













PROGRAM ON ARAB REFORM 
AND DEMOCRACY, CDDRL

CENTER ON DEMOCRACY, 
DEVELOPMENT & THE RULE OF LAW
STANFORD UNIVERSITY








PROGRAM ON ARAB REFORM 
AND DEMOCRACY, CDDRL

CENTER ON DEMOCRACY, 
DEVELOPMENT & THE RULE OF LAW
STANFORD UNIVERSITY















امللخ�ص التنفيذي:

للد�ستور  �سيكون  للحكم،  �إط��ار  لو�سع  �لأ�سا�سية  �لوثيقة  بو�سفه 
و�ملجتمع  و�ل�سيا�سة،   ، �لقانون  على  د�ئ��م  تاأثري  �جلديد  �مل�سري 
�مل�سري ل�سنو�ت قادمة. ومع ذلك، فاإن �لتحول يف م�سر يكاد يكون 
�إذ�  �لد�ساتري.  كتابة  عملية  يف  �ل�سروع  عدم  كيفية  يف  حالة  در��سة 
كانت م�سر  تريد نظامًا د�ستوريًا م�ستقرً� يحمي �حلقوق �لأ�سا�سية، 
�لتي ميليها  �لنتقال  عملية  �إد�رة  �سوء  من  �لرغم  على  ذلك  �سيكون 

.)SCAF( ملجل�س �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة�

قو�عد  تغري  �سفافة  وغري  �جلانب  �أحادية  بطريقة  �ملجل�س  يت�سرف 
�لتحول �ل�سيا�سي با�ستمر�ر لتنا�سب م�ساحله  �ملتطورة. فقد �قرتح 
�ملجل�س �سل�سلة من �لتعديالت على د�ستور عام 1971 ، و�لتي ي�ساهم 
يف  �لوطني  �ل�ستفتاء  بذلك  متجاهاًل  �سئيلة،  بن�سبة  �جلمهور  فيها 
�إعالنه �لد�ستوري يف مار�س 2011. كما حاول بعد ذلك فر�س مبادئ 
توجيهية ل�سياغة �لد�ستور �لتي من �ساأنها �حلفاظ على م�ساحله - 
لل�سغط  �لر�سوخ  �ل�سمعة - قبل  �ل�سلمي” �ل�سيئة  “وثيقة  من خالل 
�ل�سعبي. فما ز�ل �إطار توجيه عملية �سياغة �لد�ستور غارقُا يف حالة 

�لغمو�س ملدة �سنة كاملة بعد �سقوط نظام �لرئي�س ح�سني مبارك.

�لد�ستوري  �لن�س  يف  �ملو�سوعية  باأ�سعاف  �لآن  �لعيوب  هذه  تهدد 
على  �لعمل  �لتاأ�سي�سية  �جلمعية  على  ينبغي  لذلك،  نف�سه.  �جلديد 
�لجتاهات  مع  �مل�ساركة  تعزيز  خ��الل  من  �لوثيقة  �سرعية   تعزيز 

�ل�سيا�سية �ملختلفة يف م�سر.

 حتدد هذه �لورقة - وهي �لأول من نوعها ت�سدر عن م�سروع مركز 
�أهم   - �لعربية  للتحولت  �ستانفورد  جامعة   – �ل��دوح��ة  بروكنجز 
وتقدم  �لتاأ�سي�سية،  �جلمعية  قبل  من  معاجلتها  يتعني  �لتي  �لق�سايا 

�لتو�سيات �لتالية ملعاجلتها:

�ملادة  تظل  �سوف   : الليربالية  احلقوق  و  الإ�سالمية  ال�سريعة  	•
و�لتي   ، تغيري  دون  �لأرج���ح  على  �ل�سابق  �لد�ستور  من  �لثانية 
للت�سريع.   �لرئي�سي  �مل�سدر  �سيكون  �لإ�سالمي  �لفقه  �أن  تعلن 
�لليرب�ليني  على  ينبغي  �مل��ادة،  لهذه  �لعديدة  للتف�سري�ت  نظرً� 
�لليرب�لية  �حلقوق  حلماية  قوية  د�ستورية  ب�سمانات  يطالبو�  �أن 
�خلا�سة”  “�حلقوق  لغة  جتنب  وينبغي  �ملو�طنة.  يف  و�مل�ساو�ة 
ملختلف �لطو�ئف �لدينية لأن مثل هذه �ل�سياغة من �ساأنها تقوية 

�ملوؤ�س�سات �لدينية على ح�ساب حقوق �ملر�أة ب�سفة خا�سة.

�أو  رئا�سي  لنظام  �لو��سع  للتف�سيل  ونظر�  احلكم:  موؤ�س�سات  	•
�سلطات  من  �حلد  كيفية  على  �لرتكيز  يكون  �أن  ينبغي  خمتلط، 
غري  و  و��سعة  �سالحيات  ذ�ت  �آخ��ر  رئي�س  ظهور  ملنع  �لرئا�سة  
�إ�سافية للحد من  �أن ت�سمل هذه �جلهود تد�بري  مقيدة. وينبغي 

�سالحيات �لتعيني �ملتوفرة لرئي�س �لدولة.

احلقوق الأ�سا�سية: يجب على �لد�ستور �جلديد �أن يف�سل �حلقوق  	•
مع   -  1971 د�ستور  يف  بالفعل  موجودة  منها  وكثري   - �لأ�سا�سية 
جتنب �لعبار�ت �ملوؤهلة مثل “وفقا للقانون” و “كما هو من�سو�س 
�حلقوق  �سمانات  تف�سل  �أن  يجب  وك��م��ا  �لقانون.”  يف  عليه 

�لأ�سا�سية �لظروف �لتي ميكن من خاللها ح�سر تلك �حلقوق.

�أف�سل  يحدد  �أن  �جلديد  �لد�ستور  على  ينبغي  الطوارئ:  حالة  	•
كذلك،  �لطو�رئ.  �إعالن حالة  �لتي ميكن من خاللها  �لظروف 
تلك  فيها  ت�ستمر  �أن  ميكن  �لتي  �لق�سوى  �ملدة  يحدد  �أن  ينبغي 

�حلالة و على �أي �أجز�ء من �لبالد ميكن تطبيقها.

ا�ستقالل الق�ساء: ومن �لأهمية مبكان �أن ي�سع �لد�ستور �جلديد  	•
�أن  وينبغي  �لق�ساء.  ��ستقالل  على  للحفاظ  حم��ددة  �سمانات 
و�لإد�رة،  �لق�سائية،  للتعيينات  ع��ن  �لتف�سيل  �آل��ي��ات  يحدد 
و�لن�سباط، و�مليز�نيات بدل من ترك حتديدها  ل�سنت�سريع. كما 
�لتي �سيغت  �مل�سري  �لقانون  �لنظر يف مقرتحات فقهاء  ينبغي 

بالفعل، من قبل �جلمعية �لتاأ�سي�سية و�جلمهور بوجه عام.

�خليار�ت  من  ع��دد  يف  �لنظر  وينبغي  الإن�سان:  ح��ق��وق  اآل��ي��ات  	•
ت�سمل  �أن  ميكن  �جلديد.  �لد�ستور  يف  �لإن�سان  بحقوق  �ملتعلقة 
�ملحكمة  مع  مبا�سرة  �سلة  �لإن�سان  حقوق  منظمات  توفري  هذه 
�لقانون  جتاه  �لدولة  بلتز�مات  و�لع��رت�ف  �لعليا،  �لد�ستورية 

�لدويل، ومتكني جلنة م�ستقلة حلقوق �لإن�سان.

م�سر  لد�ستور  �ل�سماح  �أهمية  ي��درك  �أن  �ل��دويل  �ملجتمع  على  يجب 
باأن يخرج بطريقة ع�سوية. �أهم دور ميكن �أن تلعبه �لوليات �ملتحدة 
توقعات و��سحة،  للتعبري عن  �ملرحلة هو  �لأوروب��ي يف هذه  و�لحت��اد 
�سو�ء يف �لعلن �أو من خالل قنو�ت خلفية، ل ت�سمح للمجل�س  �لأعلى 
�أن ير�سخ دورً� لنف�سه يف جمال �حلكم �ملحلي. فمع  �مل�سلحة  للقو�ت 
�سوريا  يف  �لتحولت  من  �ملزيد  و�حتمال  �لليبي  �سياغة  يف  �لتاأخري 
در��سة  �لقر�ر  �سناع  على  يتعني  �ملنطقة،  يف  �أخ��رى  و�أماكن  و�ليمن 
يف  �ل�سروع  عدم  كيفية  من  حتذر  حكاية  بو�سفها  �مل�سرية  �حلالة 

عملية كتابة �لد�ساتري.

 �سياغة د�ستور م�سر:
هل ميكن لإطار قانوين اأن يعيد اإحياء عملية النتقال؟



�سياغة د�ستور م�سر

املقدمة

مع �نتهاء �لنتخابات �لربملانية، تخطو م�سر �أهم خطو�تها �لتالية نحو 
�لتحول �ل�سيا�سي �مل�سطرب، وهي �سياغة د�ستور جديد للجمهورية. 
للد�ستور  للحكومة، �سيكون  �إطار عمل  �أ�سا�سية تر�سي  وبو�سفه وثيقة 
�جلديد �أثر د�ئم على �لقانون و�ل�سيا�سات و�ملجتمع يف م�سر. ذلك �أن 
�لد�ستور �جلديد يقدم فر�سة فريدة للم�سريني لإعادة ت�سكيل قو�هم 
�ل�سيا�سية، وحفظ �حلقوق �لأ�سا�سية، و�إعادة هيكلة �إجر�ء�ت �حلكم.

ومع ذلك، فعلى �لأرجح �أن عملية كتابة �لد�ستور �سي�سوبها �ل�سطر�ب، 
ذلك �أن ظالًل من �ل�سك ل تز�ل تخيم على �مل�سو�ر �ملقطوع حتى �لآن 
للقو�ت  �لأعلى  �ملجل�س  �لثقة يف  تر�جعت  فلقد  �لنتائج.  وكذلك على 
�مل�سلحة نتيجة لعدم �نتظام عملية �لتحول �ل�سيا�سي يف م�سر و�سيطرة 
�ملجل�س عليها من جانب و�حد. وقد �أدى �سوء �إد�رة �لتحول يف تفاقم 
�لتوتر�ت بني �لتوجهات �لليرب�لية و�لي�سارية و�لإ�سالمية نظًر� لوجود 
جهات فاعلة خمتلفة تعمل على تطوير �لأجند�ت �ملت�سارعة يف م�سهد 

�سيا�سي �سريع �لتغري.

�لفاعلة يف عملية �سياغة  �لق�سايا و�جلهات  �أهم  �لورقة  تبحث هذه 
�أن  �حتمال  مدى  على  خا�س  ب�سكل  �لرتكيز  مع  م�سر،  يف  �لد�ستور 
�جلديد  �لد�ستور  يف  جوهرية  عيوب  �إىل  �لإج��ر�ئ��ي  �لق�سور  ي��وؤدي 
نف�سه. كما تلفت �لنتباه �إىل �لهوة بني »�أف�سل �ملمار�سات« يف ت�سميم 
تو�سيات  تقدم  كما  م�سر.  يف  للتحول  �ل�سيا�سي  و�ل��و�ق��ع  �لد�ستور 

�سيا�سية يف �سوء هذه �لوقائع. 

�سرور�ت �إجر�ئية يف و�سع �لد�ستور

لكل د�ستور طبيعة فريدة يف كتابته. ومع ذلك، فاإن �خلرب�ء يف كتابة 
و�سفافة  �ساملة  �نتخابات   �إج��ر�ء�ت  �أهمية  على  يوؤكدون  �لد�ساتري 
و�حل�سول على تاأييد �جلهات �ل�سيا�سية �لرئي�سية �لفاعلة، و�أن يكون 

لدى �جلمهور �سعور بامللكية.1 

�إىل بناء تو�فق يف �لآر�ء  �أيه عملية ذ�ت م�سد�قية  �أن تهدف  ينبغي 
وطني  ��ستفتاء  نحو  و�سل�سلة �خلطو�ت  �لقر�ر،  �سنع  �إج��ر�ء�ت  حول 
يدخل �لد�ستور �جلديد حيز �لتنفيذ. كما ينبغي لأية عملية �ساملة �أن 
توفر و�سيلة جلماعات �ملجتمع �ملدين و�لأحز�ب �ل�سيا�سية و�لزعماء 
�لدينيني، ونقابات �لعمال، وعامة �لنا�س للم�ساركة يف مد�ولت ذ�ت 
مغزى. غري �أن تنظيم مثل هذه �لعمليات �لتد�ولية، وبخا�سة يف حلظة 
�أقل  على  به  �لقيام  وي�سعب  طوياًل  وقًتا  ي�ستغرق  �ل�سيا�سي،  �لتحول 
ربع  خالل  �لد�ستور  كتابة  �إىل  �لر�مية  �جلهود  معظم  لكن  تقدير. 
�لإج��ر�ء�ت مثلما على �ملحتوى،  �لقرن �ملا�سي قد ركزت كثرًي� على 
�لتي  �لإجر�ئية هي  �ل�سرعية  �أن  ب�سيطة مفادها  وهذ� مرده حلقيقة 

ت�سكل �لت�سور�ت لل�سرعية �ملو�سوعية للمنتج �لنهائي. 

ومع و�سع »�أف�سل �ملمار�سات« هذه يف �لعتبار، فاإن �لتحول �مل�سري 
�آخذ يف �لت�سكل ليكون در��سة حالة يف كيفية عدم �لبدء يف �إجر�ء�ت 
كتابة �لد�ستور. فلو �أر�دت م�سر �خلروج من حتولها بنظام د�ستوري 

م�ستقر يحمي �حلقوق �لأ�سا�سية، فلن ياأتي هذ� �لد�ستور �إل مبا ميليه 
�ملجل�س �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة �حلاكم للبالد، وذلك على �لرغم من 

�سوء �إد�رة عملية �لتحول. 

اأوجه الق�صور الإجرائية يف عملية التحول يف م�صر

�نتهاء �لعمل بد�ستور 1971

عندما عّلق �ملجل�س �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة �لعمل بد�ستور 1971 بعد 
يومني من �سقوط نظام مبارك، كان ثمة فر�غ قانوين ل يز�ل يتعني 
�لأعلى  �ملجل�س  غرّي  نوع،  �أي  من  د�ستوري  �إطار  �أي  غياب  ويف  ملوؤه. 
للقو�ت �مل�سلحة �جلدول �لزمني و�لإجر�ء�ت �ملنظمة لعملية �لتحول 
�ل�سيا�سي يف م�سر عدة مر�ت لتتنا�سب مع م�ساحله �ملتطورة. و�إذ� 
�ل�سيا�سية  و�لنتكا�سات  �لكربى،  �لتحول  نقاط  باإيجاز  ��ستعر�سنا 
�مل�سلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �ملجل�س  �فتقد  مل��اذ�  لنا  يت�سح  �ملفاجئة، 

وعملية �لتحول نف�سها، قدًر� كبرًي� من �ل�سرعية.

�لبالد  يف  �ل�سلطة  ت�سلمه  لدى  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �ملجل�س  قام 
بتعيني جلنة ت�سم خرب�ًء قانونيني ل�سياغة �لتعديالت لد�ستور 1971. 
ومل تكن هذه عملية علنية وقائمة على �مل�ساركة. حيث ��ستبعد �ملجل�س 
�ل�سيا�سية  �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة متثيل جميع �لأحز�ب و�لجتاهات 
�سبحي  وه��و  �مل�سلمني،  �لإخ���و�ن  جماعة  من  و�ح��د  ع�سو  با�ستثناء 
�سالح.3 ويف غياب لل�سفافية و�مل�سائلة �لعامة، �أغلقت �ملد�ولت. كانت 
هذه �لعملية �أحادية �جلانب ول تت�سم بال�سفافية، �لأمر �لذي جعلها 
على طريف �لنقي�س متاًما مع �ملد�ولت �لعلنية و�لعامة �لتي عادًة ما 
يو�سي بها خرب�ء �لد�ساتري لتحقيق �إجماع وطني و��سع قدر �لإمكان. 

ت�سعة  من  جمموعة  �لد�ستوري  �لإ���س��الح  جلنة  �أعلنت  ذل��ك،  وم��ع 
�ملغلقة.4  �جلل�سات  من  �أي��ام   10 بعد   1971 ع��ام  لد�ستور  تعديالت 
دور  �قت�سر  �لو�قع،  يف  فقط.  �أ�سبوعني  بعد  وطني  ��ستفتاء  و�أُج��ري 
يف  �مل�ساركة  على  منهم،  �لفاعلة  �ل�سيا�سية  �لأح��ز�ب  حتى  �لعامة، 

�لت�سويت بالرف�س �أو �لقبول على حزمة �لتعديالت. 

نظر  وجهتا  ب��رزت  �ملقرتحة،  �لتعديالت  يقيم  �ل�سعب  ك��ان  فبينما 
ل�سمان  و�سيلة  �أف�سل  �أنها  للتعديالت  �ملوؤيدون  فقال  متعار�ستان. 
كان  بينما  �ل�سيا�سية.  �حل��ي��اة  م��ن  �مل�سلحة  للقو�ت  �سريع  خ��روج 
�سيتم  ك��ان  �إذ�  ما  على  ت�سويت  هو  �ل�ستفتاء  �أن  ي��رون  �لكثريون 
�لإبقاء على مو�د �ل�سريعة �لإ�سالمية، خوًفا من تعر�سها للخطر �إذ� 
كتب د�ستور جديد متاًما. فذهب �لإخو�ن �مل�سلمون لتاأييد �لتعديالت 
�لد�ستورية، وكذلك فعل كثري من �مل�سريني من جميع �لقطاعات ممن 

�أ�سيبو� بالهلع �ملتز�يد نتيجة لتدهور �لأمن �لعام. 

مل  �أنها  �أ�سا�س  على  ب�سدة  �لتعديالت  عار�سو�  �لذين  �لآخ��رون  �أما 
تقدم فا�ساُل قاطًعا عن �ملا�سي. فاملوؤ�س�سات �ل�سيا�سية مل تتغري �إىل 
�أن  قبل  وقت  م�ساألة  جمرد  �لأم��ر  يكون  �أن  �لنقاد  وخ�سي  كبري،  حد 
غري  �لأخرى  �ل�سيا�سية  �لقوى  بع�س  �أو  �لقدمي،  �لنظام  بقايا  يحكم 
بالقلق  ي�سعرون  �لتعديالت  معار�سي  �أن  كما  �سيطرتهم.  �لليرب�لية، 

تامر م�سطفى هو �أ�ستاذ م�سارك و �أ�ستاذ كر�سي �ستيفن جي�سرلو�سكي يف جامعة �سيمون فريزر يف فانكوفر بكند�. وهو موؤلف كتاب �ل�سر�ع على 
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�سياغة د�ستور م�سر

من �أن �جلدول �لزمني �ل�سريع ل مينح �جلماعات �ل�سيا�سية �لوليدة 
�لنتخابات  لتنظيم  كافًيا  وقًتا  �لإ�سالمية(  غري  �لجتاهات  )�ق��ر�أ: 
�ل�سيا�سية  �ل�سخ�سيات  من  كبري  عدد  وحث  و�لربملانية.  �لرئا�سية 
معظم  ذل��ك  يف  مب��ا  �ل�ستفتاء،  يف  ب����«ل«  �لت�سويت  على  �لفاعلة 
و�ملجموعات  �لر�سمية،  �ملعار�سة  و�أح��ز�ب  �ملدين  �ملجتمع  منظمات 
�لرب�دعي  حممد  مثل  �لبارزين  �لرئا�سيني  و�ملر�سحني  �ل�سبابية، 
وعمرو مو�سى.5. وحث هوؤلء �لنقاد على عقد جمعية د�ستورية و��سعة 
و�ساملة قبل �لنتخابات. ومع ذلك، فقد حظيت �لتعديالت باملو�فقة 

يف 19 مار�س، 2011 بن�سبة 77باملائة.

�لإعالن �لد�ستوري 

على �لرغم من �أن �ل�ستفتاء كان معنيًا بالتعديالت �لتي �أدخلت على 
د�ستور 1971، �إل �أن �ملجل�س �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة قد غري �مل�سار، 
ويعمل   .2011 مار�س،   30 يف  �ملوؤقت«  �لد�ستوري  »�لإع��الن  و�أ�سدر 
حالًيا بهذه �لوثيقة، �لتي تتاألف من 63 مادة، كد�ستور موؤقت حتى يتم 

�سياغة د�ستور جديد متاًما.6 

�لوثيقة  �أدرجت  �لد�ستوري تطوًر� مفاجًئا. فقد  �لإعالن  مثلت مقدمة 
�ملوؤقتة معظم ما �سيغ يف �لتعديالت �لد�ستورية، لكنها حلت حمل د�ستور 
�لقو�عد  غري  قد  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �ملجل�س  وكان  متاًما.7   1971
�لتي حتكم �ملرحلة �لنتقالية يف م�سر بعد ع�سرة �أيام فقط من �إجر�ء 
�لنتخابات  ت�سل�سل  حول  �لنقا�س  فتح  �لإعالن  فاأعاد  وطني.  ��ستفتاء 
وو�سع د�ستور جديد، وهي �ملناق�سة �لتي ر�سمت مرة �أخرى �نق�سامات 
�سيا�سية، بني �لإخو�ن �مل�سلمني وغريها من �جلماعات �لإ�سالمية �لتي 
�لر�غبني  و�لليرب�ليني  و�لي�ساريني  �أول،  �لنتخابات  �إج��ر�ء  يف  ترغب 

جدًيا يف كتابة �لد�ستور �جلديد قبل �لنتخابات. 

�جلدل حول »�ملبادئ فوق �لد�ستورية«

�حلال  وكذلك  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  يف  �لثقة  ت��ده��ورت 
�لوزر�ء  رئي�س  نائب  بد�أ  عندما  �ملعار�سة  قوى  بني  للتو�فق  بالن�سبة 
»�ملبادئ  حتديد  �إىل  تهدف  لوثيقة  م�سود�ت  توزيع  يف  �ل�سلمي  علي 
تناولت  �لد�ستور.8  �سياغة  عملية  يف  بها  لالأخذ  �لد�ستورية«  ف��وق 
�لليرب�ليني  بعد، خماوف  فيما  �أ�سبحت معروفة  �سلمي«، كما  »وثيقة 
من �إمكانية ت�سكيل حكومة بقيادة �لإ�سالميني.9 فاأعطت �لأولوية ملبد�أ 
»�لدولة �ملدنية« وذكرت بالتف�سيل عدًد� من �حلقوق �لليرب�لية �لتي 
ا  يجب �حلفاظ عليها يف �لد�ستور �جلديد. لكن �لوثيقة ت�سمنت �أي�سً
�جلي�س يف �حلكم  �سلطة  تر�سيخ  �إىل  ت�سعى  مريبة  �أخرى  مقرتحات 
�ملحلي. وعلى �لرغم من �أن �لوثيقة كانت ظاهرًيا وكاأنها مبادرة من 
�ل�سلمي وحده، �إل �أنه كان مفهوما لدى �لكثريين �أنها حتظى بالتاأييد 
�لكامل.  بالدعم  حتظى  تكن  مل  �إذ�  �لع�سكري،  للمجل�س  �ل�سمني 
ي�سعى  ملا  و�سوًحا  �لأك��ر  �لبيان  متثل  �ل�سلمي  وثيقة  ف��اإن  وبالتايل 

�ملجل�س �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة لفر�سه يف عملية كتابة �لد�ستور. 

�قرتحت �لوثيقة حتت �لق�سم �لأول �ملعنون ب�«�ملبادئ �لأ�سا�سية«، �أن 
لإ�سر�ف مدين. وبدل من ذلك،  �أن ل تخ�سع  ميز�نية �جلي�س يجب 

�مل�سوؤول  هو  »وح��ده  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �ملجل�س  يكون  �أن  ينبغي 
ميز�نيتها،  ومناق�سة  �مل�سلحة،  بالقو�ت  �ملتعلقة  �مل�سائل  جميع  عن 
كما  للدولة«.  �ل�سنوية  �مليز�نية  يف  و�حد  كرقم  تدرج  �أن  ينبغي  �لتي 
�أعلنت �لوثيقة �أن �ملجل�س �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة »هو �ملخت�س �لوحيد 
باملو�فقة على جميع م�ساريع �لقو�نني �ملتعلقة بالقو�ت �مل�سلحة قبل �أن 
تدخل حيز �لتنفيذ«.10 هذه �لفقر�ت ت�سعى بو�سوح �إىل �حلفاظ على 
�ل�سخمة  �ملالية  و�مل�سالح  �لع�سكري  للمجل�س  �ملوؤ�س�سية  �ل�ستقاللية 

�خلا�سة به. 

وهناك فقر�ت �أخرى تخ�س �ملجل�س �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة بدور يف 
�أنه قد طلب من �جلي�س »�لدفاع  �حلكم �ملحلي. ومما ينذر بال�سوء، 
�لوطني«  �لدفاع  قيام »جمل�س  �قرتح  وقد  �لد�ستورية«.  �ل�سرعية  عن 
غري و��سح �ملعامل بدر��سة »... جميع �مل�سائل �ملتعلقة باأمن و�سالمة 

�لوطن«.11 

من  تاأ�سي�سية  جمعية  لت�سكيل  خمطًطا  �ل�سلمي  وثيقة  طرحت  كما 
�قرتحت  كما  �جل��دي��د.12  �لد�ستور  ب�سياغة  يكلفون  ع�سو   100
مر�جعة �ملجل�س �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة لأعمال �جلمعية �لتاأ�سي�سية 
�مللزمة  للمر�جعة  �لعليا  �لد�ستورية  �ملحكمة  �إىل  �مل�سائل  و�إحالة 
و�جلمعية  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �ملجل�س  بني  �خل��الف  حالة  يف 
لتعيني  �لع�سكري  للمجل�س  �آلية  و�سعت  �خلتام،  ويف  �لتاأ�سي�سية.13 
يف  �لد�ستور  م�سودة  �إعد�د  عدم  حال  يف  جديدة  تاأ�سي�سية  جمعية 
غ�سون �ستة �أ�سهر.14 ول تفر�س �لتعديالت �لد�ستورية ول �لإعالن 
هذه  مثل  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �ملجل�س  عن  �ل�سادر  �لد�ستوري 

�لقيود على عملية كتابة �لد�ستور. 

�لليرب�ليني  معظم  فغ�سب  للغاية.  عك�سية  نتائج  �لق��رت�ح  لقى  وقد 
فكرة  م��ن  �مل�ستهدف،  �جلمهور  �أن��ه��م  يفرت�س  مم��ن  و�لي�ساريني، 
�أما �لإخو�ن �مل�سلمون وغريها من  �لتنازل عن �لكثري �إىل �جلي�س.15 
�جلماعات �لإ�سالمية �لأخرى فقد �أبدت ��ستياءها كذلك من حماولة 
و�زد�د  بحرية.  منتخب  برملان  على  م�سبقة  توجيهية  مبادئ  فر�س 
�لرتياب بني �لليرب�ليني و�لإ�سالميني. ولكن يف �لنهاية لقت �سرعية 
�حلد  نف�سها  �لنتقالية  و�لعملية  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 

�لأق�سى من �لتقوي�س. 

�ل�ستخد�م  ب�سبب  �لتاأييد  قدر� كبري� من  بالفعل  فقد خ�سر �جلي�س 
�ملتكرر للقوة �ملفرطة �سد �ملتظاهرين، وحماكمة ما يزيد عن 12000 
�لإع��الم  و�سائل  على  و�حلملة  ع�سكرية،  حماكم  يف  �ملدنيني  م��ن 
�مل�ستقلة، وغريها من �ملمار�سات �جلائرة �لتي مت توثيقها على نطاق 
و��سع من قبل منظمات حقوق �لإن�سان �ملحلية و�لدولية.16 وقد �أذكت 
هذه �ملمار�سات، �إىل جانب �لغ�سب من وثيقة �ل�سلمي، �لغ�سب �لذي 
كان موجها �سد �ملجل�س �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة يف �سو�رع �لقاهرة يف 

19-24 نوفمرب، 2011. 

وعجلت  �ل�سلمي  وثيقة  عن  فرت�جعت  تنازلني.  �حلكومة  قدمت  وقد 
بالنتخابات �لرئا�سية �إىل يونيو 2012، وهو ما ميكن �لنتقال �ملبكر 
�إىل �حلكم �ملدين. ومع ذلك، فقد �سار ينظر �إىل كال �لتنازلني على 
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�أنه مناور�ت تكتيكية بدل من بذل جهود حقيقية ل�ستعادة �ل�سرعية 
�أ�سبوع و�حد، ز�يد �ملجل�س �لأعلى  �أقل من  للمرحلة �لنتقالية. فبعد 
�جلولة  يف  �لإ�سالمية  لالأحز�ب  �لقوي  �لأد�ء  على  �مل�سلحة  للقو�ت 
�لأوىل من �لنتخابات �لربملانية و�قرتح مرة �أخرى �أن �جلي�س �سيلعب 
دوًر� مبا�سًر� يف �سياغة �لد�ستور �جلديد من �أجل منع هيمنة �جتاه 
و�حد على �لعملية.17 وم�ساهمة منه يف زيادة �للغط، تر�جع �ملجل�س 
فيما  �أخ��رى  مرة  �أي��ام  بعد  �لبيان  هذ�  عن  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى 
بعد.18 وقد �أدى �لتذبذب �ل�سريع للمجل�س �لع�سكري �إىل تفاقم �ل�سعور 

�ملتز�يد بالفعل من �لرتياب يف �ملرحلة �لنتقالية يف م�سر. 

�لنتخابات  بتقدمي  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �ملجل�س  �لتز�م  كان  كما 
�لرئا�سية �إىل يونيو 2012 مثرًي� لل�سك لأنها تتد�خل مع حالة �لريبة 
يف �لنتقال �ملاأمول يف م�سر - فيما �إذ� كان �سيتم �إجر�ء �لنتخابات 

�لرئا�سية قبل �أو بعد كتابة �لد�ستور �جلديد.

ت�سل�سل �لنتخابات و�سياغة �لد�ستور

يف  �لوطني  �ل�ستفتاء  عليها  �أج��ري  �لتي  �لد�ستورية  للتعديالت  وفقا 
مار�س 2011، ف�سيو�سع د�ستور جديد من قبل جمعية تاأ�سي�سية مكونة 
رئي�س  بناء على دعوة من  �لربملان،  يختارهم جمل�سي  من 100 ع�سو 
�أن  يجب  و�لرئا�سية  �لربملانية  �لنتخابات  �أن  يعني  وهذ�  �جلمهورية. 
تعقد قبل �سياغة �لد�ستور �جلديد. ومع ذلك، فقد غريت �ملادة 60 من 
�لإعالن �لد�ستوري من �ل�سيغة �لو�ردة يف �ل�ستفتاء، بو�سع "�ملجل�س 
�لأعلى للقو�ت �مل�سلحة" مو�سع "رئي�س �جلمهورية". فلم يناق�س تغيري 
�ل�سيغة ما و�فق عليه �ملقرتعني يف �ل�ستفتاء �لوطني فح�سب، بل  بدى 
�لربملانية  �ل�سوؤون  فوزير  �لد�ستور.  �سياغة  عملية  ي�سّرع  و:�ن��ه  �أي�سا 
�مل�سري، حممد عطية، قد �أعلن �أن �لنتخابات �لرئا�سية لن جترى �إل 
بعد مت �سياغة �لد�ستور �جلديد و�ملو�فقة عليه يف ��ستفتاء وطني، على 

�لرغم من تقدمي �لنتخابات �إىل يونيو 2012. 19 

�جلديد  �لد�ستور  ل�سياغة  جد�  ق�سرية  نافذة  �ل�سيناريو  هذ�  قدم 
ملمار�سة  �أق��وى  موقف  SCAF يف  وو�سع   - �سهرين  �قل من  ورمبا   -
�ل�سغط �لر�سمي وغري �لر�سمي على �لد�ستور �جلديد. فاحتمال وجود 
جدول زمني يزيد �لتوتر بني حزب �حلرية و �لعد�لة �لتابع لالإخو�ن 
�مل�سلمني ومعظم �لقوى �ل�سيا�سية �لأخرى.  فقد ر�أى �لإخو�ن فر�سة 
�نحر�ف  �أي  قبول  و�أ�سرو� على عدم  د�ستور جديد،  ل�سياغة  ذهبية 
و�لي�ساريني  �لليرب�ليني  �أقنع  مما  �لد�ستوري،  �لإع��الن  �سياغة  عن 
ت�سري   .FJPو  SCAF ب��ني  �لكو�لي�س  ور�ء  �سفقة  وج��ود  باحتمال 
�لتطور�ت �لأخرية �إىل �أن عملية �سياغة �لد�ستور �ست�ستمر بالتز�من 
من  �ملزيج  �لتاأ�سي�سية  للجمعية  و�ستوفر  �لرئا�سية،  �لنتخابات  مع 
�لزمني  �جلدول  حول  �لعالق  �للتبا�س  يبقى  لكن،  للتد�ول.و  �لوقت 

عبئًا على �لنتقال �مل�سري حتى �لوقت �لر�هن.

وباخت�سار، فاإن �لنتقال �ل�سيا�سي يف م�سر مل يد�ر ب�سكل جيد. فبينما 
كان �ملجتمع �مل�سري ي�سهد ولدة �سيا�سية جديدة ناب�سة باحلياة بعد 
جلنة  بتعيني  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �ملجل�س  قام  �لركود،  من  عقود 
�لد�ستورية يف  �لتعديالت  لو�سع  للم�سائلة  غري متثيلية وغري خا�سعة 

��ستفتاء على  لتاأييدها يف  بعد  فيما  �ل�سعب  ثم دعى  جل�سات مغلقة، 
�لطر�ز �لنا�سري. وو��سل �ملجل�س �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة تغيري قو�عد 
�لنتقال �ل�سيا�سي عدة مر�ت بحيث يتنا�سب مع م�ساحله �ملتطورة. 
ويف وقت كتابة هذ� �لتقرير، ل يز�ل هناك قدر كبري من �لريبة، وهو 
ما �أدى �إىل تفاقم �لنق�سامات بني �لتيار�ت �ل�سيا�سية و�أثار تكهنات 

حول م�سالح وح�سابات �ملجل�س �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة. 

لكن  �أب��ًد�،  بالنز�هة  تت�سم  مل  لطاملا  �لكربى  �ل�سيا�سية  �لنتقالت 
عملية  لإيجاد  يذكر  �سيًئا  يفعل  مل  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �ملجل�س 
�سفافة و�ساملة، وقائمة على �مل�ساركة ومن �ساأنها �أن ت�ساعد على تقليل 
م�ستقر.  دميقر�طي  نظام  �إىل  �لطريق  وتعبد  �ل�سيا�سي  �لختالف 
�لن�س  يف  �ملو�سوعية  بتقليل  �لآن  تهدد  �لإج��ر�ئ��ي��ة  �لعيوب  وه��ذه 
�سرعيته  فاإن  �ل��و�رد،  �لن�س  كان  ما  فاأيا  نف�سه.  �جلديد  �لد�ستوري 
من �ملحتمل �أن تتعر�س للطعن - على �لأقل يف �لبد�ية - بحكم �أوجه 
�لق�سور �لإجر�ئية يف �عتماده. فالوقت �ملخ�س�س للمد�ولت �ملثمرة 
د�خل �جلمعية �لتاأ�سي�سية قليل، بل ويكاد �أن ل توجد فر�سة للم�ساركة 

�جلماهريية �ملثمرة. 

وب�سفته �حلزب �لأكر متثيال يف �لربملان �لقادم، فاإن حزب �حلرية 
و�لعد�لة �ملنبثق عن جماعة �لإخو�ن �مل�سلمني يتحمل �مل�سوؤولية �لكربى 
و�ملكلفة  �ملكونة من 100 ع�سو  �لتاأ�سي�سية  �أن تكون �جلمعية  ل�سمان 
�مل�سري.  �ملجتمع  من  �لعري�سة  للقاعدة  ممثلة  �لد�ستور،  بو�سع 
فينبغي �أن ت�سم م�سيحيني �أقباط، ومتثل خمتلف �لجتاهات �ل�سيا�سية 
وعلى  و�لرجال.  �لن�ساء  من  تقريًبا  مت�ساو  وعدد  م�سر،  يف  �ملتنوعة 
�لرغم من �أن حزب �حلرية و�لعد�لة �سيدعو بال �سك لال�ستفادة من 
فوزه يف �لنتخابات، فاإنه ينبغي عليه �أن ينظر �إىل �أن �سرعية �لد�ستور 
�جلديد �ستعتمد يف جزء كبري منها على ت�سكيل �جلمعية �لتاأ�سي�سية. 
كما يجب على �جلمعية �لتاأ�سي�سية نف�سها �لعمل على تعزيز �ل�سرعية 
و�سعه  �لذي  �ل�سيق  �لزمني  �لإطار  �لد�ستوري، يف  للن�س  �لإجر�ئية 

�ملجل�س �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة.

 تو�صيات مو�صوعية للد�صتور اجلديد

نظر� لهذه �حلقائق �ل�سيا�سية و�أوجه �لق�سور �لإجر�ئية �ملف�سلة يف 
�لن�سف �لأول من هذ� �لبحث، فما هي �أهم �لق�سايا �جلوهرية �لتي 

ينبغي معاجلتها يف �لد�ستور �جلديد؟

�ل�سريعة �لإ�سالمية و�حلقوق �لليرب�لية

هو  �لد�ستور  كتابة  عملية  يف  �ملحتملة  �ل�ستقطابية  �لأ�سئلة  �أكر  من 
�إىل �أي مدى �سوف يعتد مببادئ �ل�سريعة �لإ�سالمية كم�سدر لقانون 
تعليق  فور  �مل�ساألة  هذه  حول  �خل��الف  ب��د�أ  فقد  �لو�قع،  ويف  �لدولة. 
�لتنويه  لد�ستور عام 1971. وكما مت  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �ملجل�س 
مار�س  يف  �أجريت  �لتي  �لد�ستورية  �لتعديالت  �أث��ارت  فقد  �سابقا، 
2011 مناق�سات �ساخنة، ويرجع ذلك جزئيا �إىل �أنها فهمت من قبل 
�لكثريين كا�ستفتاء حول ما �إذ� كان �سيتم �لإبقاء على مادة �ل�سريعة 

�لإ�سالمية �أم ل.
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دين  »�لإ���س��الم  �أن  على  �ل�سابق  �لد�ستور  من  �لثانية  �مل��ادة  تن�س 
للت�سريع«  �لرئي�سي  �مل�سدر  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  ومبادئ  �لدولة... 
)مبادئ �ل�سريعة لإ�سالمية �مل�سدر �لرئي�سي للت�سريع(.20 وقد نقلت 
�لرغم  وعلى  �ملوؤقت.  �لد�ستوري  �لإع��الن  يف  �لدقيقة  �ل�سيغة  هذه 
�أكر من 70 يف �ملائة من  من �سيطرة �لأحز�ب �لإ�سالمية �لآن على 
تغيري  يتم  �أن  �ملحتمل  فاإنه من غري  �ل�سعب �جلديد،  مقاعد جمل�س 

هذه �ل�سيغة يف ن�س �لد�ستور �جلديد. 

وب�سفته �حلزب �لأكر متثيال يف جمل�س �ل�سعب، فاإن حزب �حلرية 
�سيلعب دور� ر�ئد� يف  �مل�سلمني  �لإخو�ن  �ملنبثق عن جماعة  و�لعد�لة 
فاإن  �ملحللني،  من  �لعديد  �أ�سار  كما  ولكن  �لد�ستور �جلديد.  �سياغة 
ل  باأنه  �ل��دويل  و�ملجتمع  �مل�سريني  يطمئن  �أن  �ساحله  من  �حل��زب 
يرغب يف �إحد�ث حتول جذري عن �لو�سع �لر�هن. و�ملادة �لثانية تتيح 
للحزب فر�سة لإثبات هذ� �للتز�م ب�سكل ملمو�س. كما يدرك �حلزب، 
باأنه بالقدر �لذي يرغبون به يف دفع جدول �أعمال حمافظ �جتماعًيا، 
�أكرب  فاإن �لتغيري�ت يف �لقو�نني �ملو�سوعية �سيكون لها تاأثري مبا�سر 

من �ملبادئ �لد�ستورية �لغام�سة. 

مثل  �أق���وى،  ع��ب��ار�ت  على  �ل�سلفي  �ل��ن��ور  ح��زب  �أع�ساء  ي�سر  وق��د 
�لإ�سالمية  �ل�سريعة  تكون  �أن  �أو  »مبادئ«  »�أحكام« بدل من  ��ستعمال 
رمبا  للت�سريع«.  �لرئي�سي  »�مل�سدر  من  بدل  �لوحيد«  »�مل�سدر  هي 
�حتدم �خلطاب يف بع�س �لأحيان بني �لأحز�ب �لإ�سالمية على وجه 
تعرب  �لإ�سالمية  �حلركة  د�خل  �ملختلفة  �لفروع  �أن  حيث  �خل�سو�س 
ذلك،  وم��ع  �مل�سري.  و�ملجتمع  �مل�سرية  للدولة  متناف�سة  روؤى  عن 
�لدينية  و�ملوؤ�س�سات  �لو�سط،21  وحزب  و�لعد�لة،  �حلرية  حزب  فاإن 
�لبارزة مثل �لأزهر، �ستعمل على �لإبقاء على �لو�سع �لر�هن يف �لن�س 

�لد�ستوري �جلديد.

�لو�سع  لقبول  و�لليرب�ليني  �لي�ساريني  �لعظمى من  �لغالبية  كما متيل 
�ملادة  منهم  �لكثريون  يرى  كما  �لثانية.  باملادة  يتعلق  فيما  �لر�هن 
�أولئك  حتى  ولكن  �لدولة.  لهوية  م�سروعة  عالمة  باعتبارها  �لثانية 
على  �سيو�فقون  �مل��ب��د�أ  حيث  من  �مل��ادة  ه��ذه  على  يعرت�سون  �لذين 
يف  �لطعن  �أن  هو  عملي  ل�سبب  وذلك  �جلديد،  �لد�ستور  يف  �إدر�جها 
وبو�سع  خا�سرة.  معركة  بالتاأكيد  �سيكون  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  مكانة 
على  بالفعل  و�لي�ساريني  �لليرب�ليني  رك��ز  فقد  �لع��ت��ب��ار،  يف  ه��ذ� 
�أولويات �أخرى، مثل و�سع قيود على �ل�سلطة �لتنفيذية وتعزيز �حلقوق 
�أنه  يعرفون  و�لي�ساريني  فالليرب�ليني  �ملحرومة.  للفئات  �لقت�سادية 
�ل�سيا�سي �مل�سري يف  �لنظام  تاأثري كبري على  �لثانية  للمادة  مل يكن 

�لعقود �لأربعة �ملا�سية.22

�ملادة  كانت  عندما  معينة  وموؤ�س�سية  قانونية  لبيئة  نتيجة  هذ�  وكان 
�لد�ستورية  باملحكمة  منوطة  �لتف�سري  ومهمة  �ملفعول.  نافذة  �لثانية 
�لت�سريعات.  د�ستورية  ملر�جعة  �ملطلقة  بال�سلطة  حتظى  �لتي  �لعليا، 
�ملحكمة،  �أن  نرى  �لعليا  �لد�ستورية  �ملحكمة  ت�سريعات  وبا�ستعر��س 
�لد�ستور  و�أح��ك��ام  �لثانية  �مل��ادة  بني  وفقت  قد  �حل��الت،  معظم  يف 
�لد�ستورية  �ملحكمة  ق�ساة  قدم  وقد   1971.23 د�ستور  يف  �لليرب�لية 
�لنظام  يف  دورها  وقل�سو�  �لإ�سالمية  لل�سريعة  تقدمية  قر�ءة  �لعليا 

�لقانوين �مل�سري. 

بالكامل  �سيعتمد  �لثانية  للمادة  �لعملي  �لتاأثري  ف��اإن  �مل�ستقبل،  ويف 
تقريبا على من �سيتم تعيينهم يف هذه �لهيئة �لق�سائية �لهامة و�ل�سياق 
مبمار�سة  �لعليا  �لد�ستورية  �ملحكمة  فيه  �ستقوم  �ل��ذي  �ل�سيا�سي 
�ملر�جعة �لق�سائية. وقد حتمل �ملادة �لثانية �لتي �أعيدت �إىل مكانها، 
للت�سريع،  �لرئي�سي  �مل�سدر  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  �أن  تن�س على  و�لتي 
�مل�سري  �لقانوين  �لنظام  يف  �لأ�سا�سية  �حلقوق  على  �سلبية  �آث��ار 
و�لتف�سري�ت  �ملختلفة،  �ل�سيا�سية  �لقوى  قوة  على  �عتماًد�  �جلديد 
�ملعينة لل�سريعة �لإ�سالمية �لتي تدرج يف قانون �لدولة، و قدرة �ملحاكم 
و��ستعد�دها على �ملو�ئمة بني �ل�سريعة �لإ�سالمية و�حلقوق �لليرب�لية 

�مل�سونة يف �لد�ستور �مل�سري. 

ويف ظل هذه �حلقائق �ل�سيا�سية، ينبغي على �لليرب�ليني �أن ي�سغطو� 
للح�سول على �ل�سمانات �لد�ستورية للم�ساو�ة يف �ملو�طنة، ف�سال عن 
�حلقوق �لأ�سا�سية �لأخرى. وباملثل، فاإن �لعلمانيني عليهم �أن ي�سغطو� 
هذه  تعزيز  �سبيل  ويف  مدنية«.  »دولة  باأنها  م�سر  تعرف  �لتي  باللغة 
�لليرب�ليني �ل�سغط على حزب �حلرية و�لعد�لة  �ملبادئ، ينبغي على 
لكي يطبقو� برناجمهم �لنتخابي �خلا�س، �لذي ين�س على �أن حزب 
�حلرية و�لعد�لة يدعو �إىل دولة »تقوم على مبد�أ �ملو�طنة حيث يتمتع 
وفق  �لقانون  يكفلها  مت�ساوية  وو�جبات  بحقوق  فيها  �ملو�طنني  جميع 

مبد�أي �مل�ساو�ة وتكافوؤ �لفر�س دون متييز ب�سبب دين �أو عرق.«24

�للغة  على  يو�فقو�  �أل  لليرب�ليني  بالن�سبة  نف�سه  بالقدر  �ملهم  فمن 
�لد�ستورية �لتي ت�سمن »حقوق خا�سة« لالأقلية �لقبطية »على �لوجه 
�ملحدد يف �لقو�عد و�لقو�نني �خلا�سة بهم يف جمالت �ل�سوؤون �لأ�سرية 
و�لدينية.«25 ففي حني تبدو هذه �للغة معتدلة �إىل حد ما، �إل �أن هذه 
�ملادة من �ساأنها �أن تعزز قب�سة �ملوؤ�س�سات �لدينية على ح�ساب �حلقوق 
�لفردية وذلك لأن قانون �لأ�سرة �سيعرف وفقا للمذ�هب �لدينية بدل 
من مبادئ �ملو�طنة �ملت�ساوية. و�سوف تتعر�س حقوق �ملر�أة على وجه 
�خل�سو�س ل�سرر بالغ من هذه �ملادة كما �أن تر�سيخ مثل هذه �للغة يف 

�لد�ستور �سيجعل من �ل�سعب تغيريها.

موؤ�س�سات �حلكم

تتمثل �ملهمة �لرئي�سية ملعظم �لد�ساتري يف حتديد �ملوؤ�س�سات �لأ�سا�سية 
�ملوؤ�س�سية  �خل��ي��ار�ت  وت�سمل  بينها.  فيما  �ل�سلطة  وت��وزي��ع  للحكم 
للحكم،  �ل��ربمل��اين  �لنظام  مقابل  يف  �لرئا�سي  �لنظام  �لأ�سا�سية 
مقابل  يف  و�ح��د  ت�سريعي  جمل�س  من  �ملكونة  �لت�سريعية  و�ل�سلطة 

�ملجل�سني، وهيكل وحدوي يف مقابل �لحتادي. 

�سلطة  �أوجدت  قد  �ل�سلطوية  �ل�سيا�سية  �ملوؤ�س�سات  �أن  من  �لرغم  على 
�أكر من ن�سف قرن، فاإنه من �مل�ستبعد  تنفيذية قوية جًد� على مد�ر 
�أن تتحول م�سر �إىل نظام حكم برملاين. فمعظم �لأحز�ب و�لجتاهات 
�ل�سيا�سية ترغب يف مو��سلة �لعمل بالنظام �لرئا�سي، و�إن كان ب�سلطات 
�أقل بكثري، ومنحها لل�سلطة �لتنفيذية. حتى �أن حزب �حلرية و�لعد�لة 
دعوته  يف  �لنظر  �أع���ادت  قد  �مل�سلمني  �لإخ���و�ن  جماعة  عن  �ملنبثقة 
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�لأرجح  على  وذلك  �سرف،  برملاين  بنظام  طويلة  فرتة  منذ  �ملطالبة 
ي�سغلها  �سعيفة  رئا�سة  على  �لإبقاء  خالل  فمن  �إ�سرت�تيجية.  لأ�سباب 
مر�سح غري منتم حلزب �حلرية و�لعد�لة، ميكن جلماعة �لإخو�ن �إد�رة 
توقعات �جلماهري لأد�ئها ب�سكل �أف�سل. وميكن �أن يوجه حزب �حلرية 
و�لعد�لة �للوم ب�سهولة �أكر يف حالة �أي �إخفاقات ملحوظة على �سيا�سة 

�حلكومة �إذ� �ساركت يف حتمل �أعباء �حلكم.

�ملهمة  ف��اإن  �جلمهورية،  رئي�س  من�سب  على  �لإب��ق��اء  �فرت��س  على 
�سلطاتها  من  �حلد  هي  �ستكون  �لتاأ�سي�سية  للجمعية  و�سوًحا  �لأك��ر 
للجمعية  ويحق  مقيدة.  غري  �أخ��رى  تنفيذية  �سلطة  ظهور  لتفادي 
تعيني  يف  للرئي�س  �حل�سرية  �ل�سلطة  يف  �لنظر  �إع��ادة  �لتاأ�سي�سية 
�لوزر�ء،  وجمل�س  �لعليا  �لد�ستورية  �ملحكمة  مثل  �حل�سا�سة  �ملنا�سب 
مما يجعل هذه �لتعيينات تخ�سع ملو�فقة �ل�سلطة �لت�سريعية �أو يجعل 
�ل�سلطة �لت�سريعية نف�سها م�سوؤولة عن تعيينات معينة. كما ينبغي على 
ملدة  رئا�سة �جلمهورية  فرتة  تقييد  تنظر يف  �أن  �لتاأ�سي�سية  �جلمعية 
للتجديد مرة و�حدة، كما هو من�سو�س عليه يف  قابلة  �سنو�ت،  �أربع 

�لد�ستور �ملوؤقت.

يبدو �أن هناك �هتمام �سعيف يف وجود �سلطة ت�سريعية من جمل�سني، 
ولكن نظًر� لل�سرعة �لكبرية �لتي �سيكتب بها �لد�ستور �جلديد، فقد 
تنظيم  �أعيد  �إذ�  �ملوؤ�س�سي.  �سبيل �جلمود  على  �ل�سورى  يظل جمل�س 
ب��اإج��ر�ء  يو�سى  ف��اإن��ه  �جل��دي��د،  �لد�ستور  يف  �ل�سورى  جمل�س  و�سع 
�أع�ساء  ثلث  تعيني  يف  �لرئي�س  �سلطة  �إلغاء  مثل  �أ�سا�سية،  تغيري�ت 

جمل�س �ل�سورى. 

بعيًد�  تنتقل  تخيل م�سر  �لرغم من �سعوبة  فاإنه على  ويف �خلتام، 
�لتاأ�سي�سية  �جلمعية  على  ينبغي  فاإنه  �لوحدوية،  �لدولة  منوذج  عن 
وجعل  وطنية،  دون  وحد�ت  �إىل  �لختيار  �سالحيات  نقل  يف  �لنظر 
من�سب �ملحافظ وظيفة منتخبة بدل من تعيني �سخ�س ما من قبل 

رئي�س �جلمهورية.

�حلقوق �لأ�سا�سية 

هي  �لد�ستورية  �لن�سو�س  ملعظم  �لأخ��رى  �لأ�سا�سية  �لوظائف  ومن 
حتديد �حلقوق �لأ�سا�سية. وبالتاأكيد، فاإنه من �لأهمية مبكان �أن ت�سرد 
هذه �حلقوق يف �لد�ستور �مل�سري �جلديد، ولكن من �ملهم �أن نتذكر 
�أن �لد�ستور �ل�سابق كان بالفعل وثيقة قوية �إىل حد ما يف هذ� �ل�سدد. 
فقد ت�سمن د�ستور 1971 مو�د تن�س على حماية حرية �لتعبري )�ملادة 
 ،)54 )�مل��ادة  �لتجمع  وحرية   ،)48 )�مل��ادة  �ل�سحافة  وحرية   ،)47
�لأخرى  �لأمور  وحرية تكوين �جلمعيات )�ملادة 55( وغري ذلك من 
�لكثرية. �إل �أن �لقو�نني �لقمعية �لتي تدير عملية �لنتخابات، ون�ساط 
�لأحز�ب �ل�سيا�سية، وو�سائل �لإعالم، و�لنقابات �لعمالية، و�لنقابات 
�ل�سيا�سية و�لجتماعية ل ز�لت  �ملهنية، وغريها من جمالت �حلياة 

حتى �لآن تفرغ هذه �لن�سو�س �لد�ستورية من معانيها.26 

يف  عليها  �ملن�سو�س  �حل��ق��وق  �سمانات  ب��ني  �لنف�سام  ه��ذ�  وك��ان 
�ل�سلطة  ل�سيطرة  نتيجة  �لكتب  يف  �ملتخلفة  و�ل��ق��و�ن��ني  �لد�ستور 

قد  �مل�سكلة  هذه  ولكن  �ل�سكلية.  �لت�سريعية  �ل�سلطة  على  �لتنفيذية 
»وفقا  مثل  بعبار�ت  �لأ�سا�سية  �حل��ق��وق  م��و�د  تقييد  ع��رب  تفاقمت 
�ملثال،  �سبيل  فعلى  �لقانون«.  يف  عليه  من�سو�س  هو  و«كما  للقانون« 
تكوين  »للمو�طنني �حلق يف  �ملادة �خلام�سة من د�ستور 1971  تن�س 
هذه  ويف  �لقانون.«  يف  �ملبني  �لوجه  على  وذلك  �ل�سيا�سية  �لأح��ز�ب 
قانون  �لنتخابات،  تدير  �لتي  �ملو�سوعية  �لت�سريعات  كانت  �لأثناء، 
على  �ل�سيطرة  �إحكام  للنظام  تتيح   ،1977/44 �ل�سيا�سية  �لأح��ز�ب 
م�ستمر  ب�سكل  �ملقيدة  �حلقوق  كتلك  و�إ���س��ار�ت  �ل�سيا�سي.  �مللعب 
د�ستورية  يف  للطعن  للمو�طنني  بالن�سبة  �أكرب  ب�سكل  �لأمر  وت�سعيب 

�لت�سريعات �ملتخلفة.

من  لب��د  و�أن��ه  مطلقة  لي�ست  �حلقوق  معظم  �أن  �سحيًحا  ك��ان  و�إن 
ت�سريعات مو�سوعية لتنظيم بع�س �لأن�سطة مثل �مل�ساركة �ل�سيا�سية، 
�لأ�سا�سية  �حلقوق  تقيد  �أل  �ل��ق��ادم  �مل�سري  �لد�ستور  يف  فينبغي 
تن�س  �أن  ينبغي  بل  �لطريقة.  بهذه  مو�سوعية  قو�نني  �إىل  بالإحالة 
و�لإر���س��اد�ت  �ل�سروط  على  �لد�ستور  يف  �ل���و�ردة  �حلقوق  �سمانات 
�سبيل  على  �لأ�سا�سية.  �حلقوق  تقييد  مبوجبها  ميكن  �لتي  �ملحددة 
د�ستور  ين�س  �لأ�سا�سية،  باحلقوق  مف�سلة  قائمة  تقدمي  بعد  �ملثال، 

جنوب �أفريقيا على، 

»ل يجوز تقييد �حلقوق �ملن�سو�س عليها يف وثيقة �حلقوق �إل... 
بحيث يكون �لتقييد معقوُل ومربًر� يف جمتمع منفتح ودميقر�طي 
يف  �لأخذ  مع  و�حلرية،  و�مل�ساو�ة  �لإن�سان  كر�مة  على  قائم 
طبيعة  )�أ(  ذلك:  يف  مبا  �ل�سلة،  ذ�ت  �لعو�مل  بجميع  �لعتبار 
�حلق )ب( �أهمية �لغر�س من �لتقييد )ج( طبيعة ومدى �لتقييد 
تقييًد�  �أقل  و�سيلة  )ه(  منه  و�لغر�س  �لتقييد  بني  �لعالقة  )د( 

لتحقيق �لغر�س...« 

على  �حل��ف��اظ  ذ�ت��ه��ا،  ح��د  ل ميكنها، يف  �ملقاطع  ه��ذه  مثل  ف��وج��ود 
�أكر تف�سياُل  �حلقوق �لأ�سا�سية، ولكن و�سع مو�د باحلقوق بطريقة 
كانت  حيث  �ل�سابق  �لد�ستور  �سياغة  من  فائدة  �أك��ر  بالتاأكيد  هو 

�حلقوق تعرف بالكامل تقريًبا بن�سو�س تقع خارج �لد�ستور نف�سه. 

حالة �لطو�رئ

حالة �لطو�رئ، �ملعمول بها تقريًبا منذ ن�سف قرن �ملا�سي، قد �أتاحت 
لل�سلطات �مل�سرية �لقدرة على �للتفاف على �لعديد من �ل�سمانات 
�لقانونية �ملن�سو�س عليها يف �لد�ستور. وكان يتم جتديد �لعمل بقانون 
�لإره��اب،  مو�جهة  ��سم  كل عامني حتت  كال�ساعة،  دورًي��ا،  �لطو�رئ 
حماكم  �إىل  �لعادي  �لق�ساء  من  �حلالت  بنقل  للحكومة  ي�سمح  مما 

�أمن �لدولة.

�ل�سروط  �أف�سل  حتديد  يتم  �أن  �جلديد  �مل�سري  �لد�ستور  يف  فيجب 
�لتي ميكن يف ظلها �إعالن حالة �لطو�رئ، كما يف حالة �حلرب مثال، 
و�لع�سيان �مل�سلح، �أو �لكو�رث �لطبيعية. كما يجب �أن يحدد �لد�ستور 
�لأجز�ء  على  فقط  تطبيقها  يحدد  و  �لطو�رئ  حلالة  �لق�سوى  �ملدة 
�ملتاأثرة يف �لبالد. ويف �خلتام، يجب �أن تكون هناك متابعات لإعالن 
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حالة �لطو�رئ من قبل �ل�سلطة �لت�سريعية، و�سلطة ق�سائية م�ستقلة، 
�سرورة  هنالك  كان  �إن   - للتجديد  وطني  ��ستفتاء  خالل  من  و/�أو 
�لدولية،  �ملعايري  مع  �لإج��ر�ء�ت  هذه  تتما�سى  �أن  وينبغي  للتجديد. 
�لإن�سان �مل�سرية.27  وتر�سي �لدعو�ت �ل�سادرة من جماعات حقوق 
لي�ست عالًجا �سحرًيا،  �لثانية  للمرة  �ملف�سلة  �لد�ستورية  �ملو�د  وتلك 
باملقارنة مع  �لتف�سيل �سيمثل حت�سًنا ملحوًظا  ولكن وجود مزيد من 

�لد�ستور �ل�سابق.

�ل�ستقالل �لق�سائي 

حتظى �لآليات �لقانونية �لفعالة لإنفاذ �حلقوق �لأ�سا�سية بنف�س �لقدر 
من �لأهمية. فقد كانت �ل�سلطة �لق�سائية �إحدى �جلهات �لقليلة يف 
�ل�ستقالل عن  من  بقدر  تتمتع  كانت  �لتي  �ل�سابق  �ل�سيا�سي  �لنظام 
هيمنة �ل�سلطة �لتنفيذية على مدى �لعقود �ل�ستة �ملا�سية يف م�سر.28 
�لق�سائية  �ل�سلطة  ��ستقالل  على  ين�س  �ل�سابق  �لد�ستور  كان  ولقد 
مت  ولكن   ،)166 )�مل��ادة  �لق�ساة  و��ستقالل  و165(،   65 )�مل��ادت��ني 
�لق�ساء  كون  ظل  ويف  للقانون«.  »وفقًا  باإ�سافة  �أخ��رى  مرة  تفعيلها 
منوًطا بالف�سل يف قو�عد �للعبة �ل�سيا�سية وحماية �حلقوق �لأ�سا�سية، 
�لكايف  بال�سكل  �جل��دي��د  �لد�ستور  يحدد  �أن  مبكان  �لأه��م��ي��ة  فمن 

�سمانات حمددة للحفاظ على ��ستقالل �لق�ساء. 

��ستقالل �لق�ساء هو مفهوم بالغ �ل�سعوبة يف �ملناد�ة به من �لناحية 
على  ينبغي  ولكن  �لتنفيذ.  حيز  يف  و�سعه  �لأ�سعب  من  بل  �لنظرية 
�جلمعية �لتاأ�سي�سية �أن ت�سرد �لآليات تف�سيلًيا يف �لد�ستور فيما يتعلق 
من  بدل  و�مليز�نيات  و�لن�سباط،  و�لإد�رة،  �لق�سائية،  بالتعيينات 
تركها بال حتديد حتى �سن �لت�سريع.29 كما يجب �أن يحظر �لد�ستور 
�جلديد �سر�حة �ملحاكم �ل�ستثنائية، مثل حماكم �أمن �لدولة، �لتي 
�لق�سائية  �ل�سلطة  لتجاوز  �ل�سابق  �لنظام  قبل  من  ت�ستخدم  كانت 
�لعادية. وقد �ساغ فقهاء �لقانون �مل�سري بالفعل مقرتحات للحفاظ 
وينبغي در��سة هذه  �لقانون.30  �سيادة  �لق�ساء وتعزيز  ��ستقالل  على 
�لتاأ�سي�سية  �جلمعية  �أع�ساء  قبل  من  ومناق�ستها  بعناية  �ملقرتحات 

و�ل�سعب ب�سفة عامة.

�لو�سع �ملبا�سر جلماعات حقوق �لإن�سان

ي�سعى مركز �لقاهرة حلقوق �لإن�سان، و 26 جمموعة من جمموعات 
�لإن�سان  �لإن�سان �لأخرى ملادة د�ستورية تكفل ملنظمات حقوق  حقوق 
و�سع مبا�سر لدى �ملحكمة �لد�ستورية �لعليا. وهذ� من �ساأنه �أن ي�سهل 
و�لآليات  �لقو�نني.31  د�ستورية  يف  �لطعن  �حلقوقية  �ملجموعات  على 
�خليار  هو  وذل��ك  �لأخ��رى،  �لد�ساتري  يف  م�سونة  �ملماثلة  �لقانونية 
�لذي ينبغي �أن يوؤخذ على حممل �جلد يف �لد�ستور �مل�سري �جلديد.

�لقانون �لدويل 

�لع��رت�ف  �لإن�سان،  حقوق  �لتز�مات  لتعزيز  �لأخ��رى  �لطرق  وم��ن 
�سر�حة بالتز�مات �لدولة جتاه �لقانون �لدويل يف �لد�ستور �جلديد. 
وت�سعى مبادرة مركز �لقاهرة حلقوق �لإن�سان �إىل »تكري�س �لت�سل�سل 

�لهرمي لالتفاقيات �لدولية حلقوق �لإن�سان على �لت�سريعات �مل�سرية، 
مما يجعلها معر�سة خلطر �لإلغاء �أو �لتعديل �أو �لتعليق من قبل �أي 
�لد�ستورية  �إدر�ج مثل هذه �ملادة  �مل�ستبعد جًد�  قانون لحق«.32 ومن 
�لتاأ�سي�سية  �جلمعية  كانت  �إذ�  ولكن  �حل��ايل.  �ل�سيا�سي  �ل�سياق  يف 
ترغب يف �لنظر يف هذ� �خليار، فهناك �لعديد من �لنماذج �لناجحة 
�ملثال، ين�س بو�سوح  �أفريقيا، على �سبيل  لدر��ستها. فد�ستور جنوب 
على �أن �أي حمكمة يجب �أن تر�عي �لقانون �لدويل عند تف�سري وثيقة 

�حلقوق �خلا�سة بهم. 

جلنة حقوق �لإن�سان

و�لحتمال �لآخر هو متكني جلنة م�ستقلة حلقوق �لإن�سان يف �لد�ستور 
�جلديد. ويف حني �أن هذه �ملو�د نادرة ن�سبيا، فاإن �ملمار�سة �أ�سبحت 
�أنحاء  جميع  يف  د�ستوًر�  ع�سر  �ثنا  وهناك  متز�يد.  نحو  على  �سائعة 
�لعامل �لآن متنح �سلطات �لتحقيق �مل�ستقلة �إىل جلان حقوق �لإن�سان.33 
وهناك عدد قليل، مثل د�ستور �لفلبني، ي�سيف تكليف �أدو�ر معينة مثل 
مر�قبة �أو�ساع �ل�سجون ومر�كز �لحتجاز، و�لتحقق من �متثال �لدولة 

بالتز�مات �ملعاهد�ت �لدولية. 

�لقومي  �ملجل�س  عن  للحقوق  جديدة  جلنة  �ستميز  �ل�سلطات  وه��ذه 
حلقوق �لإن�سان )NCHR( �لذي �أ�س�س مبوجب �لقانون 2003/94 يف 
ظل نظام مبارك. فعلى �لرغم من �أن �ملجل�س �لقومي حلقوق �لإن�سان 
ي�سم نا�سطني يف جمال حقوق �لإن�سان يتمتعون بنز�هة كبرية، ولكنه 
مل يكن مفعاًل نظًر� لأنه كان يعمل كهيئة ��ست�سارية بحتة، ولي�س لديه 

�سلطة حمددة، وكان يفتقر �إىل �إجر�ء تعيني م�ستقل وذو م�سد�قية. 

يف حني �أن �لبع�س قد يرى �أدو�ر جلنة �حلقوق �أكر مالئمة لل�سلطة 
لعبة  �أن��ه��ا  على  �لإن�����س��ان  حقوق  حماية  فهم  ينبغي  ول  �لق�سائية، 
حم�سلتها �سفر. كما �أن نظام مبارك قد �أوجد �آليات قانونية ز�ئدة 
عن �حلاجة لل�سيطرة على �حلياة �لجتماعية و�ل�سيا�سية، وموؤ�س�سات 
قانونية »ز�ئدة عن �حلاجة« كان ينبغي �أن تو�سع للم�ساعدة يف �لدفاع 
�لد�ستور  �للجنة يف  �إذ� مت متكني هذه  ودعمها.  �لإن�سان،  عن حقوق 
فيها  �لتعيني  و�إج���ر�ء�ت  وليتها  حتديد  فينبغي  �جلديد،  �مل�سري 

بو�سوح وعدم تركها للت�سريعات �لعادية. 

دور �جلي�س

كما  �ل�سائكة.  �لق�سايا  �أك��ر  هي  باجلي�س  �ملتعلقة  �مل��و�د  تعد  رمب��ا 
�لأعلى  �ملجل�س  �أثبت  �لدر��سة،  هذه  من  �لأول  �لن�سف  يف  در�سنا 
للقو�ت �مل�سلحة �هتمامه �لو��سح يف ت�سكيل جو�نب �لد�ستور �جلديد. 
و�أ�سارت وثيقة �ل�سلمي �إىل �أن �ملجل�س �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة يرغب 
يف حماية �جلي�س من �لرقابة �ملدنية مليز�نيته، ورمبا �حل�سول على 

دور د�ستوري لنف�سه يف جمال �حلكم �ملحلي. 

وتعد �لرقابة �ملدنية على �مليز�نية �لع�سكرية يف نهاية �ملطاف ق�سية 
و�حلكومة  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  بني  �ست�سوى  �سيا�سية 
�أن  �ملدنية  �لأف�سل ب�سكل و��سح للحكومة  �أنه من  �لقادمة. ويف حني 
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تتمتع برقابة مالية كاملة، �إل �أنه كثري� ما ت�سحب �لنتقالت �ل�سيا�سية 
مبو�ثيق حتمي م�سالح معينة للنظام �ل�سابق من �أجل ت�سهيل عملية 
�لنتقال �إىل نظام �سيا�سي جديد. ويف �لو�قع، يبدو �أن هذ� �لنوع من 
�حلرية  حزب  �أعلن  حيث  و�ساق،  قدم  على  بالفعل  يجري  �لتفاو�س 
على  �لق�سائية  �ملالحقة  من  ح�سانة  �جلي�س  مينح  قد  �أنه  و�لعد�لة 
�أثر وفاة �لع�سر�ت من �ملحتجني �لذين قتلو� منذ تويل �ملجل�س �لأعلى 
�لتفاقات  بتنحية  لكن   2011.34 فرب�ير  لل�سلطة يف  �مل�سلحة  للقو�ت 
�ل�سيا�سية جانًبا، فينبغي �أن يحدد �لد�ستور �جلديد �أن و�جب �جلي�س 
�أن  وينبغي  �خلارجيني.  �ملعتدين  من  �لبالد  عن  �لدفاع  هو  �لوحيد 
يحظر على �جلي�س حظًر� �سريًحا �سنع �ل�سيا�سات �لد�خلية و�لقيام 
للتفاو�س يف �لنظام  �لبنود هي بنود غري قابلة  �ل�سرطة. فهذه  بدور 

�لدميقر�طي و�لد�ستور يجب �أن ين�س عليها �سر�حة. 

ق�سايا جوهرية �أخرى

�لهامة  �لبنود  �لق�سايا �ملطروحة هنا لي�ست �ساملة. فهذه هي بع�س 
وهناك  مد�ولتها.  يف  �لتاأ�سي�سية  �جلمعية  تر�عيها  �أن  ينبغي  �لتي 
ق�سايا �إ�سافية للنظر فيها ومن ذلك �إمكانية تخ�سي�س ح�سة دنيا 
�لتي عفا عليها  و�إلغاء �حل�سة  �لت�سريعية،  لتمثيل �ملر�أة يف �ملجال�س 
�لزمن للعمال / �لفالحني يف �لنتخابات، �لتي مل تكن �إل �أد�ة �سيا�سية 
للنظام �ل�سابق، و�إمكانية وجود مادة د�ستورية تن�س على وجود جلنة 
م�ستقلة لالنتخابات. وب�سورة خمت�سرة، فاإن هناك جمموعة كبرية 
�جلمعية  قبل  من  فقط  لي�س  فيها،  �لنظر  ينبغي  �لتي  �لعنا�سر  من 

�لتاأ�سي�سية، ولكن �أي�سا من قبل �ل�سعب �مل�سري ب�سكل عام.

 التو�صيات املتعلقة بال�صيا�صات للمجتمع الدويل 

�ملنحى،  عميق  د�خلي  �ساأن  �مل�سري  �لد�ستور  كتابة  م�سروع  يعد 
ميكنها  طويل  د�ستوري  بتاريخ  حتظى  فم�سر  يكون.  �أن  ينبغي  كما 
�ل�ستفادة منه.35 ويف هذ� �ل�سدد، فاإن �أكر �لق�سايا �خلالفية �لتي 
ينبغي �لتعامل معها، مثل حتديد مو�سع �لإ�سالم يف �لنظام �لقانوين، 

يجب �أن تنبع من �لد�خل، ول ميكن فر�سها من �خلارج. 

�ملائة  يف   70 على  جمتمعة  �لإ�سالمية  �لأح���ز�ب  �سيطرة  ظل  ففي 
و�لحتاد  �ملتحدة  �لوليات  �سالح  يكون من  فقد  �ل�سعب،  من جمل�س 
ي�سمى  ما  فر�س  يف  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �ملجل�س  دعم  �لأوروب��ي 
ب�«�لنموذج �لرتكي«، حيث يتم تقييد �ملوؤ�س�سات �لأغلبية مثل �لربملان 
غري  �لد�ستورية  �لآل��ي��ات  ه��ذه  لكن  منتخبة.  غ��ري  مكاتب  قبل  م��ن 
�لليرب�لية قد تكون ق�سرية �لنظر على �أقل تقدير. حتى �أن �لليرب�ليني 
�لأكر �لتز�ًما، على �لرغم من قلقهم من �لآثار �ملرتتبة على هيمنة 
حزب �حلرية و�لعد�لة على �حلكومة، فاإنهم مقتنعني باأن م�سر يجب 
�ل�سيا�سي و�لليرب�لية يف  �أي توتر�ت بني �لإ�سالم  �أن تعمل من خالل 
�إطار مفتوح ودميقر�طي �إذ� كان �لبلد يف نهاية �ملطاف يف �سبيله �إىل 

تعزيز نظام حكم ليرب�يل دميقر�طي.

هو  �ملرحلة  هذه  يف  �لأوروب���ي  و�لحت��اد  �ملتحدة  للوليات  دور  �أه��م 
�لتعبري عن �لتوقعات �لو��سحة، �سو�ء يف �لعلن �أو من خالل �لقنو�ت 

�خللفية، فيجب �أن ل ي�سعى �ملجل�س �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة لرت�سيخ 
ملمار�سة �سغط على عملية  �أو  �ملحلي،  لنف�سه يف جمال �حلكم  دور 
�سيئة  �حلالية  �ل�سلمي  وثيقة  يف  �ملتوخاة  بالطرق  �لد�ستور،  كتابة 
و�لوليات  �لبحث.  هذ�  يف  قبل  من  نوق�ست  و�أن  �سبق  �لتي  �ل�سمعة 
�ملتحدة ب�سكل خا�س لديها نفوذ كبري ميكنها �أن متار�سه، وقد يتم 
ذلك يف �سورة م�ساعد�ت ع�سكرية وعالقة �لعمل �لوثيقة مع �أع�ساء 

�ملجل�س �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة. 

و�جل��ه��ات  �ملنطقة،  يف  و�حل��ك��وم��ات  �ل���دويل،  �ملجتمع  على  ينبغي 
�ل�سيا�سية �ملحلية �لفاعلة �أن يفكرو� يف �لكيفية �لتي ت�سري بها �ملرحلة 
�لنتقالية يف م�سر حتى �لآن على �لنقي�س من �لتجربة �لتون�سية. ففي 
حني متيزت �ملرحلة �لنتقالية يف م�سر بالتناف�س �ل�سديد �ملتز�يد بني 
�ل�سيا�سية  �لقوى  �لإ�سالميني و�لليرب�ليني، و�لي�ساريني، بينما تفادت 
�لأوىل  �لأيام  �ملبكر يف  �لتن�سيق  �ل�سعوبات من خالل  �لتون�سية هذه 
بعد �سقوط نظام بن علي. وقد �ساعدت »�لهيئة �لعليا لتحقيق �أهد�ف 
هيئة  وه��ي   - �لدميقر�طي«  و�لنتقال  �ل�سيا�سي  و�لإ���س��الح  �لثورة 
�لقوى  علي-  بن  بالرئي�س  �لإطاحة  �أعقاب  يف  ت�سكيلها  مت  حكومية 
عمل  �إط��ار  ب�ساأن  �لآر�ء  يف  تو�فق  حتقيق  على  �لتون�سية  �ل�سيا�سية 
�أفاد هذ� �لإجماع تون�س جيد�، حتى  عملية �لنتقال �ل�سيا�سي. ولقد 

يف خ�سم �ملناف�سة �ل�سر�سة خالل �لنتخابات. 

على �لنقي�س من ذلك، فاإن م�سر قد �فتقرت لوجود تو�فق �إجر�ئي، 
�مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �ملجل�س  لإد�رة  نتيجة  �لتوتر  حدة  وتفاقمت 
لل�سلطة ب�سكل خاطئ ومن جانب و�حد. فاإذ� خرجت م�سر من �لفرتة 
ف�سيكون  �لأ�سا�سية،  يكفل �حلقوق  م�ستقر  د�ستوري  بنظام  �لنتقالية 
�أن �سياغة  ذلك على �لرغم من �لعملية �لتي مل تتم حتى �لآن. ومع 
�لد�ستور مل تبد�أ بعد يف ليبيا و�حتمال مزيد من �لتحولت يف �سوريا 
�أن  �لقر�ر  �سناع  على  يتعني  فاإنه  �ملنطقة،  �أخرى يف  و�أماكن  و�ليمن 
يدر�سو� �حلالة �مل�سرية بو�سفها جر�س �إنذ�ر من كيفية عدم �ل�سروع 

يف عملية كتابة �لد�ستور. 
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بالتعاون مع وز�رة �خلارجية �لقطرية وموؤ�س�سة بروكنجز يف  ودعوة و�سائل �لإعالم لن�سر حتاليل بروكنجز. و ي�ساهم مركز بروكنجز �لدوحة، 
ت�سميم و تنظيم منتدى �أمريكا و�لعامل �لإ�سالمي �ل�سنوي، �لذي يجمع قادة بارزين يف جمالت �ل�سيا�سة و�لأعمال و�لإعالم و�لعامل �لأكادميي 
و�ملجتمع �ملدين، لإجر�ء �حلو�ر و�لنقا�س �ل�سروريني. ويف حتقيق ر�سالته، يحافظ مركز بروكنجز �لدوحة على قيم موؤ�س�سة بروكنجز �لأ�سا�سية، 

�أل وهي �لنوعية و �ل�ستقاللية و �لتاأثري.

نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة 



عن برنامج الإ�سالح والدميقراطية يف العامل العربي بجامعة �ستانفورد

ي�سعى برنامج �لإ�سالح و�لدميقر�طية يف �لعامل �لعربي يف مركز للدميقر�طية و�لتنمية و�سيادة �لقانون يف جامعة �ستانفورد �إىل فح�س �لديناميات 
�لجتماعية و�ل�سيا�سية �ملختلفة د�خل �لبلد�ن �لعربية وتطور �أنظمتها �ل�سيا�سية، مع �لرتكيز على �لآفاق، و�لظروف، و م�سار�ت �لإ�سالح �ل�سيا�سية  

�ملمكنة يف �ملنطقة.

يجمع هذ� �لربنامج بني �خلرب�ء و�ملمار�سني على حد �سو�ء - من �سناع �ل�سيا�سات و�أفر�د �ملجتمع �ملدين و�ملنظمات غري �حلكومية ، وو�سائل 
�لإعالم، و�ملجتمعات �ل�سيا�سية - ف�سال عن غريها من �جلهات �لفاعلة من خلفيات متنوعة يف �لعامل �لعربي، للنظر يف كيفية و �إمكانية حتقيق 

�لدميقر�طية وحكم �أكر ��ستجابة وخا�سع للم�ساءلة يف �ملنطقة ود�خل �لبلد�ن �لعربية حتديد�.

�لأبحاث  ينتج  و�أن  �لعربي،  �لعامل  يف  �ل�سيا�سي  و�لإ�سالح  �لر�سيد  باحلكم  �ملت�سلة  �لق�سايا  حول  فكريًا  مرجعًا  يكون  �أن  �إىل  �لربنامج  يهدف 
ي�ستفيد   . و�لأ�سو�ت  �لآر�ء  ملختلف  ي�سمح  �لعربي مما  �لعامل  �لعملي يف  �لتدريب  على  بذلك  مركزً�  و�ملدرو�سة  �لدقيقة،  و  �ل�سليمة،  �لأكادميية 
�لربنامج من �ملد�خالت �لغنية يف �ملجتمع �لأكادميي يف جامعة �ستانفورد، �أن كانت من �أع�ساء هيئة �لتدري�س للباحثني �أو طالب �لدر��سات �لعليا 

يف �جلامعة، ف�سال عن �سركائنا يف �لعامل �لعربي و�أوروبا.



عن م�سروع مركز بروكنجز الدوحة و جامعة �ستانفورد للتحولت العربية 

�لتنمية  ومركز  �لدوحة  بروكنجز  مركز  بني  م�سرتكة  مبادرة  هو  �لعربية"  للتحولت  �ستانفورد  جامعة  و  �لدوحة  بروكنجز  مركز  "م�سروع  �إن 
و�لدميقر�طية و�سيادة �لقانون يف جامعة �ستانفورد )CDDRL(. نظرً� لقلة عدد �لتحولت �لدميقر�طية يف �لعامل �لعربي و عدم وجود در��سات 
جدية تعاجلها، ظهرت حاجة حقيقية لتح�سني �لتفاهم بني �لعلماء و�سناع �ل�سيا�سة �لغربيني ونظر�ئهم �لعرب حول ما ميكن وما يجب �أن يحدث 
بعد هذه �لتحولت. يهدف هذ� �مل�سروع �إىل �جلمع بني �ل�سر�مة �لأكادميية و �لبحوث �مليد�نية، لتحليل و�إلقاء �ل�سوء على طبيعة �لتحولت �لعربية، 
مع �لرتكيز على ت�سميم �لنتخابات، و�سياغة �لد�ساتري، وتنمية �لأحز�ب �ل�سيا�سية، وعمليات �حلو�ر �لوطني. من خالل �إ�سر�ك علماء و خرب�ء 
عرب  و غربيني من خلفيات متنوعة. يوفر هذ� �مل�سروع �آر�ًء و �أبحاث جديدة و �أ�سلية من �ملنطقة �لعربية وخارجها للم�ساعدة يف توجيه �ل�سيا�سة 

و�لتنمية و تقدمي �مل�ساعدة للبلد�ن ذ�ت �لأهمية �لإ�سرت�تيجية.
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