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ػٍ يجهظ اإلداسح فٙ يؤعغخ "يفزبح" فٙ انهمبء انزشبٔس٘ دٕل انًجبد٘ء  –كهًخ انغٛذ ٕٚعف دجبَٙ 

 انذعزٕسٚخ

 انذضٕس انكشٚى كم ثهمجّ،

 انغٛذاد ٔانغبدح

ٔثبنُٛبثخ ػٍ انششكبء يشكض انذساعبد انذعزٕسٚخ  "يفزبح"يؤعغخ إداسح نٙ ثبنُٛبثخ ػٍ يجهظ  ااعًذٕ
بنًشبٔساد ٔانذٕاس دٕل ثَفززخ انٕسشخ انخبصخ ٔإػالو انًشأح، أٌ ًٛخ فٙ جبيؼخ انُجبح ٔجًؼٛخ رُ

 انًجبدٖء انذعزٕسٚخ فٙ فهغطٍٛ.

بد ػهٗ يٍ رذذٚ  كفهغطٍُٛٛٛ ٔثبنشغى يٍ رضايُٓب يغ يب َٕاجّٓ  ،ْزِ انٕسشخ انزٙ رؼمذ انٕٛورأرٙ 
الو االلزصبد٘ انًضػٕو فٙ انغ يجبدثبدطالق إٔخبصخ يب ٚزجغذ فٙ  ،انغبدخ انذٔنٛخ نمضٛزُب انفهغطُٛٛخ

ٔيب ٚؼجش ػُّ يٍ يغٛشاد  ،ْٕٔ يب رى سفضّ يٍ لجم انشؼت انفهغطُٛٙ ٔانمٛبدح انفهغطُٛٛخ ،انًُبيخ انٕٛو
 .انزٕاجذ انفهغطُٛٙأيبكٍ ٔادزجبجبد فٙ يؼظى 

جطخ فٙ انًشراألعبعٛخ دٕل انمضبٚب انؼًم نهزجبدث   فٙإال أَُب يغزًشٌٔ ثبنشغى يٍ ْزا انزٕرش انغٛبعٙ ٔ
جُبء يؤعغبد انذٔنخ ٔرغهٛظ انضٕء ػهٗ انزذذٚبد انزٙ رٕاجّ يغبس انؼًم ن ،انُظبو انغٛبعٙ انفهغطُٛٙ

رؼضٚض  ػهٗ ٔنهزأكٛذانذعزٕسٚخ  ثبنًجبدئانًزؼهمخ األعبعٛخ انًشبٔساد دٕل انمضبٚب يُٓب ٔ ،فهغطُٛٛخان
ػجش ػُّ انشئٛظ يذًٕد ػجبط ثبنزجبدث ْٕٔ يب  ،انشؼت كًصذس انغهطبدإنٗ انذًٚمشاطٛخ ٔاالعزُبد  أيجذ
 اَزخبثبد رششٚؼٛخ خالل انفزشح انمهٛهخ انمبديخ. إلجشاءانذػٕح أصذبة انشأٌ  ثخصٕص يغ 

دٕل ٔانششكبء ثٓب "يفزبح"  لبيذ نزذخالد انزٙا يٍ األٔنٗ نهًشدهخ  إٌ نمبء انٕٛو ٚؼزجش اعزكًبالا 
ش انذٕاس انًجزًؼٙ دٕل انًجبدٖء انذعزٕسٚخ ثًب ٚؼضص رٕعٛغ دٔائإنٗ ٔانزٙ اعزُذد  ،انزٕػٛخ انذعزٕسٚخ

انُٓج انذًٚمشاطٙ فٙ يشبسكخ فئبد انًجزًغ انًخزهفخ ثبنذٕاس ٔانُمبػ ثًب فٛٓب انشجبة ٔانُغبء ٔانمٕٖ 
جًٛغ يذبفظبد انٕطٍ فٙ انضفخ  ذشًهٔانزٙ ، جزًغ انًذَٙ ٔانجبيؼبدًانٕطُٛخ ٔانفصبئم ٔيؤعغبد ان

ؤكذ ػهٗ أًْٛخ انذٕاس ٔانُمبػ دٕل لٛى ٔيجبدٖء انذًٚمشاطٛخ ٔعجم رذمٛمٓب ثًب انغشثٛخ ٔلطبع غضح نز
ٚضًى ػذد يٍ أْهٙ ٔثبنزٕاص٘ ٚزى انؼًم ػهٗ دػى فشٚك ٚضًٍ ادزشاو انزؼذدٚخ فٙ انًجزًغ انفهغطُٛٙ. 

ٔانذمٕلٍٛٛ ٔانذمٕلٛبد ٔاألكبدًٍٚٛٛ ٔاألكبدًٚٛ بد انًؤعغبد ٔانخجشاء ٔانخجٛشاد ٔانفبػهٍٛ ٔانفبػالد 
ٙ بعٚخ ضًٍ انُظبو انغٛانذعزٕس انًجبدئ ػهٗ انزأكٛذنهؼًم ػهٗ  االخزصبص انمبََٕٙٔأصذبة 
ضًٍ انغٛبق انغٛبعٙ ٔااللزصبد٘  انذعزٕساَٛخ جُٗ ػهٛٓب ٔاألعظ انزٙ ٚجت أٌ ر   انفهغطُٛٙ

يٍ خالل اعزذضبس ْهٙ األدػى انفشٚك إنٗ رغؼٗ "يفزبح" ٔانششكبء  دٛث ،ٔاالجزًبػٙ فٙ فهغطٍٛ
 رجبسة يخزهفخ ػهٗ انًغزٕٖ انذٔنٙ يًب ٚغُٙ ػًم انفشٚك ٔيب ٚغبَذ فٙ رذذٚذ يغبس انؼًم ٔانضغظ 

 صٛبغخ َصٕص دعزٕسٚخ ركفم دمٕق انًٕاطُخ نهجًٛغ دٌٔ رًٛٛض، ٔرؼضص يٍ لٛى انذًٚمشاطٛخثبرجبِ  
  نهؼُف. يُبْضخبيٛخ نهذمٕق ٔانذشٚبد ٔٔرؤعظ نجٛئخ رششٚؼٛخ ٔلبََٕٛخ د ،ٔركفم انزؼذدٚخ ،ٔانًغبٔاح
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جبيؼخ ثٕنَٕٛب   د. فشاَشٛغكٕ ثٛبجٙ، أعزبر انمبٌَٕ انذعزٕس٘ فٙ بنخجٛش انذٔنٙثٔاَزٓض انفشصخ نهزشدٛت 
انذعزٕسٚخ ٔانزطٕٚش انذًٚمشاطٙ، ٔد. عُبء انغشغهٙ،   ٚطبنٛب ٔيشكض جبيؼخ جٌٕ ْٕثكُض نهذساعبدإ –

ٔأعزبرح انمبٌَٕ انذعزٕس٘ فٙ جبيؼخ انُجبح، ٔاألعزبرح إَٔاس يُصش٘،  يذٚشح يشكض انذساعبد انذعزٕسٚخ
ًجبدئ ٔانذٕاس دٕل انيًب عٛغبْى فٙ إثشاء انُمبػ  ،ػضٕ يؤعظ فٙ ساثطخ انُبخجبد انزَٕغٛبد

 ، انفهغطُٛٙ يشرجطخ ثبنغٛبقرأرٙ َؤكذ ػهٛٓب ٔانزٙ انزٙ  ٚخانذعزٕس

انزذخالد فٙ  "يفزبح"ٔاالعزشارٛجٙ نًؤعغخ األعبعٙ اػى ثبنشكش نًكزت انًًثهٛخ انُشٔٚجٛخ انذأرمذو 
فٙ انذٛبح انؼبيخ  انًشأحانذكى انصبنخ ٔدػى يشبسكخ يجبدئ رؼضٚض لٛى انذًٚمشاطٛخ ٔرشعٛخ إنٗ انغبػٛخ 

فٙ  ٔانشكش يٕصٕل إنٗ ششكبئُب فٙ جًؼٛخ "ربو" ٔيشكض انذساعبد انذعزٕسٚخ، ٔانغٛبعٛخ ثشكم خبص
 "يفزبح". يؤعغخ شٚك انؼًم فٙ ، ٔإنٗ فجبيؼخ انُجبح
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 رو ر المجتمع المدني في كتابة الدستو د

 نسو في تاالنتقال الديمقراطي  خالل فترة
 

 ار منصري و إعداد: أن
 
حفظ الحق في إبجاء الخأي لية حتى ي  و السدؤ و سارس في إطار الحخية ّن التعبيخات اإلندانية تقتزي أن ت  إ
لية ىحا و اثيق الجه الس تلئن تزسشو   ة.القخارات التي تسّذ الحات البذخيو السسارسات و التقييم لكل األعسال و 

أكثخ إذا ما تّم في  ،في أغمب األحيان ،ن ه ، فإّن تأثيخه يكرجل  م أكان  امخأة   ؛الحق في التعبيخ لكل فخد
 في السجتسع. تيناضحو رسالة و ر رؤية ه إطار عسل جساعي يبم

 
ـّيأ أرضية ملئسة لسشظسات ما  ،تحدذ السجتسع أىسية العسل الجساعي في القجرة عمى إيرال الخسالةو 

 قع في الداحة العامة.ه التس هالسجتسع السجني نح
 
 ،كحلك ،رّية، بل فدحه الّجيكتاتو د االستبجاد ه اطشات من قيه السو اطشين ه ري ال فقط السه حخر السدار الثو 

 ،جية استقلل منو رة من العسل بأكثخ أريحّية ه طشّية التي نذأت قبل الثه لمسشّظسات ال اسعا  و  مجاال  
أتاحت الفخصة أمام عجيج الجسعيات الشاشئة لمسذاركة في الذأن العام من خلل حخية التشظيم داخل و 

تأثيخ مباشخ في  ،السشظقةفي ري ه تأجج السشاخ الثو كسا كان ليحا الحخاك   .الفزاء العام من جية أخخى 
خاذ إصلحات من ات عمى اتّ مه تحفيد الحك هنات السجتسع السجني نحه قبل مك من الجفع ذلك فيو  ،نذه ت

 من جدءا  التي كانت لمشداء  ق اإلندانه ػية تكخيذ مبادئ حقب   ،لمتذخيعات وخلل مخاجعات لمجساتيخ أ
 .ري ه الحخاك الث

 
 نسو ر في تو مدار كتابة الدست

مية إلى تزييق في ه تعخضت السشظسات غيخ الحكو  ،تحت ضغط الدمظة كان العسل الجسعياتي قابعا  
كانت  ،نديةه ية الستجحرة في الثقافة الته غيخ أّن الحخكة الشد ،ن أخخى و حرخىا في مجاالت دو الشذاطات 

الحّج و  ،الدمظة معارضةكان ىجفيا األساسي و ، ق اإلندان لمشداءه تعسل من أجل إقخار حق -رغم ذلك-
 .بظّذياو من تعّدفيا 

 
رة ه التي كانت ث ،2011 /يشايخنيكانهن الثا 14 - 2010 ديدسبخكانهن األول/ 17رة ه بعج ثو  ،غيخ أنو
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ألن تخجسة ىحه و   .ق إندانه رة حقه ىي باخترار ثبل  ،اة و رة السداه ثو  ،رة الحخيةه ثو  ،رة الكخامةه ثو شغل 
الدياسات التي و انين ه ضع القو ل لمجسيع ه الحخيات التي تخو ق ه السبادئ تقتزي تكخيذ الحقو الذعارات 

فإن تسثيمو في  ،محكخو مؤنث و مختمف، و اقع متعجد، ه ن الألو ، سه اقع ممسو ف ممدمة إلى و ليا من حخ ه تح
 .عه تأخح بعين االعتبار ىحا التشو  ،يةو ن متداه القخار ال بج أن تكصشع مخاكد 

 
ىحه و  ،اة و مبجأ السداو لة السجنية و لم تكن لتؤمن بالج اتا  ه أص ،لألسفو  ،أيزا   ،رةه أنتجت الث ،في السقابل

إلعادة مشاقذة مدائل مبجئية استغمت مشاخ الحخية  ،ة في التعبيخد من الحخيه حخمت لعقات التي ه األص
 ،جاتو تعجد الد  من ذلك ،بعج ما يشاىد نرف القخن  عشيا عه بالخج ةندية مظالبه تجحرت في الثقافة الت

باسم و  ،ين لمخجالنتخك مكاو ع الشداء إلى السشدل ه مة البظالة بخجو طخح البجيل لسقاو  ،تظبيق الذخيعةو 
 .لى حكم الخلفةع إه الخجطخح  مخ رأى حتى البعض مشيتعبيحخية ال

 
تمقى عن جيل من يتبعيا فقط و إنيا أصبحت تتسادى فلئن لم تكن مديظخة و جة التي ه أمام ىحه السو 

  .اتي لم يقبمن التخاجع عن مكتدبات الشداءه جت ردة فعل عكدية لمشداء الملّ و  يافإن ،لحسميا شعار الجين
من بيشيا رابظة  ،يةه ؾية تترجرىا الجسعيات الشده بكة من الجسعيات الحقخمقت ش ،اإلطارىحا  فيو 

 .ن ه من أجل الترجي إلى ىحا الفكخ الزللي الحي كان يشذط حتى خارج القان ،ندياته الشاخبات الت
 

 تأقلم المجتمع المدني مع التغييرات الدياسية
إذ كان  ،مجمذ السدتذارينو اب ه مجمذ الش ذلك إثخ حلّ و  ،رةه بعج الث إيجابيا   را  و لعب السجتسع السجني د

ىيئة تحقيق حجاث استتّم  ،2011 كانهن الثاني/يشايخ 14بعج و   .لةو فخاغ غياب الج ءالبجيل لسل هى
حدب و  ،أّنيا هلو  ،ر السذّخعو د ،اقعه ى اله عمى مدت ،الجيسقخاطي التي لعبت واالنتقالرة ه أىجاف الث

تسّيدت و   .رية ليرادق عمييا الحقا  ه مخاسيم عمى رئيذ الجسي تقتخح فقط مذاريع ،م السحجث لياه السخس
لت ىحه صياغة ه تو  ،شخريات متعجدة من السجتسع السجنيو ىحه الييئة بتسثيل كل التيارات الحدبية 

السجتسع السجني  شيجو اإلندان.  ق ه مبادئ حقو لية و مخاسيم في صيغة تحخرية محتخمة لمسعاييخ الج
ظين شساىم حساس الشاو  بالذأن العام.  االىتساممشيا من اختار و  ،راتانظمقت السبادو  ،انتعاشة

كان من أبخزىا مجال  ،ين خبخاء في الغخض في مجاالت مختمفةه تكو  ،تجخبة اكتدابيمالشاشظات في و 
 .تهنذفي لية التي استقخت و السشزسات الجو تّم بشاء قجرات مع خبخات أجشبّية و   .االنتخابات

 
عمى مقاربة  باالعتساد ،الجيسقخاطية هنح االنتقالندية مسارسات جّيجة رافقت فتخة ه شيجت التجخبة التو 

 مؤثخا  و  مفرميا   را  و مشظسات ميشّية دو جسعيات و نات السجتسع السجني من نقابات ه تذاركية لعبت خلليا مك
لمسظالبة  تاالحتجاجاو  االنتقاليمن خللو ىحه األخيخة مراحبة لمسدار  تواصم ،قيه حقجو ه في إرساء ت
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جيو الدياسات ه ة ضغط لته خمقت قو  ،ره تالجس هىو ني ه الحخيات في أعمى نص قانو ق ه بتكخيذ الحق
 .نديه الت التخاجع عن مكاسب حققيا السجتسع التو الترجي لسحاو  ،ق اإلندانه احتخام حق هالعامة نح

 
ؾبة أصحاب القخار عشج في مخا 2011رة ه ية التاريخية بخفقة جسعيات نذأت بعج ثه قامت الجسعيات الشدو 
ر الخباعي الخاعي و يج السدار من خلل ده تم تتو   .ره عشج كتابة الجست وأ ،د تيجيجات لسكاسب السخأة ه جو 

 ،ار بين كل التيارات السؤثخة في الداحة الدياسيةه طشي في تجشب حخب أىمية بإيجاد أرضية حه ار اله لمح
 .رسم خارطة طخيق يمتدم بيا كل الفاعمينو  ،ى الدمظةل سمسي عمو اطشّية في إطار تجاه ج بسبادرة مو الخخ و 
 
تم و  ،1959ندي الرادر سشة ه ر الته تعميق العسل بالجست تمرة ه الثعمى أنو ما بعج  ،يتجو التأكيج خاصة  و 

 الحين ع يج 2011بخ ه أكتتذخين األول/ 26طشي التأسيدي في ه ات في السجمذ اله عزو انتخاب أعزاء 
 ر ججيج.ه يم كتابة دستيلإ

 
فإن عسل السجمذ  ،السخجعية الجيشية حخكة الشيزة ذاتبالشظخ إلى تخكيبة السجمذ الحي سيظخت عميو و 

كان يتم تحت  ،انين أخخى ه بالسرادقة عمى ق ،يزا  أ ،بل فحدب، ره بالجست ليذالتأسيدي في ما يتعمق 
 .مخاؾبة السجتسع السجني

 
الحّج من و  ،الدمظة معارضةىجفيا األساسي كان  احتجاجة ه من ق السجتسع السجني لهّ تح ،نذه في تو 

في شغل فزاء و  ،االنتقاليفي بشاء السدار  ،بذكل فاعل ،اقتخاح تداىمو ة ضغط ه إلى ق ،بظّذياو تعّدفيا 
ر ججيج قائم عمى مبجأ التذاركية عبخ و بج االضظلعاستظاعت من خلليا و   فاعل في الذأن العام.

 .ؾيةه جيات حقه تفخض تو جو الدياسات ه ت أنو  ،خمق مبادرات لمتغييخو  ،االقتخاح
 
طشّية عمى الرعيج التقشي ه الجسعيات الو لية و ن بين السشظسات الجّ و ابط التعاو تجعيم ر  في االنفتاحساىم و 
السشظسات  بين شخاكة بخامج خاصة إحجاثبو  ،ى تبادل الخبخاته خاصة في مدتبو  ،جيدتيه المو السالي و 

 .طشيةه الجسعّيات الو لية و الج
 

 مثاالا .. نديات و رابطة الناخبات الت :ت العمل الجمعياتيآليا
فتح سبل الشقاش و  القخار أصحابر مع و التحاحت بين و نديات استخاتيجية راه التاعتسجت رابظة الشاخبات 

السقاربة  خى اعتسجتمن جية أخو  ،ق الشداء من جيةه م حقاحتخا هقرج التأثيخ من أجل تغييخ نح
رة و ضخ و  ،قينه ية حقل أىسه ندية حه رية الته ن الشداء في مختمف مشاطق الجسييه كذلك عبخ تو  ،السيجانية

ىخات قرج الحذج في مظا األخخى في التعبئة مع عجيج الجسعيات  ميسا   را  و كحلك لعبت دو  ،يخىاه تظ
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 .متابعة سائل اإلعلم األكثخو مع  ،أيزا   ،اصله ذلك بخمق شبكة تو  ،لظمب التغييخ
 

 لقرارثير في أصحاب اأص التو بخص
باعتبار أن من  ،ره كتابة الجستو ل االنتقالي ه لمتح نديات ملئسا  ه ات رابظة الشاخبات الته ين عزه كان تك

السقتخحات أن و ات و استظعن بفزل الشجو  ،ن ه لقانمخترات في او محاميات و ضيات ااتيا نداء قه بين عز
 ر.ه نية السؤسدة لمجسته يبخزن في إعظاء القخاءة القان

 
 اتو اب من خلل الشجه الشو مع الشائبات  اصل السباشخه الت -

 ي،طشي التأسيده الستابعة المريقة ألعسال السجمذ السمت الخابظة عمى ع ،من ىحا السشظمقو 
يتم اتي ه طشي التأسيدي المه اصل مع الشائبات من السجمذ اله ر ته سعت الجسعية إلى خمق جدو 

ما  ،بعين نقجيةتحزخ و نية ه خمؽية قان اشين من ليمكان و  ،التي تشظسيا اتو الشجبىن ؤ استجعا
نية ه ن خمؽية قانو أخخيات دو  ،التي سيقتخحشيا الحقا   األسانيجات الخابظة يعسقن أكثخ ه يجعل عز

ص ه رطخق صياغة الشو  ،ق الشداءه حقو  ينه يشين في السجال القانه طمبن من الخابظة تك
نديات ه ة مدانجة رابظة الشاخبات التأصبحت الشائبات يظمبن في كل مخ و  ما تم فعل   هىو  ،نيةه القان

 .لمشداء اإلندانق ه ي تحت حقه اقفين التي تشزه االستذارة قرج الجفاع عن مو 
 

 طشي التأسيديه ر جمدات االستساع في السجمذ اله حز -
أصبحت ليحه  ،الشائباتو اب ه اصميا مع بعض الشه تو نديات ه من خلل أداء رابظة الشاخبات الت

ن ه شيا من أن تكما مك   هىو  ،ى أصحاب القخاراكتدبت ثقة لجو  ،العامة مكانة في الداحة األخيخة
 يطشي التأسيده الحخيات في السجمذ الو ق ه لجشة الحقى لإتيا ه ية تتم دعه ل جسعية ندو أ

خيل بأنيدان/ 26كان ذلك في و  ،مقتخحاتو ص ما أعجتو من دراسات ه للستساع إلييا بخر
2012. 

 
ري بظخيقة تحتخم التأنيث في ه ة مقتخحاتيا في كتابة الشص الجستقجمت الخابظ ،خلل ىحه الجمدةو 

دستخة تكافؤ الفخص بين و ن ه أمام القانو ن ه اة في القانو خاصة اعتساد مبجأ السدابو  ،ص من جيةالش
ال و  ،بأن تقخ تجابيخ إيجابية لرالح الشداء انين الحقا  ه دستخة أرضية تدسح لمقتم تحتى  ،الجشدين

اطشة عمى حداب ه أنو ال يقبل التسييد لرالح ممى عل و اة الحي قج يؤ و أ السداتتم معارضتيا بسبج
 .اطنه م

 
صيات تتعمق بسجاالت ه ت ،أيزا   ،الجيي تنديات أنو كانه ما ميد عسل رابظة الشاخبات التن إكسا 
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 ،اجب تكخيدياه أىم السبادئ الو  ،استقلل القزاءو  الذأن االنتخابيمشيا ما يجخل في  ،أخخى 
ن ه تكجعميا  ما هىو  ،التي عخضتيا في جمدة االستساع ،مة الفدادو طخق مقاو  ،ة االنتقاليةالعجالو 

قع أكثخ كجسعية ه من التس ،أيزا   ،شيار مك  و لحا الحظت أن ىحا الج ،أكثخ من مجالفي  مخجعا  
ع االجتساعي في كل قظاع تقتخح ؼيو ه لسقاربة الش خاصة دامجة  بو  ،ية متعجدة االختراصاته ند

 .اتصيه ت
 

عمى التأسيذ الشظخي  ليذ فقط ،ثائق السشاصخةو  إعجاد: اعتسجت الخابظة في ثيقة السشاصخةو  إعجاد ةقيطخ 
 ،السجال ندية في ىحاه لة التو السمدمة لمج نيةه القان األسانيجبل كانت تزع  ،دستختياو ق الشداء ه ألىسية حق

رة دستختو حتى و ضخ و يجانية تؤكج الحق دراسات مو  بإحرائياتتجعسيا و  ،ليةو الجاالتفاؾيات مع بعلقة 
 ،الترجي لمشقائص التي أقختيا الجراساتو اقع ه ذلك في علقة بتغييخ الو  ،السبجأ احقة ىحلال انينه القتحتخم 

و في تالحي تست دستخ  ،رة دستخة القزاء عمى العشف ضج السخأة و بزخ علقة عمى  ،خاصة   ،كان ذلكو 
 أغدظذ/آب 11السؤرخ في  2017لدشة  58ن عجد ه التخاذ قان كان أساسا  و  ،ره من الجست 46الفرل 
 .الستعمق بالقزاء عمى العشف ضج السخأة و  ،2017

 
 ،اإلسلمإلى أدلة تشبع من مقاصج  أحيانا  و  ،االجتساعيةو نية ه القان األدلةحت في نقاشاتيا بين و كسا را

 .ن مخجعية ديشيةه إلييم يحسم ةجيه اب السته باعتبار أن الش
 
ن في كل مخة االستفداز لجحض بعض الحجج التي ال تتلءم ه لو اب الحين يحاه شج لقائيا بالشكانت عو 
باستعسال  ،أيزا   ،لكنو  ،قفه الثبات عمى السو  ،عجم االنفعالو  ،تمتدم سياسة ضبط الشفذ ،قشاعاتيمو 

 .ما تم طخحوو حجج مزادة تتساشى 
 
اقف من أصحاب ه ما يسكن أن يثار من م استباؾيةات الخابظة يجرسن قبل كل لقاء برفة ه انت عزكو 

إلى أّن جّل  اإلشارةمع ىحا   .ات الحاضخاته بين العز ارو األدزيع ه كحلك لتو  ،حججيا لتييئ ،القخار
ل تم تحخيخىا كبجيل في الرياغة حتى ه تست تخجستيا إلى مقتخحات فر ،صيات التي تم تقجيسياه الت
 .اب في عسميمه لمش ن أساسا  ه تك
 

 ندياتو الميداني لعمل رابطة الناخبات الت ص التأثيرو بخص
 

ن مع و بالتعاو  ،ري ه تم خلل متابعة كتابة الشص الجست: اإلعلماصل مع ه التو ات الفكخية و الشج -
عيا مع ه ضه ات لظخح البجيل لرياغات ال تتلءم في مو عقج نج ،ؾيةه حقو  ،ية أخخى ه جسعيات ند
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رقة عسل و  بإعجاد كل الجسعيات الحاضخة اتو تشيي ىحه الشجو  ،ق الشداءه التكخيذ الحؿيقي لحق
كانت و  ،صياته ليحه الت داعمقرج خمق رأي  ؛اإلعلمسائل و اصل مع ه في الت ن أساسا  ه لتك

اب لسشاقذة ما كتب في ه نو نائبات و السجني السجتسع في فزاء جسع ناشظات  اإلعلمسائل و 
اتي ه خاصة الشداء المبو  ،لظبقاتبالذأن العام لجى كل ا خاصا   اىتساما   اإلعلمخمق و   .ره الجست

بالتخاجع عن  التياراتالتيجيجات من بعض ّن إ االحقهؾية.  كسميتسات بيحه السدائل  سابقا   كن  يلم 
 .متسدكات بسكتدباتينو جعمت مشين يقظات أكثخ  ،ق السخأة ه حق
 

رج ق ؛حزخية متعجدةو نديات مشاطق ريؽية ه الشاخبات التجابت رابظة : يشيةه رات التكو الج -
لجيين اىتسام بالسدألة كن ياتي لم ه الشداء الم ؛ري ه داء السدتيجفات بالشص الجستلشى الإل ه صه ال

ت رابظة ه جعمين في السقابل صو  ،نيمشتجريب الذابات و ذلك ليقسن بتجريبين و  ،ؾيةه الحق
ي كحلك كانت الشداء الستجربات يشتقمن إلى كل التظاىخات التو  ،نديات في الجياته الشاخبات الت

 .م بيا الجسعيةه تق
 
 ،ى السخكدي ه عمى السدت أيزا  و  ،ى الجياته في التعبئة عمى مدت ا  ميس ا  نت الخابظة خدانه ك ،في السقابلو 

ضعت وو  ،ق الشداءه ر لم تكن لتؤمن بحقه ت االحتجاجية ضج مدارات في الجستافقه ساىم في كل ال ما
رظمح ع إلى مه الخج من ذلك مثل   ،نة السخأة من مكا اإلنقاصعبارات قج تحيل عمى  لىو األدات ه في السد

ما أثار حؽيظة كل  هىو  ،طن"ه السخأة يتكاملن في بشاء الو "الخجل  أندة عمى ه لسا نرت السد ،التكامل""
 نذ الحي يعج رمدا  ه ا بتشظيم مظاىخة كبيخة بسشاسبة االحتفاء بعيج السخأة في ته قامو  ،ؾياته الحقو قيين ه الحق
 ،من مبادئ تقجمية في عرخىا 1956رىا سشة و ما حسمتو حين صجو  ،الذخرية اله األحر مجمة و لرج

 .اة و مكخسة لمسداو 
 
طشي ه من الزغط عمى السجمذ ال ،2013 أغدظذ/آب 13م ه ين و الستظاىخ الخجال و تسكشت الشداء و 

اطشين ه اة بين السو يزو بفرل يشص عمى السداه تعو  ،التأسيدي إللغاء الفرل الستعمق بالتكامل
نذ ه نعتبخ أن ىحا الفرل قج خظتو نداء تو  ،ن تسييدو ن ده أمام القانو  ،اجباته الو ق ه شات في الحقاطه السو 
 .في السجمذ األعزاءليذ و 

 
 ،)اعترام القربة االعتراماتو من خلل التظاىخات الدمسية  ،اره ر الحاضشة لمحو لعبت الجسعيات دو 

ر تذاركي ه بالسرادقة عمى دست رو حا الجى انتيىو   التغييخ. ه....( من أجل الزغط نح واعترام بارد
افقات ه كحلك التو  ،السجتسع السجني ،ةه بقو  ،بل ساىم ؼيو ،السؤسداتو لم تقترخ كتابتو عمى السؤسدين 

 .طشيه ار اله السشبثقة عن الح
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بل نبعت من ميشية  ،نذ مقاربة تذاركية لم يفخضيا أصحاب القخاره ر في ته مدار كتابة الجست شيجو 

قابمة و  ،دةلسقتخحات مؤسّ   دائسا   كان حامل  و  ،عجة في مجاالت ني الحي فخض نفدو بجيل  السجتسع السج
خاصة الترجي لكل التيارات التي تذج بو  ،ق األساسية لمشداءه عمى ضسان الحق ،أيزا   ،قادرةو  ،لإلنجاز

نص الفرل في  ،كخدة فعل ،أقخّ  ،ق الشداءه رة تحرين حقو بزخ  عيا  وو  ،ره حتى أن الجست ،راءه إلى ال
 .رىا"ه تظو لة "تحافظ عمى مكاسب السخأة و أن الج ،مشو 46
 
غيخىا و  ،ق الشداءه في دستخة حق را  و ية ده لعبت الجسعيات الشد ،نديةه من خلل التجخبة التو  ،في الختامو 

يجرس عامل و  ،باعتساد تخظيط استخاتيجي يأخح بعين االعتبار الستغيخات الدياسية ،ق األخخى ه من الحق
لمترجي لكل انحخاف  آنيةد فعل و تييئة السجتسع السجني لخدو  ،صياتوه استغللو في دعم تو قت ه ال اختيار

باعتبار أنو ليدت كل الجسعيات  ،ق اإلندانه ناتو السؤمشة بحقه خاصة التذبيك بين كل مكبو  ،السدارفي 
 .ؾيةه الشاشظة تحسل خمؽية حق

 
م ه ر كتأريخ لسدار ال يدال إلى اليه كية في ديباجة الجستتست دستخة السقاربة التذار  ،ليحا السدار يجا  ه تتو 

جب أن و مة بعلقة بدياساتيا التي ه الحكو  ،انينه اب الذعب بعلقة بالقه في متابعة عسل مجمذ ن فاعل  
 .قيه نات السجتسع السجني الحقه ع االجتساعي حدب مكه تجرج مقاربة الش
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 :الحديثةفي الديموقراطيات  الدستور بناء
 مقارنة وجهات نظر
 

 ًفرانشٌسكو بٌاج

 مجال ممارنة الدساتٌرأستاذ مساعد فً 

 جامعة بولونٌا كلٌة الحموق فً 
francesco.biagi82@gmail.com  

 مقدمة:

المبادرة الفلسطٌنٌة لتعمٌك  التحدٌد؛ وعلى وجه منظمً هذه الورشةجمٌع فً البداٌة، أود أن أشكر 
مركز الدراسات الدستورٌة فً جامعة النجاح الوطنٌة، "، ومفتاح" الحوار العالمً والدٌممراطٌة
 .الٌوم هنا معكمأن أتواجد  شرفً وسروري. إنه لمن دواعً تام –وجمعٌة تنمٌة وإعالم المرأة 

سٌتم و. ةممارن وجهة نظرفً الدٌممراطٌات الحدٌثة من  الدستور بناءستتناول محاضرتً موضوع 
فً إللٌم الشرق األوسط وشمال أفرٌمٌا بعد  الدساتٌر وتطبٌمها بناءالتركٌز بشكل خاص على عملٌات 

رن الماضً؛ الدساتٌر فً أوروبا فً الم بناءالحدٌث عن عملٌات  سٌتمالربٌع العربً. كما بما ٌسمى 
ً فً فترة ا تفٌدٌمكن أن والتً من شؤنها أن تكون بمثابة دروس وِعبَر  لدول العربٌة التً تمر حالٌا

 انتمالٌة. 

صٌاغة  فًالمتّبعة  اتاإلجراء دراسةبتحلٌل التحوالت الدستورٌة، من المهم جداً  عندما نموم
بشكل وثٌك بالطرٌمة التً تمت  ةالدستور مرتبط طبٌعةألن  الدستور( وضععملٌة  أيالدستور )
ألن الدستور لد ٌبدو  من صٌاغة الدستور أهمٌةألل  تلٌس. كما أن عملٌة تطبٌك الدستور صٌاغتها

جمٌالً على الورق، ولكن إن لم ٌتم تطبٌمه بشكل فعال فسٌظل حبراً على ورق ولن ٌكون له أٌة 
المانون " من أن للتؤكداألهمٌة ً غاٌة عتبر عملٌة تطبٌك الدستور فنتٌجة لذلن، تُ  .فعلٌة مكانة

"المانون المعمول به على ٌتطابك بشكل كامل مع  " )أي ما ٌورد بشكل رسمً فً الدستور(المكتوب
عامل مهم جداً فً عملٌات تطبٌك على المحكمة الدستورٌة ك ستركز هذه المحاضرةكما ". األرض
 . الدستور

 

 الدستور وضععمليات 
الهٌئة  العنصر األول الذي ٌجب أخذه بعٌن االعتبار هو، الدستور وضععند دراسة عملٌات 

ومن الممكن لنا فً الهٌئة.  هذهالختٌار أعضاء  المتّبعةاإلجراءات و ولة عن صٌاغة الدستورسإالم
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من  العملٌات التً "من األعلى لألسفل" وتلن التً "من األسفل لألعلى".بٌن هذا السٌاق أن نمٌّز 
لد اتّبعت العملٌات التً "من األعلى  الشرق األوسط وشمال أفرٌمٌادول الجدٌر بالذكر أن غالبٌة 

لمغرب، واألردن والجزائر التً ا لحاالتأشٌر على وجه التحدٌد  أود أنلألسفل" بعد الربٌع العربً. 
الذي هو  وحد للدولةالحاكم األمن لِبَل  كبٌرمسٌَطرة إلى حٍد  الدستوركانت فٌها عملٌات صٌاغة 

ً لائد السلطة التنفٌذٌة )الملن فً حالة المغرب واألردن والرئٌس فً حالة  الجمهورٌة أٌضا
ٌعٌّن بشكل مباشر أعضاء اللجان هو الذي كان حاكم الدولة (. فً جمٌع هذه الدول، الجزائرٌة

ألردن والجزائر(. نتٌجة )ا الحالً المسإولة عن صٌاغة الدستور الجدٌد )المغرب( أو تعدٌل الدستور
لذلن، ٌبدو بؤن الدساتٌر الجدٌدة أو اإلصالحات الدستورٌة الجدٌدة تُعتبر فمط "تنازالت" من الحاكم 

 ولم تكن نابعة عن إرادة الشعب. للبالداألوحد 

ً أما الحالة فً تونس فهً مختلفة  حالٌاً )الذي ٌُعتبر  4102عام ل الدستور التونسًصٌاغة  ألن تماما
من  بشكل مباشر منتََخبةجمعٌة تؤسٌسٌة  من لِبَللد تمَّت أكثر دستور دٌممراطً فً العالم العربً( 

من  باتا بعد، ملِبَل الشعب من خالل نظام التمثٌل النسبً. لهذا السبب وأسباب أخرى سؤذكرها فٌ
ب فٌها الشعب لعملٌات التً "من األسفل لألعلى" التً لعا هو نتاجالواضح أن الدستور التونسً 

 ً من أجل التمٌٌز بٌن العملٌات التً "من األعلى لألسفل" وتلن التً "من )لوٌاً  التونسً دوراً محورٌا
 .(214-214ص.، Biagi 2018b: أنظر للمرجع التالًاألسفل لألعلى"، 

اإلشارة  تجدرو. 4102 سنةودستور  4104فً الحالة المصرٌة، ٌنبغً أن نفّرق بٌن دستور عام 
بشكل غٌر انتُخبوا  4104عام ل الدستور المصريأعضاء الجمعٌة التؤسٌسٌة التً لامت بصٌاغة  بؤن

)كون الشعب هو الذي انتخب البرلمان والبرلمان انتخب الجمعٌة المصري من لِبَل الشعب مباشر 
التؤسٌسٌة(، فً حٌن أن الرئٌس المصري هو الذي اختار بشكل مباشر أعضاء الجمعٌة التؤسٌسٌة 

  .(وما ٌلٌها 24ص.، Abdelaal 2018)أنظر:  4102عن صٌاغة دستور عام ة المسإول

 المشاركةهو  الدستور وضععند تحلٌل عملٌات  بالحسبانالثانً الذي ٌجب أخذه  العنصرأما 
ً وعلى الرغم من أن غالبٌة حاالت المشاركة الجماهٌرٌة ضعٌفة  .الجماهٌرٌة تطوراً ذلن  ، شهدجدا

ً فً السنوات األخٌرة  واإلصالحات الدستورٌة فً العالم العربً.  الدستور وضععملٌات  فًإٌجابٌا
فً األردن، والمغرب والجزائر بالمشاركة  التً جرتفعلى سبٌل المثال، اتسمت العملٌات 

 ً ً متٌنا ً محورٌا فً تونس،  الجماهٌرٌة المحدودة. من ناحٌة أخرى، لعبت المشاركة الجماهٌرٌة دورا
لدستور على "اخٌر مثال ب"دستور الشعب" كونه  4102ٌة الدستور التونسً لعام سمتتمت ولذلن 

 . "التشاركً

عندما أتحدث عن المشاركة الجماهٌرٌة ال ألصد بها المشاركة الرسمٌة لألحزاب السٌاسٌة، والنمابات 
بشكل حمٌمً، وفعال ، بل الممصود هنا المشاركة التً ٌإثر فٌها الشعب الٌة والمجتمع المدنًالعمّ 

إجراء ممارنة بٌن المغرب  عبر أفضلفً صٌاغة الدستور. ٌمكن توضٌح هذه النمطة بشكل  وملموس
ال ٌجب أن ٌُعتبر مجرد "تنازل" من  4100أن الدستور المغربً لعام  ٌمول بعض الباحثونوتونس. 

تم  هالممنوح" فً الزمن الحدٌث( ألن"لدستور على ا جٌدمثال  أي أنه) المغربًالملن للشعب 
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ت بنسبة  التشاور مع الشعب بعدالتصدٌك على هذا الدستور  % لصالح الدستور الجدٌد. 49الذي صوَّ
ومنها أنه فً األسبوعٌن األخٌرٌن لبل التشاور مع  ؛هذه الجدلٌة ضعٌفة لعدة أسبابال رٌب أن لكن 

ببذل جهود هائلة لدعم اإلصالح لدر اإلمكان وضٌَّمت الخناق على المغربٌة  كٌةلَ المَ الشعب، لامت 
ُخَطب حتى ل امتد ذلنفبراٌر(.  41الجهات التً لاطعت االنتخابات )كالممثلٌن من حركة شباب 

 المغربً الشعببدعوة  اذ لاموا المحافظات المغربٌةمختلف المساجد فً األئمة والشٌوخ فً 
بؤنه فً ٌوم االنتخابات، ظهرت تمارٌر تشٌر للتصوٌت لصالح الدستور الجدٌد. كما تجدر اإلشارة 

، وٌمكننا مفاجئةنتٌجة االستفتاء  لم تكن لذلن،. المملكة أرجاءلوجود الغش أثناء التصوٌت فً كافة 
ً ألرب إلى أن ٌكون استفتاًء  التشاور الذي حدث هنانالمول بؤن  ون استفتاًء من أن ٌك سلطوٌا

من هذا تجدر اإلشارة بؤن االستفتاءات السلطوٌة و(. 46-42، ص.Biagi 2018aدٌممراطٌاً )أنظر: 
 إفساحاألوتولراطً بدالً من /"تحكمها الرغبة فً إضفاء الشرعٌة لسٌطرة النظام االستبداديالنوع 

 (.61، ص.Blount 2011) "الدستورب ةالخاص لراراتهمؤن ٌُصِدروا بالمجال للمواطنٌن 

دعونا اآلن نمارن بٌن حالة المغرب والحالة التونسٌة. فً تونس، لم ٌكن هنان استفتاء للمصادلة على 
وكانت هذه  ،ألن الجمعٌة التؤسٌسٌة لد تبنّت الدستور بؤغلبٌة ثلثً األصوات 4102دستور عام 

 كانتالدستور فً تونس  وضععملٌة . هل ٌمكننا المول بؤن مع الشعبالنسبة كافٌة لتفادي التشاور 
نتخب األل تشاركٌة من المغرب؟ الجواب هو "ال"، والسبب وراء ذلن لٌس فمط ألن الشعب التونسً 

فً عملٌة  بفاعلٌةبشكل مباشر أعضاء الجمعٌة التؤسٌسٌة، وإنما أٌضاً ألن الشعب استطاع أن ٌشارن 
، التونسٌٌن أعضاء البرلمان والطالب الدستور من خالل المظاهرات العامة، واالجتماعات بٌن وضع

. فعلى سبٌل المثال، اشتملت المسودة األولى للدستور (e-participation)والمشاركة اإللكترونٌة 
نص على أن "الدولة ت (49)المادة  للجدل ةمثٌر مادة( على 4104التونسً )التً تم تبنٌها فً آب 
إن الخطر ". العائلة ]...[ داخلمع الرجل  مبدأ التكاملٌةبالتوافك مع  تضمن حماٌة حموق المرأة ]...[

ً أو  دمج مادة غامضة من ٌكون  نل"هو أن المرأة ؛ ومبهمة من هذا النوع فً الدستور كان واضحا
بوسعها أن تطمح بؤن تكون أكثر من مجرد "دور تكاملً" مع الرجل، ولذلن لد تم الحد من وضعٌة 

 االحتجاجٌة التظاهراتبعد و. لكن لحسن الحظ، (Tajine 2012) "المرأة إلى مجرد "زوجة" أو "أم"
الذي تم  4104آب  04 بتارٌخالكبٌرة من لِبَل المإسسات النسوٌة )وخاصةً فً ٌوم المرأة التونسٌة 

تلن المادة (، تمت إزالة 0464لعام  التونسً فٌه إحٌاء ذكرى تبنً لانون األحوال الشخصٌة
 مسودة الدستور الثانٌةعن مبدأ المساواة بٌن الجنسٌن فً وصرٌح اضح واإلعالن بشكل والمشبوهة 

. ٌرٌنا هذا 4102عام لوأٌضاً فً المسودات الالحمة ونسخة الدستور النهائٌة  4104فً كانون األول 
ً للغالبٌة العظمى من دول الشرق األوسط وشمال أفرٌمٌا، تمكَّن الشعب التونسً المثال   –أنه خالفا

ً  –بما فً ذلن المرأة التونسٌة  ً من إسماع صوتهم ولعبوا دورا فً عملٌة صٌاغة الدستور  محورٌا
           وما ٌلٌها(. 44ص.، Cherif 2018؛ Abbiate 2016)أنظر: 

 مستوى الشفافٌةهو  الدستور وضعدراسة عملٌات  عندالثالث الذي ٌجب أخذه بعٌن االعتبار  العنصر
ٌجب أن نتحمك من انفتاح أو عدم انفتاح اجتماعات الهٌئة  ،بادئ األمر. العملٌاتواالنفتاح فً تلن 

بؤن السرٌة ال تُعتبر بحد ذاتها شراً اإلشارة  ٌجبلكن  .الجماهٌر حٌال المسإولة عن صٌاغة الدستور
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لجماهٌر اإلفراط فً الكالم واالنفعاالت ا أمامٌمكن أن تولد بعض النماشات "مطلماً، و
ً أثناء تبنّ  تتواجدصة التً ٌجب أن الغاضبة/المشحونة التً ال تتوافك مع النظرة الهادئة المتمحّ 

إلجراءات وضع  الجمهور العاممن خالل منع وصول . المجهولاألحكام المرتبطة بالمستمبل 
للنماش واتٌة تهٌئة الظروف الم تمٌٌمكن أن ً الوثٌمة النهائٌة، وإبماء النماشات سرٌة حتى تبنّ  الدستور
، Elster 2006) "الجمهور العامتواجد  فً حالةطغى ٌمن غٌر المرجح أن  الذي الرشٌد العمالنً

 (.040ص.

إجراء  . فعلى سبٌل المثال، ٌمكنما بعدفٌ الشاملةوالتغطٌة  العلنٌةمابلها تٌة األولٌة ٌجب أن لكن السرّ 
"فستطغى من  تامةألنه إذا كان هنان سرٌة مفتوحة أمام الجماهٌر  عامةفً جلسة واسعة  نماشات

عتبر ٌُ من هذه الناحٌة،  1(.446، ص.Elster 1995خالل ذلن المحسوبٌات والمصالح الحزبٌة" )
( بٌن السرٌة 446، ص.Elster 1995لتوازن األمثل" )لسبانٌا كؤلرب نمطة "إفً  تؤسٌس الدستور

بتعٌٌن هٌئة )مكونة  ]فً إسبانٌا[ والحرٌات العامة والعلنٌة. فً البداٌة، لامت لجنة الشإون الدستورٌة
موكَّلة بمهمة إعداد مسودة الدستور، وتم اتخاذ من سبعة أعضاء من األحزاب السٌاسٌة الرئٌسٌة( 

ت ونولش ،لرارات هذه الهٌئة بشكل سّري. لكن فٌما بعد، تم تمدٌم مسودة الدستور للبرلمان اإلسبانً
 De]المجلس األعلى والمجلس األدنى[ )اإلسبانً بشكل علنً فً مجلَسً البرلمان  المسودة

Esteban 1989.وما ٌلٌها(.  446، ص 

عند النظر لعملٌات وضع الدستور واإلصالحات الدستورٌة فً منطمة الشرق األوسط وشمال أفرٌمٌا 
. فمثالً فً المغرب واألردن الكافٌة ، نالحظ بؤن هذه العملٌات ال تتمٌز بالشفافٌة"الربٌع العربً"بعد 

اإلصالحات الدستورٌة خلف أبواب مغلمة.  عملاجتماعات اللجان المسإولة عن  انعمدتوالجزائر، 
الدستور التونسً لثالثة  تؤسٌسبٌنها وبٌن عملٌة  واضحةمن هذه الناحٌة أٌضاً، هنان اختالفات 

. ثانٌاً، تم لعامة الشعبلتؤسٌسٌة فً تونس مفتوحة أسباب على األلل: أوالً، كانت اجتماعات الجمعٌة ا
، كانون األول 4104)فً آب  اإلعالن، والمنالشة، ومراجعة أربع مسودات للدستور التونسً

. خالفاً لذلن، نرى بؤن النسخة النهائٌة للدستور( لبل تبنًّ 4104، وحزٌران 4104، نٌسان 4104
لم تعطى الفرصة لعمل أي تعلٌمات أو توصٌات حول  المإسسات السٌاسٌة واالجتماعٌة فً المغرب

خطاب الملن للشعب  فً ٌومفمط  هذه المسودةة ألنهم حصلوا على نسخ المغربً مسودة الدستور
تموز.  0بتارٌخ  ي( عندما أعلن الملن بؤن االستفتاء الدستوري سٌجر4100حزٌران  04المغربً )

 4فً عملٌة وضع الدستور. فمثالً فً تارٌخ  تساهمثالثاً، حتى األطراف الخارجٌة فً تونس 
 Veniceالستماع لوجهة نظر لجنة البندلٌة )اطلب رئٌس الجمعٌة التؤسٌسٌة ، 4104حزٌران 

Commission.بؤن تموم، أوصت لجنة البندلٌة بناًء على مشاهداتها 2( حول نسخة الدستور النهائٌة 
                                                           

ً فً وضع الدستور وهما: مإتمر فٌالدلفٌا الفدرالً لعام فٌما ٌتعلك بهذا الجانب، هنان عملٌتَ  1 )الذي أجري  7171ٌن مختلفتٌَن تماما
، Elster 2000)التً كانت عامة بشكل كامل(. فٌما ٌخص هذه النمطة، أنظر:  7171بسرٌة تامة( والجمعٌة الفرنسٌة التؤسٌسٌة عام 

 وما ٌلٌها.  543ص.
المانونٌة للدول  االستشارة لجنة البندلٌة هً جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول المضاٌا الدستورٌة. ٌتعلك دور هذه اللجنة بتوفٌر 2

 اتلتحمٌك التوافك بٌن هٌكلٌاتهم المانونٌة والمإسساتٌة مع المعاٌٌر األوروبٌة والخبراألعضاء فٌها، وخاصةً لمساعدة الدول التً تسعى 
 /https://www.venice.coe.int/webforms/eventsالدولٌة فً مجال الدٌممراطٌة، وحموق اإلنسان وسٌادة المانون. أنظر: .
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حكام المرتبطة بالمبادئ والحموق األساسٌة وأٌضاً فً األ التعدٌالتبعض بإجراء الجمعٌة التؤسٌسٌة 
لمعاٌٌر ل االمتثالفً أحكام الفصول المتعلمة بالسلطة التشرٌعٌة، والتنفٌذٌة والمضائٌة للتؤكد من 

(. ال شن بؤن المستوى العالً من Venice Commission 2013) الدولٌة والممارسات الفضلى
 معنى الكلمة فً تونس. كل ب دستور دٌممراطً ساهم فً تبنًّلد الشفافٌة واالنفتاح 

الدور الذي تلعبه األحزاب عملٌات وضع الدستور هو  فًاألخٌر الذي أود أن أنالشه  العنصرأما 
( سواء بشكل إٌجابً أو سلبًكثٌر من األحٌان، تلعب األحزاب السٌاسٌة دوراً لٌادٌاً )ال. فً السٌاسٌة

النهَجٌن المختلفٌَن لحركة النهضة فً تونس بٌن الممارنة هتمام فً صٌاغة الدستور. ومن المثٌر لال
(. 4104عام  الدستور المصرياإلخوان المسلمٌن فً مصر )أثناء العملٌة التً أدت لتبنً  وجماعة

التوافك والتعاون مع فً التزامها ورغبتها  فً تونس، أبدت حركة النهضة منذ بداٌة صٌاغة الدستور
الممثَّلة فً الجمعٌة التؤسٌسٌة. ٌمكن وصف نهج حركة النهضة ب"االعتدال األحزاب العلمانٌة 

ً فً إٌجابٌة  وأدى هذا النهج لنتائجوما ٌلٌها(،  2، ص.Pickard 2015والمساومة" ) ٌة لعمجدا
رت حركة النهضة التراجع فً بعض الجوانب الرئٌسٌة المرتبطة بصٌاغة كما الدستور.  وضع لرَّ

حركة النهضة عن ممترح  تراجعتطالب األحزاب العلمانٌة. فعلى سبٌل المثال، الدستور ولَبِلَت م
ً التراجع عن ممترحها  لضم بند مرتبط بالشرٌعة اإلسالمٌة فً الدستور التونسً، ولّررت أٌضا

 ةحكوماألحزاب العلمانٌة حول تؤسٌس نظام  مطالبتبنًّ النظام البرلمانً، ووافمت على الخاص ب
 شبه رئاسً.

 وضعالمسلمٌن فً مصر أثناء عملٌة  الذي اتّبعته جماعة األخوانالنهج من ناحٌة أخرى، نرى بؤن 
ً  4104عام دستور ال . خالفاً لحركة النهضة، تبنى األخوان المسلمون )الذٌن حصلوا كان مختلفاً تماما

بصٌاغة  لك األمرعندما تععلى أغلبٌة المماعد فً الجمعٌة التؤسٌسٌة( مولف "الفائز ٌؤخذ كل شًء" 
ً  ٌؤبهواالدستور. لدَّم األخوان المسلمون تنازالت عدٌدة للَسلَفٌٌن ولم  مطالب األحزاب غٌر بكثٌرا

غٌر اإلسالمٌة من الجمعٌة التؤسٌسٌة، واتّهمت  األحزاباإلسالمٌة. أدى ذلن النسحاب العدٌد من 
ة دستور ٌهدف لتحوٌل مصر األطراف ممثلً األخوان المسلمٌن ببذل لصارى جهدهم لصٌاغ تلن

 إلى دولة إسالمٌة متطرفة. 

 مختلفة تماماً.لنتائج لحركة النهضة فً تونس واألخوان المسلمٌن فً مصر أدى النهَجٌن المختلفٌَن 
بٌن الموى السٌاسٌة الرئٌسٌة الممثَّلة إٌجابٌة الذي ٌمثّل تسوٌة  - 4102الدستور التونسً لعام  تمتّع
ً من الشرعٌة - الجمعٌة التؤسٌسٌة فً بؤن  المصرٌٌناعتبر الكثٌر من ، بٌنما بدرجة عالٌة جدا

دستور األخوان "هو  (الذي لم ٌدم طوٌالً وافتمر للنهج التوافمً) 4104الدستور المصري لعام 
 وما ٌلٌها(. 046، ص.Frosini & Biagi 2015" ولٌس دستور كل المصرٌٌن )المسلمٌن

شارة بؤن النهج التوافمً تواجد أٌضاً فً العدٌد من عملٌات وضع الدساتٌر فً أوروبا اإل تجدرهنا 
فً الوالع، كان الكثٌر من الدساتٌر األوروبٌة فً المرن العشرٌن عبارة عن فً المرن الماضً. 

ً تسوٌة بٌن األحزاب السٌاسٌة التً كانت تتمتع بآٌدٌولوجٌات مختلفة  ى عن بعضها البعض. فعل تماما
تسوٌة بٌن الحزب الدٌممراطً المسٌحً، ك 0429الدستور اإلٌطالً لعام  تم تؤسٌسسبٌل المثال، 
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الدستور  كان(. كما 402، ص.Barbera 2009واللٌبرالٌٌن، واألحزاب االشتراكٌة والشٌوعٌة )
 & Solé Turaتسوٌة بٌن أحزاب الوسط الٌمٌنً والوسط الٌساري ) عبارة عن 0449اإلسبانً لعام 

Aja 1984 ،.حتى الٌوم الكبٌرة  تتمتع بالشرعٌةال زالت الدساتٌر األوروبٌة و ،وما ٌلٌها( 44ص
 ألنها نبعت عن الطابع التوافمً.  

 

 عملية تطبيق الدستور
 .الدستور وضع ال تمل أهمٌة عن عملٌةعملٌة تطبٌك الدستور كما أشرُت سابماً، 

طلب منً منظمو هذه الورشة أن أتحدث عن الدور الذي تلعبه المحكمة الدستورٌة على وجه 
المحاكم الدستورٌة فً إللٌم الشرق األوسط وشمال أفرٌمٌا بعد  دورلبل الحدٌث عن لكن . التحدٌد

المحاكم الدستورٌة فً أوروبا أثناء عملٌات  الذي لعبتهأشٌر للدور الهام الربٌع العربً، أود أن 
ت أوروبا بثالثفً المرن العشرٌن، . فً المرن الماضً التحول إلى الدٌممراطٌة "موجات" كبٌرة  مرَّ

بدأت الموجة األولى بعد نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة إثر الهزٌمة العسكرٌة  التحول الدٌممراطً.فً 
حدثت فً نهاٌة السبعٌنات مع انهٌار ، والموجة الثانٌة لمانٌا وإٌطالٌاً فً أشالفاوالنازي  ٌنللنظام

لتحول فً اأما الموجة الثالثة  نظام فرانكو فً إسبانٌا ونظام أنطونٌو ساالزار فً البرتغال.
الدٌممراطً فحدثت فً أوروبا الوسطى وأوروبا الشرلٌة بعد سموط جدار برلٌن وانهٌار النظام 

 الشٌوعً.

 تلنع هذه الدول بتبنًّ دساتٌر دٌممراطٌة جدٌدة نصَّت على وجود محاكم دستورٌة، ولعبت لامت جمٌ
ً فً عملٌات  ً أساسٌا ً وساهمت  التحول الدٌممراطًالمحاكم دورا حكم فً تؤسٌس أنظمة  كثٌرا

، رّكزت فمثالً فً إٌطالٌا(. Biagi 2016وما ٌلٌها؛  496، ص.Biagi 2014دٌممراطٌة فً أوروبا )
( على إزالة وإلغاء 0464عام  بداٌة نشاطها فً ذسنة من 06المحكمة الدستورٌة )وخاصةً فً أول 

الحموق والحرٌات المدنٌة، والسٌاسٌة، والدٌنٌة واالجتماعٌة فً تمٌٌد  واصلتالتشرٌعات الفاشٌة التً 
اهمت المحكمة التشرٌعات االستبدادٌة السابمة، س دستورٌةبشكل كبٌر. من خالل اإلعالن عن عدم 

مبادئ الدٌممراطٌة وسٌادة  وترسٌخالنظام الفاشً رواسب الدستورٌة اإلٌطالٌة فً التخلص من 
على الموة المعٌارٌة بوضوح المانون. كما أصبحت المحكمة الدستورٌة أول جهاز دستوري ٌحافظ 

لمحكمة الدستورٌة ا بسبب دورها البارز منذ بداٌة نشاطها، ال زالتوبشكل كامل.  وسٌادتهللدستور 
   . إٌطالٌافً  باحتراٍم كبٌرتحظى اإلٌطالٌة 

المحاكم الدستورٌة التً تم تؤسٌسها فً الشرق األوسط وشمال أفرٌمٌا بعد الربٌع ب أما فٌما ٌتعلك
زت من وضعٌتها ضمن لد ٌبدو بؤن هذه المحاكم  ،العربً  وامتلكتالدستورٌة الجدٌدة  األطرعزَّ
 ؛على عمل السلطة التنفٌذٌة المناسبةوضع الضوابط  على)على األلل على المستوى الرسمً( المدرة 

فً السنوات األخٌرة، ومن الجدٌر بالذكر أنه مما أدى لمساهمتها بفاعلٌة أكثر فً عملٌات الدممرطة. 
ً تم تمرٌر لرارات محكمٌة مهمة  ، 4104على سبٌل المثال فً عام فلحماٌة الحموق األساسٌة.  جدا
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أعلنت المحكمة الدستورٌة العلٌا فً مصر عن لانون ٌعتبر حالة الطوارئ غٌر دستورٌة جزئٌاً 
للمسٌحٌٌن الحك ، منحت هذه المحكمة 4104وفً عام  ؛(4104حزٌران  4)المرار المحكمً ل

)المرار  مدٌنة المدسلكً ٌحّجوا فً األلباط فً الحصول على إجازة عمل مدفوعة األجر لشهر كامل 
بتمرٌر  4104(. كما لامت المحكمة الدستورٌة فً األردن فً عام 4104لسنة شباط  2المحكمً ل

 (. 4104لعام  4رلم  المرار المحكمًلرار ٌمضً بمنح موظفً الدولة الحك فً تشكٌل االتحادات )

 

لم العربً المحاكم الدستورٌة فً العا تخاطبهارئٌسٌة ٌجب أن  /عوائكلكن هنان أربعة تحدٌات
  :للمساهمة بفاعلٌة أكثر فً عملٌات الدممرطة

)وخاصةً حاكم الدولة(  للسلطة التنفٌذٌة والهٌمنة المفرطةالتؤثٌر أوالً، فً بعض الدول العربٌة، ٌُعتبر 
 لتلن المحاكم.  التامةفً تعٌٌن أعضاء المحاكم الدستورٌة بمثابة تهدٌد حمٌمً على االستماللٌة 

لٌس من السهل دائماً الوصول للمحاكم ، الكبٌرةبعض التحسٌنات إجراء ثانٌاً، وعلى الرغم من 
 الحاالت االستثنائٌة المخالفة للدستور أن تثٌرالمحاكم العادٌة  لٌس بإمكان، لبنان. فمثالً فً الدستورٌة

المدرة على لة لعرل محددةآلٌات لامت دول أخرى بوضع لمجلس الدستوري اللبنانً. كما أمام ا
منع أو  (”double filter system“) 3"الثنائًالترشٌح "الوصول للعدالة الدستورٌة )مثل نظام 

كما هو  همبحكم منصبأمام المحكمة الدستورٌة  الحاالت االستثنائٌة المخالفة للدستورمن إثارة  المضاة
 الحال فً األردن، والجزائر وتونس.

 بالبت فً المضاٌا المتعلمة فً تطبٌك األحكام الدستورٌة الجدٌدة بالتؤخر فٌرتبطأما العائك الثالث 
المحكمة الدستورٌة فمط فً أّسِست ولكن  4100فمثالً فً المغرب، تم تبنًّ الدستور عام  .الدستورٌة

حتى  الحاالت االستثنائٌة المخالفة للدستورالمانون الذي ٌنظم  لم ٌتم إصدار، فً حٌن 4104عام 
المانون التنظٌمً الخاص ، تم تبنًّ 4102فً تونس، التً دخل فٌها الدستور حٌز التنفٌذ عام و. اآلن

، ولكن لم ٌتم تؤسٌس المحكمة الدستورٌة حتى اآلن. إن التؤجٌل 4106بالمحكمة الدستورٌة فً عام 
اإلبداعٌة"  بها لد تإدي إلضعاف "الموة ذات الصلةفً تؤسٌس المحاكم الدستورٌة وفً تبنًّ الموانٌن 

 بالولت السلٌم. تؤسٌسهاالتً ستتوفر لدى هذه المإسسات إذا تم 

                                                           
بٌن الدول التً تبنّت نظام "الترشٌح األحادي" والدول التً تبنّت نظام  ، ٌجب أن نمٌّزبالحاالت االستثنائٌة المخالفة للدستورفٌما ٌتعلك  3

بع النظام الذي ٌمكن فٌه لجمٌع المحاكم )بما فً ذلن المحاكم الدنٌا( أن "الترشٌح الثنائً". بعض الدول )كمصر، والكوٌت وفلسطٌن( تتّ 
الدستورٌة إذا استنتجوا بؤن المانون الذي سٌتم تطبٌمه فً حالة معٌنة ٌخالف لمحكمة أمام ا بشكل مباشرتثٌر المضاٌا المتعلمة بالدستورٌة 

إٌطالٌا، وألمانٌا وإسبانٌا. من جانب كفً دول حالٌاً وٌطبَّك  (”single filter system“)نظام الترشٌح األحادي" "ى ذلن الدستور. ٌسمّ 
الذي  (4119عام لالفرنسٌة  ةالدستورٌ ات)الذي تم وضعه أثناء اإلصالحالنموذج الفرنسً  تتّبعآخر، هنان دول كاألردن والجزائر التً 

وٌتعلك  ،أمام المحاكم العلٌا )محكمة النمض أو مجلس الدولة( الحاالت االستثنائٌة المخالفة للدستورٌتوجب فٌه على المحاكم الدنٌا أن تثٌر 
أمام المحكمة الدستورٌة )لذلن ٌسّمى هذا النظام  الحاالت االستثنائٌةلن ت األمر بهذه المحاكم العلٌا فً المرار حول إثارة أو عدم إثارة

الوصول للمحاكم  المدرة علىعرللة  (. من مخاطر "نظام الترشٌح الثنائً"”double filter system“)"نظام الترشٌح الثنائً" 
لمحاكم الدستورٌة أو عندما تكون هنان توترات بٌن مام اأالدستورٌة، وخاصةً فً الحاالت التً ترفض فٌها المحاكم العلٌا إثارة المضاٌا 

فً عام لرٌباً سٌتم نشرها التً  - Biagi forthcoming 2019؛ و04-00، ص.Biagi 2017المحاكم العلٌا والمحاكم الدستورٌة )أنظر: 
4104) . 
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عادةً ما ف ،الذي ٌعمل فٌه العدٌد من المحاكم الدستورٌة بالسٌاقأخٌراً ولٌس آخراً، ٌتعلك العائك الرابع 
فً دول تعانً من عدم فصل السلطات بشكل كافً وضعف الثمافة تمارس هذه المحاكم مهماتها 

 Biagiأعمالهم ونشاطاتهم )فٌما ٌتعلك بجمٌع هذه التحدٌات، أنظر: لعرللة ٌإدي مما ؛الدستورٌة
forthcoming 2019.) 

لتعزٌز مكانتها  دوماً لبعض الولتؤن المحاكم الدستورٌة تحتاج ب، من المهم اإلشارة باإلضافة لذلن 
فً تمٌٌم دلٌك ومحدد  إلجراء حاجة هنانالهٌكلٌة الدستورٌة. لهذا السبب،  ضمن إطاروصالحٌاتها 

 فً العالم العربً. حول أداء تلن المحاكم المتوسط والبعٌد  المدٌٌن

بالضرورة وجود فً جمٌع األحوال، ٌجب أن نتذكر بؤن وجود المحكمة الدستورٌة ال ٌعنً 
. وبكلمات أخرى، تُعتبر المحكمة الدستورٌة فً غاٌة األهمٌة "ال تصفك ةٌد واحد"الدٌممراطٌة ألن 

 . )"الدممرطة"( اإلٌجابٌة لعملٌة التحول الدٌممراطً النتائجولكنها لٌست كافٌة بحد ذاتها لضمان 

 

 مالحظات ختامية:
فً البالد  الثمافة الدستورٌةلورشة الٌوم فً تعزٌز  البالغةفً الختام، أود أن أشدد على األهمٌة 

ً )وخاصةً فً المجتمع المدنً( ألن الثمافة الدستورٌة تُعتبر  ً الزما عملٌة التحول للنجاح فً  شرطا
صٌاغة  أثناء خلك الشعور بالملكٌة العامةفً إسهاماً هائالً الدستوري. ٌساهم هذا النوع من الفعالٌات 

 شرعٌةهمة للغاٌة ألنها تعزز من وضع الدستور م أثناء الروح التشاركٌةالدستور. كما أن تموٌة 
 .   غالُمصاالدستور 
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1 
 

 

 .."اٌذعخٛس اٌزي ٔشٌذ"حٛي ِحبضشة 

 مذة ببٌششاوت ِب بٍٓ ِشوضضّٓ ٚسشت اٌّببدب اٌذعخٛسٌت إٌّؼ

 "حبَ"ٚ "ِفخبحِإعغت "بث اٌذعخٛسٌت، اٌذساع

 عٕبء اٌغشغًٍ. د

 ِمذِت 

ٛ ٞ ؼذ،ُُِؾ   ِٓي   عظٞس  حُذ   َ   حٗؼٌخط   ٝ ٓ  إٔ ٣   ك٤لظشك ،ٝططِؼخطٚ ؼذ  حُؾ   الكظ٤خؿخص   ٓظٌخٓ ٘خُػ   ؼزشح  ٌٕٞ 

ٝ  ؿ    ئِٛٚ  حُظ٢ ط   عظٞس٣ش  ش حُذ  وخك  حُؼ   ٔظِي  ٕ ٣  أ   ؼذ  ُِؾ   ذ  ٠ِ ٛزح كال ر  ٝػ  . ش٣خص  كخ٤ٓخ  ُِل  ٝ   وٞم  كخكظخ  ُِل  ٤ٔؼخ ، 

ٕ   هخٓش  ل   ٔ   ٝحأل ع٠ٔ ك٠ِ٢ٌُُٕٞحألػٚ إٔ ٣  ر   لظشك  حُز١ ٣   ٛزح حُوخٗٞ   .ك٢ حُذُٝش   ش  حُوخ٤ٗٞٗ   ٘ظٞٓش  حُ

ٓ  ٜذط  حُظ٢ ؽ   عظٞس٣ش  ٝحُذ   ٤ش  وِزخص حُغ٤خع  حُظ   ٍ  ٘طوش ؽ  ٜخ   ئًذ  ط   حُؼشر٢   حُشر٤غ   وذ  ٝعو ػ  حأل ُؾشم  كش٣و٤خ ٝح  أ   ٔخ

ُأ   ٓ  ٗ ٗ٘خ ُش حُذ  ظخر  ً   شكِش  ؼ٤ؼ  ٝ   ُٞكع   كِش  زٙ حُٔش  ٛ  ك٢ُٝعخط٤ش،  ؼ٤ِٔش  ر   ؼِوش  ظ  ٓ  ٝ   ظٌخِٓش  ٓ   ٞؿش  ٓ   ؿٞد  أ٣نخ 

٤غُك  )  زخطْٜ٘ظ٤ْ ٝحؿ  ، ٝط   كشحد  وٞم حأل  ٔخ٣ش ك  غخْٛ ك٢ ك  ط  عخط٤شُٕ حُذ  أ   -ػخدسُ - ؼظوذ  ، ٣ٝ  عخط٤ش  حُذ   ٤خؿش  ف  

ً  ٛزح حالػظوخد ٣  ،ُٝ(وٞمذعخط٤ش في حُل  غ٠ٔ ر  فزلض ط  ّٞ أ  ح٤ُ  أٜٗخُ  ُٝش  حُذ   ل٤خس  ر   شطزطخ  ٓ   عظٞس  ٕٞ حُذ  ؤط٢ 

  ٞ حُز١ ٣ ؼزش ػٖ  عخط  ٜٞ حأل  ٤خع٢، ك  ظخٜٓخ حُغ  ُٝش، ٝٗ  ٌَ حُذ  ؽ   ٞمق  عظٞس ٣  ٕ حُذ  خشٟ؛ ا  ؼزخسس أ  ٛخ، ر  د  ٝٝؿ

ُش ك٢ كخُٜخ حُٔغظ  ه   ْ  ٣  ٝ ٢ِوز  ٔٞف حُذٝ  ٝ  حُغ   ٘ظ  .٣لذدٛخِطخص 

خء٤ٔٛش،ُعخط٤ش رحص أ  ؼذ حُذ  لْٜ ُٔخرح ط  ٣  ٌُٕٖٔ أ  ؼش٣ق ٣  الٍ ٛزح حُظ  ٖ خ  ٓ   ٌظذُٛزُٙذ ال ط  ٝه  . ًظخرظٜخ خخفش أػ٘ 

  ٞ ْ  ًٞسس، ػ٠ِ حُش  ز  ٌَُٔحُـخ٣خصُحُُ   ن  ػخث  حُ ٙ  ٛ   ٌظذ  ٍٝ ط  حُذ   زؼل  ، ك  حهش  ٜخ حُزش  ٖ فٞسط  ٓ   ؿ ػخثن  ز  ٞ ُـخ٣خص  حُ

ْ  وذس ٓخ ٣  عظٞس ر  ٛزح حُذ   ٣لظ٣ٜٞٚظُْرٔخُك٤خٗخ هذ ال ٣  ٓض٣ش، ٝأ  س   ّ   ظ ٚ   حالٛظٔخ ٞ   ر ،ُك٤ُ٢خدس حُذُٝش  ع   ظؤ٤ًذ  ُ   ع٤ِش  ً

  ٙ ٕ   ،حُلخالص   ٛز ٔ   كب ٕ  ال ط   ش٣خطْْٜٜ ٝك  وٞه  ٞحه٤ٖ٘ ٝك  حُ رٔخُ، ٝس  عظٞس٣ش  حُذ   ػخٓال  ٓلٞس٣خ  ك٢ حُؼ٤ِٔش   ٌٞ

  ٛ  ٙ ٍ  ٢ُٛ  ز  .حُلِغط٢٘٤ ك٢ حُٞمغ   حُلخ

ٕ  ك٤٘ٔخ ٣ زًش   دد  ظش  ط  حُظ٢ًُخٗضُ زخسحص  حُؼ   شص  ٖٓ أر   ٞ   –ِغط٢٘٤حُل   عخع٢  حأل   حُوخٗٞ ئه ظ ش  شُعظٞس٣  حُذ   ش  ػ٤و  حُ  ٔ حُ

غظخذٓش    ٔ ٖ   حُ ٓ   َ ْ   -حُلِغط٤٘٤ش   حُٞه٤٘ش   حُغِطش   هز ٕ  : "هُٜٞ ٠ُِكظ٠ ػ   طزن  ٕ ٣  أ   غظط٤غ  ال ٣   حألعخع٢   حُوخٗٞ

ً  حُلزشُ  ٚ   ظذ  حُز١   ."ك٤

ٛ  ُل   ٙ  عق  ٍ  ط   حُؼزخسس   ز ٓ  ػ   ذ  ٠ِ  ٛ ُ ؾخؽش  ذٟ  ٖ  ٛزح ٌُٝ ،  ٕ ٕ  س   حُوخٗٞ ٕ   رٔخ ال ٣ٌٞ  ؽٌخ٤ُش  ٞ حل  ٛ   ٛزح حُوخٗٞ

ً  ٓ   حالٗظٜخءُْط   ٣6102ٍُِٞػخُّل٢ أ  ك   ؛حُٞك٤ذس   ٞ  ٓ   ظخرش  ٖ  ٝ  حُذ   دس  غ ٖ  ، ُ  ئهض  ٓ   عظٞس  ٞ د  ٛ  عظٞس،   طٞسس  حُخ   ٌ
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ٖ  ط   ٌٔ   ٕ ٔ   عظٞس  حُذ   ك٤ٔخ ارح ًخ ٕ   ؽٌخ٤ُخص  ٤ؼ٤ذ ا  ع   ٌظٞد  حُ ٓ  ٜخلغ  ٗ  عخع٢حأل   حُوخٗٞ ٔ  ٖ ك  ،   لظشك  ٤غ حأل عظ حُ

ٛ  حُذ   ظخرش  ً   ٘ذ  ُٜخ ػ   ظش  حُ٘  ٛ   ؟ُوشحه٢  ٣ٔعظٞس د  َ ٛزح حُذ  عظٞس؛  ٝ  ٛ ٛ  ؟ُٞع حالؿظٔخػ٢  خطُُِ٘ كغ  َُٞ  َُٝٞٛ 

 ؼذ؟ُِؾ   ِي  ٓ  

َ  ٔ  ظ  ٔخػ٢ ط  حالؿظ   ٞع  ُِ٘  غخعخ  ك   ؼذ  ٣  ظ٠ُعظٞس ك  ٞحؿذٛخ ك٢ حُذ  ط   لظشك  عظ حُظ٢ ٣  كخأل   ،ُٓش  ذ  خ  ظ  حُٔغ   ش  ـ  حُِ  : ك٢ ؼ

  ٓ  ٓ ٝ  عظٞس٣  حُذ   قٞؿ  ِ٘  ُ ش  ٤ُٝ  حُذ   ٤خص  لخه  ش حالط  ٞحء ٖ  ش  ٔ  ٝ حأل د٠ٗ، حُوٞح٤ٗ ً  حُ ٔ  ؾخس ٓ  ش حُ ٓ  ظٌخ قٞؿُالٍ ٗ  ٖ خ  ِش 

ٜ   عظٞس  حُذ   ون  ل  ظ٠ ٣  ك  ٝ  . عظٞسحُذ   ٞ  حُ   ذف  حُ ٓ  ٚ؛ ال ر  ظخرظ  ً   ٖ  ٓ   ٔشؿ ٓ   ل٤ٌش  ٖ حُظ  ذ   عظٞس  حُذ   ؼذ  ٓخ ر   ِش  شك  ك٢ 

ُط٘ل٤زٙ) ٝ  (آ٤ُش ْ   ظٔؼَ ك٢ دٝس  حُظ٢ ط  ،  ُك٤ٜخ زغ  حُٔظ  لغ٤ش١ُٜؾ حُظ  ٝحُ٘  عظٞس٣ش  حُذ   حُٔلخً  ٝسح  د   ذ  ِؼ  ٝحُز١ ٣  ،

ٛ   ٞع حالؿظٔخػ٢  حُ٘  شحػخسُٓ   ٤ٔٛش  أ   ك٢ طؤ٤ًذ   عخع٤خ  أ    . ٤ِٔش  زٙ حُؼ  ك٢ 

ٍ  ٘خ ك  غخإالط  ٠ِ ط  ػ   حلؿخرش   غظط٤غ  كظ٠ُٗ  ٞ   ٓ  ٓ ٞ  ٓ   الءٓش  ذٟ   ٤ٔؼخ  غؼ٠ ؿ  حُظ٢ُٗ  ِغط٤٘٤ش  حُل   ُٝش  حُذ   عظٞس  د   دس  غ

  ٍ ُٗ  ُِٞفٞ ُٝحُظ٢ ٓ  ؤَٓ إٔ ط  ُٜخ ُا٠ُُأسرؼشُ ،د٣ٔوشحه٤شعظُػ٠ِ أ   ز٤٘ش  ٌٕٞ  ُحُٔلخمشس ُٛزٙ ُطوغ٤ْ ع٤ظْ

٠ُٓغُحُظش٤ًضُػِ ع٤ظْ ٓ٘خهؾش حُق٤خؿش حُذعظٞس٣ش ٗظش٣خ   -ػخ٤ٗخ   .ع٤ظُْهشفُٓلُّٜٞحُذعخط٤ش -أٝال  : ٓلخٝس

ُٖٓخالٍُؽشفُحُٔلخ٤ُْٛحُغخروشُع٤ظُْحُلذ٣غُ -ػخُؼخ   .ف٤ِشُك٢ُػ٤ِٔشُحُق٤خؿشحأل حُظؤع٤غ٤شدٝسُحُغِطشُ

ُ ُحُٔشأس، ُٝٓؾخسًش ُك٤غُآ٤ُش، ُٖٓ ُحُذعخط٤ش ُك٢ُف٤خؿش ُحُ٘غخء ُدٝس ُُٝـشُػٖ ُحالطلخه٤خصُحُذ٤ُٝش ٌٝٓخٗش

ػ٠ُِحُٞمغُحُلِغط٢٘٤ُحُٔظؼِنُ اعوخهٚٛزحُحُ٘وخػُحُ٘ظش١ُع٤ظُْ -سحرؼخ   .حُذعظٞسُحُٔغظخذٓشُك٢ُحُق٤خؿش

  .ُٔشحؿؼشُٓخُارحًُخٗضُٛزُٙحُٔغٞدسُكغخعشُُِ٘ٞعُحالؿظٔخػ٢ُأُّال( 6102)رٔغٞدسُ

وٍف حىخب .. .ٔخحذد ػٓ وخببٗ اٌذعبحٍشْ أبذ ٌٚىٓ لبً اٌحذٌذ ػٓ أي اػخببس ٌٍٕٛع االجخّبػً ال

 اٌذعبحٍش؟

ٞ  ُذ  حؼظزش٣ُ   ٔ  ٠ِ ر  ػ   غخػذ  حُظ٢ ط   ػ٤وش  عظٞس حُ ٓ  ٘خء حُ َ  ُٕٗ ٌُٔ٘٘خ أ  ٜخ ٣  الُ  ٖ خ  ـظٔغ، ٝ ٞ   ظخ٤ ٔ   ٓخ ٛ حُز١ُ ـظٔغ  حُ

 ٗ  ٚ ،ُأ٤ِٛش، أٝ حٗؾوخهخ   كشرخ  غؼ٠ُُِخشٝؽُُٖٓٓشكِشُٓخ،ُعٞحءًُخٗضُٛزُٙحُٔشكِشُك٢ حُذٍٝ حُظ٢ ط  . قزٞ ا٤ُ

ُ ُحُقذحٓخص، ُرؼذ ُٓخ  ٤ِٔش  عظٞس ػخٓال  أعخع٤خ  ك٢ ػ  ؼذ حُذ  ٣  . س  ؿذ٣ذ رذُٝش   ٝ كظ٠ ٓشكِش حُزذء  أأُٝٓشكِش

  ٓ ٓ  حالٗظوخٍ   . خشٟا٠ُ أ   ٤خع٤ش  ع   شكِش  ٖ 

ٞ  ٖ أ  ٓ   ـ  ظخث  ْٛ حُ ٔ   هخس  حل   مغ  ٝ   عظٞس  ٞٛش٣ش أل١ د  ق حُ ْ  حُل   ئعغخص  حُؼخّ ُ ُٝشُفالك٤خص حُذ   لذ٣ذ  ٝط  ،ُ ٌ

رذُُٖٓ ،ٌُُُٖٝٛزحُحُٔطِذُال٣ٌُُٖٔأ٣ُٕ٘ضٍُػ٤ِ٘خُُٖٓحُغٔخء،ُكالٝعِطخطٜخ ٤ًٝل٤ش حُٜ٘ٞك رٜزح حُذٝس  

ـ   ً  ؛ُ ٤ٔغ  كظق رخد حُلٞحس ُِ ٓ  ظخرش د  كظ٠ ٗغظط٤غ  َ  عظٞس  ٕ   هخدس   ظٌخٓ ٕ  ٣   ػ٠ِ أ وذُك  . د٣ٔوشحه٤خعظٞسح  د   ٌٞ

ٓ  د٣ٔوشحه٤خ  عِٞرخ  ٌٕٞ أ  ٜٔ٘خ ٓخ ٣  عظٞس، ك  ظخرش حُذ  ً   عخ٤ُذ  أ   ظؼذد  ط   ٗظشٗخُ،ُٝارحُعِٞرخ  د٣ٌظخطٞس٣خ  ؼذ أ  ٜ٘خ ٓخ ٣  ، ٝ



24

املبادئ الدستورية يف فلسطني / وقائع ورشة العمل املوسعة - 2019/06/25

3 
 

ُط ُـذ ُا٠ُُٓٞؿشًُظخرشُحُذعخط٤شُحُظ٢ُحؿظخكضُحُؼخُُْٝخخفشُحُؼخُُْحُؼشر٢ُك٢ُحُغ٘ٞحصُحُغخروش،ُٗ  ُؾشىُ ٛخ

ُٖ حُٔٞحه٘ ًُ ك٢ُػُ ٤ُ ًُ ظخرشُحُذ ٤ُِٔشُ ُٛ ٞٗ عظٞس،ُ ك٢ُ  ُ  .٤ِٔشزُٙحُؼ ُُْٜأعخعخ

ُٓ ُٛ ُش٣نُٖهُ ػُ ُحُذعظٞسُ ٌُظذُ ٣ ُهذُُ ُٚ ػُ ُغئُٝش ٤ُجشُ ٓخُإُٔطٌُٕٞٓؼ٤٘شُُٖٓسث٤ظُحُذُٝش،ُا،ُٝٛزُٙح٤ُٜجشُُٖٝمؼ

 ُٞ ؿٔؼ٤شُدسُدعظٞسُدُٝشُكِغط٤ٖ،ُٝحُظ٢ُع٘ظلذعُػٜ٘خُك٤ٔخُرؼذ،ُأُٝطنؼًُٚٔخُؿشُٟك٢ُُـ٘شُف٤خؿشُٓغ

 .ٓ٘ظخزشُُٖٓهزَُحُؾؼذ

 

 

 

 

 

 

 ُٖ  .أ٣ُٕئد١ُٓخُعزن؛٣ُلظشكُإُٔطٌُٕٞػ٤ِٔشُف٤خؿظُٚػ٤ِٔشُطؾخس٤ًشُؽخِٓشُكظ٣ُ٠غظط٤غُحُذعظٞسُ ٌُُٝ

 ُٓ ُِؼذُدٝسح ُٞػ٤شُحُز٣ُ١ ُ٘قشُحُظ ُٜٓ٘خُػُ ُ؛ُِـ٤ٔغ ُ ِش ُٛ٘خىُػذسُكٞحثذُٓشحكوشُُؼ٤ِٔشُاػذحدُحُذعظٞسُرطش٣وشُؽخ

ُٖ ُحُٔٞحه٘خصُ ُك٢ُٓؾخسًشُ ُٜٓٔخ ُ  .ٓظل٤ضس ٤ُشُؿُ ُؾخسًش ُُٓ ُٝحُٔٞحه٤٘

ُأ ٣ُ ُُزُيُ ُُ  ُط ُشؿق ُئد١ُػُ ٕ ٤ُِٔش ُح٤ُ ٣ُُنخ ُأ ُُِـ٤ٔغ ُُ ُُحُؾخِٓشُ ُعظٞسُ حُذ ُاػذحد ُط ُكُ ُؼز٤شُ حُؾُ ُوظشُ ا٠ُُص٣خدس ُ٘ل٤زُ ٍٞ

ُرخُٔلخعزش٣ُٝؼضص طخُذُ ،٣ُٝ ُُِذعظٞسُ ُـخٝصُ لذعُط ُٓظ٣ُ٠ ُُؼشفُ ٣ ُُهالع ُحالُ ُُٖ غُ كُ ُٜٔٞسح ُُٕؿُ رُيُأ ُ: عظٞسُ حُذ ُ

ُٔ حُو٤ُْحُٔذٗ ُ ُٓ ُٞطخ ُ؛ُرؤ٣ُٕؼط٢ُفُ ذعُُٖٓاهقخءحصُ ٓخُكُ ُقل٤ق ُغخػذُك٢ُط ُأ٣ُٕ ٤ٌُُٖش،٣ُٝ ؤٞػ٤ًُُُٖٖٔخٗٞحُ

ُٛ 1ُ.عخروخ ُُ ٣ ٌُُزح،ُٝ ُٕ حُـ٘ذسُإُٔط ُ ظٞحكنُٓغُٓ٘ظٞسُ ُٓ ُدعظٞسُ ُاػذحدُ ُؼ٤ِٔشُ ٌُٖٔ ُٔ ٣لخ٠ًُك٢ُُٗٔٞرؿخ ٌُُٞ ـخٍُحُ

 .شٓظٚحُؼخُّر ُ

ُأ٣نخُ ُأ٣ُٕ٘ظؾُ حُ٘غخءُُٚحىّٓ أٍّ٘ت ِشبسوت ،ُػٜ٘خ  ٖ ُٖ ُؽؼٞسٛ ُك٢ُحُل٤خس ُُحُٔؾخسًشُ ك٢ُ ط٤ٌٔ٘خ ُُأًؼشُ ُرؤٜٗ

 ُٓ ُحُؼخ ُحُٔؾخسًش ُُغخػذ ُٝط ُش، ُُٛزٙ ُٖ ُطؼض٣ضُ ك٢ ُُهٔٞكٜ ٍُ ك٢ ُأ ُُحُ٘نخ ٖٓ َُ ُٖ ُؿ ُٝسكغ ُٓقخُلٜ ُٖ أفُ ُ،  ٞحطٜ

ُٖ ُطـخٝصُ ُلذعُ ػ٘ذٓخ٣ُ ُ ُُٝرزُي. ُلوٞهٜ ُّ ُحُ٘غخءُ طظخِـ  ُٜ ُحُز١ُطؼٔنُ ُحُظخس٣خ٢ُ ُحلهقخءُ ُُٖٓٓلٜٞ رُيُ،ُُٖذ٣

                                                           
1 Jason Gluck and Michele Brandt, Participatory and Inclusive Constitution Making, United States Institute for Peace, 2015, 
p. 12, http://www.usip.org/sites/default/files/PW105-Participatory-and-Inclusive-Constitution-Making. 
Pdf. 

ك٢ُاعزخ٤ٗخ٣ُقخؽُحُذعظٞسُُٖٓهزَُُـ٘شُرشُٔخ٤ٗشُطظٌُُٕٞكٔؼال ُ
ؿٔؼ٤شُ ،ُأٓخُك٢ُطٞٗظُكوذُٝمغُحُذعظٞسأػنخءُٖٓعزؼشُ

ثظ٢ُؽخـُٝفخؿظٚ،ُٝٗٞهؼُخطؤع٤غ٤شُطظٌُُٕٖٞٓأًؼشُُٖٓٓ
دسُحُذعظٞسُكوذُك٢ُٓ٘خظشحصُػ٤ِ٘ش،ُأٓخُك٤٘٤ًُ٢خُ  ٞ ٝصػضُٓغ

.ػُٖهش٣نُحُقلق  
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  ٕ ُحُ٘    أل ٖ  أغخء ٖ   ٗلغٜ ّ   أك٤خٗخ   هذ ٣ٔظ٘ؼ ُ ػٖ حالٗنٔخ ؛ُؼ٤ِٔخص ٖ   حُق٤خؿش  رؼذُّ ؽؼٞس   ك٤غ ٣ظُٞذ ُذ٣ٜ

  ٖ ّ   أ٤ٔٛظٜ ٖ   أٝ ػذ ٖ   حالعظٔخع ُٜ ٖ  حالعظٔخعُ ٕدٝ مخكش  آـشدُ أٝ كظ٠ أٜٗ ُحُٔ٘طِن؛ُ. ألفٞحطٜ ُٖٓٛزح

ْ   - أك٤خٗخ   –حُذعظٞس٣ٌُُٕٞ ٌُظخرش  ؽشهخ  ٝحػظزخسٛخُ حُٔؾخسًش   كبٕ طؼض٣ض ؽ٤ُٞٔش    . رحطٜخ ٤ِٔش حٌُظخرش  ٖٓ ػ   أٛ

ٖ   رظلذ٣ذ   طزذأ   حُذعظٞس   اػذحد   ٤ِٔش  كبٕ ػ   ،ُزُي   ٣ُغؼ٠ُ ، ٝحألٛذحف  حُٔلخٝمخص   ػ٠ِ هخُٝش   حُـخُغ٤ حُظ٢

طلذ٣ذُهش٣وشُحػظٔخدُحُذعظٞسُحُـذ٣ذ،ُطِيًُِٜخُطظخزُك٢ُٓشحكَُٓزٌشسُُٖٓ امخكشُا٠ُُظلو٤وٜخ،ُ عظٞس  حُذ  

ُؿذ٣ذ ُدعظٞس ُحُظش٤ًضُ. حُلذ٣غُػٖ ُٓغ ُحُٔلخٝمخصُحُٔزٌشس، ُُظِي ُحُذعظٞس١ ُحُظؤػ٤ش ُطـخَٛ ٣ُ٘زـ٢ ٝال

ُ ُػ٠ِ ُحُؾذ٣ذ ُحُٔلخٝمخص ُحُظ٢حُؼغٌش٣ش ُٛزُٙٝ 2.حُٔشحكَ طظْ ك٢ طِي   ٝحُغ٤خع٤ش ُطلذد ُإٔ ٣ُـذ ُزُي؛

ُٝحُوش ُحُ٘غخء ُٛذفُٓؾخسًش ُٝحسحصُرقشحكش ُحُٔشأس ُٗخؽط٢ُكوٞم ُٝأ ٕ اهقخء حُ٘غخء  أك٤غُخزشحثٜخ،

  ٖ َ   اؽشحًٜ ٕ   حُوشحسحص   ف٘غ   ك٢ ٤ٛخً ٞ   خ  اهقخث٤   عِٞرخ  ؼذ أ  رحطٜخ ٣   حُوشحسحص   دٝ  حُؾؼذ   ٖٓ ٌٓٞٗخص   ٕ  ٌُٔ

 .حُوخدٓش   ك٢ حُلوشس   شكٚ  ٤ظْ ه  رُي ًٔخ ع   طٞمق   حُذعظٞس   ٝمغ   ٕ كِغلش  أ ك٤غ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 NíAoláin et al. 2011, p. 205 

 : ٌظٙش اعخمظبء إٌغبء ػٕذ ػٍٍّبث ٚ ضغ اٌذعخٛس فً رالد حبالث

 .اٌذعبحٍش اٌّإلخت .1

 .اٌذعبحٍش االٔخمبٌٍت .2

 .اٌذعبحٍش فً ِشاحً ِب بؼذ إٌضاع .3

ّْ حٍذ  ًَّ ٘زٖ اٌحبالث ٌخُ فٍٙب اعخبؼبد إٌغبء ػٍى اّعبط أٙب دعبحٍش ٌٓ حخذَ أ و
اٌبالد ٌّذة طٌٍٛت، ٚ ٌىٓ ٚ حغب ِب ٌخُ اٌؼًّ بٗ فاْ ٘زٖ اٌذعبحٍش حغخّش ٌفخشاث 

.اعخمظبء إٌغبء ِٓ ػٍٍّت ئػذاد٘بصةً ٚلذ حخحٛي ئٌى دعبحٍَش دائٍّت ِؼض ،طٌٍٛت  
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 :ٍبغتُٙ ػٍٍّت اٌظّ فِ 

ظ٠ ٗغظط٤غ س    ك  ٕ  طِؼز ٚ حُ٘ غ كْٜ حُذٝ  ٕ  ٣ظْ ه شف خء  ك٢ ػ ٤ِٔ ش  ف٤خؿش حُذ عخط٤شحُز١ ٣ لظ شك أ ، الرذ  أ

لّٜٞ   ٓ  ٖ  ٓ شس حٗزؼخهٜخ  كٌ   ٝ ٤خدس حُؾ ؼز٤ش" كِغ لش ف٤خؿش حُذ عخط٤ش   ".حُغ 

كوخ   شسٝ  لخم  ٛ زٙ حُٔ  مؼٚ  ك٢ حالػظزخس  ٝكوخ  :  ُِظ ؼش٣ق حُز١ ٗ ظز٘خٙ ك٢   ٝ ٍ حُز١ ٣ ـذ   ٕ  حُؼ ٘قش  حألٝ  كب 

٤ِش    ٔ ؿٞد ك شحؽ  ُِذعخط٤ش حُذ عظٞسح٤ٗش  ٛٞ ػ   ٝ   ٖ ٔ ْ  م  ٕ  ػ ٤ِٔش حُق٤خؿش  طظ ٜخ، ك٤غ ٣لظ شك أ حُق٤خؿش ٗ لغ 

ؾؤ  ٗ ظش٣ش  حُغ ،١د عظٞس ٛ ٘خ ط٘   ٖٓ ُش  ٓٔخ ٣ ؼط٢ ٝ  ٘ش  ك٢ ٓٞحه٢٘ حُذٝ   ٓ ِطش  حُظؤع٤غ٤ش  رخػظزخسٛخ حُوٞس  حٌُخ

٤ش ُِٞػ٤وش  حُذعظٞس٣ش  ٝ ٖ  حأل خشٟ ٝط غ٠ٔ  ،زذ  ُٜزح حُغ  حُؾ شػ  ح٤ٗ ٙ  حُٞػ٤وش   ط ؼِٞ ػ ٠ِ ًخكش  حُوٞ  ٕ  ٛز كب

٤خؿش ح 3.حُذعظٞس ٘ذ  ػ ٤ِٔش ف  ً ٕٞ حُغ ِطش حُظؤع٤غ٤ش ط ظٜش ر ؾٌَ ٝحمق ػ  ٌظٞرش حُظ ؤع٤غ٤ش ا ٕ   ٔ ُذ عخط٤ش حُ

4ُال ط ؼ٢٘ إٔ حُذعخط٤ش ؿ٤ش حٌُٔظٞرش ُْ طؾٜذ ططٞسح  ٝطؾـَ ٌٓخٜٗخ ك٢ ػخُْ حُذعخط٤ش ،  ٖ ُـشكُٛزٌُُٙ

 . ٠ِ حُذعخط٤ش حٌُٔظٞرش  حُذعظٞس٣ش ػ   ظش٣ش  ٗ ُ ظشًض  حُلِغط٤٘٤ش، ط   ن٤ش  شًض ػ٠ِ حُو  حُظ٢ ط   حُٔلخمشس  

ً  عظٞس  ف٤خؿش ٓخدس حُذ   ٤ِٔش  ػ   لذد  ط   ٚ   ٤ل٤ش  ، ٝ ٝإُٔ ،ؼذحُؾ   ٤ِٔش  ٛزٙ حُؼ   ٘ل٤ز  ٣ظ٠ُٞ ط   ٕ  زُي، ٣٘زـ٢ أ  ُ  . حعظخذحٓ

  ٕ ٛ   عظٞس٣ش  حُذ   حُٞػ٤وش   قزق  ٤غ ط  ، ك  ؼذ  حُؾ   ٞمٞػش ُقخُق  ٓ   طٌٞ ،ُؼذ  ـغ٤ذ ح لسحدس حُؾ  زٙ حُلخُش ط  ك٢ 

ُ. ؼذ  حُؾ   ٤غض ٗٞػخ  ٖٓ حُوخٕٗٞ أٝ حُغِطش حُٔلشٝمش ػ٠ِ رُي  ُٝ   ٤ِٔشُك٢ ػ   رخُؾ٤ُٞٔش   حلكغخط  ٛزح

ْ  ع٤ٜظْ ر   عظٞس  إٔ حُذ   شم٤ش  ك   ٣ظزؼٚ   ٤خؿش  حُق   َ  كخػَر   شكخ٤ٛظٜ  5.ؾٌ

ٕ  :  كٌشس   ك٤غ حعظئفِض   حُلشٗغ٤ش   ٞسس  ا٠ُ حُؼ  "  عظٞس٣ش٤خؿش حُذ  حُق   "ٌشسُك   ؼٞد  ط    ِطش  حُغ   قذس  ٓ   حُشد   أ

ٖ  ٝٓ٘زُرُيُ. 6ؼز٤ش٤خدس حُؾ  ٜ٘خ رخُغ   ػ   ٝحعظؼ٤ل   ـذُشحػ٢ ٝط  إٔ ط   عظٞس  ُِذ   ف٤خؿش   ١  الصٓخ  ػ٠ِ أ   ، رخص  حُل٤

ٓ  حُوخثِش رؤٕ أر٘خء حُؾؼذ رلخؿش ا٠ُ إٔ ٣   كال  ُِٔلخسهش   أُٝرؤخشٟ،ٌُُُٖك٢ُ طش٣وش  عظٞس ر  ى حُذ  ال  قزلٞح 

ٕ  " أر٘خءُحُؾؼذ"حُٞهضُٗلغٚ،ُادسحىُحعظلخُشُحػظزخسُإُٔ ٕ   ْٛ ٓٔؼِٞ ٕ   كخػِٞ . حُذعظٞسل٤ٌُْك٢ ط   ٓؾخسًٞ

ٍ  حُٔظٔؼِش ك٢ أ   ٘ٞػش  حُٔظ   ٤خع٤ش  حُغ    ٌٖٔ حػظزخس حُظـخسد  ك٢ حُٞحهغ، ٣   ٜذطٜخُحُظ٢ ؽ   حُٔخظِلش   ٌٞٓخص  حُل   ؽٌخ

ٓ  ٔؼخر  ٞسس ًخٗض ر  ذ حُؼ  ؼ  شٗغخ ر  ك   َ   ٓ   لخٝالص  ش  ،ُُٖٓخالًٍُظخرخطُٚ(Sieyès) هخّ. ٓؼَُٛزُٙحُٔلخسهش خظِلش ُل

ُ ُرؼذس ُحُلشٗغ٤ش، ُحُؼٞسس أ١ُ) ٓلخٝالص ُلَ ٛزٙ حُٔلخسهش ٖٓ خالٍ حُظ٤٤ٔض ر٤ٖ حُغِطش حُظؤع٤غ٤ش  ارخٕ

ك٤غُإُٔحُغِطشُحُظؤع٤غ٤ش،ُحُظ٢ُ 7،(حُذعظٞسُٖ ٘ؾؤ ػ  حُظ٢ ط   ِطخص  حُغ  )  حُٔ٘ؾؤس   ِطخص  ٝحُغ  ( حُغِطشُحُٔ٘ؾجش
                                                           
3 Asem Khalil, The Enactment of Constituent Power in the Arab World: The Palestinian case (Helbing and 
LichtenhahnBâle, Genève 2006) 9 
4. The United Kingdom does not have written constitution, for example 
5 See Mark Tushnet, ‘New institutional Mechanism for making constitutional Law’ available 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2589178 last accessed 20 August 2015. 
6 .Joel I. Colon-Rıos, ‘Carl Schmitt and Constituent Power in Latin American Courts: The Cases of Venezuela and 
Colombia’ 2011, 18 Constellations 365. 
7 Emmanuel Joseph Sieyès, What is the Third Estate? (1789 re-printed in Praeger, 1963) 10. 
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عُٟٞٝؿٞدٛخُُظٌظغذُ ا٠ُ أ١ ؽ٢ء   حُغِطش   رقلظٜخ فخكذ   ال طلظخؽ  "( حُؾؼذ"أ١ُ) طؼزش ػٖ حُؾؼذ  

"  ِطخصُحُٔ٘ؾؤسٌٕٞ حُغ  ك٢ ٛزٙ حُق٤ـش ُِغِطش حُظؤع٤غ٤ش، ال ط   8".اٜٗخُٓقذسًَُُحُؾشػ٤شُ. حُوخ٤ٗٞٗش

 .ِطش حُظؤع٤غ٤ش  أٗؾؤطٜخ حُغ   ع٤خع٤ش   عٟٞ ٓئعغخص  " حُٔؾ ٌِ ش 

ْ  ر    ٌ   كبٕ حُغِطخص   - ًَ حُؾشػ٤ش   قذس  ٓ   - حُظؤع٤غ٤ش   ِطش  حُغ   ؼش٣ق  ط   لٌ ٘ل٤ز٣شُحُغِطخص حُظ  ) ِش  حُٔؾ

ـ  ؾش٣ؼ٤ش ٝحُو  ٝحُظ    حُظ٢ طٔ٘ق   دحثٔخ  رخألؽٌخٍ حُذعظٞس٣ش   و٤ذس  ٓ  ( ٜٔٞس١ حُلذ٣غ ُِلٌٞٓش  نخث٤ش ك٢ حُؾٌَ حُ

ٖ  . ٝؿٞدٛخ ، ٣ظؼ٤  حُظؾش٣ؼخص   ٤ِٜخ حػظٔخد  ػ   ٢ٌُٝ طٔخسط حُغِطش حُظؾش٣ؼ٤ش حُؼخد٣ش عِطظٜخ حُظؾش٣ؼ٤ش ػ٘ذثز 

ٕ   ٛزح حلؿشحء   حُذعظٞس، ك٤غ ٣ئًذ   ػ٤ِٜخُك٢ حُٔ٘قٞؿ   رخُطش٣وش   " أر٘خء حُؾؼذ  "ُْٛ ٖ ًظذ حُذعظٞس  ٓ   أ

 9.حُظ٢ُٝمؼظٜخُحُغِطشُحُظؤع٤غ٤ش حُٔوشسس   حُوٞحػذ حُذعظٞس٣ش   ألٗٚ ٣ٔ٘غ حُغِطخص حُٔؾٌِش ٖٓ حٗظٜخى  

٘ؾتُحُظؤع٤غ٤ش ط   ِطش  ٝرخُظخ٢ُ، كبٕ حُغ  . ٌِشِطخص حُٔؾ  هزَ حُغ   ِطش حُظؤع٤غ٤ش  ٝكوخ  ُٜزح حُظ٤٤ٔض، طؤط٢ حُغ  

ُحُظغِغَُ ، ط وذّ حُغِطش  ٝرٜزٙ حُق٤ـش  . حُٔؾٌِش شػ٤ش ػ٠ِ حُغِطخص  دعظٞسح  ٣نل٢ حُؾ   ُك٢ حُظؤع٤غ٤ش

  ٕ  حُغِطش   ٓٔخسعش   أؽٌخٍ ؼذد  ؼذ ٓغ ط  حُؾ  " حُؼُُِِٞغِطشُحُظؤع٤غ٤شُ حُٜش٢ٓ ػ٠ِ حُغِطخص حُٔؾٌِش ٣ٌٝٞ

ٌ   ، ٤ُٝظ  " حُخ... ع٤غ٢ُـِظُطؤٓ   أٝ ٔؼ٤ش طؤع٤غ٤ش  ًخٗض ؿ   ٞحء  ع   حُظؤع٤غ٤ش   ٢ُٝرظز٘   10.ِشُِغِطخص حُٔؾ

ُٗلظ حُشإ٣ش   ُطٞٓخطُر٤ٖ ًُظذ ،(Paine)   حُظ٢ ط   ، ك٢ ٓوخُظٚ حُزخسصس  َ ُػ   لٔ ُحلٗغخٕك  "٘ٞحٕ ،ُ" وٞم

ٍ  ػ   ٤ظ  ُ   حُذعظٞس  " َ  ، رَ ػ  ُٝش  حُذ   ٌٞٓش  ك   ٔال  ٖٓ أػٔخ ٔ   ٍ ٖ   حُؾؼذ   أر٘خء   ٖٓ أػٔخ ٕ  ٣   حُز٣  ؾٌِٞ

ّ   11".حُلٌٞٓش   ُر Sieyès) )ع٤٤ظُ ٗلظ حُظ٤٤ٔض حُز١ هذٓٚ  (Paine)   ٣وذ ٣ُظؼِن ُحُظؤع٤غ٤شُك٤ٔخ خُغِطش

 :حُ٘ظش٣شُحُذعظٞس٣شُرؤٜٗخ ( Paine)ٝرٜزُٙحُق٤ـشُُِغِطشُحُٔؾٌِش،٣ُؼشفُ. ٝحُغِطخصُحُٔؾٌِش

ٖ  حُظ٢ ط  ... ٘خفشُـٔٞػش حُؼ  ٓ  " َ  زخدة ط  ٓ   ظنٔ رٜخُٝهش٣وشُ حُظ٢ طظٔظغ   ِطخص  ٘ظ٤ٜٔخ ٝحُغ  ٝط   حُلٌٞٓش   ؾ٤ٌ

حُظ٢ُ ٝحُقالك٤خص   - ػ٠ِ ٛزٙ ح٤ُٜجخص   ٣ طِن   أٝ رؤ١ حعْ آخش هذ   - حُظؾش٣ؼ٤ش   ٝٓذس حُٔـخُظ   حالٗظخخرخص  

ْ   حُظ٘ل٤ز١ ٖٓ حُلٌٞٓش، ًَٝ ٓخ ٣ظؼِن   رٜخ حُوطخع   ٣ظٔظغ   ُحُز١ُ حُٔذ٤ٗش   حٌُخَٓ ُِلٌٞٓش   رخُظ٘ظ٤ ٝحُٔزذأ

ٕ  ٝحُظ٢ ط   ظظز٘خٙ  ع    12".رٚ ِضٓش  ٓ   ٌٞ

َ  (Paine) أٓخُسإ٣ش ّ   حُذعظٞس   طـ٤٤ش   ُِلٌٞٓش   ـٞص  ال ٣   رؤُٗٚ كظظٔؼ ٖ   حُِٔض حُغِطشُ)ؼذُالٍ حُؾ  خ   ُٜخ اال ٓ

ٕ   إُٔٓلُّٜٞحُغِطشُحُظؤع٤غ٤ش (Paine)٤شٟك(. حُظؤع٤غ٤ش  ٔش  عخس٣خ  ارح ًخٗض حُغِطش حُظؤع٤غ٤ش ٓوغ   ال ٣ٌٞ

 ٝؽ٤ٔض (Kelsen) ًٔخ٣ُشحٛخًُِغٖ حُٔؼذُش   ِطش حُذعظٞس٣ش  ٝحُغ  عظٞس٣شُحُظؤع٤غ٤شُِطش حُذ  ا٠ُ هغ٤ٖٔ؛ حُغ  
                                                           
8 Joel I. Colón-Ríos (n69) 378. 
9 Sieyès (n70) 11. 
10 Ibid 
11 Thomas Paine, Rights of Man (1791, reprinted at Oxford University Press 1995) 122. 
12 Thomas Paine in Bruce Kukliced (ed), Political Writings (Cambridge University Press 2000) 89. 
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 (Schmitt)13 ُنل٢ُػ٠ُِط   ِطش حُظؤع٤غ٤ش  إٔ حُغ   ٌشس  ػ٠ِ ك   حُللخظ   رٜذف   ِطش حُظؤع٤غ٤ش  ٕ حُغ  خٔوغ   ٕ ٣  حزِح

ٞ  ،ُك٢ُٗ عظٞس ؽشػ٤ظٚ، ٓغ ٓ٘ق حُذُٝش  حُذ   َ  الك٤شُ ، حُق  هض  لظ حُ  14.حُوخٕٗٞ ٓغ   ظٞحكن  ؾٌَ ٣  عظٞس ر  حُذ   ُظؼذ٣

ُؾؼذُحُظؤع٤غ٤شُألُٕح" حُذعظٞس٣ش"ِطشُٛٞ حُغ   -(Paine)ًٔخ٣ُؼظوذُ -" حُؾؼذ"،٣ُظَُٖ ٛزح حُٔ٘ظٞس  ٓ  

ٓ  . ظُٚٝػ٠ُِحُذُٝشُٝٓئعغخطٜخُطغ٣ٞـٜخػ٤  شُٛٞحُز٣ُ١نل٢ُػ٠ُِحُذعظٞسُؽ ٝ  ٕ ّ  ٓ   غ رُي، كب ِطشُحُغ   لٜٞ

َ   ؼط٢ ُِذُٝش  ٣  ِ   ُش  ذ  حُٔؼ   عظٞس٣ش  حُذ   َ  . شػ٢  ٌَ ؽ  رؾ   ك٢ حُذعظٞس   ٓـخال  ُِظذخ  رؼزخسس أخشٟ، كبٕ طؾ٤ٌ

ُ حُظؤع٤غ٤ش   حُغِطش   ُٓ٘لق٤ِٖ ٤ًُخ٤ٖٗ ُا٠ُ حُذعظٞس٣شُ حُغِطش حُذعظٞس٣ش حُظؤع٤غ٤ش ٝحُغِطش   -ٝطوغ٤ٜٔخ

ْ  ٖٓ حُل   ٣لذ   –ُشُحُٔؼذ   حألٓٞسُحألعخع٤شُُٖٝٓ. ِطشُحُظؤع٤غ٤شٓخ ُِغ   ا٠ُ كذ   (Paine) حُز٣ُ١ظز٘خٙ حألف٢ِ   ٜ

  ٕ ٝرخُظخ٣ُ،٢ُؼظزشُٛزحُحُؾٌَُُٖٓحُؾشػ٤شُ. حُؾؼذُٓقذسُحُؾشػ٤شُُِذعظٞس ٌُال حُٔ٘ظٞس٣ٖ حالػظشحف رؤ

ٕ  ٣  رل٤غُ 15؛" دعظٞسح٤ٗخ  دعظٞسح  "عظٞسُأكذ حألٝؿٚ حُنشٝس٣ش حُالصٓش أٝ الػظزخس حُذ    لسحدس   حٗؼٌخعخ   ٌٞ

 16.ٓغُحخظالفُحُطشٝكخصُحُغخروش ؼذحُؾ  

ّ   ُِذعظٞس حألٓش٢ٌ٣ اؽخسس  ٓزخؽشس   حالكظظخك٤ش   ٣زخؿش  حُذ طؾ٤ش    ًٔخ٢ِ٣ُ؛" اسحدسُحُؾؼذ" ا٠ُ ٛزح حُٔلٜٞ

ب فً ئٔشبء اححبد أوزش وّبالً، ٚفً ئلبِت اٌؼذاٌت، ٚضّبْ ٔحٓ شؼب اٌٛالٌبث اٌّخحذة، سغبت ِّٕ "

اٌحشٌت ٌٕب ٚألجٍبٌٕب  االعخمشاس اٌذاخًٍ، ٚحٛفٍش عبً اٌذفبع اٌّشخشن، ٚحؼضٌض اٌخٍش اٌؼبَ ٚحأٍِٓ ٔؼُ

 17" .اٌمبدِت، ٔشعُ ٚٔضغ ٘زا اٌذعخٛس ٌٍٛالٌبث اٌّخحذة األِشٌىٍت

ٕ   ػ٠ِ طٞم٤ق   حُنٞء   ٣غِو  " حُؾؼذ" ػ٠ِ ًِٔش   ٛزح حُظؤ٤ًذ   ٕ   حُؾؼذ   أر٘خء   أ ٕ   ْٛ حُٔخٌُٞ  حُقش٣لٞ

ُٖٓٛزحُحُٔ٘طِن،ُ( رؼذُحُؾ٤ٞػ٤شك٢ُكوزشُٓخُرؼذُحالعظؼٔخسُٝٓخُ) حُذعخط٤ش حُلذ٣ؼش   كذحثٔخ  ٓخ طزذأ  . ُِذعظٞس  

ٙ   ٤ٌِٓٝ.18ظُُِْٜٞػ٤وش" حُؾؼذ"هخُزش  حُؾشػ٤ش ٖٓ حُغِطش حُٔؾٌِش رخلؽخسس ا٠ُ   حُٔزخؽشس   حلؽخسس   إ ٛز

َ  ٢ٛ اكذٟ حُط  " ؼذ  حُؾ  "ا٠ُُ ٖ   شم ُـؼ ٕ   حُٔٞحه٤٘ ْ   ٣ؾؼشٝ  ، ُٝظؤ٤ًذ  ٖٓ حُذعظٞس   ال ٣ظـضأ   ؿضء   رؤٜٗ

ٕ   كو٤وش   ّ   حالؿظٔخػ٢   حُؼوذ   أ ٖ   ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ حُلٌخ ٞ   حُغ٤خع٤٤ ٖ   ػوذ   ٛ ْ  ر٤ٖ هشك٤  ػ٘ذُرش٣ٞط. ٓظغخ٤٣ٖٝ هخث

                                                           
13 Khalil (n 3) 33-35. 
14 Ibid 61 
15 This term refers to the constitutions that focus on implementing the idea of constitutionalism. See Brown. 
16 Ulrich Klaus Preuss, Constitutional Revolution: The Link between Constitutionalism and Progress (Humanities Press 
1995). 
17The American Constitution. See also Germany’s Constitution (art. 20.2): ‘All governmental authority emanates from the 
People. It shall be exercised by the People by means of elections and voting, and by specific legislative, executive, and 
judicial organs’; France’s (art. 3): ‘Sovereignty resides in the Nation. No body, no individual, may exercise authority which 
has not been expressly granted’. Italy’s’ (art. 1): ‘Sovereignty belongs to the People, who exercise it in the manner and 
within the limits laid down by the Constitution’. Spain’s (art. 1.2): ‘National sovereignty belongs to the Spanish People, 
from whom all powers of state emanate’. 
18 See the Ukrainian, Belarusian constitutions etc. 
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 (Preuss)  ٣ ،  ٌ ٕ  ر   ، حُز١ ٣ل٤ذ  َ ٛزح حُٔزذأ  ؾ حُؼ٘خفشُ ، أكذ  حُغ٤خع٤ش   ِطش  حُغ   ٚ  ٛٞ ٖٓ ٣ٞؿ   ؼذ  حُؾ   ؤ

َ   حُظ٢ طلذد   ٖٓ حُوٞحػذ   ٓـٔٞػش   ٓـشد   ٤ُغض   رؤٕ حُذعخط٤ش  ( Preuss)٣ٝذكغُرش٣ٞطُ 19.حُـٞٛش٣ش ٌ٤ٛ 

  ّ ٖ  ه٤ٞد ح ػ٠ِ حُلٌٞٓش   حُغ٤خع٢ أٝ طنغ   حُ٘ظخ ٌُٝ ،   ْ ُٔٞحه٢ُ٘ حُؼو٤ذس حُـٔخػ٤ش   ٖٓ رُي أٜٗخ طلذد   حألٛ

ٝطئد١ حُِـش حُٔغظخذٓش ك٢ ف٤خؿش حُذعخط٤ش دٝسح  سث٤غ٤خ  ك٢ طض٣ٝذ حُٔٞحه٤ٖ٘ رخُنٔخٕ . حُذُٝش

  ٚ ْ  رؼذ ٗ   ، دحثٔخ  حالؿظٔخػ٢ حُز١ ٣غؼٕٞ ا٤ُ ٕ  . ًظخرشُحُذعخط٤ش( اػخدس) ٌُظخرش   نخُٜ حُظ٢ُ ٛزٙ حُؼ٤ِٔش   ٝػ٤ِٚ، كب

 ؼٌظ  حُظؤ٤ًذ ػ٠ِ إٔ ٣   رنشٝسس   ك٤ٔخ ٣ظؼِن   رخُـش   ٖٓ خالُٜخ ٣ قخؽ حُذعظٞس، ك٢ كذ رحطٜخ، رحص أ٤ٔٛش  

ٜخُألٗ   ا٠ُ حُذعخط٤ش   ِٓلش   كخؿش   ٖٓ ٛزح حُٔ٘ظٞس، ػٔش  . حُؾؼذ حُـذ٣ذ ه٤ْ ٝططِؼخص   حُٔلظٟٞ حُذعظٞس١  

٣ٌُُٖٔحػظزخسُحُذعخط٤شُٗ . حُؾؼذ ٓق٤ش   ػٖ طوش٣ش   ـغذ حُظؼز٤ش  ط   ُرش٣ٞط، ٣ُئًذ ُحُٔؼ٠٘،ُكغزٔخ  ٔو  رٜزح

  ٓ  ّ  20.ٓظلنش ع٤خع٢   ل٤ذ ُ٘ظخ

ط لٌْ حُذعخط٤ش؟  ، ك٤ٌق  حُٔق٤ش   ػٖ طوش٣ش   ُِظؼز٤ش  " ٣وُّٞرٜخُحُؾؼذ"٤خؿشُحُذعخط٤ش٣ُـذُإُٔف   ارح ًخٗض  

ٖ   ٤خع٤ش  حُغ    حأله٤خف   ٖ  ر٤   ٛ٘خىُاؿٔخعُ  ٖ   ٖٓ حُٔلخكظ٤  حػظٔخد   رٔـشد   ٚ  ػ٠ِ أٗ   ذ عٞحء  ػ٠ِ ك   ٝح٤ُِزشح٤٤ُ

ػ٠ُِ 21.ؼذٖٓ هزَ حُؾ   ، ٌُٖٝ ٤ُظ  ُِٝؾؼذ   ٖٓ حُؾؼذ   إٔ ط لٌْ حُـٜٔٞس٣خص حُلذ٣ؼش   ، ٣ـذ  حُذعظٞس  

  ْ ٕ   حُشؿ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ طؼز٤شح  ػٖ اسحدس حُؾؼذ، اال أٗٚ ػ٠ِ حُلٌٞٓش إٔ طظٔظغ رخُوذسس ػ٠ِ  حُذعظٞس   ٖٓ أ

ك٢ُحُٞحهغ٣ُظلنُحُؼذ٣ذُُٖٓحُلوٜخءُحُذعظٞس٤٣ُٖٓغُ 22.ادحسس حُؾؼذ، ٝسرٔخ أ٣نخ  كٔخ٣ش حُذعظٞس ٖٓ حُؾؼذ

ٔ   حُؾؼذ   ٛزح حُشأ١ حُوخثَ رؤٕ أر٘خء   ٕ   ى  ال  ْٛ حُ ُُِذعظٞس   حُلو٤و٤ٞ ُهذ ال ٣ٌٞٗٞح أ٣نخ  ػٞحَٓ ،ُٝٓغُرُي،

ُط٘ل٤زٙ ُػ٘ذ ا٠ُُ َ ُٜزٙ حُٔلخسهش ر٤ٖ حُلخؿش  ٤ًل٤ش ا٣ـخد ك   حُلوٜخء   ػ٘ذٓخ ٣٘خهؼ   حُخالف   ٣لذع   23.كخػِش

ْ  حُل    24.عظٞس١ُٝحُلخؿشُا٠ُُحُظؤ٤ًذُػ٠ُِحكظشحُّحُغِطشُحُظؤع٤غ٤شحُذ   ٌ

حُز٣ُ١ٌُٖٔ حُغِطشُحُظؤع٤غ٤ش،ٌُُٖٖٝٓٔٓٔخسعش٤ًُق٣ُ: ش حُؼ٤ِٔش كؼال ، ٛٞٝحُغئحٍ حُشث٤غ٢ ارٕ، ٝحُون٤  

ًز٤شُػ٠ُِحالكظشحمخصُ حػظزخسٙ ٓٔخسعخ  ُِغِطش حُظؤع٤غ٤ش؟ طؼظٔذ هش٣وش حلؿخرش ػٖ ٛزٙ حألعجِش ا٠ُ كذ  

ٛ٘خىُٓذسعظخُٕٓظؼخسمظخُُِٕلٌشُك٤ٔخ٣ُخـُٛزُٙ. ٓشُرؾؤُٕحُغِطشُحُظؤع٤غ٤شُػ٘ذُف٤خؿشُحُذعظٞسحُٔوذ  

ُحُ٘وطش؛ ك٢ كخٍ ف٤خؿش حُذعظٞس ر٘خء   ٤ًُِغ٤خٕ حُز٣ُ١لظشكُحػظٔخدُ( kelsian doctrine)ػ٠ُِٓزذأ

                                                           
19 Ulrich Klaus Preuss, Constitutional Revolution: The Link between Constitutionalism and Progress (Humanities Press 
1995) 2. 
20 Ibid 
21 James Madison, Alexander Hamilton and John Jay, The Federalist Papers (Penguin 1987) 87. 
22 Preuss (n16). 
23 See Carl Schmitt ‘Legal Theory’ in David Dyzenhaus (ed) Legality and Legitimacy: Carl Schmitt, Hans Kelsen and 
Hermann Heller in Weimar (Oxford University Press 1999). 
24The most famous of these constitutional debates occurred between Carl Schmitt and Hans Kelson which became somewhat 
immortalised with Kelsen’s 1931 essay: ‘Who Should Be the Guardian of the Constitution?’ in Lars Vinx (ed and tr), The 
Guardian of the Constitution 
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25ُ".حُذعظٞسُفخُقُرلٌُْحلسحدسُحُغ٤خع٤شُُِوخث٤ُٖٔػ٠ُِف٤خؿظٚ: "حُذعخط٤شُػ٠ُِأػشحفُٓـشدس،٣ٌُٕٞ

ك٢ُٛزُٙحُق٤ـش،ُطؼ٤ذُحُٔلٌٔشُحُذعظٞس٣ش،ُحُظ٢ُطؼًَُٔآ٤ُشُُِٔشحؿؼشُحُونخث٤ش،ُط٘ظ٤ُْحُغِطشُحُظؤع٤غ٤ش،ُ

َُ ػ٠ُِطئًذُعزَُ ُِؾؼذُحُٔشحؿؼشُحُونخث٤شُٛزُٙروخءُكٌُْحُذعظٞسُٝمشٝسسُأ٣ُٕظ  26.حُذعظٞسُٓٔؼالُ 

حُغِطشُحُظؤع٤غ٤شُال٣ٌُُٖٔطو٤٤ذٛخُرخُوخُٕٗٞأُٝ"رؤُُٕ( Schmitt)ػ٠ُِحُ٘و٤لُُٖٓرُي،٣ُذكغُٓزٛذُؽ٤ٔضُ
ُٕ ُط٘ظ٤ٜٔخُُٖٓخالٍُأ٣شُاؿشحءحصُهخ٤ٗٞٗش؛ُارُ  27ُ".هخرِشُُِٞعخهشاسحدسُؿ٤شُ"٢ُٛ اسحدسُحُغِطشُحُظؤع٤غ٤شُأ

ُحُؾٌَ،ُطظلونُحُغِطشُحُظؤع٤غ٤شُُٖٓخالٍُؿٔؼ٤شُطؤع٤غ٤شُٝه٤٘شُط٘ظُْحُغِطشُحُظؤع٤غ٤شُك٤ًُ٢خُٕ رٜزح

ُحُـٔؼ٤ش٤ًُخ٣.28ٌُُٗٔ٘ٚف٤خؿشُدعظٞس ُطؼَُٔٛزٙ ُحُق٤ـش، ٌُُ٘ ُُح ُٓغظزذُخ ُٝرٜزٙ ٤ُُٚظُُٛٞٗلغُٚر١ُع٤خدس،

ُغ٤خع٤شُحألعخع٤شُحُظ٣ُ٢ظخزٛخُحُلخػَُحُظؤع٤غ٢،ُرؼذُرُي،ُطظؼٜذُٛزُٙحُـٔؼ٤شُرخُوشحسحصُح. فخكذُحُغ٤خدس

ُؽ٤ٔض ُرؼزخسحص ٢ٛٝ (Schmitt )ُ ُحُغ٤خع٢"، ُحُٞؿٞد ُك٢ ُحُؾؼذ 29ُُ".ٝمغ ُا٠ُ ُٛزح ح٤ٌَُُٜ"٣ؾ٤ش

ُُِذُٝش ُٗظخٓ: حألعخع٢ ُأٝ ٤ٌُِٓش، ُأٝ ُؿٜٔٞس٣ش ُؽٌَ ٣ُؤخز ًُخٕ ُك٤ذسح٤ُُح ُٓٞكذُخ ُعٞحء ُٗظخٓخ ُأٝ ُأٝ ُخ ُ،

 30".خ ُأُٝحؽظشح٤ًُخ ٤ُُزشح٤ُُخ ُد٣ٔوشحه٤

ُأػ٘خءُػ٤ِٔشُٝمغُحُذعظٞس،ُٓغُ ًُخف   َ ط ؼط٠ُحأل٣ُٞٝشُك٢ُحُـٔؼ٤شُُِظؤ٤ًذُػ٠ُِطٔؼ٤َُآسحءُحُؾؼذُرؾٌ

ُػ٠ُِٓذحسُ ُحُؼ٤ِٔشُٞهضُحُطؾـ٤غُحالكظشحك٤شُٝحٌُلخءس ٣ٌُُٖٔإُٔطؼٌظُحُ٘ظ٤ـشُ. ٜزٙ ُحُطش٣وشُكوو، ٝرٜزٙ

 َُ . ٓخُُٖٓأؽٌخٍُحُؾشػ٤شُحُٔؼ٤خس٣شُحُٜ٘خث٤شُٝؿٜخصُٗظشُأر٘خءُحُؾؼذُٝٓؾخًُِْٜحُـٔخػ٤شُٓغُحُظٔظغُرؾٌ

ُحُظ٢ُ ُحُشأ١ُُِظؤًذُُٖٓآٌخ٤ٗشُطؾ٤ٌَُأ١ُُٖٓحُغِطخصُحُٔؾٌِش، ػٔشُكخؿشُُِـٔؼ٤خصُحُذعظٞس٣شُك٢ُٛزح
 ُٕ أر٘خءُحُؾؼذُُْٛأفلخدُحُذعظٞس٣ٌُُْٜٝٔ٘ٓٔخسعش٣ُُ٘ؾجٜخُحُذعظٞس،ُؿضءح ُُٖٓحُق٤خؿشُحُذعظٞس٣شُٝا

ٍُُٛٞٓخُارحًُخ٣ُٕ٘زـ٢ُػ٠ُِحُـٔؼ٤شُحُذعظٞس٣شُإُٔطخظل٢ُٝحُغئح. كوُُْٜٖٓخالٍُاٗؾخءُدعظٞسُْٛحُخخؿ

٣شُٟ. رؼذُف٤خؿشُحُذعظٞس،ُٝارحًُخُٕحألٓشًُزُي،ُكُٖٔع٤ٌُٕٞهخدسح ُػ٠ُِطؼذ٣َُحُذعظٞسُارحُُضُّحألٓش

طقزقُٓ٘ظ٤ٜشُحُقالك٤شُٝؿزشُٓٞؿٞدس،ُ"أُُٖٗٚٓحُخطؤُحالػظوخدُرؤُٕحُغِطشُحُٔؾٌِشُُ( Schmitt)ؽ٤ٔضُ

طُ خس  حُوشحسُحُغ٤خع٢،ُحُز٣ُ١ؼ٢ُ٘ك٢ُحألعخطُحُذعظٞس،ُ"ٝأمخفُؽ٤ٔضُأ31ُُٕ".االُٓشسُٝحكذسألٜٗخُالُطٔ 

                                                           
25ُ The most famous of these constitutional debates occurred between Carl Schmitt and Hans Kelson which became 
somewhat immortalised with Kelsen’s 1931 essay: ‘Who Should Be the Guardian of the Constitution?’ in Lars Vinx (ed and 
tr), The Guardian of the Constitution 
 
26ُKelsen 11. 
27ُJoel I. Colon-Rıos, ‘Carl Schmitt and Constituent Power in Latin American Courts: The Cases of Venezuela and 
Colombia’ 2011, 18 Constellations 365. 
28ُCarl Schmitt, The Concept of the Political (University of Chicago Press 1996). For an illuminating discussion, see also 
David Dyzenhaus, Legality and Legitimacy: Carl Schmitt, Hans Kelsen and Hermann Heller in Weimar (Oxford University 
Press 1999) 97 
29Carl Schmitt, Constitutional Theory (1928, reprinted by Duke University Press 2008). 
30ُColon-Rıos (n23) 367. 
31Ulrich Preuss, ‘Constitutional Power making for the New Polity: Some Deliberations on the 
Relations between Constituent Power and the Constitution,’ (1993) 14 Cardozo Law Review 635. 
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ُحُغ٤خع٢ ٢ٜ٘٣ُُٝؿٞدٙ ُإٔ ُٝال ُُٚ ُحُظؤع٤غ٤ش ُحُغِطش ُٓظزخدٍُػ٠ِ ُطؤػ٤ش ُُٚ ٌٕٞ٣ُ ُإٔ ٣ُـٞص ُٛزحُ. ال ٣ظَ

 32."حُٞؿٞدُحُغ٤خع٢ُا٠ُُؿخٗذُحُذعظٞسُٝرخلمخكشُا٤ُٚ

ُِظؼ٣ٞلُػُٖػذُّ" حُؾؼذُ" خالفشُحُوٍٞ،ُط ئعظُحُـٔؼ٤خصُحُظؤع٤غ٤شُُظلَُٓلَُحُغِطشُحُظؤع٤غ٤شُ

هذسسُُحُؾؼذُُػ٠ُِٓٔخسعشُعِطشًُُظخرشُحُذعظٞسُر٘لغُٚ،ُٝٓغُرُي،ُالُطنُٖٔٛزُٙحُـٔؼ٤خصُرخُنشٝسسُ

ُح ُػ٤ِٔش ُاطٔخّ ٣ُـٞص ُطؤع٤غ٤ش، ُؿٔؼ٤ش ُأ٣ش ُطظٞكش ُال ُكؼ٘ذٓخ ُحُؾؼز٤ش، ُحُغ٤خدس ُهش٣نُطلو٤ن ُػٖ ُق٤خؿش

ُٕ . حالعظلظخءُأُٝرشُٔخُٕٓ٘ظخذًُخطٞسُأ٠ُُٝهزَُحُٔن٢ُك٢ُحالعظلظخء ُٕ ُٝٓغُرُي،ُكب ُٓؾٌِشُحُزشُٔخ٢ُُٕٛأ

حُلٌشسُحأل٤ُٝشُُٖٓحُغِطشُحُظؤع٤غ٤شًُخٗضُطٌُٖٔك٢ُحُلذُُٖٓحُغِطشُحُظؾش٣ؼ٤ش،ُٝرخُظخ٢ُُال٣ُ لظشكُه٤خُّ

إُحُغِطشُحُظ٣ُ٢ـذُ. طلضُأ١ُظشفُُٖٓحُظشٝفحُزشُٔخٕ،ًُٔخ٣ُشُٟرؼلُحُلوٜخء،ُرق٤خؿشُحُذعظٞسُ

ٝرخُظخ٢ُ،ُال٣ٌُُٕٞحُؾؼذُك٢ُؿ٤ٔغُٛزُٙحُلخالصُُٛٞ. أالُطظٜشُاالُرؼذُٝؿٞدُحُذعظٞس٢ُُٛحُغِطشُحُٔؾٌِش

ُٓٔؼ ُ ُرَُع٤ٌُٕٞحُوخثُٕٔٞرخُق٤خؿشُْٛ ُكؼ٤ِخ ، ُرخُق٤خؿش ٣ُوظشفُؽ٤ٔض٣ُٖٓوّٞ . ُِٕٞػُٖحُؾؼذ،ُكغزٔخ

 .ُؾؼذُُْٛحُوخثُٕٔٞرخُق٤خؿشُكؼ٤ِخ ُٝك٢ُٛزُٙحُلخُش،٣ٌُُٕٞٓٔؼُِٞح

ُحُغخرن ُحُطشف ُهزِ٘خ ُٓخ ُارح ٌُٖٝ،ُُ ُطٌٖٔكبٕ ُُحُٔؾٌِش ُحُزشُٔخٕ ُهخّ ُٓخ ُحُؾؼذ"ارح ُحالٗظخخدُُ" ٓٔؼَ رؼذ

ُحُذعظٞس ُرؤكو٤ ُ. رق٤خؿش ُهزِ٘خ ُارح ُٗظز٘ ُك٢ُحُٞحهغ، ُكبٗ٘خ ُػ٘ذثز  ُحُذعظٞس، ُحُزشُٔخُٕك٢ُف٤خؿش ُٕ ش ُأ ٠ُُكٌشس

 ٌُ ارحًُخُٕحألٓشُ. ِش٢ُُٛٗلغٜخ،ُٝٛزحُحكظشحكُالُٗئ٣ذُٙك٢ُٛزُٙحُٔلخمشسحُغِطشُحُظؤع٤غ٤شُٝحُغِطخصُحُٔؾ

ُ ٣ُ ٌُ ًزُي،ُكِٔخرح َُحُزشُٔخُٕؿضءح ُُٖٓػ٤ِٔشُحُق٤خؿش؟ُطذكغُٛزُٙحُٔلخمشسُرـٞحصُه٤خُّحُزشُٔخُٕرـضءُؾ

ُٔ ُٖٓػ٤ِٔشُحُق٤خؿشُارحُٓخُػ شمضُحُٞػ٤وشُرؼذُحُق٤خؿشُُالعظلظخءُػِ شُٗٞع٤ُٜخ؛ُك٢ُٛزُٙحُلخُشُع٤ٌُٕٞػ

ٝطخظل٢ُرؼذُحُق٤خؿشُُ،ُٖٓحُظلونُُٖٓحُق٤خؿش،ُٝطظَُحُـٔؼ٤شُحُذعظٞس٣شُحُٔ٘ظخزشُحُظ٢ُطنغُحُذعظٞس

 .٢ُٛحُ٘ٔٞرؽُحُٔلنَُٝكو خُُٜزُٙحُٔلخمشس

ُ ُكِغط٤ٖ، ُ ك٢ ُأٝ ُحُظؤع٤غ٤ش ُحُغِطش ُٗظش٣ش ُ ُٝؿٞدُ" حُؾؼذ"طؾٌَ ُظَ ُك٢ ُحلؽٌخ٤ُخصُخخفش  اكذٟ

رغزذُع٤خهُٚحُــشحك٢ُحُغ٤خع٢ؿٔٞك٣ُل  ُ سرٔخ٣ُـؼَُٛزحُحُـٔٞكُ. ٤وُر٣ٜٞشُحُؾؼذُحُلِغط٢٘٤ُكخ٤ُخ

ُٕ ٓالءٓش ُ،ُحألهَُ ((Kelsianُٓزٛذًُِغ٤خٕ ٗظش٣ظُٚٓشطزطشُرٔـخٍُططز٤نُُُُُِون٤شُحُلِغط٤٘٤ش،ُُك٤غُأ

ُ ُرٜخ، ُحُٔشطزو ُٝحُٔـظٔغ ُحُذُٝش ُطلٌْ ُحُظ٢ ُُٔٔخسعشُٝحالخظقخؿُُِوٞح٤ٖٗ ُحُنشٝس١ ُحُؼخَٓ ك٤غُإٔ

ُ ًُِغ٤خٕ ُػ٘ذ ُحُظؤع٤غ٤ش ُحُٔلذدس((Kelsianحُغِطش ُحُغ٤خدس ُكٌشس ُػ٠ِ ٣ُؼظٔذ ُحُذُٝشُ. ، ُإٔ ُكو٤وش إ

ُٖٓ" حُونخث٤ش"حُلِغط٤٘٤شُك٢ُكخُشُطوِذُٝٗضحعُُٝػذُّحعظوشحسُهذ٣ُٔ٘غُُٛزحُحُؾٌَُُٖٓحُغِطشُحُظؤع٤غ٤شُ

 .طلو٤نُكٌشطٜخُ

                                                           
32  Ibid  
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ُػٔ ُٖٓ ُحُؼخ٢ٗ ُحُؼ٘قش ٣ُٜظْ ُرؼزخسس ُرخُـخٗذُحُٔظؼِن ُحُذعظٞس ُف٤خؿش ُػ٠ُِ"ُِؾؼذ"٤ِش ٣ُؼظٔذ ُٝحُز١ ،

حألعخطُحُٔ٘طو٢ُٝسحءُحُق٤خؿش،ُكبرحُٓخًُخُٕحُوخثُٕٔٞرخُق٤خؿش٣ُوقذُٕٝخذٓشُحُؾؼذُػُٖهش٣نُاٗؾخءُ

ُحُٞػ٤وشُطشطزوُرخذٓشُحُؾؼذ٤ُُٝظُكووُ ُكبُٕحألعزخدُحٌُخٓ٘شُٝسحءُٛزٙ ُرٔٞؿذُحُذعظٞس، كٌٞٓشُٓو٤ذس

ُُُُْٞطٜذفُحألعزخدُحٌُخٓ٘شُٝسحءُحُق٤خؿشُا٠ُُطلو٤نُحُ٘وخهُحُٔزًٞسسُأػالٙ،٠ِ.33ُُُحُغِطشحُلقٍُٞػ

ُرٌخِٜٓخ ُؽي  ُٓلَ ُدعظٞس ُٝؿٞد ُحُـشكُُٓ٘ٚ. ألفزلضُكٌشس ٌٖ٣ُ ُُْ ُارح ُحُذعظٞس ُف٤خؿش ُع٤ظْ ُٔخرح

ظذُٛزحُحُ٘ٞعُُٖٓحُذعظٞسُ ٓخ٣ٌُ  ُظ٤ٌُٖٔحُغِطشُحُٔغخػذسُك٢ُخذٓشُحُؾؼذُُٖٓخالٍُط٘ظ٤ُْحُغِطش؟ُػخدسُ 

ُحُ٘ٞعُُٖٓحُذعظٞس ُحُز٣ُٖ. دُٕٝطو٤٤ذٛخ؛ُكالُطؼظزشُٓقخُقُحُ٘خطُأُٝكوٞهُْٜٛذكخ ُسث٤غ٤خ ُُٜزح إُحُلٌخّ

ُع٤ظُْ ُحُطش٣وش، ُٝرٜزٙ ُحُذعظٞس؛ ُٖٓ ُحُ٘ٞع ُٛزح ٣ُقذسٕٝ ُُغِطظْٜ ُحُٔو٤ذس ُؿ٤ش ُحُطز٤ؼش ُكـذ ٣ش٣ذٕٝ

ُحُغِطش ٣ُو٤ ُُ،طـ٤َٔ ُحُذعظٞسُٓطِوخ ٌُُُُٖٖٝ ٣ُ. ذٛخ ُٓخ ُػخدس  ُحُظ٘ل٤ز٣ش ُرخُغِطش ُك٢ُا٠ُُ٘ظ٢ُٜحألٓش حُظلٌْ

 -ف٤خؿشُٛزُٙحُٞػ٤وشُلملخءُحُؾشػ٤شُػ٠ُِكٌٜٔخ،ُٝك٢ُظَُٝؿٞدُرشُٔخُٕمؼ٤ق،ُكبُٕػ٤ِٔشُحُق٤خؿشُ

ُ ُأ٣ُُٖٓٝوُّٞرٜخ ُك٢ُحُغ٤خدس" حُؾؼذ"ُُٖطنغُ -رقشفُحُ٘ظشُػ٤ًُٖل٤شُحُو٤خُّرٜخ ُطخِنُ. أرذ ح دحثٔخ ُٓخ

 .خمُٓشحًضُُِغِطخصحُذعخط٤شُحُٔقٔٔشُك٢ُٛزحُحُغ٤

 ُٕ ُأ ُا٠ُ ُحُذعظٞس٣ش ُحُ٘ظش٣ش ُك٢ ُحُق٤خؿش ُػ٤ِٔش ُػ٘قش ُٝحألعخط٣ُُؾ٤ش ُحُؼ٤ِٔش ُك٢ ُطظلٌْ ُحُظ٢ حُـٜش

 .حُذحكغُُٜزُٙحُـٜشُُٖٓحألٓٞسُحُٜٔٔشُؿذ حُُنٔخُٕحُلذُُٖٓحُظش٤ًضُحُظ٘ل٤ز١ُُِغِطخصُحُٔ٘طو٢ُ 

 ُٕ ُأ ُحُغخرن٣ُظنقُُ٘خ ُٛزحُُحألعخع٢حُؾؼذ٣ُلظشكُأ٣ُِٕؼذُحُذٝسُُُٖٓخالٍُحُظوذ٣ْ ك٢ُػ٤ِٔشُف٤خؿش

ُرزحطُُٚحُذعظٞسُكظ٠ُٝا٣ٌُُُُْٕٖٓؾخسًخ ُ ،ُُٖٓٓ٘طِنُخالٍُحُـٜخصُحُظ٢ُعظوُّٞرظٔؼ٤ُِٚع٤ؾخسىُٖٓكبٗٚ 
 ُٕ ُٝرًٞسح ُُٛزُٙحُلٌشسُكب ػخدسُٓخ٣ُظُْحعظوقخءُُُلعقٌُُٖٝ،ُٓلُّٜٞحُؾؼذ٣ُلظشكُأ٣ُٕؾَُٔحُـ٤ٔغُٗغخء 

ُحُذعظٞسُك٢ُُ.حُ٘غخء ٣ُظُْحلؽخسسُا٠ُُػزخسسُح٥رخءُحُٔئعغُُٕٜٞزح ُُِذعظٞسُحألٓش٢ٌ٣ُػخدسُٓخ كُِٞٗظشٗخ

كبرحُٗظشٗخُا٠ُُٓؼظُْحُذعخط٤شُحُظ٢ُطٔضُف٤خؿظٜخُهز٤َُُٝاٗٔخُأٜٓخصُأ٣نخ ُُأرخءك٤ُٖإُٔحُؾؼذ٤ُُظُكووُ

أًؼشُُٖٓكٌشسُحُٔؾخسًشُر٤ُٖحُؼٞسحصُحُؼشر٤شُك٢ُحُؼخُُْحُؼشر٢ُٗشُٟرؤٜٗخُحػظٔذصُكٌشسُح٥رخءُحُٔئعغُٕٞ

ُ ُدعظٞس ُحُظٞٗغ٢ُُٖٓخالٍ ُك٢ُحُٞمغ ُحُز١ُكقَ ُحُظلٍٞ ُُزُيُكبٕ ُرؤُٕٝؿٞدُ 6102حُطشك٤ٖ ٣ئًذ

ُ ُحُ٘غخء ُالٓغؤُش ُُٛخٓش ُادسحًٜخ ُٖٓ ُ. رذ ُٛزٙ ُادسحى ُطْ َُٛ ُحُغئحٍ ٌُُٖٝ ُحُذعظٞسُحُٔغؤُش ُٓغٞدس ك٢

 ؟6102ُُّحُلِغط٢٘٤ُُؼخ

 

                                                           
33Oliver Richmond, ‘The problem of peace: Understanding the liberal peace’ (2006) Conflict, Security and Development 
219; Joanne Wallis, Constitution making during State Building (Cambridge University Press 2014). 
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ُٕٗظلذعُأرؼذُحعظؼشحكُٓخُطوذُّػُٖحُذعخط٤شُٝػ٤ِٔشًُظخرظٜخُٝف٤خؿظٜخُٝخطٞسسُٛزُٙحُؼ٤ِٔش،٣ُـذسُر٘خُ

 :،ُٝٗطشفُحُظغخإٍُحُظخ6102٢ُخسُػُٖٓغٞدسُدعظٞسُدُٝشُكِغط٤ُٖأ٣

ّٛ : اٌٛضغ اٌفٍغطًٍٕ  ؟اٌٛضغ ٚآٌٍت دة اٌذعخٛس ِغ

ٞ  طلذ   ُحػض ٓغ ُحُلخُش ُخقٞف٤ش ُػٖ ُحُلِغط٢٘٤ ُحُذعظٞس ُحُذعظٞسدس ُٗؾؤس ُهش٣وش ُك٢ ٛزحُٝ ،ُلِغط٤٘٤ش

ُحُذعخط٤شأ ُف٤خؿش ُػ٘ذ ُطو٤ِذ١ ُؿ٤ش ُعِٞد ُ؛ ُرظلغ٤ش ُحُق٤خؿش ُُـ٘ش ُهخٓض ُحُذعظٞسُأك٤غ عخ٤ُذُٝمغ

ُحُظؤع٤غ٤شُٝأؽخسكشُ ُعِٞدُحُـٔؼ٤ش ُعخروخ ُحُظطشمُُٜٔخ ُحالعظلظخءُحُذعظٞس١ُحُظ٢ُطْ ٣ٌُُٖالكعُرؤُٕٝ،

ًُؤٓؼِشُػ٠ُِ حُذعظٞسُحُؼشحه٢ُ: ٓؼَ ح  ٤ُظُكقشٝ ٓؼخال   رو٤ضٞدُحُـٔؼ٤شُعِأحُذعخط٤شُحُظ٢ُطُْحػظٔخدٛخ

ٌُُٖٛزُٙحُذعخط٤شُحُظ٢ُطُْرًشٛخ٢ُُٛدعخط٤شُعوطضُػوذُٝ ،0515ُؼخُّ حُذعظٞسُحُظٞٗغ٢ٝ 0561ُؼخُّ

خخفشُ - حألكنَػذُّحُوذسسُػ٠ُِططز٤وٜخُ،ُأ٣ٌُُُُْٖٖٓحٗؼذحُّدعظٞسح٤ٗظٜخُٝ أػزظضحُؼٞسحصُحُؼشر٤شُك٤غُ

ٝ  ٕ ظٜخُؽ٤ُٞٔ   أػزظضإُٔطؼظٔذُػ٠ُِحُذعخط٤شُحُظ٢ُ -  6102 أ٣خسٓغٞدسُحُذعظٞسُحُلِغط٢٘٤ُطًُْظخرظٜخُك٢ُ أ

ػ٠ُِحُشؿُُْٖٓرًشُٛزُٙحُذعخط٤شُك٢ُط٤ٜٔذُٓوذٓشُ ؟6102ظٜخُك٢ُحُٞمغًُذعظٞسُطٞٗظُُؼخُّد٣ٔوشحه٤  ٝ

 .حُذعظٞسُحُظ٢ُطلذػضُػُٖطؾ٤ٌَُُـ٘شُحُق٤خؿشُُٖٓحُِـ٘شُحُؼخٓشُُِذعظٞس

عزخدُٝؿٞدُٓؼَُأكوذُحعظشعِضُُـ٘شُحُق٤خؿشُرل٤غُهخٓضُرؾشفُ ،ك٤ٔخ٣ُظؼِنُك٢ُحالعظلظخءُحُذعظٞس١ أٓخ

ُحُطش٣وشُٝ،٤ُٔٛظُُِٚؾؼذأٓئًذسُػ٠ُِ ٛزح حالعظلظخء ًٔخ طْ ؽشكٚ عخروخ   ٌُٜ٘خُرزحصُحُٞهضُحػظزشصُٛزٙ

ُ ُرخُ٘ـُػ٠ِ ُكوخٓض ُحُٞمغ ُُخقٞف٤ش ُٗظ٤ـش ُكِغط٤ٖ ُك٢ ُططز٤وٜخ ٌٖٔ٣ُ ُال : "...  حألط٢حُذ٣ٔوشحه٤ش

’ ص سؤٌت ِذاٚالث حشبسوٍت فً طٍبغت اٌذعخٛس، ٚ ٘ٛ ِب ػضّ  ِٓ أجًٌمذ عؼى اٌّإحّش اٌشؼبً 
ٚ لذ عبػذ . جّؼٍبث اٌمٍبداث إٌغبئٍت ٚإٌغٌٛبثٚ ،االحخىبن بٍٓ إٌّذٚبٍٓ ٚاٌّجخّغ اٌّذًٔ

ٚ وخببت اٌذعخٛس  اٌذٌّمشاطًرٌه فً بٕبء لذساث إٌغبء، ٚدػُ دٚس اٌّشأة فً ػٍٍّت االٔخمبي 
غً اٌجذٌذاٌخٛٔ ’’ 

Anware Mnsari, “The Constitution-Making Process in Tunisia: 
Women’s Participation – Lessons Learned and Good Practices”, in 
Women’s Participation2013, p. 13, 
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/womensparticipation-the-
making-the-tunisian-constitution 
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ُ؛ُٓخُكشمُُٖٚٓطؾظضُُِؾؼذُحُلِغط٢٘٤حالكظالٍُٝحءُحُٞمغُحُلِغط٢٘٤ُؿشُ ٝٗظ٤ـشُُخقٞف٤شُحُٞحهغُٝ

ُ ُحُِـ٘ش ُحُلِغط٤٘٤أحسطؤص ُحُخقٞف٤ش ُٛزٙ ُطشحػ٢ ُٕ ُٝرش ُحُذعظٞس ُٝمغ ٤ٌُل٤ش ُحُذعظٞسُاهشم هشحس

٣ُٕـش١ُحػظزخسُحُِـ٘شُحُؼخٓشُُٞمغُحُذعظٞسُرؼذُطٞع٤ؼٜخُرٔؼخرشُأُٜزحُطوظشفُُـ٘شُحُق٤خؿشُحُلِغط٢٘٤،ُٝ

ُ ُػ٠ِ ُطؤع٤غ٤ش ُػشكُٓغُإُٔـ٘ش ُرخػظزخسُُٙٞ ٣ظْ ُحُؼخّ ُحُؾؼز٢ ُُالعظلظخء ُػ٤ِٜخ ُحُظٞحكن ُرؼذ ُحُذعظٞس دس

ُُِؾُُإلسحدسُطـغ٤ذح ُ ُحُؼخٓش ُروشحسُُٖٓحُٔلٌٔشُحالعظلظخءُألُاؿشحءسُطؼز ُُكبرحؼذُحُلِغط٢٘٤، عزخدُهخٛشس

سُحٗؼوخدُحُٔـِظُرحُطؼز ُبهشحسٛخ،ُكدسُػ٠ُِحُٔـِظُحُٞه٢ُ٘حُلِغط٢٘٤ُلُٞ حُذعظٞس٣ش،٣ُـش١ُػشكُحُٔغ

 ." ُٖٓهزَُحُٔـِظُحُٔشًض١ُحُلِغط٢٘٤ُاهشحسٛخحُٞه٣ُ٢٘ـش١ُ

ُُٕٖٓكنُحُِـ٘شُآُٖهزَُُـ٘شُحُق٤خؿشُرٔؼخرشُحٗظٜخىُٝحمقُُٔزذأُع٤خدسُحألٓشُك٤غُُحلؿشحء٣ؼذُٓؼَُٛزحُ

٣ُطلذ ُحُذعظٞسُع٤ظْ ُإُٔٛزح سُه٤خُّحُشث٤ظُدُٕٝحُظلذعُرظلق٤ًَُخَُٓػُٖكخالصُطؼز ُُرٞعخهشُاهشحسٙذ

حُلوشسُٝٓخُخشُآكخُوخسةُُٔؼَُٛزُٙحُلوشس٣ُغظ٘ظؾُإُُٔـ٘شُحُق٤خؿشُهذُكذدص٤ًُل٤شُحالهشحسُر ؽؼز٢،حعظلظخءُ

ُ ُٖٓ ُٓزشس٤ُظُا اعٜخدُهزِٜخًخٕ ُال ُ ُؽؼزح  ُحعظلظخء ُرو٤خّ ُحُشؿزش ُػذّ ُحُز١ُطُُْإ. ٢ُ ُلٌشس ُحُظٞؿٚ ٛزح

سرٔخ٣ُظُْحعظـالُُٚك٢ُكخالصُحُظؼؼشُحُغ٤خع٢ُٓٔخ٣ُ٘ؼٌظُُدعظٞس٣خ ُُف٤خؿظُٚك٢ُٓغٞدسُحُذعظٞس٣ُؼذُٓخشؿخ ُ

كل٢ُٛزُُٙ،ع٤خدسُحألٓشُُٝٛٞٓزذأالُأعخع٢ُأك٢ُٓٔخسعشُٓزذأُُٝحُٔٞحه٘شُحُلِغط٤٘٤شحُٔٞحهُُٖػ٠ُِكنُ ُعِزخ ُ

ُ ٌِٓ"حُلخٍُال٣ٌُُٖٔحػظزخسُحُذعظٞسُ  ".ُِؾؼذخ

ُٞ اُٝرخُ٘ظشُ ػنخءُحُِـ٘شُحُؼخٓشُُِذعظٞس،ُك٤غُطُْأطؾٌِضُُٖٓهذُدسُحُذعظٞسُٗـذٛخ٠ُُُُـ٘شُف٤خؿشُٓغ

ُ ُػٔخ٤ٗش ُحخظ٤خس ُػ٠ِ ُحُٜٔٔش،ُأؽخخؿحُظٞحكن ُرٜزٙ ُُُِو٤خّ ُُٖٓمٔ٘ٝحسطٌض ُٓزخدة، ُػذس ُػ٠ِ  ٜخػذدْٛ

خءُػ٠ُِهذُّحُٔغخٝحسُك٢ُحٗطالهخًُُٖٜٓٞٗٔخُؽشًُحُشؿَحُؾشحًشُحُظخٓشُر٤ُٖحُٔشأسُُٝكِغلشػظٔخدُكٌشسُٝا"

 ." ػ٠ُِحُ٘ٞعُحالؿظٔخػ٢ًُزُيُػذُّحُظ٤٤ٔضُر٘خءُٝ،ٝؽشًخءُك٢ُف٘غُحُوشحسُ،ٝؽشًخءُك٢ُحُز٘خءُ،حُ٘نخٍ

ُٔ ُا٠ٌُُُٖرخُ٘ظشُ ٌُ ٛزُٙحُِـ٘شُحُ  :حُظخ٤ُش ٓٞسحأل٠ُُاِشُٗـذٛخُطلظوشُؾ

-  ُٞ ُحُذعظٞسؿ٤خدُحُ٘ٞعُحالؿظٔخػ٢ُك٢ُُـ٘شُف٤خؿشُٓغ ُٗونضُبكُ،رخُظخ٢ُُٝ،دس ُسًخثضكذُٟاٜٗخ
 ٌُ ُك٤غُطؾ ُأػالٙ ُرًشٛخ ُحُظ٢ُطْ ُأ١ُأِضُحُِـ٘شُُٖٓػٔخ٤ٗشُػَُٔحُِـ٘ش ػنخءُرًٞسُدُٕٝٝؿٞد

دسُحُذعظٞسُُٞ ؿ٤خدُحُ٘ٞعُحالؿظٔخػ٢ُك٢ُُـ٘شُف٤خؿشُٓغُُٕ ا. ػ٘قشُٗغخث٢ُك٢ُػ٤ِٔشُحُق٤خؿش

 . ٓخُّػَُٔدعظٞسُدعظٞسح٢ُٗكغذُحُٔلُّٜٞحُز١ُطز٤٘٘خُٙك٢ُٛزحُحٌُظ٤ذأُخ ٣ُؾٌَُػخثو

ُٞ ُا٠ُمخكشُا - ُُٕحُظٔؼ٤َُحُؾزخر٢ُك٢ُادسُحُذعظٞس،ُك٤غُؿ٤خدُحُظٔؼ٤َُحُؾزخر٢ُك٢ُُـ٘شُف٤خؿشُٓغ

ه٤ِخصُحُذ٤٘٣شُٝحُٔؼخسمش،ُرخُ٘غزشُُلُأٓخ. ٔوشحه٤شحُذ٣ُْٛسًخثضُأُـ٘شُف٤خؿشُحُذعظٞس٣ُؼذُُٖٓ

حُذ٤٘٣شُٝحُؼشه٤شُٝحُٔؼخسمشُُحأله٤ِخصؿشُحُذعظٞسًُخٗضُطلظ١ُٞػ٤ُ٠ِخٍ؛َُُُٛـ٘شُفءكٜ٘خُٗظغخ

 ؟ًخكشُه٤خكٚرؤُدعظٞسُُفخدسُػُٖحُؾؼذُأٓخّحُظ٣ُ٢لظشكُٝؿٞدٛخٌُُُٕ٘ٞ
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ُٝا ُحُٞمغ ُهش٣وش ُطغخإال ُٕ ُططشف ُحُق٤خؿش ُُـ٘ش ُحُِـ٘شُُه٣ٞخ ُُطؾ٤ٌَ ُحُز١ُعظ٤ُٞٚ ُحالٛظٔخّ ُٓذٟ كٍٞ

ٌٓظغزشُُِشؿخٍُك٢ُٓـظٔغُطؼخَُٓٓغُُخ ُكوٞهُؼذ ُك٢ُك٤ُٖأٜٗخُط ُ،ُٔغخثَُحُظ٢ُهذُطؼذُأعخع٤شُُِ٘غخءُزؼلُحُ

حُٔشأسُرٔؾخسًشُٓظٌخكجشُح٠ُُكذُٓلذد٣ُلظشكُرٜخُأالُطظـخٝصٙ،ُكوذُطٌُٕٞهشكخُك٢ُحُٔ٘خهؾخصٌُُٜ٘خ٤ُُغضُ

ِؼضُػ٠ُِحُظـشرشُرحُٓخًُخٗضُحُِـ٘شُحُؼخٓشُُٞمغُحُذعظٞسُهذُحهُ بهشحس،ُكحلهشكخُػ٘ذُػ٤ِٔشُحُق٤خؿشُأُٝ

ُٞ  6102حُظٞٗغ٤شُك٢ُػخُّ أ٣ُٕظُْحُظش٤ًضُػ٠ُُِارٕدس،ُأ٣ٌُُُُْٖٖٓحأل٠ًُُٝٔخُرًشصُك٢ُحُظ٤ٜٔذُُٜزُٙحُٔغ

 حُؾزخد؟حُظـشرشُحُظ٢ُؽِٔضُكجشُحُ٘غخءُُٝحالعظلخدسُُٖٓطِي

شـ٘شُهذُسحػضُػذدحُُٖٓحألٓٞسُحألعخع٤شُكُٖٔمُٖٔحُظخٞكخصُأالُطٌُٕٞٛزُٙحُِ  ٓ ٣ُُْظُُْحُِظ٤ُِٖلجظ٤ُُٖحُٜخ

 :مُٖٔٛزُٙحألٓٞس،ُُٖٝٓؽِٜٔٔخُك٢ُػ٤ِٔشُحُق٤خؿش

 .حُٔؾخسًشُحُٔظٌخكجشُُِ٘غخء.  أ

 (.ؿ٤شٛخذحٝ،ُر٤ٌٖ،ُحطلخه٤شُكوٞمُحُطلَُٝع٤)طلخهخصُحُذ٤ُٝشُٓظُُٚالءٓذُٟٓٞح . ب

 .خ ُؿ٘ذس٣ ُٓظٜخُءٓذُٟٓٞحُٝشُـشُحُذعظٞسُحُٔغظخذٓ.  ؽ

الُٝ،ُػذُّحُظ٤٤ٔضٝحلٗقخفُػ٠ُُِٛزُٙحألٓٞسُأعخع٤خصُٜٓٔشُُِ٘غخءُكظ٣ُ٠ٌُٕٞحُذعظٞسُهخثٔخ ُُؼذ ُك٤غُط ُ

حُٔشطٌضحصُحُظ٢ُط٘خد١ُرٜخُك٢ُحُظ٤ٜٔذُكظ٠ُطغظط٤غُطلو٤نُحُلِغلشُُٝإُٔطشحػ٤ٜخِـ٘شُحُق٤خؿشُأ٣نخُُُرذ ُ

 .ُٜزحُحُذعظٞس

 

 (ِتءاٌّشبسوت ٚ اٌّٛا) ِفَٙٛ اإلدِبس اٌجٕذسي فً اٌذعبحٍش  -

ُحلا ُٓلّٜٞ ُرٕ ُكوو ٣ُظؼِن ُحُـ٘ذس١ُال ُبدٓخؽ ُػ٤ِٔش ُك٢ ُحُٔشأس ُادسحؽ ُحُذعظٞس ُٝأػذحد ُف٤خؿظٚ، ٗٔخُاٝ

ُ ُحُظؼخَُٓٓغُحُُ،ًزشأ٣ظلذعُػُٖٓلّٜٞ ُرُيُطلو٤وخ ُُٝ،ٞعُحالؿظٔخػ٢ُمُٖٔهزوخصُحُٔـظٔغ٤ًُٞٛٝ٘ل٤ش

 . خدسُحُؾؼز٤شُحٌُخِٓش٤ُِغ

ُحُظ٢ُٓ٘لضُك٤ُٚحألزشح٤ُشُحُـذ٣ذس٤ُٝػوٞدُُٖٓحُُِوذُؿخءُحُشر٤غُحُؼشر٢ُرؼذُ ٗظٔشُحُؼشر٤ش،ُك٢ُك٢ُحُلظشس

ُٖٓكوٞهُْٜحُغ٤خع٤ش،ُكو٤وشُ كوذُه٤ ُُ،ٞحه٤ٜ٘خُرؼلُكوٞهُْٜحالؿظٔخػ٤شُٓ،كظشسُٓخُرؼذُحالعظؼٔخس ذصُؿضءحُ 

ُ ُطوْ ٤ُحُُِحألٗظٔشُْ ُحالؿظٔخػ٤ش ُحُؼذحُش ُرظؼض٣ض ُحُـذ٣ذس ُحُؼشر٤ش ُع٤خع٤شُأٝزشح٤ُش ُكوٞم ُأدصُ. ٓ٘ق كوذ

حالٗلظخفُحُذ٣ٔوشحه٤شُُِلش٣خصُحُغ٤خع٤شُُٝسعخءا٠ُُاطٞٗظُر٤شُك٢ُحُزذح٣شًُٔخُك٢ُكخٍُٓقشُٝحُؼٞسحصُحُؼش

ك٣ٌُُُِْٖ،ػ٠ُِحُون٤شُحالؿظٔخػ٤ش،ًٌُُُُْٜٝ٘ؾلٞحُػُٖٓلخ٤ُْٛٓظ٘خهنشُكٍُٞحُٔوقذُُٖٓحُغ٤خدسُحُؾؼز٤ش

٣ُغظٜخُٕرُٚك٢ًُظخرشُحُذعخط٤شُذدُُٖٓحُ٘غخءُالؽشحىُػارٜزحُحُٔلّٜٞ،ُرخُشؿُُُْٖٓحُـ٘ذس١ُٓشطزطخ ُُحلدٓخؽ

ُاٝ ُرخُٔشأس ُحُٔظؼِوش ُحُٔٞحد ُٝحألٝدسحؽ ُحُذعظٞسُ. حُٔـظٔغعشس ُك٢ ُكقَ ًُٔخ ُحُٞحمق ُحُظ٘خهل ٌُٖٝ

ُسمخءُحألهشحفُحُٔؾخسًشُك٢ُػ٤ِٔشُف٤خؿشُحُذعظٞسار٤ًُٖخُٕر٤ُٖٓخ٣ُـذُطلو٤وُٚٝ 6102حُظٞٗغ٢ُُؼخُّ
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ٓلُّٜٞٝحمقُُِؼذحُشُحالؿظٔخػ٤شُُٖٓ ا٠ُػ٠ُِحُشأ١ُدُٕٝحُ٘ظشُ خعُإلؿٔ،ُكٌخُٕٛ٘خُيُٓ٘قُحٓظ٤خصًُخكش

خ  ٖٓ أكنَ ٓخ طْ ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ رُي ٣ؼذ حُذعظٞس حُظٞٗغ٢ ٝسه٤  ٝ. حُٞحهغأسكُطلو٤وٜخُػ٠ُِآ٤ُ ش ك٤غُ

 .حُلش٣خصحُؼشر٤شًُٔخُظٜشُك٢ُرخدُحُلوٞمًُٝظخرظُٚػوذُحُؼٞسحصُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ ُحُلوٞم ُرخد ُإٔ ُٝٗالكع ُٓل٤ٜٖٓٞ ُػ٠ِ ُحسطٌض ُ أعخع٤٤ٖحُلش٣خص ُطٔؼَُ رخلدٓخؽٓشطزط٤ٖ حُـ٘ذس١

 .طن٤ُٖٔحالطلخه٤خصُحُذ٤ُٝشُُٖٓخالٍُحُذعظٞسٝ،٤ُُٖحُشؿَُٓظٌخكجحػظزخسُحُٔشأسُٝٝرٔشحػخسُُـشُحُذعظٞس،ُ

ُٝ ٣ُزو٠، ُحُٔطشٝف ُحُغئحٍ ُ ا٠ٌُُٖ ٌٖٔ٣ُ ُٓذٟ ُ ُإلدٓخؽأ١ ُطلو٤ن ُظَُ حلٗقخفحُـ٘ذس١ ُك٢ ُِٔشأس

 ع٤خع٤شُدُٕٝد٣ٔوشحه٤شُحهظقخد٣ش؟ د٣ٔوشحه٤ش

ُ ُحُغئحٍُع٤ظْ ُٛزح ُحُذعظٞس حلؿخرشسرٔخ ٌُُٖػ٠ُِحُظٞٗغ٢ُػزشُحُغ٘ٞحصُحُوخدٓش،ُٝ ػُُٖ٘ٚٓخالٍُطو٤٤ْ

 . 4حُٔظلذسُكوشسُسهُْ حألْٓٗشُٟرؤُٕطٞٗظُهذُحُظضٓضُر٤ٔؼخمُ حألهَ

 

 

 

 

6102ُٖٓحُذعظٞسُحُظٞٗغ٢ُُؼخُّ 60حُلقَُ  

حُٔٞحهُٕ٘ٞٝحُٔٞحه٘خصُٓظغخُٕٝٝك٢ُحُلوٞمُٝحُٞحؿزخص،ُُُْٝٛعٞحءُأٓخُّ
طنُٖٔحُذُٝشُُِٔٞحه٤ُٖ٘ٝحُٔٞحه٘خصُحُلوٞمُٝحُلش٣خصُ. حُوخُُٕٖٗٞٓؿ٤شُط٤٤ٔض

.حُلشد٣شُُٝحُؼخٓش،ُُٝط٤ٜتُُُْٜأعزخدُحُؼ٤ؼُحٌُش٣ْ  

  22حُلقَُ

. ٝطط٣ٞشٛخطِظضُّحُذُٝشُرلٔخ٣شُحُلوٞمُحٌُٔظغزشُُِٔشأسُٝطؼَُٔػ٠ُِدػٜٔخُ
حُٔشأسُك٢ُطلَُٔٓخظِقُحُٔغئ٤ُٝخصُٝطنُٖٔحُذُٝشُطٌخكئُحُلشؿُر٤ُٖحُشؿَُُ

. ٝك٢ُؿ٤ٔغُحُٔـخالص  

.ظُحُٔ٘ظخزشطلو٤نُحُظ٘خفقُر٤ُٖحُٔشأسُٝحُشؿَُك٢ُحُٔـخُ ا٠ُطغؼ٠ُحُذُٝشُ  

.طظخزُحُذُٝشُحُظذحر٤شُحٌُل٤ِشُرخُونخءُػ٠ُِحُؼ٘قُمذُحُٔشأس  

٤ٓؼخمُحألُْٓحُٔظلذس_  4حُلوشسُ  

حُٔـظٔغُحُٔذ٢ُٗحُظ٢ُطشًضُػ٠ُِهنخ٣خُحُٔشأسًُلخُشُاؽشحىُحُٔشأسُٝٓ٘ظٔخصُ"
ٝٓٔؼالصُحُٔـظٔغُحُٔذ٢ٗ،ُػ٠ُِهذُّحُٔغخٝحس،ُك٢ُؿ٤ٔغُٓلخٝمخصُحُغالُّ

".ٝؿٜٞدُاػخدسُحلػٔخسُرؼذُحٗظٜخءُحُ٘ضحع  
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ُ ُإٔ ُُ٘خ ٣ُظنق ُ حلدٓخؽكززُي ُكٌشس ُٖٓ ُأًزش ُحُ٘غخءشؽاحُـ٘ذس١ ُحى ُرخكظشحُّ اٗٔخٝ، ُٓظؼِن ُٓلّٜٞ ٞٛ

ُٖٓحُـضءُحألٍُٝٝحُظ٢ُ( 6)حالطلخه٤خص حُذ٤ُٝش حُٔشطزطش رٜٖ أ٣نخ ، كوذ ٗقض حطلخه٤ش ع٤ذحٝ ك٢ حُٔخدس سهْ 

 :ٗقضُػ٠ُِٓخ٢ِ٣ُ

طؾـذُحُذٍُٝحألهشحفُؿ٤ٔغُأؽٌخٍُحُظ٤٤ٔضُمذُحُٔشأسُٝطٞحكنُػ٠ُِإُٔط٘ظٜؾًَُُحُٞعخثَُحُٔ٘خعزشُدُٕٝ"

 :                                                                                         حُظ٤٤ٔض مذ حُٔشأس، ٝطلو٤وخ  ُزُي طظؼٜذ رخُو٤خّ رٔخ ٢ِ٣ ارطخء،ُع٤خعشُحُونخءُػ٠ِ

طـغ٤ذُٓزذأُحُٔغخٝحسُر٤ُٖحُشؿَُٝحُٔشأسُك٢ُدعخط٤شٛخُحُٞه٤٘شُأُٝطؾش٣ؼخطٜخُحُٔ٘خعزشُحألخشٟ،ُارحُُُْ -أ 

ُحُٔ ُحُوخُٕٗٞٝحُٞعخث٣ٌَُُٖٛزح ُُٖٓخالٍ ُحُٔزذأ ُحُظلو٤نُحُؼ٢ُُِٜٔزح ًُٝلخُش ُكظ٠ُح٥ٕ، ُأدٓؾُك٤ٜخ ُهذ زذأ

 .حُٔ٘خعزشُحألخشٟ

ؿ٤شٛخ،ُرٔخُك٢ُرُيُٓخ٣ُوظن٤ُٚحألٓشُُٖٓؿضحءحص،ُُلظشًَُُٝشُحطخخرُحُٔ٘خعذُُٖٓحُظذحر٤شُحُظؾش٣ؼ٤ -د

 .ط٤٤ٔضُمذُحُٔشأس

خُشُُِٔشأس،ُػُٖهذّ حُٔغخٝحس ٓغ حُشؿَ ٝمٔخٕ حُلٔخ٣ش حُلؼ   اهشحسُحُلٔخ٣شُحُوخ٤ٗٞٗشُُلوٞمُحُٔشأسُػ٠ِ -ؽ

 .ٝحُٔئعغخصُحُؼخٓشُحألخشُُٟٖٓأ١ُػَُٔط٤٤ٔض١ حالخظقخؿهش٣نُحُٔلخًُْحُٞه٤٘شُرحصُ

ًٝلخُشُطقشفُحُغِطخصُٝحُٔئعغخصُ ،هالعُرؤ١ُػَُٔأُٝٓٔخسعشُط٤٤ٔض٣شُمذُحُٔشأسٓظ٘خعُػُٖحالحال -د

 .ُظضحّحُؼخٓشُرٔخ٣ُظلنُٝٛزحُحال

ُأُٝ -ٙ ُٓ٘ظٔش ُؿخٗذُأ١ُؽخـُأٝ ُٖٓ ُحُٔشأس ُمذ ُحُظ٤٤ٔض ُػ٠ِ ُُِونخء ُحُٔ٘خعزش ُحُظذحر٤ش ُؿ٤ٔغ حطخخر

 .ٓئعغش

ُحُوٞح٤ُٖٗأُٝحألٗظٔشُٝحألػشحفُ -ٝ ُُظؼذ٣َُأُٝاُـخء ُك٢ُرُيُحُظؾش٣غ، ُرٔخ حطخخرُؿ٤ٔغُحُظذحر٤شُحُٔ٘خعزش،

 .ٝحُٔٔخسعخص حُوخثٔش حُظ٢ طؾٌَ ط٤٤ٔضح  مذ حُٔشأس

 34".هٞح٤ٖٗ حُؼوٞرخص حُٞه٤٘ش حُظ٢ طؾٌَ ط٤٤ٔضح  مذ حُٔشأس أكٌخّاُـخءُؿ٤ٔغُ -ص

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .9191حطلخه٤شُحُونخءُػ٠ُِؿ٤ٔغُأؽٌخٍُحُظ٤٤ٔضُمذُحُٔشأس،ُحألُْٓحُٔظلذس،34ُ
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 ّٛ دة اٌذعخٛس اٌفٍغطًٍٕ ِٓ ٔبحٍت اٌحشٌت ٚببٌخبًٌ ِب اٌزي لذ ٌخشحب ػٍى ػذَ ِشبسوت إٌغبء فً ِغ

َّْ فٍغطٍٓ وبٔج لذ ٚلؼج ػٍى احفبلٍت عٍذاٚ دْٚ  ٚاٌّغبٚاة ٚاٌىشاِت؟  .ححفظبث ئبذاءػٍّبً بأ

  ٕ كش٣شُخخفشُٝ ،حُلش٣خصؼخ٢ُُُٔ٘خًُذُٝشُٓشحػ٤شُُِلوٞمُٝٓؼَُٛزحُحُظخزوُٓخُر٤ُٖحُشؿزشُك٢ُحُظوزَُحُا

ًخُلخٍُحُظ٢ُهشك٘خٛخُك٢ُٓخ٣ُظؼِنُك٢ًُظخرشُ ،سكُحُٞحهغأشُُٜخُػ٠ُِكوٞهٜخ دٕٝ ٓؾخسًش كؼ٤ِ  حُٔشأسُٝ

ُ ،حُذعظٞس ُػ٠ِ ُ حألعظ ٕ  أطئًذ ُطْ ُحُٜذفُٜٓ٘خ طزخػٜخححُظ٢ ٌٖ٣ُ ُُْ ُحُق٤خؿش ُػ٤ِٔش  حسرذح  حُٔغخٝأ ك٢

. فالفُطـ٢ِ٤ًُٔخُز١ُطظزؼُٚٓؼظُْحُذعخط٤شُحُؼشر٤شا ٛٞٗٔخُاٝ ،ُر٤ُٖحُلِغط٤٘٤خصُٝحُلِغط٤٤٘٤ٖحُؼذحُشُٝ

ُ ُ ُح٠ُُحُٔخدس ٞ  ( 66)كُِٞٗظشٗخ ٌٍّشأة  ": إٔ حُظ٢ُط٘ـُػ٠ِ 6102دسُدعظٞسُدُٝشُكِغط٤ُُٖؼخُّٖٓ ٓغ

جخّبػٍت ٚاٌغٍبعٍت لخظبدٌت ٚاالاٌحك فً اٌّشبسوت ػٍى لذَ اٌّغبٚاة ِغ اٌشجً فً اٌحٍبة اال

ً فً  ٚاٌزمبفٍت ٚاٌؼٍٍّت، ٌٚىفً اٌمبْٔٛ ضّبْ ٚطٌٛٙب ٌّشاوض طٕغ اٌمشاس ٚحّزٍٍٙب حّزٍالً ِٕبعبب

، ٚحغؼى اٌذٌٚت ٌخّىٍٓ اٌّشأة %33اٌٛظبئف اٌؼبِت ٚاٌٍٙئبث إٌّخخبت وبفت بٕغبت ال حمً ػٓ 

 :                                                                                                                ُٖٓالكظشُٓخ٣٢ِ٣ٌُٔ".  ٚئٔظبفٙب ٚئصاٌت أي حٍٍّض ٌغٍش طبٌحٙب فً اٌّجبالث وبفت

ٝ  ٓغ  :أٚال أٜٗخ أؽخسص ك٢ رذح٣ش حُٔخدس ػ٠ِ مشٝسس ٓؾخسًش حُٔشأس ك٢ ؿ٤ٔغ ؿٞحٗذ حُل٤خس رؾٌَ ٓظغخ

ٕ  كَُٜٗلُُْٜٖٓٗـُحُٔخدسُ،ُحُشؿَُ ٣ٌُٕٞٗـُحُٔخدسُ إٔأ٣ٌُُُُْٖٖٓحألؿذسُ؟ُحُشؿَُُٛٞٓؼ٤خسُحُٔغخٝحس أ

 ....(ٌٍّشأة ٚ اٌشجً اٌحك فً اٌّشبسوت ): ػ٠ُِٓخ٢ِ٣ُ

ٕ  أ٣لظشكُ ٣شعخُ ػذُّحُزًشُك٢ُٛزُٙحُلخٍ ٕ ٣ظْ كزف ػزخسس ٓغخٝحس ٝػذّ رًشٛخ ك٢ ٛزح حُ٘ـ ك٤غ أ

خ ،ُشُٝٛٞٝحهغُحُٔغخٝحسُحُٔلشٝم،ُٝحهؼخ  ؿذ٣ذح    ٓ حُٔشأسُ ٕ  أطئًذُػ٠ُِ ٜخكبٗ   ،ك٢ُٝمؼٜخُحُلخ٢ُ حُق٤خؿشأ

 .ٌٓخٗشُٓظغخ٣ٝشُٓغُحُشؿَ ا٠ُحُٞفٍُٞ ا٠ُٓٞحه٘شُُٖٓحُذسؿشُحُؼخ٤ٗشُطغؼ٠ُ

،ُ%01ُٕالُطوَُٗغزشُحُٔشأسُك٢ُحُٔ٘خفذُُٝح٤ُٜجخصُحُؼخٓشُػُٖٗغزشُأٗالكعُطؤ٤ًذُحُٔؾشعُػ٠ُِ :ربٍٔب 

ُٖٓٛزحُحُظٔؼ٤َُكُٜٞطٔؼ٤ًَُخف،ُأُُْ% 01 ا٠ُٝفِضُ ارححُٔشأسُ إٔك٤غُحػظزشُ ،٢ُٛٗغزشُؿ٤شُٓشم٤شٝ

 ٔظج اٌّٛارٍك اٌؼشبٍت ػٍى 

ِٓ اٌٍّزبق اٌؼشبً ٌحمٛق ( 44)االٌخضاَ بجٕذسة اٌذعخٛس ٚفك اٌّبدة سلُ
 إلجشاءاحٙبحخؼٙذ اٌذٚي األطشاف بأْ حخخز طبمبً " ٚاٌخً ٔظج ػٍى ،اإلٔغبْ

 ً إلػّبي اٌحمٛق إٌّظٛص  اٌذعخٛسٌت ٚألحىبَ ٘زا اٌٍّزبق ِب ٌىْٛ ضشٚسٌب
"ػٍٍٙب ِٓ حذابٍش حششٌؼٍت أٚ غٍش حششٌؼٍت  
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٣ٌُُٕٕٞحُظٔؼ٤َُر٘غزشُالُأٓخُبغُٓظٌخَُٓدُٕٝحُظ٤٤ٔضُر٤ُٖحُطشك٤ٖ،ُكٔحُٔـظٔغًُٔـظ ا٣ٌُٖ٣٠ُلظشكُحُ٘ظشُ

٤شُٝؿٞدُحُ٘غخءُعخع٤خ  ُظشع٤خ أٛٔأ٣ؼذ ػخٓال   حُٔشكِشُٕحُظؤ٤ًذُػ٠ُِحُ٘غذُك٢ُٛزُٙا ك٤غ %11 طوَُػٖ

ُحُٔ٘خفذ ـ   ٣نخ  أ٣ٌُُٕٕٞٛ٘خُيُؽشهُأ٣لظشكُٝ ،ك٢ُٛزٙ حُلؾَُك٢ُ ٕ  أػ٠ُِ ك٢ ٗـ ٛزٙ حُٔخدس ٣٘

 . ػخدسُحُ٘ظشُك٢ُحُٔ٘خفذُحُظ٣ُ٢ظُْؽـِٜخُا٠ُُا دحػ٤خ   ٠ُ ٓؼَ ٛزح حُظٔؼ٤َ ٣ؼذ  احُٞفٍُٞ

ُحُذعظٞسارحًُخُٕٛ٘خُيُا ٓشُٛزحُءكٔخرحُػُٖكٌشسُٓٞح ،ؽٌخ٤ُشُك٢ُٓذُٟٓؾخسًشُحُ٘غخءُُٝطٔؼ٤ُِٜٖك٢ُٛزح

 .ٓغُحالطلخه٤خصُحُذ٤ُٝشُحُ٘خظٔشُُلوٞمُحُ٘غخءحُذعظٞسُ

ٞ   ٕ  أالُا،66ُسؿُْحالٗظوخدُحُٔٞؿُُٚ٘ـُحُٔخدسُ ك٤ٔخُٝسحػظٜخُزؼلُحُـضث٤خصُردسُحُذعظٞسُهذُحُظضٓضُٓغ

ط٘ـُػ٠ُِكوٞمُحلٗغخُٕٝكش٣خطُٚحألعخع٤شُِٓضٓشُ( 10)رؾٌَُػخّ،ُك٘شُٟحُٔخدسُُ حلٗغخ٣ٕظؼِنُرلوٞمُ

ُ ُٝحال حالكظشحّٝٝحؿزش ُٝحُغ٤خع٤ش ُٝحُٔذ٤ٗش ُحُذ٤٘٣ش ُٝحُلش٣خص ُحُلوٞم ًُلخُش ُػ٠ِ ُحُذُٝش هظقخد٣شُٝطؼَٔ

ُٝال٣ُلشُّٝحال ُٝطٌخكئُحُلشؿ، ُحُٔغخٝحس ُػ٠ُِأعخطُٓزذأ ُرٜخ ٌَُُُحُٔٞحه٤ُٖ٘ٝطٔظؼْٜ ُٝحُؼوخك٤ش ؿظٔخػ٤ش

 .ؽخـُُٖٓكوٞهُٚٝكش٣خطُٚحألعخع٤ش،ُأُٝأ٤ِٛظُٚحُوخ٤ٗٞٗشُألعزخدُع٤خع٤ش

ّ ئٔغبْ حكُّ اٌخّخُّغ ":ُٖٓحلػالُٕحُؼخ٢ُُُٔلوٞمُحلٗغخُٕحُز١ُأًذُػ٠ُِ(6)سُسهُْٓظٞحكوش  ٓغ حُٔخد ًِ َّْ ٌى أ

ٌبث اٌّزوٛسة فً ٘زا اإلػالْ، دّٚٔب حٍٍّض ِٓ أيِّ ٔٛع، ٚال عٍّب اٌخٍٍّض بغبب  بجٍّغ اٌحمٛق ٚاٌحِشّ

عٍبعً، أٚ األطً اٌٛطًٕ أٚ  اٌؼٕظش، أٚ اٌٍْٛ، أٚ اٌجٕظ، أٚ اٌٍغت، أٚ اٌِذٌّٓ، أٚ اٌشأي عٍبعًٍّب ٚغٍش

ٚفضالً ػٓ رٌه ال ٌجٛص اٌخٍٍُّض ػًٍ أعبط . االجخّبػً، أٚ اٌزشٚة، أٚ اٌٌّٛذ، أٚ أيِّ ٚضغ آخش

اٌٛضغ اٌغٍبعً أٚ اٌمبًٔٛٔ أٚ اٌذًٌٚ ٌٍبٍذ أٚ اإللٍٍُ اٌزي ٌٕخًّ ئٌٍٗ اٌشخض، عٛاء أوبْ ِغخمالًّ أٚ 

 35".اٌزاحً أَ خبضؼًب أليِّ لٍذ آخش ػٍى عٍبدحٗ ِٛضًٛػب ححج اٌٛطبٌت أٚ غٍش ِخّخِّغ ببٌحىُ

ؿخءص حُٔغٞدس أ٣نخ ٓخققش  رؼل ٓٞحد حُذعظٞس حُظ٢ طظؼِن رؾئٕٝ حُٔشأس  رؾٌَ ٓلذد ٝٝحمق ٝ

ٓخ٣ًَُُُٖٓلخٍُٝحُٔغخطُرٜخُأُٝحٗظوخفٜخ،٤ُظُُٖٓرخدُحُظ٤٤ٔضُرَُسرٔخُٓئًذح ػ٠ِ ػذد ٖٓ كوٞهٜخ ٝٓـش  

حػظخدصُٓـظٔؼخط٘خُحُؾشه٤شُػ٠ُِحٗظوخفٜخُأُٝكشٓخٜٗخُٜٓ٘خ،ُٝٓؼخٍُ ،خُٖٓرخدُحُظؤ٤ًذُػ٠ُِكوٞمًُؼ٤شسُُٜ

حمٛق اٌّشأة اٌذعخٛسٌت ٚاٌششػٍت ِظٛٔت ٌٚؼبلب اٌمبْٔٛ "اٌخً حٕض ػٍى ( 44)ػ٠ُِرُيُٓخدسُسهُْ

 ".ٌٚحًّ حمٙب فً اإلسد اٌششػً ػٍى اٌّغبط بٙب

ُ ٕ  ( 45)ٝٓخدس ُُِٔشأس ؽخق٤ظٜخ حُوخ٤ٗٞٗش ٝر   حُظ٢ ٗقض ػ٠ِ أ ُحُٔخ٤ُش ُحُلوٞمُ حُٔغظوِش،ٓظٜخ ُٜٝخ

٣ٝؼَُٔحُوخُٕٗٞػ٠ُِاصحُشُ،٣ُوشسٛخُحُوخٕٗٞ رحطٜخُحُظ٢ػ٤ِٜخُحُٞحؿزخصُٝ ،ُِشؿَرحطٜخُٝحُلش٣خصُحألعخع٤شُ

 .حُو٤ٞدُحُظ٢ُطٔ٘غُحُٔشأسُُٖٓحُٔؾخسًشُك٢ُر٘خءُحألعشسُٝحُٔـظٔغُٝحُذُٝش

                                                           
35http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html. 
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ُ ُسهْ ٕ  "  حُظ٢ُط٘ـُػ٠ِ( 51)ٝحُٔخدس ُأؽٌخٍُحُؼ٘قُٝحُظ٤٤ٔضُٝطٌلَُ أ ُمذ ُحُٔشأس ُرلٔخ٣ش ُطِظضّ حُذُٝش

ط٤ٌٜٔ٘خُُٖٓحُظٞك٤نُر٤ُٖٝحؿزخصُحألعشسُٝٓظطِزخصُحُؼَُٔٝطغؼ٠ُُظٞك٤شُحُشػخ٣شُٝحُلٔخ٣شُُِٔشأسُحُٔؼ٤ِشُ

 ."ٝحُٔغ٘ش ٝحُ٘غخء حألًؼش كوشح  

ُٛز ُك٢ ُطٞؿٜ٘خ ُٖٓ ُ ُٔوخُشح ٙرخُشؿْ ُا٠ُ ُػ٠ِ ُحُنٞء ُاطغ٤ِو ُك٢ُف٤خؿشُ ٗقخفاؽٌخ٤ُخصُػذّ حُ٘غخء

 ُٕحُٔٞحدُحُظ٢ُرًشصُكٍُٞحُٔشأسُػٔذصُػ٠ُِكقشٛخُك٢ُحهخسُم٤ن،أالُامشٝسسُٝؿٞدٖٛ،ُحُذعخط٤شُٝ

ُُٝحالؿظٔخػ٤شُٝكخ ال٣ُلظشكُ خ  أعخع٤   حٖٓ مٜٔ٘خ حُلن ك٢ حُظؼ٤ِْ ٝ حُؼَٔ طؼذ ؿضء  ُلوٞمُحالهظقخد٣ش

ٕ  ا ُ ٛٔخُٚ ػ٘ذ ًظخرش ٛزٙ حُٔخدس، أل ُك٢ُحُٞفٍٞ ُطو٤َُِكشفٜخ ُأٝ ُحُٔشأس ؽٌخ٤ُشُا ؼذ  حُظؼ٤ِْ ٣   ٠ُاكشٓخٕ

مٔخُٗٚكنُأعخع٠ُ٢ُٝؿُٚحُظلذ٣ذ،ًُٔخُإُٔحُظؼ٤ُِْٝحُؼشر٢ُػِ حُؼخُْػخٗض ٜٓ٘خ دٍٝ حُؼخُْ حُؼخُغ خخفش  ٝ

ٞ   ،دسحًٜخُُِؼ٘قُرؾظ٠ُأٗٞحػٚأُِشأس٣ُؼضصُسكنٜخُٝ ( 51)ُٖٓٗـُحُٔخدسُ ٓٔخ ٣ؼٔذ ػ٠ِ طلو٤ن حُٔشؿ

 : ح٥ط٢ًخُُٕٖٓحألؿذسُف٤خؿظٜخُرقٞسسُٓظٌخكجشُػ٠ُِحُ٘لُٞ( 51)خؿظٜخُحُـذ٣ذس،ُكخُٔخدسُرق٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌغت اٌذعخٛس -
ر٤ُٖ سُٕطٌُٕٞٓلخ٣ذأالُ ؽ٤ُٞٔش،ُٕطٌُٕٞأكبٗ٘خُٗظلذعُػُُٖـش٣ُلظشكُ ،ك٤٘ٔخُٗظلذعُػُُٖـشُحُذعظٞس

ُط٤َُٔأل ،حُـ٘غ٤ٖ ُٓخ ُػخدس ُحُل٤خد٣ش ُحُ٘غخءإ ُ.  ٠ُُحعظزؼخد ٣ُؼٌظُحُظضحُّأُزُي٣ُلظشكُك٢ُحُذعظٞس ٕ

 ٝحُٔغظوز٤٤ُِٖرخُظل٤ٌشؽخسسُه٣ٞشُُِٔؾشػ٤ُٖحُلخ٤٤ُُٖاال  رزُي ٓشع   فش٣ق،حُٔـظٔغُطـخُٙحُ٘غخءُػ٠ُِٗلُٞ

ٕ   ،ك٢ُحُٔؼخ٢ُٗحُـ٘ذس٣شُُِظؾش٣ؼخص  .حُذعظٞسُرطز٤ؼظُٚفؼذُحُظؼذ٣َ ٝرُي أل

 حُضٖٓ،ك٢ُرُٖٛحُ٘خطُُلظشحصُه٣ِٞشُُٖٓ ح  ض ُِشؿخٍ ٓغظوش  ٕ ٣ٌٕٞ حُ٘ـ حُٔظل٤  أ٣ٌُٖٔ ،ُزُي ٝٗظ٤ـش

حُٔزًشُٓ٘قذُحُشث٤ظُرق٤ـشُ ا٠ُؽخسسُكؼ٠ُِعز٤َُحُٔؼخٍُك٤٘ٔخُٗظلذعُػُٖسثخعشُحُذُٝشُؿخُزخُٓخ٣ُظُْحل

(51)ػخدسُف٤خؿشُحُٔخدسُا  

طٌلَُحُذُٝشُُط٤ٌُٖٔحُٔشأسُ. حُذُٝشُطِظضُّرلٔخ٣شُحُٔشأسُمذُأؽٌخٍُحُؼ٘قُٝحُظ٤٤ٔض
.ٝحُشؿَُُٖٓحُظٞك٤نُر٤ُٖٝحؿزخصُحألعشسُٝٓظطِزخصُحُؼَٔ  

كشؿُحُؼَُُِٔٔشأسُحُؾخرش،ُٝ حُلٔخ٣شُٝطغؼ٠ُحُذُٝشُُظٞك٤شُحُشػخ٣شُُٝحُظؼ٤ُِْٝ 
."حُوخدسس ػ٠ِ حُؼَٔ ٝ حُٔؼ٤ِش ٝحُٔغ٘ش ٝحُ٘غخء حألًؼش كوشح    
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طوزِٜخُ شفؼز شطقزقُٓغؤُ -أٗؼ٠ُ ُٕطٌُٕٞحُٔظ٤ُٞشُُٜزحُحُٔ٘قذأ١ُأ -ُٕكٌشسُطؤ٤ٗغُٛزحُحُٔ٘قذُبك ٝػ٤ِٚ

 . ك٢ُحُٔـظٔغ

 .٣ٌُُٕٕٞطٔؼ٤الُٓظٌخكجخٌُُالُحُطشك٤ٖأؽٌخٍُحُظٔؼ٤َُحُز٣ُ١لظشكُأُٖٓ ٕ طٌٕٞ ؽٌال  إُٔحُِـش٣ُلظشكُا

ُحأل ُلعق، ُٖٓ ًُِٔخصُحُـٔغُكبٕ ُحعظخذحّ ُحُؼخُْ ُك٢ ُحُذعخط٤ش ُٝحمؼ٢ ُػ٘ذ ُحعظخذحٜٓخ ٣ُظْ عخ٤ُذُحُظ٢

 .ٓؼخ  ٤ُٖٓٞحه٘أُٝ "ًٔٞحه٘خص“ٝحُٔزًشُحُٔظ٘خٝدُحُٔئٗغُ العظخذحُّٖٓحرذال   "ٓٞحه٤ٖ٘"حُل٤خد٣شًٌُِٔشُ

ُحألا ُحالعظخذحّ ُٕ ُر٤٘ٔخ ُحُٔظٌخكت، ُحُظٔؼ٤َ ُػذّ ُكٌشس ٣ُؼضص ُحُؼخ٢ٍٗٝ ُحُٔظٌخكت،ُ حالعظخذحّ ُحُظٔؼ٤َ ٣ؼضص

سثخعشُطظٜش حُلخؿش ح٠ُ حالعظخذحّ حُؼخ٢ٗ ك٢ ٓ٘خفذ طْ طخس٣خ٤خ  حكظشحك ػذّ ؽـِٜخ ٖٓ هزَ حُ٘غخء ٓؼَ 

 . ٝحُونخء،ُحُٞصسحء

خشُٟٓشُك٢ُحُٔئعغخصُحألٗشٟ حعظخذحٓخ  فش٣لخ  ُلعِٞد حُؼخ٢ٗ ك٤٘ٔخ ٣ظؼِن حأل إُُٖٔٗٚٓحُٔئعقُكوخُا

ُ أٝكٌشح  ػ٠ِ حُ٘غخء، كٔؼال ٗشٟ حعظخذحّ ًِٔخص  طؼذ طخس٣خ٤خ  حُظ٢ُ  ٚ ً٘أاٌّشأة "كظ٠ُمٔخثشُٓؼَ،

 .ٓؼ٤٘شدٝحسُأٓٔخ ٣ؼضص طخس٣خ٤خ  كقش حُٔشأس ٝ حُشؿَ ك٢  حألعشس أٝك٤٘ٔخ٣ٌُُٕٞحُ٘ـُٓظؼِنُرخُضٝحؽُ"

 ُ ُػزخسحصُٓؼَ ُحعظخذحّ ُٖٓ ُحُٔغظوز٢ِ ُحُلِغط٢٘٤ ُحُذعظٞس ٣ُٔ٘غ ُحُز١ ُحُذعظٞسُ (ً٘ ٚ٘ٛ)ٓخ ُكؼَ ًٔخ

را ً٘ ئ)...: حُزشُٔخُٕك٤غُٗقضُػ٠ُِٓخ٢ِ٣ُُ أكذُأػنخءُٓ٘ٚحُٔظؼِوشُرؾـٞسُٓوؼذُ 45ح٤ُ٘زخ٢ُُك٢ُحُٔخدسُ

ًذُأك٤غُ،ُدس إٔ حعظخذحّ حُنٔخثش ًخٕ ٜٓٔخ  ٗشُُٟٖٓخالٍُٗـُحُٔخ ...(بطٍب اعخمبٌتث \حمذَ  ٚ ٘ٛأ

أٓخُك٢ُحُٔٞحم٤غُحُظ٢ُالُرذُُٖٓرًشُحُنٔخثشُرٜخ،٣ُ٘زـ٢ُ،ًُالُحُطشك٤ٌٖٓخ٤ٗشُؽـٞسُحُٔ٘قذُُٖٓاػ٠ُِ

 .دسحؽُم٤ٔش١ُحُٔئٗغُٝحُٔزًشا٠ُُاحُِـٞءُ

ً  ألظشكُأ١ دعظٞس ؿ٤ذ ٣   رُي ا٠ُمخكشُا  ُٕالُألظشكُحُٞمٞف ٓوخرَ حُـٔٞك، رل٤غ ٣   ضُػ٠ِٕ ٣ش

حُِـشُحُٞحملشُطغخُْٛك٢ُٓ٘غُطو٤٤ذُحُلٔخ٣خصُحُذعظٞس٣شُحُظ٢ُهذُ ٕ  ازظُك٤ٚ،ُك٤غ١ُ ُ  أ٣لظَُٔٗـُحُٔخدسُ

٣ؼظزشحُٕ ػذَ اٌغّٛعاٌخشابظ ُٕٚاك٤غُٝرحُٓخًُخُٕحُظلغ٤شُحُونخث٢ُك٢ُفخُقُحُِـشُحُـخٓنش،ُاٍُءطظنخ

ُحأل ُٖٓ ُطئد١ ُهذ ُحُظ٢ ُحُق٤خؿش ُػ٤ِٔش ُك٢ ُٓغخكش ا٠ُعظُحُٜخٓش ُ طو٤٤ذ ُحُذعظٞس٣ش حُظلغ٤شُ أٝحُٔلخًْ

 .طخس٣خ٤خًُخًُٕزُي حألهَػ٠ُِ أٝحُونخث٢ حُز١ ؿخُزخ ٓخ ٣ٌٕٞ ؿخثشح  رلن حُ٘غخء 

 ٓؼَُكوٞمح٥خشَُُرؼنٜخُػ٠ُِكال ٣لن   حُوخ٤ٗٞٗش؛ُزُي٣ُلظشكُأ٣ُٕٞحثُْحُذعظٞسُر٤ُٖٓقخدسُحُٔشؿؼ٤شُ

١ُطؼخسكُٓغُحُؾشحثغُحُذ٤٘٣ش٣ُؼذُإُٔأػ٣ُْئًذُػ٠ُِ ػ٤ِٜخ،ًخكشُعغُٚأك٤غ٣ُز٢ُ٘ ُِٔشأس؛حُؼخ٤ُٔشُ ٗغخٕحل

ِـ٤خ  ٓ ُ ه٤ُٖ٘حُز٣ُٖعٞف٣ُؼزشُػ٠ُُُْٜ٘حُٔٞحاٝ،ُٝال  أحُذعظٞسُ ا٠ُحُظ٘خهل٣ُغ٢ءُ حُ٘ٞعُُٖٓل٠ُٝ،ُٛزح

 .حُٞمٞفُّك٤غُطن٤غُكوٞهُْٜٝكش٣خطُْٜك٢ُظَُػذ ؛ػخ٤ٗخ  
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ّٛ وٍف  -  ٌغت؟ ٘زا اٌجبٔب اٌّخؼٍك بجٕذسة اٌذعبحٍش اٌذعخٛس ِغدة حؼبٍِج ِغ

٣ُحُذكِٔضُ: أٝال ُ أٝزخؿش ُحُذعظٞس ُٓغٞدس ُحُـ٘ذس٣ش ٣ظؼِن ٝحملخ  ك٤ٔخ حُلِغط٢٘٤ ط٘خهنخ  ٓوذٓش ؛ُرخُِـش

حُشؿخٍ،ُُٝك٢ُػزخسحصُأخشُٟٗشُٟرؤٜٗخُحسطٌضصُػ٠ُِحُشؿخٍُرًشُحُلِغط٤٤٘٤ُُٖظؾَُٔحُ٘غخءُٝ كظخسس٣ُظْ

ُٕحُٔوذٓش٢ُُٛطؼز٤شُػُٖٓخُع٤ٌُٕٞػ٤ُِٚاك٤غُ ،ك٢ُحُظؼخَُٓٓغُٓوذٓشُحُذعظٞس ٗغنُٓٞكذ طزخعحكووُدُٕٝ

 .حُذعظٞس

أ٣ٌُُُُْٖٖٓحألؿذسُحعظخذحُّ...( كخُٕدُٝشُكِغط٢ُٖٛ٤ُُِلِغط٤٤٘٤ُٖأ٣٘ٔخًُخٗٞح)...كٔؼالُطُْحعظخذحُّػزخسسُ

ك٢ُحُلوٞمُُٝحُٞحؿزخصُر٤ُٖ )...حألعِٞدُحُز١ُحطزغُك٢ُحُذعظٞسُحُظٞٗغ٢ُك٤٘ٔخُحعظخذُّػزخسسُحُٔغخٝحسُ

ُحالعظخذحُّ ٕ  اك٤غُ...( ؿ٤ٔغُحُٔٞحه٤ُٖ٘ٝحُٔٞحه٘خص ٣ئًذُػ٤ٌُِٓ٠ِشُٛزحُ - خخفشُك٢ُحُٔوذٓشُٝ -ٛزح

أٓخُك٤ٔخ٣ُظؼِنُ. ح٥خش طلغ٤شُٓغظوز٣ُ٢ِلنَُأكذُحُـ٘غ٤ُٖػ٠ِٓٔخ٣ُٔ٘غُأ١ُ ،ًخكشؤه٤خكُٚرحُذعظٞسُُِؾؼذُ

ُٜخُرقٞسسُرغ٤طشُك٢ُٓوذٓشُحُذعظٞسُحُلِغط٢٘٤ُك٤ٔخ٣ُظؼِنُرخٗؼذحُّ حلؽخسسكوذُطُْ ،رزًشُحُ٘غخءُُٝحُشؿخٍ

طُْحعظخذحُّحُٔقطِقُحُٔؾ٤شُ اٗٔخٝ ،ٌُالُحُطشك٤ًُٖٔٞحه٤ٖ٘ حلؽخسسحُٔشأس،ُك٣ُِْظُْحُظ٤٤ٔضُر٤ُٖحُشؿَُٝ

 .ػ٠ُِػ٤ِٔخصُحُظلغ٤شُُٜزُٙحُٔغٞدس ؽٌخ٤ُش  عظئػش الكوخ  ا ؼذ  ٛزح ٓخ ٣  ٝ ،حُـ٘غ٤ٖ ٠اُ

حُذعظٞسُطؼخَُٓٓغُ ٕ  أُٖٓٓغٞدسُحُذعظٞسُحُلِغط٢٘٤،ُع٘شُٟ( 50،ُ 51،ُ 45)حُٔٞحدُ ا٠ُُُٞٗظشٗخُ: ربٍٔب

٣ُظؼِنُ ُكظُْحعظخذحًُِّٔشُحُٔشأسُفشحكشُك٤ٔخ ُُِذٝسُحُظخس٣خ٢ُحُٔظؼخسفُػ٤ِٚ، ُطزؼخ كوو،ُ رخألعشسحُٔشأس

ُٝ ُحُٔخدس ُحُؼَٔ،ُ( 51)رًشص ُٝٓظطِزخص ُحألعشس ُٝحؿزخص ُر٤ٖ ُحُظٞك٤ن ُٖٓ ُحُٔشأس ُط٤ٌٖٔ ًُلخُش فشحكش

ُٕٛزحُأكَُٜٗلظشكُ. ًلخُشُٛزحُحُلنُُِشؿَ ٠اُػ٠ُِحُٔشأس،٣ُُُْٝظُْحُظطشمُ كقش٣خ   ٓؼظزشس ٛزح ٝحؿزخ  

ُ ُك٤ٖ ُك٢ ُفشحكش، ُحُٔشأس ُٝرًش ُحالؿظٔخػ٢ ُحُ٘ٞع ُحُذعظٞس ُحعظطخع ُحُز١ ُحُٞك٤ذ ُٞٛ أؿلَُأٗٚ  حُذٝس

ُ ُسهْ ُٗـُحُٔخدس ُحالٗظخخدُك٢ ُكن ُطلذعُػٖ ُك٤٘ٔخ ُحُِلعُفشحكش  ٗٔخ حعظخذّ ُلظخ  اٝ( 35)حعظخذحّ

٣ٌُُُْٖرخألؿذسُٝك٢ُٛزحُحُ٘ـُطلذ٣ذحُحعظخذحًُِّٔشُحُلِغط٢٘٤ُٝحُلِغط٤٘٤ش،ُأ...( ٌَُُكِغط٢٘٤ُ)،ُٓلخ٣ذح  

 .رـلُحُ٘ظشُػُٖؿ٘غًْٜخكشُِٔٞحه٤ُُُٖ٘ظشع٤خُٓلُّٜٞحُلنُك٢ُحالٗظخخدُ

ُ اؽٌخ٤ُش إ  ُحُٔؾخسًش ُٖٓ ُحُ٘غخء ُحعظوقخء ُطؼض٣ض ُك٢ ُطٌٖٔ ُحُٔخدس ُحُز١ُ حُغ٤خع٤ش،ٛزٙ ُحُذٝس ُطوِذ ٝ

٣ُظؼِنُرؤٓخًُٖف٘غُحُوشحس،ُك٤غ٣ُلظشك إٔ ٣ٌٕٞ ٓ٘خفلش  ر٤ٖ حُ ُٕحُلخؿضُحُ٘لغ٢ُحُز١ُاطشك٤ُٖك٤ٔخ

 .ع٤ظُٞذُػ٘ذُهشحءسُٛزُٙحُٔٞحدُع٤شعخُٓلُّٜٞكقشُٛزُٙحألدٝحسُػ٠ُِحُشؿخٍُدُٕٝحُ٘غخء
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( 97)طٍبغت ٔض اٌّبدة  ئػبدة  

كنُحالٗظخخد،ٌَُُُكِغط٢٘٤ُٝ) ٤ٓالد٣خُ   ُ كِغط٤٘٤شُرِؾُُٖٓحُؼٔشُػٔخ٤ٗشُػؾشُػخٓخ
٣ـذُأ٣ٌُُٖٕٓٞ٣ُٕشؽقُٗلغُُٚشثخعشُحُذُٝشُأُُٝؼن٣ٞشُٓـِظُحُ٘ٞحدُُٝ

٣ُٝ٘ظُْحُوخُٕٗٞحُغُُٖٝ. كِغط٤٘٤ش٣ٌُُُْظغذُأُٝطٌظغذُحُـ٘غ٤شُحًظغخرخ ُ \كِغط٤٘٤خ ُ
خدُُٝحُظشؽقحُؾشٝهُحُالصٓشُُالٗظخ  

(11)طٍبغت ٔض اٌّبدة  ئػبدة  

ًخٗٞحُأُُُِّلِغط٤٤٘٤ٖ)  ُٝحُلِغط٤٘٤خصُكنُحُٔؾخسًشُك٢ُحُل٤خسُحُغ٤خع٤شُأكشحدحُ 
...(ؿٔخػخص  

 

 



44

املبادئ الدستورية يف فلسطني / وقائع ورشة العمل املوسعة - 2019/06/25

23 
 

 اٌخبحّت 
ٙ  ك٢ ٗ    ١  كؤ ،ش  عخع٤  حأل حالٗطالهش   ٗوطش  ط ؼذ   حُذعظٞس٣ش   ٕ حُظٞػ٤ش  أػ٠ُِ ٖٓ حُظؤ٤ًذ   الرذ   حُٔلخمشس   ٜخ٣ش ٛز

ٍ  ُٝأ رخُز٘خء حُذعظٞس١   ٓظؼِن   كذ٣غ   ٍ  اطٔخُٓٚا ال٣ٌُٖٔ ُٜزٙ حُٞػ٤وش   حالؿظٔخػ٢   حُ٘ٞع   ٓذٟ ادخخ  ال ٖٓ خال

ٙ   ٤ش  ٛٔأل ٓذسى   ؽؼذ   ٕ  ٓئ٤٘ٓ ، ٝٝحمؼ٢ دعظٞس  حُٞػ٤وش   ٛز ٣ٌُٖٔطـخٝصٛخُُٖٓ حُغ٤خع٤ش   حلؽٌخ٤ُخص ٖ رؤ

  ٍ ُحُذعظٞس ؽ٤ُٞٔش   خال  حُؾؼذ   حُظ٢ ٣طٔق   حُٔخظِلش   ؿخص  ٤خحالكظ ٝٓشحػخس   ،ًخكش حُؾؼذ   كشحد  أل ٛزح

 . ُظلو٤وٜخ حُلِغط٢٘٤  

ٕ   حُ٘وخػ   ٤ش  ٛٔأطؤط٢ُ ٞ  حص ٓخ حُلِغط٢٘٤   حُذعظٞس   ك٢ ٛزح حُٔٞمٞع ًٞ ُُِطشفٍُ ػزخسس ػٖ ٓغ ُهخرِش دس

ٕ  أ رذ   ال ،فذحسا أٝعِٞدُٝمغُأ١ُأ ٕ  أعخع٢ُػ٠ُِٓغُحُظؤ٤ًذُحأل،ُحُظؼذ٣َٝ  ؾؼز٤ش  رُٚحُٔؾخسًشُحُ ٕ طٌٞ

ٖ  ٗ  بك ،زُيُ ؛ًؼشأوشحه٤شُٔسُد٣سػ٠ُِٝرقٞأػ٠ُِدسؿشُ  ؽ٤ُٞٔش   ُظؤ٤ًذ   س حُٔغٞدس  رـ٘ذس حُٔطخُزش   ٚ ال ٣ٌٔ

ٍ  اٝ حُ٘غخء   ٙ  كٌشس ػ   ٛٔخ ٞ   شك ٛز ُحألحُٔغ ُػ٠ُِحُ٘وطش ُٓغُطللظ٘خ ُٝحالعظلظخء ُُِٔ٘خهؾش ُ .خ٤شسدس ُٗٚأًٔخ

ُحُذعظٞسُحُٔطشٝف ُا ؛٣لظشكُحُظؤ٤ًذُػ٠ُِطلذ٣ذُهز٤ؼشُٛزح  ٕأ( ٓغُخطٞسطٚ) ٣ذُٙئُٕحُظٞؿُٚحُز١ُٗار

٣  ٕ ْ  أػ٠ُِ ٓئهظخ  حُذعظٞسُ حُٛز ٌٞ  حُؼالهش   طلذ٣ذ   ٤ٔٛش  ٝرُيُأل،ُُِذعظٞسُحُذحثُْ ٜٓٔذس   ًٞػ٤وش   حعظخذحٓٚ   ٕ ٣ظ

 . ر٤ُٖحُـغ٤ٖٔٓخُ ُض ؿ٤ش ٝحملش  حُٕحُؼالهشُٓخصاغُك٤؛ٝحُذُٝشُ حُظلش٣ش شٓ٘ظٔٓخُر٤ًَُُُٖٖٓ

طُْٜحُـ٤ٔغ٤ُُٝظُكووُحُ٘غخءُٝسرٔخُٛزحُ شٓغؤُ ٗوقذ  ٗ٘خُك٤٘ٔخُٗظلذعُػُٖحُ٘ٞعُحالؿظٔخػ٢ُأُزُي٣ُظنقُ

ُحُظ٣ُ٢لظشكُرخُذعظٞسًُذ ػ٠ِ ك  ئٓخ ٣ـؼِ٘خ ٗ   ُحُٔظٌخكجش ُحُٔٞحه٘ش ُ -ٌشس ُٛزح ُأعٞحء ُؿ٤شٙ   ٕ ٣شًض  أ -ٝ

 .ػ٤ِٜخ


