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تاسايسلا 
هي الوحدة املكلفة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بدراسة القضايا الراهنة يف املنطقة العربية وتحليلها.

ة رصين ً
تقوم الوحدة بإصدار منشورات تلتزم معايري علمي ً
ة ضمن ثالث سلسالت هي؛ تقدير موقف ،وتحليل سياسات ،وتقييم

م يف البالد العربية
حالة .تهدف الوحدة إىل إنجاز تحليالت تلبي حاجة القراء من أكادمييني ،وص ّناع قرار ،ومن الجمهور العا ّ
وغريها .يساهم يف رفد اإلنتاج العلمي لهذه الوحدة باحثون متخصصون من داخل املركز العريب وخارجه ،وفقًا للقضية
املطروحة للنقاش..
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وا
وافق مجلس النواب املرصي ،يف تصويت جرى باالسم يومي  13و 14شباط /فرباير  ،2019وبأغلبية  485عض ً
وا من ائتالف دعم
ومعارضة  16وامتناع عضو واحد ،عىل مبدأ تعديل الدستور يف مقرتح تقدَّم به  155عض ً
مرص ،مطلع الشهر نفسه ،يدعو إىل تعديل  12مادة يف دستور  ،2014وإلغاء مادتني ،و»استحداث» مادتني
جديدتني .ويتمثل أبرز التعديالت املقرتحة يف السامح للرئيس الحايل عبد الفتاح السييس بالبقاء يف السلطة
حتى عام  ،2034عرب متديد والية الرئيس من  4إىل  6سنوات ،ثم السامح له بالرتشح بحسب النظام الجديد
املعدل .وبذلك تبدأ سلسلة إجراءات يتوقع أن تستغرق نحو شهرين يتم خاللهام تحويل املقرتح إىل اللجنة
الدستورية والترشيعية يف مجلس النواب لصياغة مرشوع املواد املعدلة متهيدًا ملناقشتها ثم التصويت
ما.
عليها .وإذا وافق ثلثَا عدد النواب عىل التعديل ،يتم عرض املقرتح عىل الشعب لالستفتاء عليه خالل  30يو ً
ويكون التعديل نافذًا إذا وافقت أغلبية عدد األصوات الصحيحة للمشاركني يف االستفتاء.

دستور 2014
تسعى التعديالت الجديدة إىل مزيد من ترسيخ النظام الفردي يف مرص الذي بدأ يف أعقاب إجهاض ثورة
 25يناير  2011منذ منتصف عام  .2013ومن املهم اإلشارة إىل أهم أوجه الخلل يف دستور  2014تتمثل يف
أن لجنة عينتها السلطة من املوالني لها انفردت بوضعه ،يف ضوء انقسامٍ مجتمعي حاد وقمعٍ وإقصاء
جل القوى املحسوبة عىل ثورة يناير .أما أهم أوجه الخلل يف مضامني
سياسيَني شمال التيار اإلسالمي و ُ
الدستور فتتلخص يف عدم نهائية السلطة الترشيعية املنتخبة من الشعب؛ إذ تعلوها  -أو توازيها عىل األقل
 سلطة املجلس األعىل للقوات املسلحة (املواد من  ،)205–200والرشطة (مادة  ،)207والقضاء (مادة ،)185إذ مينح الدستور لهذه الجهات قد ًرا من االستقاللية يف إدارة شؤونها من دون أن تخضع لسلطة الربملان
حذ َ
َف دستور  2014من دون تفسري مواد يف دستور  ،2012منها مواد دميقراطية وأخرى تعزز
املنتخب .و َ
مثل ،واستقالل الجامعات ،واستقالة الرئيس يف حالة رفض طلبه
املجتمع املدين ،يف مجال مكافحة الفساد ً
يف استفتاء حل الربملان ،والحفاظ عىل اللغة العربية يف اإلعالم ،ومواد الوقف ،وعبارات كانت تشري إىل
حياد املؤسسة العسكرية واحرتافيتها يف ديباجة دستور .2012
باب للحريات ،وأبقى عىل بعض املكتسبات التي أدخلها دستور  ،2012كتحديد مدة
واحتوى دستور  2014عىل ٍ
رئاسة الجمهورية بفرتتني فقط ،وتوازن سلطتي الترشيع والتنفيذ .لكن الدولة انتقلت برسعة من تصفية إرث
 25يناير إىل إرث  30يونيو الذي مل يتبق منه سوى االنقالب العسكري الذي مييل يف مرص إىل التحول إىل
حكم الفرد الدكتاتور.
أما عىل مستوى املامرسة ،فقد انتهكت السلطة الدستور من جوانب عدة؛ إذ أجريت انتخابات رئاسية عام
 2014وبرملانية عام  2015قاطعها ُجل الناخبني ألنها مل تضمن حق التنافس ،ومتت يف ضوء حالة الطوارئ
وتدخّل األجهزة األمنية يف تشكيل القوائم الحزبية .وأجريت هذه االنتخابات الرئاسية والربملانية أيضً ا بعد م ّد
فرتة الحبس االحتياطي من دون قيود بعد أن كانت مقيدة يف دستور  ،2012وبعد إصدار قانون للتظاهر عام
 2013مينع عمل ًيا التظاهر ويُق ّيد مظاهر التجمع السلمي األخرى مبا يف ذلك الحمالت االنتخابية والحزبية.
وتم انتهاك الدستور أيضً ا عندما صدّق الربملان (من دون مناقشة كام تنص املادة  )156عىل أكرث من 400
قانون أصدرتها السلطة التنفيذية عندما كان رئيس الجمهورية ميارس سلطتَي التنفيذ والترشيع قبل انتخاب
مجلس النواب (أي من متوز /يوليو  2013إىل موعد إجراء االنتخابات الربملانية يف ترشين األول /أكتوبر  -كانون
األول /ديسمرب  .)2015وأحكم السييس قبضته عىل البالد من خالل هذه القرارات التي نظمت قطاعات مهمة
يف املجتمع والسياسة واالقتصاد؛ مثل مبارشة الحقوق السياسية ،واالنتخابات الرئاسية ،واألحكام الجنائية،
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وحق التقايض ،وجهاز الرشطة ،واألسلحة والذخرية ،والجامعات ،وسوق املال ،واالستثامر ،واالحتكار،
وغسيل األموال ،والعاملني يف الدولة ،والحد األقىص لألجور ،والرضائب ،وغريها.
وانتُهِكت املادة  151التي تحظر التنازل عن جزء من إقليم الدولة عندما تنازلت السلطة عن جزيريت تريان
وصنافري للمملكة العربية السعودية ،واملادتان  145و 166اللتان تلزمان رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة
أن يقدموا إقرارات الذمة املالية .كام تدخلت السلطة يف شأن الهيئات القضائية خالفًا للامدتني  94و.184
وارتكبت انتهاكات أخرى تتصل بالحريات والحقوق؛ كحظر السفر (املادة  ،)62والقبض عىل املواطنني من
دون توافر رشط التلبّس ومامرسة التعذيب أثناء االحتجاز وانتهاك حرمة املراسالت الهاتفية واإللكرتونية
(املادتان  ،)57-55وإغالق مواقع إخبارية (املادتان  ،)72-70وبناء عاصمة جديدة للبالد (املادة ،)222
واستقالل الجامعات (املادة  .)21كام وضعت قوانني جديدة قيودًا عىل حقوق أق ّرها الدستور؛ كحق تكوين
الجمعيات األهلية (قانون  70لعام  ،)2017وحق التجمع السلمي (قانون التظاهر رقم  107لعام .)2013
ومل تخصص السلطة النسب املقررة يف الدستور من الناتج القومي اإلجاميل لخدمات التعليم والبحث
العلمي والصحة (املواد  ،)238 ،23 ،19 ،18ومل تصدر قانونًا للعدالة االنتقالية (املادة  ،)241وآخر لإلدارة
املحلية (املادة  ،)180ومل تنشئ مفوضية مستقلة ملكافحة التمييز (املادة .)53

التعديالت املقرتحة
رغم عيوب الدستور واالنتهاكات التي ارتكبتها السلطة يف حقه ،ومع أن الربملان نفسه جاء بطريقة
غري دميقراطية ،فإن السلطة ظلت أمينة عىل ما صار يعرف بـ «إرث دولة يوليو» (حرص دولة ما بعد 1952
عىل قوننة ودسرتة املامرسات االستبدادية التي تقيد الحريات وتقيم دولة الفرد األوحد) .ورمبا ال تقيض
التعديالت املقرتحة عىل القيود الدستورية التي تقف أمام ترسيخ الحكم الفردي املطلق ،لكنها تحقق
ثالثة أهداف رئيسة إذا نجحت السلطة يف متريرها ،وهي:
•إزالة العقبة الدستورية التي تقف حاج ًزا أمام بقاء الرئيس السييس يف السلطة.
•إحكام القبضة عىل الهيئات القضائية باعتبارها الجهة التي ميكن أن تتحدى السلطتني
التنفيذية والترشيعية.
•إدخال بعض النصوص لتجميل صورة النظام يف الخارج ودفع الناخبني إىل التصويت لصالح التعديالت.
بدل من أربع،
ً
يتمثل أهم التعديالت املقرتحة يف «تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات
مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية» .وتم تربير ذلك بعدم مالءمة مدة األربع سنوات نظ ًرا إىل «قرصها
الشديد» ،و»عدم مراعاتها واقع الحال وظروف البالد االجتامعية واالقتصادية واإلقليمية» .ويخالف التعديل
املقرتح نص املادة  226التي تقول «ال يجوز تعديل النصوص املتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية،
أو مببادئ الحرية ،واملساواة ،ما مل يكن التعديل متعلقًا باملزيد من الضامنات» .إن هدف التعديل هو
متهيد الطريق لبقاء الرئيس الحايل عبد الفتاح السييس يف الحكم حتى عام  ،2034ألن تعديل املادة
 140يسمح مب ّد فرتة الرئاسة إىل ست سنوات ،أما املادة االنتقالية فتسمح له بإعادة الرتشح عىل النحو
املعدل بعد انتهاء واليته الحالية عام .2022
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أما يف مجال القضاء ،فتعيد التعديالت إحياء اآلليات التي أدخلها الرئيس جامل عبد النارص نهاية الستينيات،
ونشب حولها رصاع بني نظام الرئيس األسبق حسني مبارك والقضاة منذ الثامنينيات وحتى ثورة يناير .2011
تتضمن التعديالت أربع قضايا رئيسة تتمثل يف منح رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية
ورئيس املحكمة الدستورية العليا والنائب العام ،وإلغاء سلطة مجلس الدولة يف مراجعة مرشوعات العقود
التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها طرفًا فيها وقرص سلطته عىل مراجعة مرشوعات القوانني التي تُحال إليه
فقط ،وإلغاء املوازنات املستقلة للهيئات القضائية ،وإنشاء مجلس أعىل للجهات والهيئات برئاسة رئيس
الجمهورية للنظر يف تعيني القضاة وترقيتهم وندبهم.
مررت بهذا الشكل ،عىل ما تبقى من مبدأ الفصل بني السلطات ،ويتم إحكام
ستقيض هذه التعديالت ،إذا ُ
ول نفسه
السيطرة عىل الهيئات القضائية .لقد اخرتق القضاء املرصي الدستور يف قضايا حقوق اإلنسان ،وح ّ
أداة تصفية إرث  25يناير .ولكن القضاء نفسه تحدى بعض قرارات سلطة ما بعد  ،2013فقد رفضت الهيئات
القضائية وجمعياتها العمومية ونوادي القضاة تعديل قانون السلطة القضائية الصادر يف نيسان /أبريل
 ،2017كام أبطل القضاء اإلداري اتفاقية ترسيم الحدود بني مرص والسعودية يف حزيران /يونيو .2016
ورفض قسم الفتوى والترشيع مبجلس الدولة عام  2015تعديالت قدمتها الحكومة عىل قانون اإلجراءات

الجنائية الرامية إىل التغايض عن سامع الشهود واالكتفاء بتالوة شهاداتهم الواردة يف محرض جمع األدلة
بدل من إلزامهم أن يدلوا بشهاداتهم الكاملة أمام املحاكم .ورفض مجلس
أو التحقيقات املبدئية ،وذلك ً
الدولة يف عام  2014إعفاء الفنادق واألندية التابعة للقوات املسلحة واملراكز الطبية العسكرية من الخضوع
للرضيبة العقارية ،ورفض إعطاء وزير الدفاع الحق يف إعفاء وحدات أخرى.
وتم طرح ثالث مسائل للتعديل بشأن القوات املسلحة؛ تتمثل األوىل يف توسيع مهامت القوات املسلحة
لتشمل ،أول مرة يف تاريخ الدساتري املرصية« ،صون الدستور والدميقراطية والحفاظ عىل املقومات
األساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات األفراد» ،ويعطي هذا النص الجيش املرصي
األدوار التي كان ميارسها الجيش يف تركيا قبل التحول الدميقراطي .وتتمثل الثانية يف اشرتاط تعيني وزير
الدفاع مبوافقة املجلس األعىل للقوات املسلحة دامئًا وليس مؤقتًا كام هو الوضع حاليًا يف الدستور .أما
املسألة الثالثة فتتمثل يف توسيع مجاالت محاكمة املدنيني أمام املحاكم العسكرية.
تستكمل هذه التعديالت ما بدأه دستو َرا  2012و 2014يف توسيع مهامت املؤسسة العسكرية .وهي
قوننة دستورية لهيمنة املؤسسة العسكرية ذاتها بعد أن ترسخ الدور االقتصادي للرشكات التابعة لها
يف السنوات السابقة ،وتعاظم دور الجرناالت املتقاعدين يف أجهزة اإلدارة واملحافظات ومجلس النواب
مدد الرئاسة
واألحزاب املوالية .ورمبا تستهدف هذه التعديالت أيضً ا إرضا َء املؤسسة العسكرية مقابل فت ِ
ح ُ
أي تدخّل عسكري مستقبيل يف شؤون الحكم
ً
وترسيخ الحكم الفردي،
فضل عن أنها رمبا تسهم يف رشعنة ّ
بحجة «صون الدستور والدميقراطية والحفاظ عىل املقومات األساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب
وحقوق وحريات األفراد».
وتشمل التعديالت مواضيع أخرى يقصد منها التغطية عىل التعديالت األساسية املعادية للدميقراطية،
وتهدف إىل تحفيز أوساط معينة من الناخبني للتصويت لصالح مقرتح تعديل الدستور ،كام تهدف إىل تجميل
صورة النظام يف الخارج .ومن هذه املواضيع ضامن نسبة متثيل املرأة يف املجالس النيابية مبا ال يقل
عن ربع عدد أعضاء مجلس النواب ،وتقسيم الدوائر االنتخابية ،واستمرار متثيل الشباب واألقباط واملرصيني
متثيل مؤقتًا ،وإعادة العمل
ً
يف الخارج وذوي اإلعاقة والعامل والفالحني يف املجالس النيابية بعد أن كان
بالغرفة الثانية للربملان ،وتعيني نائب للرئيس أو أكرث.
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فرص مترير التعديالت
ال يبدو أن هناك عقبات كبرية تعرقل مترير هذه التعديالت الجذرية بالنظر إىل مامرسات النظام السابقة يف
فرض سيطرته .لكن معارضة هذه التعديالت آخذة يف التصاعد تدريج ًيا ،رغم أن القوى السياسية يف الداخل
جل رموزها والتنكيل بالكثريين ،ال سيام أن مرص لها تاريخ طويل من
املرصي ال تزال ضعيفة يف ضوء اعتقال ّ
الرصاعات السياسية حول الدساتري وبسببها ،فالتعديالت الدستورية عامي  2005و 2007ساهمت بقوة يف
اندالع حراك سيايس واسع انتهى بثورة يناير ،بينام كان اإلعالن الدستوري عام  2012من أسباب الرصاع الذي
انتهى بإسقاط أول رئيس مدين منتخب .لقد عارض التعديالت عدد قليل من النواب ،وأعلن عدد من القضاة
واملثقفني رفضهم لها أيضً ا ،وتشكّل كيان اسمه اتحاد الدفاع عن الدستور ،من عدة أحزاب أبرزها الدستور،
واملرصي الدميقراطي االجتامعي ،وتيار الكرامة .ويف الخارج ،أجمع املعارضون عىل رفض هذه التعديالت،
غري أنه ليس من املنتظر أن تعارضها دول غربية بفاعلية ،يف ضوء تفضيل القضايا اإلسرتاتيجية عىل مسائل
الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،ويف ضوء غياب معارضة مرصية موحدة ودميقراطية قادرة عىل الضغط عىل
املستوى الدويل أيضً ا.
ستحتج أحزاب وفصائل مختلفة عىل التعديالت .ورمبا تتشكّل حملة ملقاطعة االستفتاء بحجة عدم منحه
جح أن متنع األشكال االحتجاجية مترير هذه التعديالت من
الرشعية ،وأخرى للمشاركة والتصويت بـ «ال» .لكن ال ير ّ
عا سياس ًيا محدد املعامل من أجل الدميقراطية التي كانت يف
دون أن تقدّم معارضة مرصية منظمة مرشو ً
املتناول يف مرص ،ومن أجل حقوق املواطن (التي مثلتها شعارات العيش والحرية والكرامة) ،ويتجاوز هذا
املرشوع االنقسامات السياسية العدمية والرنجسيات الصغرية.
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