النشرة البريدية
للعام 2021

إصدار ال ُكتيب العربي المرافق في القانون الدستوري
ونقاشات حوله في جامعات مختلفة
أصــدرت المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري “الكتيــب العربــي المرافــق فــي القانــون
الدســتوري” كمنهــج يتضمــن نظريــات ومنهجيــات حديثــة لتدريــس القانــون الدســتوري.

الكت ّيب العريب
املُرافق يف القانون الدستوري

صورة لغالف الكتيب العربي المرافق في القانون الدستوري

المنهــج الــذي يأتــي ضمــن اإلنتــاج المعرفــي واألكاديمــي للمنظمــة ،أعــدّه علــى
مــدى عاميــن عاصــم خليــل أســتاذ القانــون العــام فــي جامعــة بيرزيــت ،وكزافييــه
فيليــب أســتاذ القانــون العــام فــي جامعــة باريــس 1بانثيــون ســوربون ،بالتعــاون مــع
خبــراء عــرب ناقشــوا العمــل فــي مراحــل كتابتــه خــال ورش عمــل أقيمــت فــي
تونس العاصمة.
وتتيــح المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري هــذا المنهــج لألســاتذة والطلبــة فــي المنطقة
العربيــة ،كمــا تدعــو الجامعــات والكليــات والمعاهــد الــى االســتفادة مــن هــذا المنهــج
الــذي كان تتويجــا لجهــد عاميــن.
وبمناســبة إطــاق الكتيــب عقــدت نقاشــات افتراضيــة علــى منصــة زووم بجامعــة
القديــس يوســف فــي لبنــان وجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــدهللا فــي المغــرب شــارك فيهــا
عــدد مــن أعضــاء مجلــس إدارة المنظمــة ،منهــم الدكتــورة سلســبيل قليبــي ،والدكتــور
عبدالرحيــم المصلوحــي واألســتاذ زيــد العلــي.

انعقاد الدورة السادسة ألكاديمية القانون الدستوري بحضور خبراء عرب ودوليين
شــهد العــام  2021انعقــاد الدورة السادســة ألكاديمية القانون الدســتوري
بمشــاركة  12باحثـا ً وباحثــة مــن دول عربيــة مختلفــة (تونــس ،لبنــان،
اليمــن ،ســوريا ،فلســطين ،المغــرب ،العــراق ،موريتانيــا) خــال الفترة
الممتــدة مــن  26تموز/يوليــو إلــى  12آب/أغســطس .2021
وتمحــورت األكاديميــة فــي نســختها هــذا العــام حــول “وضع الدســاتير
وبنــاء الســام فــي المنطقــة العربيــة» وحاضــر فيهــا الدكتــورة تمــارا
الخــوري أســتاذة القانون الدســتوري فــي جامعتــي  IE Universityفي
اســبانيا ،وجامعــة العلــوم السياســية فــي تولــوز (فرنســا) والدكتــورة
جنــان اإلمــام أســتاذة القانــون العــام بكليــة العلــوم القانونيــة والسياســية
واالجتماعيــة فــي تونــس والبروفيســور عاصــم خليــل أســـتاذ القانـــون
العـــام بجامعـة بيرزيـت في فلسـطين.
كمــا شــهدت نســخة هــذا العــام محاضــرات ولقــاءات قيّمــة مــع خبــراء
دولييــن وشــخصيات أمميــة منهــم :ممثــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة
ورئيــس بعثــة األمــم المتحــدة فــي جمهوريــة جنــوب الســودان ،الســيد
نيكــوالس هايســوم ،والبروفيســور تــوم غينســبرغ أســتاذ القانــون
الدولــي والعلــوم السياســية فــي كليــة الحقــوق فــي جامعــة شــيكاغو
األميركيــة ،والخبيــرة الدســتورية الدكتــورة كاثريــن شــير ،المديــرة
اإلداريــة ورئيســة عمليــات جنــوب الصحــراء األفريقيــة فــي مؤسســة
ماكــس بالنــك الدوليــة للســام وســيادة القانــون ،األســتاذ رمضــان
التويجــر ،مقــرر لجنــة صياغــة الدســتور فــي ليبيــا ،والدكتــور
ســمير الطيــب عضــو لجنــة صياغــة الدســتور التونســي ،والدكتــور
ســامي عبدالحليــم ســعيد الخبيــر الدســتوري ومديــر برامــج منظمــة
 International IDEAبالســودان ،والدكتــور محمــد الغنــام ،الخبيــر
الدستوري ،وعضو مجلس إدارة المنظمة العربية للقانون الدستوري.
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المدير التنفيذي للمنظمة حليم شبيعة
في افتتاح الدورة السادسة ألكاديمية القانون الدستوري

واألكاديميــة مشــروع تنظمــه ســنويا ً المنظمــة العربيــة للقانــون
الدســتوري بهــدف التعــرّ ف علــى االتجاهــات الســائدة فــي وضــع
الدســاتير فــي ســائر الــدول العربيــة ،والموضوعــات الدســتورية
األكثــر إثــارة لالهتمــام والجــدل.
وتمثــل األكاديميــة جــزءًا مــن جهــد يهــدف إلــى تشــجيع الباحثيــن فــي
الــدول العربيــة علــى الحــوار والعمــل مــع بعضهــم البعــض حــول عــدد
مختــار مــن الموضوعــات الدســتورية بهــدف تبــادل الخبرات ودراســة
التحديــات المشــتركة .وأيضــا اإلســهام فــي إعــداد بيئــة حاضنــة لبرامج
دراســات متميــزة وأبحــاث علميــة رائــدة ،ذات أهمية ومــردود تطبيقي.

إصدار العددين األول و الثاني من مجلة
القانون الدستوري في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا باللغتين العربية واالنجليزية
بعــد أن أصــدرت المنظمــة العــدد األول مــن مجلــة
القانــون الدســتوري فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا
باللغــة اإلنكليزيــة تــم نشــر العــدد الثانــي باللغتيــن العربيــة
واالنجليزيــة.
وتنــاول العــدد الثانــي الشــرعية الدســتورية فــي ليبيــا،
طبيعــة الدولــة المدنيــة فــي لبنــان وطائفيــة األحــوال
الشــخصية ،مظاهــر تأثــر الدســاتير والتشــريعات العربيــة
بالشــريعة اإلســامية ،إشــكالية الديــن فــي السياســة
الدســتورية المغربيــة ،واإلطــار القانونــي للعدالــة االنتقالية
فــي بعــض الــدول العربيــة.

صورة غالف العددين األول والثاني من مجلة القانون الدستوري

منشورات مدونة نقاشات في الدستور ()Dustour Talk

واجهة مدونة نقاشات في الدستور على اإلنترنت

ـر
وكانــت المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري أطلقــت مدونــة نقاشــات فــي الدســتور ( )Dustour Talkوهــي مدونــة تهــدف إلــى تقديــم منبـ ٍ
للحقوقييــن والخبــراء والباحثيــن فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا لنشــر اآلراء القانونيــة والتعليقــات القصيــرة علــى التطــورات
الدســتورية وقــرارات المحاكــم الدســتورية فــي المنطقــة ،بإحــدى اللغــات العربيــة أو الفرنســية أو اإلنجليزيــة.
تنوعــت النقاشــات فــي المدونــة موضوعيـا ً وجغرافيـا ً فمــن «حجيــة األمــر الوالئــي فــي القضــاء الدســتوري العراقــي» للباحــث ســالم روضــان
إلــى «تفجيــر مرفــأ بيــروت :الحــق فــي الوصــول إلــى العدالــة فــي مواجهــة الحصانــات» للباحثــة يمنــى مخلــوف مــروراً بالمقاربــة المســتقبلية
لمســودة دســتور اليمــن الجديــد للباحــث مشــير العثمانــي ومــا خطــه الباحــث هيــكل بــن محفــوظ عــن «الدعــوة للحــوار وسياســات اإلنــكار» فــي
تونــس ومــا ذهبــت إليــه جمانــة قــدور بــإن «اللجنــة الدســتورية لــم تعــد كافيــة» فــي ســوريا.
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مشروع دعم االنتقال الديمقراطي
في السودان
بالتعــاون مــع منظمــة  IDEAواالتحــاد األوروبــي
تــم تصميــم هــذا المشــروع البحثــي لدعــم االنتقــال
الديمقراطــي فــي الســودان مــن خــال دعــم آليــات
الحــوار وبنــاء التوافــق حــول عمليــات االنتقــال
واإلصــاح  ،ويســعى المشــروع أيضــا إلــى
تعزيــز معرفــة المواطنيــن  ،وخاصــة النســاء
والشــباب  ،حــول الحكــم الديمقراطــي .ويقــدم
مســاهمة طويلــة األمــد فــي التنميــة الديمقراطيــة
المســتدامة فــي الســودان.

موقع إلكتروني بشكل جديد
فــي إطــار تطويــر آليــات العمــل ومنصــات التواصــل الخاصــة بالمنظمــة تــم تطويــر
الموقــع اإللكترونــي الخــاص بالمنظمــة بمــا يســاهم فــي تســهيل الوصــول إلــى
المنشــورات واإلنتــاج العلمــي واألكاديمــي باإلضافــة إلــى متابعــة األنشــطة المختلفــة
التــي تعقدهــا المنظمــة.

وقــد قامــت المنظمــة بمســاهمات بحثيــة (أوراق
خيــارات) بالتعــاون مــع خبــراء عــرب ودولييــن
وهــم :كوثــر دبــاش (التناســب وحــدود الحقــوق)،
انتصــار خريجــي (الحــدود الداخليــة) ،جنــان
اإلمــام (حــاالت الطــوارئ) ،عبــدهللا عبدالكريــم
(المؤسســات الرقابيــة) ،عمــر عبدالرحمــن (الديــن
والدولــة) ،ســراج خــان (الالمركزيــة وتمثيــل
اليمــن) ،ســامر غمــرون (أنظمــة الحكــم) ،تمــارا
الخــوري (حمايــة انتظــام العمــل الدســتوري).

مجلس اإلدارة

سفيان عبيدات
االردن

سلسبيل القليبي
تونس

زيد العلي
العراق

سلمى وحيدي
البحرين

غسان مخيبر
لبنان

محمد الغنام
مصر

عبد الرحيم المصلوحي
المغرب
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صورة لواجهة الموقع اإللكتروني بالشكل الجديد

المنظمة العربية للقانون الدستوري بعيون الخبراء

الدكتور عاصم خليل

د.جنان اإلمام

عميد كلية الدراسات العليا بجامعـة
بيرزيـت في فلسـطين

أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية
والسياسية واالجتماعية في تونس

لقــد اســتمتعت بالعمــل للمنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري ومعهــا.
كنــت أعــرف عنهــا منــذ ســنوات عديــدة حتــى اآلن .لقــد دعيــت إلــى
ورشــة العمــل االفتتاحيــة للمنظمــة ،ولكــن ألســباب تتعلــق بالعمــل لــم
أســتطع الذهــاب وأرســلت شــخصًا آخــر بــدالً مــن ذلــك.
لكننــي راقبــت عملهــم ،واهتــم فــي مناســبات مختلفــة المشــاركة فــي
ورش عملهــم ،ومتابعــة أعمالهــم ومنشــوراتهم .لقــد كنــت ســعي ًدا
شــخصيًا للتعــاون مــع  AACLفــي مناســبات مختلفــة  -للمشــاركة فــي
تأليــف الكتيــب العربــي المرافــق فــي القانــون الدســتوري ،جن ًبــا إلــى
جنــب مــع  ،Xavier Philippeفــي تدريــب الباحثيــن الشــباب علــى
طــرق البحــث ،وأخيــراً نشــر ورقتيــن فــي المجلــة التــي تــم إطالقهــا
ً
حديثــا حــول القانــون الدســتوري المقــارن .وشــهدت فــي جميــع
المناســبات مــدى جديــة التنظيــم وحرفيــة الفريــق وخبــرة الشــبكة.
التبــادل مــع الخبــراء مــن العالــم العربــي ،وفريــق المنظمــة ،كان
دائمًــا ذا قيمــة .لقــد أثــرت معرفتــي ووســعت نطاقهــا فــي األمــور
التــي كنــت أبحــث عنهــا وأدرســها منــذ ســنوات .نحــن بحاجــة
لمنظمــات تركــز علــى القانــون الدســتوري فــي العالــم العربــي ،مــع
االنفتــاح علــى أفضــل الممارســات فــي جميــع أنحــاء العالــم .المنظمــة
العربيــة للقانــون الدســتوري هــي قصــة نجــاح يجــب يدعمهــا .إننــي
أتطلــع لمزيــد مــن األنشــطة والتعــاون معهــا فــي المســتقبل.

بروفيسور توم غينسبرغ
أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية في
كلية الحقوق في جامعة شيكاغو األميركية

تغــرس المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري البــذور ،وســوف
تنمــو بشــكل أســرع فــي بعــض أجــزاء المنطقــة أكثــر مــن غيرهــا،
لكنهــا ســتنمو وتســاعد علــى تمهيــد الطريــق لعصــر مــن الحريــة
والحقــوق للجميــع.

تشــرفت وســعدت بالمشــاركة فــي النســخة السادســة مــن أكاديميــة
القانــون الدســتوري التــي نظمتهــا المنظمــة العربيــة للقانــون
الدســتوري بصفتــي مدر ًبــا رئيس ـاً ،قدمــت لمــدة ثالثــة أيــام جلســات
حــول قضايــا محــددة تتعلــق ببنــاء الدســتور والخيــارات الدســتورية
الموضوعيــة فــي الســياقات االنتقاليــة ومــا بعــد الصــراع.
كانــت التفاعــات مــع المشــاركين اإلثنــي عشــر ،مــن ثمانــي دول
عربيــة ،مكثفــة وذات جــودة عاليــة .ســمح هــذا العمــل بتبــادل عميــق
حــول المفاهيــم األساســية للدســتور (العمليــة ،والفاعليــن ،والشــكل،
والمضمــون) وحــول األحــداث الدســتورية الجاريــة فــي الســياقات
المقارنــة .ومــن ثــم ،فــإن المنظمــة تســاهم فــي توفيــر منتــدى لتعميــق
المعرفــة األكاديميــة المتخصصــة وتســهيل النقــاش الحــر بيــن الباحثيــن
العــرب الشــباب فــي القانــون الدســتوري للســماح بظهــور أجيــال جديــدة
مــن الدســتوريين العــرب وترســيخ الدســتورية فــي المنطقــة.

د.تمارا خوري
أستاذة القانون الدستوري في جامعتي
 IE Universityفي اسبانيا ،وجامعة
العلوم السياسية في تولوز (فرنسا)

«تشــرفت بالمشــاركة فــي النســخة السادســة مــن أكاديميــة القانــون
الدســتوري الصيفيــة للشــباب الدســتوريين العــرب ،والتــي تناولــت
العالقــة بيــن عمليــات الســام وصياغــة الدســتور .وكان مــن دواعــي
ســروري أن أكــون جــزءًا مــن حــوار عربــي -عربــي حــول عــدد مــن
مواضيــع ال يمكــن أن تكــون ذات أهميــة أكبــر فــي ضــوء األحــداث
الجاريــة فــي المنطقــة .لقــد حــان الوقــت للعالــم العربــي للمشــاركة
بفعاليــة وااللتــزام بالدســتورية .وتقــدم المنظمــة العربيــة للقانــون
الدســتوري للمحاميــن والممارســين الدســتوريين ذلــك .ال يســعني إال
أن أتمنــى رؤيتهــا تنتشــر علــى نطــاق واســع».

فريق العمل
سامر غمرون
عضو مؤسس للمفكرة القانونية
أستاذ محاضر في كلية الحقوق والعلوم
السياسية في جامعة القديس يوسف في لبنان

«خــال الســنوات القليلــة الماضيــة ،قدمــت المنظمــة العربيــة للقانــون
الدســتوري مســاهمة مهمــة ومطلوبــة بشــدة فــي مجــال القانــون
الدســتوري والدراســات فــي الــدول العربيــة .أوالً ،ســمحت للباحثيــن
بالتفكيــر بشــكل أعمــق فــي خصوصياتهــم الوطنيــة .ولكــن األهــم مــن
ذلــك أنهــا أوجــدت مســاحة فريــدة يمكــن مــن خاللهــا التفكيــر والحــوار
العابــر للحــدود والمقارنــات حــول القضايــا الدســتورية العربيــة .هــذا
هــو الســبب فــي أن عمــل المنظمــة العربيــة ضــروري للجهــود الحاليــة
والمســتقبلية لتأســيس وتوطيــد نمــوذج ســيادة القانــون فــي المنطقــة».
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