متتالية لي�س بال�رضورة
ان ت�س�ير متوالية ب�صورة خطي��ة  .وقد تعتمد ماهية الأطراف امل�شاركة يف وقت معني على التتابع
واملرحلة التي يتم الو�صول �إليها يف بناء الد�ستور.

ينبغي �أن تت�ضمن نهاية
عملية بناء الد�ستور ،فرتة
لإنتخابات عامة واحدة على
الأقل وحكومة م�ستجدة
الت�شكيل بعد �رسيان الد�ستور
اجلديد

كيفية �ضمان ا�ستدامة نتائج عمليات بناء الد�ستور
جزءا من بناء الد�ستور ،ثمة حاج��ة لتجنب تعيني "نقاط خروج"
عن��د النظر يف ما ميك��ن �إعتباره
ً
�سهلة ،او نقاط يتم عندها �سحب الدعم ،بدعوى ب�ساطة القيا�س .وت�ستفيد كل عملية من حدود معينة
لي�س �أقله��ا انها ت�سمح ل�صانعي القرار املحليني ومواطنيهم والداعم�ين اخلارجيني �أن يقي�سوا تغيري
وت�صميم ا�سرتاتيجية خروج منا�سبة� .إن الرتكيز على "حلظة و�ضع الد�ستور" التي تقودها وتدفعها
رغب��ة الأطراف اخلارجية  /املانح�ين لقيا�س و�أ�ستعرا�ض النتائج ،ميك��ن �أن يت�ساوى مع �إ�صدار
الن���ص الد�ستوري مع النهاية الناجحة للعملية .وت�صبح هذه اللحظة مبثابة وثيقة االعرتاف الدويل
الوا�س��ع لالفرتا�ض املتجدد "لل�سيادة" بتفوي���ض دميقراطي .ومن الناحي��ة العملية على �أية حال،
ف���إن اي �إفرتا���ض يف ان اال�ستفتاء ال��ذي يعقب �سن الد�ستور ي�شري اىل حت��ول ال�رصاع �إىل �سباق
�سيا�س��ي �ضمن قواعد ،ي�سئ فه��م طبيعة و�صعوبات التحوالت وي�ضفي طابع��ا خياليا وغري عملي
عل��ى الد�ساتري واالنتخابات كذلك� .إن ع��دم توفر تعريف وا�سع ي�ساهم يف خلق نظرة معيبة ملكانة
الد�ساتري يف التحوالت الدميقراطية ومابعد ال�رصاع.
وينبغ��ي �أن تعم��ل جميع احلدود املعين��ة لبناء الد�ست��ور على �إ�ستبع��اد احتمال و�ض��ع نقطة نهاية
م�صطنعة .وحتى القبول ب�أن اي حدود �ستكون يف بع�ض االحيان م�صطنعة وم�شكوك فيها ،ينبغي
�أن ي�شمل م�صطلح "بناء الد�ستور" التاريخ والعمليات املبا�رشة التي ادت �إىل التح�ضري لها ومناق�شتها
ون�رشه��ا وخلقها و�سنها وتنفيذها ،ومن ثم "تفعيل" �أداة جديدة تتعامل جوهريا مع وظائف ال�سلطة
احلكومي��ة .لذا يجب ان تت�ضمن نقطة اخلروج لعمليات بناء الد�ستور فرتة النتخابات عامة واحدة
على الأقل وحكومة م�ستجدة الت�شكيل بعد �رسيان الد�ستور اجلديد.
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من هي الأطراف الداخلية والأطراف اخلارجية؟

ان اخليارات ب�ش�أن عملية
بناء الد�ستور ،يجب تركها
بقدر امل�ستطاع �إىل الأطراف
الوطنية.

�إن بن��اء الد�ستور كما جرى تعريفه �أعاله جمال ينطوي عل��ى م�شاركة �أطراف متعددة ،والفئات
الرئي�سي��ة له��ذه الأطراف هي "الأط��راف الداخلي��ة" ( الأط��راف الوطنية غالب��ا) و"الأطراف
اخلارجي��ة" (امل�ست�شارين ومقدمي امل�ساعدة اخلارجيني) .كم��ا �إن اختيار عملية بناء الد�ستور يجب
تركها قدر امل�ستطاع اىل الأطراف املحلية .وبالن�سبة للأطراف اخلارجية  ،ف�إن ا�شرتاك الأطراف
املحلي��ة يعترب �أمرا حيويا لتطوير �أي��ة �سرتاتيجية .وهنا ي�شمل م�صطلح "اخلارجية" عدد ًا وا�سع ًا من
الأط��راف الفاعل��ة مبا فيه��ا دول مبفردها ،وجمموع��ات دول ،ومنظم��ات �إقليمية ،ووكاالت
م�ساع��دة ،وم�ؤ�س�سات دولية ،ومنظمات غري حكومية  ،و�رشكات جتارية و امل�ست�شارين العاملني
�إم��ا ب�شكل مبا��شر او من خالل �أي من الأطراف الدولية .وتعتم��د امل�شاركة اخلارجية على قدرة
الأطراف اخلارجية لإدخال ت�أثريهم وعلى انفتاح الأطراف املحلية لقبول ذلك الت�أثري .وال ميكن
ان تنج��ح الأطراف اخلارجية يف �أه��داف دعمهم ما مل ينجحوا بالدرج��ة الأوىل يف الإت�صال مع
�صن��اع القرار ومن ثم بناء النفوذ و�إحداث الت�أثريُ .ويفهم من عبارة الت�أثريوالنفوذ يف هذا ال�سياق
القدرة على العمل �سوية مع الأطراف املحلية لتحديد وو�ضع وحتقيق املح�صالت ذات ال�صلة بدعم
او م�ساعدة معينة ب�ش�أن عملية بناء الد�ستور.

هل ينبغي وجود �أي م�شاركة لأطراف خارجية؟
عل��ى الرغم من �أهمية مفاهيم مثل امللكية املحلية ،وال�سيادة ،والد�ستور "ك�سرية ذاتية وطنية" ،فقد
كان بن��اء الد�ست��ور مرتبط ًا على الدوام ببع�ض عنا�رص امل�شاركة الدولي��ة .وتت�ضمن ال�سري الذاتية
ملعظ��م الد�ساتري ال�صادرة بعد ع��ام  1990ق�ص�ص ًا للعمليات الدولية التي كان��ت �سبب ًا يف �صدورها
�إ�ضاف��ة اىل ن�ضاالت �شعوبها .وعل��ى �سبيل املثال ،يت�ضمن د�ستور كمبودي��ا للعام  1993ق�ص�صا
حملي��ة ودولية .فقد �صدر ذلك الد�ستور عن جمعية ت�أ�سي�سية منتخبة مب�ساهمة م�صادر دولية عديدة
م��ن �ضمنها الإ�سهامات الفاعلة للمحامني الفرن�سيي�ين .وقد جرى �إ�صدار ذلك الد�ستورعلى خطى
اتفاقيات باري�س للعام  1991والقرار  745ال�صادر عن جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة وتقرير
مكتب الأمني العام للأمم املتحدة ( ،)S\23613والتي حددت ال�رشوط والعمليات اخلا�صة مبا فيها
ال�سلطة الإنتقالية لإجراء الإنتخابات والتمويل الدويل للقوات الدولية وال�رشطة و املوظفني املدنيني
وامل�رصوفات الأخرى املتعلقة بكل ما له �صلة ببناء الد�ستور.
وباملث��ل ،فقد جرى ت�شكيل د�ستور ناميبي��ا للعام  1990من خالل قرابة �أربعة عقود تزاحمت فيها
عمليات الأمم املتحدة ،والدبلوما�سية الدولية  ،و حرب �إقليمية ،ون�ضال الثوار واحلرب الباردة.
وم��ن وجهة نظر القانون ،فقد مت و�ضع ه��ذا الد�ستور من قبل جمعي��ة ت�أ�سي�سية منتخبة من خالل
�إنتخاب��ات �أ�رشفت عليها الأمم املتحدة .وخالل اجتماعها الأول ،قررت اجلمعية باالجماع �إعتماد
�إ�ستخ��دام املب��ادئ الد�ستورية للعام  1982والت��ي ت�ضمنها التقرير الذي قدم��ه الأمني العام لالمم
املتح��دة �إىل جمل�س الأمن ومت��ت املوافقة عليه بالقرار  435ال�صادر عن جمل�س الأمن التابع للأمم
املتح��دة ب�صفتها ك�إط��ار عمل للد�ستور .وقد تولدت هذه املب��ادئ الد�ستورية من خالل املفاو�ضات
التي جرت بني جمموعة االت�صال الغربية ودول "املواجهة" ،والإحتاد ال�سوفيتي �آنذاك و�أطراف
النقا�ش املفاو�ضني الناميبيني.
12
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وتبقى الأدوار التي متار�ستها الأطراف اخلارجية والتحديدات املفرو�ضة على مثل هذه الأطراف
غ�ير وا�ضحة املعامل .وبالن�سبة لبع�ض اجلهات مثل وكالة التنمية الدولية ال�سويدية ( ،)Sidaوالبنك
الدويل ،وبرنامج االمم املتحدة االمنائ��ي ( ،)UNDPودائرة التنمية الدولية الربيطانية (،)DFID
ارتبط العمل يف �ش�ؤون احلكم ب�شكل وا�ضح بامل�ساعدة على التنمية .وكان الهدف يف بع�ض احلاالت
يتمثل يف دعم عملية بناء الد�ستور لغر�ض امل�ساعدة يف عملية ال�سالم.

ما الذي يجب �أن يطلق ويحد من امل�شاركة اخلارجية يف عمليات بناء
الد�ستور؟
تعتم��د الإجابة لكال ال�س�ؤالني على ال�سياق ال�سيا�سي .وت�صبح عمليات الإت�صال والتوا�صل والت�أثري
�أي��سر و�أ�سه��ل �إذا كان للم�شارك��ة اخلارجي��ة ه��دف وا�ضح وجمه��ور �أ�سا�س��ي م�ستهدف .ومن
ال��ضروري مراجعة الإجنازات الإخفاق��ات للدعم اخلارجي ب�شكل م�ستم��ر بهدف الو�صول �إىل
�أف�ضل املمار�سات .ويكمن التحدي هناك يف حث الأطراف املحلية على امل�شاركة يف تلك املراجعات
لإب��داء �آرائهم حول امل�ساعدة اخلارجية من وجهة نظرهم .وثم��ة �إطار عمل واحد حمتمل لعك�س
تلك الآراء ويتمثل ذلك يف �إجراء احلوار ب�صورة مواجهة .
وعن��د مقارنة ذلك مع الدعم املق��دم للعمليات الإنتخابي��ة كاملراقبة الدولية والبعث��ات اال�ست�شارية
والتقييمية ،يربز هناك �س�ؤال فيما اذا كانت الق�ضايا ح�سا�سة جد ًا "وقومية" للغاية للإبقاء على مكتب
متخ�ص�ص .وي�شري �أحد املراقبني �إىل االنتقادات الرئي�سية املوجهة �إىل الأطراف اخلارجية ال�ساعية
�إىل دعم عمليات �ش�ؤون احلكم املحلي بقوله كالتايل:
متي��ل اجلهات املانحة يف الوقت احلا��ضر �إىل تويل دور "تعليمهم" (مبعنى ال�سيا�سيني وال�شعب
يف م��ا ي�سم��ى بالدول ذات الأو�ضاع اله�ش��ة) كيفية عمل ما هو �أف�ضل ل��ـ "م�ؤ�س�ساتنا" (مبعنى
م�ؤ�س�سات الدول املانح��ة الغربية املتطورة) .و"نحن" منيل اىل فر�ض "مفهومنا" عن "الدولة
اجليدة" "عليهم" .ويدور احلديث عن امللكية كثرياً ،ولكن ذلك يظل يف �أغلب الأوقات جمرد
حدي��ث عاب��ر .ويف الواقع ،يفرت�ض بال�سكان املحليني ان "ميتلك��وا" ما تخربهم به الأطراف
اخلارجي��ة ،وتعني امللكية املحلية بو�ضوح "متلكهم" "لأفكارنا" .ومما يت�صل بقوة بهذا املوقف
التفهم الوظيفي لـ "الدولة" كمجموعة من امل�ؤ�س�سات التي ميكن ان يتم ت�سليمها متام ًا مثل ال�سلع
عرب ا�ستخدام مبادئ معينة للت�صميم امل�ؤ�س�سي وتقنيات الهند�سة االجتماعية .وتبعا لذلك ،تركز
الأطراف اخلارجية على املوا�ضيع التي يبدو �أنها تطرح نف�سها للتنفيذ ال�سهل ن�سبياً ،من خالل
تطبي��ق ما ي�سمى بالإجراءات التكنوقراطية املوجهة نحو بناء قدرات الدولة ،وخ�صو�صا تلك
املت�صلة مب�سائل القانون والعدالة والأمن  ...ويتجاهل هذا النهج (او يخفي) واقعا يتمثل يف �أن
بناء الدولة لي�س جمرد ممار�سة فنية تقت�رص على تعزيز قدرات وفاعلية م�ؤ�س�سات الدولة ،بل
ه��ي م�سعى �سيا�سي مثري للجدل ب�صورة كبرية ومن املحتمل ان يتعلق ذلك ب�رصاعات �سيا�سية
خطرية يف الوقت الذي يتعر�ض فيه توزيع ال�سلطة اىل التهديد (بويج  Boegeو�آخرون  ،عام
� ،2008ص .)15
والأكرث من ذلك ،هناك خط دقيق يف�صل بني م�ساعدة الأطراف الوطنية ب�شكل كاف وبني ال�سماح
لهم ب�إتخاذ قراراتهم اخلا�صة .ويف �سياق درا�سة منوذج �أفغان�ستان ،يت�سائل مراقب �آخر:
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حقق املجتمع الدويل التوازن ال�صحيح بني عدم ترك �أكرث من "ب�صمات خفيفة الأثر" لل�سماح
للأفغ��ان ت��ويل م�س�ؤولية عملية و�ض��ع الد�ستور ،ويف نف�س الوقت م��ن دون الف�شل يف تقدمي
امل�ساع��دة الكافية للبلد وال��ذي بكل ب�ساطة مل يح�صل على نف�س امل��وارد والقدرات مثل الدول
املانح��ة الدولية .وقد �إحتاجت افغان�ستان �إىل امل�ساعدة لو�ضع �آلية االختيار التي قد ت�ساعدها يف
و�ضع نظام الدولة الذي تختاره دون ترهيب .وعلى املجتمع الدويل يف نف�س الوقت �أن يحرتم
دائما "امللكية" الأفغانية .وثمة خط دقيق يف�صل بني هذين املبدئني ...وعند طرح ال�س�ؤال فيما
�إذا كان مدى م�شاركة املجتمع الدويل منا�سباً ،اجاب م�ست�شار دويل بارز لأفغان�ستان �أنه كان
عل��ى املجتمع الدويل �أن يدفع بقوة �أكرب نحو املب��ادئ العملية وبقوة �أقل نحو جوهر الد�ستور،
م�ش ً
�يرا �إىل �أن "الأمر ال��ضروري [كان] �أقل مما [قاله] الد�ست��ور يف نهاية املطاف (و�ضمن
مت التو�صل �إليها يف الطريق
وت�سوي��ة
مقبول
كتوافق
النتائج
عليه
[كانت]
مما
بالطبع)
ح��دود
ّ
ال�صحيح" .وكان من املرتتب على املجتمع الدويل بذل املزيد لتوفري امل�شاركة ال�شعبية املجدية،
ال من �أن تكون حماطة بال�رسية (�شنايدر
و�ضم��ان عملية �صياغة ذات ج��دوى وم�صداقية ،بد ً
 Schneiderعام � : 2005ص .)206

التمييز بني العملية وامل�ضمون

يجب ان يكون هناك نقا�ش
اكرث حول "نقاط الدخول"،
والتي ميكن متييزها ب�شكل
اف�ضل ب�صفتها "نقاط
دعوة" .ان وجود وطبيعة
نقاط الدعوة هي التي حتدد
�شكل الدور الكلي للأطراف
اخلارجية.
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ميكن التمييز بني الت�أثري يف العملية الد�ستورية وبني الت�أثري يف م�ضمون الد�ستور .وي�شري امل�ضمون
�إىل الأح��كام يف الد�ستور ،بينما ت�شري العملي��ة �إىل اخلطوات يف دورة بناء الد�ستور ،والتي تغطي
مبا�رشة العملية والتفاو�ض وال�صياغة وال�سن والتنفيذ .والعملية التي يجري �إعداد الد�ستور فيها قد
تلقي بظاللها على املحتوى .وتثورت�سا�ؤالت حول مدى الدعم اخلارجي �أو ال�ضغط الذي ميار�س
خ�لال �إعداد امل�ضمون ومدى امللكية املحلية لأي ا�ستعارة د�ستورية� .إن املبد�أ ال�رصيح لعمل الأمم
املتح��دة يف بن��اء الد�ستور يتمثل يف دعم االمتثال للمعايري الدولية ح��ول حقوق الإن�سان  ،التي لها
ت�أث�يرات عل��ى كل من العملية وامل�ضم��ون .وب�صورة عام��ة  ،ف�إنه يتم و�ض��ع الأطراف املحلية
الق��ادرة على الت�أثري عل��ى ال�سياق املحلي يف موقع ميكنه��ا فيه اتخاذ القرار ب�ش���أن الق�ضايا املتعلقة
بالعملي��ة .وعلى �أية حال ،ف���إن بع�ض ًا من عنا�رص عملية بناء الد�ستور ميكن ا�ستعارتها �أي�ضاً .وقد
يكون �أحد اهداف العملية املدفوعة من اخلارج �إعادة �أو تطوير امللكية املحلية (كما يف تيمور ال�رشقية
عام .)2002
وميكن �أن يخفي اخلطاب حول عملية ذات ملكية حملية و�أ�صيلة �أي تدخل ال ميكن احتماله ،مبا يف
ذل��ك من خالل عرو�ض اخلرباء وتقدمي التحليالت املقارنة .وهناك احتمال يف العملية الد�ستورية
لظه��ور ال�شد والتوتر بني ال�سيا�سات اخلارجية للأطراف الأجنبية و�أهداف الأطراف املحلية .ففي
انتخاب��ات عام  2009يف �أفغان�ستان ،عل��ى �سبيل املثال ،تطلبت النزاه��ة الإنتخابية عدد ًا وا�ضح ًا
م��ن اال�ستجاب��ات ،ولكن اولوي��ات ال�سيا�سة اخلارجية لل��دول الرئي�سية توقع��ت غريها .وهناك
ديناميكي��ات م�شابه��ة تنطبق على عمليات بن��اء الد�ستور ،وتعزز مثل ه��ذه الق�ضايا من املالحظة
الب�سيط��ة التي تفيد يف �أن عمليات ال�سالم الدولية والعمليات الد�ستورية هي خليط معقد من الأنظمة
القانونية والإمالءات ال�سيا�سية.
وتق��دم احلاالت �أعاله �أمثلة حول �رضورة �إجراء املزيد من النقا�ش حول "نقاط الدخول" ،والتي
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ميك��ن متييزها ب�شكل اف�ض��ل ب�صفتها "نقاط دعوة" .وحتدد طبيعة نق��اط الدعوة �شكل الدور الكلي
للأطراف اخلارجية .ومن غري ال�شائع ان تدعوا الدول جهات خارجية �إىل عملياتها الد�ستورية،
لكن املواقف تختلف� .إن اطار العمل القانوين واالت�صاالت ال�شخ�صية التي لها �سجل حافل او �سمعة
دولي��ة وثق��ة وتوقيت جيد وار�ضية عم��ل وا�ضحة ،متتلك بب�ساطة امل�ص��ادر املطلوبة ،وميكن ان
تك��ون جميعها هامة للغاية يف اجلمع بني "الدعوة والدخول"� .إن عمليات ال�سالم التي تظهر ف�شلها
يف نقطة واحدة قد تكون يف احلقيقة الأ�سا�س احلا�سم لعمليات الحقة ناجحة تتعلق باطراف �أخرى.

ما الذي ي�ضبط امل�شاركة اخلارجية؟
من املتعارف عليه �أن اف�ضل املمار�سات للدعم اخلارجي يتمثل يف ترك "ملكية" بناء الد�ستور يف كل
من اجلوهر والعملية �إىل الأطراف املحلية .وثمة �إ�شارات عديدة �إىل مفاهيم "امللكية" يف �إر�شادات
وحتلي�لات �أف�ضل املمار�سات يف حقول عدي��دة للم�ساعدة� .إن ال�س�ؤال الأ�ش��د براعة نوع ًا ما عن
ً
امللكي��ة املحلية للم�ساع��دة هو �أقل و�ضوحاً ،ولكنه ق��د يف�ضي �إىل نف�س النتيج��ة .وال يعني الإقرار
والت�سلي��م ب�أهمي��ة امللكية املحلي��ة �أن الد�ساتريهي �أدوات حملية ب�صورة كلي��ة  ،نظرا �إىل �أن الدول
خا�ضع��ة للقانون الدويل والعمليات الدولية .كما يبدوا �أن الأطراف اخلارجية ذات ال�سمعة العالية
كاالمم املتحدة واالحتاد االوروبي تهيمن على الدعم اخلارجي لبناء الد�ستور وتقع تدخالتها �ضمن
م�ستوي��ات متعددة .وهن��اك حاجة اىل الأط��راف الفاعلة الأ�صغر املتخ�ص�ص��ة يف بناء الد�ستور.
ويكون مثل هذا التنوع مرغوب��ا فيه حتى تتمكن الأطراف اخلارجية من عر�ض �أ�شكال وطرائق
بديل��ة للم�ساعدة مما يعمل على تق��دمي خيارات اكرب لالطراف الوطنية .وبالأ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن
ال ب�أهداف ال�سيا�س��ة اخلارجية وتاريخ التدخالت
الأطراف الأ�صغر ق��د يجدون �أنف�سهم �أقل ان�شغا ً
ال�سابقة.

ت�شري عبارة "املحتوى" �أو
"امل�ضمون" �إىل الأحكام
والن�صو�ص الواردة يف منت
الد�ستوربينما ت�شري عبارة
"العملية" �إىل اخلطوات
املتبعة يف دورة بناء
الد�ستور ،وت�شمل هذه
مبا�رشة العملية والتفاو�ض
وال�صياغة وال�سن والتنفيذ.

ين�ش���أ حالي ًا عدد من املب��ادئ واملمار�سات يف �ضوء الأهمية املرتبطة مبفه��وم امللكية الوطنية .وكما
يالح��ظ مما ورد �أعاله ،يبق��ى التعريف ال�شائع لبن��اء الد�ستور هو الرابط املفق��ود ،كما �إن الأثر
العمل��ي ملثل هذه الإر�ش��ادات �أقل وو�ضوحاُ .ويف وقت تكرث فيه احلاج��ة �إىل االنطالق بعيد ًا عن
املب��ادئ العامة والتوجه نحو مبادئ لعمل م�شرتك ،ف�إنه ميكن تقييم مدى وطبيعة وفاعلية ا�شرتاك
الطرف اخلارجي فقط من خالل معرف��ة داخلية تف�صيلية �أو تاريخ مدون بالتف�صيل .وعلى �سبيل
املث��ال ،ف�إن ربط امللكية بالعنا�رص الوطنية يفرت�ض وجود نه��ج م�شرتك فيما بني هذه الأطراف.
ويتعني عل��ى مواطني زمبابوي و�ضع ت�سوية للق�ضايا الد�ستوري��ة املتنازع عليها ب�شدة يف عمليتهم
اجلارية ولك��ن مع وجود جانب واحد يف الأزمة يعار�ض عملية امل�شاركة الدولية واجلانب الآخر
م�صمم عل��ى الدعوة للم�شاركة الدولية .فكيف �إذن تتمكن الأط��راف اخلارجية من امل�ساعدة على
الإط�لاق؟ ونظرا للتناف�س عل��ى الت�أثري والنفوذ والتخوف العام م��ن عرو�ض امل�شورة اخلارجية
واالرتب��اك احلا�صل من وجود العديد من الأطراف اخلارجية ،ف�إن بع�ض مبادئ العمل امل�شرتك
ق��د تعزز من التن�سيق ال��ذي ت�شتد احلاجة اليه .ويف نف�س الوقت ،ف���إن تنوع الأطراف اخلارجية
�رضوري ل�ضمان ا�ستمرارية الأ�صوات اخلارجية امل�ستقلة.
وقد يكون هناك ما ميكن �إعتباره مبثابة " �ضوابط داخلية" حول امل�شاركة اخلارجية خالل عملية بناء
الد�ستور .وعلى �سبيل املثال ،ف�إنه من غري املحتمل ان يجري القيام بتناول وتنفيذ معظم عرو�ض
15

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والإنتخابات

قد تعزز بع�ض املبادئ ذات
العمل امل�شرتك التن�سيق
الذي ت�شتد �إليه احلاجة.
وبنف�س الوقت ،ف�إن تنوع
الأطراف اخلارجية �رضوري
ل�ضمان ا�ستمرارية الأ�صوات
اخلارجية امل�ستقلة.

الأط��راف اخلارجية لتقدمي الدعم من قبل �أطراف وطنية .وهنا يج��ري التمييز بني املواقف التي
تق��اوم فيها عرو�ض الدعم وتلك التي حت�صل فيها معاداة حقيقية للأطراف اخلارجية .ويف الوقت
ال��ذي يتوقع فيه ح�صول ترجع و�أنح�سار �سيا�سي ب�سبب الرتكيز على امل�شاكل الد�ستورية الداخلية،
ف�إن��ه يحدث هناك �ضغط على الأط��راف املحلية من قبل الأطراف اخلارجي��ة املتناف�سة من جانب
عدة �سفارات وبعثات ومنظمات غري حكومية .ويكمن التحدي الرئي�سي املفرو�ض على الأطراف
الوطني��ة يف كيفية �إدارة غزارة و�إرباك عرو�ض النوايا احل�سن��ة من الدعم اخلارجي �أو الدويل.
ويب��دوا �أن العديد من الأط��راف اخلارجية تدفع باجتاه امل�شاركة خالل فرتة و�ضع الد�ستور فقط،
ورمبا كان مرد ذلك عائدا �إىل ترتيباتهم املتعلقة بالتمويل وحاجتهم �إىل �إظهار نتائج وا�ضحة.
و�إذا ما و�ضعنا العداء جانب��اً ،ف�إن العوامل "احلميدة" �أوغري اخلطرة ن�سبيا والتي تقو�ض امل�شاركة
اخلارجية تت�ضمن م�س�ألة التناف�س يف الو�صول اىل الأطراف املعنية ،واحلاجة �إىل �رصف الأر�صدة
املعتمدة �ضمن �إطار زمني حمدد ،وتداخل �أو تزاحم �أولويات جماالت الدعم .ومما ي�ضاعف من
التحدي هو �أن جماالت �أو �أمناط الدعم املعرو�ض قد ال تتما�شى مع احتياجات �أو رغبات الأطراف
املحلية� ،أو �إنها قد تكون مثقلة بقيود �صعبة ومبتطلبات تقدمي التقارير وغريها من املتطلبات.

من امل�ستفيد من م�شاركة الأطراف اخلارجية ؟
�إن التناق���ض الذي قد يربز يف بع���ض الأحيان بني الدعم املعرو�ض م��ن جانب �أطراف خارجية
ال حول م��ن ي�ستفيد من دخول ونفوذ
و�أحتياج��ات و � /أو تف�ضي�لات وا�ضع��ي الد�ستور تثري ت�سا�ؤ ً
الأط��راف اخلارجي��ة؟ هل الط��رف اخلارجي �أم ال�رشي��ك يف امل�ساعدة هو "امل�ستفي��د االول"؟ �إن
الإجاب��ة على هذه الأ�سئل��ة قد تتغري مع مرور الزمن .وعندما يك��ون للم�ساعدة اخلارجية �أهداف
خا�صة مثل ت�أمني حم�صالت معينة يف د�ستور ما ،ف�إن امل�ستفيد يف املقام االول هو الطرف اخلارجي
مت تخ�صي�ص الدعم
بالت�أكيد ،ولكن قد يكون هناك م�ستفيدين �آخرين كثريين ،على �سبيل املثال� ،إذا ّ
ملجموع��ات ن�سائية ممن �أي��دن بنجاح التغيريات التي حتبذ امل�ساواة ب�ين اجلن�سني ،فقد يكون هناك
�أجيال من امل�ستفيدات .وكقاعدة عامة ،ف�إنه يجب �أن ال يفرت�ض �أن يكون للدعم اخلارجي دوم ًا "
�أثر حمايد" على �أي جمتمع .و�سيكون هناك ت�صور لـ "فائزين وخا�رسين" يف العملية الد�ستورية،
وبالت��ايل هناك ترتيب ملواقع فئات خمتلفة .ا�ضاف��ة �إىل ذلك ،ميكن ان يعمل وجود دعم خارجي
على ت�شويه احلوافز لدى االطراف الوطنية لإجناز بناء الد�ستور بنجاح.

يجب �أن ال يفرت�ض �أن يكون
للدعم اخلارجي دوم ًا "�أثر
حمايد" على املجتمع.
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ويف �سياق��ات ال��صراع والدول ذات الو�ضع الهـ���ش وغريها  ،ف�إنه غالب ًا ما تك��ون البيئة معادية
للم�ش��ورة امل�ستقل��ة �سواء �أكانت م��ن قبل الأطراف الوطني��ة �أم اخلارجية .لذل��ك ف�إنه يتعني على
الأط��راف اخلارجي��ة ق�رص�أدوارهم لالرتقاء ببيئة ميكن فيها بن��اء الد�ستور .و�سوف تعمل عملية
الدخ��ول والت�أثري على توفري املهمة خللق �أجواء ت�سم��ح بتقبل وتنفيذ �أفكار وحلول و�سطية جديدة.
وم��ن الوا�ض��ح ان ديناميكية العالق��ات بني الأطراف اخلارجي��ة واملحلية �ستختل��ف �إىل حد كبري
تبع�� ًا للظروف .ويف بع�ض احل��االت ،ويف بع�ض احلاالت تكون هن��اك �صعوبات يف العمل مع
الأط��راف الر�سمي��ة احلكومية ،ف�إنه يجري ربط الدعم اخلارجي ب�أط��راف املجتمع املدين .ومن
الأمثل��ة احلالية على الأطراف الر�سمي��ة احلكومية التي ي�شكل العمل معه��ا حتديا ،هناك احلكومة
الع�سكرية يف فيجي وترتيب االئتالف يف زمبابوي.
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لق��د قاومت الأط��راف املحلية يف بع�ض احلاالت "الأف��كار الأجنبية" مثل الق�ضاي��ا املتعلقة بحقوق
الإن�س��ان .ويف مثل هذه احلاالت ،ف�إنه ميك��ن ال�سرتاتيجية بناء قدرات امل�ؤ�س�سات املحلية �أن تثبت
فائدتها يف مناق�شتها وتخفيف التوتر .كما يجب �أن يهدف بناء القدرات �إىل تطوير امل�ؤ�س�سات املحلية
التي تدعم بناء الد�ستور من الداخل .لقد ارت�أى كبار الأطراف اخلارجية ت�شغيل خليط من الأفراد
املحلي�ين والدوليني بغية تطوير ثقافة بناء الد�ستور بعيد ًا عن املفهوم املب�سط للأجنبي مقابل املحلي،
والذي يعك�س انق�سام ًا بني الأطراف الداخلية والأطراف اخلارجية .
وحيث ي�شري �أختالل التوازن يف امل�صالح �إىل عدم قدرة الأطراف اخلارجية يف الت�أثريعلى اخليارات
الد�ستوري��ة ،ف�إنها ال تزال ت�ستطيع الإ�سهام يف ت�شكيل جدول الأعمال واالجتاه العام للنقا�ش .كما
يج��ب التذكر �أن ثمة فرق م��ن الناحية العملية بني تقدمي امل�شورة م��ن مو�ضع م�ستقل وغري متحيز
وبني ال�ضغط ب�أجتاه مو�ضع معني ،و�أن الأطراف اخلارجية ت�ستخدم كلتا اال�سرتاتيجيتني ب�صورة
متك��ررة ومتالزمة .ويف جن��وب �أفريقيا على �سبيل املثال ،كان دور البن��ك الدويل مو�ضع �شك
كب�ير من قبل امل�ؤمتر الوطني الأفريق��ي ( )ANCو�أن�صاره .وعلى الرغم من عدم تداخل مواقفهم
الفردية حول �إ�صالح الأرا�ضي يف البداية ،فقد جرى بعد احلوار االتفاق على بع�ض مبادئ �إعادة
توزي��ع الأرا�ضي مم��ا �أدى �إىل تقدمي مقرتح را�سخ ح��ول �إعادة الهيكلة الريفي��ة .ومل يتم الأخذ
مت القبول بحل و�سط بديل فيما �أ�صبح يف
باملق�ترح املعني مبا�رشة يف �أعق��اب املفاو�ضات ،ولكنه قد ّ
نهاي��ة املطاف �أحكام��ا ت�ضمنها د�ستور عام  1996جلنوب افريقيا .وعل��ى املدى املتو�سط على �أية
ح��ال عندما و�صل الأمر �إىل تنفيذ تلك الأحكام ،فقد تقبل��ت الأطراف الوطنية التوجيه املدرج يف
مقرتح �أعادة الهيكلة الريفية.
ان كل موق��ف خمتلف عن الآخ��ر – وتعتمد قدرة الأطراف اخلارجية يف الو�صول اىل الأطراف
املحلي��ة واحل�ص��ول على قدرة الت�أثري والنفوذ عل��ى م�صاحلهم وتفوي�ضه��م وقدراتهم� ،إ�ضافة �إىل
�إهتم��ام وانفت��اح الأطراف املحلية للإ�ش�تراك معهم والت�أثر بهم .وتكون نقط��ة الدعوة �أحيانا هي
التوا�س��ط يف ��صراع �أو �أزمة يتبعها م�ساعدة اخل�براء والتمويل لعمليات خمتلف��ة (كما يف كينيا).
ج��زءا رئي�سي ًا للعملية برمتها
ويف �سياق��ات �أخرى ،تعت�بر م�س�ألة الو�صول �إىل الق�ضايا الد�ستورية
ً
(كم��ا كان احلال يف البو�سنة) .وهنال��ك �أمثلة اخرى عديدة تربز فيها الق�ضايا الد�ستورية عند نقاط
خمتلفة.

ثمة فرق بني تقدمي امل�شورة
من مو�ضع حيادي وم�ستقل
وال�ضغط للدفع نحو موقف
معني ،كما �أن الأطراف
اخلارجية ت�ستخدم كال
اال�سرتاتيجيتني – ب�شكل
دوري وبالتوازي.
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اإلستنتاجات
جزءا من حتوالت �أو�سع نحو الدميقراطية وال�سالم.
�إن بناء الد�ستور عملي��ة �سيا�سية معقدة ت�شكل
ً
وم��ن غري املحتمل ان ي�شهد امل�ستقب��ل القريب بروز بناء الد�ستور كذلك ال��ذي �شهدناه خالل فرتة
الت�سعيني��ات .لذلك ف�إن م��ن املنا�سب الرتكيز على تنفيذ د�ستور جديد م��ع الت�أكيد على بناء قدرات
امل�ؤ�س�سات اجلديدة للدميقراطية .وعلى �أية حال ،ف�إن عوامل معروفة و�أخرى غري معروفة ميكن
�أن ت�سه��م يف �إط�لاق موجات جديدة من العمليات الد�ستورية .ومن املنتظ��ر �أي�ض ًا �أن يتعامل بناء
الد�ست��ور مع امل�ش��اكل الع�رصية التي تواجه الدول��ة .كما يتعني توجيه القيام بذل��ك على امل�ستوى
املحل��ي ،وقد تك��ون النتائج عك�سية �إذا كان للأط��راف اخلارجية دور ًا ب��ارز ًا جداً .ويجب على
الأط��راف املحلية القي��ام بو�ضع ال�رشوط و�أطر العمل املطلوبة للعملي��ة .وقد يكون دور امل�ساعدة
العاملية بناءا كما قد تكون له م�شاكل �أي�ضا .ويتعني على املمار�سني العاملني يف جماالت متعددة ان
يلحظ��وا مل�سات عملهم وكيفي��ة ت�أثريها على البيئة التي جتري فيها عملية بن��اء وتنفيذ الد�ستور نف�سه
� .إن مفه��وم "نق��اط الدعوة" ي�ضع ال�سيط��رة على ا�شرتاك الأطراف اخلارجي��ة يف يد الأطراف
املحلي��ة .وال�شك �أن ظهور وت��داول نقاط الدعوة هي التي يجب �أن تعط��ي �شكل دور الأطراف
اخلارجية يف �أي عملية بناء للد�ستور .وال يجوز التوقع ان يكون الدخول والت�أثري �آلي ًا �أو مبا�رشاً،
�أو حتى �أحتم��ال تداخله مع حاجات الأطراف الوطنية .وهذا يدعو �إىل �رضورة توخي االعتدال
يف طم��وح الأطراف اخلارجية� .إن �أية م�ساعدة يت��م تقدميها �إىل عملية ما كي تتبلور �أو يف ت�شكيل
�أجن��دة د�ستوري��ة معينة ميكن �أعتبارها مبثابة �إ�سهام هام وقيم للغاي��ة – كما قد تكون �أي�ض ًا امل�ساهمة
الأكرث �أ�ستدامة للدعم اخلارجي.
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شكر وتقدير
م��ن املرتتب علينا لزام�� ًا توجيه ال�شكر والتقدير ب�صفة خا�صة �إىل ال�سي��د �أندرو الديل الذي �إمت�شق
قلم��ه ككاتب رئي�سي لورقة البحث هذه .فقد ق��ام بكتابة م�سودات عدة طبعات يف الوقت الذي ظل
في��ه مرن ًا جت��اه �إدخال �إ�ضاف��ات وتغيريات بالإ�ضاف��ة اىل �آراء العديد م��ن امل�ساهمني .لقد عملت
مالحظات��ه الذكية الت��ي ت�شكلت عرب"�سن��وات عديدة يف ح ِــم��ى وح�صون بن��اء الد�ستور" ،على
امل�ساع��دة يف �صياغة النقا�ش وت�شكيل اجتاه��ه النهائي .كما ن�شكرجي�سي وليامز �آبلي لقيامها بالبحث
وتوحي��د امل�صادر املرجعية ،و ت�سلي��ط الأ�ضواء على الق�ضايا الرئي�سية الت��ي تتداخل مع الأدبيات
الهامة واحلديثة حول بناء الد�ستور.
وق��د �ساهمت العديد من الأ�صوات يف ت�شكي��ل النقا�ش يف ورقة البحث هذه  .كما نود �إزجاء ال�شكر
والتقدي��ر ب�صفة خا�صة �إىل املمار�سني و�صن��اع ال�سيا�سات الذين �ساهموا يف ندوة الطاولة امل�ستديرة
الأوىل لل�سيا�س��ات والتي انعقدت يف �ستوكهـومل �إبان �شهر �أبريل (ني�سان) عام  .2010وقد جرى
ط��رح و�صق��ل العديد من ال��ر�ؤى العامة واخلا�ص��ة من قبل كل م��ن لـزي بيكم��ان� ،آنــا ماريا
بيجاران��و ،ماريو بويل -مري�سيه ،جي�سن غالك ،ماركو���س غت�سبا�رش� ،سكوت هبـلي ،وا�شريا
ماينا ،مارينا �أوتاواي ،لوكا�س ر�ست� ،شريل �ساوندرز� ،آمو�س �سوير ،وجون و�ستبورغ.
ق��دم العديد من موظفي امل�ؤ�س�سة الدولي��ة للدميقراطية والإنتخابات الدعم واملالحظات الغنية حول
مكون��ات ال�سيا�سة .ويتوجب هن��ا �أن نذكر بوجه خا�ص امل�ساهمات الت��ي قدمها كل من ماركو�س
بوكنفـرديه ،يوران فيج��كُ ،رمبيدزاي كنداوا�سف�سكا-نهوندو� ،آنـــ��ا ليكفال ،جيم�س ليناهان،
كيبويت�س��ه ما�شانكانا� ،أنغريد فرتغف�ست ،و�سانتياغو فيلالفي�زس .وقد عمل فريق امل�رشوع املكر�س
له��ذا الغر���ض على �إع��داد املفهوم الكل��ي والإ��شراف على تنفي��ذه يف حني بقي عل��ى تفاعل مع
النقا���ش .ويتعني علينا يف ه��ذا ال�ش�أن توجيه ال�شكر اخلا�ص �إىل كل م��ن وينالك واهيو ،باولو�س
ت�سفاخورخي���س ،وميالين �آلــ��ن .و�أخريا ،نتقدم بال�شك��ر اىل حت�سني زيون��ة مل�ساهمته القيمة يف
ترجمة الن�سخة العربية لورقة البحث هذه .
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ت�شري عبارة بناء الد�ستور اىل عمليات التفاو�ض ب�ش�أن و�ضع
الد�ساتري و�صياغتها وتنفيذها ،و يجري عادة ت�شكيل �أطر العديد
من الد�ساتري يف �أعقاب ال� رصاع .ويف كثري من احلاالت �أدى
التدخل املتزايد للمجتمع الدويل يف حل ال� رصاعات املدنية الداخلية
وال� رصاعات بني الدول ،اىل قيام اجلهات اخلارجية بتو�سيع �أدوار بناء
ال�سالم كي ي�شمل بناء الد�ستور مع بروز جهات جديدة �أخرى ت�سعى
�إىل الت�أثري يف و�ضع الد�ستور .ويعمل التدخل اخلارجي يف عملية
بناء الد�ستور ،متييزا له عن �سبل حل ال� رصاع ،على توليد حتديات
و�ضغوطا ف ريدة من نوعها على العملية ال�سيادية لو�ضع الد�ستور.
وتعمل ورقة البحث هذه على �إطالق ح وار مت وا�صل بني
العاملني يف هذا املجال كما تهدف اىل طرح وجهة نظر ب�ش�أن
ال�سيا�سة التي تدعو �إىل تقدمي دعم خارجي حمدود �أو دعم
ي�ضفي قيمة �إ�ضافية على عملية بناء الد�ستور.
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