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لمحة حول
المؤسسة الدولية للديمقراطية واإلنتخابات 

ما هي المؤسسة الدولية للديمقراطية واإلنتخابات؟

إن املؤسســة الدوليــة للدميقراطيــة واإلنتخابــات ) إنرتناشــونال آيديــا ( هــي منظمــة حكوميــة 

دوليــة تعمــل عــى دعــم الدميقراطيــة املســتدامة يف شــتى أنحــاء العــامل.

ــات يف دعــم التحــول الدميقراطــي  ــة و الانتخاب ــة للدميقراطي ــل رســالة املؤسســة الدولي وتتمث

املســتدام مــن خــال توفــر املعرفــة املقارنــة، وتقديــم املســاعدة يف عمليــة اإلصــاح 

الدميقراطــي، والتأثــر يف السياســة والسياســات العامــة.

ما هي مهام المؤسسة الدولية للديمقراطية 
واإلنتخابات؟

تتــوىل املؤسســة الدوليــة للدميقراطيــة واإلنتخابــات عملهــا مــن خــال ثــاث مجــاالت عمــل 

ترتبــط باإلنتخابــات وبنــاء الدســتور واألحــزاب السياســية والتمكــن الســيايس للمــرأة والتقييــم 

الــذايت للدميقراطيــة والدميقراطيــة

والتنمية. وتعمل املؤسسة  ضمن هذه املجاالت عى:

ــاء  ــات البن ــة يف عملي ــارب العملي ــن التج ــتمدة م ــة املس ــرات املقارن ــة والخ ــر املعرف • توف

ــامل؛ ــول الع ــة ح ــروف مختلف ــياقات وظ ــن س ــي ضم الدميقراط

ــاركة يف  ــة، واملش ــات الدميقراطي ــاح املؤسس ــة يف إص ــية الفاعل ــات السياس ــاعدة الجه • مس

ــك؛ ــا لذل ــا ُدعين ــية كل ــات السياس العملي

ــة  ــادر املعرف ــر مص ــر توف ــي ع ــاء الدميقراط ــات البن ــة لعملي ــات العام ــر يف السياس • التأث

ــة. ــية الفاعل ــات السياس ــاعدة للجه ــم املس ــة وتقدي املقارن

أين تعمل المؤسسة الدولية للديمقراطية واإلنتخابات؟

متــارس املؤسســة الدوليــة للدميقراطيــة واإلنتخابــات أنشــطتها يف جميــع أنحــاء العــامل، ويقــع 

مقرهــا يف مدينــة ســتوكهومل بالســويد ولهــا مكاتــب يف أفريقيــا وآســيا وأمريــكا الاتينيــة.



4

ــر  ــورات أو إث ــر الث ــا إث ــرح غالب ــية تط ــة التأسيس ــار الهيئ ــكالية اختي إن إش

ــذري يف  ــر ج ــعب إىل تغي ــت إرادة الش ــا اتجه ــتعار كلّ ــن االس ــّرر م التح

منــط الحكــم وطبيعــة النظــام الســيايس. ويتــم ذلــك بوضــع دســتور جديــد   

ــم. ــة عــى الدســتور القدي ــاء بإدخــال تنقيحــات جزئي عــوض االكتف

وتــأيت مســألة اختيــار أعضــاء الهيئــة التأسيســية واملعايــر املعتمــدة لذلــك يف 

مقّدمــة اهتامــات القيــادات السياســية الجديــدة. ومــن هــذا املنطلــق تبــن 

الدراســات املقارنــة يف هــذا املجــال أن اختيــار أعضــاء  الهيئــة التأسيســية يتــّم 

يف معظــم الحــاالت إمــا:

- باعتــاد طريقــة االنتخــاب  املبــارش، أي أنــه يتــّم انتخــاب أعضــاء الهيئــة 

التأسيســية مبــارشة مــن قبــل  الشــعب 

- أو باعتــاد طريقــة االنتخــاب غــر املبــارش وذلــك مــن قبــل الهيــكل الــذي 

ميــارس الســلطة الترشيعيــة أو مــن قبــل السياســين )كــا حــدث يف مــر( أو 

مــن قبــل هيئــات أخــرى متثـّـل إىل حــّد كبــر مكّونــات املجتمــع املــدين عــى 

اختــاف طبيعتهــا. 

- أو باعتاد طريقة التعيني من قبل السلطة الحاكمة 

إال  أنــه يتــم يف بعــض الحــاالت اختيــار أعضــاء الهيئــة التأسيســية بطريقــة 

ــا يف  ــن ك ــارش والتعي ــر املب ــارش أو غ ــاب املب ــن االنتخ ــزج ب ــة مت مختلط

ــا. إريرتي

ــل الشــعب  ــن قب ــارش م ــة االنتخــاب املب ــأن طريق ــول ب ــن الطبيعــي الق وم

)أفغانســتان ، تونــس ، ناميبيــا، تيمــور الرشقيــة، النيبــال وبوليفيــا( هــي األكرث 

ــات العامــة يســتوجب إعــدادا محكــا  ــم االنتخاب ــة، غــر أن تنظي دميقراطي

ويســتغرق وقتــا طويــا. ونشــر إىل أن االنتخابــات العامــة واملبــارشة ال تحّقــق 

بصفــة حتميــة متثيــا صادقــا لكافــة رشائــح املجتمــع وخاصــة منها الكفــاءات.

كــا أنهــا  طريقــة تــؤدي إىل متييــز األحــزاب السياســية والتنظيــات املهيكلــة 

وهــو مــا قــد يصعــب معــه الحقــا التوصــل إىل التوافــق بالســهولة املطلوبــة. 

عــى خــاف مــا تقــّدم متّكــن االنتخابــات غــر املبــارشة وطريقــة التعيــن مــن 

ــق  ــن تحقي ــارشة م ــة واملب ــات العام ــمح االنتخاب ــد ال تس ــراف ق ــار أط اختي

ــال. ــة التأسيســية كالكفــاءات عــى ســبيل املث متثيلهــا داخــل الهيئ

أمــا بالنســبة للســياق الليبــي، فإنــه ميكــن يف ضــوء مــا تقــّدم بيانــه اقــرتاح 

الخيــارات التاليــة عــى أعضــاء املؤمتــر الوطنــي العــام، علــا  أنهــا تنــدرج يف 

إطــار االتجاهــات الكــربى التــي ميكــن رصدهــا دون األخــذ ببعــض التفاصيــل 

التــي متيّــز بينهــا والتــي ســيقع ذكرهــا الحقــا :  

ــة  ــاء الهيئ ــار أعض ــدف اختي ــارشة  به ــة ومب ــات عام ــوى النتخاب 1- الدع

التأسيســية 

وإذا تــّم اعتــاد هــذه الطريقــة  الختيــار أعضــاء الهيئــة التأسيســية بصفــة 

ــه يتّجــه الحــرص عــى اعتــاد طريقــة االقــرتاع النســبي  التــي  ــة،  فإن نهائي

تســمح بتحقيــق التمثيــل املتــوازن بــن الجهــات )خاصــة بــن رشق وغــرب 

ــن  ــة. وميك ــدة يف الدول ــة املتواج ــة والثقافي ــات العرقي ــن املكّون ــا(  وب ليبي

ــص  ــتباقية، تن ــة اس ــة بصف ــرة يف الائحــة االنتخابي ــار إدراج فق يف هــذا اإلط

ــه  ــا عــى النحــو املشــار إلي ــا متوازن ــات متثي ــرز االنتخاب ــه إذا مل تف عــى أن

ــة االتجــاه نحــو تعيــن ممثلــن إضافيــن  ســابقا، فإنــه ميكــن يف هــذه الحال

عــن الجهــات والفئــات غــر املمثّلـّـة بصفــة عادلــة مــن قبــل املؤمتــر الوطنــي 

ــاءات.  العــام كالنســاء والشــباب والكف

2-الدعــوى النتخابــات خاصــة الختيــار أعضــاء الهيئــة التأسيســية وذلــك مــن 

بــن أعضــاء املؤمتــر الوطنــي العــام )انتخابــات غــر مبــارشة( وإذا مــا اتضــح 

ــّم اللجــوء إىل تعيــن عــدد مــن األعضــاء  ظهــور نقــص يف متثيليــة الهيئــة يت

اآلخريــن  )انتخابــات غــر مبــارشة باقــراع داخــي وتعيــني عنــد الحاجــة( 

3- الدعــوى النتخابــات خاصــة الختيــار أعضــاء الهيئــة التأسيســية وذلــك مــن 

بــن أعضــاء املؤمتــر الوطنــي العــام )انتخابــات غــر مبــارشة باقــرتاع داخــي( 

ــن  ــي م ــر الوطن ــارج املؤمت ــن خ ــم م ــّم اختياره ــن يت ــاء آخري ــن أعض وتعي

بــن الكفــاءات القانونيــة والنخبــة املثّقفــة )وهكــذا يتــّم املــزج بــني طريقــة 

االنتخــاب وطريقــة التعيــني (  

4- اعتبــار املؤمتــر الوطنــي مبثابــة الهيئــة التأسيســية التــي ســتقوم بصياغــة 

الدســتور الليبــي الجديــد. 

نشــر إىل أن مارســة الهيئــة التأسيســية للســلطة الترشيعيــة ولســلطة 

الرقابــة عــى الحكومــة قــد يــؤدي إىل اإلطالــة يف مــدة إعــداد الدســتور كــا 

تبيّنــه التجربــة التونســية حاليــا. ناحــظ أن حــر مهّمــة الهيئــة التأسيســية 

ــن  ــن م ــام األخــرى، ميّك ــن امله ــواها م ــتور، دون س ــة الدس ــة صياغ يف عملي

ــي يســتغرقها العمــل التأســييس الــرف.  ــة الت اختصــار املهل

ــام  ــي الع ــر الوطن ــل املؤمت ــن داخ ــرة م ــية مصغ ــة تأسيس ــن هيئ 5- تكوي
ويكــون ذلــك بالدعــوى النتخابــات خاصــة الختيــار أعضــاء الهيئــة التأسيســية 

مــن بــن أعضــاء املؤمتــر )انتخابــات غــر مبــارشة باقــراع داخــي (.

ملّخص تنفيذي 
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ــار أعضــاء  ــا الختي ــي ميكــن االسرتشــاد به ــر الت ــة املعاي ــش هــذه الورق تناق

ــي  ــر الوطن ــاء املؤمت ــاعدة أعض ــدف إىل مس ــي ته ــية. وه ــات التأسيس الهيئ

ــة  ــاء الهيئ ــار أعض ــة يف اختي ــم املتمثل ــذ مهّمته ــى تنفي ــا ع ــام يف ليبي الع

التأسيســية. ويكــون ذلــك مــن خــال تقديــم رصد ألهــّم الــرشوط واملتطلبات 

واملؤهــات التــي اعتمــدت مــن قبــل دول مختلفــة الختيــار أعضــاء الهيئــة 

ــة مختلفــة. ــة عــدة تجــارب دولي التأسيســية، كــا تســتعرض الورق

ــل، مــن أهــّم  ــي االنتقــايل يف واحــدة، عــى األق ــس الوطن لقــد حســم املجل

ــاء  ــدد أعض ــألة ع ــي مس ــية وه ــة التأسيس ــة الهيئ ــة برتكيب ــائل املتعلق املس

ــن ســتّن )60( عضــوا.    ــا ســتتكّون م ــس أنه ــّن املجل ــث ب ــة حي الهيئ

   

 وتحتــوي هــذه الورقــة يف جزئهــا األول معلومــات عامــة حــول عمليــة اختيــار 

ــدان  ــارب لبل ــاين تج ــا الث ــتعرض يف جزئه ــّم تس ــية. ث ــة التأسيس ــاء الهيئ أعض

مختلفــة قامــت بإنشــاء هيئــات تأسيســية مــع الرتكيــز عــى موضوعــي رشوط 

الرتشــح  واملعايــر األكــرث اعتــادا لــدى مصّممــي الهيئــات التأسيســية عنــد 

تحديــد تركيبــة الهيئــة. وتركــز الورقــة يف جزئهــا الثالــث عــى الــدروس التــي 

ميكــن أن تســتفيد منهــا ليبيــا يف هــذا املجــال.

ــح  ــي رشوط الرتش ــول موضوع ــث ح ــة األوىل أن البح ــن الوهل ــدو م ــد يب ق

ــد  ــد تحدي ــية عن ــات التأسيس ــي الهيئ ــدى مصّمم ــا ل ــرث رواج ــر األك واملعاي

ــدت  ــي اعتم ــارب الت ــرورة إىل التج ــث بال ــيحيل الباح ــة س ــة الهيئ تركيب

االنتخابــات غــر املبــارشة دون غرهــا مــن التجــارب. غــر أن انحيــاز صنــاع 

القــرار املتواتــر إىل اختيــار أعضــاء الهيئــة التأسيســية عــن طريــق االنتخــاب 

ــى  ــك ع ــف كذل ــى التوق ــة ع ــذه الورق ــّرري ه ــل مح ــارش حم ــام املب الع

ــة  ــار أعضــاء الهيئ ــارش الختي ــة االنتخــاب املب ــي توخــت طريق التجــارب الت

ــية.  التأسيس

ويقصــد يف هــذه الورقــة مبصطلــح “هيئــة تأسيســية” كل مجلــس يتكــّون من 

ممثلــن يتــّم اختيارهــم لصياغــة ومناقشــة دســتور لدولــة حديثــة النشــأة أو 

ــدول  ــا لل ــك بالنســبة غالب ــذ وذل ــر جــذري عــى الدســتور الناف إلجــراء تغي

حديثــة الخــروج مــن  فــرتة رصاعــات1  “.و قــد يــوكل لهــا، يف بعــض الحــاالت، 

مهــام ترشيعيــة ورقابيــة كــا هــو الشــأن يف التجربــة التونســية حاليــا .

بصفــة عامــة  يتــّم اختيــار أعضــاء الهيئــات التأسيســية بالرجــوع إىل واحــدة 

مــن الطــرق األربعــة2 التاليــة: 

1- االنتخاب العام واملبارش من قبل الشعب.

2- االنتخــاب غــر املبــارش بواســطة هيئــات سياســية مثــل الهيئــات الترشيعية 

عــى مســتوى املحافظــات provincial legislatures أو املجلس املحّي

.local government councils 

3- االنتخــاب أو التعيــن مــن قبــل هيئــات ال متــارس عــادة أنشــطة سياســية 

وال تشــارك يف اختيــار ممثلــن عــن هيئــات ترشيعيــة )مثــل املجتمــع املــدين(

4- التعيــن مــن قبــل رئيــس املجلــس أو شــخص آخــر أو هيئــة معينــة وذلــك 

ألســباب تتّصــل برتكيبــة هــذه الجهــة  وخربتهــا أو إلصــاح أوجــه القصــور يف 

. متثيليتها

بــّن كاتبــان كنديــان يف عــام 1991 ، ضمــن دراســة قامــا بهــا حــول الهيئــات 

ــر  ــارش واالنتخــاب  غ ــي االنتخــاب املب ــة حســب طريقت التأسيســية املنتخب

املبــارش أن “االتجــاه الغالــب يف طريقــة اختيــار أعضــاء املجالــس التأسيســية 

هــو االنتخــاب غــر املبــارش أواملؤمتــرات الدســتورية، وقــد تــّم اختيــار أعضــاء 

هــذه املجالــس إمــا مــن قبــل املجالــس الترشيعيــة للــدول األعضــاء أومــن 

قبــل الســلطة الترشيعيــة للدولــة االتحاديــة”3 . 

ــة أن هــذه  ــّم إجراؤهــا إلعــداد هــذه الورق ــي ت ــص مــن األبحــاث الت ويخل

الطريقــة مل تعــد الغالبــة، فقــد ثبــت يف إحــدى الدراســات التــي متّــت 

ــتور  ــة الدس ــة بكتاب ــتورية املتعلّق ــارب الدس ــن التج ــا أن 65 % م مراجعته

والتــي حصلــت منــذ عــام 1987، تــم خالهــا اختيــار أعضــاء الهيئــة 

ــارش يف  ــاب املب ــق االنتخ ــن طري ــارشة ع ــعب مب ــل الش ــن قب ــتورية م الدس

حــن تــّم اعتــاد طريقــة التعيــن مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة يف 12 % مــن 

الحــاالت. وتــّم يف حــاالت أخــرى تعيــن األعضــاء مــن قبــل قــادة األطــراف 

املتصارعــة أو بشــكل غــر مبــارش مــن قبــل أعضــاء مــن الســلطة الترشيعيــة 

ــات4 . ــن اآللي ــك م ــر ذل ــي أو غ ــر وطن ــن املؤمت أو م

2- تحديد العضوية1- المقدمة

1- International IDEA/Nepal, Constituent Assemblies and the Process of Making a Consti-

tution, Fact Sheet, part of a series on Constitutional Briefs, 2007, p.1.

2- M. Brandt, J. Cottrell, Y. Ghai, A. Regan, Constitution-Making and Reform:  Options for the 

Process, )Geneva:  Interpeace, November 2011(, p.240.

3- P. Fafard, D. Reid, Constituent Assemblies:  A Comparative Survey, Research Paper 30, )Kings-

ton, Ontario, Canada:  Queen’s University Institute of Intergovernmental Relations, 1991(, p.19.

4- J. Widner, ”Constitution Writing in Post-Conflict Settings:  An Overview,“ William and Mary 

Law Review, Vol. 49, 2008, p.1522-1523.
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يبّن الجدول أسفله الطرق التي تّم اعتادها من قبل عدد من البلدان الختيار أعضاء الهيئة التأسيسية.

كيف قامت عدد من الدول بتحديد طريقة اختيار هيئاتها التأسيسية5

**تــم تقديــم الرتشــحات لعضويــة الهيئــة التأسيســية مــن داخــل وخــارج الهيئــات الترشيعيــة ملجالــس املحافظــات. صــّوت املمثلــون عــن الجاعــات العرقيــة والدينيــة داخــل الهيئــات 

الترشيعيــة ملجالــس املحافظــات الختيــار عــدد معــّن، حــّدد بصفــة مســبّقة، مــن األعضــاء ضمــن الهيئــة التأسيســية. وبــّن الكاتبــان Fafard  و Reid أن “ القامئــة املتعلقــة باألشــخاص 

الذيــن تــّم انتخابهــم تضّمنــت ليــس فقــط سياســين وإمنــا كذلــك رجــال قانــون بارزيــن وخــرباء وأكادمييــن يف القانــون الدســتوري وغرهــم “، وبعبــارة أخــرى تضمنــت الهيئــة التأسيســية 

سياســين وأشــخاصاً غــر السياســين. 

.P. Fafard, D. Reid, Constituent Assemblies:  A Comparative Survey, p. 19 :نحيل عى املرجع التايل

***ماحظة تّم إضافتها من قبل الكاتب.

املرجع : 

M. Brandt, J. Cottrell, Y. Ghai, A. Regan, Constitution-Making and Reform:  Options for the Process, )Geneva:  Interpeace, November 2011(,

 p. 241.

ــة صياغــة  ــة ضمــن أعضــاء هيئ ــا نســائية معين ــا والعــراق باعتبارهــا تفرضــان كوت ــات الدســتورية يف كّل مــن إريرتي ــة الهيئ نشــر بصفــة خاصــة إىل تركيب

الدســتور. تنــص بعــض النصــوص املنظمــة للهيئــات التأسيســية عــى رضورة متثيــل قطاعــات معينــة أو أصحــاب مصالــح مثــل الجيــش والنقابــات العاليــة 

ــة. ــات املهني ــة ethnocultural والقطاع ــة اإلثني ــات الثقافي واملجتمع

 5- ال يشر الجدول إىل تجربة جنوب إفريقيا التي تعترب مقارنة بدول أخرى تجربة منوذجية من حيث عملية صياغة الدستور. جمعت الهيئة التأسيسية لجنوب إفريقيا أعضاء من الجمعية الوطنية )مجلس النواب( و أعضاء من مجلس 

الشيوخ و بلغ العدد الجمي ألعضاء الهيئة التأسيسية 490 عضوا. 

 6- بّن  لوريل ميلر Laurel Miller أن مشاركة اإلريرتين غر املقيمن يف ارتريا كانت حاسمة لنجاح الكفاح املسلح . فقد قّدموا دعا ماديا وفكريا ودبلوماسيا. و بناء عى ذلك تّم إدراج نص يؤكد عى رضورة متثيلهم داخل الهيئة 

التأسيسية. 

L. Miller, ”Designing Constitution-Making Processes:  Lessons from the Past, Questions for the Future,“ in Laurel E. Miller, )ed.(, with L. Aucoin, Framing the State in Times of Transition:  

Case Studies in Constitution-Making, )Washington, DC:  United States Institute of Peace, 2010(, p.30.
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عــن  التأسيســية  الهيئــات  أعضــاء  اختيــار  أ - 
المباشــر   االنتخــاب  طريــق 

تتكــون الهيئــة التأسيســية املختــارة عــن طريــق االنتخــاب املبــارش مــن 

ممثلــن منتخبــن مــن قبــل الشــعب. ولطريقــة االنتخــاب املبــارش مزايــا  

عديــدة: 

- فهي طريقة دميقراطية لاختيار ال تفسح املجال للجدال. 

- وهــي طريقــة تعتمــد جملــة مــن العمليــات التــي تفــرز نتيجــة كونهــا 

يف الغالــب مقبولــة مــن قبــل الشــعب

- األثــر اإليجــايب عــى الســلوك املــدين، إذ أن الحمــات االنتخابيــة التــي 

تســبق انتخــاب الهيئــة التأسيســية تســاهم يف توعيــة الشــعب باملشــاكل 

ــا، كــا تســاهم أيضــا يف إذكاء  ــا واجتاعي املطروحــة سياســيا واقتصادي

الشــعور باملواطنــة لــدى أفــراد الشــعب و بالخاصــة جمهــور الناخبــن.

ويف املقابل فإن سلبيات طريقة االنتخاب املبارش تتمثّل يف ما يي:

- هي طريقة مكلفة وتستغرق وقتا طويا. 

- هــي طريقــة ال تــؤّدي بالــرورة إىل نتائــج تعكــس التنــوع الحقيقــي 

للشــعب.

- هــي طريقــة تقــي األفــراد امللتزمــن وأصحــاب الكفــاءة والذيــن ال 

يرغبــون يف الرتشــح لانتخابــات مــن أجــل  املشــاركة يف صياغــة الدســتور

ــز األحــزاب السياســية، والحــال أن ممثــي األحــزاب  - هــي طريقــة متيّ

داخــل الهيئــة التأسيســية قــد يكونــوا جــّد مرتّدديــن عــى تقديــم 

تنــازالت قصــد إنجــاح التوافــق، خاصــة إذا مــا كان هنالــك حــزب معــّن 

ــة التأسيســية. يهيمــن عــى الهيئ

ــن  ــا ع ــار أعضائه ــّم اختي ــية ت ــات تأسيس ــن هيئ ــة م ــي أمثل ــا ي وفي

ــارش. ــاب املب ــق االنتخ طري

أفغانستان: 
 Loya Jirga تشــكلت الهيئــة التأسيســية األفغانيــة املســاة اللويــا جرغــا

مبقتــى مرســوم صــدر يف يوليــو 2003. 

يبــدأ املرســوم املذكــور بالعبــارات التاليــة : “عمــا بالتاريــخ وبالتقاليــد 

الوطنيــة الســائدة لــدى األفغــان...” . تؤكــد هــذه الجملــة عــى أهميــة 

أن تعكــس الهيئــة التأسيســية الهويــة األصليــة للبــاد. 

أقــرّت املــادة 2 مــن املرســوم املذكــور حجــا كبــرا للهيئــة التأسيســية 

إذ نصــت عــى أنهــا ســتتضمن 500 عضــواً ، و تبــن املــادة أن 450 

عضــواً مــن جملــة األعضــاء الخمســائة ســيتم اختيارهــم عــن طريــق 

ــايل:   ــك عــى النحــو الت االنتخــاب وذل

ــل  ــل 15000 ممث ــن قب ــري م ــرتاع ال ــق االق ــن طري ــواً ع - 344 عض

مقاطعــة district representativesيتــم اختيارهــم بصفــة مســبقة مــن 

ــل مقاطعاتهــم.  قب

- 42 عضــواً يتــم انتخابهــم مــن قبــل املواطنــن األفغــان الاجئــن 

ــدوس والســيخ.  ــي والهن ــل الكوت ــران والنازحــن و قبائ بباكســتان وإي

ــوا  ــن يجــب أن يكون ــل املذكوري ــن لتمثي ــن األشــخاص املنتخب 15 % م

ــن النســاء. م

-يتــم انتخــاب النســاء أعضــاء الهيئــة التأسيســية مــن قبــل ممثلــن عــن 

النســاء women representatives مــن 32 محافظــة.

يتضمــن املرســوم معلومــات عامــة حــول معايــر انتخــاب أعضــاء الهيئــة 

التأسيســية :

أوال : يتعــن أن يتــّم انتخــاب أعضــاء الهيئــة التأسيســية األفغانيــة 

اللويــا جرغــا Loya Jirga وفــق انتخابــات حــرة ونزيهــة ال متــارس فيهــا 

الضغوطــات أبــداً مهــا كان نوعهــا )السياســية والتدخــات العرقيــة...( 

 Loya ثانيــا : تتمثــل املعايــر األساســية النتخــاب أعضــاء اللويــا جرغــا

Jirga يف معيــار الوطنيــة ومعيــار االلتــزام بالوحــدة الوطنيــة وااللتــزام 

باملصالــح الوطنيــة لشــعب أفغانســتان

ثالثــا: يتعــن عــى الناخبــن انتخــاب أشــخاص يعرفــون القــراءة والكتابــة 

ولهــم معرفــة ودرايــة كافيــة باملبــادئ الدســتورية.

ــن  ــددا م ــوزراء وع ــس ال ــاء مجل ــح أعض ــوم من ــن أن املرس ــم م بالرغ

املســئولن القضائيــن- رئيــس املحكمــة العليــا ورئيــس وأعضــاء اللجنــة 

ــتقلة  ــة املس ــة األفغاني ــة واللجن ــة القضائي ــاء اللجن ــتورية ورؤس الدس

ــب  ــة مراق ــات بصف ــاركة يف االنتخاب ــق يف املش ــان-  الح ــوق اإلنس لحق

)دون منحهــم حــق التصويــت أو التعبــر عــن آرائهــم (، إال أنــه ينــص يف 

املقابــل بــأن كبــار املســؤولين الحكوميــن مــن حــكام ونــواب املحافظــة 

ومديــري املناطــق ورؤســاء البلديــات والجيــش والرشطــة ورجــال األمــن 

الوطنــي التابعــن للمديريــة ال يتمتعــون باألهليــة الازمــة للمشــاركة يف 

.Loya Jirga ــا جرغــا ــة اللوي ــة التأسيســية األفغاني الهيئ

ــن 50  ــس تعي ــتور للرئي ــن الدس ــادة 6 م ــول امل ــك تخ ــى ذل ــاوة ع ع

عضــوا مــن أعضــاء الهيئــة التأسيســية. ويتــّم التعيــن كاآليت : 25 عضــواً 

ــم  ــة فيعينه ــا البقي ــن النســاء، أم ــون م ــن يكون ــن األعضــاء املذكوري م

الرئيــس مــن بــن الخــرباء يف مجــال القانــون واملتخصصــن يف الدســتور 

وغرهــم مــن االختصاصــات األخــرى.
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ــن غــر املقيمــن  ــل للمواطن ــه ال يوجــد أي متثي ــّا ســبق أن ــص م يخل

ــن  ــات الاجئ ــن مجموع ــات ضم ــذ انتخاب ــم تنفي ــه ت ــن أن ــم م بالرغ

ــران. ــتان وإي ــان يف باكس األفغ

ــة  ــرزت هيئ ــن أف ــار املمثل ــة اختي ــن أن طريق ــد املحلّل ــن أح ــد ب وق

ــيا  ــن متاش ــة ممثل ــّم إضاف ــاً- ت ــن 502 ممث ــة م ــدا متكون ــة ج متنوع

ــكل  ــكل محافظــة و ل ــل ل ــك لضــان متثي مــع عــدد املحافظــات وكذل

وجهــات النظــر7 .  ويضيــف املحلّــل أن عمليــة وضــع الدســتور فشــلت 

يف معالجــة التحــدي األكــرب يف أفغانســتان وهــو تحقيــق وحــدة األّمــة      

و“التــوازن بــن القضايــا الرئيســية والقضايــا الهامشــية” ونتيجــة لذلــك 

ــة الدســتور.  مــن املتوقــع أن يتواصــل النقــد القــوي حــول رشعي

ناميبيا:
ــان  ــن إع ــوا. ويب ــن 72 عض ــة م ــة التأسيســية الناميبي ــت الهيئ تألف

االنتخابــات )الهيئــة التأسيســية( لعــام 1989 أنــه ســيتم ترشــيح أعضــاء 

ــا، وحــّددت  ــة التأسيســية مــن قبــل األحــزاب املعــرتف بهــا قانون الهيئ

لعمليــة الرتشــح مؤهــات بســيطة حيــث تبــن املــادة 37 مــن اإلعــان 

أن كل شــخص يــرد اســمه يف ســجل الناخبــن ويتجــاوز ســنه 21 ســنة 

ــة التأسيســية.  ــات الهيئ يكــون مؤهــا للرتشــح النتخاب

وقــد اعتمــد نظــام التمثيــل النســبي يف قوائــم انتخابيــة النتخــاب 

ــون تضمــن القامئــات عــددا  ــزم القان ــة التأسيســية، ومل يل أعضــاء الهيئ

مــن املرشــحات مــن النســاء أو مرشــحن مــن الشــباب أو مرشــحن مــن 

أي قطــاع آخــر مــن الســكان، كــا مل يــرش القانــون إىل مســألة متثيــل 

ــن غــر املقيمــن. املواطن

مل يجــرى عــى الدســتور الناميبــي منــذ املصادقــة عليــه باإلجــاع مــن 

ــة التأسيســية يف عــام 1990 ســوى تعديلــن وهــو مــا يعــرّب  قبــل الهيئ

ــاء وارتيــاح العمــوم عــى محتــوى الوثيقــة التــي أنتجتهــا  عــن رض

الهيئــة الدســتورية. وقــد أكّــد ذلــك باحــث شــارك يف صياغــة الدســتور 

ــر . ــي بصفــة خب الناميب

و قــد كتــب هــذا األخــر مــا يــي: “ بعــد أكــرث مــن ســتة عــرش عامــا 

ــى  ــول. وع ــى بالقب ــي يحظ ــتور الناميب ــزال الدس ــتقال، ال ي ــن االس م

الرغــم مــن الشــكوك التــي تــّم اإلعــراب عنهــا، فــإن الحيــاة الحزبيــة مــا 

تــزال نشــطة....ال توجــد أيــة عامــات حــول التّخــي عــن الدســتور أو 

تعليــق العمــل بأجــزاء منــه. مل تعــرف ناميبيــا خــال ســنوات االســتقال 

ــية  ــزات سياس ــة ه ــرّض ألي ــوارئ و مل تتع ــاالت الط ــن ح ــة م ــة حال أي

خطــرة” .

تيمور الشرقية:
 أجريــت االنتخابــات الختيــار أعضــاء الهيئــة التأسيســية يف تيمــور 

الرشقيــة يف عــام 2001. تألفــت الهيئــة التأسيســية مــن 88 عضــوا تــم 

انتخابهــم عــن طريــق نظــام انتخايب مختلــط )نظــام الفائــز األول ونظام 

التمثيــل النســبي( ســمح بانتخــاب ممثــل واحــد عــن كل مقاطعــة مــن 

املقاطعــات الثاثــة عــرشة )13( للبــاد و 75 عضــوا تــم انتخابهــم عــى 

املســتوى الوطنــي .

ســمح لــكل شــخص يفــوق ســنه الســبعة عــرشة )17( عامــا بالتصويــت 

يف االنتخابــات رشيطــة توفــر الــرشوط التاليــة: أن يكــون ولــد أو ولــدت 

يف تيمــور الرشقيــة أو أن يكــون قــد ولــد / ولــدت خــارج تيمــور الرشقية 

ولكــن كان أحــد الوالديــن عــى األقــل ولــد يف تيمــور الرشقيــة أو كان 

زوجــا أو زوجــة تســتجيب للرشطــن املذكوريــن ســابقا. 

ســمح لــكل شــخص تتوفــر فيــه صفــة الناخــب أن يرتشــح النتخابــات 

الهيئــة التأسيســية بــرشط التنافــس يف مقاطعــة واحــدة. مل يكــن هنالــك 

أي متثيــل للمواطنــن غــر املقيمــن.

تــم انتخــاب 66 رجــا و22 امــرأة لعضويــة الهيئــة التأسيســية يف تيمــور 

الرشقية.

ــتور  ــة الدس ــة  يف صياغ ــور الرشقي ــية يف تيم ــة التأسيس ــت الهيئ نجح

الجديــد الــذي دخــل حيــز التنفيــذ يف عــام 2002. صــوت 72 عضــوا مــن 

أعضــاء الهيئــة التأسيســية لصالــح مســودة مــرشوع الدســتور وعــارض 

هــذا املــرشوع 14 عضــوا . حّولــت الهيئــة التأسيســية نفســها إىل برملــان 

للبــاد يف مايــو 2002.

تعرضــت عمليــة صياغــة الدســتور الجديــد يف تيمــور الرشقيــة إىل انتقاد 

مــن قبــل عــدد مــن املحلّلــن. فعــى ســبيل املثــال بــن أحدهـــــم أن 

“ ...عمليــة صياغــة الدســتور مل تحصــل مــن قبــل هيئــة متثـّـل القاعــدة 

العريضــة للشــعب كــا مل يشــارك هــذا األخــر يف إعــداد الدســتور ومل 

يتــم االســتاع إليــه8 ” . كــا مل تنجــح العمليــة يف “ فتــح مجــال ســيايس 

لألقليــات لتبليــغ أصواتهــم9 ” .

7- J. Alexander Thier, ”Big Tent, Small Tent:  The Making of a Constitution in Afghanistan,“ 

in Laurel E. Miller, )ed.(, with L. Aucoin, Framing the State in Times of Transition:  Case 

Studies in Constitution-Making, p.547.

8- M. Wiechers, ”Namibia’s Long Walk to Freedom:  The Role of Constitution-Making in the 

Creation of an Independent Namibia,“ in Ibid. p.104.

9- L. Aucoin, M. Brandt, ”East Timor’s Constitutional Passage to Independence,“ in Ibid., 

p.258.
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انتقــد املحلّلــون أعضــاء الهيئــة التأسيســية الذيــن مل ينجحــوا يف الدخول 

يف عمليــة  تشــاور جــّدي مــع الجمهــور والحظــوا أنــه ثبــت لهــم بــأن 

الجــدول الزمنــي الــذي حّددتــه الهيئــة لنفســها لوضع مرشوع الدســتور 

ــون إىل  ــص املحلّل ــر. وخل ــد كب ــبا إىل ح ــن مناس ــا مل يك ــو 90 يوم وه

ــن بوحــدة   ــدى كل املواطن ــّر تشــكيل إحســاس ل أن “الدســتور مل يي

ــة لتســوية  ــر عنيف ــة وغ ــائل فعال ــّدم وس ــا مل يق ــة ك ــة الوطني الهوي

ــتور أن  ــور يف الدس ــذا القص ــن” ه ــب ع ــيايس” 10 . و ترتّ ــراع الس ال

ــع  ــألة لتجمي ــذه املس ــتغال ه ــن اس ــت م ــية متّكن ــوى السياس كل الق

ــة11 إىل  ــد للرشعي ــه فاق ــو أن ــرز الدســتور كــا ل ــن وب وكســب املواطن

حــد بعيــد” .

النيبال: 
حــّدد القانــون رقــم 2064 املتعلــق بانتخــاب أعضــاء الهيئــة التأسيســية 

لعــام 2007 املعايــر املعتمــدة النتخــاب أعضــاء الهيئــة التأسيســية يف 

ــّدد  ــوا. وح ــن 601 عض ــية م ــة التأسيس ــت الهيئ ــال. وتألّف ــة النيب دول

ــام  ــو: النظ ــات وه ــذه االنتخاب ــد له ــايب املعتم ــام االنتخ ــون النظ القان

النســبي وطريقــة ترشــيح مزدوجــة.

 تــم انتخــاب 240 عضــوا مــن 240 دائــرة انتخابيــة عــن طريــق نظــام 

الفائــز األّول. و تــم انتخــاب 240 عضــوا آخــر بحســب نظــام التمثيــل 

النســبي وباعتبــار البلــد بأكملــه دائــرة انتخابيــة واحــدة، والحقــاً متــت 

زيــادة هــذا العــدد ليصــل إىل 335 عضــوا منتخبــن وفــق هــذا النظــام. 

تــّم ترشــيح  10 أعضــاء مــن قبــل مجلــس الــوزراء “ مــن بــن األشــخاص 

ــرة يف  ــاهمة كب ــوا مس ــن قّدم ــن الذي ــدة وم ــمعة جي ــن بس املعروف

ــدد  ــذا الع ــادة ه ــت زي ــاَ مت ــادة 3 )ج((.والحق ــة.” )امل ــاة الوطني الحي

ليصــل إىل 26 عضــواً. ومل يقــّدم القانــون أي تفاصيــل بشــأن مــا ميكــن 

ــة”. ــاة الوطني ــاره “مســاهمة هامــة يف الحي اعتب

ــايل:  ــو الت ــى النح ــات ع ــح لانتخاب ــة للرتش ــات الازم ــّددت املؤه ح

متتــع املرشــح بالجنســية النيباليــة وأن يكــون سنه/ســنها 25 ســنة عــى 

األقــل وأال يكــون قــد ســبق وأن حوكم/حوكمــت بعقوبــة جنايــة “متــس 

مــن الــرشف “ وأال يتقــاىض راتبــا مــن الدولــة. 

ــن  ــة م ــة معين ــان رشيح ــة حرم ــى إمكاني ــا ع ــون أيض ــص القان وين

ــن  ــن حــق الرتشــح، وهــي تشــمل حــاالت األشــخاص املدان ــراد م األف

بتهمــة الفســاد أو بتهمــة التعســف يف اســتعال الســلطة أو مــن أجــل 

ســوء التــرف يف أمــوال الدولــة أو مــن أجــل انتهــاك حقــوق اإلنســان .

ــدة  ــات املضطه ــبة للفئ ــّم بالنس ــل مه ــان متثي ــا لض ــع كوت ــم وض “ت

وغــر ممثلــة بصفــة كافيــة يف املجتمــع مبــا يف ذلــك النســاء. و تحّصلــت 

النســاء بنــاء عــى ذلــك عــى 33 % مــن جملــة املقاعــد12 .

مل يشــارك يف االنتخابــات إال 60 % مــن الناخبــن املحتملــن وهــو مــؤرش 

ملــا حصــل بعــد ذلــك. إذ مل تتمكــن الهيئــة التأسيســية يف النيبــال مــن 

ــر “يب يب  ــب  تقري ــدو حس ــاد. ويب ــتور للب ــة دس ــن صياغ ــاء م االنته

ــتّمرار الخــاف حــول  ــل يف اس ــك تتمثّ ــة لذل يس” أن األســباب املحتمل

ــة. وقــد طالــب املاويــون  ــال إىل مقاطعــات اتحادي ــة تقســيم نيب كيفي

ــة يف  ــة أغلبي ــات العرقي ــل األقلي ــة تجع ــات بطريق ــكيل املحافظ بتش

ــن  ــك ماحظ ــيان ذل ــان الرئيس ــارض الحزب ــا ع ــة، بين ــة معين منطق

أن الفيدراليــة القامئــة عــى أســاس عرقــي ســتعكر العاقــات بــن 

ــة13. ــات العرقي املجموع

منــذ انتخابــات الهيئــة التأسيســية اتســم الوضــع الســيايس يف النيبــال 

باالضطــراب واإلخفــاق. تــّم تحديــد مواعيــد نهائيــة مختلفــة لانتهــاء 

مــن صياغــة الدســتور الجديــد ومل يتــّم احــرتام أي موعــد منهــا. ونظــرا 

لفشــل الهيئــة التأسيســية يف الوصــول إىل توافــق حــول محتــوى وثيقــة 

 Baburam ــاراي ــورام بهات ــوزراء الســيّد باب ــس ال ــوىل  رئي الدســتور، ت

Bhattarai القيــام بحــل الهيئــة التأسيســية بصفــة أحاديــة ودعــى إىل 

انتخابــات جديــدة يف أواخــر عــام 2012.

تونس: 
الوطنــي  الراميــة النتخــاب أعضــاء املجلــس  أجريــت االنتخابــات 

ــف  ــر 2011 . ويتأل ــام  21-20 22- و 23 أكتوب ــيس أي ــييس التون التأس

املجلــس التأســييس مــن 217 عضــوا.  وقــد تــّم انتخــاب ممثلــن عــن 

ــى  ــت ع ــم التصوي ــتقلة. وت ــات مس ــية وقامئ ــزاب سياس ــات أح قامئ

قامئــات مغلقــة وتــم اعتــاد نظــام االقــرتاع حســب التمثيــل النســبي 

مــع األخــذ بأكــرب البقايــا. متّكــن مــن التصويــت األشــخاص الذيــن كان 

ســنهم عــى األقــّل 18 ســنة وكانــوا متمتعــن بحــق املواطنــة، والحاملــن 

لبطاقــة تعريــف وطنيــة أو جــواز ســفر تونــيس، والــوارد اســمهم ضمــن 

ســجل الناخبــن، أو املواطنــون الحاملــون لبطاقــة تعريــف وطنيــة 

ــا  ــجيل. أم ــال التس ــاء آج ــد انته ــت بع ــم بالتصوي ــمح له ــن س والذي

ــات أن  ــم لانتخاب ــوم املنظّ ــرتط املرس ــط اش ــحن، فق ــبة للمرش بالنس

تتضمــن كل قامئــة ترشــيح مرشــح شــاب أو شــابة ســنه/ها 23 ســنة عى 

10- L. Aucoin, M. Brandt, ”East Timor’s Constitutional Passage to Independence,Ibide,p.271.  

11- نفس املرجع اعاه.

12- International Foundation for Electoral Systems, www.ifes.org/Content/Projects/Eu-

rope-Asia/Nepal/About.aspx.  

www.bbc.co.uk/news/world-asia-18234114 13- انظر
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ــن  ــدأ التناصــف ب ــى أســاس مب ــم الرتشــحات ع ــل واشــرتط تقدي األق

الرجــال والنســاء وترتيــب املرشــحن يف القامئــات عــى أســاس التنــاوب 

بــن النســاء والرجــال. احرتمــت كل القامئــات املرشــحة الــرشوط 

املذكــورة. نجــح يف انتخابــات 22-21-20 و23 ديســمرب59 امــرأة وهــو 

مــا يعنــي أن نســبة النســاء ضمــن أعضــاء املجلــس الوطنــي التأســييس 

ــات 27.18 %. ــج االنتخاب ــن نتائ ــد اإلعــان ع ــت عن كان

ــر  ــن غ ــدا للمواطن ــة 217 مقع ــن جمل ــدا م ــص 18 مقع ــّم تخصي ت

املقيمــن. تبلــغ نســبة التونســين املقيمــن يف فرنســا 500.000 نســمة 

ــه  ــواب أي أن ــييس ب 10 ن ــي التأس ــس الوطن ــون يف املجل ــم ممثل وه

تــم تخصيــص 10 مقاعــد مــن جملــة 18 لتمثيــل التونســين املقيمــن 

ــا.  يف فرنس

انتهــى املجلــس الوطنــي التأســييس مــن أّول مســودة للدســتور الجديــد 

يف شــهر  أغســطس 2012 . تعرّضــت هــذه النســخة النتقــادات شــديدة 

مــن قبــل منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش وذلــك لعــدة أســباب. 

وقــد بينــت املنظمــة املذكــورة يف بيــان صــدر عنهــا أن النقــد يتعلــق 

ــوق  ــة لحق ــات الدولي ــوق اإلنســان وباالتفاقي ــة حق بالقصــور يف حاي

ــة الفكــر  ــة التعبــر وحري اإلنســان التــي صدقــت عليهــا تونــس وحري

واملعتقــد وموضــوع املســاواة بــن الرجــل واملــرأة وعــدم التمييــز...”14.

بوليفيا
 

ــة التأسيســية  ــو 2006 بانتخــاب أعضــاء الهيئ ــون يف يولي ــام البوليفي ق

التــي نــص عــى إحداثهــا قانــون صــدر يف مــارس 2006 واملتكونــة مــن 

255 شــخصا. تــم انتخــاب أعضــاء الهيئــة بالطريقــة التاليــة: 

ــة:  ــات التالي ــم الرتشــحات( للجه ــيح )تقدي ــون حــق الرتش ــح القان -من

األحــــزاب السياســــية واملواطـــــنن ومجموعات الســـــكان األصـــــلين

 indigenous peoples’ groups رشط اســتيفاء عــدد معــن مــن الرشوط. 

بنــاء عــى ذلــك شــاركت يف االنتخابــات 25 جبهــة سياســية ومجموعــة 

مــن الســكان األصليــن.

ــاد  ــق الب ــن مناط ــة districts م ــن كل منطق ــون م ــب املواطن -انتخ

ــذي يتحصــل عــى  ــواب )3(. يوجــه الحــزب ال ــة ن الســبعن )70( ثاث

أكــرب عــدد مــن األصــوات ممثلــن اثنــن عــن املنطقــة إىل الهيئــة 

التأسيســية و يوجــه الحــزب الــذي جــاء يف املرتبــة الثانيــة مــن حيــث 

ــدا.   ــا واح ــية ممث ــة التأسيس ــوات للهيئ األص

-انتخبــت كّل مــن املقاطعات departmentsالتســعة )9( للباد خمســة 

)5( ممثلــن. يوجــه الحــزب الســيايس أو املجموعــة التــي تتحصــل عــى 

أكــرب عــدد مــن األصــوات ممثلــن اثنــن إىل الهيئــة التأسيســية.  وتوجــه 

األحــزاب واملجموعــات التــي تــأيت يف املرتبــة الثانيــة والثالثــة والرابعــة 

مــن حيــث األصــوات ممثــا واحــدا للهيئــة التأسيســية.

-فــرض القانــون عــى األحــزاب واملجموعــات التــي تتحّصــل عــى 

مقعديــن أو أكــرث يف كل مقاطعــة ومنطقــة توجيــه رجل و امــرأة للهيئة 

ــة التأسيســية ال  التأسيســية . يضيــف القانــون أن نســبة النســاء بالهيئ

يجــب أن تقــل عــن  30%.

متكنــت الهيئــة التأسيســية مــن االنتهــاء مــن صياغــة مســودة الدســتور 

ــى  ــرات ع ــدة تغي ــي ع ــر الوطن ــل املؤمت ــام 2007. ادخ ــر ع يف أواخ

ــه عــى املصادقــة  ــة مــن قبل املســوّدة وعــرض وثيقــة الدســتور املعّدل

عــن طريــق االســتفتاء وذك يف عــام 2009. متّــت املصادقــة عــى 

ــن. ــة الناخب ــل جمل ــن قب ــن 60 % م ــرث م ــتور بأك الدس

ب-اختيــار أعضــاء الهيئــات التأسيســية عن 
طريــق االنتخــاب غير المباشــر  

يف حــال انتخــاب الهيئــة التأسيســية عــن طريــق االنتخــاب غــر املبــارش 

ال يتــّم اختيــار أعضــاء الهيئــة مــن قبــل الشــعب مبــارشة، وإمنــا يتــم 

ــال  ــة )مث ــلطة الترشيعي ــارس الس ــكل مي ــل هي ــن قب ــا م ــم إم انتخابه

ــر إىل أن  ــين. نش ــل السياس ــن قب ــة( أو م ــة املحلي ــس الترشيعي املجال

ــة  ــي الطريق ــية ه ــة التأسيس ــاء الهيئ ــار أعض ــة يف اختي ــذه الطريق ه

التــي كرّســها اإلعــان الدســتوري الليبــي ضمــن املــادة 30 قبــل تنقيحــه 

ــو 2012.  يف 5 يولي

ــة  ــة مرن ــه طريق ــارش هــو أن ــر املب ــات االنتخــاب غ ــن أهــم ايجابي م

ــرث  ــون أك ــية تك ــة التأسيس ــل الهيئ ــة داخ ــق عضوي ــن تحقي ــن م متّك

متثيليــة للمجتمــع ) وبــرشط أن يكــون غــرض السياســين هــو الوصــول 

ــر  ــا الســلبية الرئيســية لانتخــاب غ ــة(. أم ــق هــذه التمثيلي إىل تحقي

ــية  ــة التأسيس ــاء الهيئ ــار أعض ــة الختي ــذه الطريق ــي أن ه ــارش فه املب

ــارش.  ــاب املب ــة االنتخ ــة دميقراطي ــس درج ــت بنف ليس

الهيئــة  أعضــاء  اختيــار  لطريقــة  مثــاال  املريــة  التجربــة  ومتثــل 

املبــارش.   غــر  االنتخــاب  عــن طريــق  التأسيســية 

14- Human Rights Watch, Tunisia:  Fix Serious Flaws in Draft Constitution, Press Release, September 13, 

2012; www.hrw.org/print/news/2012/09/13/tunisia-fix-serious-flaws-draft-constitution, retrieved   Sep-

tember 21, 2012.
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مصر: 
وقــع االتفــاق يف يونيــو 2012 بــن األطــراف السياســية املريــة عــى 

ــم  ــا )عضــو100(. وت ــدد أعضائه ــى ع ــة التأسيســية وع تشــكيلة الهيئ

االتفــاق عــى أن األعضــاء ســيوزعون عــى النحــو اآليت: 39 مقعــدا 

ملمثــي األحــزاب املوجــودة يف الربملــان )يســيطر عــى الربملــان حزبــان 

هــا حــزب الحريــة والعدالــة وحــزب النــور( و 6 مقاعــد للقضــاة و9 

ــوين ومقعــد واحــد للقــوات املســلحة  مقاعــد للخــرباء يف املجــال القان

ــدا  ــدل و13 مقع ــوزارة الع ــد ل ــد واح ــة ومقع ــد للرشط ــد واح ومقع

لنقابــات العــال و5 مقاعــد ملمثلــن عــن جامعــة األزهــر و4 مقاعــد 

ــة.  ــدا لشــخصيات عام ــة و21 مقع ــن عــن الكنيســة القبطي ملمثل

مل ينــل االتفــاق بخصــوص تشــكيلة الهيئــة الدســتورية تأييــداً شــاماً. 

ــة  ــن يف تركيب ــة للطع ــاوى القضائي ــن الدع ــد م ــع العدي ــّم رف ــد ت وق

الهيئــة. تنظــر املحكمــة الدســتورية حاليــا يف القانــون املتعلــق برتكيبــة 

ــة التأسيســية. اللجن

يضــاف إىل الخــاف حــول تركيبــة الهيئــة التأسيســية، خــاف كبــر حــول 

محتــوى الدســتور ومــا ينبغــي أن يتضمنه. 

ج-اختيــار أعضــاء الهيئــات التأسيســية عــن 
طريــق األســلوب المختلــط 

يقصــد باألســلوب املختلــط يف اختيــار أعضــاء الهيئــة التأسيســية اعتــاد 

ــر  ــاب غ ــارش أو االنتخ ــاب املب ــاب ) االنتخ ــرق االنتخ ــن ط ــة م طريق

املبــارش( و طريقــة التعيــن.

اريتريا
كــا هــو عليــه الشــأن بالنســبة لليبيــا، قامــت إريرتيــا بصياغــة دســتور 

ــن  ــا م ــت إريرتي ــرتة رصاع. متكن ــن ف ــروج م ــد الخ ــاد بع ــد للب جدي

التخلــص مــن ســيطرة إثيوبيــا بعــد فــرتة كفــاح مســلح انتهــت يف عــام 

1991. قــّررت الحكومــة االنطــاق يف مســار دســتوري يتــم خالــه 

ــد  ــك بع ــتور وذل ــودة دس ــة مس ــوىل صياغ ــتورية تت ــة دس ــاء هيئ إنش

ــرض  ــة رضورة ع ــّررت الحكوم ــه. وق ــور يف وضع ــوم الجمه إرشاك عم

مســودة الدســتور عــى املصادقــة مــن خــال مرحلتــن. املرحلــة األوىل 

ــن هــا  ــل جهت ــن قب ــة عــى مســودة الدســتور م ــا املصادق ــّم فيه يت

ــم  ــّم تت ــي. ث ــس الوطن country’s elected representatives و املجل

ــة التأسيســية  ــل الهيئ ــة عــى الدســتور مــن قب ــة بصفــة نهائي املصادق

التــي تتكــون مــن 527 عضــوا. وتتكــون الهيئــة التأسيســية مــن أعضــاء 

من املجلس الوطـــــني وأعضـــــاء مــــن املجالــــس املحــــلية الســــتة

ــن  ــون االريرتي ــوا ميثل ــن 75 عض ــك م  Regional Assemblies و كذل

املقيمــن يف الخــارج. متــت املصادقــة عــى الدســتور االرتــري الجديــد 

ــو 1997. ــة التأسيســية يف ماي بإجــاع أعضــاء الهيئ

وصــف الكاتــب بــركات هابتــي ســيايس Bereket Habte Selassie يف 

ــرب  ــي.  يعت ــتور أإلريرتي ــع الدس ــة صن ــنة 1998 عملي ــرشه س ــال ن مق

هــذا الكاتــب مــن أكــرث األشــخاص تخّصصــا وخربة،فقــد  تــرأس الهيئــة 

الدســتورية التــي كلّفــت مــن قبــل املجلــس الوطنــي )الربملــان املؤقــت( 

بصياغــة الدســتور وبتنظيــم طــرق املشــاركة الشــعبية يف عمليــة صنــع 

الدســتور. 

ــا  ــّددت له ــام 1994 وح ــا يف ع ــتورية يف عمله ــة الدس ــت الهيئ انطلق

مــدة زمنيــة تبلــغ 3 ســنوات لانتهــاء مــن صياغــة الدســتور. تشــكلت 

ــة  ــة تنفيذي ــة لجن ــل الهيئ ــادت عم ــوا. ق ــن 50 عض ــة م ــذه الهيئ ه

ــن 10 أعضــاء  ــة التأسيســية وتتكــون م ــا للهيئ ــع أعضائه ينتمــي جمي

وتـــرأس هـــذه اللجـــنة التنـــفيذية الســــيد بركـات هابـــتي سيــاسـي 

ــل  ــّم العوام ــر أن أه ــذا األخ ــّن ه ــد ب Bereket Habte Selassie. وق

ــة  ــا والي ــة له ــة15 : هيئ ــق هــي اآلتي ــي أّدت إىل نجــاح عمــل الفري الت

ــق  ــن طري ــور ع ــاس آراء الجمه ــق يف الت ــا الح ــة وله ــة واضح قانوني

النقاشــات العامــة املفتوحــة وغرهــا مــن أشــكال االستشــارات الشــعبية 

والتــي يتعــن النظــر يف نتائجهــا بجديــة عنــد صياغــة الدســتور. ومــن 

املهــم أن يتــم اختيــار أعضــاء هــذه الهيئــة بنــاء عــى اعتبــارات تتعلــق 

بضــان متثيــل التنــوع الدينــي والعرقــي واإلقليمــي يف البــاد و كذلــك 

ــة.  ــق بالكفــاءة املهني ــارات تتعل ــاء عــى اعتب بن

 Bereket Habte Selassie ــي ســيايس ــركات هابت ــب ب ويضيــف الكات

أن أعضــاء الهيئــة الدســتورية كانــوا ميثلــون مختلــف رشائــح املجتمــع 

ــن  ــم م ــا كان معظمه ــرأة ك ــم 12 ام ــن بينه ــد كان م ــرتي. و ق اإلري

املقاتلــن الذيــن شــاركوا يف عمليــة التحريــر. وتــّم كذلــك متثيــل 

املجموعــات العرقيــة التســعة املوجــودة يف ارتريــا ومجموعــات األعال 

the business  واملجموعــات املهنيــة. 

ــة  ــاء هيئ ــح يف إنش ــي نج ــس الوطن ــه16 أن املجل ــب نفس ــن الكات و يب

ــرتكة  ــة مش ــاء خلفي ــة األعض ــع أغلبي ــد جم ــة. و ق ــتورية  متوازن دس

تتمثّــل يف كونهــم مــن قدمــاء املقاتلــن الذيــن شــاركوا يف عمليــة 

ــات  ــا للمجموع ــا حقيقي ــك مزيج ــاء كذل ــل األعض ــد مثّ ــر. وق التحري

العرقيــة اإلريرتيــة وللمذاهــب الدينيــة واملهــن املوجــودة )مبــا يف ذلــك 

15- B.H. Selassie, ”Creating a Constitution for Eritrea,“ Journal of Democracy, 9:  2, 1998, p.167.

16- B.H. Selassie, ”Creating a Constitution for Eritrea,“ Journal of Democracy, 9:  2, 1998. p.196.
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ــال(. ــال األع ــن ورج ــن واملعلم ــن االجتاعي ــن واألخصائي املحام

ويخلــص الكاتــب يف مقالــه إىل أن “وجــود هيئــة مســتقلة ذات متثيليــة 

ــتور  ــع الدس ــور يف وض ــاركة الجمه ــم وإدارة مش ــوىل تنظي ــة تت حقيقي

 convention ــة دســتورية ــة مــن وجــود اتفاقي يحقــق أكــرث دميقراطي

أو لجنــة برملانيــة تتــوىل صياغــة الدســتور مــن وراء أبــواب مغلقــة17 .

ــغ  ــذي صي ــذ هــذا الدســتور ال ــّم إىل اآلن تنفي ــه ولألســف مل يت غــر أن

 Bereket Habte Selassie ــي ســيايس ــركات هابت ــل الســيد ب ــن قب م

وزمائــه. ويــرى Selassie أن الســبب يف ذلــك هــو وضــع الدســتور يف 

ــة18 . ــة الدميقراطي رّف مــن قبــل رئيــس قــام باختطــاف العملي

 

نيجيريا 
بعــد إعــان الحكومــة العســكرية يف نيجريــا العــودة إىل الحكــم املــدين 

ــن  ــون م ــتور تتك ــة الدس ــة لصياغ ــاء هيئ ــت بإنش ــام 1975، قام يف ع

ــّم مناقشــته الحقــا مــن  حــوايل 50 عضــوا وكلّفتهــا بإعــداد دســتور يت

ــة ســنة 1977 باإلعــان عــن  ــة تأسيســية. و قامــت الحكوم ــل هيئ قب

إنشــاء هيئــة تأسيســية تتكــون مــن 230 عضــوا يشــكلون عــى النحــو 

التــايل: 20 عضــو تعينهــم الحكومــة العســكرية والبقيــة يتــّم انتخابهــم 

مــن قبــل الواليــات التســعة عــرش )19( للبــاد. 

وقــد أوضــح باحــث أمــريك يف مقــال نــرشه عــام 1986 أن الهيئــة 

ــت  ــا مثل ــا وإمن ــكان يف نيجري ــوم الس ــل عم ــن متث ــية مل تك التأسيس

ــت عــى النظــام  ــي هيمن ــة للمجتمــع النيجــري الت ــارص التقليدي العن

ــتقال19.  ــد االس ــا بع ــرتة م ــيايس يف ف الس

وتابــع الباحــث مشــرا إىل أكادمييــا آخــر الحــظ أن أغلبيــة أعضــاء الهيئة 

التأسيســية كانــوا مــن رجــال األعــال واملقاولــن والسياســين الســابقن 

واملفوضــن وشــخصيات مــن العســكرين والرشطــة )عــادة مــن الذيــن 

تقاعــدوا( يف أعــى املناصــب ومهنيــن مثــل األطبــاء واملحامــن20 . و يرى 

األكادميــي أن الدســتور الــذي صادقــت عليــه الهيئــة التأسيســية يف عــام 

1978 يعــرب عــن “إجــاع حاصــل بــن النخبــة مــن املفكريــن واملثقفــن 

ــة  ــى أن الهيئ ــان ع ــق الكاتب ــال”. ويتف ــال األع ــار ورج ــة التج وطبق

ــن  ــة م ــل املختلف ــاع  الفصائ ــكان الجت ــوى م ــن س ــية مل تك التأسيس

النخبــة السياســية يف نيجريــا. 

3- الدروس المستفادة بالنسبة لليبيا 
ــا  ــرار يف ليبي ــاع الق ــدى صن ــه ل ــاه أن ــد أع ــة الرص ــن عملي ــص م يخل

ــة: ــارات التالي الخي

1- الدعــوة النتخابــات عامــة ومبــارشة  بهــدف اختيــار أعضــاء الهيئــة 

ــم 3  ــتوري رق ــل الدس ــارات التعدي ــه عب ــا تقتضي ــو م ــية وه التأسيس

ــو 2012 . ــادر يف 5 يولي ــنة 2012 الص لس

املــادة 1 : تعديــل الفقــرة 2 مــن البنــد 6 مــن التعديــل الدســتوري رقــم 

1 لســنة 2012 م املشــار إليــه بحيــث يجــري نصهــا عــى النحــو اآليت : 

ــر  ــن غ ــارش م ــر املب ــرتاع الح ــق االق ــية بطري ــة تأسيس ــاب هيئ انتخ

الهيئــة  تســمى  للبــاد  دائــم  دســتور  مــرشوع  لصياغــة  أعضائــه 

التأسيســية مــن ســتن عضــوا عــى غــرار لجنــة الســتن التــي شــّكلت 

إلعــداد دســتور اســتقال ليبيــا عــام 1951 م، ويتــوىل املؤمتــر الوطنــي 

ــل  ــا رضورة متثي ــا يراعــى فيه ــط انتخابه ــر وضواب ــد معاي ــام تحدي الع

ــة. ــة واللغوي ــة الثقافي ــي ذات الخصوصي ــع الليب ــات املجتم مكون

و إذا تــم اعتــاد هــذه الطريقــة  الختيــار أعضــاء  الهيئــة التأسيســية 

ــرتاع  ــة االق ــاد طريق ــى اعت ــرص ع ــه الح ــه يتج ــة،  فإن ــة نهائي بصف

النســبي  التــي تســمح بتحقيــق التمثيــل املتــوازن بــن الجهــات 

ــة  ــة والثقافي ــات العرقي ــن املكون ــا(  وب )خاصــة بــن رشق وغــرب ليبي

ــبقاً يف  ــص مس ــار التنصي ــذا اإلط ــن يف ه ــة. و ميك ــدة يف الدول املتواج

ــا  ــا متوازن ــات متثي ــرز االنتخاب ــه إذا مل تف ــى أن ــة ع ــة االنتخابي الائح

عــى النحــو املشــار إليــه ســابقا ، فإنــه ميكــن يف هــذه الحالــة اللجــوء 

إىل تعيــن ممثلــن إضافيــن عــن الجهــات و الفئــات غــر املمثلــة بصفــة 

ــي العــام. ــل املؤمتــر الوطن ــة مــن قب عادل

2- الدعــوة النتخابــات خاصــة الختيــار أعضــاء الهيئــة التأسيســية وذلــك 

مــن بــن أعضــاء املؤمتــر الوطنــي العــام )انتخابــات غــر مبــارشة( وإذا 

مــا ظهــر نقــص يف متثيليــة الهيئــة ميكــن اللجــوء إىل تعيــن عــدد مــن 

ــن  ــرتاع داخــي وتعي ــارشة –اق ــر مب ــات غ ــن  )انتخاب األعضــاء اآلخري

عنــد الحاجــة( .

 3- الدعــوة النتخابــات خاصــة الختيــار أعضــاء الهيئــة التأسيســية وذلك 

مــن بــن أعضــاء املؤمتــر الوطنــي العــام )انتخابــات غــر مبارشة-اقــرتاع 

ــر  ــن خــارج املؤمت ــّم اختيارهــم م ــن يت ــن أعضــاء آخري داخــي( وتعي

ــن  ــة املثقفــة )املــزج ب ــة والنخب ــن الكفــاءات القانوني ــي مــن ب الوطن

ــول إىل  ــب الوص ــويص بتجن ــن(. ن ــة التعي ــاب و طريق ــة االنتخ طريق

17- B.H. Selassie, ”Creating a Constitution for Eritrea,“ Journal of Democracy, 9:  2, 1998, p.173.

18- Bereket Habte Selassie, ”Constitution-Making in Eritrea:  A Process-Driven Approach,“ in Laurel 

E. Miller, )ed.(, with L. Aucoin, Framing the State in Times of Transition:  Case Studies in Constitution 

Making, p.77.

19- D. McHenry, ”Stability of the Federal System in Nigeria:  Elite Attitudes at the Constituent Assembly 

Toward the Creation of New States,“ Publius:  The Journal of Federalism, Vol. 16, No. 2,  Spring 1986, p. 93.

20-Ibid.
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21- Yash Ghai, The Role of Constituent Assemblies in Constitution-Making, a paper commissioned by 

the International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

22 - نفس املرجع اعاه

23-Yash Ghai, The Role of Constituent Assemblies in Constitution-Making, a paper commissioned by the 

International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

24- L. Miller, ”Designing Constitution-Making Processes:  Lessons from the Past, Questions for the Fu-

ture,“ in Laurel E. Miller, )ed.(, with L. Aucoin, Framing the State in Times of Transition:  Case Studies 

in Constitution-Making, p.653.

ــم املناقشــات  ــات يف تنظي ــذي قــد يــؤدي إىل صعوب ــة ال تضخيــم الهيئ

واتخــاذ القــرارت بالتوافــق21 .

ــتقوم  ــي س ــية الت ــة التأسيس ــة الهيئ ــي مبثاب ــر الوطن ــار املؤمت 4- اعتب

ــد.  ــي الجدي ــتور الليب ــة الدس بصياغ

نشــر إىل أن مارســة الهيئــة التأسيســية للســلطة الترشيعيــة ولســلطة 

الرقابــة عــى الحكومــة قــد يــؤدي إىل اإلطالــة يف مــدة إعــداد الدســتور 

ــي  ــس الوطن ــح املجل ــد أصب ــا. فق ــة التونســية حالي ــه التجرب ــا تبين ك

ــاحة  ــى الس ــة ع ــائل املطروح ــكل املس ــّم ب ــيس  يهت ــييس التون التأس

ــته  ــن مارس ــا ع ــذا فض ــأنها، ه ــة يف ش ــاءل الحكوم ــية ويس السياس

للســلطة الترشيعيــة العاديــة. ناحــظ أن حر مهمــة الهيئة التأسيســية 

يف عمليــة صياغــة الدســتور دون ســواها  مــن املهــام األخــرى متكــن مــن 

اختصــار املهلــة التــي يســتغرقها العمــل التأســييس الــرف. 

5- تكويــن هيئــة تأسيســية مصغــرة مــن داخــل املؤمتــر الوطنــي العــام 

ويكــون ذلــك بالدعــوة النتخابــات خاصــة الختيــار أعضــاء الهيئــة 

ــرتاع  ــارشة- اق ــات غــر مب ــن أعضــاء املؤمتــر )انتخاب ــن ب التأسيســية م

داخــي(

كتــب الباحــث املتّميــز الســيد يــاش غــاي Yash Ghai أنــه مــن مزايــا 

الهيئــة التأسيســية مقارنــة بالربملــان هــو أنهــا ميكــن أن تشــكل مكانــا 

ــه  ــك ألن ــل ذل ــة22 . ويحص ــاع األم ــاء واجت ــزا للق ــة مرك ــون حقيق يك

ميكــن للهيئــة التأسيســية أن تحّقــق درجــة مــن التمثيــل يصعــب 

تحقيقهــا يف الربملــان. وميكــن ملثــل هــذا التجمــع فتــح “آفــاق املصالحــة 

ــة “. ــات املختلف ــن املجموع ب

ــية  ــة التأسيس ــكيلة الهيئ ــّور تش ــن أن نتص ــّدم ميك ــا تق ــى م ــاء ع بن

ــايل:  ــو الت ــى النح ــة ع الليبي

*ممثلن عن أحزاب سياسية 

* خرباء يف القانون ويف الشأن الدستوري 

* نساء 

* شباب 

*أهّم املجموعات العرقية واإلثنية والقبلية

* النقابات املهنية مثل األساتذة واألخصائين االجتاعين

* الفئات الهّشة و املستضعفة 

*ممثلن عن مناطق ومدن يف ليبيا

* ممثلن عن املواطنن الليبين غر املقيمن يف ليبيا

ــات  ــذه الجاع ــن ه ــض م ــل البع ــن متثي ــه ميك ــا أن ــن كان صحيح ل

ــال  ــن خ ــك م ــن كذل ــية، وميك ــزاب السياس ــل األح ــن قب ــح م واملصال

تنفيــذ برامــج توعويــة عموميــة ضــان تبليــغ أصــوات جــزء مــن هــذه  

الجاعــات واملصالــح ، إال أن الهــدف مــن عمليــة وضــع الدســتور هــو 

ــد إال  ــتوري. وال توج ــار الدس ــن للمس ــام املواطن ــول وانض ــان قب ض

طريقــة واحــدة لتحقيــق ذلــك وهــي تشــكيل هيئــة تأسيســية تكــون 

ــار  ــة املس ــذ بداي ــك من ــع وذل ــن املجتم ــة م ــات عريض ــة لقطاع ممثل

ومــن املســتوى القاعــدي. وعــى األحــزاب السياســية أن تتجنــب 

االنحيــاز املفــرط ملصالــح الفئــات التــي متثلهــا وذلــك حتــى ال تنقلــب 

إىل كيانــات تقــي الفئــات األخــرى وتســتبعدها مــن الفعــل الســيايس 

وحتــى ال يتولـّـد عنــد الفئــات املقصيّــة الشــعور بالتهميــش كــا حــدث 

ــا23 .  ــال و كيني ــك يف النيب ذل

يف ما يي عدد من األسئلة التي ميكن طرحها24 : 

ــة أو  ــاد )االجتاعي ــوع أهــّم االنشــقاقات املوجــودة يف الب ــا هــو ن -م

السياســية أو العرقيــة أو الطائفيــة، وغرهــا( ، ومــا مــدى تأثرهــا عــى 

عمليــة تحديــد تركيبــة الهيئــة التأسيســية ؟ 

-مــا هــي نســبة احتــال اســتعداد أهــم املجموعــات االجتاعيــة 

املجتمــع  األخــرى يف  املهمــة  املجموعــات  مــن  والعرقيــة وغرهــا 

للمشــاركة يف عمليــة صنــع الدســتور؟ ومــا هــي التدابــر أو اإلجــراءات 

ــاركتها؟ ــا ومش ــان متثيله ــا لض ــن اتخاذه ــي يتع ــة الت الخاص

-هــل أن األحــزاب السياســية تعــرّب عــن مختلــف وجهــات النظــر 

األيديولوجيــة والدينيــة والعرقيــة واملصالــح الجغرافيــة و غــر ذلــك مــن 

ــا؟  ــرا حقيقي ــات النظــر املوجــودة تعب وجه

ــة  ــاركة يف العملي ــى املش ــادرة ع ــية ق ــزاب السياس ــل أن كل األح -ه

الدســتورية ؟ وهــل ترغــب كلهــا فعا يف املشــاركة يف العمليــة املذكورة؟

-هــل هنالــك هيئــة منتخبــة قامئــة متثــل أهــم املجموعــات واملصالــح 

املوجــودة ؟ وهــل ميكــن لهــذه األخــرة أن تشــكل منــربا لعمليــة البنــاء 

الدســتوري ؟ أو أنــه يجــب إحــداث منــرب جديــد ؟ 

وهنالــك ســؤال يطــرح نفســه: هــل يجــب اســتبعاد بعــض املجموعــات 

واملصالــح مــن تركيبــة الهيئــة التأسيســية؟ 

تعلمــــــنا مــن التجــــــارب املقـــــارنة أن أفغانســتان قامــت باســتبعاد 

 governors ــكام ــك الحــــ ــا يف ذل ــكومين مب ــولن الحـــ ــار املسئـــ كب
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مالحظات ختامية: 

يجدر التأكيد بصفة خاصة عى املسائل التالية: 

ــوع  ــة التأسيســية تعكــس التن 1- الســعي الحثيــث عــى تشــكيل الهيئ

ــدف  ــك به ــع وذل ــات املجتم ــى مكون ــة ع ــون منفتح ــي وتك االجتاع

ــة مل  ــورة الليبي ــيّا وأن الث ــق س ــة والتواف ــتور املصالح ــول إىل دس الوص

ــة. ــات األهلي ــن الراع ــو م تخل

ولعــّل مــن أبــرز األمثلــة عــى هــذا الســعي إىل التوافــق التجربــة 

ــاح  ــن االنفت ــرا م ــدرا كب ــت ق ــي عرف ــا الت ــوب إفريقي ــة يف جن الحاصل

والشــفافية وذلــك عــى عكــس مــا لوحــظ يف كمبوديــا و الــرشق تيمور27. 

2- يقــرتح عــى املســئولن السياســين حاليــا يف ليبيــا التفكــر يف إمكانيــة 

تقييــد أعــال الهيئــة التأسيســية املرتقبــة بائحــة مبــادئ أساســية وذلك 

ــرّس  ــرتح أن تك ــبقة. ويق ــة مس ــييس بصف ــا التأس ــه عمله ــدف توجي به

هــذه الائحــة  املبــادئ املتعــّن تضمينهــا يف الدســتور الليبــي الجديــد يف 

مجــاالت الحريــات األساســية وحقــوق اإلنســان واحــرتام التنــوع العرقــي 

والطائفــي يف كنــف التســامح والوحــدة الوطنيــة وميكــن االســتئناس هنــا 

بتجــارب الهنــد وناميبيــا وجنــوب إفريقيــا. 

3- وأخــرا يتجــه التفكــر أيضــا يف مســألة نوعيــة األغلبيــة التــي ســيتم 

ــذه  ــون ه ــرتح أن تك ــتور. ويق ــى الدس ــت ع ــد التصوي ــا عن اعتاده

األغلبيــة أغلبيــة مريحــة تســاوي ثلثــي أعضــاء الهيئــة التــي ســتصادق 

عــى الدســتور. فهــذه األغلبيــة ســتكون عامــا مهــا يحــّث األعضــاء من 

ممثــي أحــزاب وغرهــم عــى الســعي مــن أجــل الوصــول إىل التوافقــات 

الروريــة حــول الدســتور برمتــه .

 

ونــــواب املحــــافــظـــة deputy governors ومـــديــــري املنـــــاطق

والرشطــة   والجيــش  البلديــات  ورؤســاء   district administrators  
National Security Directorate personnel ومديريــة رجــال األمــن الوطنــي

كــا تعلمنــا أنــه ميكــن لبعــض األعضــاء املشــاركة يف النقــاش دون الحــق 

يف التصويــت. وأوىص أحــد الخــرباء باســتبعاد ممثــي الســلطة التنفيذيــة 

والســلطة القضائيــة والجيــش مــن تركيبــة الهيئــة التأسيســية25.

و لــن كان باإلمــكان فهــم الســبب مــن وراء تجنــب إدراج ممثلــن عــن 

ــس  ــه لي ــية، إال أن ــة التأسيس ــة الهيئ ــن تركيب ــة ضم ــلطة التنفيذي الس

مــن الســهل فهــم الســبب الكامــن وراء إقصــاء املســئولن العســكرين 

والقضــاة.

أمــا فيــا يتعلــق بالجيــش، فإنــه بفعــل مشــاركة جــزء هــام مــن 

الجيــش يف عمليــة تحريــر البــاد، فيمكــن اعتبــار أنهــم اكتســبوا الحــق 

ــتوري. ــاء الدس ــة البن ــاركة يف عملي يف املش

ويطــرح الســؤال التــايل بالنســبة للســلطة القضائيــة : هــل ميكــن اعتبــار 

أن متثيــل القضــاة ضمــن الهيئــة التأسيســية ميكــن أن يكــون أمــرا مفيــدا 

يف املســتقبل بالنســبة لعمليــة صنــع القــرار القضــايئ ؟ 

ميكــن الوصــول إىل اإلجابــة انطاقــا مــن رضورة اســتبعاد هــذه الفئــات 

)قضــاة وجيــش ورشطــة( مــن تركيبــة الهيئــة التأسيســية ضانــا ملبــدأ 

الحيــاد الــذي يحكــم وظائفهــا يف املجتمــع، عــى اعتبــار أنهــا يف خدمــة 

املصلحــة العامــة وتعمــل عــى تأمــن املرافــق العامــة لكافــة املواطنــن 

دون أي متييــز عرقــي أو دينــي أو طائفــي أو ســيايس.

األشــخاص  إقصــاء(  إقصاء)أوعــدم  إىل مســألة  اإلشــارة  تتجــه  كــا 

املتورطــن يف مســاندة النظــام االســتبدادي البائــد والذيــن علقــت بهــم 

تهــم الفســاد الســيايس واإلداري واملــايل26. 

ــة  ــات غــر املمثل ــية إرشاك كل املجموع ــن عــى الهيئــة التأسيس يتع

ضمنهــا والتشــاور معهــا أثنــاء صياغــة الدســتور. ويتعــن تنظيــم هــذه 

املشــاركة بطريقــة مدروســة. فمثــا ميكــن تنظيــم طريقــة تضمــن 

للمجموعــات غــر املمثلــة داخــل الهيئــة التأسيســية املشــاركة يف 

ــة  ــة التأسيســية إمكاني ــق عــى مســودة الدســتور وتعطــي للهيئ التعلي

ــة.  ــات املرفوع ــى التعليق ــرّد ع ال

ــدى  ــة امل ــار طويل ــأن اآلث ــات بش ــرب الدراس ــخ تعت ــذا التاري ــّد ه إىل ح

25- J. Elster, ”Deliberation and Constitution Making,“ in J. Elster, )ed.(, Deliberative Democracy, )Cam-

bridge, UK:  Cambridge University Press, 1998(, p.117.

ــا  االتحاديــة التــي أقصــت النازيــن والعــراق الــذي أقــى البعثيــن. و يف تونــس تــّم إقصــاء  26-و هــو مــا حصــل يف  أملاني

املســؤوليتن املنتمــن إىل حــزب التجمــع الدســتوري الدميقراطــي. ) فصــل 15 مــن املرســوم عــدد 35 املــؤرخ يف 10 مــاي 2011 

املتعلــق باملجلــس الوطنــي التأســييس( .

27-Yash Ghai, The Role of Constituent Assemblies in Constitution-Making, a paper commissioned by 

the International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

املرتتبــة عــن متثيــل الهيئــات التأسيســية وذلــك عــى مســتوى التطــور 

ــة  ــار املرتتب ــر اآلث ــن تقدي ــه ال ميك ــك فإن ــة جــدا. ولذل الدســتوري قليل

ــة ذات  ــل أو هيئ ــة تأسيســية واســعة التمثي ــار هيئ ــن اختي ــا ع يف ليبي

ــار عــى املــدى  ــة آث ــك ال محال ــه ســيكون لذل ــة. عــى أن ــة ضيق متثيلي

البعيــد وآثــار غــر مقصــودة. ويتعــن عــى مصّممــي الهيئــة التأسيســية 

ــة.  ــا عــدم اإلغفــال عــن هــذه الحتمي يف ليبي
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