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مبادئ للممارسة

توفر هذه �لن�سرة جمموعة من �ملبادئ �الإر�سادية لالإ�سالح �لد�ستوري بناء على �لتجارب �لعملية لعمليات �ال�سالح 
�لد�ستوري يف عدد من �لدول )بوليفيا وغانا و�ندوني�سيا و�لعر�ق وكينيا ومالوي وزمبابوي وجنوب �أفريقيا(. ورغم �أن 

�لهدف �الأول من هذه �لن�سرة يرتبط بدور �الحز�ب �ل�سيا�سية يف عملية بناء �لد�ستور، فاإنها وثيقة �ل�سلة �أي�سا بالعو�مل 
�الأخرى �ملرتبطة بعمليات مماثلة، كما �أنها تزود �لقارئ بنظرة �ساملة عن �ملر�حل �لعامة و�خل�سائ�ص و�لتحديات 

و�ملبادئ �لتوجيهية �لتي ميكن تطبيقها يف ظروف قطرية حمددة.

اليوم  وتقوم  هناك.  اأعي�ش  كنت  حني  كثب  عن  ت�شيلي  يف  الدميقراطي  التحول  �شخ�شيًا  �شهدت  "لقد 
العديد من ال�شعوب يف مناطق خمتلفة يف العامل باخلروج ب�شجاعة اإىل ال�شوارع تطالب باحلرية 

ال�شيا�شة والعدالة االقت�شادية. وحتتاج هذه الدول – اأو �شتكون يف حاجة – اإىل اعداد د�شاتري جديدة 
تعك�ش املثل العليا واآمال املواطنني العاديني. واأنا مقتنعة باأن املجتمع الدويل �شيقوم بدور مفيد يف 

م�شاعدة هذه الدول. ولكن التوا�شع واحرتام ملكية هذه الدول اأمر �شروري. واأنا اأقدر كثريًا هذه الوثيقة 
واأثق اأنها �شت�شاهم ب�شورة جيدة يف عمليات اال�شالح اجلارية حاليا يف العديد من الدول."

كاثلني فريييه
ع�شو الربملان الهولندي

الرئي�ش ال�شابق ملركز الدرا�شات االفريقية يف ليدن



)NIMD( ملعهد �لهولندي للدميقر�طية متعددة �الأحز�ب�

اإن املعهد الهولندي للدميقراطية متعددة االأحزاب هو منظمة 
مل�شاعدة الدميقراطية، اأن�شاأتها االأحزاب ال�شيا�شية يف هولندا 

لدعم االأحزاب ال�شيا�شية يف الدميقراطيات النا�شئة. ويوفر املعهد 
الهولندي للدميقراطية متعددة االأحزاب NIMD حتديدا امل�شاعدة 
يف عمليات احلوار بني االأحزاب ال�شيا�شية يف البلدان امل�شتفيدة من 

الربنامج والتطوير املوؤ�ش�شي لالأحزاب الربملانية و�شبكات للتعاون 
بني املجتمع ال�شيا�شي واملدين. ويلتزم املركز التزامًا �شارمًا 

مببادئ املـُـلكية واحليادية وال�شفافية، ويقر باأن الدميقراطيات 
نابعة من االأوطان املحلية وال ميكن ا�شتريادها من اخلارج.

كما قدم املعهد الدعم بطرق تراعي ال�شياق، وبناء على طلب من 
�شركائه يف عمليات االإ�شالح الد�شتوري، يف بلدان مثل بوليفيا 

واالكوادور وغانا وكينيا ومالوي وتنزانيا وزامبيا وزمبابوي.

ويدير املعهد مركزًا �شغريًا للمعرفة واالت�شال، ال يقت�شر على 
تي�شري تبادل املعلومات بني بلدان اجلنوب ب�شاأن موا�شيع حمددة، 

بل ي�شدر اأي�شًا بانتظام من�شورات واأ�شرطة فيديو وغريها من 
املواد. وميكن االطالع على مزيد من املعلومات على موقع املعهد 

www.nimd.org :االلكرتوين

)ASC( مركز �لدر��سات �الأفريقية

اإن مركز الدرا�شات االأفريقية )ASC( هو معهد البحوث 
االأكادميية الوحيد يف هولندا املكر�ش كليًا لدرا�شة اأفريقيا. وهو 

ي�شطلع باالأبحاث العلمية حول البلدان االأفريقية الواقعة يف منطقة 
ال�شحراء الكربى يف جمال العلوم االجتماعية والعلوم االإن�شانية. 

ويحافظ مركز الدرا�شات االأفريقية على عالقات وثيقة مع 
اجلامعات واملوؤ�ش�شات البحثية الهولندية، وله �شالت عديدة 

مع وزارة ال�شوؤون اخلارجية واملنظمات غري احلكومية. وللمعهد 
على ال�شعيد الدويل، عالقات متينة مع ال�شبكات االأكادميية يف 

اأفريقيا، اإذ اأن معظم اأبحاثه ُترى بالتعاون مع زمالء وموؤ�ش�شات 
من اأفريقيا.

 ،Connecting-Africa وي�شت�شيف مركز الدرا�شات االأفريقية
وهو بوابة للمعلومات البحثية االأفريقية واملواد ال�شادرة من جميع 
اأنحاء العامل. كما يوفر اإمكانية الو�شول اإىل اأكرث من 30 األف من 
الوثائق واملعلومات عن اأكرث من 1300 خبري يف اأفريقيا واأكرث من 

800 منظمة من ذوات اخلربة يف اأفريقيا. وميكن الدخول اإىل 
موقع Connecting-Africa واالطالع على مزيد من املعلومات 

 عن مركز الدرا�شات االأفريقية عرب موقعه على االنرتنت:
www.ascleiden.nl

 �ملوؤ�س�سة �لدولية للدميقر�طية و�النتخابات
 International IDEA

اإن املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية واالنتخابات هي منظمة حكومية 
دولية تدعم الدميقراطية امل�شتدامة يف جميع اأنحاء العامل. وتتمثل 
مهمتها االأ�شا�شية يف دعم التغيري الدميقراطي امل�شتدام من خالل 

توفري املعرفة املقارنة، وامل�شاعدة يف االإ�شالح الدميقراطي، 
والتاأثري على ال�شيا�شات وال�شيا�شة.

و لدى املوؤ�ش�شة برنامج حمدد لبناء الد�شاتري، يعمل على رفع 
م�شتويات الوعي حول الدور الذي تلعبه عمليات بناء الد�شاتري يف 
اإدارة ال�شراعات وتعزيز الدميقراطية . وينطوي هذا العمل على 

توفري امل�شاعدة التقنية واملعرفة، واإمكانية الو�شول اإىل درو�ش 
تعليمية للجهات الفاعلة الوطنية والدولية امل�شاركة يف عمليات 

بناء الد�شاتري. وتقدم املوؤ�ش�شة خدماتها اأي�شًا ملجتمع عاملي 
من ممار�شي و�شع الد�شاتري، من خالل منابر احلوار الفعلية 

واالإفرتا�شية. وميكن االطالع على مزيد من املعلومات على موقع 
www.idea.int :املوؤ�ش�شة االلكرتوين

 نبذة عن املوؤلفني 

مارتن فان فليت: در�ش االأنرثوبولوجيا الثقافية وعلم االجتماع 
التنموي يف جامعة ليدن، حيث تخ�ش�ش يف ال�شيا�شة االأفريقية 
ومناهج البحث، وكتب ر�شالة املاج�شتري عن عملية الالمركزية 
يف مايل. وبني عامي 2004 و 2010 عمل لدى املعهد الهولندي 

للدميقراطية متعددة االأحزاب )NIMD(. وباالإ�شافة اإىل اإدارة 
برامج دعم االأحزاب ال�شيا�شية يف مايل وزامبيا، فقد اأ�شهم يف 

تطوير ا�شرتاتيجيات عامة لدعم االأحزاب، وعمل على حترير دليل 
املعهد الهولندي للدميقراطية متعددة االأحزاب بعنوان »كتابة ال�شري 

الذاتية لالأمم: حتليل مقارن لعمليات االإ�شالح الد�شتوري )2009(«. 
ويف عام 2009، ح�شل على متويل من وزارة خارجية هولندا لنيل 
درجة الدكتوراه من مركز الدرا�شات االأفريقية يف اليدن. ويركز 
بحثه على اآليات امل�شاءلة املحلية يف خم�ش دول اأفريقية؛ واإ�شهام 

النواب الربملانيني يف مايل يف ت�شكيل امل�شاءلة؛ والتحوالت يف النظام 
احلزبي يف مايل على مدى العقود القليلة املا�شية؛ واالإ�شالحات 

القانونية احلالية هناك. كما يعمل بانتظام على تقدمي اإ�شت�شارات 
يف وزارة اخلارجية يف هولندا، ومراكز البحوث واملنظمات غري 

احلكومية، كما يقوم بالتدري�ش يف موؤ�ش�شات خمتلفة.

وينالك و�هيو: خبري يف و�شع الد�شاتري والقانون الد�شتوري 
املقارن يف املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية واالنتخابات 

)International IDEA(. ويف عام 2008، عمل كمدير برنامج 

باالإنابة لدى مكتب املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف 
نيبال، حيث �شاعد يف و�شع برنامج لدعم العملية الت�شاركية لو�شع 
الد�شتور اأثناء حتول نيبال من احلرب اإىل ال�شالم ومن امللكية اإىل 

اجلمهورية. وكان قد �شارك قبل ذلك يف تقدمي امل�شورة ب�شاأن و�شع 
م�شودة الد�شتور يف كينيا، التي اأُحيلت اىل اال�شتفتاء يف عام 2005. 

ومن عام 2001 اإىل عام 2005، اكت�شب خربة عملية يف التنفيذ 
القومي ملعايري حقوق االإن�شان من خالل ا�شرتاتيجيات التقا�شي، 
بو�شفه من�شق برنامج حقوق االإن�شان االأفريقية وبرنامج الو�شول 

اإىل العدالة، وهي مبادرة كانت جزءًا من الق�شمني الكيني وال�شويدي 
للجنة الدولية لفقهاء القانون. وقد ح�شل على اإ�شادة من جمعية 

القانون يف كينيا يف عام 2004.

د. �أوغ�سطني ماغولووندو: حا�شل على �شهادة الدكتوراة 
ومتخ�ش�ش يف العلوم ال�شيا�شية ومدّرب يتمتع بخربة يف جماالت 
امل�شاعدة يف التحول نحو الدميقراطية والتعاون من اأجل التنمية 

وتعزيز االأحزاب ال�شيا�شية والالمركزية واإدارة ال�شراع، مع الرتكيز 
جغرافيا ب�شكل رئي�ش على منطقة ال�شحراء الكربى يف افريقيا. وهو 

من�شق برنامج اأفريقيا االإقليمي يف املعهد الهولندي للدميقراطية 
متعددة االأحزاب )NIMD(. وقبل ان�شمامه اىل املعهد، عمل 

اأوغ�شطني كخبري وطني يف املوؤ�ش�شة التقنية االأملانية )GIZ( يف 
مالوي، يف برامج تعزيز الالمركزية والدميقراطية واحلوار. وهو 
 حائز على جائزة الباحثني ال�شباب يف البلدان النامية من جامعة
Justus-Liebeg University of Giessen )اأملانيا( يف 

عام 2006 تكرميًا له على ر�شالة الدكتوراه يف عام 2005 بعنوان 
»امل�شاعدة يف اإدخال الدميقراطية كتحِد يواجه التعاون يف جمال 
التنمية: درا�شة مقارنة بني ال�شيا�شات العامة الثنتني من وكاالت 

التنمية ثنائية االأطراف )اأملانيا والواليات املتحدة االأمريكية( 
واثنتني من وكاالت التنمية متعددة االأطراف )برنامج االأمم املتحدة 

االإمنائي واالحتاد االأوروبي( وكيفية تنفيذها يف مالوي«.



1
مارتن فان فليت / وينالك و�هيو / �أوغ�سطني ماغولووندو

 عمليات اإلصالح الدستوري
واألحزاب السياسية

مبادئ للممارسة

NIMD / IDEA / ASC



ناخب م�سلم ينتظر الت�سويت على ا�ستفتاء الد�ستور يف ابيدجان يف كوت ديفوار، 23 متوز / يوليو 200



3

NIMD / IDEA / ASCعمليات الإ�سالح الد�ستوري والأحزاب ال�سيا�سية

احملتويات

4  ت�سدير 

7  تقدمي 

8 �سكر وتقدير 

9 1. الإ�سالحات الد�ستورية واملبادئ التوجيهية 

12 2. دور الإ�سالحات الد�ستورية يف اإر�ساء الدميقراطية 

14 3. الإ�سالح الد�ستوري والأحزاب ال�سيا�سية 

25 4. الإ�سالح الد�ستوري يف مو�سع التنفيذ: درا�سات حالة 
26 غانا 
28 كينيا 
31 مالوي 
33 زمبابوي  
35 بوليفيا 
38 اندوني�سيا 
40 العراق 
42 جنوب اأفريقيا 
44 ملخ�ص نتائج درا�سات احلالة ال�سابقة 

45 5. مراحل الإ�سالح الد�ستوري 

53 الد�ساتري املتاحة على �سبكة النرتنت 
54 املراجع 
55 قراءات اإ�سافية  

56 بيانات الن�سر 



4

تصدير

اإنه ملن دواعي �سروري العميق اأن اأكتب مقدمة لهذه الوثيقة، 
التي ُيعد مو�سوعها تاريخيًا بقدر ما هو معا�سرًا. وهو مو�سوع 

ي�ستحق اهتمامنا. اإن مو�سوع الإ�سالح الد�ستوري عزيز جدًا 
على قلبي على امل�ستوى ال�سخ�سي، فهو من ناحية، ُيحيي بداخلي 

ذكريات عزيزة للوقت الذي اأتيحت يل فيه امل�ساركة يف عملية 
�سياغة الد�ستور من نقطة ال�سفر يف بلدي موزمبيق قبل عقود 
م�ست، يف مطلع ال�سبعينيات. كما اأنه يذكرين بالتحديات التي 
واجهتها عندما قدت عملية املراجعة ال�ساملة للد�ستور نف�سه يف 

نهاية الت�سعينيات من اأجل اأن يتنا�سب مع تطور بالدنا والتغيريات 
الكبرية يف العالقات الدولية. ومن ناحية اأخرى، تعلمنا التجربة 

الآن اأن عمليتي و�سع د�ستور واإ�سالحه هما يف �سميم بناء الدولة 
وتعزيز الدميقراطية. ولهذا ال�سبب، فاإن �سياغة الد�ساتري اأو 
اإعادة كتابتها ينبغي األ ُينظر اإليها كاأنها م�سروع قانوين ُيرتك 

للمحامني، كما ينبغي األ يكون هذا الهدف حكرًا على ال�سيا�سيني. 

عمليات الإ�سالح الد�ستوري والأحزاب ال�سيا�سية



5

NIMD / IDEA / ASC

يعد الد�ستور من اأهم الت�سريعات يف اأي بلد، وينبغي من 
الناحية املثالية، اأن ل يعك�س الد�ستور تاريخ الأمة فح�سب، بل 

يجب اأن يعك�س اأي�سًا، وهو الأهم من وجهة نظري، م�سالح 
�سعبها وتطلعاته فيما يتعلق بالكيفية التي يرغب ال�سعب اأن 

ُيحكم بها. وينبغي اأن يحدد الد�ستور نوع احلكومة التي يرغب 
فيها ال�سعب، وال�سالحيات التي يجب اأن تتمتع بها حكومته، 

وحدود تلك ال�سالحيات. والد�ستور يف اأب�سط �سوره، هو عقد 
اجتماعي بني احُلكام واملحكومني، ومن ثم، فاإن عملية و�سع 

واإعادة �سياغة الد�ستور متثل م�سروعًا جمتمعيًا ووطنيًا يجب اأن 
ت�سارك فيه جميع قطاعات املجتمع. وبعبارة اأخرى، فاإن العملية 

التي توؤدي اإىل و�سع د�ستور جديد اأو منقح ل تقل اأهمية عن 
املحتوى حتى ميكن اعتبار كليهما )العملية واملحتوى( لي�س فقط 

باأنهما دميوقراطيتان و�سرعيتان، ولكن يجب اأن تكونا �ساملتني 
ومقبولتني على امل�ستوى ال�سعبي اأي�سًا. ولهذا ال�سبب فاإنني �سعيد 

ب�سكل خا�س اأن ت�ستمد هذه الوثيقة حمتواها لي�س فقط من 
نظرية و�سع الد�ستور، ولكن اأي�سًا، وهو الأهم من وجهة نظري، 
من معرفة ما ينجح وما ل ينجح يف املمار�سة العملية. وبالطبع، 

لن يكون هناك اأبدا حل واحد ينا�سب اجلميع لكن التعلم من 
التطبيق العملي يفيد اإىل حد كبري. ويف النهاية، فاإن التجربة هي 

خري معلم. 

ونظرًا لكوين رئي�سًا �سابقًا و�سيا�سيًا، فاإنه يرتتب علي اأي�سًا اأن 
اأ�سلط ال�سوء على اأهمية احلوار يف عملية الإ�سالح الد�ستوري، 
وخ�سو�سًا بني الأطراف ال�سيا�سية الفاعلة. وقد تكون الأطراف 
ال�سيا�سية الفاعلة يف كثري من الأحيان، هي ذاتها اأكرب العقبات 

اأمام هذا امل�سروع الدميقراطي البالغ الأهمية، ب�سبب م�ساحلها 
احلزبية، وخ�سو�سًا عندما ي�سعر بع�سهم اأن حم�سلة اللعبة 

�ستكون �سفرًا بالن�سبة لهم. ومن خالل احلوار، مييل اأ�سحاب 
العالقة وامل�سلحة اإىل فهم خماوف الآخرين وتطلعاتهم ب�سكل 

اأف�سل بكثري. اإن توافق الآراء، مع التم�سك يف الوقت ذاته 

بالف�سائل الأ�سا�سية لعملية الإ�سالح الد�ستوري الدميقراطية 
يتحقق يف اأف�سل �سوره يف بيئة تتيح لكٍل من الأطراف املعنية 

فر�سة ل�سماع �سوتها والإنخراط يف العملية. ولذلك فاإنني 
اأهنئ كل الذين �ساهموا يف اإ�سدار هذه الوثيقة من اأجل اإطالع 
اجلمهور على دور الأحزاب ال�سيا�سية واحلوار بني الأطراف يف 

عمليات الإ�سالح الد�ستوري. ويحدوين الأمل يف اأن تلقى هذه 
الوثيقة قبوًل وا�ستح�سانًا، واأن ي�ستفاد منها ب�سكل جيد يف ال�سعي 

نحو تعزيز الدميقراطية.

جواكيم �سي�سانو
فخامة الرئي�س ال�سابق ملوزمبيق، ورئي�س منتدى اأفريقيا لروؤ�ساء 

الدول واحلكومات ال�سابقني.



6



7

NIMD / IDEA / ASCعمليات الإ�سالح الد�ستوري والأحزاب ال�سيا�سية

تقدمي

اإن عمليات الإ�سالح الد�ستوري يف بلد معني، غالبًا ما تكون 
ا�ستجابة للتحديات الوا�سعة، كبناء ال�سالم، وامل�ساحلة، 

والإدماج، والتنمية الجتماعية والقت�سادية، بطريقة ُتعترب 
�سرعية ومقبولة على نطاق وا�سع. ونظرا لتزايد املطالب التي 

ُتلقى على عاتق الد�ساتري، فقد اأ�سبحت معقدة وطويلة، وبالتايل 
اأكرث �سعوبة يف ت�سميمها وتنفيذها. وغالبًا ما تكون املخاطر 

كبرية يف عمليات الإ�سالح الد�ستوري ذاتها، خا�سة عندما يتعلق 
الأمر بامل�سالح اخلا�سة والتق�سيمات الوطنية. 

ويتمثل اأحد التحديات الكربى يف حاجة اجلهات الفاعلة ذات 
امل�سالح ق�سرية الأجل، والتي قد تقود �سياغة الإ�سالحات، 

ل�سمان ا�ستمرار الد�ستور على املدى الطويل لالأجيال املقبلة. 
وتعد الأحزاب ال�سيا�سية، والتي غالبًا ما تكون اجلهات الفاعلة 
الرئي�سة يف عمليات و�سع الد�ستور، حا�سمة يف التعامل مع هذا 

التحدي، ولها م�ساهمة فريدة يف عمليات و�سع الد�ستور و�سمان 
ا�ستمراريتها و�سرعيتها على املدى الطويل. وميكن للحوار بني 
الأحزاب ال�سيا�سية على وجه اخل�سو�س اأن ي�ساعد يف التغلب 

على اأحد الإغراءات يف ال�سيا�سة، وهو الرتكيز على حتقيق 
مكا�سب ق�سرية الأجل من اأجل ال�سماح لالإ�سالح الد�ستوري باأن 

يكون ممتدًا عرب الأجيال. 

التوجيهية" لالإ�سالح  تقدم هذه الوثيقة جمموعة من "املبادئ 
الد�ستوري. وهي م�ستقاة من اخلربات العملية لالإ�سالح 

الد�ستوري يف عدد من البلدان. وكما تو�سح درا�سات احلالة، 
فاإنه على الرغم من اأن عمليات الإ�سالح اخلا�سة بكل بلد قد 

تكون فريدة من نوعها من حيث )اأولوية( الأهداف وال�سياق 
وامل�ساركة ال�سعبية والإجنازات، اإل اأنها متر مبراحل متماثلة. 
وثمة حاجة على �سبيل املثال، قبل املداولت الفعلية للمحتوى، 
اإىل �سرورة اتخاذ قرار ب�ساأن الطريقة التي �ستتم بها ماأ�س�سة 

الإ�سالح وتثقيف املواطنني العاديني وجماعات امل�سالح اخلا�سة 

وتنويرهم وا�ست�سارتهم. ومبجرد التو�سل اإىل اتفاق ب�ساأن و�سع 
د�ستور جديد )اأو منقح(، يدخل كل بلد يف مرحلة العتماد 
والتنفيذ. ونتيجة لهذه القوا�سم امل�سرتكة، متكّنا من حتديد 

بع�س اأف�سل املمار�سات ال�سائعة التي تتخلل هذه املراحل. واأف�سل 
املمار�سات التي تدعمها الأدلة التجريبية من الأفكار الأكادميية، 

يتم تقدميها يف هذه الوثيقة كمبادئ توجيهية. 

ولي�س الق�سد من هذه الوثيقة هو تقدمي م�سودة خطة لعمليات 
الإ�سالح الد�ستوري املعقدة والفريدة من نوعها وغري الثابتة. 

واإمنا تهدف بدًل من ذلك، اإىل تزويد الأحزاب ال�سيا�سية 
واملوؤ�س�سات الأخرى امل�ساركة يف عمليات مماثلة بلمحة عامة 

مي�سرة عن املراحل امل�سرتكة واخل�سائ�س والتحديات واملبادئ 
التوجيهية التي يجب العثور على حلول قطرية لها.

هانز بروننج
املدير التنفيذي

)NIMD( املعهد الهولندي للدميقراطية متعددة الأحزاب

فيدار هيلجي�سني
الأمني العام

املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والنتخابات
International IDEA

تون ديتز
الرئي�س

)ASC( مركز الدرا�سات الأفريقية
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�سكر وتقدير

عكف على و�سع الت�سور لهذه الوثيقة املعهد الهولندي 
للدميقراطية متعددة الأحزاب )NIMD(، وقد مت اإعدادها 
بالتعاون بني كل من املعهد الهولندي للدميقراطية متعددة 

الأحزاب، واملوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية والنتخابات  
 .)ASC( ومركز الدرا�سات الأفريقية International IDEA

وهي مبثابة نقطة الإنطالق نحو اإعداد واإ�سدار من�سورات 
اإ�سافية تتناول جوانب حمددة من دور وم�سوؤوليات الأحزاب 

ال�سيا�سية يف اإطار عمليات الإ�سالح الد�ستوري مبزيد من 
التف�سيل.

ونحن ندين بوافر ال�سكر والتقدير للمنظمات الثالث التي مل 
تكن فقط على ا�ستعداد للتعاون، ولكنها اأي�سًا اأتاحت خلربائها 

امل�ساركة يف هذا العمل. ويف هذا ال�سدد، اأتوجه ب�سكر خا�س اإىل 
املوؤلفني الرئي�سيني الثالثة: مارت فان فليت )مركز الدرا�سات 

الأفريقية(، وينالك واهيو )املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية 
والإنتخابات( واأوغ�سطني ماغولوندو )املعهد الهولندي 

للدميقراطية متعددة الأحزاب(. كما اأتقدم بوافر ال�سكر اإىل 
كل من اآن ميكي فان بروكيلني وبيبني غريت�س وماريكا هورنوينغ 

من املعهد الهولندي للدميقراطية متعددة الأحزاب ملا قدموه من 
دعم فكري وتقني واإداري.

واأتوجه ب�سكر خا�س للم�ساركني الذين ح�سروا موؤمتر اأفريقيا 
الإقليمي حول الإ�سالحات الد�ستورية الذي اأجراه املعهد 

الهولندي للدميقراطية متعددة الأحزاب عام 2011. والذي 
ُعقد يف مابوتو. و�سيتم ا�ستعرا�س اإ�سهاماتهم القيمة يف ت�سكيل 

املبادئ التوجيهية يف �سياق هذه الوثيقة. 

وقد اأبرز جواكيم �سي�سانو، فخامة الرئي�س ال�سابق ملوزمبيق، 
الإيقاع العام لهذا املوؤمتر يف خطابه احلما�سي الرئي�سي الذي 

قدم اأي�سًا الإطار الوا�سع ملناق�سة العديد من الق�سايا التي 
تتناولها هذه الوثيقة. اإ�سافة اإىل ذلك، قامت البلدان التي اأعدت 

درا�سات حالة يف املوؤمتر، بعمل جدير بالثناء يف الربط بني 
جتاربها وبني هذه املبادئ، مما عمل بالتايل على تاأكيد اأهمية 

املبادئ التوجيهية وقابليتها للتطبيق على حد �سواء. 
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اإلصالحات الدستورية  1 
واملبادئ التوجيهية

تدل ممار�سة الإ�سالح الد�ستوري كما يظهر يف هذه الوثيقة على قبوٍل وا�سٍع لأهمية املبادئ الد�ستورية 
يف "حتجيم" امل�سالح ال�سيا�سية التي �ست�ساهم حتما يف ت�سكيل حتمًا هذه الإ�سالحات يف �سياقات 

خمتلفة. ويف هذا ابتعاد عن املمار�سة واجتاه نحو املبادئ. ويف كثري من احلالت، تبنت الأحزاب 
ال�سيا�سية هذه املبادئ يف البداية ثم عانت من اأجل اللتزام بها، بينما اكت�سفت الأحزاب ال�سيا�سية 

يف حالت اأخرى، اأهمية اللتزام امل�سبق باملبادئ من خالل جتاربها اخلا�سة حتت وطاأة الظروف.

وقد متت �سياغة هذه املبادئ التوجيهية، والتي ُيق�سد منها اأن تكون مرجعًا مفيدًا لالأحزاب 
ال�سيا�سية التي تقود الإ�سالحات يف بلدانها، لبيان املراحل املختلفة لعمليات الإ�سالح الد�ستوري. 

املرحلة التحضريية  1.1
تتميز عمليات الإ�سالح الد�ستوري بالتوتر والتنوع الوا�سع يف وجهات النظر وامل�سالح. ومن �ساأن 

و�سع  اأ�س�ص متينة يف مرحلة اأولية �سمان حماية املداولت من النهيار نتيجة لهذا التوتر الكامن.

وتهدف املبادئ التوجيهية للمرحلة التح�سريية ب�سكل خا�س اإىل التو�سل ملا يلي: 

�سبب رغبة بلد ما يف ال�سروع يف الإ�سالح الد�ستوري وما هي  على  �سراحة  ين�س  مبدئي  اتفاق  	•
الأهداف الرئي�سية لها، 

امل�سلحة العامة خالل جميع مراحل  بحماية  �سراحًة  ال�سيا�سية  الأحزاب  فيه  تلتزم  عام  بيان  	•
عملية الإ�سالح املقبلة وتعرب عن ا�ستعدادها لالنخراط م�سبقا يف بناء توافق يف الآراء.

واملدنية  ال�سيا�سية  الفاعلة  اجلهات  وبني  الرئي�سية  الفاعلة  ال�سيا�سية  اجلهات  بني  اأويل  اتفاق  	•
على املبادئ التوجيهية الدميقراطية كمعايري لعملية الإ�سالح الد�ستوري القادمة.  

الآليات املوؤ�س�سية  ب�ساأن  املدين  واملجتمع  ال�سيا�سيني  قبل  من  وا�سع  نطاق  على  مقبول  اتفاق  	•
املدرجة يف القانون ووليتها لعملية الإ�سالح الد�ستوري القادمة )مبا يف ذلك اتفاق وا�سح حول 

كيفية النتقال من الد�ستور القدمي اإىل اجلديد(. 

الرئي�سية  ال�سيا�سية  الأحزاب  جميع  مبوجبه  تلتزم  قانونًا  ملزم  اأو  ر�سمي  غري  �سيا�سي  اتفاق  	•
لالإلتزام بتبني نتائج املداولت الد�ستورية املقبلة بدون تغيريات جوهرية.

عملية �سنع القرار يف  حول  املدين  واملجتمع  ال�سيا�سيني  قبل  من  وا�سع  نطاق  على  مقبول  اتفاق  	•
جميع مراحل عملية الإ�سالح الد�ستوري املرتقبة.    
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خريطة الطريق  حول  املدين  واملجتمع  ال�سيا�سيني  قبل  من  وا�سع  نطاق  على  مقبول  اتفاق  	•
والإطار الزمني وميزانية عملية الإ�سالح الد�ستوري املرتقبة.  

مواتية، تت�سم على وجه اخل�سو�س بحرية التعبري وحرية ال�سحافة، اإ�سافة اإىل جمتمع  بيئة  	•
مدين م�ستقل ينب�س باحلياة، ويحث على م�ساركة جمهور واع خالل عملية الإ�سالح الد�ستوري.

الق�سايا الد�ستورية الرئي�سة التي �سُتعر�س على اجلمهور لرفع م�ستوى الوعي  على  اتفاق  	•
والت�ساور.   

حتليل امل�ساهمات ال�سعبية )كمًا و/اأو نوعًا( وتقدير اأهميتها. بها  �سيتم  التي  الطريقة  على  اتفاق  	•

مرحلة التوعية والتشاور  2.1
ت�ساهم م�ساركة املواطنني الواعيني يف جميع مراحل عملية الإ�سالح يف تعزيز ال�سرعية ال�سعبية 

للد�ستور املنقح اأو اجلديد، وبخا�سة على امل�ستوى املعياري. 

تهدف املبادئ التوجيهية لهذه املرحلة اإىل ت�سجيع و�سع: 

املعلومات بطريقة متوازنة حول ق�سايا الإ�سالح الرئي�سية املو�سوعة على  توفري  و�سبل  اآليات  	•
املحك، وحول عملية الإ�سالح املقبلة، ومتكن املواطن العادي من الو�سول اإليها.

النا�ص باحلرية والأمن يف التعبري عن اآرائهم يف هذه املرحلة من عملية  فيه  ي�سعر  �سياق  	•
الإ�سالح.

التثقيف املدين حول الق�سايا الد�ستورية الأ�سا�سية التي من �ساأنها متكني النا�س من  برامج  	•
امل�ساركة بطريقة واعية. 

للم�ساركة يف  املهم�سة،  واجلماعات  الأقليات  فيهم  مبن  العاديني،  للمواطنني  الفر�س  توفري  	•
عملية الإ�سالح. 

لالأحزاب ال�سيا�سية بو�سفها املوؤ�س�سات الو�سيطة الرئي�سية التي  اإيجابية  ب�سورة  فاعل  دور  توفري  	•
تربط بني املواطنني وامل�سمون الد�ستوري.  

لر�سد حياد جهود التوعية والت�ساور. حمددة  ملوؤ�س�سات  الفر�س  توفري  	•

3.1 مرحلة التداول حول احملتوى والصياغة 
متثل عمليتا التداول حول حمتوى الد�ستور و�سياغته الفعلية �سميم عملية الإ�سالح برمتها. كما 

اأن عملية �سنع القرار، التي حتتاج يف كثري من الأحيان اإىل اآلية لك�سر اجلمود، لتمكني بناء توافق 
الآراء بني خمتلف وجهات النظر املتناق�سة، متثل اأمرًا بالغ الأهمية يف هذه املرحلة ب�سكل خا�ص. 

وت�سعى املبادئ التوجيهية ملرحلة التداول اإىل ت�سجيع التفاق حول: 

اآلية حمددة لك�سر اجلمود اإذا اأخفقت عملية �سنع القرار العادية يف التوفيق بني خمتلف امل�سالح  	•
ووجهات النظر.  

اإلصالح الدستوري واملبادئ التوجيهية  1
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ال�سمولية الذي ي�سمح لالأكرثية والأقليات )اأو املجموعات ذات ال�سوت الأ�سعف تقليديًا  م�ستوى  	•
يف املجتمع( بامل�ساركة والتعبري عن اآرائها، على قدم امل�ساواة، يف اإطار عملية الإ�سالح الد�ستوري.

تخدم ال�سالح  اأن  يجب  الد�ستورية  املداولت  اأن  يوؤكد  امل�ساركني  جميع  قبل  من  ر�سمي  بيان  	•
العام وامل�سالح احلزبية الأكرث حتديًدا.   

ل�سنع القرار وبناء توافق الآراء ت�ساعد يف تقريب وجهات النظر املتباينة. ناجحة  اآلية  	•

اآليات �سفافة ل�ستقاء الآراء بني امل�ساركني وجماعات م�ساحلهم، وعامة ال�سعب اأثناء املداولت. 	•

ومتكنهم  بالطمئنان  امل�ساركني  جميع  فيها  ي�سعر  للتداول  وم�ستدمية  منا�سبة  بيئة  اإقامة  �سبل  	•
من التعبري عن اآرائهم بحرية.

اآلية ر�سد خارجية للمداولت الفعلية. 	•

الإ�ستقاللية والنزاهة يف التداول وحتد من التدخل  من  معينة  درجة  توفر  موؤ�س�سية  �سمانات  	•
اخلارجي املبا�سر يف هذه العملية. 

الت�ساق بني خمتلف املواد الد�ستورية املتفق عليها. ل�سمان  قانونيني  خرباء  م�ساهمة  	•

مرحلة االعتماد والتنفيذ   4.1
ل تنتهي الإ�سالحات الد�ستورية باعتماد د�ستور جديد اأو منقح. كما اأن حتويل التغيريات املعتمدة 

اإىل قوانني فرعية ميثل جزءًا مطوًل وح�سا�سًا ولزمًا يف عملية الإ�سالح.   

تهدف املبادئ التوجيهية لهذه املرحلة النهائية حتديدًا اإىل تعزيز:

على  التداول  مرحلة  خالل  اإليها  التو�سل  مت  التي  التفاقات  عر�س  على  ين�س  �سيا�سي  اتفاق  	•
الربملان ) اأو تقدميها لال�ستفتاء( من قبل اجلهة التنفيذية للحكومة وُتعتمد من قبل الربملان 

دون تغيريات جوهرية.  

الر�سد واملراقبة دون قيود لعملية العتماد والتنفيذ من قبل و�سائل الإعالم واملنظمات غري  	•
احلكومية واملوؤ�س�سات ال�سيا�سية. 

قوانني فرعية �سمن جدول زمني  �سورة  يف  اعُتمدت  التي  املواد  ترجمة  ي�سمن  �سيا�سي  اتفاق  	•
حمدد.

اآليات امل�ساءلة التي ت�سمح للمواطنني العاديني مب�ساءلة نوابهم عن التفاقات التي مت التو�سل  	•
اإليها. 

لتثقيف عامة املواطنني واإعالمهم بطريقة ي�سهل فهمها حول النتائج النهائية  ا�سرتاتيجيات  	•
ملرحلة املداولت )على �سبيل املثال، يف التح�سري ل�ستفتاء حمتمل(.

و�سعبية وا�سعة. ب�سرعية  التداول  مرحلة  خروج  ت�سمن  اآلية  	•
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دور اإلصالحات الدستورية يف   2
إرساء الدميقراطية

الروح الوطنية
ميثل الد�ستور، والذي غالبًا ما ُي�سار اإليه باعتباره القانون الأعلى للبالد، ما هو اأكرث بكثري من جمرد 

اإطار قانوين �سامل للمجتمع، فهو ينظم ال�سلطة ال�سيا�سية ويوؤثر بقوة على العالقات بني املجتمع 
والدولة. وميكن للد�ستور اأن يلعب دورًا هامًا يف ت�سكيل هوية م�سرتكة، وخلق م�ساحات موؤ�س�سية 

يتفاعل فيها املواطنون على قدم امل�ساواة مع زعمائهم. ولي�س الد�ستور من هذا املنظور، وكما اأقر 
القا�سي اإ�سماعيل حممد، رئي�س الق�ساة ال�سابق يف جنوب اأفريقيا ورئي�س املحكمة العليا يف ناميبيا، 

اإل "مراآة تعك�س الروح الوطنية". 

ولكي ي�سبح الد�ستور را�سخًا �سيا�سيا واجتماعيا وثقافيا، فاإن العملية التي تتم �سياغته من خاللها 
)اأو اإعادة �سياغته( حتظى باأهمية كبرية. وهناك اأدلة متزايدة ت�سري اإىل اأن الد�ساتري تتمتع ب�سرعية 

اأو�سع اإذا نبعت من عمليات تت�سم بال�سمولية والتمثيل وامل�ساركة، وت�سمح جلميع اجلهات ال�سيا�سية 
الفاعلة بت�سكيل موؤ�س�سات م�سرتكة. وتلعب الأحزاب ال�سيا�سية، بو�سفها منظمات و�سيطة جتمع 

امل�سالح ووجهات النظر ال�سيا�سية، دورًا حا�سمًا يف هذا ال�سدد. ومع ذلك، فاإنه يتعني على الأحزاب 
ال�سيا�سية اأن تكون اأي�سًا م�ستعدة ب�سكل اأف�سل عند مواجهة م�سوؤولية امل�ساركة الن�سطة يف مثل هذه 
العمليات الإ�سالحية الهامة واحل�سا�سة من الناحية ال�سيا�سية. وهذا ما يجعل املبادئ التي تتبناها 

هذه الوثيقة، ف�ساًل عن اجلهود امل�سبقة املبذولة لالتفاق عليها مفيدة للغاية.

اإن الإ�سالح الد�ستوري هو و�سيلة هامة على درب تعزيز الدميقراطية. وينبغي على الأحزاب 
ال�سيا�سية اأن تتوىل اإدارة دفة الأمور لكونها موؤ�س�سات و�سيطة بني الدولة واملواطنني العاديني. 

موجات اإلصالح
�سعت املوجة الأوىل من الد�ساتري الأفريقية يف معظمها عقب ال�ستقالل اإىل نقل ال�سلطة اإىل 

النخب الوطنية، التي عملت على دعم هذه ال�سلطة وتركيزها عن طريق التعديالت الد�ستورية. 
وقد ا�ستخدمت النخب الوطنية يف بع�س الأحيان الد�ساتري للهيمنة على النظام ال�سيا�سي، مربرًة 

ذلك بكونه جزءًا اأ�سا�سيًا من تدعيم النموذج القت�سادي للدولة التنموية. ومع ذلك، فاإن املوؤ�سرات 
القت�سادية املختلفة تبني اأن هذا النموذج الد�ستوري مل ي�سفر عن النتائج القت�سادية املرجوة، وبدًل 

من ت�سجيع التقدم القت�سادي، كثريًا ما اأدى اإىل موروثات اأُطلق عليها و�سفًا يحمل مفارقة وا�سحة 
وهي "د�ساتري بدون د�ستورية". 
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وبالتايل فاإنه لي�س من امل�ستغرب اأن تكون املوجة اجلديدة من الإ�سالحات الد�ستورية منذ نهاية 
احلرب الباردة و�سقوط ال�سيوعية قد �سعت اإىل تطبيق مناذج د�ستورية خمتلفة. وعلى امل�ستوى 

املوؤ�س�سي، فاإنه ميكن التمييز بني هذه النماذج على اأ�سا�س تركيزها الر�سمي على الإجراءات 
النتخابية، والربملانات متعددة الأحزاب، واملحاكم امل�ستقلة، وهياكل ال�سلطة الالمركزية، واملوؤ�س�سات 

ال�سيا�سية الأكرث �سموًل التي تاأخذ يف العتبار معايري التنوع وامل�ساواة بني اجلن�سني. 

ويف ال�سنوات الأخرية، بداأ عدد ل باأ�س به من البلدان الأفريقية يف اإلقاء نظرة اأخرى على د�ساتريها. 
ويف كينيا وزمبابوي، على �سبيل املثال، متت عمليات الإ�سالح كجزء من ت�سوية عن طريق التفاو�س 

عقب اأزمة �سيا�سية حادة. وكانت الإ�سالحات يف بلدان مثل غانا ومالوي ومايل وتنزانيا من جهة 
اأخرى موجهة اأ�سا�سًا نحو زيادة تعزيز الدميقراطية وتوطيدها. وقد ثبت يف هذه البلدان وغريها، اأن 
النق�سامات املجتمعية ل زالت متف�سية يف املوؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية، مبا يف ذلك موؤ�س�سات 
املجتمع املدين والقطاعات الدينية. وقد اأ�سبح موؤيدو الإ�سالح الد�ستوري - وبع�سهم داخل اأحزاب 
�سيا�سية منظمة - يالحظون ب�سكل متزايد اأن التغري املجتمعي الأ�سا�سي لن ينبع اإل من اإ�سالحات 

الد�ستور التي حتفز جناح التغيري يف الثقافة ال�سيا�سية ل�سالح القيم امل�سرتكة والد�ستورية واحرتام 
حقوق املواطنني و�سلطة القانون. ومن ثم اأ�سبحت عمليات الإ�سالح الد�ستوري تلك تهدف اإىل ما هو 

اأكرث بكثري من ت�سميم قوانني وموؤ�س�سات جديدة، اإذ اأنها عمليات تتعلق مب�سائل حول طبيعة الدولة 
وثقافتها ال�سيا�سية. 

ومن الوا�سح اأنه يف اإطار اإ�سالح النظم ال�سيا�سية، اأن توازن القوى بني اأجهزة احلكومة والطريقة 
التي يتعامل بها ال�سيا�سيون واملواطنون هي م�ساألة ح�سا�سة، كما اأن م�سالح النخب ال�سيا�سية الراهنة 

توؤثر بقوة على احتمالت الإ�سالح واجتاهه. ويعترب حتقيق التوازن بني م�سالح النخب املحددة 
ق�سرية الأجل من ناحية، وامل�سالح الوطنية على املدى الطويل من ناحية اأخرى، مبثابة التحدي 

الرئي�سي الذي يواجه عمليات الإ�سالح الد�ستوري.  
 

يرتكز التغيري اجلوهري امل�ستدام على الإ�سالحات الد�ستورية التي تنجح يف حتفيز ن�سوء اأمم 
دميقراطية م�ستقرة. ويتعني على مثل هذه الإ�سالحات الد�ستورية اأن تتعامل مع ما هو اأكرث من 

جمرد ت�سميم املوؤ�س�سات ب�سورة ر�سميًة، بل حتتاج اأي�سًا اإىل حتقيق التوازن بني امل�سالح املتناف�سة 
للجهات ال�سيا�سية الفاعلة الرئي�سية على املدى الق�سري وال�سالح العام على املدى الطويل.
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اإلصالح الدستوري واألحزاب   3
السياسية

�سمن هذه املراحل املختلفة لالإ�سالح، تلعب الأحزاب ال�سيا�سية دورًا رئي�سيًا يف �سياغة اأو اإعادة 
�سياغة الد�ستور. كما اأن جناح اأو اإخفاق عمليات الإ�سالح يف و�سع د�ساتري تعك�س املثل العليا لل�سعب 

وينظر اإليها املواطنون العاديون على اإعتبار اأنها م�سروعة، يعتمد اإىل حد كبري على عمل الأحزاب 
ال�سيا�سية. 

ول ي�سعى هذا الباب اإىل تقدمي منوذج �سارم لدور الأحزاب ال�سيا�سية وم�سوؤولياتها يف عملية 
الإ�سالح الد�ستوري، مبا تنطوي عليه من تنوع وتعقيد و�سعوبة، واإمنا يقدم بدًل من ذلك ملحة عامة 

عن امل�ساهمات البناءة املحتملة التي ت�ستند اإىل اخلربات العملية املكت�سبة، ويعر�س العديد من 
التو�سيحات التجريبية املُلهـَِمة.

وتلعب الأحزاب ال�سيا�سية دورًا بارزًا يف جميع مراحل عملية الإ�سالح الد�ستوري، بدءًا من املرحلة 
التح�سريية اإىل مرحلة التنفيذ. ومن املهم اأن ندرك اأن الأحزاب ال�سيا�سية ميكن اأن ت�ساهم باأ�سكال 

ثالثة خمتلفة، وهي:

منفردة؛ �سيا�سية  كاأحزاب  	•

الأحزاب؛ بني  احلوار  منابر  يف  كاأع�ساء  	•

الآخرين. وامل�سلحة  العالقة  باأ�سحاب  يتعلق  فيما  �سيا�سية  كاأحزاب  	•

األحزاب املنفردة
كما هو مبني يف الباب الأول، بات ينتظرعلى نحو متزايد، من الد�ساتري املجددة اأو املنقحة موؤخرًا، 

تقدمي �سوابط وتوازنات دميقراطية، ويجب اأن ُتعترب �سرعية يف نظر جمهور ال�سعب. وي�ستعر�س هذا 
الباب ملحة عامة عن امل�ساهمات التي ميكن لالأحزاب ال�سيا�سية املنفردة اأن تقدمها، وذلك مت�سيًا مع 
وظائفها الأ�سا�سية يف املجتمع. ومع ذلك، فاإنه ينبغي اإيالء اهتمام خا�س اإىل كون الأحزاب املنفردة، 
على النقي�س من املوؤ�س�سات الأخرى، يحركها ال�سعي اإىل ال�سلطة ال�سيا�سية، ويوؤثر ذلك اإىل حد كبري 

على دورها يف عملية الإ�سالح الد�ستوري.   

وت�سع الد�ساتري اإطارًا �سيا�سيًا معينًا، يوؤثر على فر�س الأحزاب املنفردة يف الو�سول اإىل ال�سلطة، 
ويحدد ر�سميًا كيفية توزيعها. وبالتايل فاإن املخاطر مرتفعة بالن�سبة لالأحزاب ال�سيا�سية امل�ساركة يف 
الإ�سالح الد�ستوري. ويتاأثر الدور الذي تلعبه يف اإطار عملية الإ�سالح الد�ستوري مبزيج من امل�سالح 

اخلا�سة واحلزبية وامل�سلحة العامة. 
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ال�سكل 1.3  

 الإ�سالح الد�ستوري
وم�سالح الأحزاب ال�سيا�سية 

خا�سة

عامةحزبية

عملية الإ�سالح

املصالح اخلاصة
تت�سكل اأجندة اأي حزب �سيا�سي يف اإطار عملية الإ�سالح الد�ستوري ب�سورة جزئية على اأ�سا�س 

الطموحات ال�سخ�سية ملمثليه الرئي�سني. وقد تبني ذلك من خالل حماولت الروؤ�ساء احلالني متديد 
ولياتهم الد�ستورية. ويف حني مت حظر مثل هذه اجلهود بنجاح يف مالوي ونيجرييا وزامبيا، فاإن الروؤ�ساء 

الذين تربعوا على مقعد الرئا�سة لفرتات طويلة يف بوركينا فا�سو واأوغندا وتوغو وناميبيا وت�ساد، متكنوا 
من احلفاظ على منا�سبهم ال�سخ�سية يف ال�سلطة لفرتة اأطول من تلك امل�سموح بها يف الأ�سل. 

كما اأن اخلالفات حول حدود ال�سن وبرهنة الأ�سل اأوالنتماء لل�سكان الأ�سليني وامل�ستوى التعليمي 
ملر�سحي الرئا�سة كانت هي الأخرى م�ستوحاة من امل�سالح ال�سخ�سية. ويف مالوي، جرى حجب 

اقرتاح لفر�س حد اأق�سى على �سن مر�سحي النتخابات الرئا�سية كجزء من التعديالت الد�ستورية، 
اإذ كان ذلك يوؤثر �سلبًا على جميع مر�سحي الأحزاب الرئي�سية.  وجنحت معايري النتماء لل�سكان 

الأ�سليني يف زامبيا يف منع اأحد زعماء املعار�سة من امل�ساركة يف النتخابات. ومع ذلك، فقد 
اءًا يف النتقال اإىل  ثبت اأي�سا اأن اأخذ امل�سالح اخلا�سة للحكام احلاليني يف العتبار يعد اأمرًا بنَّ

الدميقراطية يف خمتلف البلدان. ويف غانا، على �سبيل املثال، اأعرب الرئي�س جريي رولينغز مبح�س 
اإرادته عن التزامه ال�سادق باإ�سالح الد�ستور وال�سماح باحلكم املدين يف عام 1992، وكان من �سمن 

اأ�سباب ذلك هو وجود فقرة يف الد�ستور اجلديد املقرتح متنح احل�سانة جلميع قادة النقالبات 
ال�سابقني يف غانا، والذي كان هو واحدًا منهم. 

كما تتعر�س امل�سالح ال�سخ�سية للجهات ال�سيا�سية الفاعلة خارج ال�سلطة التنفيذية للخطر يف 
عمليات الإ�سالح الد�ستوري. ونوع النظام النتخابي الذي تتم املوافقة عليه، على �سبيل املثال، له 

تاأثري على احتمالت امل�سار املهني امل�ستقبلي لنواب الربملان احلاليني. وباملثل، فاإن تعزيز مبداأ الف�سل 
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بني ال�سلطات يف اأجهزة احلكومة عن طريق جتنب تعيني وزراء من داخل الربملان، يتعار�س مبا�سرة 
مع الطموحات الفردية لأع�ساء الربملان )النواب(. 

وميكن اأن توؤثر مثل هذه امل�سالح اخلا�سة اإىل حد كبري يف عمليات الإ�سالح الد�ستوري، كما توؤثر 
طريقة ماأ�س�سة عملية الإ�سالح الد�ستوري على النطاق املحتمل لهذه الطموحات اخلا�سة ق�سرية 

الأجل. ومع ذلك، فاإن درا�سات احلالة املعرو�سة يف الباب الرابع، تبني بو�سوح اأن مثل هذه املاأ�س�سة 
ل حتمي بال�سرورة عملية الإ�سالح من امل�سالح ال�سخ�سية اأو احلزبية. وجناح عمليات الإ�سالح 

الد�ستوري يعتمد بالدرجة الأوىل على امل�ساومات ال�سيا�سية امل�ستمرة، واملفاو�سات بني الحزاب وبناء 
توافق الآراء. 

ورغم اأن املبادئ التوجيهية املقرتحة يف هذه الوثيقة تقدم مرجعًا لهذه العمليات الدقيقة امل�سرتكة 
بني الأحزاب، فاإن الأحزاب ال�سيا�سية تتحمل اأي�سًا امل�سوؤولية الفردية ل�سمان األ يغفل الإ�سالح 

الد�ستوري عن امل�سلحة العامة. ويتطلب ذلك، من بني جملة اأمور اأخرى، املزيد من تر�سيخ القيم 
الدميقراطية الأ�سا�سية داخل الأحزاب ال�سيا�سية، كما �سيتم تو�سيحه باإيجاز يف الباب التايل.

املصالح العامة
اإن اإ�سراك الأحزاب ال�سيا�سية املنفردة يف و�سع الد�ستور يتجاوز اإىل حد بعيد امل�سالح اخلا�سة 

ملمثليها. كما ميكن اأن ت�سهم الأحزاب ال�سيا�سية اأي�سًا اإ�سهامًا كبريًا يف احلفاظ على امل�سالح العامة 
لعمليات الإ�سالح الد�ستوري. وتتوقف الطريقة الدقيقة التي يتم بها ذلك اإىل حد كبري على ال�سياق 

املعني، اإ�سافة اإىل اأن وجود اللتزام مبجموعة جوهرية من القيم الدميقراطية الأ�سا�سية داخل 
الأحزاب ال�سيا�سية الفردية يعد اأمرا بالغ الأهمية. وت�سمل القيم التي ت�سجع على م�ساركة الأحزاب 

ال�سيا�سية يف عمليات الإ�سالح الد�ستوري للحفاظ على امل�سلحة العامة، ما يلي :

ال�سمولية يف اإدراج الأ�سوات ال�سيا�سية والجتماعية الرئي�سية، مبا يف ذلك الأقليات.   	•
الت�سامح واإحتمال وجهات النظر وامل�سالح املتباينة.  	•

�سفافية عملية الإ�سالح.  	•
م�ساركة املواطنني )باملعلومات والت�ساور والتمثيل(. 	•

بناء توافق الآراء مع اأ�سحاب امل�سلحة واجلماعات الأخرى املعنية. 	•

املصالح احلزبية
متثل امل�سالح احلزبية الدوافع الرئي�سية لعمليات الإ�سالح الد�ستوري كما تو�سح درا�سات احلالة 
يف الباب التايل. فالأحزاب ال�سيا�سية لها م�سالح خمتلفة يف نوع النظام النتخابي املختار، �سواء 
كان ذلك نظام الفائز الأول، اأو التمثيل الن�سبي اأو الدوائر النتخابية متعددة الع�سوية اأو الدوائر 

النتخابية اأحادية الع�سوية. 

وينطبق ذلك اأي�سًا على النظام ال�سيا�سي املختار مثل النظام الرئا�سي اأو �سبه الرئا�سي اأو الربملاين - 
ف�ساًل عن درجة تفوي�س ال�سلطة املف�سلة )مركزية اأو لمركزية اأو فيدرالية(، اأو دور امل�سائل الدينية 

)دولة علمانية اأو دولة دينية(. ونظرًا اإىل اأن وجهات النظر املتباينة حول هذه الق�سايا وغريها ترتكز على 
م�سالح حزبية حمددة، فاإن التفاق على د�ستور جديد يتطلب عملية دقيقة من املفاو�سات بني الأحزاب. 
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وكما �سيت�سح من درا�سات احلالة يف الباب الرابع، واملقارنات بني البلدان التي يت�سمنها الباب 
اخلام�س، متيل عمليات الإ�سالح الد�ستوري اإىل اإنتاج ت�سويات �سيا�سية يف عدد حمدود من التحديات 

الد�ستورية الأكرث اإحلاحا بدًل من �سياغة الد�ساتري املثالية.  

وتعمل املبادئ التوجيهية املقرتحة على ت�سجيع الأحزاب ال�سيا�سية وحتفيزها على ت�سكيل عمليات 
الإ�سالح الد�ستوري معًا، وذلك بالت�ساور مع اأ�سحاب العالقة وامل�سلحة الآخرين، بالطرق التي توؤدي 
اإىل نتائج ُتعترب �سرعية يف نظر العامة. ولكن الأحزاب املنفردة لديها اأي�سًا القدرة على تعزيز دورها 

يف اإطار عملية الإ�سالح الد�ستوري كموؤ�س�سات رئي�سية و�سيطة تربط بني ال�سعب وال�سيا�سات.  

ومتا�سيًا مع الإ�ستنتاجات الأكادميية، يالحظ ممثلو الأحزاب من البلدان التي ت�سملها هذه الوثيقة، 
اأن اأداء الأحزاب ال�سيا�سية �سعيف يف هذا ال�سدد، كما ي�سريون اإىل اأنها كثريًا ما تف�سل يف تر�سيخ 
عملية الإ�سالح داخل املجتمع اأو يف توفري قنوات فعالة للت�ساور وامل�ساركة. وبدًل من ذلك، غالبًا ما 

تقوم جمموعة خمتارة من ممثلي الأحزاب الوطنية، وبالت�ساور مع عدد حمدود من اخلرباء، بتحديد 
مواقف احلزب اإزاء امل�سائل الد�ستورية والق�سايا املتعلقة بعملية الإ�سالح. 

واإ�ستنادًا اإىل املهام الأ�سا�سية حلزب �سيا�سي ما يف املجتمع، فاإن ال�سكل 2.3 يعر�س ملحة عامة عن 
م�ساهمته املحتملة يف �سياغة د�ستور مقبول �سعبيًا. وُيعد تعزيز دور الأحزاب ال�سيا�سية يف ربط 

ال�سعب بعمليات الإ�سالح اأمرًا �سروريًا من اأجل توطيد الدميقراطية يف املجتمع واإك�سابها �سعبية.   

ال�سكل 2.3  

 ملحة عامة عن الأدوار املحتملة
لالأحزاب املنفردة

مهام الأحزاب 
ال�سيا�سية

الإ�سرافالإ�سراكالإي�ساحالتجميعالتثقيف

عملية 
الإ�سالح 

الد�ستوري

توعية وتثقيف 
املواطنني، 

واأع�ساء 
احلزب 

)املوؤيدين( 
على وجه 

اخل�سو�س

جمع وحتقيق 
التوازن بني 

وجهات النظر 
من املجتمع 

ككل، ومن 
اأع�ساء احلزب 

)املوؤيدين( 
على وجه 

اخل�سو�س، 
وذلك قبل 

اإي�ساح مواقف 
احلزب

الإف�ساح عن 
مواقف احلزب 

ب�ساأن ق�سايا 
الإ�سالح 
الرئي�سة، 

داخليًا 
وخارجيًا

انتخاب ممثلي 
احلزب داخليًا 

للم�ساركة 
يف عملية 
الإ�سالح

ر�سد التقدم 
املحرز يف 
الإ�سالح 

وتقدمي 
تعليقات 
لأع�ساء 
احلزب 

)املوؤيدين( 
واملواطنني 

عامًة.
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احلوار بني األحزاب
رغم اأن الق�سايا املتعلقة بالإ�سالح الد�ستوري مل حتتل مكانة بارزة يف الأن�سطة الداخلية احلزبية، 

فقد لعبت الأحزاب ال�سيا�سية جمتمعًة دورًا بناًء وموؤثرًا للغاية. ويف الواقع، تبني درا�سات احلالة 
املعرو�سة يف الباب الرابع بو�سوح التاأثري احلا�سم لبناء توافق الآراء بني الأحزاب على اإمتام عملية 
الإ�سالح بنجاح. وميكن لعمليات احلوار بني الأحزاب هذه على م�ستويات احلزب املختلفة اأن تكون 

�سريعة التقلب وكثريًا ما تخرج عن م�سارها، وقد تت�سم بالبطء يف حتقيق النتائج ب�سكل حمبط، ومع 
ذلك فال غنى عنها لتاأ�سي�س قواعد الدميقراطية تدريجيًا وتعزيزها. 

وقد اأ�س�ست الأحزاب ال�سيا�سية معًا يف عدد متزايد من البلدان الإفريقية منابر للحوار بينها، 
وو�سعت القواعد املوؤ�س�سية لها. وعادة ما تتكون جمال�س اإدارة ما ُي�سمى مبراكز الدميقراطية متعددة 
الأحزاب من الأمناء العامني لالأحزاب الربملانية وممثلي الأحزاب غري الربملانية، وي�ساعد املوظفون 

امل�ستقلون يف �سياغة وتنفيذ جدول الأعمال الذي ت�سعه الأحزاب ال�سيا�سية نف�سها.

ويعتمد دور احلوار بني الأحزاب واإمكانياته اإىل حد كبري على ال�سياق الذي يجري فيه. وتوفر 
الأبواب التالية نظرة عامة على جمموعة وا�سعة من جتارب املفاو�سات بني الأحزاب يف الإ�سالحات 

الد�ستورية، كما جتري املقارنات بينها. وي�سلط هذا الباب ال�سوء على ثالث مزايا حمددة للمنابر 
الأكرث موؤ�س�سية للحوار بني الأحزاب يف القارة الأفريقية. وتتمثل امل�ساهمات الرئي�سة املفيدة الثالث 

ملنابر احلوار بني الأحزاب يف عمليات الإ�سالح الد�ستوري احل�سا�سة فيما يلي: 

الفاعلة. ال�سيا�سية  اجلهات  بني  الثقة  وبناء  ال�سخ�سية  العالقات  تعزيز  	•
الإ�سالح.  لعمليات  التح�سري  يف  ال�سيا�سي  التوافق  تعزيز  	•

اخلاليف. املحتوى  ذات  الق�سايا  حول  الآراء  توافق  بناء  تعزيز  	•

الروابط الشخصية وبناء الثقة بني اجلهات السياسية الفاعلة
اإن �سرح د�ستور جديد اأو تعديل د�ستور قائم بالفعل هو عملية دقيقة وح�سا�سة. وغالبًا ما تكون 

ع بها ال�سلطة ر�سميًا يف املجتمع عر�سة للتغيري. كما اأن العالقات البناءة بني ممثلي  الطريقة التي توزَّ
الأحزاب ال�سيا�سية، رغم اأنها ل تلقى اأهمية يف كثري من الأحيان، اإل اأنها ُتعد يف غاية الأهمية لتمكني 

املفاو�سات بني الأحزاب ودفع عملية الإ�سالح.  

ومع ذلك، فاإن م�ستويات عدم الثقة بني ال�سيا�سيني املتناف�سني عادًة ما تكون عالية، ل �سيما يف حالت 
ال�سراع اأو ما بعد انتهاء ال�سراع. وقبل طرح العديد من اجلوانب الفنية لعملية الإ�سالح الد�ستوري 

ومناق�ستها، فاإنه يتعني بناء قدر معني من الثقة بني اجلهات الفاعلة )ال�سيا�سية( امل�ساركة. وتعترب 
عمليات بناء الثقة كثرية املطالب، وعر�سة للتاأخري يف كثري من الأحيان، كما اأنها حتتاج اإىل الرتكيز 

امل�ستمر يف جميع مراحل عملية الإ�سالح. ويو�سح ذلك املثال التايل من زمبابوي.
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بناء الثقة يف �سياق ال�ستقطاب )زمبابوي(

يف حني اأن عملية الإ�سالح الد�ستوري يف زمبابوي تهدف اإىل توفري �سبيل للخروج من الأزمة 
ال�سيا�سية العميقة يف البالد، اإل اأنه من الوا�سح اأنها تاأثرت ب�سدة مب�ستويات ال�ستقطاب الكبرية بني 

الأحزاب ال�سيا�سية الرئي�سة الثالثة يف زمبابوي. 

وعند اإن�ساء اللجنة الربملانية الد�ستورية املختارة )كوباك(، التي تتاألف يف الغالب من ممثلني عن 
حزب- زانو -اجلبهة الوطنية وحزب حركة التغيري الدميقراطي – موتانبارا، وحزب حركة التغيري 
الدميقراطي - ت�سفاجنرياي، �سرعان ما واجهت حتديات عملية عديدة. وُطلب من معهد زمبابوي 

)ZI( امل�ساعدة يف جمع التربعات وبناء القدرات و�سياغة خطة عمل واإن�ساء اأمانة دائمة. 

ومن اأجل بدء هذه اجلولة من الإ�سالحات، كان من الأهمية مبكان اأن يتم الت�سدي للم�ستويات 
الق�سوى من عدم الثقة ال�سخ�سية بني الأحزاب. وقد متثلت اإحدى �سور التدخل الرئي�سة يف هذه 

املرحلة املبكرة ومن خالل معهد زمبابوي، يف تي�سري العديد من فر�س تبادل الزيارات مع �سيا�سيي 
جنوب اأفريقيا، ممن بداأوا �سخ�سيًا عملية احلوار التي اأثمرت يف وقت لحق عن و�سع حد لنظام 
الف�سل العن�سري. وتلت تلك التبادلت الإقليمية اجتماعات غري ر�سمية متكررة، داخل زمبابوي 

وخارجها، بني اأع�ساء اللجنة الربملانية الد�ستورية املختارة )كوباك(. 

وقد عمل اأع�ساء كوباك ب�سورة م�ستمرة ملدة اأكرث من عامني. ورغم اأن الولء احلزبي وامل�سالح 
املتباينة، ف�ساًل عن الأ�سكال املتطرفة للمناف�سة ال�سيا�سية خارج اللجنة، توؤثر تاأثريًا كبريًا على قدرة 

اللجنة على التعاون، وكثريًا ما حتبطها، اإل اأن الرتابط ال�سخ�سي داخل اللجنة عرب النق�سامات 
ال�سيا�سية، قد �ساهم يف التغلب على بع�س التحديات التي واجهتها. 

وتظل نتائج عملية الإ�سالح الد�ستوري غري موؤكدة، ولكن يف ظل غياب حلول بديلة، فاإن هذه العالقات 
ال�سخ�سية التي ترتكز عليها منابر احلوار، تظل عن�سرًا اأ�سا�سيًا لإيجاد حل �سلمي للتحديات 

ال�سيا�سية القا�سية التي تواجهها زمبابوي.

تعزيز بناء توافق اآلراء السياسية قبل عمليات اإلصالح 
ل�سمان �سرعية العمليات الد�ستورية، اإ�سافة اإىل قدرتها على ال�ستمرار، ي�سبح من املهم ت�سهيل 

التو�سل اإىل اتفاق بني اجلهات ال�سيا�سية الفاعلة الرئي�سية )وهي الأحزاب( حول احلاجة اإىل حتديد 
الأ�ساليب لأي عملية اإ�سالح قادمة .

وتتيح منابر احلوار بني الأحزاب ال�سيا�سية باأن تبني هذه الأحزاب توافقا تدريجيًا يف الآراء حول 
الطريقة التي تت�سكل بها عملية الإ�سالح الد�ستوري. وعلى �سبيل املثال، وقبل ال�سروع يف عمليات 

الإ�سالح، اتفقت الأحزاب ال�سيا�سية يف عدد من البلدان على جمموعة من "املبادئ الأ�سا�سية 
للدميقراطية"، والتي كان من املتوقع اأن يعك�سها الد�ستور اجلديد )اأو املنقح(.

ويعزز جدول الأعمال املحلي هذا، والذي ُو�سع برغم النق�سام ال�سيا�سي، التزام جميع الأحزاب 
ال�سيا�سية امل�ساِركة بعملية الإ�سالح واعتماد نتائجها النهائية. كما يوفر اأي�سًا اأ�سا�سًا �سرعيًا لأي دعم 

مقدم من املجتمع الدويل. وُيعد التوافق ال�سيا�سي يف غانا مثاًل يقتدى به.
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احلوار بني األحزاب باعتباره عنصرًا أساسيًا لإلصالح )غانا(
يجمع منرب الأحزاب ال�سيا�سية الغانية )GPPP( ما بني الأمناء العامني لالأحزاب ال�سيا�سية الثمانية 

الرئي�سة وين�سقه معهد ال�سوؤون القت�سادية )IEA(. وعقب مناق�سة عامة مو�سعة حول امل�سائل 
الد�ستورية، قرر املنرب ال�سروع يف اإجراء درا�سة عن اأوجه الق�سور الدميقراطي الرئي�سة يف د�ستور 
عام 1992 يف غانا. ومتت ترجمة النتائج يف �سورة ورقة حول "ا�سرتاتيجية تعزيز الدميقراطية" 

التي اأبرزت 30 ق�سية رئي�سة كانت ت�ستلزم تعدياًل من اأجل حتقيق مزيد من التقدم على درب 
الدميقراطية الغانية. 

فقد اأدرجت جميع الأحزاب ال�سيا�سية يف فرتة الإعداد التي �سبقت انتخابات عام 2008، تعهدًا 
بالإ�سالح الد�ستوري يف بياناتها الر�سمية. وعقب انتخاب الربوفي�سور جون اأتا ميلز رئي�سًا للجمهورية، 

قام باإن�ساء جلنة مراجعة الد�ستور يف يناير/كانون الثاين عام 2010. وقد اعرت�س حزب املعار�سة 
الرئي�سي يف البداية على التكليف التنفيذي للجنة )اإذ كان يف�سل قانونًا �سادرًا عن الربملان(، ورغم 
ذلك، منت اأوا�سر الثقة على مدى الأ�سهر التالية، بعد اأن عنيَّ الرئي�س مفو�سني كان ُينظر اإليهم من 

اجلميع على اأنهم اأكفاء وم�ستقلني و�سرعيني. 

وقادت الأحزاب ال�سيا�سية يف غانا دفة عملية الإ�سالح الد�ستوري هناك، وو�سلت اإىل توافق الآراء 
حول احلاجة لالإ�سالح، واتفقت على الق�سايا الرئي�سية التي تتطلب التغيري. وقد �سمح منرب احلوار 

بني الأحزاب الذي يحت�سن جميع الأمناء العامني لالأحزاب ال�سيا�سية بقيادة امل�سرية على درب 
الإ�سالح الدميقراطي التقدمي.

تعزيز بناء توافق اآلراء حول القضايا ذات احملتوى اخلاليف.
ترتبط امل�ساهمة املحددة الثالثة التي ميكن ملنابر احلوار بني الأحزاب اأن تقدمها لعمليات الإ�سالح 

الد�ستوري  بالقدرة على بناء توافق الآراء حول الق�سايا ذات املحتوى اخلاليف.

وكما �سبق اإي�ساح ذلك، فاإن امل�سالح احلزبية توؤثر تاأثريًا كبريًا على الإ�سالحات الد�ستورية اجلارية. 
وقد تف�سل الأحزاب نظمًا انتخابية و�سيا�سية حمددة، كما قد تعار�س اأو توؤيد الالمركزية ال�ساملة 
ح�سب ما يتما�سى مع م�ساحلها. ورغم اأهمية ال�سفافية ب�سكٍل عام، فاإن ت�سهيل اإجراء املفاو�سات 
غري الر�سمية ب�سفة منتظمة خلف الأبواب املغلقة يف مراحل خمتلفة من العملية، ميكن اأن ي�سكل 

ا�سرتاتيجية هامة عند اإجراء مفاو�سات ب�ساأن ق�سايا املحتوى الرئي�سية. وتو�سح احلالة الكينية ذلك 
بو�سوح.
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املفاوضات بني األحزاب حول قضايا احملتوى )كينيا(
اأدى عدم التفاق على نوع النظام ال�سيا�سي وم�ستوى تفوي�س ال�سلطة اإىل اإحباط عملية الإ�سالح 

الد�ستوري الكيني على مدى ال�سنوات الع�سرين املا�سية، ومل يتم احرتام هذا التفاق يف الفرتة 
الوحيدة التي جرى فيها التو�سل اإىل اتفاق �سيا�سي. 

ويف خـِ�سـَمِّ هذه التحالفات امل�سطربة التي ل تفتاأ اأن تتغري، برز عجز الطبقة ال�سيا�سية عن الو�سول 
اإىل توافق اآراء ب�ساأن النظام ال�سيا�سي املطلوب والعمل على تنفيذه. وكانت وجهتا النظر املتباينتان - 

وهما رئي�س تنفيذي قوي يف نظام انتخابي بالأغلبية، مقابل نظام تنفيذي مزدوج مع رئي�س وزراء قوي - 
وثيقتي ال�سلة بامل�سالح النتخابية املتوقعة للتحالفات ال�سيا�سية الرئي�سة وقواعد الدعم العرقية لهما. 

حيث دافع ممثلو املجموعة العرقية الرئي�سية عن املركز الأول وذلك لتعظيم نفوذ املجموعة، يف حني 
ف�سلت جماعات الأقليات النظام التنفيذي املزدوج. ومت�سيًا مع هذه امل�سالح، دعمت اإحدى املجموعات 

اإن�ساء كيان حكومي �سديد املركزية، يف حني �سعت املجموعات الأخرى  نحو ت�سكيل نظام لمركزي. 

وعقب النتخابات الرئا�سية العنيفة يف عام 2007، تعر�س ممثلو الأحزاب ال�سيا�سية لل�سغط الداخلي 
واخلارجي لإيجاد حل و�سط ب�ساأن هاتني الق�سيتني، وا�ستكمال عملية الإ�سالح الد�ستوري الطويلة. 

وعالوة على ذلك، �سهد ميزان القوى بني اجلهات ال�سيا�سية الفاعلة الرئي�سية حتوًل. واأظهرت 
انتخابات عام 2007 بو�سوح اأن املوؤيدين للنظام التنفيذي املزدوج ميكنهم الفوز يف النتخابات، 

حتى يف ظل نظام الأغلبية يف اإطار رئي�س تنفيذي واحد، وقد حد ذلك كثريًا من م�ساعيهم للح�سول 
على ال�سلطة التنفيذية املزدوجة. وعند ا�ستئناف املفاو�سات بني الأحزاب على اأعلى م�ستوى يف 

اأوائل عام 2010، بدت التحالفات املعار�سة غري موحدة داخليًا يف موقفها من الق�سيتني اخلالفيتني 
الرئي�سيتني. وقد اأثرت كل هذه العوامل اإيجابيًا على املفاو�سات بني الأحزاب، اإىل جانب عدم الرغبة 

يف اعتبار اأي زعيم �سيا�سي عائقاً  لإمتام الإ�سالحات. 

وقد عمل مركز دميقراطية التعددية احلزبية يف كينيا )CMD-K( ل�سنوات عديدة، على ت�سهيل 
جل�سات احلوار غري الر�سمية بني الأحزاب، حول امل�سمون الد�ستوري وامل�سائل ذات ال�سلة بالعملية. 

وبالتوازي مع عملية التفاو�س ال�سيا�سي التي قادها كويف عنان بعد النتخابات امل�سطربة، اأن�ساأ 
مركز دميقراطية التعددية احلزبية – كينيا، منربًا مو�سعًا ي�سم املمثلني ال�سيا�سيني وممثلي املجتمع 

املدين، الذين جنحوا يف التاأثري على جدول اأعمال التفاق النهائي، الذي احتل الإ�سالح الد�ستوري 
فيه مكانة بارزة. و�ساهمت اجلهود املتوا�سلة املتمثلة يف احلوار بني الأحزاب، وممار�سة ال�سغوط 

ال�ستباقية، ملبادرة عنان يف اعتماد د�ستور جديد يف كينيا.

وتعترب عمليات الإ�سالح الد�ستوري م�سائل مثرية للجدل وتلعب فيها الأحزاب ال�سيا�سية دورًا قياديًا. 
وتت�سكل م�ساهمات الأحزاب يف هذه العمليات على اأ�سا�س مزيج من امل�سالح ال�سخ�سية واحلزبية 

والعامة. وقد ا�ستعر�س هذا الباب عددًا من الأدوات التي متكن الأحزاب من تعزيز دورها الو�سيط 
بني املواطنني والإ�سالح الد�ستوري. كما اأبرز هذا الباب ب�سورة خا�سة اأي�سًا ثالثة اأدوار بناءة تلعبها 
منابر احلوار بني الأحزاب. وكما تو�سح درا�سات احلالة يف الباب الرابع، فاإن العالقات بني الأحزاب 
واجلهود املبذولة لبناء توافق الآراء، هي من العوامل الرئي�سية يف جناح عمليات الإ�سالح الد�ستوري. 

وي�سلط الباب التايل ال�سوء باإيجاز على اأهمية العالقات البناءة بني املجتمع ال�سيا�سي واملدين 
بالن�سبة لعملية الإ�سالح الد�ستوري.
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مبادرات اجلهات الفاعلة املتعددة 
يوؤثر كل من �سلوك الأحزاب ال�سيا�سية املنفردة والعالقات بني الأحزاب على عمليات الإ�سالح 

الد�ستوري. كما اأن العالقات البناءة بني الأحزاب ال�سيا�سية واأ�سحاب امل�سالح الأخرى تعترب اأي�سًا 
حا�سمة. وباخت�سار، فاإن الأحزاب ال�سيا�سية ل ت�ستطيع اأن تعمل ب�سورة منعزلة اإذا ما اأريد لعملية 

عملية الإ�سالح الد�ستوري اأن ترت�سخ اجتماعيًا، واأن ت�سبح نتائجها م�سروعة.

ويقرتح هذا الباب الأخري عددًا من اجلهات الفاعلة التي ميكن اأن ت�سارك يف مراحل الإ�سالح 
الد�ستوري املختلفة بالتعاون مع الأحزاب ال�سيا�سية.

ال�سكل 3.3

 الأحزاب ال�سيا�سية
وال�سركاء املحتملون لالإ�سالح

الهدف من التعاوناجلهات الفاعلة املحتملةاملرحلة
املنظمات غري احلكومية ذات القاعدة 	•التح�سريية 

اجلماهريية.
املوؤ�س�سات الدينية	•
جماعات امل�سالح	•
الزعماء التقليديون	•
الأقليات	•
اأجهزة احلكومة	•

ت�سكيل ائتالف اأو�سع حول 
احلاجة اإىل الإ�سالح 

واأ�ساليبه

و�سائل الإعالم، الإذاعة على وجه اخل�سو�س	•التوعية وامل�سورة
منظمات تكنولوجيا املعلومات والت�سالت	•
املنظمات غري احلكومية ذات القاعدة 	•

اجلماهريية الوا�سعة
ال�سيا�سيون على جميع امل�ستويات	•
الزعماء التقليديون	•
اللجان النتخابية	•

توفري الفر�س للمواطنني 
الواعني  للتعبري عن 

وجهات نظرهم

كافة املجموعات الرئي�سية املمثلة	•املداولت
الرتكيز على الأقليات ب�سكل خا�س	•

�سمان اأق�سى قدر من 
ال�سمولية وال�سرعية 

للد�ستور اجلديد اأو املنقح
املنظمات غري احلكومية ذات القاعدة 	•التنفيذ والعتماد 

اجلماهريية الوا�سعة.
الهيئات العامة للرقابة	•
املوؤ�س�سات الإعالمية	•

تعزيز الرقابة العامة على 
تنفيذ الد�ستور اجلديد اأو 

املنقح

وقد تاأ�س�ست �سبكات للتعاون بني موؤ�س�سات الدولة واجلهات ال�سيا�سية الفاعلة واملنظمات املدنية يف 
�سياقات خمتلفة. ومع ذلك، فاإن ثمة مالحظتني عامتني حول فعالياتها. 

اأوًل، تت�سم العالقات بني منظمات املجتمع ال�سيا�سي واملدين يف العديد من الأنظمة الدميقراطية 
النا�سئة يف اأفريقيا بالتوتر ال�سديد، واجلدل حول حدود ولية كل منهما، وحول اللوائح احلكومية 

ال�سارمة التي تقيد منظمات املجتمع املدين والطموحات ال�سيا�سية لقادة املجتمع املدين )"الغوا�سات 

اإلصالح الدستوري واألحزاب السياسية  3
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ال�سيا�سية"( والعديد من العوامل الأخرى التي ت�ساهم يف هذا التوتر. ومع ذلك، ت�سري الأدلة 
التجريبية اإىل اأن التعاون البناء واملراقبة الدقيقة عرب النق�سام ال�سيا�سي والجتماعي لهما اأهمية 

كبرية بالن�سبة ل�سرعية عملية الإ�سالح.

وثانيًا، ُيعد اأمرًا اأ�سا�سيًا للرت�سيخ الجتماعي لعملية الإ�سالح اأن تقوم �سبكات التعاون بني اجلهات 
ال�سيا�سية الفاعلة وموؤ�س�سات الدولة واملجتمع املدين، بتجاوز اإ�سراك جمرد عدد حمدود من 

املنظمات الر�سمية غري احلكومية، واإ�سراك اأكرب عدد ممكن من "الأطراف غري املعتادة" - مثل 
الزعماء التقليديني وممثلي الأحزاب املحلية واجلهات الدينية والقطاع اخلا�س.

ومن ثم، فاإن من املمكن بالفعل اأن ت�سهم الأحزاب ال�سيا�سية الفردية ومنابر احلوار بني الأحزاب 
واملبادرات متعددة اجلهات الفاعلة يف عمليات الإ�سالح الد�ستوري. ويعر�س ال�سكل 4.3 ملحة عامة 

عن الأدوار املحتملة لالأحزاب ال�سيا�سية ب�سفات خمتلفة يف مراحل خمتلفة من الإ�سالح الد�ستوري. 

ال�سكل 4.3

 ملخ�ص لدور الأحزاب ال�سيا�سية
يف الإ�سالح الد�ستوري

احلوار بني الأحزاب
اإ�سالح الأ�ساليب 

وبناء الثقة
التنفيذ 

الإ�سالحات الفرعية 
والتكيف مع التغيريات

التكيف
التكيف الر�سمي 

والتح�سري لال�ستفتاء

التفاو�ص
بني الأحزاب وجهات 

فاعلة متعددة

امل�ساركة
املدخالت املت�سقة 

اء واحلوار البنَّ

الت�ساور
الع�سوية وخرباء 

املو�سوعات

الرتبية املدنية
عمليات الإ�سالح 

والق�سايا ذات الأولوية

دور الأحزاب ال�سيا�سية 
يف الإ�سالح الد�ستوري

التوا�سل
داخليًا وخارجيا
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االصالح الدستوري يف موضع   4
التنفيذ: دراسات حالة

يعر�ص هذا الف�سل ويتناول بالبحث ثماين جتارب حمددة لالإ�سالح الد�ستوري. والبلدان امل�سمولة 
هنا هي بوليفيا وغانا واإندوني�سيا والعراق وكينيا ومالوي وزمبابوي وجنوب اأفريقيا. وكما تو�سح 

درا�سات احلالة، يبدو اأن كل عملية اإ�سالح فريدًة من نوعها وحمددة ال�سياق للغاية. وحتى  
عندما تعتمد العمليات على و�سائل قانونية مماثلة، فاإن النتائج تتباين تباينًا كبريًا، وذلك ب�سبب 
اإختالف ال�سياق ال�سيا�سي ب�سورة جزئية. وب�سرف النظر عن هذه امليزات الفريدة، فاإنه ل  يزال 

من املمكن حتديد عدد من املمار�سات امل�سرتكة التي ميكن اأن ت�ساعد يف جناح عملية الإ�سالح اأو 
اإحباطها. ولعل الأهم من ذلك هو اأن اأف�سل املمار�سات امل�سرتكة تدعم املبادئ التوجيهية املبينة يف 

الباب الأول.
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االصالح الدستوري يف موضع التنفيذ: دراسات حالة  4

درا�سة حالة

غانا

الدرو�ص الرئي�سية
واأثنائها. الإ�سالح  عملية  قبل  الأحزاب  بني  للحوار  البناء  الدور  	•

مقدمًا. الإ�سالحات  توجه  والتي  بو�سوح  املحددة  الدميقراطية  املبادئ  	•
التنفيذية(. )ال�سلطة  وهيمنة  تالعب  من  ن  ميكِّ الذي  للعملية  القانوين  التاأ�سي�س  	•

الإ�سالحات. حول  ال�سعبية  وامل�ساورات  املنهجي  املدين  التثقيف  	•
)ال�سلطة  هيمنة  خطر  مواجهة  اإىل  تف�سي  قد  ال�سعبية  وامل�ساركة  ال�سيا�سي  ال�سياق  	•

التنفيذية(. 

ت�ستند عملية الإ�سالح الد�ستوري احلالية يف غانا على اأ�س�س �سيا�سية متينة. وقد اتفقت جميع 
الأحزاب ال�سيا�سية الرئي�سية �سويًا وبدعم من املعهد الهولندي للدميقراطية متعددة الأحزاب، ومن 

خالل موؤ�س�سة ال�سوؤون القت�سادية، على البدء باإجراء مراجعة دميقراطية �ساملة اأثمرت بو�سع 
ورقة "ا�سرتاتيجية تعزيز الدميقراطية"، وهي وثيقة عامة حددت 30 نقطة ت�سريعية رئي�سية تتميز 

ب�سعفها. ويف فرتة الإعداد التي �سبقت انتخابات عام 2008، اأدرجت الأحزاب الرئي�سة تعهدات 
بالإ�سالح الد�ستوري يف بياناتها الر�سمية. 

وقد قام الرئي�س جون اأتا ميلز بعد وقت ق�سري من توليه من�سبه، باإن�ساء جلنة مراجعة الد�ستور 
مبقت�سى قانون التحقيقات. وميكن القول جدًل اأن ذلك يعني اأن ال�سلطة التنفيذية لديها �سلطة كبرية 

على هذه العملية، والقدرة القانونية على التاأثري عليها اأو حتى وقفها. ومع ذلك، فاإن الطريقة التي 
تعامل بها الرئي�س مع كيفية اختيار اأع�ساء اللجنة، ت�سري اإىل الدور املحوري للقيادة يف مثل هذه 

العملية الدقيقة. وبالت�ساور مع جمل�س الدولة، فقد عمد الرئي�س اإىل تر�سيح  �سخ�سيات من خمتلف 
الإنق�سامات الإقليمية وال�سيا�سية واملدنية بطريقة ا�سرتاتيجية، مما عمل بالتايل على تعزيز وتوطيد 

الثقة ال�سيا�سية والعامة يف اللجنة امل�سكلة.

وُكلفت اللجنة بالت�ساور مع الغانيني العاديني حول تف�سيالتهم الد�ستورية وو�سع مقرتحات ت�سريعية 
جديدة. ولكن قبل ال�سروع يف ذلك، حدد اأع�ساء اللجنة ب�سورة م�سرتكة عددًا من املبادئ 

الدميقراطية الأ�سا�سية التي من �ساأنها اإر�ساد عملهم، والتي جرى الإعالن عنها اأي�سًا. وبغ�س النظر 
عن نتائج عملها، فقد كان من املرتتب على اللجنة اأن توحد الغانيني واأن تكون يف ذات الوقت م�ستقلة 

متامًا. وعالوة على ذلك، فقد كان من املرتتب اأي�سًا اأن تظل املكلية، بقدر الإمكان، يف اأيدي املواطنني 
العاديني. وتتعلق نقطة ال�سعف الرئي�سية يف هذه املرحلة التح�سريية الأوىل بعدم وجود خريطة طريق 

وجدول زمني وا�سحني لعملية الإ�سالح القادمة.
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وبف�سل التعاون الفعال مع اللجنة الوطنية للتثقيف املدين، فقد �سرعت جلنة مراجعة الد�ستور باإجراء 
م�ساورات عامة من خالل احلمالت الإعالمية والجتماعات الت�ساورية التي جرى تنظيمها على 

امل�ستوى املحلي، وقامت بزيارات ميدانية للمناطق املئة وال�سبعني يف �سائر اأرجاء البالد، وذلك بهدف 
زيادة امل�ساركة ال�سعبية من خالل و�سائل الإعالم، والو�سول اإىل ال�سلطات التقليدية واللغات املحلية 
وجماعات امل�سالح الأخرى با�ستخدام التقنيات املعلوماتية احلديثة، مبا يف ذلك اإجراء املناظرات 

التلفزيونية احلية. 

وقد تلقت اللجنة اأكرث من 80 األف طلب. وبعد تق�سيم امل�ساهمات اإىل 12 مو�سوعًا خمتلفًا، جرى عقد 
موؤمتر وطني �سم يف ع�سويته 2300 من اأ�سحاب امل�سلحة من اأجل البدء يف بناء توافق لالآراء حول 

ق�سايا املحتوى الرئي�سية امللحة. ويف حني اأنه كان م�سموحًا للجنة بالت�سويت من اأجل تبني املقرتحات 
النهائية للتعديالت الد�ستورية، اإل اأنها اأ�سارت اإىل اأنها تف�سل الإجماع، بعد اأن وافقت على جمموعة 

من املعايري الكمية والنوعية لتحديد توافق الآراء ب�ساأن الق�سايا. كما مت الت�ساور مع اخلرباء 
القانونيني ب�سكل م�ستمر لتقدمي امل�سورة ب�ساأن �سرعية م�سروع الن�سو�س الد�ستورية وات�ساقها.

وما زال ما تبقى من العملية يتك�سف، ومبجرد اأن ت�ستكمل اللجنة تقريرها، وتعد م�سروع قانون 
التعديل الد�ستوري، فاإنه يتعني عليها تقدمي م�سروع القانون املو�سوع اىل الرئي�س. وبعدها، فاإن اأحد 

اخليارات املتاحة اآنذاك هو اأن ي�سدر جمل�س الوزراء ورقة بي�ساء للم�ساعدة يف التوعية والإر�ساد 
ملناق�ستها يف الربملان. ويف ظل الد�ستور احلايل، فاإنه ميكن اعتماد اأي تعديل للبنود غري املر�سخة 

ب�سورة اأ�سا�سية يف الد�ستور على اأ�سا�س اأغلبية الثلثني، يف حني اأن البنود والأحكام الرا�سخة تتطلب 
اأغلبية 75٪ يف ا�ستفتاء �سعبي ل تقل ن�سبة الإقبال فيه عن ٪40.

ويتمثل اخليار الثاين، وهو غري حمتمل يف الو�سع ال�سائد، يف اأن يقبل الرئي�س النتائج التي تو�سلت 
اإليها اللجنة دون اأن يتخذ اأي اإجراء اآخر لإ�سالح الد�ستور. ويرى املراقبون اأن هذا اخليار �سيكون 

جمازفة خطرية للغاية من حيث تبعاته النتخابية، ول �سيما بالنظر اإىل درجة التوافق بني الأحزاب 
على �سرورة تعديل الد�ستور.

اإن النتهاء بنجاح من الإ�سالحات الد�ستورية اجلارية يف غانا �سيظل يعتمد على التوافق واحلوار بني 
الأحزاب. وقد ت�سل الأمور اإىل مرحلة حرجة مبجرد انتقال العملية اإىل الإجراءات الربملانية لتعديل 

الد�ستور. ومن املاأمول اأن تعمل املبادئ الدميقراطية التي مت تبنيها يف موؤ�س�سات غانا ال�سيا�سية ويف 
العمل احلايل للجنة على ت�سجيع امل�سرعني للعمل على تخفيف حتيزهم احلزبي اأو م�ساحلهم ق�سرية 

الأجل ل�سالح املنفعة العامة طويلة الأجل. 
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درا�سة حالة

كينيا

الدرو�ص الرئي�سية
للجدل.  املثرية  امل�سائل  ب�ساأن  الآراء  توافق  وبناء  الأحزاب  بني  املفاو�سات  	•

تقدمية.  اإ�سالحات  اعتماد  من  ن  متكِّ التي  الذكية  القرار  �سنع  اآليات  	•
العملية. مراحل  جميع  يف  بنجاح  احلزبية  امل�سالح  تاأثري  احتواء  	•

احلكومية. غري  املنظمات  قبل  من  والرقابة  البناءة  ال�سغوط  ممار�سة  	•
اجلديد.    الد�ستور  تنفيذ  ملراقبة  م�ستقلة  هيئة  	•

اإن الد�ستور الكيني احلايل )2010( هو نتاج عملية اإ�سالح كبرية وممتدة لفرتة طويلة. والتعديالت 
التي مت اإدخالها على الد�ستور يف عام 1990 ا�ستبعدت الن�سو�س التي تفر�س حكم احلزب الواحد 

الذي يعود اإىل فرتة الإ�ستقالل يف عام 1963. وقد اأخذت منظمات املجتمع املدين بعد ذلك بال�سغط 
من اأجل الإ�سالحات الدميقراطية من خالل ت�سكيل حتالف للمطالبة بو�سع د�ستور جديد. كما �سكلت 

هذه املنظمات يف عام 1992 حركة "نريد د�ستورًا يف كينيا"، وبحلول عام 1993، كانت اجلهات 
املانحة يف البالد قد بداأت يف الن�سمام اإىل �سفوف املجتمع املدين يف املطالبة باإ�سالحات بعيدة 

املدى. 

ومع ذلك، مل يوافق احلزب احلاكم على تنفيذ الإ�سالح الد�ستوري اإل يف عام 1997، بعد اأن فاز 
للمرة الثانية يف النتخابات متعددة الأحزاب �سد املعار�سة املنق�سمة على نف�سها. وكان ذلك جزئيًا 

بهدف اإ�ستعادة زمام املبادرة بعد اأن ان�سمت اأحزاب املعار�سة اإىل املجتمع املدين بعد اإدراكها اأن 
امللعب الد�ستوري مل يكن يف �ساحلها. ويف ذلك الوقت، كانت اأحزاب املعار�سة واملجتمع املدين قد 

بداأت مبادرة جديدة تدعو اىل ح�سد �سعبي ل�سياغة د�ستور جديد، بحجة اأن الربملان يفتقر اىل 
ال�سرعية للقيام بذلك. وزاد من خطورة الأمر، اأن تلك الهيئات قد عينت علنًا "جلنة د�ستورية 

�سعبية" للبدء يف تلك العملية. 

وعلى هذه اخللفية، فقد �سن احلزب احلاكم قانونًا لل�سماح "مبراجعة" الد�ستور احلايل من خالل 
الإ�سراف الربملاين. واأن�سئت مبوجب القانون اجلديد، اأجهزة ملراجعة الد�ستور، مبا يف ذلك جلنة 
يعينها الرئي�س، ومنتديات للم�ساورات بني جماهري الناخبني وموؤمتر للحوار الوطني، يكون جميع 

نواب الربملان احلاليني اأع�ساًء فيه. وكان من �ساأن ذلك اأن يوؤدي اإىل اإ�سدار د�ستور جديد من خالل 
الت�سويت الربملاين وموافقة رئي�س اجلمهورية. 

وقد بداأ رئي�س هذه اللجنة مبجرد تعيينه، يف التفاو�س مع اللجنة ال�سعبية للمجتمع املدين، الأمر الذي 
اأدى اإىل دمج العملية التي يدعمها املجتمع املدين مع تلك التي تدعمها ال�سلطة الت�سريعية. ويف وقت 

االصالح الدستوري يف موضع التنفيذ: دراسات حالة  4
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لحق، اأعلنت جلنة جديدة مدجمة ملراجعة الد�ستور، وكانت �سالحية وليتها تتمثل يف "املراجعة 
ال�ساملة"، على اأن تكون حم�سلتها ميثاق د�ستوري جديد بدًل من اإ�سدار ن�سخة منقحة مليثاق عام 

.1963

ون�سرت جلنة مراجعة الد�ستور تقريرها مع م�سروع د�ستور جديد عام 2002 )ُعرف لحقًا با�سم 
م�سروع بوما�س(.  واأ�سبح هذا امل�سروع حمور حوار قومي بني العديد من اأ�سحاب امل�سلحة جرى 

عقده يف مركز بوما�س يف نريوبي، يف اأعقاب انتخابات عام 2002 التاريخية التي فازت بها املعار�سة، 
واأنهت 40 عامًا من بقاء كانو يف ال�سلطة. 

وقد اإنق�سمت الأحزاب ال�سيا�سية الرئي�سية يف بوما�س بعد ذلك اإىل مع�سكرين، بعد انهيار وحدة ما 
قبل النتخابات بني اأحزاب املعار�سة. وقاد اأحد املع�سكرين )مع�سكر الرئي�س( ان�سحابًا من بوما�س يف 

عام 2004، ورف�س ال�ستمرار يف امل�ساركة. ويف وقت لحق من ذلك العام، اختُتمت حمادثات بوما�س 
احلوار مب�سروع بوما�س، الذي ُقدم اإىل النائب العام لن�سره وطرحه يف الربملان. 

وقد اإقرتح هذا امل�سروع نظامًا تنفيذيًا ثنائيًا، يكون فيه رئي�س الوزراء رئي�سًا للحكومة. كما اقرتح 
اأي�سًا تفوي�سًا وا�سعًا لل�سلطة على ثالثة م�ستويات. ورغم التزام املدعي العام مبوجب قانون املراجعة 

بن�سر م�سودة الد�ستور يف نف�س ال�سورة التي �سدر بها من بوما�س، اإل اأنه اأدخل عليه تعديالت جنحت 
يف اإعادة النظام الرئا�سي للحكومة، وخففت من درجة تفوي�س ال�سلطة. وبعد عر�سها على النائب 

العام ُقدمت هذه امل�سودة - املعروفة با�سم م�سروع واكو - اإىل ا�ستفتاء وطني يف نوفمرب/ت�سرين 
الثاين 2005 وُرف�ست من قبل 58٪ من الناخبني، مما اأدى اإىل توقف العملية.  

وقد اأظهرت اأعمال العنف التي اأعقبت النتخابات يف عامي 2007 و2008 اإىل حد موؤمل احلاجة 
امللحة لإجراء اإ�سالحات يف جمال البنية ال�سيا�سية يف كينيا. وقد مت العرتاف بذلك يف اتفاق الوفاق 
الوطني الذي عمل كويف عنان على تي�سريه بني الأحزاب املتناف�سة. وكان وا�سحا من جتارب الإ�سالح 

ال�سابقة اأن اأي حماولة جديدة �ستتطلب �سمانات �سارمة �سد التالعب احلزبي يف عملية الإ�سالح.

وحدد قانون مراجعة د�ستور كينيا عام 2008 اأربع موؤ�س�سات رئي�سية تنطوي عليها عملية الإ�سالح 
وعالقاتها املتبادلة، وهي جلنة من اخلرباء واللجنة الربملانية املختارة واجلمعية الوطنية وا�ستفتاء 

�سعبي.

وعلى مدار اأكرث من �سنة، ظلت جلنة اخلرباء، التي تتاألف من خم�سة خرباء كينيني يعاونهم ثالثة 
من الرعايا الأجانب ير�سحهم كويف عنان، تعمل بجد من اأجل تهدئة امل�ساعر القومية يف فرتة ما 
بعد ال�سراع. وبالطبع، مل تكن تلك "جمرد عملية اأخرى"، واإمنا ا�ستمرارا ل�ستفتاء عام 2005. 

واقت�سرت ولية جلنة اخلرباء على ت�سوية الق�سايا اخلالفية يف امل�سروعني الد�ستوريني ال�سابقني. ومت 
التكليف باإجراء م�ساورة مع اجلمهور للح�سول على مزيد من املعلومات حول كيفية حتقيق امل�ساحلة. 

و�ساعد وجود عدد من اخلرباء الأجانب على رفع م�ستوى جلنة اخلرباء وتعزيز م�سداقيتها كلجنة 
فنية ولي�س �سيا�سية.

وكانت هناك حاجة اإىل اأغلبية الثلثني يف الربملان لعتماد التعديالت التي اقرتحتها جلنة اخلرباء 
ب�ساأن الد�ستور اجلديد. ولذلك كانت قدرة �سيا�سيني بعينهم واأحزاب بعينها على التاأثري يف م�سمون 

الد�ستور اجلديد على اأ�سا�س م�ساحلها اخلا�سة حمدودة.
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ورغم ذلك، فاإن املفاو�سات بني الأحزاب وبناء توافق الآراء على ق�سيتني خالفيتني - وهما نوع 
النظام ال�سيا�سي وم�ستوى تفوي�س ال�سلطة - قد كانت �سرورية للم�ساعدة على اإن�ساء قاعدة دعم 
�سيا�سي كبرية، ب�سورة كافية ل�سمان اعتماد الد�ستور اجلديد من قبل الربملان. ورغم اأن احلاجة 
كانت تتطلب الأغلبية الب�سيطة فقط، كان من الوا�سح اأن ذلك لن يتحقق اذا مل يتم التو�سل اإىل 

اتفاق حول هاتني امل�ساألتني.

ويف اليوم الذي مت فيه طرح م�سودة الد�ستور اجلديد يف الربملان، جرى اقرتاح 150 تعدياًل من دون 
اأن يح�سل اأي منها على تاأييد اأغلبية الثلثني املطلوبة. ويف نهاية املطاف اعتمد ال�ستفتاء الوثيقة بعد 

اأن نالت دعم اأكرث من ثلثي الناخبني، واإقباًل جتاوز ٪70.

وبعد ع�سرين عامًا من عملية و�سع الد�ستور امل�سطربة، جنح الكينيون اأخريًا يف اعتماد د�ستور جديد 
يف 4 اأغ�سط�س/اآب 2010. ورغم جناح اعتماده، ل تزال تعرت�سه حتديات اأخرى من حيث التنفيذ. 

ونظرًا لأن الد�ساتري لي�ست وثائق تنفيذية يف ذاتها، فهي بحاجة اإىل اأن ُترتجم اإىل قوانني فرعية 
واآليات موؤ�س�سية وميزانيات و�سيا�سات، ويتطلب ذلك ت�سميمًا دقيقًا. ويف �سوء اأهمية هذه املرحلة، 

اأقامت كينيا موؤ�س�سة جديدة لالإ�سراف على تنفيذ الد�ستور، وهي عملية من املرجح اأن ت�ستغرق 
�سنوات عديدة.

كينيا
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درا�سة حالة

مالوي

الدرو�ص الرئي�سية
ال�سيا�سية. الإرادة  فيه  تتوفر  الذي  الوقت  يف  الإ�سالح  لعملية  القانوين  الرت�سيخ  يف  نق�س  	•

الإ�سالحات. يف  بامل�ساهمة  واملدنية  العامة  للموؤ�س�سات  ال�سماح  اأجل  من  كبرية  جهود  	•
الآراء. توافق  بناء  عملية  لبدء  الوطنية  الد�ستورية  املوؤمترات  ا�ستخدام  	•

التنفيذية.   لل�سلطة  ال�سيقة  ال�سيا�سية  امل�سالح  ب�سبب  الإ�سالح  يف  التاأخري  	•
ال�سيا�سية. العمليات  على  ال�سعبية  الرقابة  تعي�سه  �سعب  �سيا�سي  مناخ  	•

بداأت عملية الإ�سالح الد�ستوري احلالية يف مالوي عام 2005. ويحتوي الد�ستور احلايل )املعتمد 
يف عام 1994( على عدد من التناق�سات الداخلية اجلزئية، نتيجة لتعديالت عديدة تعك�س امل�سالح 

ال�سيقة جلهات �سيا�سية فاعلة حمددة. وكان من �ساأن كرثة التقا�سي على ال�ساحة ال�سيا�سية اأن 
عززت من �سورة الإطار القانوين الذي ل ميكنه معاجلة ق�سايا احلكم ب�سكل منا�سب. 

وقد اإت�سمت بداية عملية الإ�سالح اجلارية بال�سعف من الناحيتني القانونية وال�سيا�سية. ويف حني اأنه 
مت تكليف جلنة القانون يف مالوي من قبل ال�سلطة التنفيذية لبدء العملية من خالل عقد م�ساورات 

عامة وو�سع مقرتح ملراجعته، فاإنه مل يتم حتديد الآليات القانونية، مما يعني عدم وجود �سمان لأي 
متابعة لعملها.

ومن الناحية ال�سيا�سية، كان قرار ال�سروع يف عملية الإ�سالح تدفعه ال�سلطة التنفيذية اإىل حد كبري. 
وبعد خالف الرئي�س موثاريكا مع اجلبهة الدميقراطية املتحدة احلاكمة )UDF( يف اأوائل عام 2005، 

ان�سحب من احلزب وا�ستمر بو�سفه رئي�سًا م�ستقاًل. ولأنه مل يح�سل اإل على دعم عدد قليل من 
النواب، كان من م�سلحته ا�ستبعاد عدد من البنود الد�ستورية، مثل حظر تغيري النتماء احلزبي. 

وكان من الوا�سح اأن قرار ال�سروع يف الإ�سالحات ل ي�ستند على اتفاق وطيد ومعلن بني الأحزاب، 
�سعيًا لتحقيق املزيد من تعزيز الدميقراطية. وكان هذا يعني عدم وجود اتفاق �سامل على الأهداف 

املحددة اأو الإطار الزمني اأو خريطة طريق لهذه العملية، ناهيك عن عدم التو�سل اإىل اتفاق على 
املبادئ الدميقراطية لتوجيه الإ�سالحات.    

ومع ذلك، فقد �سرعت جلنة القانون يف مالوي يف عملية التوعية والت�ساور املو�سوعي، وبادرت بدعوة 
اجلمهور لتقدمي مقرتحات، ونظمت اجتماعات ت�ساورية مع طائفة وا�سعة من جماعات امل�سالح. 
وجمعت اللجنة الإ�سهامات يف �سورة اأوراق حول ق�سايا حمددة مت تقدميها اإىل 300 م�سارك يف 

املوؤمتر الوطني الد�ستوري الأول.
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وعلى هذه الأ�س�س، فقد مت تكليف اللجنة اخلا�سة للقانون )SLC( مبراجعة د�ستور 1994 والتعامل 
مع خمتلف التناق�سات الداخلية، واخلروج بتو�سيات من اأجل اإدخال التح�سينات. وجرت مناق�سة 

تقريرها النهائي يف املوؤمتر الد�ستوري الثاين الأو�سع الذي تناول مواد الد�ستور الواحدة تلو الأخرى. 
وقدمت جلنة القانون اخلا�سة يف نهاية املطاف تقريرها اإىل جمل�س الوزراء يف اأغ�سط�س/اآب 2007. 

وقد تك�سفت يف هذه املرحلة عواقب الأ�س�س ال�سيا�سية والقانونية ال�سيئة للعملية. وعلى اأ�سا�س العمل 
التح�سريي القوي الذي قامت به اللجنة، كان من املتوقع اأن يقدم وزير العدل مقرتحات الإ�سالح اإىل 

الربملان، ولكن بدًل من ذلك، فاإنه مل يحدث اأي �سيء منذ اأغ�سط�س/اآب 2007.

ومن الوا�سح اأن ال�سلطة التنفيذية راأت اأن عددًا من التو�سيات الد�ستورية الرئي�سية التي اأ�سفرت 
عنها مرحلة الت�ساور تتعار�س مع م�ساحلها. وقد اقرتح تقرير اللجنة اخلا�سة، على �سبيل املثال، 
عتبة تاأهيل اإنتخابية بن�سبة 50٪ + 1 لالنتخابات الرئا�سية، يف حني مت انتخاب الرئي�س موثاريكا 
على اأ�سا�س 36٪ فقط من الأ�سوات. واقرتحت اللجنة اأي�سًا احلد من ولية ال�سلطة التنفيذية يف 

تعيني اأع�ساء اللجنة النتخابية، غري اأن ذلك مل يلَق قبوًل ب�سهولة. واأخريًا، طالب الرئي�س باإ�سالح 
نه من تعيني و/اأو اإعفاء نائب الرئي�س، وهو تدبري مل ُيعتمد من قبل اللجنة اخلا�سة للقانون.  ميكِّ

وبالتايل امتنع الرئي�س عن اإعطاء تعليمات ملجل�س الوزراء لتقدمي م�سروع قانون التعديل الد�ستوري يف 
الربملان.

ومل حتظى عملية الإ�سالح الد�ستوري ول الق�سايا املحددة ب�سعبية بالقدر الذي ي�سمح بتعبئة احتجاج 
فوري ب�سهولة. وعالوة على ذلك، قد بدا اأن ال�سعب قد بات اآنذاك يدفع ثمنًا باهظًا ب�سكل متزايد 

ل�سماع �سوته يف ظل املناخ ال�سيا�سي احلايل يف مالوي.

ورغم اأن البنية القانونية لعملية الإ�سالح الد�ستوري يف مالوي مماثلة متامًا لتلك التي متت يف 
غانا، اإل اأن ال�سياق ال�سيا�سي وال�سعبي الذي ت�سكلت فيه تلك البنية خمتلف متامًا. ويف هذا ال�سدد، 

فقد كان من املمكن اأن ت�ستفيد عملية الإ�سالح يف مالوي من الرت�سيخ القانوين القوي جدا لعملية 
الإ�سالح على الطريقة الكينية يف البداية، ومن التفاق ال�سامل بني الأحزاب على الطريقة الغانية.

مالوي
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زمبابوي

الدرو�ص الرئي�سية
ال�سديد. ال�سيا�سي  ال�ستقطاب  �سياق  يف  الأحزاب  بني  امل�سرتكة  اللجنة  تعاون  	•

ال�سيا�سية. الآراء  توافق  بناء  على  كبرية  بدرجة  الد�ستوري  الإ�سالح  عملية  اعتماد  	•
وتعزيزها. الإقليمية  ال�سيا�سية  ال�سغوط  ل�ستمرار  الكبرية  الأهمية  	•

خمتلفة.  منا�سبات  يف  العملية  اأنقذت  اجلمود  لك�سر  ال�سرتاتيجية  الآليات  	•
كبرية.  بدرجة  والت�ساور  ال�سعبية  التوعية  عملية  ت�سيي�س  	•

حمدودة  م�ساحة  مع  احلزبية،  امل�سارات  امتداد  على  املدين  املجتمع  م�ساركة  اقت�سرت  	•
للرقابة املدنية.

يف اأعقاب النزاع القوي يف انتخابات عام 2008 والتي اإت�سمت بالعنف ومقاطعة بع�س الأطراف، 
وحتت وطاأة �سغوط دولية �سديدة، تفاو�ست الأحزاب ال�سيا�سية الرئي�سة الثالثة يف زمبابوي على 

اتفاق �سيا�سي �سامل )GPA( و�سكلت حكومة "وحدة". وقد غدا الإ�سالح الد�ستوري عن�سرًا هامًا من 
عنا�سر هذا التفاق، وكان يهدف اإىل متهيد الطريق لإجراء انتخابات جديدة يتم تنظيمها يف ظل 

ظروف اأف�سل.

ورغم اأن عملية الإ�سالح الد�ستوري احلالية يف زمبابوي متنح الأحزاب ال�سيا�سية الرئي�سية الثالثة 
�سبياًل للخروج من حالة اجلمود ال�سيا�سي يف البالد، اإل اأنه من الوا�سح اأن م�ستويات ال�ستقطاب 

ال�سيا�سي الكبري توؤثر على العملية ذاتها.

ويف �سهر فرباير/�سباط 2009، مت اإن�ساء اللجنة الربملانية الد�ستورية املختارة )كوباك(، التي تتاألف 
من 25 ع�سوًا وت�سم نوابًا من الأحزاب ال�سيا�سية الرئي�سة الثالثة وعددًا من ال�سلطات التقليدية ذات 

النفوذ. ورغم م�ستويات العداء الكبرية، بداأ اأع�ساء الربملان يف زمبابوي من خمتلف النق�سامات 
ال�سيا�سية باللقاء �سويًا، واأن�ساأوا اأمانة م�سرتكة ووا�سلوا التعاون يف عملية الإ�سالح. كما بـُذلت 

اجلهود لإقامة روابط �سخ�سية اأف�سل بني اجلهات الفاعلة الرئي�سة املعنية، وبناء الثقة املتبادلة - اأو 
على الأقل احلد من انعدام الثقة.

وقد متثلت مهمة كوباك الأوىل يف رفع م�ستوى الوعي ال�سعبي والت�ساور مع املواطنني العاديني حول 
النقاط الرئي�سة لالإ�سالح الد�ستوري. و�سرعان ما تبني اأن اأ�سغر التفا�سيل الفنية كانت ح�سا�سة 

من الناحية ال�سيا�سية، وا�ستغرق الأمر اأ�سابيع من املفاو�سات ثالثية الأطراف لالتفاق على ق�سايا 
تبدو غري هامة كاختيار ُكتاب التقرير. وبينما طالب حزب اجلبهة الوطنية - زانو اأن يقوم موظفون 
مدنيون بكتابة التقارير، اأراد حزب حركة التغيري الدميقراطي بجناحيه اأن يعهد بذلك اإىل ممثلي 
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املجتمع املدين. واتفقت الأحزاب يف النهاية على قيام فريق م�سرتك من ممثلني عن حزب زانو-
اجلبهة الوطنية وحركة التغيري الدميقراطي بجناحيها موتانبارا وت�سفاجنرياي ب�سياغة التقارير. 
ويف �سياق ال�ستقطاب ال�سديد وعدم الثقة، تطلبت كل خطوة يف عملية الإ�سالح يف زمبابوي عملية 

مفاو�سات طويلة. 

غري اأن احراز التقدم كان بطيئا، وقد مت التفاق على جدول اأعمال التوعية يف اجتماع ح�سره جميع 
اأ�سحاب امل�سلحة يف يوليو/متوز 2009. ومت تدريب اأكرث من 1400 �سخ�س وتق�سيمهم اإىل فرق 

خمتلفة لت�سهيل اجلل�سات امل�سرتكة على امل�ستوى املحلي. وقدمت الأحزاب 30٪ من اأع�ساء الفريق، 
يف حني اأن 70٪ الباقني كانوا ينتمون اإىل منظمات املجتمع املدين )رغم اختيارهم من قبل الأحزاب 

الثالثة(. وبعد اأكرث من 12 �سهرًا من امل�ساورات، اأجاب 30٪ من املواطنني لفريق ا�ستطالعات الآراء 
الفريقي )Afrobarometer( اأنهم �ساركوا مبا�سرًة يف امل�ساورات، رغم اأن الأقلية فقط كانت 

را�سية عن امل�ستوى العام لتلك امل�ساورات.

وقد واجهت الأحزاب الثالثة بعد ذلك حتديًا رئي�سيًا اآخر اأف�سى اإىل طريق م�سدود، وكان ذلك ب�ساأن 
م�ساألة اإعادة فرز وكيفية حتليل امل�ساهمات العديدة )املتناق�سة( الواردة. وبعد مفاو�سات مكثفة 

متكنت الأحزاب من التفاق جمددًا على اآلية جتمع ما بني ا�سرتاتيجيات التحليل الكمية والنوعية. 
وقد ا�ستمرت العالقات �سديدة ال�ستقطاب بني الأحزاب يف التاأثري على عملية الإ�سالح الد�ستوري. 

ومع ا�ستداد اخلالف بني الأحزاب، تاأثرت على الفور مناق�سات الإ�سالح. وقد ات�سح ذلك على �سبيل 
املثال، عندما ان�سحب حزب حركة التغيري الدميقراطي - ت�سفاجنرياي من احلكومة يف الربع الأخري 
من عام 2009، نتيجة ل�سوء التنفيذ املجمل لالتفاق ال�سيا�سي ال�سامل. وكان من امل�ستحيل تقريبًا اأن 

حترز اللجنة الربملانية الد�ستورية املختارة )كوباك( اأي تقدم يف ذلك الوقت.

َمت عملية الإ�سالح الد�ستوري يف زميبابوي ب�سكل موؤ�س�سي بحيث تتغلب على  مِّ ومع ذلك، �سُ
العقبات ال�سيا�سية. وتت�سارك الأحزاب الثالثة يف رئا�سة كوباك التي تتاألف من 25 ع�سوًا، ويف حالة 
ال�سطدام بجمود على هذا امل�ستوى، تتدخل جلنة عليا لالإدارة. ويتاألف هذا الفريق من املفاو�سني 

الثالثة الرئي�سيني لالتفاق ال�سيا�سي ال�سامل والرئي�سني امل�ساركني للجنة املختارة ووزير ال�سوؤون 
الد�ستورية والربملانية.

ي�سعب حتديد اجلداول الزمنية لإمتام العملية، نظرًا اإىل اأن الإ�سالحات تتم يف بيئة ل تزال 
متقلبة. وحتى لو متكنت كوباك من التو�سل اإىل م�سودة د�ستور تقرها الأحزاب الثالثة ويقبلها غالبية 

املواطنني يف ال�ستفتاء، فاإن املواد املتعلقة بالنتخابات ل تزال واجبة التنفيذ. 

ما زال الطريق طوياًل. فالظروف ال�سيا�سية واحلوادث املفاجئة يف كل من حزب زانو- اجلبهة 
الوطنية وحزب حركة التغيري الدميقراطي- ت�سفاجنرياي، ف�ساًل عن ال�سغوط الدولية )ل �سيما من 

داخل املنطقة الأفريقية( �ستظل توؤثر على عملية الإ�سالح الد�ستوري يف زميبابوي.

زمبابوي
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بوليفيا

الدرو�ص الرئي�سية
خالل  من  تنجح  مل  د�ستوري  اإ�سالح  وعملية  اجلمود  لك�سر  كاأداة  الأحزاب  بني  احلوار  	•
اجلمعية التاأ�سي�سية، ولكن من خالل تعزيز التفاهم والقبول املتبادل بني الأطرف، وبني 

الرئي�س والكوجنر�س.
كما  املجتمع،  يف  الثقة  انعدام  رغم  بعيد  حد  اإىل  �سيا�سية  كعملية  الد�ستوري  الإ�سالح  يربز  	•

ُينظر اليه على اأنه م�سدر مل�ساكل احلوكمة، حيث ل تزال الأحزاب ال�سيا�سية تلعب فيه دورًا 
مهيمنًا.

الأيدولوجية  التوجهات  �سحذ  يف  مبا�سر  غري  ب�سكل  الد�ستوري  الإ�سالح  عملية  �ساهمت  	•
لالأحزاب ال�سيا�سية نظرًا لهيكل املفاو�سات، ولإجراء عمليتني انتخابيتني يف غ�سون عامني 

)انتخابات اجلمعية التاأ�سي�سية وال�ستفتاء(.

نفت بوليفيا كواحدة من اأكرث بلدان العامل من ناحية اإنعدام امل�ساواة، حيث و�سعها البنك الدويل  �سُ
يف املرتبة الثانية بعد الربازيل يف عام 2003. كما ت�سم بوليفيا اأي�سًا اأعلى ن�سبة من ال�سكان الأ�سليني 

)60٪( يف اأمريكا الالتينية، وفقًا ملعايري لغة ال�سكان الأ�سليني.

وقد جنحت حركات ال�سكان الأ�سليني التي ت�سم 36 جماعًة يف دعم جدول اأعمال متعدد الأعراق 
يعرتف بجميع هذه الأقليات، والذي متخ�س عنه د�ستور بوليفيا الثامن ع�سر يف عام 2009. وقد اعترب 

الكثريون الإ�سالح الد�ستوري فر�سًة لإعادة بناء الدولة، وحجر الزاوية يف حركة تاريخية "لإعادة 
التاأ�سي�س" بروؤيتها املختلفة للغزو الإ�سباين للمنطقة. 

اأقر الكوجنر�س قانونيًا الدعوة لعقد جمعية د�ستورية يف عام 2005، بعد تزايد مطالب احلركات 
الجتماعية واملظاهرات يف ال�سوارع. ويف دي�سمرب/كانون الأول من ذلك العام، فاز مر�سح حزب 

احلركة من اأجل ال�سرتاكية )MAS( اإيفو مورالي�س، وهو زعيم من ال�سكان الأ�سليني، يف النتخابات 
الرئا�سية بن�سبة 56٪ من الأ�سوات على اأ�سا�س وعود ت�سمنت الدعوة اىل عقد اجلمعية التاأ�سي�سية 

)CA(. واأجريت انتخابات اجلمعية التاأ�سي�سية التي تتاألف من 255 ع�سوًا، بالتزامن مع ا�ستفتاء على 

وحدة الدولة يف عام 2006. 

وقد ح�سل حزب احلركة من اأجل ال�سرتاكية على 137 مقعدًا، وهو ما يقل بثالثة مقاعد فقط 
عن اأغلبية الثلثني التي ي�سرتطها القانون لعتماد د�ستور جديد. وعالوة على ذلك، عك�ست تركيبة 

اجلمعية التاأ�سي�سية هيمنة حزب احلركة من اأجل ال�سرتاكية على املناطق الغربية من البالد، يف حني 
ح�سل مناف�سه الرئي�سي، حزب بودميو�س، على 60 مقعدًا معظمها من املناطق ال�سرقية. 
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وقد مرت الأ�سهر الأربعة الأوىل من اجلمعية التاأ�سي�سية ما بني نوفمرب/ت�سرين الثاين 2006 
وفرباير/�سباط 2007 يف مناق�سة الإجراءات الفنية لل�سياغة، حيث اعتربت كل جمموعة املناق�سات 

اأداًة لتحقيق م�ساحلها. وكان حزب احلركة من اأجل ال�سرتاكية ياأمل يف املوافقة على كل مادة 
بالأغلبية الب�سيطة، يف حني طالب حزب بودميو�س وموؤيدوه يف اجلمعية التاأ�سي�سية باأغلبية الثلثني. 

ويف الواقع، كان التفاق على هذه النقطة �سرطًا م�سبقًا للم�ساركة مرة اأخرى يف اجلمعية التاأ�سي�سية، 
اإذ اأف�ست النق�سامات يف اجلمعية اإىل العنف يف ال�سوارع واملناطق. 

واأخريًا وافقت اجلمعية التاأ�سي�سية على نظامها الداخلي يف 14 فرباير/�سباط 2007، عندما اأيد 
81٪ من الأع�ساء الن�س العام، و�سوَّت الثلثان ل�سالح النظر يف كل مادة من املواد على حدة. ول 

ُيعاد النظر يف مقرتح ما اإل اإذا اقرتح اأكرث من ثلثي اجلمعية ن�سًا بدياًل. اأما الف�سل يف حتقيق اأغلبية 
الثلثني فمن �ساأنه اأن يحمل اآلية احلوار بني الأحزاب على التو�سل اإىل ن�س جديد؛ وتتم ت�سوية اأي 

خالفات ل ميكن حلها عن طريق ال�ستفتاء ال�سعبي. 

ويف ظل النية املعلنة حلزب احلركة من اأجل ال�سرتاكية ب�ساأن "اإعادة تاأ�سي�س" بوليفيا، حتولت 
اجلمعية التاأ�سي�سية اإىل �ساحة قتال بني الأع�ساء الطموحني للغاية ممن ت�سارعوا من اأجل مراكز 
ح�سرية يف احلزب. وقد اإنطوى ذلك املوقف على احتمالت احتدام ال�سراع، باعتبار اأن امل�سالح 
احلقيقية وراء مواقف احلركة من اأجل ال�سرتاكية ت�سمنت تاأميم القت�ساد )القائم على اأ�سا�س 

الهيدروكربون( واإعادة توزيع الأرا�سي ونه�سة ال�سكان الأ�سليني - اإن مل يكن ال�سعي لإعطائهم 
الهيمنة ال�سيا�سية ال�سريحة. 

وقد اأجرت اجلمعية التاأ�سي�سية عددًا من امل�ساورات العامة والزيارات امليدانية من خالل جلانها 
املعنية مبو�سوعات حمددة، رغم عدم و�سوح مدى تاأثري وجهات النظر التي مت جمعها على �سكل 

الد�ستور النهائي. ويف الوقت نف�سه، فاإن ح�سد املواطنني يف جماعات امل�سالح واحلركات الجتماعية، 
ل �سيما يف �سياق انخفا�س الثقة يف العالقات بني الأحزاب ال�سيا�سية واملجتمع املدين، ميكن اأن يعود 

اإليه الف�سل يف بع�س من املكا�سب الكبرية التي حققها املواطنون الأ�سليون والفقراء يف مواد الد�ستور 
اجلديد.

وقد اإزدادت حدة التوتربني احلزبني الرئي�سيني )احلركة من اأجل ال�سرتاكية وبودميو�س(، مما جعل 
احلوار البناء يكاد يكون م�ستحياًل. وا�ستطاعت املوؤ�س�سة البوليفية من اأجل الدميقراطية متعددة 
الحزاب )fBDM( ك�سر حالة اجلمود حينما وجدت ممثلني بارزين ولكن معتدلني من كل حزب 

على ا�ستعداد ل�ستئناف املحادثات، وقد ولـَّد ذلك قوة دافعة جديدة اأنقذت العملية، وجرى تقدمي 
الن�س اإىل اجلمعية التاأ�سي�سية. كما مت ت�سكيل جلنة جديدة متعددة الحزاب برئا�سة نائب الرئي�س 

األفارو غار�سيا لينريا. ومع ذلك، مل يعك�س الد�ستور كل التفاقيات التي مت التو�سل اإليها )مبا يف ذلك 
اتفاقية احلكم الذاتي القليمي(.

ويف 24 نوفمرب/ت�سرين الثاين 2007، وافقت اجلمعية التاأ�سي�سية على م�سودة اأولية للد�ستور الكامل، 
وادعى حزب احلركة من اأجل ال�سرتاكية وحلفاوؤه اأن املعار�سة قاطعت املراحل النهائية للت�سويت 

باجلمعية، وحر�ست على الحتجاجات العنيفة �سد اجلمعية التاأ�سي�سية، مما ا�سطرها لالنتقال اإىل 
مدر�سة ع�سكرية قريبة طلبًا للحماية. وبحلول 8 دي�سمرب/كانون الأول 2007 نقلت اجلمعية التاأ�سي�سية 

جل�ساتها اإىل اأورورو لدواٍع اأمنية. 

بوليفيا
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وقد رف�س معظم اأع�ساء اأحزاب املعار�سة يف الواقع امل�ساركة يف الت�سويت، رغم ح�سور 165 مندوبًا 
من اأ�سل 255 مندوبًا. ومتت املوافقة على م�سودة الد�ستور النهائي مادًة بعد اأخرى يف جل�سة ت�سويت 

تاريخية ا�ستمرت طوال الليل، واأعلنت املوافقة على امل�سودة يف 9 دي�سمرب/كانون الأول 2007. وقد 
مت جتميع الد�ستور وتعديله من قبل جلنة التعديالت يف لباز. واأعلن زعماء عدة اأحزاب معار�سة، 

واللجان املدنية املحافظة يف خم�س وليات، اأنهم لن يعرتفوا بالن�س اجلديد، مدعني اأن املوافقة عليه 
متت ب�سورة غري م�سروعة.

ويف 14 دي�سمرب/كانون الأول 2007، قدم رئي�س اجلمعية التاأ�سي�سية الن�س الكامل للكوجنر�س 
الوطني البوليفي من اأجل ت�سريع ا�ستفتاء. ويف اليوم التايل، جرى تنظيم امل�سريات والتجمعات 

تاأييدًا للد�ستور اجلديد يف العا�سمة لباز، بينما خرجت امل�سريات يف العا�سمة الإقليمية �سانتا كروز 
للمطالبة "بنظام اأ�سا�سي للحكم الذاتي" فوق د�ستوري.

وقد اأدخلت تعديالت اأخرى على الن�س الد�ستوري بعد حوار بني الرئي�س واأحزاب املعار�سة يف 
�سبتمرب/اأيلول 2008 ويف الكوجنر�س اأثناء املفاو�سات لإجراء ا�ستفتاء يف اأكتوبر/ت�سرين الأول 

.2008

ويف 23 اأكتوبر/ت�سرين الأول 2008، اأقر الكوجنر�س البوليفي اإجراء ا�ستفتاء على الد�ستور اجلديد، 
والذي اأُجري يف 25 يناير/كانون الثاين 2009. ودخل الد�ستور اجلديد حيز التنفيذ يف 7 فرباير/

�سباط 2009، بعد اأن وافقت عليه اأغلبية بلغت  61.7٪ من البوليفيني.



38

درا�سة حالة

إندونيسيا

الدرو�ص الرئي�سية
الإ�سالحات  بع�س  القائمني جعلت  والنفوذ  ال�سلطة  اأ�سحاب  بع�س  امل�ساومة ل�سراك  اإن حاجة  	•

ممكنة، ولكنها لي�ست بال�سرورة بعيدة املدى.
ال�سلمي  التداول  املناف�سة  النا�سئة  والقيادات  احلالية  الوطنية  القيادات  بني  املفاو�سات  اأتاحت  	•

لل�سلطة وظهور اإطار دميقراطي عملي.
د�ستورًا  وت�سع  الإ�سالحات،  الأحيان  من  كثري  يف  الأحزاب  بني  والتفاو�س  امل�ساومة  حتدد  	•

ميثل احلل الو�سط الأكرث قابلية للتطبيق.
احلالة(. هذه  يف  للتعديالت  )اأو  لالإ�سالح  مف�سل  نطاق  و�سع  على  مقدمًا  العمل  املفيد  من  	•

يكون  اأن  ل�سمان  مدرو�سة  بجهود  م�سحوبة  تكون  اأن  لبد  ولكن  فوائد  لها  الت�ساركية  العملية  	•
امل�ساركون فيها على اإطالع تام. 

لقد اأف�ست املظاهرات العامة يف اإندوني�سيا يف عام 1998 والتي دعت اإىل الدميقراطية، اإىل 
اإطاحة اجلي�س بالرئي�س �سوهارتو الذي حكم البالد لفرتة طويلة واإىل اإدخال الإ�سالحات. وكانت 

املظاهرات تهدف اإىل اإ�سالح الإطار املوؤ�س�سي الدميقراطي، لت�سهيل اإجراء انتخابات حرة يف عام 
1999، لكنها مل تظهر الفوارق الأيديولوجية ال�سخمة يف هذه املرحلة. و�سرعان ما طغت ال�سغوط 

من اأجل النتخابات على الدعوات لإجراء اإ�سالحات د�ستورية، اإذ مل تطالب معظم الأحزاب 
ال�سيا�سية امل�ساركة يف النتخابات بتغيري د�ستوري مو�سوعي اإل بعد اإجراء النتخابات. ومبجرد انتهاء 

النتخابات، اأ�سبح الربملان املنتخب حديثًا )MPR( راعيًا لعملية الإ�سالح الد�ستوري. 

ويف عام 1999، وافقت جل�سة عامة للربملان على اإجراء اإ�سالحات د�ستورية على اأ�سا�س توافق الآراء 
واملفاو�سات بني الأحزاب الربملانية. ومت التفاق على اأن يتمثل نطاق الإ�سالح يف تعديل د�ستور عام 

1945، الذي كان يحظى باإجالل وتقدير بو�سفه وثيقة تاريخية، بدًل من �سنع د�ستور جديد من نقطة 
ال�سفر. 

ومت اإن�ساء جلنة برملانية )جلنة بانيتيا اخلا�سة رقم 1 اأو PAH1( والتي تعك�س تركيبة الربملان 
وتوازنه ال�سيا�سي، ومت تكليفها بالإ�سالح الد�ستوري. وعلى الفور اأعادت هذه اللجنة التاأكيد على 

املبادئ الد�ستورية لد�ستور عام 1945، ومن بينها مبداأ pancasila )الذي يدعو اىل الندماج(، 
واحلفاظ على بقاء النظام الرئا�سي، رغم عدم تناولهما مبزيد من التف�سيل يف ذلك الوقت. 

وبالإ�سافة اإىل ذلك، تقرر اأنه يف حالة تعذر التو�سل اإىل توافق اآراء ب�ساأن مقرتح للتعديالت، ف�سيظل 
الن�س الأ�سلي �ساريًا. وعلى �سبيل املثال، فقد مت حل اجلدل اخلاليف حول الدور الد�ستوري للدين 
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الإ�سالمي بهذه الطريقة، عندما مل تتمكن الأحزاب من ح�سد الدعم للت�سريعات التي ت�ستند اىل 
ال�سريعة، فاأقرت الإبقاء على الن�س الأ�سلي )الذي كان ميكن تف�سريه باأكرث من طريقة يف كل 

الأحوال، وميكن تقدميه كمح�سلة رابحة لكل الأطراف(.

وقد عقدت اللجنة الربملانية دوراتها كل اأ�سبوع تقريبًا وعلى نحو معلن، وا�ست�سارت اجلمهور 
عرب جل�سات ا�ستماع يف جاكرتا والأقاليم. غري اأن ن�سوة تلك الفرتة وبداية احلمالت النتخابية 

لالنتخابات الرئا�سية قد طغت على عملها. 

ويف يوليو/متوز 2000، عر�ست اللجنة الربملانية اإ�سالحاتها ال�ساملة، وحددت املقرتحات املتفق 
عليها لتعديل د�ستور عام 1945، ويف بع�س احلالت، اقرتحت بدائل اإن مل يتم التو�سل اإىل توافق يف 

الآراء. وافتتح الربملان مفاو�سات جديدة ب�ساأن التقرير، وذهب موؤيدو النظام القدمي من بني اأع�سائه 
)مبن فيهم النواب الع�سكريني املحافظني( اإىل حد الزعم اأن املقرتحات متادت بعيدًا. 

وحني بداأت روح التوافق يف اللجنة الربملانية تنهار، افتقر الربملان اإىل الإجراءات املطلوبة التي 
ت�ساعد يف اإجراء مناق�سة اأكرث عمقًا وبناء التوافق، يف حني مل تتوفر لدى بع�س الأع�ساء حديثي 

العهد للغاية بالربملان املعلومات الكافية ملناق�سة التقرير املعقد. ويف الواقع، نوق�س قرابة الثلث فقط 
من املقرتحات الواردة يف تقرير اللجنة. ومما زاد من تعقيد اخلالف الداخلي داخل الربملان هو 
اأن جماعات امل�سالح الأخرى املعنية بالإ�سالحات الد�ستورية، مبا يف ذلك النخب غري املمثلة يف 

الربملان، بداأت بالت�سكيك مب�سداقيته بو�سفه جهاز املراجعة الوحيد.

وبحلول عام 2002، متكن الربملان من حل عدد من الق�سايا، واإن مل يخُل الأمر من جدال. و�سملت 
الق�سايا التي مت حلها م�ساألة الالمركزية، واإدراج حقوق الإن�سان، وو�سع جمل�س النواب كهيئة 

منتخبة، واإنهاء التمثيل الت�سريعي لل�سرطة واجلي�س، وتقلي�س بع�س �سالحيات ال�سلطة التنفيذية. 

وقد مت حل تلك امل�سكالت فقط بف�سل �سفقة تكتيكية بني اللجنة الربملانية واحلزبني الرئي�سيني يف 
الربملان، مما ي�سر ظهور قيادة يف اإطار ال�سلطة التنفيذية من �ساأنها اأن تقر حزمة التعديالت النهائية 
يف مواجهة عدم وجود اإجماع كامل على التعديالت. كما مت ابرام ال�سفقة يف حد ذاتها، لأنه مل ينتبه 
اإليها اأحد يف �سياقات ال�سطرابات التي وقعت داخل ال�سلطة التنفيذية على مدار جزء كبري من عام 

.2001
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العراق

الدرو�ص الرئي�سية
اأ�سا�سيًا  اأمرًا  نف�سها،  على  املنق�سمة  املجتمعات  يف  وبخا�سة  ال�سيا�سية،  الآراء  اإجماع  يعد  	•

و�سروريًا عند اإ�سدار م�سودة للد�ستور.
تفتقر  التي  احلالت  يف  منه  بد  ل  اأمر  اخلارجية  للجهات  اأقوى  دور  وجود  ي�سبح  اأن  	ميكن  	•

فيها حقا اجلهات الوطنية الفاعلة اىل �سيطرة كافية على عملية الإ�سالح اخلا�سة بها.
تلك  اأدوار  عن  التعبري  اإىل  احلاجة  العتبار  عني  يف  الأقليات  م�ساركة  مبداأ  ياأخذ  اأن  لبد  	•

الأقليات، اإ�سافة اإىل ع�سويتهم يف الهيئات ذات ال�سلة التي ت�سارك يف عملية الإ�سالح 
الد�ستوري.

خالل  من  �ساملة  الإ�سالح  لعملية  اإطارًا  توفر  التي  ال�سلة  ذات  الت�سريعات  تكون  اأن  ينبغي  	•
تغطية جميع جوانب ومراحل الإ�سالح الد�ستوري ذات ال�سلة.

اإن عملية الإ�سالح الد�ستوري التي تركز عليها درا�سة احلالة هذه متت ما بني عامي 2003 و 2005، 
بينما كان العراق ل يزال حمتاًل )مبوجب قرار جمل�س الأمن رقم 1483( وكانت تديره �سلطة 

الئتالف املوؤقتة التي تدعمها الوليات املتحدة. وقد تاأ�س�ست يف يناير/كانون الثاين 2005 جمعية 
وطنية انتقالية لالإ�سراف على �سياغة الد�ستور الذي اأُقر يف ا�ستفتاء اأكتوبر/ت�سرين الأول عام 2005. 

ولأن ال�سيعة كانوا ي�سكلون اأغلبية بن�سبة 60٪ يف ذلك الوقت، فقد مثلت ال�سمانات امللمو�سة لالأقليات 
ق�سية د�ستورية رئي�سية. ويف عام 2004، �سغط الزعماء الدينيون يف العراق على �سلطة الئتالف 

املوؤقتة لإلغاء خطتها لتعيني موؤمتر وطني ل�سياغة د�ستور. وبدًل من ذلك، جرت انتخابات للجمعية 
الوطنية النتقالية، �سمن الأطر القانونية التي و�سعها القانون الإداري النتقايل، الذي كان بحد ذاته 

ثمرة املفاو�سات بني الوليات املتحدة وزعماء ال�سيعة. 

ويحظى القانون الإداري النتقايل باأهمية لي�س فقط لأنه حدد هياكل احلكم املوؤقتة وعملية و�سع 
الد�ستور، ولكن لأنه اأعطى اأي�سًا موؤ�سرًا لتناول بع�س الق�سايا يف الد�ستور النهائي. وقد ن�س على 

�سبيل املثال، اأنه ل بد من اإمتام الد�ستور النهائي يف غ�سون �ستة اأ�سهر، اأي يف 15 اأغ�سط�س/اآب 
2005، وتقدميه للموافقة عليه من قبل ال�سعب يف موعد اأق�ساه 15 اأكتوبر/ت�سرين الأول 2005. 

كما اإ�سرتط القانون الإداري الإنتقايل اأي�سًا بدء العملية من جديد، مع جمعية وطنية منتخبة 
حديثًا، يف حال رف�س ال�ستفتاء اأو عجز اجلمعية الوطنية عن اإ�سدار م�سودة د�ستور بحلول منت�سف 

اأغ�سط�س/اآب، مما يزيد من املخاطر بالن�سبة ل�ساغلي املنا�سب. 
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لقد ركزت اأحدى املواد التي مل ي�سملها توافق الآراء على عدد الأ�سوات املطلوبة لعتماد الد�ستور 
يف ال�ستفتاء. وراأت بع�س الأحزاب اأن تعليق اعتماد الد�ستور على �سرط تاأييد الأغلبية الب�سيطة، 

واملوافقة عليه من قبل ثلثي الناخبني يف ثالث حمافظات على الأقل، لي�س فقط �سرطًا مت�سددًا جدًا، 
ولكنه يتعار�س اأي�سًا مع الأغلبية ويعد غري دميقراطي.

ويف انتخابات يناير/كانون الثاين 2005، التي قاطعها معظم العراقيني من ال�ُسّنة )حيث قيل اإن ن�سبة 
الإقبال من ال�ُسّنة مل تتجاوز 2٪(، مت انتخاب اجلمعية الوطنية النتقالية التي ت�سم 275 ع�سوًا بولية 

مزدوجة لإ�سدار الت�سريعات وو�سع اإطار لد�ستور جديد ودائم. وو�سعت اجلمعية النتقالية نظامها 
الداخلي، و�سكلت جلنة د�ستورية )�ُسميت بعد ذلك مفو�سية( لتويل املفاو�سات الد�ستورية وال�سياغة. 

وقد تاألفت هذه اللجنة يف البداية من 55 ع�سوًا، مثلوا التوازن ال�سيا�سي يف اجلمعية، حيث ا�ستحوذ 
ال�سيعة العراقيون يف الأ�سا�س على 48٪ من التمثيل. وبعد م�ساومة طويلة على الأرقام، ورمبا ملعاقبة 
العراقيني ال�ُسّنة ملقاطعة انتخاباتهم، مت تو�سيع اللجنة الد�ستورية لزيادة امل�ساركة ال�ُسّنية، ب�سم 10 

اأع�ساء اإ�سافيني غري منتخبني من ال�ُسّنة، و15 اآخرين كم�ست�سارين بحكم منا�سبهم. واعُتربت اللجنة 
بعد ذلك اأكرث �سموًل ومتثياًل، على الأقل يف املراحل النهائية من عملها. 

ورغم اأن القانون الإداري النتقايل العراقي اأقر بدور الت�ساور العام على الد�ستور، حيث مت اأغلب 
ذلك عن طريق مكتب امل�ساعدة التابع لالأمم املتحدة؛ اإل اأن اإ�سهامات اجلمهور مل تكن متاحة اإل بعد 

ال�ستقرار على معظم املقرتحات الد�ستورية يف اللجنة. غري اأن اجلمهور لعب دورًا يف ال�ستفتاء. 

وامل�سودة التي قدمتها اللجنة يف اأغ�سط�س/اآب 2005 ُرفعت اإىل جمل�س القيادة قبل ب�سعة اأ�سابيع 
فقط، وفقًا للقانون الإداري املوؤقت، للموافقة عليها قبل ال�ستفتاء. ويف هذه املرحلة، مل تكن القواعد 

وا�سحة ب�ساأن الدور املحدد للقادة فيما يتعلق بامل�سودة. وبالن�سبة لبع�س املراقبني، اأتاح ذلك 
فر�سة بالن�سبة للوليات املتحدة على وجه اخل�سو�س للتاأثري على التعديالت من خالل امل�ساركة يف 

مفاو�سات املجل�س، وهو هيئة اأقل �سموًل ومتثياًل من جلنة �سياغة الد�ستور. 

ولقد اعرتف الد�ستور ال�سادر بالأقليات يف العراق، والقواعد العرفية، ومبادئ ال�سريعة املاألوفة 
لغالبية املواطنني العراقيني العاديني، وجعلها خا�سعة للمبادئ الدولية حلقوق الإن�سان التي تركز على 

الأفراد.
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جنوب أفريقيا

الدرو�ص الرئي�سية
الكايف" بني  "التوافق  كان  فقد  الإ�سالح،  لعملية  اأمرًا حا�سمًا  كانت  ال�سعبية  امل�ساركة  اأن  رغم  	•

الأحزاب هو ال�سمان لنجاح العملية. 
التاريخية  العوامل  اإغفال  عدم  مع  الإمكان  بقدر  معا�سرة  تكون  اأن  اإىل  العملية  �سعت  	•

والتطورات الهامة التي �سبقتها.
وقبول  فيها،  امل�ساركة  من  املجتمع  �سرائح  خمتلف  للعملية  الكايف  الوقت  اإعطاء  مكن  لقد  	•

النتائج يف نهاية املطاف. 
واملحافظة على  الثقة  لبناء  قـَيـِّمـَة  للتغيري" اآلية  القابلة  الد�ستورية غري  "املبادئ  ا�ستخدام  وفر  	•

الهدف الأ�سا�سي من الد�ستور اجلديد، عن طريق �سمان التزامه مبا مت التفاق عليه يف بداية 
العملية.

كانت "املحادثات حول املحادثات" بني ممثلي حكومة جنوب اأفريقيا واملوؤمتر الوطني الأفريقي 
)ANC( قد بداأت بالفعل يف اأواخر الثمانينيات، مما اأ�سفر عن اتفاق مبدئي لإ�سفاء الطابع الر�سمي 

على تلك املحادثات، يف اإطار اإر�ساء الدميقراطية يف اجلمهورية واإنهاء الف�سل العن�سري. 

ويف عام 1990، قام الرئي�س دي كلريك، الذي كان احلزب الوطني الذي ينتمي له قد فر�س اأحكام 
الف�سل العن�سري يف عام 1948، برفع احلظر عن حزب املوؤمتر الوطني الأفريقي والأحزاب 

ال�سيا�سية الأخرى، و�سمح لها بالعودة من املنفى. وبحلول عام 1992، كانت املحادثات قد تبلورت 
يف �سورة منتدى للحوار متعدد الأطراف، وُعرف با�سم املوؤمتر من اأجل جنوب اأفريقيا دميقراطية 

)كودي�سا - CODESA(، والذي انهار بعد اأن مت التفاق على جمموعة اأ�سا�سية من املبادئ 
الد�ستورية. 

ويف ال�سنة التالية، اأخذ منرب جديد للمحادثات، ُعرف با�سم عملية التفاو�س متعددة الأحزاب 
)MPNP(، درو�سًا من املحادثات ال�سابقة، واقت�سرت تطلعاته على املفاو�سات ب�ساأن الإطار 

الد�ستوري لالنتقال الدميقراطي. وقد مثَّل املجل�س املفاو�س 26 حزبًا �سيا�سيًا يف عملية التفاو�س 
متعددة الأحزاب ، واأ�سرف على �سبع جلان فنية، مبا يف ذلك اللجنة الفنية لل�سوؤون الد�ستورية، التي 

اأعدت د�ستور 1994 املوؤقت.

وقامت بعدها جنوب اأفريقيا بانتخاب اجلمعية التاأ�سي�سية للتفاو�س على د�ستور دائم، وكتابة م�سودة 
له يف غ�سون �سنتني. ويف النتخابات نف�سها، انُتخب نيل�سون مانديال كاأول رئي�س اأ�سود جلنوب 

اأفريقيا، واأ�سبح الرئي�س ال�سابق دي كلريك نائبه الثاين. 

اإلصالحات الدستورية يف موضع التنفيذ: دراسات حالة  4



43

NIMD / IDEA / ASCعمليات الإ�سالح الد�ستوري والأحزاب ال�سيا�سية

ولقد اأ�سرف هذا الإطار لتقا�سم ال�سلطة بعد ذلك على املرحلة الأكرث اأهمية يف عملية و�سع الد�ستور. 
وكان هذا الإطار �ساماًل من حيث تكوين اجلمعية التاأ�سي�سية، يف حني جنحت الأمانة العامة للجمعية 

التاأ�سي�سية يف طرح عملية الت�ساور التي اجتذبت ما ل يقل عن مليوين مقرتح من عامة ال�سعب. ومت يف 
الواقع اتخاذ القرارات الرئي�سة ب�ساأن اخلالفات الد�ستورية يف املحادثات الثنائية املغلقة بني حزب 
املوؤمتر الوطني الأفريقي واحلزب الوطني، يف ظل ما كان ُي�سار اإليه وقتها با�سم مبداأ "توافق الآراء 

الكايف".

ون�س الد�ستور النتقايل لعام 1994 على اأن ل يدخل الد�ستور اجلديد حيز التنفيذ قبل ا�ستيفاء 
�سروط ثالثة. اأوًل، كان على اجلمعية الد�ستورية اعتماد الن�س الد�ستوري اجلديد باأغلبية الثلثني، 

وثانيًا، لبد اأن يتوافق الن�س مع املبادئ الد�ستورية التي اتفق عليها يف مرحلة ما قبل الد�ستور، 
وثالثًا، يجب اأن تكون املحكمة الد�ستورية مطمئنة اإىل احرتام ال�سيغة النهائية للن�س الد�ستوري لتلك 

املبادئ بالفعل واأنها تعك�سها.

ويتعني على املحكمة الد�ستورية وفقًا لالأحكام املتفق عليها يف عام 1994 من قبل املفاو�سني، مراجعة 
الن�س كامال بالتف�سيل، وذلك يف �سوء املبادئ الد�ستورية الأربعة والثالثني. بعد ذلك لبد اأن يجتاز 

الن�س حكم امل�سادقة يف �سورة قرار اإجماعي من جميع الق�ساة الأحد ع�سر اأو باأغلبية وا�سحة. 
ول ُيعترب الن�س الذي اأقرته اجلمعية التاأ�سي�سية ملزمًا قانونا ما مل ت�سدق املحكمة الد�ستورية على 

مطابقة جميع اأحكامه للمبادئ الد�ستورية  ولي�س قبل ذلك. وقد مت اإدراج ذلك الإجراء لأن عملية 
كتابة الد�ستور هي عملية قابلة للتفاو�س، ولي�ست ممار�سة جماهريية اأو بالأغلبية.

وقد بداأت جل�سات ال�ستماع للم�سادقة يف 1 يوليو/متوز 1996. و�ُسمح لالأحزاب ال�سيا�سية الت�سعة 
والع�سرين املمثلة يف اجلمعية التاأ�سي�سية، اإىل جانب جماعات امل�سالح، بتقدمي مذكرات وحجج فيما 

�سار اأكرب جل�سة ا�ستماع يف التاريخ القانوين جلنوب اأفريقيا. 

وقررت املحكمة بالإجماع يف 6 �سبتمرب/اأيلول على اأن الن�س الذي اعُتمد يف مايو/اأيار 1996 ل ميكن 
الت�سديق عليه لأنه مل يِف متامًا باملبادئ وال�سروط املتفق عليها يف املحادثات متعددة الأطراف. كما 

رف�ست املحكمة اأي�سًا ثمانية من مواده، مما اأجرب اجلمعية التاأ�سي�سية على النعقاد لتناول امل�سائل 
التي ت�سمنها احلكم. ويف 7 اأكتوبر/ت�سرين الأول، تو�سلت اجلمعية التاأ�سي�سية اإىل ت�سوية و�سوتت 

 .)IFP ل�سالح ن�س جديد، مل ي�سوت �سده اإل حزب واحد )وهو حزب اإينكاثا للحرية

ويف 11 اأكتوبر/ت�سرين الأول، جرى تقدمي الن�س اجلديد اإىل املحكمة الد�ستورية، التي منحت 
موافقتها بالإجماع يوم 4 دي�سمرب/كانون الأول. و�سار ذلك الن�س د�ستور جنوب اأفريقيا، الذي 

اعتمده الرئي�س نيل�سون مانديال ليدخل حيز التنفيذ يف 10 دي�سمرب/كانون الأول 1996.
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 ملخص نتائج دراسات
احلاالت السابقة

يكت�سب الد�ستور الدميقراطي �سرعيته بتوافق الآراء بني الأطراف ال�سيا�سية الفاعلة، وكذلك عن 
طريق اإدراج �سوت املواطنني واملوؤ�س�سات الأخرى، على الأقل حول الق�سايا املهمة اأو الأكرث اإثارة 

للجدل. والهدف الأ�سا�سي من العملية الد�ستورية لي�ص الو�سول اىل الد�ستور املثايل ، واإمنا اإىل 
توافق الآراء ال�سيا�سية ب�ساأن التحديات الد�ستورية الأكرث اإحلاحًا.

وينبغي عدم افرتا�ص اأن فريق �سياغة الد�ستور يف العمليات الد�ستورية يحظى بامل�سداقية 
والقبول من اجلميع، ول �سيما الأطراف املعنية . واإذا كانت العملية قائمة على املفاو�سات، فاإن 
ال�سكوك املتبادلة التي ينطوي عليها الأمر تتبلور يف فريق �سياغة الد�ستور. ورغم اأن �سياغة 

الد�ستور قد تبدو مهمة تقنية وتتطلب )بالن�سبة لكثري من امل�ساركني( اإتقانًا كبريًا للمو�سوع، اإل 
اأنها اأي�سًا نقطة حمورية للعملية ال�سيا�سية.



45

NIMD / IDEA / ASCعمليات الإ�سالح الد�ستوري والأحزاب ال�سيا�سية

مراحل اإلصالح الدستوري  5

ُتربز درا�سات احلالة التي ُقدمت يف الباب ال�سابق بو�سوح اأن كل عملية اإ�سالح د�ستوري متثل حالة 
فريدة وخمتلفة عن غريها. فالختالفات يف ال�سياق ال�سيا�سي، وم�ستويات امل�ساركة ال�سعبية، ومدى 

ال�سراعات الجتماعية وال�سيا�سية، اإ�سافة اإىل تعدد املعايري، ت�سري اإىل اأنه من ال�سعب عر�س حالت 
حمددة لالإ�سالح الد�ستوري على اأنها "اأف�سل املمار�سات" والتي ميكن اأن تكون منا�سبة يف اأماكن 

اأخرى.

غري اأن درا�سات احلالة الثمانية ت�سرتك يف عدد من اخل�سائ�س العامة، والتحديات التي تتم 
معاجلتها بطرق خا�سة تالئم كل بلد. وقد �سملت عمليات الإ�سالح جميعها، جهود التوعية وبناء 

توافق الآراء والعتماد والتنفيذ. وقبل كل �سيء، تو�سح احلالت التجريبية، الطبيعة ال�سيا�سية 
لالإ�سالح الد�ستوري والدور املركزي الذي تلعبه الأحزاب ال�سيا�سية طوال هذه العمليات. 

وتظهر اخلربات العملية لالإ�سالح الد�ستوري، اأن العمليات اخلالفية، كالتفاو�س بني الأحزاب، وبناء 
توافق الآراء، ل تعزز "الد�ساتري املثلى" اأو "الثورات الد�ستورية"، واإمنا يتمخ�س عنها يف الغالب 

خطوات متوا�سعة، ولكنها حا�سمة على الدرب الطويل نحو الإ�سالح الدميقراطي التدريجي.

ويهدف هذا الباب اإىل تقدمي ملحة عامة عن املراحل الأ�سا�سية لالإ�سالح الد�ستوري، واإبراز املالمح 
امل�سرتكة لكل مرحلة من هذه املراحل. وترد اأمثلة من درا�سات احلالة املذكورة يف الباب الرابع لإثبات 

اأهمية التعاون بني الأحزاب من اأجل اإبقاء عملية الإ�سالح على امل�سار ال�سحيح. وعلى هذه الأ�س�س 
التجريبية ت�ستند املبادئ التوجيهية لالإ�سالح الد�ستوري، التي مت حتديدها يف بداية هذه الوثيقة.

ال�سكل 1.5  

املراحل الرئي�سة لالإ�سالح الد�ستوري

العتماد والتنفيذ املداولت حول 
املحتوى وال�سياغة التوعية والت�ساور التح�سري
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متر عمليات الإ�سالح الد�ستوري مبراحل مماثلة، تت�سم كل منها بعدد من اخل�سائ�س الرئي�سية 
التي يجب تناولها بطريقة تالئم كل بلد.

وتواجه اجلهات الفاعلة املعنية بعمليات الإ�سالح الد�ستوري عددًا من التحديات املماثلة يف هذه 
املراحل بعينها. ويعطي ال�سكل 5.2 ملحة عامة عن هذه امل�سائل املتكررة، ويقدم توجيهات مفيدة يف 

البحث عن حلول خا�سة بكل بلد. 

ال�سكل 2.5  

خ�سائ�ص مراحل الإ�سالح الد�ستوري

التعديالت  	•
التعميم 	•

التثقيف 	•
ال�ستفتاء  	•

الفرعي القانون  	•
الر�سد 	•

•	ال�سمولية
القرار •	�سنع 

•	ال�سفافية
•	ال�ستقاللية

•	الت�ساق
•	الآراء

•	الر�سد

•	املعلومات
•	التثقيف
•	امل�ساركة

•	الر�سد
•	التجميع

•	الأهداف
•	املبادئ

الطريق •	خريطة 
الزمني •	اخلط 

•	امليزانية
•	املوؤ�س�سات

•	اللتزام
•	امل�ساكل

•	التحليل

العتماد والتنفيذ املداولت حول 
ال�سالح التوعية والت�ساور التح�سري

وتو�سح الفقرات التالية هذه اخل�سائ�س باإيجاز، و�سيتم �سرحها مع اأمثلة من درا�سات احلالة. ومرة 
اأخرى، لي�س الق�سد من ذلك هو تقدمي خطة للبلدان التي ت�سرع يف الإ�سالح الد�ستوري، واإمنا توفري 

نقطة مرجعية م�ستمدة من جتارب الإ�سالح الفعلية، والإ�سهام يف النقا�س اخلا�س بكل بلد.

1.5 املرحلة التحضريية
اإن بناء اأ�سا�س متني لالإ�سالح الد�ستوري قبل بدء املداولت، التي تكون يف كثري من الأحيان طويلة 

وح�سا�سة من الناحية ال�سيا�سية، هو اأمر حا�سم لتحقيق نتيجة ناجحة. ومن امل�سائل التي ينبغي 
اأخذها يف العتبار خالل هذه املرحلة ما يلي: 

الإ�سالح  بعملية  اللتزام  وتوفري  الأهداف  حتديد  	•

تتباين حالت غانا واإندوني�سيا وجنوب اأفريقيا تباينًا كبريًا مع جتربة مالوي. ورغم اأن احلوار بني 
الأحزاب حول اأهداف ونطاق الإ�سالحات قد عمل يف احلالت الأوىل على خلق اأ�سا�س �سيا�سي لتلك 

مراحل اإلصالح الدستوري  5
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الإ�سالحات، فقد كان الإ�سالح يف احلالة الأخرية مـُقادًا من قبل ال�سلطة التنفيذية منذ البداية. 
وتو�سح جميع درا�سات احلالة اأن الأحزاب ال�سيا�سية هي اجلهات الفاعلة الرئي�سية يف جميع مراحل 

عملية الإ�سالح الد�ستوري، واإن تعزيز التفاق بني الأحزاب حول اأهداف الإ�سالح يف هذه املرحلة 
الأولية هو نقطة انطالق اأ�سا�سية.

الإ�سالح  عملية  يف  بها  لال�سرت�ساد  اأ�سا�سية  دميقراطية  مبادئ  على  التفاق  	•

كثريًا ما ُي�سار اإىل حالة جنوب اأفريقيا يف هذا ال�سدد. فقد مت حتديد ما ل يقل عن 34 مبداأً د�ستوريًا 
يف البداية. وعالوة على ذلك، فقد جرى تكليف املحكمة الد�ستورية بالتحقق فيما اإذا كان الد�ستور 
اجلديد يتما�سى مع هذه املبادئ الدميقراطية الأ�سا�سية يف نهاية عملية الإ�سالح. ويف غانا، ن�ست 

جلنة مراجعة الد�ستورية علنًا يف مرحلة مبكرة على اأن عملية الإ�سالح يجب اأن حتمي الوحدة 
الوطنية )املحتوى(، واأن تتم بطريقة �ساملة وم�ستقلة )العملية(. وقد عملت املبادئ الأ�سا�سية للتكامل 
والوحدة الوطنية يف اإندوني�سيا ال�سا�سعة، على اإر�ساد عملية الإ�سالح الالحقة والتداول حول املحتوى. 
واأكدت الت�سريعات التي وجهت عملية الإ�سالح يف العراق )من بني عوامل اأخرى( على �سرورة حماية 

حقوق الأقليات. وقد ا�سُتخدم هذا املبداأ الت�سريعي يف مرحلة لحقة يف عملية ال�سالح لزيادة متثيل 
الأقلية ال�ُسنّية يف املداولت. وتو�سح هذه التجارب العملية ميزة التو�سل اإىل اتفاق يف مرحلة مبكرة، 
حول عدد من املبادئ الدميقراطية التي توجه )وحتمي( عملية الإ�سالح الالحقة واملتقلبة وم�سمون 

املداولت اأي�سًا.

وميزانية  الزمني  واجلدول  الطريق  خريطة  حول  الآراء  يف  توافق  اإىل  الو�سول  	•
الإ�سالح 

تبني التجربة العملية اأهمية تو�سيح اخلطوات املختلفة يف عملية الإ�سالح برمتها قبل الدخول يف 
مداولت حول املحتوى. وي�ساعد ذلك على احلد من اجلدل حول عملية الإ�سالح التي تن�ساأ يف مرحلة 
لحقة، حني ميكن لوجهات النظر املتناق�سة اأن ت�ستمر، وي�سيطر التوتر على العالقات بني امل�ساركني. 

وميثل عدم وجود جدول زمني وا�سح من هذا القبيل، اإحدى نقاط ال�سعف الرئي�سة يف عملية 
الإ�سالح اجلارية حاليًا يف غانا. ورغم اأن وجود جدول زمني للمداولت حول املحتوى يحول يف الغالب 

دون ا�ستمرارها لفرتة اأطول من الالزم، فاإن حالة العراق ت�سري اإىل اأن وجود جدول زمني طموح 
للغاية، يطرح اأي�سًا العديد من التحديات. ومتثل جهود الإ�سالح الأخرية يف كينيا مثاًل خلريطة 

طريق وجدول زمني �ساهما بنجاح يف ال�ستمرار يف ال�سغط على اجلهات املعنية. واأخريًا، فاإن و�سع 
ميزانية واقعية )ومعلنة( لعملية الإ�سالح، يقلل من خطر تعطل عملية الإ�سالح يف منت�سف الطريق 

ب�سبب العقبات املالية.

الفعلية الإ�سالح  عملية  لتوجيه  املوؤ�س�سات  اختيار  	•

تت�سم املوؤ�س�سات العاملة يف جمال الإ�سالح الد�ستوري باعتمادها ال�سديد على ال�سياق، كما يتبني 
من درا�سات احلالة. وت�سمل املوؤ�س�سات املعنية اجلمعيات التاأ�سي�سية، وجلان مراجعة الد�ستور، 

وجلان اخلرباء، واللجان الربملانية، وال�سلطة الت�سريعية، وال�سلطة التنفيذية. ويف حني اأن 
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اخليارات املوؤ�س�سية تتحدد يف �سوء ال�سياقات، فاإن ثمة درو�سًا قانونية و�سيا�سية اأكرث عمومية ميكن 
اإ�ستخال�سها والإ�ستفادة منها اأي�سًا. وُتربز حالت بوليفيا وكينيا ومالوي على وجه اخل�سو�س اأهمية 

حتديد العالقات الر�سمية بني املوؤ�س�سات العاملة يف جمال الإ�سالح وال�سلطة الت�سريعية وال�سلطة 
ن يف  التنفيذية. كما تو�سح جميع درا�سات احلالة اأي�سًا، اأن اخليارات املوؤ�س�سية املتخذة ينبغي اأن متكِّ
املقام الأول من بناء توافق الآراء الواقعي بني اأ�سحاب امل�سالح ال�سيا�سية الرئي�سة، ب�ساأن التحديات 

الد�ستورية الأكرث اإحلاحًا، بدًل من و�سع عملية مبالغة يف الطموح وتهدف اإىل تعزيز د�ستور مثايل.

والنقا�ص  للت�ساور  الرئي�سية  الد�ستورية  الق�سايا  حتديد  	•

اأثناء التح�سري لإجراء ا�ستطالع راأي �سعبي، اأظهرت املوؤمترات بني اأ�سحاب امل�سلحة واملفاو�سات 
ال�سيا�سية يف بع�س درا�سات احلالة، مزايا التو�سل اإىل اتفاق �سيا�سي حول الق�سايا الد�ستورية 

الرئي�سة التي ينبغي معاجلتها. ويف غانا، حددت الأحزاب ال�سيا�سية معًا 30 ق�سية رئي�سة لالإ�سالح، 
على اأ�سا�س �سنوات من النقا�س العام وامل�ساهمة الأكادميية. ويف زمبابوي، وافقت الأطراف الثالثة 

على قائمة اأولويات للت�ساور بعد عملية تفاو�س طويلة ودقيقة. ويف كينيا تركزت املفاو�سات ال�سيا�سية 
على م�ساألتني �سيا�سيتني رئي�سيني، وهما انتقال ال�سلطة وتفوي�س ال�سلطة التنفيذية. ول ميكن جمع 

وجهات نظر املواطنني العاديني عن كل مادة من املواد الد�ستورية يف وقت لحق يف هذه العملية، لذا 
ي�ستلزم اأي برنامج ا�ست�ساري عملي جهودًا يف الوقت املنا�سب لالتفاق على قائمة اأولويات للم�سائل 

الد�ستورية.

وا�ستيعابها ال�سعبية  النظر  وجهات  لتحليل  اآلية  على  التفاق  	•

واإذا كان من املخطط اإجراء برامج ا�ست�سارية �سعبية، فاإن توقيت هذه املبادرات مهم جدًا، متامًا 
كوجود اآلية مقبولة على نطاق وا�سع ملعاجلة وجهات النظر ال�سعبية املتباينة. ويف حالة العراق على 

�سبيل املثال، مل تطرح نتائج جل�سات ال�ستماع العلنية على الطاولة اإل بعد ت�سوية معظم الق�سايا 
بالفعل. ويف زمبابوي، اأدى عدم وجود اآلية وا�سحة لتقدير اأهمية امل�ساهمات ال�سعبية والتعامل معها، 

اإىل ماأزق �سيا�سي مل يتم حله اإل بعد اأ�سابيع من املفاو�سات بني الأحزاب. ويف غانا اأي�سًا، اأ�سار 
اأع�ساء اللجنة اإىل اأنهم واجهوا حتديات يف التعامل مع الكثري من الآراء ال�سعبية هناك. 

2.5 مرحلة التوعية والتشاور
ميكن اأن ي�ساهم رفع م�ستوى الوعي ال�سعبي بعملية الإ�سالح الد�ستوري وم�سمونه والتمكني من 

امل�ساركة، يف حتقيق �سرعية النتيجة النهائية وا�ستدامتها.

ال�سعبي الوعي  م�ستوى  لرفع  املدين  والتثقيف  املعلومات  توفري  	•

اإذا �سمحت عملية الإ�سالح الد�ستوري بامل�ساركة العامة، فالبد اأن يكون ال�سعب على علم واطالع 
بالق�سايا الد�ستورية الكربى، ف�ساًل عن اخل�سائ�س الرئي�سة لعملية الإ�سالح نف�سها. ويف بوليفيا 
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49

NIMD / IDEA / ASCعمليات الإ�سالح الد�ستوري والأحزاب ال�سيا�سية

وغانا وجنوب اأفريقيا، نظمت موؤ�س�سات الإ�سالح حمالت التوعية العامة، وبرامج التثقيف املدين 
حول امل�سمون وامل�سائل الإجرائية. ويف العراق، تولت الأمم املتحدة اإجراء معظم هذه املهمة، واإن 
كان ذلك يف مرحلة متاأخرة. وا�ستفادت جلنة الإ�سالح احلالية يف غانا اأي�سًا ب�سورة كبريًة، من 

اجلهود التي تبذلها موؤ�س�سة ظلت تعمل منذ اأوائل الت�سعينيات، ومكلفة د�ستوريًا بتوفري التثقيف املدين 
وال�سيا�سي على اأ�سا�س ثابت ولي�س موؤقت. ويف بع�س احلالت، فاإنه قد تكون هناك حاجة اإىل اإن�ساء 

اآلية ر�سد لهذه الربامج التعليمية والتثقيفية للتاأكد من حيادها. وبالإ�سافة اإىل هذه اجلهود املتوازنة 
ن�سبيًا، فاإن برامج التوعية والتثقيف املدين املوؤثرة، تنفذ دائمًا من قبل جماعات امل�سالح ال�سيا�سية 

واملدنية والدينية، على اأ�سا�س م�سالح خا�سة جدًا. وُتعد بوليفيا وكينيا وزمبابوي اأمثلة وا�سحة يف 
هذا ال�سدد. وذلك يوؤكد، مرة اأخرى، الطبيعة ال�سيا�سية لكل مرحلة من مراحل عملية الإ�سالح 

الد�ستوري.

الإ�سالح عملية  يف  ال�سعبية  امل�ساركة  �سمان  	•

�سارك النا�س بكثافة يف عملية الإ�سالح الد�ستوري يف بوليفيا وغانا وكينيا وجنوب اأفريقيا وزمبابوي. 
وقد ورد اأكرث من مليوين م�ساهمة يف جنوب اأفريقيا، بينما تلقى كل حي يف غانا زيارتني، وبا�ستخدام 

و�سائل الت�سال احلديثة، وقد متخ�س ذلك عن اأكرث من 80 األف م�ساهمة �سعبية للجنة مراجعة 
الد�ستور يف غانا. ويف بوليفيا كانت جماعات امل�سالح املختلفة تعمل يف املقام الأول مبثابة قناة 

للم�ساركة غري املبا�سرة، يف حني اأن انتخاب اأع�ساء هيئة مراجعة الد�ستور  جعل التمثيل الدميقراطي 
ممكنًا. وكان ذلك �سحيحًا يف العراق اأي�سًا، واإن كان اإىل حد ما اأقل ب�سبب املقاطعة اجلزئية 

لالنتخابات. ويف مالوي، ُنظمت موؤمترات اأ�سحاب امل�سالح و�سارك املجتمع املدين بن�ساط، على 
الرغم من اأن ال�سالت مع املواطنني العاديني كانت اأ�سعف بكثري. اإن امل�ساركة ال�سعبية لديها القدرة 

على الإ�سهام ب�سكل كبري يف �سرعية النتيجة النهائية لعملية الإ�سالح الد�ستوري، وو�سع الأ�س�س 
لإجراء ا�ستفتاء ختامي. ومن ناحية اأخرى، تربز حالتا العراق واإندوني�سيا اأن قلة امل�ساركة ال�سعبية 

املبا�سرة ل تعيق العملية من حتقيق اأهدافها بال�سرورة. ويف احلالت التي جتمع فيها وجهات النظر 
ال�سعبية، فاإن هناك حاجة اإىل اأ�سلوب منهجي جلمع كل امل�ساهمات الواردة، وعادًة ما يكون ذلك يف 
�سكل تقارير مو�سوعية لتقدميها ومناق�ستها اأثناء املداولت الالحقة للمحتوى ويف مرحلة ال�سياغة. 

3.5 مرحلة التداول حول احملتوى والصياغة
ل ميكن توفري خمطط تف�سيلي للبيئة املوؤ�س�سية التي  جتعل من بناء توافق الآراء حول الق�سايا 
الد�ستورية واإمتام الإ�سالح الد�ستوري ممكنًا ب�سورة ناجحة. وت�سكل املفاو�سات بني الأحزاب 

�سلب هذه املرحلة، وحتدد النتيجة اإىل حد كبري. وا�ستنادًا اإىل احلالت املذكورة يف الباب الرابع، 
ي�سلط هذا الباب ال�سوء على بع�س العنا�سر الرئي�سية التي توؤثر على مثل هذه العملية من التفاو�س 

ال�سيا�سي.
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املحتوى  حول  التداول  خالل  ال�سمولية  من  عاٍل  م�ستوى  �سمان  	•

قبل ال�سروع يف املفاو�سات الفعلية حول املحتوى، فاإن م�ساألة حتديد من يجل�س حول طاولة املفاو�سات 
اأمر يف غاية الأهمية. وحتديدًا، فاإنه نظرًا للحاجة اإىل متثيل جميع الفئات "ال�سيا�سية" يف املجتمع، 

فقد مت تعيني 25 من ممثلي ال�ُسّنة يف اجلمعية الوطنية النتقالية يف العراق. ويف بوليفيا ، وبعد 
ان�سحاب عدد كبري من النواب من اجلمعية التاأ�سي�سية يف عام 2007، خ�سرت الهيئة قدرًا كبريًا 

من �سرعيتها، مما حال دون تو�سلها اإىل و�سع د�ستور مقبول. ويف اإندوني�سيا، كان اإدراج عدد من 
اأ�سحاب ال�سلطة احلاليني �سروريًا لتحقيق الإ�سالحات من قبل الزعماء النا�سئني، ورغم اأن ذلك 
اأي�سًا قد حّد من نطاق هذه الإ�سالحات. ولأن املفاو�سات ال�سيا�سية يف معظمها حتدد مدى جناح 

عملية الإ�سالح الد�ستوري، فاإن من املرتتب اأن ت�سمل املداولت حول املحتوى ومرحلة ال�سياغة جميع 
اأ�سحاب العالقة وامل�سلحة ال�سيا�سية، ول �سيما الأقليات.

اجلمود  وك�سر  ال�سرتاتيجي  القرار  ل�سنع  اآلية  و�سع  	•

يف مواجهة وجهات النظر العديدة املتناق�سة وامل�سالح املتعار�سة، تربز اأهمية هذا النوع من اآلية 
�سنع القرار، كعامل مهم يف جناح عملية الإ�سالح الد�ستوري باأكملها. وقد متكنت الأحزاب يف جنوب 
اأفريقيا من التقدم مبجرد اعتماد مبداأ "التوافق الكايف"، مما حال دون ا�ستحواذ امل�سالح ال�سغرية 

على العملية حل�سابها. ويف اإندوني�سيا، فاإن قرار الإبقاء على الن�س الأ�سلي للم�سائل الد�ستورية 
َمَن التقدم يف العملية. ويف كينيا،  بالن�سبة للنقاط التي تعذر الو�سول اإىل توافق يف الآراء حولها قد �سَ
اأدى ا�سرتاط اأغلبية الثلثني يف الربملان لإجراء تعديالت معينة، اإىل احلد من تاأثري امل�سالح ال�سيقة 

املدرجة �سمن الد�ستور. ويف بوليفيا، عمل ف�سل التعديل يف احل�سول على تاأييد اأغلبية الثلثني يف 
اجلمعية التاأ�سي�سية، على تن�سيط اآلية ك�سر اجلمود يف احلوار غري الر�سمي بني الأحزاب، يف حني كان 
ال�ستفتاء مبثابة املالذ الأخري. وتو�سح جميع درا�سات احلالة ، اأهمية وجود عملية متفق عليها ل�سنع 

القرار واآلية لك�سر اجلمود، لتحفيز عملية بناء توافق الآراء، رغم اأن ذلك يتم بطريقة تعتمد ب�سدة 
على ال�سياق.

الر�سمية  غري  واملفاو�سات  ال�سفافية  بني  املوازنة  	•

تت�سمن جميع درا�سات احلالة اأمثلة للحظات حا�سمة يف عملية الإ�سالح، حيث اأتاحت املناق�سات غري 
الر�سمية واملفاو�سات وراء الأبواب املغلقة بفعالية، عملية الأخذ والعطاء بني اخل�سوم ال�سيا�سيني. ومع 

ذلك، ومن اأجل �سمان �سرعية النتيجة النهائية، فاإن الثقة ال�سعبية يف العملية هامة جدًا، وكذلك متكني 
النا�س من م�ساءلة نوابهم عن النتيجة النهائية، و�سمان م�ستويات ال�سفافية يف املداولت الفعلية.

الإ�سالح حول  النقا�ص  خالل  ال�ستقاللية  على  احلفاظ  	•

تبني كل درا�سات احلالة على نحو مقنع اأن املداولت الد�ستورية لي�ست مناق�سات تكنوقراطية ميكن 
عزلها عن التدخل ال�سيا�سي، اأو اإعطائها م�ستويات من ال�ستقاللية بعيدة عن ال�سيا�سة. ففي كينيا، 

كان التوافق بني الأحزاب الذي مت التو�سل اإليه يف املو�سوعات ال�سعبة، مثل انتقال ال�سلطة وال�سلطات 
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التنفيذية، مبثابة حافز لعملية الإ�سالح برمتها. ويف زمبابوي، كانت العالقات بني الأحزاب 
واملفاو�سات الد�ستورية يف جمملها، حتدد كل خطوة �سغرية يف عملية الإ�سالح الطويلة. ويف بوليفيا، 

مل تكن اجلمعية التاأ�سي�سية هي التي متكنت من تقدمي ن�س متت املوافقة عليه علنًا، واإمنا كانت 
املفاو�سات النهائية بني الرئي�س والكوجنر�س، وبني الأحزاب ال�سيا�سية التي �سنعت الفرق يف النهاية. 

ويف اإندوني�سيا اأي�سًا، كانت التنازلت ال�سيا�سية التي ُقدمت يف املرحلة النهائية حول عدد حمدود 
من الق�سايا، هي التي اأدت اإىل التقدم. ومن ثم فاإن ا�ستقاللية عمليات الإ�سالح الد�ستوري هي اأمٌر 
ن�سبي اإىل حد كبري. ولهذا ال�سبب حتديدًا، فاإن املبادئ التوجيهية لالإ�سالح الد�ستوري املعرو�سة يف 

هذه الوثيقة، تهدف يف املقام الأول اإىل تزويد الأحزاب ال�سيا�سية باأفكار جديدة.

املعتمدة الد�ستورية  املواد  بني  القانوين  الت�ساق  �سمان  	•

ورد العديد من التناق�سات القانونية بني املواد الد�ستورية يف الد�ساتري التي و�سعت يف اأوروبا ال�سرقية 
يف الت�سعينيات، وقد اأدت هذه اإىل ظهور حتديات هامة، فر�ست عقبات يف احلكم عند النتقال اإىل 
الدميقراطية. كما اأن اإ�سراك اخلرباء القانونيني على امتداد مرحلة التداول وخ�سو�سًا يف مرحلة 

ال�سياغة، ي�ساعد على منع ظهور مثل تلك العقبات مبجرد اعتماد الد�ستور.

والر�سد  الآراء  ل�ستقاء  اآليات  و�سع  	•

ي�ساعد التاأكد من ت�ساور امل�ساركني يف مرحلة املداولت بانتظام مع جمموعات م�ساحلهم، اإ�سافة 
اإىل ا�ستقاء الآراء، على اإن�ساء قاعدة دعم للتوافق الذي يتم التو�سل اإليه. كما ميكن اأن يحافظ 

الر�سد اخلارجي للمداولت وال�سياغة على ثقة اجلمهور يف العملية، كما يجعل النا�س على دراية 
مبجريات الأمور.

4.5 مرحلة االعتماد والتنفيذ
متثل مرحلة التنفيذ جزءًا ل يتجزاأ من عملية الإ�سالح، رغم اأنه ل ُينظر اإليها على هذا النحو يف 

كثري من الأحيان. ويظل الإ�سالح الد�ستوري غري فعال اإذا مل ترُتجم النتائج املعتمدة على نحو كاِف 
اإىل قوانني فرعية، وموؤ�س�سات تقام على اأر�س الواقع.

الأحزاب  بني  التفاقيات  على  التعديالت  اإدخال  منع  	•

ومبجرد التو�سل اإىل اتفاق بني الأحزاب، على اأ�سا�س ال�ستفتاء ال�سعبي اأو تبادل امل�سورة بني اأ�سحاب 
العالقة وامل�سلحة، ب�ساأن تنقيح د�ستور اأو �سياغته، فاإنه ينبغي اأن حتتوي هذه العملية على �سمانات 

للحيلولة دون تغيري مثل هذا التفاق يف املرحلة النهائية من قبل اجلماعات القوية اأو الأفراد. وقد 
حدثت اأمثلة لذلك يف درا�سة احلالة الكينية. ورغم اأن النزاعات القانونية قد جتعل من ال�سعب على 

اجلهات ال�سيا�سية الفاعلة تغيري نتيجة اتفاق مت التو�سل اإليه عن طريق التفاو�س، فاإن اللتزام املعلن 
بني الأحزاب بالنتائج ميكن اأخذه بعني العتبار اأي�سًا.
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وتوعيتهم النا�ص  بني  النهائية  النتيجة  ن�سر  	•

لتمكني النا�س من تقبُّل التغيريات والد�ستور اجلديد اأو املنقح، فاإن و�سع برنامج للتثقيف ال�سيا�سي يف 
هذه املرحلة ُيعد جـُزءًا ل يتجزاأ من عملية الإ�سالح.

فرعية قوانني  اإىل  الد�ستورية  التفاقات  ترجمة  	•

مبجرد اإجراء ال�ستفتاء على د�ستور مقرتح، عادًة ما ينخف�س الهتمام العام والدويل ب�سكل ملحوظ. 
ومع ذلك،  يتعني اتخاذ خطوات حا�سمة يف عملية الإ�سالح. كما اأن ترجمة التفاقيات الد�ستورية اإىل 
قوانني فرعية، واإقامة املوؤ�س�سات احلديثة، وو�سع ال�سيا�سات واإعادة تخ�سي�س امليزانيات، تعترب كلها 

اأمور بالغة الأهمية. ويف كينيا، فقد مت اإن�ساء هيئة خا�سة ملراقبة تنفيذ الد�ستور الذي اعُتمد حديثًا، 
للتحقق مما اإذا كانت عملية الإ�سالح ل تزال على الطريق ال�سحيح يف هذه املرحلة النهائية.

مراحل اإلصالح الدستوري  5



53

NIMD / IDEA / ASCعمليات الإ�سالح الد�ستوري والأحزاب ال�سيا�سية

الدساتري املتاحة على شبكة االنرتنت

التي  الإن�سان’؛  حلقوق  الأفريقي  القانون  وثيقة  بيانات  ‘قاعدة  	•
ت�ست�سيفها جامعة بريتوريا، جنوب اأفريقيا.  يظهر الد�ستور حتت 

عنوان ‘الت�سريعات الوطنية’ بعد النقر على ا�سم البلد.
http://www.chr.up.ac.za/index.php/documents-by-
country-database.html

يف  الوطنية  الد�ساتري  بكل  اأبجدية  قائمة  الد�ستور’:  عن  ‘الباحث  	•
العامل تقريبًا، اأعدها جمموعة من املتطوعني، وا�ست�سافتها جامعة 

ريت�سموند يف الوليات املتحدة الأمريكية.
 http://confinder.richmond.edu

الو�سول  املوقع  هذا  الوطنية’ يتيح  ‘الد�ساتري  الإلكرتوين  املوقع  	•
اإىل د�ساتري 104 دول. وهو جزء من مبادرة جمعية الد�ستور، وهي 

منظمة خا�سة غري ربحية، مكر�سة لتعزيز مبادئ احلكم اجلمهوري 
الد�ستوري، تاأ�س�ست يف عام 1994 ويقع مقرها يف الوليات املتحدة.

http://www.constitution.org/cons/natlcons.htm

قائمة باملواقع الإلكرتونية للد�ساتري احلكومية يف معظم بلدان العامل،  	• 
برعاية م�سروع الد�ساتري املقارنة )CCP( ويقع مقره يف الوليات 

املتحدة، وت�ست�سيفه جامعة اإلينوي. وي�سم م�سروع الد�ساتري املقارنة 
م�ستودعًا حيث يتم حفظ 173 وثيقة د�ستورية )19 منها من اأفريقيا(. 

ويدعي املوقع امتالكه 720 ن�سا د�ستوريًا �سوف يتيحها للجمهور بعد 
حتديد حقوق التاأليف والن�سر لكل ن�س. 

http://portal.clinecenter.illinois.edu/cgi-bin/rview_
search?REPOSID=1&mode=browse 
http://www.comparativeconstitutionsproject.org/ 
http://www.constitutionmaking.org/files/
GovernmentConstitutionWebsites.pdf

الدولية،  العمل  ملنظمة  بيانات  قاعدة  وهي  ناتليك�س،  بيانات  قاعدة  	•
تقدم معلومات حول ال�سمان الجتماعي، والت�سريعات املتعلقة 

بحقوق الإن�سان.
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.
byCountry?p_lang=en

ال�سوابق  قانون  اإىل  اأفريقيا’ الو�سول  قانون  ‘املرا�سل:  موقع  يتيح  	•
الق�سائية وامل�سادر الثانوية للم�سائل القانونية، ف�ساًل عن الن�سخ 

املحلية للن�س الكامل ل�ستة د�ساتري اأفريقية )اإثيوبيا ورواندا 
وال�سنغال وجنوب اأفريقيا وال�سودان واأوغندا(. اأول من بداأ هذا املوقع، 
القا�سي فران�سي�س م. �سيكاندي، قا�سي ال�ستئناف ال�سابق يف اأوغندا، 

وهو يعتزم اإدراج جميع الد�ساتري يف قاعدة البيانات هذه يف امل�ستقبل.
 www.jurisafrica.org

اأوغندا(،  )كمبال،  الد�ستورية  للتنمية  اأفريقيا  �سرق  مركز  موقع  	•
ويتيح الو�سول اإىل 36 د�ستورًا وطنيًا للدول الأفريقية.

http://www.kituochakatiba.org/index.php?option=com_
 docman&task=cat_view&gid=34&Itemid=36

هذا  الإنرتنت’ يوفر  �سبكة  على  الد�ستوري  القانون  عن  ‘البحث  موقع  	•
املوقع و�سالت لد�ساتري العامل مبا فيها البلدان الناطقة بالفرن�سية 
)ل يعمل حاليًا(، وتقوم مكتبة جامعة �سيكاغو باإعداده والحتفاظ 

به.
 http://www2.lib.uchicago.edu/~llou/conlaw.html

مكتبة  اأعدتها  اأبجدية  قائمة  اأفريقيا:  من  الدولية  القانونية  املواد  	•
كورنيل القانونية وحتتوي على و�سالت للد�ستور بلغات متعددة، 

وكذلك اإىل مواقع اأخرى ذات اأهمية قومية، كالوزارات والت�سريعات 
وال�سفارات، وما اإىل ذلك.

http://www.law.cornell.edu/world/africa.html#cote

القانون  مكتبة  اأعدته  الذي  الإنرتنت  �سبكة  على  القانون  دليل  	•
يف الكوجنر�س )وا�سنطن، الوليات املتحدة(، يتيح الو�سول اإىل 

جمموعة كبرية من امل�سادر القانونية من جميع البلدان يف العامل.
http://www.loc.gov/law/help/guide/nations.php

كيمرب  ريت�سارد  قام  والتي  الر�سمية،  والبيانات  واملعاهدات  الد�ساتري  	•
بجمعها والحتفاظ بها.

 http://www.politicsresources.net/const.htm

الدويل’ الد�ستوري  ‘القانون  م�سروع  يوفر  	•"
)International Constitutional Law’ )ICL’ ترجمة 
الوثائق الد�ستورية باللغة الإجنليزية اإىل جانب الن�سو�س الأخرى 

ذات ال�سلة. كما يقدم الإ�سناد الرتافقي بني تلك الوثائق عن طريق 
تطبيق مفاتيح ICL التي ت�سمح مبقارنة �سريعة للن�سو�س الد�ستورية. 
الربوفي�سور اأك�سيل ت�سينت�سري هو املحرر وامل�سارك الرئي�س يف امل�سروع 

الذي ت�ست�سيفه جامعة برن يف �سوي�سرا.
http://www.servat.unibe.ch/icl/ 
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www.nimd.org :االلكرتوين

)ASC( مركز �لدر��سات �الأفريقية

اإن مركز الدرا�شات االأفريقية )ASC( هو معهد البحوث 
االأكادميية الوحيد يف هولندا املكر�ش كليًا لدرا�شة اأفريقيا. وهو 

ي�شطلع باالأبحاث العلمية حول البلدان االأفريقية الواقعة يف منطقة 
ال�شحراء الكربى يف جمال العلوم االجتماعية والعلوم االإن�شانية. 

ويحافظ مركز الدرا�شات االأفريقية على عالقات وثيقة مع 
اجلامعات واملوؤ�ش�شات البحثية الهولندية، وله �شالت عديدة 

مع وزارة ال�شوؤون اخلارجية واملنظمات غري احلكومية. وللمعهد 
على ال�شعيد الدويل، عالقات متينة مع ال�شبكات االأكادميية يف 

اأفريقيا، اإذ اأن معظم اأبحاثه ُترى بالتعاون مع زمالء وموؤ�ش�شات 
من اأفريقيا.

 ،Connecting-Africa وي�شت�شيف مركز الدرا�شات االأفريقية
وهو بوابة للمعلومات البحثية االأفريقية واملواد ال�شادرة من جميع 
اأنحاء العامل. كما يوفر اإمكانية الو�شول اإىل اأكرث من 30 األف من 
الوثائق واملعلومات عن اأكرث من 1300 خبري يف اأفريقيا واأكرث من 

800 منظمة من ذوات اخلربة يف اأفريقيا. وميكن الدخول اإىل 
موقع Connecting-Africa واالطالع على مزيد من املعلومات 

 عن مركز الدرا�شات االأفريقية عرب موقعه على االنرتنت:
www.ascleiden.nl

 �ملوؤ�س�سة �لدولية للدميقر�طية و�النتخابات
 International IDEA

اإن املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية واالنتخابات هي منظمة حكومية 
دولية تدعم الدميقراطية امل�شتدامة يف جميع اأنحاء العامل. وتتمثل 
مهمتها االأ�شا�شية يف دعم التغيري الدميقراطي امل�شتدام من خالل 

توفري املعرفة املقارنة، وامل�شاعدة يف االإ�شالح الدميقراطي، 
والتاأثري على ال�شيا�شات وال�شيا�شة.

و لدى املوؤ�ش�شة برنامج حمدد لبناء الد�شاتري، يعمل على رفع 
م�شتويات الوعي حول الدور الذي تلعبه عمليات بناء الد�شاتري يف 
اإدارة ال�شراعات وتعزيز الدميقراطية . وينطوي هذا العمل على 

توفري امل�شاعدة التقنية واملعرفة، واإمكانية الو�شول اإىل درو�ش 
تعليمية للجهات الفاعلة الوطنية والدولية امل�شاركة يف عمليات 

بناء الد�شاتري. وتقدم املوؤ�ش�شة خدماتها اأي�شًا ملجتمع عاملي 
من ممار�شي و�شع الد�شاتري، من خالل منابر احلوار الفعلية 

واالإفرتا�شية. وميكن االطالع على مزيد من املعلومات على موقع 
www.idea.int :املوؤ�ش�شة االلكرتوين

 نبذة عن املوؤلفني 

مارتن فان فليت: در�ش االأنرثوبولوجيا الثقافية وعلم االجتماع 
التنموي يف جامعة ليدن، حيث تخ�ش�ش يف ال�شيا�شة االأفريقية 
ومناهج البحث، وكتب ر�شالة املاج�شتري عن عملية الالمركزية 
يف مايل. وبني عامي 2004 و 2010 عمل لدى املعهد الهولندي 

للدميقراطية متعددة االأحزاب )NIMD(. وباالإ�شافة اإىل اإدارة 
برامج دعم االأحزاب ال�شيا�شية يف مايل وزامبيا، فقد اأ�شهم يف 

تطوير ا�شرتاتيجيات عامة لدعم االأحزاب، وعمل على حترير دليل 
املعهد الهولندي للدميقراطية متعددة االأحزاب بعنوان »كتابة ال�شري 

الذاتية لالأمم: حتليل مقارن لعمليات االإ�شالح الد�شتوري )2009(«. 
ويف عام 2009، ح�شل على متويل من وزارة خارجية هولندا لنيل 
درجة الدكتوراه من مركز الدرا�شات االأفريقية يف اليدن. ويركز 
بحثه على اآليات امل�شاءلة املحلية يف خم�ش دول اأفريقية؛ واإ�شهام 

النواب الربملانيني يف مايل يف ت�شكيل امل�شاءلة؛ والتحوالت يف النظام 
احلزبي يف مايل على مدى العقود القليلة املا�شية؛ واالإ�شالحات 

القانونية احلالية هناك. كما يعمل بانتظام على تقدمي اإ�شت�شارات 
يف وزارة اخلارجية يف هولندا، ومراكز البحوث واملنظمات غري 

احلكومية، كما يقوم بالتدري�ش يف موؤ�ش�شات خمتلفة.

وينالك و�هيو: خبري يف و�شع الد�شاتري والقانون الد�شتوري 
املقارن يف املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية واالنتخابات 

)International IDEA(. ويف عام 2008، عمل كمدير برنامج 

باالإنابة لدى مكتب املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف 
نيبال، حيث �شاعد يف و�شع برنامج لدعم العملية الت�شاركية لو�شع 
الد�شتور اأثناء حتول نيبال من احلرب اإىل ال�شالم ومن امللكية اإىل 

اجلمهورية. وكان قد �شارك قبل ذلك يف تقدمي امل�شورة ب�شاأن و�شع 
م�شودة الد�شتور يف كينيا، التي اأُحيلت اىل اال�شتفتاء يف عام 2005. 

ومن عام 2001 اإىل عام 2005، اكت�شب خربة عملية يف التنفيذ 
القومي ملعايري حقوق االإن�شان من خالل ا�شرتاتيجيات التقا�شي، 
بو�شفه من�شق برنامج حقوق االإن�شان االأفريقية وبرنامج الو�شول 

اإىل العدالة، وهي مبادرة كانت جزءًا من الق�شمني الكيني وال�شويدي 
للجنة الدولية لفقهاء القانون. وقد ح�شل على اإ�شادة من جمعية 

القانون يف كينيا يف عام 2004.

د. �أوغ�سطني ماغولووندو: حا�شل على �شهادة الدكتوراة 
ومتخ�ش�ش يف العلوم ال�شيا�شية ومدّرب يتمتع بخربة يف جماالت 
امل�شاعدة يف التحول نحو الدميقراطية والتعاون من اأجل التنمية 

وتعزيز االأحزاب ال�شيا�شية والالمركزية واإدارة ال�شراع، مع الرتكيز 
جغرافيا ب�شكل رئي�ش على منطقة ال�شحراء الكربى يف افريقيا. وهو 

من�شق برنامج اأفريقيا االإقليمي يف املعهد الهولندي للدميقراطية 
متعددة االأحزاب )NIMD(. وقبل ان�شمامه اىل املعهد، عمل 

اأوغ�شطني كخبري وطني يف املوؤ�ش�شة التقنية االأملانية )GIZ( يف 
مالوي، يف برامج تعزيز الالمركزية والدميقراطية واحلوار. وهو 
 حائز على جائزة الباحثني ال�شباب يف البلدان النامية من جامعة
Justus-Liebeg University of Giessen )اأملانيا( يف 

عام 2006 تكرميًا له على ر�شالة الدكتوراه يف عام 2005 بعنوان 
»امل�شاعدة يف اإدخال الدميقراطية كتحِد يواجه التعاون يف جمال 
التنمية: درا�شة مقارنة بني ال�شيا�شات العامة الثنتني من وكاالت 

التنمية ثنائية االأطراف )اأملانيا والواليات املتحدة االأمريكية( 
واثنتني من وكاالت التنمية متعددة االأطراف )برنامج االأمم املتحدة 

االإمنائي واالحتاد االأوروبي( وكيفية تنفيذها يف مالوي«.



مارتن فان فليت / وينالك و�هيو / �أوغ�سطني ماغولووندو

 عمليات اإلصالح الدستوري
واألحزاب السياسية

مبادئ للممارسة

توفر هذه �لن�سرة جمموعة من �ملبادئ �الإر�سادية لالإ�سالح �لد�ستوري بناء على �لتجارب �لعملية لعمليات �ال�سالح 
�لد�ستوري يف عدد من �لدول )بوليفيا وغانا و�ندوني�سيا و�لعر�ق وكينيا ومالوي وزمبابوي وجنوب �أفريقيا(. ورغم �أن 

�لهدف �الأول من هذه �لن�سرة يرتبط بدور �الحز�ب �ل�سيا�سية يف عملية بناء �لد�ستور، فاإنها وثيقة �ل�سلة �أي�سا بالعو�مل 
�الأخرى �ملرتبطة بعمليات مماثلة، كما �أنها تزود �لقارئ بنظرة �ساملة عن �ملر�حل �لعامة و�خل�سائ�ص و�لتحديات 

و�ملبادئ �لتوجيهية �لتي ميكن تطبيقها يف ظروف قطرية حمددة.

اليوم  وتقوم  هناك.  اأعي�ش  كنت  حني  كثب  عن  ت�شيلي  يف  الدميقراطي  التحول  �شخ�شيًا  �شهدت  "لقد 
العديد من ال�شعوب يف مناطق خمتلفة يف العامل باخلروج ب�شجاعة اإىل ال�شوارع تطالب باحلرية 

ال�شيا�شة والعدالة االقت�شادية. وحتتاج هذه الدول – اأو �شتكون يف حاجة – اإىل اعداد د�شاتري جديدة 
تعك�ش املثل العليا واآمال املواطنني العاديني. واأنا مقتنعة باأن املجتمع الدويل �شيقوم بدور مفيد يف 

م�شاعدة هذه الدول. ولكن التوا�شع واحرتام ملكية هذه الدول اأمر �شروري. واأنا اأقدر كثريًا هذه الوثيقة 
واأثق اأنها �شت�شاهم ب�شورة جيدة يف عمليات اال�شالح اجلارية حاليا يف العديد من الدول."

كاثلني فريييه
ع�شو الربملان الهولندي

الرئي�ش ال�شابق ملركز الدرا�شات االفريقية يف ليدن




