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�صياغة د�ستور م�صر:
هل ميكن لإطار قانوين �أن يعيد �إحياء عملية االنتقال؟

امللخ�ص التنفيذي:
بو�صفه الوثيقة الأ�سا�سية لو�ضع �إط��ار للحكم� ،سيكون للد�ستور
امل�صري اجلديد ت�أثري دائ��م على القانون  ،وال�سيا�سة ،واملجتمع
امل�صري ل�سنوات قادمة .ومع ذلك ،ف�إن التحول يف م�صر يكاد يكون
درا�سة حالة يف كيفية عدم ال�شروع يف عملية كتابة الد�ساتري� .إذا
كانت م�صر تريد نظام ًا د�ستوري ًا م�ستقر ًا يحمي احلقوق الأ�سا�سية،
�سيكون ذلك على الرغم من �سوء �إدارة عملية االنتقال التي ميليها
املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة (.)SCAF
يت�صرف املجل�س بطريقة �أحادية اجلانب وغري �شفافة تغري قواعد
التحول ال�سيا�سي با�ستمرار لتنا�سب م�صاحله املتطورة .فقد اقرتح
املجل�س �سل�سلة من التعديالت على د�ستور عام  ، 1971والتي ي�ساهم
فيها اجلمهور بن�سبة �ضئيلة ،متجاه ًال بذلك اال�ستفتاء الوطني يف
�إعالنه الد�ستوري يف مار�س  .2011كما حاول بعد ذلك فر�ض مبادئ
توجيهية ل�صياغة الد�ستور التي من �ش�أنها احلفاظ على م�صاحله -
من خالل “وثيقة ال�سلمي” ال�سيئة ال�سمعة  -قبل الر�ضوخ لل�ضغط
ال�شعبي .فما زال �إطار توجيه عملية �صياغة الد�ستور غارق ُا يف حالة
الغمو�ض ملدة �سنة كاملة بعد �سقوط نظام الرئي�س ح�سني مبارك.
تهدد هذه العيوب الآن ب�أ�ضعاف املو�ضوعية يف الن�ص الد�ستوري
اجلديد نف�سه .لذلك ،ينبغي على اجلمعية الت�أ�سي�سية العمل على
تعزيز �شرعية الوثيقة من خ�لال تعزيز امل�شاركة مع االجتاهات
ال�سيا�سية املختلفة يف م�صر.
حتدد هذه الورقة  -وهي الأول من نوعها ت�صدر عن م�شروع مركز
بروكنجز ال��دوح��ة – جامعة �ستانفورد للتحوالت العربية � -أهم
الق�ضايا التي يتعني معاجلتها من قبل اجلمعية الت�أ�سي�سية ،وتقدم
التو�صيات التالية ملعاجلتها:
• ال�شريعة الإ�سالمية و احلقوق الليربالية � :سوف تظل املادة
الثانية من الد�ستور ال�سابق على الأرج��ح دون تغيري  ،والتي
تعلن �أن الفقه الإ�سالمي �سيكون امل�صدر الرئي�سي للت�شريع.
نظر ًا للتف�سريات العديدة لهذه امل��ادة ،ينبغي على الليرباليني
�أن يطالبوا ب�ضمانات د�ستورية قوية حلماية احلقوق الليربالية
وامل�ساواة يف املواطنة .وينبغي جتنب لغة “احلقوق اخلا�صة”
ملختلف الطوائف الدينية لأن مثل هذه ال�صياغة من �ش�أنها تقوية
امل�ؤ�س�سات الدينية على ح�ساب حقوق املر�أة ب�صفة خا�صة.

• م�ؤ�س�سات احلكم :ونظرا للتف�ضيل الوا�سع لنظام رئا�سي �أو
خمتلط ،ينبغي �أن يكون الرتكيز على كيفية احلد من �سلطات
الرئا�سة ملنع ظهور رئي�س �آخ��ر ذات �صالحيات وا�سعة و غري
مقيدة .وينبغي �أن ت�شمل هذه اجلهود تدابري �إ�ضافية للحد من
�صالحيات التعيني املتوفرة لرئي�س الدولة.
• احلقوق الأ�سا�سية :يجب على الد�ستور اجلديد �أن يف�صل احلقوق
الأ�سا�سية  -وكثري منها موجودة بالفعل يف د�ستور  - 1971مع
جتنب العبارات امل�ؤهلة مثل “وفقا للقانون” و “كما هو من�صو�ص
عليه يف القانون ”.وك�م��ا يجب �أن تف�صل �ضمانات احلقوق
الأ�سا�سية الظروف التي ميكن من خاللها ح�صر تلك احلقوق.
• حالة الطوارئ :ينبغي على الد�ستور اجلديد �أن يحدد �أف�ضل
الظروف التي ميكن من خاللها �إعالن حالة الطوارئ .كذلك،
ينبغي �أن يحدد املدة الق�صوى التي ميكن �أن ت�ستمر فيها تلك
احلالة و على �أي �أجزاء من البالد ميكن تطبيقها.
• ا�ستقالل الق�ضاء :ومن الأهمية مبكان �أن ي�ضع الد�ستور اجلديد
�ضمانات حم��ددة للحفاظ على ا�ستقالل الق�ضاء .وينبغي �أن
يحدد �آل�ي��ات التف�صيل ع��ن للتعيينات الق�ضائية ،والإدارة،
واالن�ضباط ،وامليزانيات بدال من ترك حتديدها ل�سنت�شريع .كما
ينبغي النظر يف مقرتحات فقهاء القانون امل�صري التي �صيغت
بالفعل ،من قبل اجلمعية الت�أ�سي�سية واجلمهور بوجه عام.
• �آل�ي��ات ح�ق��وق الإن�سان :وينبغي النظر يف ع��دد من اخليارات
املتعلقة بحقوق الإن�سان يف الد�ستور اجلديد .ميكن �أن ت�شمل
هذه توفري منظمات حقوق الإن�سان �صلة مبا�شرة مع املحكمة
الد�ستورية العليا ،واالع�تراف بلتزامات الدولة جتاه القانون
الدويل ،ومتكني جلنة م�ستقلة حلقوق الإن�سان.
يجب على املجتمع ال��دويل �أن ي��درك �أهمية ال�سماح لد�ستور م�صر
ب�أن يخرج بطريقة ع�ضوية� .أهم دور ميكن �أن تلعبه الواليات املتحدة
واالحت��اد الأوروب��ي يف هذه املرحلة هو للتعبري عن توقعات وا�ضحة،
�سواء يف العلن �أو من خالل قنوات خلفية ،ال ت�سمح للمجل�س الأعلى
للقوات امل�سلحة �أن ير�سخ دور ًا لنف�سه يف جمال احلكم املحلي .فمع
الت�أخري يف �صياغة الليبي واحتمال املزيد من التحوالت يف �سوريا
واليمن و�أماكن �أخ��رى يف املنطقة ،يتعني على �صناع القرار درا�سة
احلالة امل�صرية بو�صفها حكاية حتذر من كيفية عدم ال�شروع يف
عملية كتابة الد�ساتري.

�صياغة د�ستور م�صر
املقدمة
مع انتهاء االنتخابات الربملانية ،تخطو م�صر �أهم خطواتها التالية نحو
التحول ال�سيا�سي امل�ضطرب ،وهي �صياغة د�ستور جديد للجمهورية.
وبو�صفه وثيقة �أ�سا�سية تر�سي �إطار عمل للحكومة� ،سيكون للد�ستور
اجلديد �أثر دائم على القانون وال�سيا�سات واملجتمع يف م�صر .ذلك �أن
الد�ستور اجلديد يقدم فر�صة فريدة للم�صريني لإعادة ت�شكيل قواهم
ال�سيا�سية ،وحفظ احلقوق الأ�سا�سية ،و�إعادة هيكلة �إجراءات احلكم.
ومع ذلك ،فعلى الأرجح �أن عملية كتابة الد�ستور �سي�شوبها اال�ضطراب،
ذلك �أن ظال ًال من ال�شك ال تزال تخيم على امل�شوار املقطوع حتى الآن
وكذلك على النتائج .فلقد تراجعت الثقة يف املجل�س الأعلى للقوات
امل�سلحة نتيجة لعدم انتظام عملية التحول ال�سيا�سي يف م�صر و�سيطرة
املجل�س عليها من جانب واحد .وقد �أدى �سوء �إدارة التحول يف تفاقم
التوترات بني التوجهات الليربالية والي�سارية والإ�سالمية نظ ًرا لوجود
جهات فاعلة خمتلفة تعمل على تطوير الأجندات املت�صارعة يف م�شهد
�سيا�سي �سريع التغري.
تبحث هذه الورقة �أهم الق�ضايا واجلهات الفاعلة يف عملية �صياغة
الد�ستور يف م�صر ،مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على مدى احتمال �أن
ي ��ؤدي الق�صور الإج��رائ��ي �إىل عيوب جوهرية يف الد�ستور اجلديد
نف�سه .كما تلفت االنتباه �إىل الهوة بني «�أف�ضل املمار�سات» يف ت�صميم
الد�ستور وال��واق��ع ال�سيا�سي للتحول يف م�صر .كما تقدم تو�صيات
�سيا�سية يف �ضوء هذه الوقائع.

�ضرورات �إجرائية يف و�ضع الد�ستور
لكل د�ستور طبيعة فريدة يف كتابته .ومع ذلك ،ف�إن اخلرباء يف كتابة
الد�ساتري ي�ؤكدون على �أهمية �إج��راءات انتخابات �شاملة و�شفافة
واحل�صول على ت�أييد اجلهات ال�سيا�سية الرئي�سية الفاعلة ،و�أن يكون
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لدى اجلمهور �شعور بامللكية.
ينبغي �أن تهدف �أيه عملية ذات م�صداقية �إىل بناء توافق يف الآراء
حول �إج��راءات �صنع القرار ،و�سل�سلة اخلطوات نحو ا�ستفتاء وطني
يدخل الد�ستور اجلديد حيز التنفيذ .كما ينبغي لأية عملية �شاملة �أن
توفر و�سيلة جلماعات املجتمع املدين والأحزاب ال�سيا�سية والزعماء
الدينيني ،ونقابات العمال ،وعامة النا�س للم�شاركة يف مداوالت ذات
مغزى .غري �أن تنظيم مثل هذه العمليات التداولية ،وبخا�صة يف حلظة
التحول ال�سيا�سي ،ي�ستغرق وقتًا طوي ًال وي�صعب القيام به على �أقل
تقدير .لكن معظم اجلهود الرامية �إىل كتابة الد�ستور خالل ربع
القرن املا�ضي قد ركزت كث ًريا على الإج��راءات مثلما على املحتوى،
وهذا مرده حلقيقة ب�سيطة مفادها �أن ال�شرعية الإجرائية هي التي
ت�شكل الت�صورات لل�شرعية املو�ضوعية للمنتج النهائي.
ومع و�ضع «�أف�ضل املمار�سات» هذه يف االعتبار ،ف�إن التحول امل�صري
�آخذ يف الت�شكل ليكون درا�سة حالة يف كيفية عدم البدء يف �إجراءات
كتابة الد�ستور .فلو �أرادت م�صر اخلروج من حتولها بنظام د�ستوري

م�ستقر يحمي احلقوق الأ�سا�سية ،فلن ي�أتي هذا الد�ستور �إال مبا ميليه
املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة احلاكم للبالد ،وذلك على الرغم من
�سوء �إدارة عملية التحول.

�أوجه الق�صور الإجرائية يف عملية التحول يف م�صر
انتهاء العمل بد�ستور 1971
عندما ع ّلق املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة العمل بد�ستور  1971بعد
يومني من �سقوط نظام مبارك ،كان ثمة فراغ قانوين ال يزال يتعني
مل�ؤه .ويف غياب �أي �إطار د�ستوري من �أي نوع ،غيرّ املجل�س الأعلى
للقوات امل�سلحة اجلدول الزمني والإجراءات املنظمة لعملية التحول
ال�سيا�سي يف م�صر عدة مرات لتتنا�سب مع م�صاحله املتطورة .و�إذا
ا�ستعر�ضنا ب�إيجاز نقاط التحول الكربى ،واالنتكا�سات ال�سيا�سية
املفاجئة ،يت�ضح لنا مل��اذا افتقد املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة،
وعملية التحول نف�سها ،قد ًرا كب ًريا من ال�شرعية.
قام املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة لدى ت�سلمه ال�سلطة يف البالد
بتعيني جلنة ت�ضم خربا ًء قانونيني ل�صياغة التعديالت لد�ستور .1971
ومل تكن هذه عملية علنية وقائمة على امل�شاركة .حيث ا�ستبعد املجل�س
الأعلى للقوات امل�سلحة متثيل جميع الأحزاب واالجتاهات ال�سيا�سية
با�ستثناء ع�ضو واح��د من جماعة الإخ��وان امل�سلمني ،وه��و �صبحي
�صالح 3.ويف غياب لل�شفافية وامل�سائلة العامة� ،أغلقت املداوالت .كانت
هذه العملية �أحادية اجلانب وال تت�سم بال�شفافية ،الأمر الذي جعلها
متاما مع املداوالت العلنية والعامة التي عاد ًة ما
على طريف النقي�ض ً
يو�صي بها خرباء الد�ساتري لتحقيق �إجماع وطني وا�سع قدر الإمكان.
وم��ع ذل��ك� ،أعلنت جلنة الإ��ص�لاح الد�ستوري جمموعة من ت�سعة
تعديالت لد�ستور ع��ام  1971بعد � 10أي��ام من اجلل�سات املغلقة.
و�أُج��ري ا�ستفتاء وطني بعد �أ�سبوعني فقط .يف الواقع ،اقت�صر دور
العامة ،حتى الأح��زاب ال�سيا�سية الفاعلة منهم ،على امل�شاركة يف
الت�صويت بالرف�ض �أو القبول على حزمة التعديالت.
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فبينما ك��ان ال�شعب يقيم التعديالت املقرتحة ،ب��رزت وجهتا نظر
متعار�ضتان .فقال امل�ؤيدون للتعديالت �أنها �أف�ضل و�سيلة ل�ضمان
خ��روج �سريع للقوات امل�سلحة م��ن احل�ي��اة ال�سيا�سية .بينما كان
الكثريون ي��رون �أن اال�ستفتاء هو ت�صويت على ما �إذا ك��ان �سيتم
الإبقاء على مواد ال�شريعة الإ�سالمية ،خو ًفا من تعر�ضها للخطر �إذا
متاما .فذهب الإخوان امل�سلمون لت�أييد التعديالت
كتب د�ستور جديد ً
الد�ستورية ،وكذلك فعل كثري من امل�صريني من جميع القطاعات ممن
�أ�صيبوا بالهلع املتزايد نتيجة لتدهور الأمن العام.
�أما الآخ��رون الذين عار�ضوا التعديالت ب�شدة على �أ�سا�س �أنها مل
تقدم فا�ص ُال قاط ًعا عن املا�ضي .فامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية مل تتغري �إىل
حد كبري ،وخ�شي النقاد �أن يكون الأم��ر جمرد م�س�ألة وقت قبل �أن
يحكم بقايا النظام القدمي� ،أو بع�ض القوى ال�سيا�سية الأخرى غري
الليربالية� ،سيطرتهم .كما �أن معار�ضي التعديالت ي�شعرون بالقلق

تامر م�صطفى هو �أ�ستاذ م�شارك و �أ�ستاذ كر�سي �ستيفن جي�سرلو�سكي يف جامعة �سيمون فريزر يف فانكوفر بكندا .وهو م�ؤلف كتاب ال�صراع على
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ال�سلطة الد�ستورية :التطور القانوين و ال�سيا�سي واالقت�صادي يف م�صر (مطبعة جامعة كامربدج .)2007

�صياغة د�ستور م�صر
من �أن اجلدول الزمني ال�سريع ال مينح اجلماعات ال�سيا�سية الوليدة
(اق��ر�أ :االجتاهات غري الإ�سالمية) وقتًا كاف ًيا لتنظيم االنتخابات
الرئا�سية والربملانية .وحث عدد كبري من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
الفاعلة على الت�صويت ب� �ـ»ال» يف اال�ستفتاء ،مب��ا يف ذل��ك معظم
منظمات املجتمع املدين و�أح��زاب املعار�ضة الر�سمية ،واملجموعات
ال�شبابية ،واملر�شحني الرئا�سيني البارزين مثل حممد الربادعي
وعمرو مو�سى .5.وحث ه�ؤالء النقاد على عقد جمعية د�ستورية وا�سعة
و�شاملة قبل االنتخابات .ومع ذلك ،فقد حظيت التعديالت باملوافقة
يف  19مار�س 2011 ،بن�سبة 77باملائة.

الإعالن الد�ستوري
على الرغم من �أن اال�ستفتاء كان معني ًا بالتعديالت التي �أدخلت على
د�ستور � ،1971إال �أن املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة قد غري امل�سار،
و�أ�صدر «الإع�لان الد�ستوري امل�ؤقت» يف  30مار�س .2011 ،ويعمل
حال ًيا بهذه الوثيقة ،التي تت�ألف من  63مادة ،كد�ستور م�ؤقت حتى يتم
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متاما.
�صياغة د�ستور جديد ً
مثلت مقدمة الإعالن الد�ستوري تطو ًرا مفاج ًئا .فقد �أدرجت الوثيقة
امل�ؤقتة معظم ما �صيغ يف التعديالت الد�ستورية ،لكنها حلت حمل د�ستور
 1971متا ًما 7.وكان املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة قد غري القواعد
التي حتكم املرحلة االنتقالية يف م�صر بعد ع�شرة �أيام فقط من �إجراء
ا�ستفتاء وطني .ف�أعاد الإعالن فتح النقا�ش حول ت�سل�سل االنتخابات
وو�ضع د�ستور جديد ،وهي املناق�شة التي ر�سمت مرة �أخرى انق�سامات
�سيا�سية ،بني الإخوان امل�سلمني وغريها من اجلماعات الإ�سالمية التي
ترغب يف �إج��راء االنتخابات �أوال ،والي�ساريني والليرباليني الراغبني
جد ًيا يف كتابة الد�ستور اجلديد قبل االنتخابات.

اجلدل حول «املبادئ فوق الد�ستورية»
ت��ده��ورت الثقة يف املجل�س الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة وكذلك احلال
بالن�سبة للتوافق بني قوى املعار�ضة عندما بد�أ نائب رئي�س الوزراء
علي ال�سلمي يف توزيع م�سودات لوثيقة تهدف �إىل حتديد «املبادئ
ف��وق الد�ستورية» للأخذ بها يف عملية �صياغة الد�ستور 8.تناولت
«وثيقة �سلمي» ،كما �أ�صبحت معروفة فيما بعد ،خماوف الليرباليني
من �إمكانية ت�شكيل حكومة بقيادة الإ�سالميني 9.ف�أعطت الأولوية ملبد�أ
«الدولة املدنية» وذكرت بالتف�صيل عددًا من احلقوق الليربالية التي
يجب احلفاظ عليها يف الد�ستور اجلديد .لكن الوثيقة ت�ضمنت � ً
أي�ضا
مقرتحات �أخرى مريبة ت�سعى �إىل تر�سيخ �سلطة اجلي�ش يف احلكم
املحلي .وعلى الرغم من �أن الوثيقة كانت ظاهر ًيا وك�أنها مبادرة من
ال�سلمي وحده� ،إال �أنه كان مفهوما لدى الكثريين �أنها حتظى بالت�أييد
ال�ضمني للمجل�س الع�سكري� ،إذا مل تكن حتظى بالدعم الكامل.
و�ضوحا ملا ي�سعى
وبالتايل ف��إن وثيقة ال�سلمي متثل البيان الأك�ثر
ً
املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة لفر�ضه يف عملية كتابة الد�ستور.
اقرتحت الوثيقة حتت الق�سم الأول املعنون بـ»املبادئ الأ�سا�سية»� ،أن
ميزانية اجلي�ش يجب �أن ال تخ�ضع لإ�شراف مدين .وبدال من ذلك،

ينبغي �أن يكون املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة «وح��ده هو امل�س�ؤول
عن جميع امل�سائل املتعلقة بالقوات امل�سلحة ،ومناق�شة ميزانيتها،
التي ينبغي �أن تدرج كرقم واحد يف امليزانية ال�سنوية للدولة» .كما
�أعلنت الوثيقة �أن املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة «هو املخت�ص الوحيد
باملوافقة على جميع م�شاريع القوانني املتعلقة بالقوات امل�سلحة قبل �أن
تدخل حيز التنفيذ» 10.هذه الفقرات ت�سعى بو�ضوح �إىل احلفاظ على
اال�ستقاللية امل�ؤ�س�سية للمجل�س الع�سكري وامل�صالح املالية ال�ضخمة
اخلا�صة به.
وهناك فقرات �أخرى تخ�ص املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة بدور يف
احلكم املحلي .ومما ينذر بال�سوء� ،أنه قد طلب من اجلي�ش «الدفاع
عن ال�شرعية الد�ستورية» .وقد اقرتح قيام «جمل�س الدفاع الوطني»
غري وا�ضح املعامل بدرا�سة « ...جميع امل�سائل املتعلقة ب�أمن و�سالمة
11
الوطن».
ً
خمططا لت�شكيل جمعية ت�أ�سي�سية من
كما طرحت وثيقة ال�سلمي
12
 100ع�ضو يكلفون ب�صياغة الد�ستور اجل��دي��د .كما اقرتحت
مراجعة املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة لأعمال اجلمعية الت�أ�سي�سية
و�إحالة امل�سائل �إىل املحكمة الد�ستورية العليا للمراجعة امللزمة
يف حالة اخل�لاف بني املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة واجلمعية
الت�أ�سي�سية 13.ويف اخلتام ،و�ضعت �آلية للمجل�س الع�سكري لتعيني
جمعية ت�أ�سي�سية جديدة يف حال عدم �إعداد م�سودة الد�ستور يف
غ�ضون �ستة �أ�شهر 14.وال تفر�ض التعديالت الد�ستورية وال الإعالن
الد�ستوري ال�صادر عن املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة مثل هذه
القيود على عملية كتابة الد�ستور.
وقد القى االق�تراح نتائج عك�سية للغاية .فغ�ضب معظم الليرباليني
والي�ساريني ،مم��ن يفرت�ض �أن�ه��م اجلمهور امل�ستهدف ،م��ن فكرة
التنازل عن الكثري �إىل اجلي�ش� 15.أما الإخوان امل�سلمون وغريها من
اجلماعات الإ�سالمية الأخرى فقد �أبدت ا�ستياءها كذلك من حماولة
فر�ض مبادئ توجيهية م�سبقة على برملان منتخب بحرية .وازداد
االرتياب بني الليرباليني والإ�سالميني .ولكن يف النهاية القت �شرعية
املجل�س الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة والعملية االنتقالية نف�سها احلد
الأق�صى من التقوي�ض.
فقد خ�سر اجلي�ش بالفعل قدرا كبريا من الت�أييد ب�سبب اال�ستخدام
املتكرر للقوة املفرطة �ضد املتظاهرين ،وحماكمة ما يزيد عن 12000
م��ن املدنيني يف حماكم ع�سكرية ،واحلملة على و�سائل الإع�لام
امل�ستقلة ،وغريها من املمار�سات اجلائرة التي مت توثيقها على نطاق
وا�سع من قبل منظمات حقوق الإن�سان املحلية والدولية 16.وقد �أذكت
هذه املمار�سات� ،إىل جانب الغ�ضب من وثيقة ال�سلمي ،الغ�ضب الذي
كان موجها �ضد املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة يف �شوارع القاهرة يف
 24-19نوفمرب.2011 ،
وقد قدمت احلكومة تنازلني .فرتاجعت عن وثيقة ال�سلمي وعجلت
باالنتخابات الرئا�سية �إىل يونيو  ،2012وهو ما ميكن االنتقال املبكر
�إىل احلكم املدين .ومع ذلك ،فقد �صار ينظر �إىل كال التنازلني على
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�صياغة د�ستور م�صر
�أنه مناورات تكتيكية بدال من بذل جهود حقيقية ال�ستعادة ال�شرعية
للمرحلة االنتقالية .فبعد �أقل من �أ�سبوع واحد ،زايد املجل�س الأعلى
للقوات امل�سلحة على الأداء القوي للأحزاب الإ�سالمية يف اجلولة
الأوىل من االنتخابات الربملانية واقرتح مرة �أخرى �أن اجلي�ش �سيلعب
دو ًرا مبا�ش ًرا يف �صياغة الد�ستور اجلديد من �أجل منع هيمنة اجتاه
واحد على العملية 17.وم�ساهمة منه يف زيادة اللغط ،تراجع املجل�س
الأعلى للقوات امل�سلحة عن هذا البيان بعد �أي��ام مرة �أخ��رى فيما
بعد 18.وقد �أدى التذبذب ال�سريع للمجل�س الع�سكري �إىل تفاقم ال�شعور
املتزايد بالفعل من االرتياب يف املرحلة االنتقالية يف م�صر.
كما كان التزام املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة بتقدمي االنتخابات
الرئا�سية �إىل يونيو  2012مث ًريا لل�شك لأنها تتداخل مع حالة الريبة
يف االنتقال امل�أمول يف م�صر  -فيما �إذا كان �سيتم �إجراء االنتخابات
الرئا�سية قبل �أو بعد كتابة الد�ستور اجلديد.

ت�سل�سل االنتخابات و�صياغة الد�ستور
وفقا للتعديالت الد�ستورية التي �أج��ري عليها اال�ستفتاء الوطني يف
مار�س  ،2011ف�سيو�ضع د�ستور جديد من قبل جمعية ت�أ�سي�سية مكونة
من  100ع�ضو يختارهم جمل�سي الربملان ،بناء على دعوة من رئي�س
اجلمهورية .وهذا يعني �أن االنتخابات الربملانية والرئا�سية يجب �أن
تعقد قبل �صياغة الد�ستور اجلديد .ومع ذلك ،فقد غريت املادة  60من
الإعالن الد�ستوري من ال�صيغة الواردة يف اال�ستفتاء ،بو�ضع "املجل�س
الأعلى للقوات امل�سلحة" مو�ضع "رئي�س اجلمهورية" .فلم يناق�ض تغيري
ال�صيغة ما وافق عليه املقرتعني يف اال�ستفتاء الوطني فح�سب ،بل بدى
�أي�ضا و:ان��ه ي�س ّرع عملية �صياغة الد�ستور .فوزير ال�ش�ؤون الربملانية
امل�صري ،حممد عطية ،قد �أعلن �أن االنتخابات الرئا�سية لن جترى �إال
بعد مت �صياغة الد�ستور اجلديد واملوافقة عليه يف ا�ستفتاء وطني ،على
19
الرغم من تقدمي االنتخابات �إىل يونيو .2012
قدم هذا ال�سيناريو نافذة ق�صرية جدا ل�صياغة الد�ستور اجلديد
 ورمبا اقل من �شهرين  -وو�ضع  SCAFيف موقف �أق��وى ملمار�سةال�ضغط الر�سمي وغري الر�سمي على الد�ستور اجلديد .فاحتمال وجود
جدول زمني يزيد التوتر بني حزب احلرية و العدالة التابع للإخوان
امل�سلمني ومعظم القوى ال�سيا�سية الأخرى .فقد ر�أى الإخوان فر�صة
ذهبية ل�صياغة د�ستور جديد ،و�أ�صروا على عدم قبول �أي انحراف
عن �صياغة الإع�لان الد�ستوري ،مما �أقنع الليرباليني والي�ساريني
باحتمال وج��ود �صفقة وراء الكوالي�س ب�ين  SCAFو .FJPت�شري
التطورات الأخرية �إىل �أن عملية �صياغة الد�ستور �ست�ستمر بالتزامن
مع االنتخابات الرئا�سية ،و�ستوفر للجمعية الت�أ�سي�سية املزيج من
الوقت للتداول.و لكن ،يبقى االلتبا�س العالق حول اجلدول الزمني
عبئ ًا على االنتقال امل�صري حتى الوقت الراهن.
وباخت�صار ،ف�إن االنتقال ال�سيا�سي يف م�صر مل يدار ب�شكل جيد .فبينما
كان املجتمع امل�صري ي�شهد والدة �سيا�سية جديدة ناب�ضة باحلياة بعد
عقود من الركود ،قام املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة بتعيني جلنة
غري متثيلية وغري خا�ضعة للم�سائلة لو�ضع التعديالت الد�ستورية يف
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جل�سات مغلقة ،ثم دعى ال�شعب فيما بعد لت�أييدها يف ا�ستفتاء على
الطراز النا�صري .ووا�صل املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة تغيري قواعد
االنتقال ال�سيا�سي عدة مرات بحيث يتنا�سب مع م�صاحله املتطورة.
ويف وقت كتابة هذا التقرير ،ال يزال هناك قدر كبري من الريبة ،وهو
ما �أدى �إىل تفاقم االنق�سامات بني التيارات ال�سيا�سية و�أثار تكهنات
حول م�صالح وح�سابات املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة.
االنتقاالت ال�سيا�سية الكربى لطاملا مل تت�سم بالنزاهة �أب��دً ا ،لكن
املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة مل يفعل �شي ًئا يذكر لإيجاد عملية
�شفافة و�شاملة ،وقائمة على امل�شاركة ومن �ش�أنها �أن ت�ساعد على تقليل
االختالف ال�سيا�سي وتعبد الطريق �إىل نظام دميقراطي م�ستقر.
وه��ذه العيوب الإج��رائ�ي��ة تهدد الآن بتقليل املو�ضوعية يف الن�ص
الد�ستوري اجلديد نف�سه .ف�أيا ما كان الن�ص ال��وارد ،ف�إن �شرعيته
من املحتمل �أن تتعر�ض للطعن  -على الأقل يف البداية  -بحكم �أوجه
الق�صور الإجرائية يف اعتماده .فالوقت املخ�ص�ص للمداوالت املثمرة
داخل اجلمعية الت�أ�سي�سية قليل ،بل ويكاد �أن ال توجد فر�صة للم�شاركة
اجلماهريية املثمرة.
وب�صفته احلزب الأكرث متثيال يف الربملان القادم ،ف�إن حزب احلرية
والعدالة املنبثق عن جماعة الإخوان امل�سلمني يتحمل امل�س�ؤولية الكربى
ل�ضمان �أن تكون اجلمعية الت�أ�سي�سية املكونة من  100ع�ضو واملكلفة
بو�ضع الد�ستور ،ممثلة للقاعدة العري�ضة من املجتمع امل�صري.
فينبغي �أن ت�ضم م�سيحيني �أقباط ،ومتثل خمتلف االجتاهات ال�سيا�سية
املتنوعة يف م�صر ،وعدد مت�ساو تقري ًبا من الن�ساء والرجال .وعلى
الرغم من �أن حزب احلرية والعدالة �سيدعو بال �شك لال�ستفادة من
فوزه يف االنتخابات ،ف�إنه ينبغي عليه �أن ينظر �إىل �أن �شرعية الد�ستور
اجلديد �ستعتمد يف جزء كبري منها على ت�شكيل اجلمعية الت�أ�سي�سية.
كما يجب على اجلمعية الت�أ�سي�سية نف�سها العمل على تعزيز ال�شرعية
الإجرائية للن�ص الد�ستوري ،يف الإطار الزمني ال�ضيق الذي و�ضعه
املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة.

تو�صيات مو�ضوعية للد�ستور اجلديد
نظرا لهذه احلقائق ال�سيا�سية و�أوجه الق�صور الإجرائية املف�صلة يف
الن�صف الأول من هذا البحث ،فما هي �أهم الق�ضايا اجلوهرية التي
ينبغي معاجلتها يف الد�ستور اجلديد؟

ال�شريعة الإ�سالمية واحلقوق الليربالية
من �أكرث الأ�سئلة اال�ستقطابية املحتملة يف عملية كتابة الد�ستور هو
�إىل �أي مدى �سوف يعتد مببادئ ال�شريعة الإ�سالمية كم�صدر لقانون
الدولة .ويف الواقع ،فقد ب��د�أ اخل�لاف حول هذه امل�س�ألة فور تعليق
املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة لد�ستور عام  .1971وكما مت التنويه
�سابقا ،فقد �أث��ارت التعديالت الد�ستورية التي �أجريت يف مار�س
 2011مناق�شات �ساخنة ،ويرجع ذلك جزئيا �إىل �أنها فهمت من قبل
الكثريين كا�ستفتاء حول ما �إذا كان �سيتم الإبقاء على مادة ال�شريعة
الإ�سالمية �أم ال.

�صياغة د�ستور م�صر
تن�ص امل��ادة الثانية من الد�ستور ال�سابق على �أن «الإ� �س�لام دين
الدولة ...ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية امل�صدر الرئي�سي للت�شريع»
(مبادئ ال�شريعة لإ�سالمية امل�صدر الرئي�سي للت�شريع) 20.وقد نقلت
هذه ال�صيغة الدقيقة يف الإع�لان الد�ستوري امل�ؤقت .وعلى الرغم
من �سيطرة الأحزاب الإ�سالمية الآن على �أكرث من  70يف املائة من
مقاعد جمل�س ال�شعب اجلديد ،ف�إنه من غري املحتمل �أن يتم تغيري
هذه ال�صيغة يف ن�ص الد�ستور اجلديد.
وب�صفته احلزب الأكرث متثيال يف جمل�س ال�شعب ،ف�إن حزب احلرية
والعدالة املنبثق عن جماعة الإخوان امل�سلمني �سيلعب دورا رائدا يف
�صياغة الد�ستور اجلديد .ولكن كما �أ�شار العديد من املحللني ،ف�إن
احل��زب من �صاحله �أن يطمئن امل�صريني واملجتمع ال��دويل ب�أنه ال
يرغب يف �إحداث حتول جذري عن الو�ضع الراهن .واملادة الثانية تتيح
للحزب فر�صة لإثبات هذا االلتزام ب�شكل ملمو�س .كما يدرك احلزب،
ب�أنه بالقدر الذي يرغبون به يف دفع جدول �أعمال حمافظ اجتماع ًيا،
ف�إن التغيريات يف القوانني املو�ضوعية �سيكون لها ت�أثري مبا�شر �أكرب
من املبادئ الد�ستورية الغام�ضة.
وق��د ي�صر �أع�ضاء ح��زب ال�ن��ور ال�سلفي على ع�ب��ارات �أق ��وى ،مثل
ا�ستعمال «�أحكام» بدال من «مبادئ» �أو �أن تكون ال�شريعة الإ�سالمية
هي «امل�صدر الوحيد» بدال من «امل�صدر الرئي�سي للت�شريع» .رمبا
احتدم اخلطاب يف بع�ض الأحيان بني الأحزاب الإ�سالمية على وجه
اخل�صو�ص حيث �أن الفروع املختلفة داخل احلركة الإ�سالمية تعرب
عن ر�ؤى متناف�سة للدولة امل�صرية واملجتمع امل�صري .وم��ع ذلك،
ف�إن حزب احلرية والعدالة ،وحزب الو�سط 21،وامل�ؤ�س�سات الدينية
البارزة مثل الأزهر� ،ستعمل على الإبقاء على الو�ضع الراهن يف الن�ص
الد�ستوري اجلديد.
كما متيل الغالبية العظمى من الي�ساريني والليرباليني لقبول الو�ضع
الراهن فيما يتعلق باملادة الثانية .كما يرى الكثريون منهم املادة
الثانية باعتبارها عالمة م�شروعة لهوية الدولة .ولكن حتى �أولئك
الذين يعرت�ضون على ه��ذه امل��ادة من حيث امل�ب��د�أ �سيوافقون على
�إدراجها يف الد�ستور اجلديد ،وذلك ل�سبب عملي هو �أن الطعن يف
مكانة ال�شريعة الإ�سالمية �سيكون بالت�أكيد معركة خا�سرة .وبو�ضع
ه��ذا يف االع�ت�ب��ار ،فقد رك��ز الليرباليني والي�ساريني بالفعل على
�أولويات �أخرى ،مثل و�ضع قيود على ال�سلطة التنفيذية وتعزيز احلقوق
االقت�صادية للفئات املحرومة .فالليرباليني والي�ساريني يعرفون �أنه
مل يكن للمادة الثانية ت�أثري كبري على النظام ال�سيا�سي امل�صري يف
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العقود الأربعة املا�ضية.
وكان هذا نتيجة لبيئة قانونية وم�ؤ�س�سية معينة عندما كانت املادة
الثانية نافذة املفعول .ومهمة التف�سري منوطة باملحكمة الد�ستورية
العليا ،التي حتظى بال�سلطة املطلقة ملراجعة د�ستورية الت�شريعات.
وبا�ستعرا�ض ت�شريعات املحكمة الد�ستورية العليا نرى �أن املحكمة،
يف معظم احل��االت ،قد وفقت بني امل��ادة الثانية و�أح�ك��ام الد�ستور
الليربالية يف د�ستور  1971.23وقد قدم ق�ضاة املحكمة الد�ستورية
العليا قراءة تقدمية لل�شريعة الإ�سالمية وقل�صوا دورها يف النظام

القانوين امل�صري.
ويف امل�ستقبل ،ف��إن الت�أثري العملي للمادة الثانية �سيعتمد بالكامل
تقريبا على من �سيتم تعيينهم يف هذه الهيئة الق�ضائية الهامة وال�سياق
ال�سيا�سي ال��ذي �ستقوم فيه املحكمة الد�ستورية العليا مبمار�سة
املراجعة الق�ضائية .وقد حتمل املادة الثانية التي �أعيدت �إىل مكانها،
والتي تن�ص على �أن ال�شريعة الإ�سالمية امل�صدر الرئي�سي للت�شريع،
�آث��ار �سلبية على احلقوق الأ�سا�سية يف النظام القانوين امل�صري
اجلديد اعتمادًا على قوة القوى ال�سيا�سية املختلفة ،والتف�سريات
املعينة لل�شريعة الإ�سالمية التي تدرج يف قانون الدولة ،و قدرة املحاكم
وا�ستعدادها على املوائمة بني ال�شريعة الإ�سالمية واحلقوق الليربالية
امل�صونة يف الد�ستور امل�صري.
ويف ظل هذه احلقائق ال�سيا�سية ،ينبغي على الليرباليني �أن ي�ضغطوا
للح�صول على ال�ضمانات الد�ستورية للم�ساواة يف املواطنة ،ف�ضال عن
احلقوق الأ�سا�سية الأخرى .وباملثل ،ف�إن العلمانيني عليهم �أن ي�ضغطوا
باللغة التي تعرف م�صر ب�أنها «دولة مدنية» .ويف �سبيل تعزيز هذه
املبادئ ،ينبغي على الليرباليني ال�ضغط على حزب احلرية والعدالة
لكي يطبقوا برناجمهم االنتخابي اخلا�ص ،الذي ين�ص على �أن حزب
احلرية والعدالة يدعو �إىل دولة «تقوم على مبد�أ املواطنة حيث يتمتع
جميع املواطنني فيها بحقوق وواجبات مت�ساوية يكفلها القانون وفق
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مبد�أي امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص دون متييز ب�سبب دين �أو عرق».
فمن املهم بالقدر نف�سه بالن�سبة لليرباليني �أال يوافقوا على اللغة
الد�ستورية التي ت�ضمن «حقوق خا�صة» للأقلية القبطية «على الوجه
املحدد يف القواعد والقوانني اخلا�صة بهم يف جماالت ال�ش�ؤون الأ�سرية
والدينية 25».ففي حني تبدو هذه اللغة معتدلة �إىل حد ما� ،إال �أن هذه
املادة من �ش�أنها �أن تعزز قب�ضة امل�ؤ�س�سات الدينية على ح�ساب احلقوق
الفردية وذلك لأن قانون الأ�سرة �سيعرف وفقا للمذاهب الدينية بدال
من مبادئ املواطنة املت�ساوية .و�سوف تتعر�ض حقوق املر�أة على وجه
اخل�صو�ص ل�ضرر بالغ من هذه املادة كما �أن تر�سيخ مثل هذه اللغة يف
الد�ستور �سيجعل من ال�صعب تغيريها.

م�ؤ�س�سات احلكم
تتمثل املهمة الرئي�سية ملعظم الد�ساتري يف حتديد امل�ؤ�س�سات الأ�سا�سية
للحكم وت��وزي��ع ال�سلطة فيما بينها .وت�شمل اخل �ي��ارات امل�ؤ�س�سية
الأ�سا�سية النظام الرئا�سي يف مقابل النظام ال�برمل��اين للحكم،
وال�سلطة الت�شريعية املكونة من جمل�س ت�شريعي واح��د يف مقابل
املجل�سني ،وهيكل وحدوي يف مقابل االحتادي.
على الرغم من �أن امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية ال�سلطوية قد �أوجدت �سلطة
تنفيذية قوية ج ًدا على مدار �أكرث من ن�صف قرن ،ف�إنه من امل�ستبعد
�أن تتحول م�صر �إىل نظام حكم برملاين .فمعظم الأحزاب واالجتاهات
ال�سيا�سية ترغب يف موا�صلة العمل بالنظام الرئا�سي ،و�إن كان ب�سلطات
�أقل بكثري ،ومنحها لل�سلطة التنفيذية .حتى �أن حزب احلرية والعدالة
املنبثقة عن جماعة الإخ��وان امل�سلمني قد �أع��ادت النظر يف دعوته
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�صياغة د�ستور م�صر
املطالبة منذ فرتة طويلة بنظام برملاين �صرف ،وذلك على الأرجح
لأ�سباب �إ�سرتاتيجية .فمن خالل الإبقاء على رئا�سة �ضعيفة ي�شغلها
مر�شح غري منتم حلزب احلرية والعدالة ،ميكن جلماعة الإخوان �إدارة
توقعات اجلماهري لأدائها ب�شكل �أف�ضل .وميكن �أن يوجه حزب احلرية
والعدالة اللوم ب�سهولة �أكرث يف حالة �أي �إخفاقات ملحوظة على �سيا�سة
احلكومة �إذا �شاركت يف حتمل �أعباء احلكم.
على افرتا�ض الإب�ق��اء على من�صب رئي�س اجلمهورية ،ف��إن املهمة
و�ضوحا للجمعية الت�أ�سي�سية �ستكون هي احلد من �سلطاتها
الأك�ثر
ً
لتفادي ظهور �سلطة تنفيذية �أخ��رى غري مقيدة .ويحق للجمعية
الت�أ�سي�سية �إع��ادة النظر يف ال�سلطة احل�صرية للرئي�س يف تعيني
املنا�صب احل�سا�سة مثل املحكمة الد�ستورية العليا وجمل�س الوزراء،
مما يجعل هذه التعيينات تخ�ضع ملوافقة ال�سلطة الت�شريعية �أو يجعل
ال�سلطة الت�شريعية نف�سها م�س�ؤولة عن تعيينات معينة .كما ينبغي على
اجلمعية الت�أ�سي�سية �أن تنظر يف تقييد فرتة رئا�سة اجلمهورية ملدة
�أربع �سنوات ،قابلة للتجديد مرة واحدة ،كما هو من�صو�ص عليه يف
الد�ستور امل�ؤقت.
يبدو �أن هناك اهتمام �ضعيف يف وجود �سلطة ت�شريعية من جمل�سني،
ولكن نظ ًرا لل�سرعة الكبرية التي �سيكتب بها الد�ستور اجلديد ،فقد
يظل جمل�س ال�شورى على �سبيل اجلمود امل�ؤ�س�سي� .إذا �أعيد تنظيم
و�ضع جمل�س ال�شورى يف الد�ستور اجل��دي��د ،ف��إن��ه يو�صى ب��إج��راء
تغيريات �أ�سا�سية ،مثل �إلغاء �سلطة الرئي�س يف تعيني ثلث �أع�ضاء
جمل�س ال�شورى.
ويف اخلتام ،ف�إنه على الرغم من �صعوبة تخيل م�صر تنتقل بعيدً ا
عن منوذج الدولة الوحدوية ،ف�إنه ينبغي على اجلمعية الت�أ�سي�سية
النظر يف نقل �صالحيات االختيار �إىل وحدات دون وطنية ،وجعل
من�صب املحافظ وظيفة منتخبة بدال من تعيني �شخ�ص ما من قبل
رئي�س اجلمهورية.

احلقوق الأ�سا�سية
ومن الوظائف الأ�سا�سية الأخ��رى ملعظم الن�صو�ص الد�ستورية هي
حتديد احلقوق الأ�سا�سية .وبالت�أكيد ،ف�إنه من الأهمية مبكان �أن ت�سرد
هذه احلقوق يف الد�ستور امل�صري اجلديد ،ولكن من املهم �أن نتذكر
�أن الد�ستور ال�سابق كان بالفعل وثيقة قوية �إىل حد ما يف هذا ال�صدد.
فقد ت�ضمن د�ستور  1971مواد تن�ص على حماية حرية التعبري (املادة
 ،)47وحرية ال�صحافة (امل��ادة  ،)48وحرية التجمع (امل��ادة ،)54
وحرية تكوين اجلمعيات (املادة  )55وغري ذلك من الأمور الأخرى
الكثرية� .إال �أن القوانني القمعية التي تدير عملية االنتخابات ،ون�شاط
الأحزاب ال�سيا�سية ،وو�سائل الإعالم ،والنقابات العمالية ،والنقابات
املهنية ،وغريها من جماالت احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية ال زالت
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حتى الآن تفرغ هذه الن�صو�ص الد�ستورية من معانيها.
وك��ان ه��ذا االنف�صام ب�ين �ضمانات احل�ق��وق املن�صو�ص عليها يف
الد�ستور وال�ق��وان�ين املتخلفة يف الكتب نتيجة ل�سيطرة ال�سلطة
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التنفيذية على ال�سلطة الت�شريعية ال�شكلية .ولكن هذه امل�شكلة قد
تفاقمت ع�بر تقييد م��واد احل�ق��وق الأ�سا�سية بعبارات مثل «وفقا
للقانون» و»كما هو من�صو�ص عليه يف القانون» .فعلى �سبيل املثال،
تن�ص املادة اخلام�سة من د�ستور « 1971للمواطنني احلق يف تكوين
الأح��زاب ال�سيا�سية وذلك على الوجه املبني يف القانون ».ويف هذه
الأثناء ،كانت الت�شريعات املو�ضوعية التي تدير االنتخابات ،قانون
الأح��زاب ال�سيا�سية  ،1977/44تتيح للنظام �إحكام ال�سيطرة على
امللعب ال�سيا�سي .و�إ� �ش��ارات كتلك احلقوق املقيدة ب�شكل م�ستمر
وت�صعيب الأمر ب�شكل �أكرب بالن�سبة للمواطنني للطعن يف د�ستورية
الت�شريعات املتخلفة.
�صحيحا �أن معظم احلقوق لي�ست مطلقة و�أن��ه الب��د من
و�إن ك��ان
ً
ت�شريعات مو�ضوعية لتنظيم بع�ض الأن�شطة مثل امل�شاركة ال�سيا�سية،
فينبغي يف الد�ستور امل�صري ال�ق��ادم �أال تقيد احلقوق الأ�سا�سية
بالإحالة �إىل قوانني مو�ضوعية بهذه الطريقة .بل ينبغي �أن تن�ص
�ضمانات احلقوق ال��واردة يف الد�ستور على ال�شروط والإر��ش��ادات
املحددة التي ميكن مبوجبها تقييد احلقوق الأ�سا�سية .على �سبيل
املثال ،بعد تقدمي قائمة مف�صلة باحلقوق الأ�سا�سية ،ين�ص د�ستور
جنوب �أفريقيا على،
«ال يجوز تقييد احلقوق املن�صو�ص عليها يف وثيقة احلقوق �إال...
بحيث يكون التقييد معقو ُال ومرب ًرا يف جمتمع منفتح ودميقراطي
قائم على كرامة الإن�سان وامل�ساواة واحلرية ،مع الأخذ يف
االعتبار بجميع العوامل ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك�( :أ) طبيعة
احلق (ب) �أهمية الغر�ض من التقييد (ج) طبيعة ومدى التقييد
(د) العالقة بني التقييد والغر�ض منه (ه) و�سيلة �أقل تقييدً ا
لتحقيق الغر�ض»...
ف��وج��ود مثل ه��ذه املقاطع ال ميكنها ،يف ح��د ذات�ه��ا ،احل�ف��اظ على
احلقوق الأ�سا�سية ،ولكن و�ضع مواد باحلقوق بطريقة �أكرث تف�صي ُال
هو بالت�أكيد �أك�ثر فائدة من �صياغة الد�ستور ال�سابق حيث كانت
احلقوق تعرف بالكامل تقري ًبا بن�صو�ص تقع خارج الد�ستور نف�سه.

حالة الطوارئ
حالة الطوارئ ،املعمول بها تقري ًبا منذ ن�صف قرن املا�ضي ،قد �أتاحت
لل�سلطات امل�صرية القدرة على االلتفاف على العديد من ال�ضمانات
القانونية املن�صو�ص عليها يف الد�ستور .وكان يتم جتديد العمل بقانون
الطوارئ دور ًي��ا ،كال�ساعة ،كل عامني حتت ا�سم مواجهة الإره��اب،
مما ي�سمح للحكومة بنقل احلاالت من الق�ضاء العادي �إىل حماكم
�أمن الدولة.
فيجب يف الد�ستور امل�صري اجلديد �أن يتم حتديد �أف�ضل ال�شروط
التي ميكن يف ظلها �إعالن حالة الطوارئ ،كما يف حالة احلرب مثال،
والع�صيان امل�سلح� ،أو الكوارث الطبيعية .كما يجب �أن يحدد الد�ستور
املدة الق�صوى حلالة الطوارئ و يحدد تطبيقها فقط على الأجزاء
املت�أثرة يف البالد .ويف اخلتام ،يجب �أن تكون هناك متابعات لإعالن

�صياغة د�ستور م�صر
حالة الطوارئ من قبل ال�سلطة الت�شريعية ،و�سلطة ق�ضائية م�ستقلة،
و�/أو من خالل ا�ستفتاء وطني للتجديد � -إن كان هنالك �ضرورة
للتجديد .وينبغي �أن تتما�شى هذه الإج��راءات مع املعايري الدولية،
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وتر�ضي الدعوات ال�صادرة من جماعات حقوق الإن�سان امل�صرية.
عالجا �سحر ًيا،
وتلك املواد الد�ستورية املف�صلة للمرة الثانية لي�ست ً
ً
ملحوظا باملقارنة مع
ولكن وجود مزيد من التف�صيل �سيمثل حت�س ًنا
الد�ستور ال�سابق.

اال�ستقالل الق�ضائي
حتظى الآليات القانونية الفعالة لإنفاذ احلقوق الأ�سا�سية بنف�س القدر
من الأهمية .فقد كانت ال�سلطة الق�ضائية �إحدى اجلهات القليلة يف
النظام ال�سيا�سي ال�سابق التي كانت تتمتع بقدر من اال�ستقالل عن
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هيمنة ال�سلطة التنفيذية على مدى العقود ال�ستة املا�ضية يف م�صر.
ولقد كان الد�ستور ال�سابق ين�ص على ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية
(امل��ادت�ين  65و ،)165وا�ستقالل الق�ضاة (امل��ادة  ،)166ولكن مت
تفعيلها مرة �أخ��رى ب�إ�ضافة «وفق ًا للقانون» .ويف ظل كون الق�ضاء
ً
منوطا بالف�صل يف قواعد اللعبة ال�سيا�سية وحماية احلقوق الأ�سا�سية،
فمن الأه�م�ي��ة مبكان �أن يحدد الد�ستور اجل��دي��د بال�شكل الكايف
�ضمانات حمددة للحفاظ على ا�ستقالل الق�ضاء.
ا�ستقالل الق�ضاء هو مفهوم بالغ ال�صعوبة يف املناداة به من الناحية
النظرية بل من الأ�صعب و�ضعه يف حيز التنفيذ .ولكن ينبغي على
اجلمعية الت�أ�سي�سية �أن ت�سرد الآليات تف�صيل ًيا يف الد�ستور فيما يتعلق
بالتعيينات الق�ضائية ،والإدارة ،واالن�ضباط ،وامليزانيات بدال من
تركها بال حتديد حتى �سن الت�شريع 29.كما يجب �أن يحظر الد�ستور
اجلديد �صراحة املحاكم اال�ستثنائية ،مثل حماكم �أمن الدولة ،التي
كانت ت�ستخدم من قبل النظام ال�سابق لتجاوز ال�سلطة الق�ضائية
العادية .وقد �صاغ فقهاء القانون امل�صري بالفعل مقرتحات للحفاظ
على ا�ستقالل الق�ضاء وتعزيز �سيادة القانون 30.وينبغي درا�سة هذه
املقرتحات بعناية ومناق�شتها من قبل �أع�ضاء اجلمعية الت�أ�سي�سية
وال�شعب ب�صفة عامة.

الو�ضع املبا�شر جلماعات حقوق الإن�سان
ي�سعى مركز القاهرة حلقوق الإن�سان ،و  26جمموعة من جمموعات
حقوق الإن�سان الأخرى ملادة د�ستورية تكفل ملنظمات حقوق الإن�سان
و�ضع مبا�شر لدى املحكمة الد�ستورية العليا .وهذا من �ش�أنه �أن ي�سهل
على املجموعات احلقوقية الطعن يف د�ستورية القوانني 31.والآليات
القانونية املماثلة م�صونة يف الد�ساتري الأخ��رى ،وذل��ك هو اخليار
الذي ينبغي �أن ي�ؤخذ على حممل اجلد يف الد�ستور امل�صري اجلديد.

القانون الدويل
وم��ن الطرق الأخ��رى لتعزيز التزامات حقوق الإن�سان ،االع�تراف
�صراحة بالتزامات الدولة جتاه القانون الدويل يف الد�ستور اجلديد.
وت�سعى مبادرة مركز القاهرة حلقوق الإن�سان �إىل «تكري�س الت�سل�سل

الهرمي لالتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان على الت�شريعات امل�صرية،
مما يجعلها معر�ضة خلطر الإلغاء �أو التعديل �أو التعليق من قبل �أي
قانون الحق» 32.ومن امل�ستبعد جدً ا �إدراج مثل هذه املادة الد�ستورية
يف ال�سياق ال�سيا�سي احل��ايل .ولكن �إذا كانت اجلمعية الت�أ�سي�سية
ترغب يف النظر يف هذا اخليار ،فهناك العديد من النماذج الناجحة
لدرا�ستها .فد�ستور جنوب �أفريقيا ،على �سبيل املثال ،ين�ص بو�ضوح
على �أن �أي حمكمة يجب �أن تراعي القانون الدويل عند تف�سري وثيقة
احلقوق اخلا�صة بهم.

جلنة حقوق الإن�سان
واالحتمال الآخر هو متكني جلنة م�ستقلة حلقوق الإن�سان يف الد�ستور
اجلديد .ويف حني �أن هذه املواد نادرة ن�سبيا ،ف�إن املمار�سة �أ�صبحت
�شائعة على نحو متزايد .وهناك اثنا ع�شر د�ستو ًرا يف جميع �أنحاء
33
العامل الآن متنح �سلطات التحقيق امل�ستقلة �إىل جلان حقوق الإن�سان.
وهناك عدد قليل ،مثل د�ستور الفلبني ،ي�ضيف تكليف �أدوار معينة مثل
مراقبة �أو�ضاع ال�سجون ومراكز االحتجاز ،والتحقق من امتثال الدولة
بالتزامات املعاهدات الدولية.
وه��ذه ال�سلطات �ستميز جلنة جديدة للحقوق عن املجل�س القومي
حلقوق الإن�سان ( )NCHRالذي �أ�س�س مبوجب القانون  2003/94يف
ظل نظام مبارك .فعلى الرغم من �أن املجل�س القومي حلقوق الإن�سان
ي�ضم نا�شطني يف جمال حقوق الإن�سان يتمتعون بنزاهة كبرية ،ولكنه
مل يكن مفع ًال نظ ًرا لأنه كان يعمل كهيئة ا�ست�شارية بحتة ،ولي�س لديه
�سلطة حمددة ،وكان يفتقر �إىل �إجراء تعيني م�ستقل وذو م�صداقية.
يف حني �أن البع�ض قد يرى �أدوار جلنة احلقوق �أكرث مالئمة لل�سلطة
الق�ضائية ،وال ينبغي فهم حماية حقوق الإن���س��ان على �أن�ه��ا لعبة
حم�صلتها �صفر .كما �أن نظام مبارك قد �أوجد �آليات قانونية زائدة
عن احلاجة لل�سيطرة على احلياة االجتماعية وال�سيا�سية ،وم�ؤ�س�سات
قانونية «زائدة عن احلاجة» كان ينبغي �أن تو�ضع للم�ساعدة يف الدفاع
عن حقوق الإن�سان ،ودعمها� .إذا مت متكني هذه اللجنة يف الد�ستور
امل�صري اجلديد ،فينبغي حتديد واليتها و�إج ��راءات التعيني فيها
بو�ضوح وعدم تركها للت�شريعات العادية.

دور اجلي�ش
رمب��ا تعد امل��واد املتعلقة باجلي�ش هي �أك�ثر الق�ضايا ال�شائكة .كما
در�سنا يف الن�صف الأول من هذه الدرا�سة� ،أثبت املجل�س الأعلى
للقوات امل�سلحة اهتمامه الوا�ضح يف ت�شكيل جوانب الد�ستور اجلديد.
و�أ�شارت وثيقة ال�سلمي �إىل �أن املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة يرغب
يف حماية اجلي�ش من الرقابة املدنية مليزانيته ،ورمبا احل�صول على
دور د�ستوري لنف�سه يف جمال احلكم املحلي.
وتعد الرقابة املدنية على امليزانية الع�سكرية يف نهاية املطاف ق�ضية
�سيا�سية �ست�سوى بني املجل�س الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة واحلكومة
القادمة .ويف حني �أنه من الأف�ضل ب�شكل وا�ضح للحكومة املدنية �أن
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�صياغة د�ستور م�صر
تتمتع برقابة مالية كاملة� ،إال �أنه كثريا ما ت�صحب االنتقاالت ال�سيا�سية
مبواثيق حتمي م�صالح معينة للنظام ال�سابق من �أجل ت�سهيل عملية
االنتقال �إىل نظام �سيا�سي جديد .ويف الواقع ،يبدو �أن هذا النوع من
التفاو�ض يجري بالفعل على قدم و�ساق ،حيث �أعلن حزب احلرية
والعدالة �أنه قد مينح اجلي�ش ح�صانة من املالحقة الق�ضائية على
�أثر وفاة الع�شرات من املحتجني الذين قتلوا منذ تويل املجل�س الأعلى
للقوات امل�سلحة لل�سلطة يف فرباير  2011.34لكن بتنحية االتفاقات
ال�سيا�سية جان ًبا ،فينبغي �أن يحدد الد�ستور اجلديد �أن واجب اجلي�ش
الوحيد هو الدفاع عن البالد من املعتدين اخلارجيني .وينبغي �أن
�صريحا �صنع ال�سيا�سات الداخلية والقيام
يحظر على اجلي�ش حظ ًرا
ً
بدور ال�شرطة .فهذه البنود هي بنود غري قابلة للتفاو�ض يف النظام
الدميقراطي والد�ستور يجب �أن ين�ص عليها �صراحة.

ق�ضايا جوهرية �أخرى
الق�ضايا املطروحة هنا لي�ست �شاملة .فهذه هي بع�ض البنود الهامة
التي ينبغي �أن تراعيها اجلمعية الت�أ�سي�سية يف مداوالتها .وهناك
ق�ضايا �إ�ضافية للنظر فيها ومن ذلك �إمكانية تخ�صي�ص ح�صة دنيا
لتمثيل املر�أة يف املجال�س الت�شريعية ،و�إلغاء احل�صة التي عفا عليها
الزمن للعمال  /الفالحني يف االنتخابات ،التي مل تكن �إال �أداة �سيا�سية
للنظام ال�سابق ،و�إمكانية وجود مادة د�ستورية تن�ص على وجود جلنة
م�ستقلة لالنتخابات .وب�صورة خمت�صرة ،ف�إن هناك جمموعة كبرية
من العنا�صر التي ينبغي النظر فيها ،لي�س فقط من قبل اجلمعية
الت�أ�سي�سية ،ولكن �أي�ضا من قبل ال�شعب امل�صري ب�شكل عام.

التو�صيات املتعلقة بال�سيا�سات للمجتمع الدويل
يعد م�شروع كتابة الد�ستور امل�صري �ش�أن داخلي عميق املنحى،
كما ينبغي �أن يكون .فم�صر حتظى بتاريخ د�ستوري طويل ميكنها
اال�ستفادة منه 35.ويف هذا ال�صدد ،ف�إن �أكرث الق�ضايا اخلالفية التي
ينبغي التعامل معها ،مثل حتديد مو�ضع الإ�سالم يف النظام القانوين،
يجب �أن تنبع من الداخل ،وال ميكن فر�ضها من اخلارج.
ففي ظل �سيطرة الأح ��زاب الإ�سالمية جمتمعة على  70يف املائة
من جمل�س ال�شعب ،فقد يكون من �صالح الواليات املتحدة واالحتاد
الأوروب��ي دعم املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة يف فر�ض ما ي�سمى
بـ»النموذج الرتكي» ،حيث يتم تقييد امل�ؤ�س�سات الأغلبية مثل الربملان
م��ن قبل مكاتب غ�ير منتخبة .لكن ه��ذه الآل �ي��ات الد�ستورية غري
الليربالية قد تكون ق�صرية النظر على �أقل تقدير .حتى �أن الليرباليني
التزاما ،على الرغم من قلقهم من الآثار املرتتبة على هيمنة
الأكرث
ً
حزب احلرية والعدالة على احلكومة ،ف�إنهم مقتنعني ب�أن م�صر يجب
�أن تعمل من خالل �أي توترات بني الإ�سالم ال�سيا�سي والليربالية يف
�إطار مفتوح ودميقراطي �إذا كان البلد يف نهاية املطاف يف �سبيله �إىل
تعزيز نظام حكم ليربايل دميقراطي.
�أه��م دور للواليات املتحدة واالحت��اد الأوروب��ي يف هذه املرحلة هو
التعبري عن التوقعات الوا�ضحة� ،سواء يف العلن �أو من خالل القنوات
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اخللفية ،فيجب �أن ال ي�سعى املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة لرت�سيخ
دور لنف�سه يف جمال احلكم املحلي� ،أو ملمار�سة �ضغط على عملية
كتابة الد�ستور ،بالطرق املتوخاة يف وثيقة ال�سلمي احلالية �سيئة
ال�سمعة التي �سبق و�أن نوق�شت من قبل يف هذا البحث .والواليات
املتحدة ب�شكل خا�ص لديها نفوذ كبري ميكنها �أن متار�سه ،وقد يتم
ذلك يف �صورة م�ساعدات ع�سكرية وعالقة العمل الوثيقة مع �أع�ضاء
املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة.
ينبغي على املجتمع ال ��دويل ،واحل�ك��وم��ات يف املنطقة ،واجل�ه��ات
ال�سيا�سية املحلية الفاعلة �أن يفكروا يف الكيفية التي ت�سري بها املرحلة
االنتقالية يف م�صر حتى الآن على النقي�ض من التجربة التون�سية .ففي
حني متيزت املرحلة االنتقالية يف م�صر بالتناف�س ال�شديد املتزايد بني
الإ�سالميني والليرباليني ،والي�ساريني ،بينما تفادت القوى ال�سيا�سية
التون�سية هذه ال�صعوبات من خالل التن�سيق املبكر يف الأيام الأوىل
بعد �سقوط نظام بن علي .وقد �ساعدت «الهيئة العليا لتحقيق �أهداف
الثورة والإ��ص�لاح ال�سيا�سي واالنتقال الدميقراطي»  -وه��ي هيئة
حكومية مت ت�شكيلها يف �أعقاب الإطاحة بالرئي�س بن علي -القوى
ال�سيا�سية التون�سية على حتقيق توافق يف الآراء ب�ش�أن �إط��ار عمل
عملية االنتقال ال�سيا�سي .ولقد �أفاد هذا الإجماع تون�س جيدا ،حتى
يف خ�ضم املناف�سة ال�شر�سة خالل االنتخابات.
على النقي�ض من ذلك ،ف�إن م�صر قد افتقرت لوجود توافق �إجرائي،
وتفاقمت حدة التوتر نتيجة لإدارة املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة
لل�سلطة ب�شكل خاطئ ومن جانب واحد .ف�إذا خرجت م�صر من الفرتة
االنتقالية بنظام د�ستوري م�ستقر يكفل احلقوق الأ�سا�سية ،ف�سيكون
ذلك على الرغم من العملية التي مل تتم حتى الآن .ومع �أن �صياغة
الد�ستور مل تبد�أ بعد يف ليبيا واحتمال مزيد من التحوالت يف �سوريا
واليمن و�أماكن �أخرى يف املنطقة ،ف�إنه يتعني على �صناع القرار �أن
يدر�سوا احلالة امل�صرية بو�صفها جر�س �إنذار من كيفية عدم ال�شروع
يف عملية كتابة الد�ستور.
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 29ومع ذلك ،ف�إنه ميكن للمحاكم التي تعمل م�ستقلة ً
ذات الأغلبية �أن متثل خط ًرا على الدميقراطية وحماية احلقوق الأ�سا�سية.
للوقوف على مثال عن كيفية ت�سبب �إجراءات التعيني امل�ستقلة يف �إيجاد �سلطة
ق�ضائية معادية للدميقراطية ،انظر كتاب ليزا هيلبينك الهام ،الق�ضاة بعيدً ا
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نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة

يقوم مركز بروكنجز الدوحة بالأبحاث ال�سيا�سية امل�ستقلة املتعلقة بال�ش�ؤون االجتماعية واالقت�صادية واجليو�سيا�سية التي تواجه الدول واملجتمعات
ذات الأكرثية امل�سلمة ،مبا يف ذلك العالقات مع الواليات املتحدة الأمريكية .ت�أ�س�س مركز بروكنجز الدوحة بف�ضل ر�ؤية ودعم ح�ضرة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين� ،أمري دولة قطر ،وهو يعك�س �إلتزام م�ؤ�س�سة بروكنجز ب�أن تتحول �إىل مركز �أبحاث عاملي.
يتلقى املركز الن�صح والإر�شاد يف ما يتعلق بالأبحاث والربامج من جمل�س امل�ست�شارين الدويل برئا�سة ال�شيخ حمد بن جا�سم بن جرب �آل ثاين
والرئي�س امل�شارك �سرتوب تالبوت ،رئي�س م�ؤ�س�سة بروكنجز ،وع�ضوية كل من :مادلني �أولربايت� ،سامويل برغر ،زبيغنيو بريجن�سكي� ،إدوارد
دجرجيان ،وجهات حبيب اهلل ،مو�سى هتام ،برويز هودبوي ،رميا خلف هنيدي ،منري قريدار ،رامي خوري ،عطاء الرحمن� ،إ�سماعيل �سراج الدين،
وفريد زكريا .يدير املركز �سلمان �شيخ.
ّمت �إطالق املركز باتفاقية تعود �إىل الأول من يناير  ،2007و ّمت افتتاحه ر�سمي ًا من قبل معايل ال�شيخ حمد بن جا�سم بن جرب �آل ثاين ،رئي�س الوزراء
و وزير خارجية دولة قطر يف  17فرباير  ،2008بح�ضور كارلو�س با�سكوال ،الذي كان �آنذاك نائب رئي�س م�ؤ�س�سة بروكنجز لدرا�سات ال�سيا�سة
اخلارجية  ،ومارتن �إنديك ،املدير امل�ؤ�س�س ملركز �سابان يف بروكنجز و نائب رئي�س امل�ؤ�س�سة لدرا�سات ال�سيا�سة اخلارجية ،وهادي عمرو،املدير
امل�ؤ�س�س ملركز بروكنجز الدوحة.
�شخ�صيات ب��ارزة من احلكومات واملجتمع املدين
ولتحقيق ر�سالته ،يقوم مركز بروكنجز الدوحة بالأبحاث والربامج التي ت�شمل م�شاركة
ٍ
وعامل الأعمال وو�سائل الإعالم والأكادمييني على ح ّد �سواء ،يف ق�ضايا ال�سيا�سات العامة الهامة املتعلقة باملجاالت املحورية الثالث التالية-1 :
الدميقراطية و الإ�صالح ال�سيا�سي؛  -2القوى النا�شئة يف ال�شرق الأو�سط؛  -3ال�صراع و عمليات ال�سالم يف املنطقة.
يعترب مركز بروكنجز الدوحة منرب �أبحاث م�ؤ�س�سة بروكنجز يف املنطقة ،و هو منفتح على وجهات النظر كافة .وت�شمل �أجندة املركز جهود ًا
حوارات حول ال�سيا�سات العامة مع قادة �سيا�سيني ورجال �أعمال وقادة فكر من املنطقة ومن الواليات
�أ�سا�سية مرتابطة ت�ضم الدعوة �إىل عقد
ٍ
املتحدة الأمريكية؛ ا�ست�ضافة باحثني زائرين ي�شغرون مراكز مرموقة يف املجتمعات الأكادميية وال�سيا�سات العامة لكتابة الأبحاث التحليلية؛
ودعوة و�سائل الإعالم لن�شر حتاليل بروكنجز .و ي�ساهم مركز بروكنجز الدوحة ،بالتعاون مع وزارة اخلارجية القطرية وم�ؤ�س�سة بروكنجز يف
ت�صميم و تنظيم منتدى �أمريكا والعامل الإ�سالمي ال�سنوي ،الذي يجمع قادة بارزين يف جماالت ال�سيا�سة والأعمال والإعالم والعامل الأكادميي
واملجتمع املدين ،لإجراء احلوار والنقا�ش ال�ضروريني .ويف حتقيق ر�سالته ،يحافظ مركز بروكنجز الدوحة على قيم م�ؤ�س�سة بروكنجز الأ�سا�سية،
�أال وهي النوعية و اال�ستقاللية و الت�أثري.

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

ي�سعى برنامج الإ�صالح والدميقراطية يف العامل العربي يف مركز للدميقراطية والتنمية و�سيادة القانون يف جامعة �ستانفورد �إىل فح�ص الديناميات
االجتماعية وال�سيا�سية املختلفة داخل البلدان العربية وتطور �أنظمتها ال�سيا�سية ،مع الرتكيز على الآفاق ،والظروف ،و م�سارات الإ�صالح ال�سيا�سية
املمكنة يف املنطقة.
يجمع هذا الربنامج بني اخلرباء واملمار�سني على حد �سواء  -من �صناع ال�سيا�سات و�أفراد املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية  ،وو�سائل
الإعالم ،واملجتمعات ال�سيا�سية  -ف�ضال عن غريها من اجلهات الفاعلة من خلفيات متنوعة يف العامل العربي ،للنظر يف كيفية و �إمكانية حتقيق
الدميقراطية وحكم �أكرث ا�ستجابة وخا�ضع للم�ساءلة يف املنطقة وداخل البلدان العربية حتديدا.
يهدف الربنامج �إىل �أن يكون مرجع ًا فكري ًا حول الق�ضايا املت�صلة باحلكم الر�شيد والإ�صالح ال�سيا�سي يف العامل العربي ،و�أن ينتج الأبحاث
الأكادميية ال�سليمة ،و الدقيقة ،واملدرو�سة مركز ًا بذلك على التدريب العملي يف العامل العربي مما ي�سمح ملختلف الآراء والأ�صوات  .ي�ستفيد
الربنامج من املداخالت الغنية يف املجتمع الأكادميي يف جامعة �ستانفورد� ،أن كانت من �أع�ضاء هيئة التدري�س للباحثني �أو طالب الدرا�سات العليا
يف اجلامعة ،ف�ضال عن �شركائنا يف العامل العربي و�أوروبا.

عن م�شروع مركز بروكنجز الدوحة و جامعة �ستانفورد للتحوالت العربية

�إن "م�شروع مركز بروكنجز الدوحة و جامعة �ستانفورد للتحوالت العربية" هو مبادرة م�شرتكة بني مركز بروكنجز الدوحة ومركز التنمية
والدميقراطية و�سيادة القانون يف جامعة �ستانفورد ( .)CDDRLنظر ًا لقلة عدد التحوالت الدميقراطية يف العامل العربي و عدم وجود درا�سات
جدية تعاجلها ،ظهرت حاجة حقيقية لتح�سني التفاهم بني العلماء و�صناع ال�سيا�سة الغربيني ونظرائهم العرب حول ما ميكن وما يجب �أن يحدث
بعد هذه التحوالت .يهدف هذا امل�شروع �إىل اجلمع بني ال�صرامة الأكادميية و البحوث امليدانية ،لتحليل و�إلقاء ال�ضوء على طبيعة التحوالت العربية،
مع الرتكيز على ت�صميم االنتخابات ،و�صياغة الد�ساتري ،وتنمية الأحزاب ال�سيا�سية ،وعمليات احلوار الوطني .من خالل �إ�شراك علماء و خرباء
عرب و غربيني من خلفيات متنوعة .يوفر هذا امل�شروع �آرا ًء و �أبحاث جديدة و �أ�صلية من املنطقة العربية وخارجها للم�ساعدة يف توجيه ال�سيا�سة
والتنمية و تقدمي امل�ساعدة للبلدان ذات الأهمية الإ�سرتاتيجية.
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