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مقدمة
أقرته في
صوتت عليه "لجنة الخمسين" ُ
المعّينة و ّ
فيما يتجه المصريون إلى االستفتاء على مشروع الدستور الذي ّ
استقطابا غير مسبو ٍ
ق ،في ظ ّل مقاطعة أبرز
ي
ً
مطلع كانون األول /ديسمبر الماضي ،يشهد الشارع المصر ّ
تموز /يوليو  2013وعلى رأسها جماعة اإلخوان المسلمين وذراعها
القوى
ّ
السياسية التي أطاحها انقالب ّ 3

السياسي حزب الحرّية والعدالة.
ّ

ي عام  2012من ِ
قبل
السياسي و
وكما كان الحال في الصراع
األيديولوجي الذي رافق كتابة الدستور المصر ّ
ّ
ّ
المنتخبة ونال موافقة أغلبية المقترعين المصريينَّ ،
السياسية التي تتنافس
فإن أغلب القوى
التأسيسية"
"الجمعية
ّ
ّ
ّ
ّ

هوية من يكتب الدستور،
على المشهد
تهتم بالنصوص الدستورّية ذاتها ،بل رّكزت على ّ
السياسي المصر ّ
ي لم ّ
ّ
كثير  -من ناحية المضمون  -عن دستور عام
ي الجديد ال يختلف ًا
في مفارقة جعلت مشروع الدستور المصر ّ

اني" ،باستثناء بعض
 2012الذي ُوصف من ِقبل ّ
التيارات التي ساندت االنقالب العسكر ّ
ي بـ "الدستور اإلخو ّ
وعمقت نفوذ أجه ِزة الدولة العميقة.
المواد التي جرى تعديلها ّ
السياسية منذ أن بدأ مشوار النظر في الدستور المصري بعد سقوط
وفي الواقع ،لم يكن سلوك مجمل القوى
ّ

المرجعية التي سوف تنقل النظام
عقالنية للمواد الدستورّية باعتبارها
قائما على مناقشة
ّ
ّ
نظام حسني مبارك ً
االقتصادية
روحية ثورة  25يناير وأهدافها
السياسي من نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي ،بما يعكس
ّ
ّ

الحقوقية.
االجتماعية و
و
ّ
ّ

كيفية صوغه ومدى تشابهه واختالفه عن
متأنية لمشروع الدستور الجديد،
وتظهر أي مراجعة
ً
فضال عن ّ
ّ

أن الهجوم اإلعالمي والسياسي على دستور عام
ُقر في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسيّ ،
الدستور الذي أ ّ

 2012الذي جرى تعطيله إثر االنقالب كان في سياق الهجوم على الرئيس مرسي وتياره السياسي والتحضير
عملية الترويج للدستور الجديد
لالنقضاض عليه ،وليس بغرض مناقشة مضمون الدستور ذاته .ويبدو من خالل ّ

عية التي أفرزها المسار
عية
وال ّ
انتخابية تح ّل مح ّل الشر ّ
ّ
أن النظام الجديد يبحث عن شر ّ
حث على الموافقة عليه ّ

اطي السابق ،بحيث يتخلص من شبهة االنقالب على المستوى الدولي ،وحتى من "شرعية الشارع"
الديمقر ّ
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غطاء لالستمرار
االنتخابية الجديدة
أيضا ،بحيث تمنحه الشرعية
ّ
و"خارطة الطريق" التي استند إليها وانقلب عليها ً
ً

في ممارسة اإلقصاء بأشكاله كافة ،والذي بدأ في  3تموز /يوليو وما زال مستمار.

الثوار
دستور  :2012إرضاء الدولة و ّ
تشيع في وسائل اإلعالم المصرّية والعر ّبية اليوم وجهتا ٍ
نظر أيديولوجيتان بشأن دستور عام  ،2012ومشروع
ي-
دستور عام  .2014وتقضي األولى  -جماعة اإلخوان المسلمين وحلفاؤها المناهضون لالنقالب العسكر ّ

عينة ،والتي ُكلّفت بتعديل الدستور ،لم تكن سوى لعبة بيد المؤسسة العسكرّية المصرّية
الم ّ
ّ
بأن لجنة الخمسين ُ
بأن مشروع
ورئيسها عبد الفتّاح السيسي .بينما
يّ -
تصر وجهة النظر األخرى  -المؤيدة لالنقالب العسكر ّ
ّ

انية كانت ستؤدي إلى كارثة في البالد .إ َّن كال الطرحين غير
ي الجديد أنقذ مصر من وثيقة إخو ّ
الدستور المصر ّ

أن مشروع
ٍ
انيا ،وان كان يحمل بعض اإلشارات الدالة على ذلك ،كما ّ
صحيح؛ فدستور عام  2012لم يكن إخو ً
ٍ
المدنية
أيضا مزاج "النخبة
ّ
الدستور الجديد لم يكن مجرد إمالء من السلطات العسكرّية على كاتبيه ،بل عكس ً

التقليدية" ورغباتها ،كما تصف نفسها.1
العلمانية
ّ
ّ

السياسية الكامنة في النصوص الدستورّية في كال الدستورين إال بمراجعة
في الواقع ،ال يمكن فهم النزعة
ّ

التأسيسية لكتابة دستور عام  ،2012والتي حاولت من خاللها القوى
الجمعية
النقاشات والحوارات التي شهدتها
ّ
ّ

إرضاء لجزٍء ٍ
كبير من نخبة مؤسسات الدولة
اإلسالمية وعلى رأسها جماعة اإلخوان المسلمين إجراء تسويات
ّ
ً
العميقة وكسب تأييدها ،باإلضافة إلى تحصينها إلى ٍ
استمر
حد ما من هيمنة مكتب الرئاسة ،وهو األمر الذي
ّ

في مشروع الدستور الجديد ليشمل جميع نخب الدولة العميقة بما فيها الشرطة والقضاء.

التأسيسية المنتخبة في النصف األول من
الجمعية
روجت وسائل اإلعالم آنذاك ،فقد شهدت
ّ
ّ
وعلى عكس ما ّ

الحساسة
االجتماعية ،تناولت مختلف القضايا
السياسية و
جدية ودستورّية بين مختلف القوى
ّ
ّ
اجتماعاتها حوارات ّ
ّ

العامة،
مثل ميز ّ
يُ ،
انية المؤسسة العسكرّية ،والقضاء العسكر ّ
وبنية النظام الحاكم ،والمحكمة الدستورّية ،والنيابة ّ
التقليدية ،انظر :أحمد زايد" ،من البصاصة إلى الصراع والعنف :آليات المراقبة في الدولة المصرية الحديثة"،
 1بشأن سلوك النخبة المصرّية
ّ
عمران ،العدد ( 6خريف .)2013
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المركز العر ّ
ي في تشرين
باإلضافة إلى الموقف من رموز النظام القديم وغير ذلك ،قبل أن تتفاجأ بأزمة اإلعالن الدستور ّ

التأسيسية إلى التعجيل
الجمعية
شرخا في المشهد السياسي المصري ما دفع
الثاني /نوفمبر  ،2012والتي سببت ً
ّ
ّ
الجمعية
السياسي إلى داخل
الداخلية بعدما انتقل االستقطاب
بكتابة الدستور ،كما عطّلت تلك األزمة الحوارات
ّ
ّ
ّ
التأسيسية.
ّ
فإنه
كيفية كتابة المواد الدستورّية في دستور عام ّ ،2012
ومع ّأنه من الصعب في هذه الورقة ذكر تفاصيل ّ

السياسية السائدة في طريقة صوغ
التأسيسية أن نجمل النزعة
الجمعية
يمكن لنا من خالل محاضر اجتماعات
ّ
ّ
ّ

تلك المواد .فعلى الرغم من َّ
أن أغلب مواد دستور عام  2012كانت موضوع توافق وطني  -كما دلّت محاضر

السياسية كانت واضحة في بعض المواد
الجمعية التأسيسية المنشورة على موقع الدستور المصري  -فإ ّن النزعة
ّ
ّ

التي جرت اإلشارة إليها ،والتي حاولت إرضاء أغلب مراكز قوى مؤثرة في المشهد السياسي؛ مثل بعض أجهزة
ياسية المحسوبة على الثورة ،محاولة تشكيل
الدولة العميقة ،والقوى
السلفية المتحالفة ،باإلضافة إلى القوى الس ّ
ّ
ٍ
ٍ
استفتاء شعب ّي على
المدنية .وعلى الرغم من إجراء
اإلسالمية وبعض القوى
تحالف بين الدولة العميقة والقوى
ّ
ّ
الدستور وصلت نسبة الموافقة عليه إلى أكثر من  %60من المقترعين ،فإ ّن وهم هذا التحالف المرغوب فيه،
والذي لم يتحقق مطلقًا ،انهار يوم  3تموز /يوليو .2013

مشروع دستور  :2014الدولة العميقة تكتب دستورها
اطية،
عملية صوغ مشروع دستور عام  2014بانعدام الديمقر ّ
على عكس تجربة الدستور المعطّل ،فقد اتسمت ّ
لجمعية
سواء أكان ذلك بتعيين جميع أعضاء لجنة الخمسين المكلّفة بتعديل الدستور وليس انتخابهم خالفًا ل
ّ

ي بصورة متعمدة .وعلى عكس
التأسيسية لكتابة دستور عام  ،2012أم بإقصاء معارضي االنقالب العسكر ّ

الشفافية؛ إذ لم تنقل وسائل اإلعالم
عملية كتابة الدستور الجديد بانعدام
أيضا ،اتسمت
ّ
ّ
الدستور المعطّل ً

اجتماعات اللجنة ،كما َّ
أن محاضر االجتماعات لم تُنشر ليطّلع المواطنون عليها بشكل عام.

وباإلجمال ،يمكن القول َّ
مشابها في أغلبية مواده للدستور
ي عام  2014جاء
بأن مشروع الدستور المصر ّ
ً
ٍ
شكليا مع اإلبقاء على
ي  2012المعطّل ،وان حرصت لجنة الخمسين على إعادة صوغ عدد من المواد ً
المصر ّ
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مضامينها كما هي ،في خطوٍة ال ُيفهم منها سوى رغبة أعضاء اللجنة في االنتقاص  -قدر اإلمكان  -من
التأسيسية لكتابة الدستور المعطل ،أو الترويج إلى ّأنها قامت بصوغ دستور جديد
الجمعية
زمالئهم السابقين في
ّ
ّ

مختلف ُكليا عن ذلك الذي عطّله االنقالب .أما أبرز المواد الجوهرّية التي مسها التعديل األساسي فقد جاءت

كالتالي:

وية المصرّية ،وأعيد النص المتعلّق بالشريعة إلى ما كان عليه في
 أوًال :جرت إعادة النظر بالمواد المتعلقة باله ّ
أن الضغوط
دستور عام  ،1971كما حذفت اإلشارة
الخاصة بمنع اإلساءة إلى الرسل .وقد أظهر هذا التعديل ّ
ّ

جدية وأقرب
التيارات
السلفية وعلى رأسها حزب النور على لجنة الخمسين ،كانت غير ّ
ّ
الشديدة التي قامت بها ّ

الكالمية .فعلى عكس سلوكها في الجمعية التأسيسية  ،2012لم تقم هذه التيارات بأعمال
إلى تسجيل المواقف
ّ
تعطل صوغ الدستور الجديد أو اللجوء إلى الشارع .ويعبر هذا األمر عن مفارقة كبيرة ،فأثناء صوغ دستور
المادة  219التي تنص
اإلسالمية ،مثل
للهوية
التيار السلفي على مواد تكرس فهمه الخاص
ّ
ّ
ّ
 ،2012أصر ّ

أن "مبادئ الشريعة اإلسالمية تشمل أدلتها الكلية ،وقواعدها األصولية والفقهية ،ومصادرها المعتبرة في
على ّ
نصت على حظر اإلساءة أو التعريض بالرسل
مذاهب أهل السنة والجماعة" ،باإلضافة إلى المادة  44التي ّ

أيضا المادة  10التي أشارت إلى دور الدولة والمجتمع في صيانة األسرة .وفي مقابل
واألنبياء كافة ،وحذفت ً

بأن تكون مرجعية دستورية في الشؤون المتعلقة بالشريعة
خولت مؤسسة األزهر ّ
ذلك ،حذفت المادة  4التي ّ

المدنية ،وقد اشترطتها للموافقة على الدستور
احا من القوى
ّ
اإلسالمية .والجدير بالذكر ّ
أن هذه األخيرة كانت اقتر ً

اإلسالمية.
بأن ذلك سوف يسحب البساط من تحت أقدام القوى
السابق
ً
ّ
اعتقادا منها ّ

 ثانيا :ظهر منصب الرئيس المصري في مشروع الدستور الجديد غامضا ،فمن ٍ
جهة أولى استُحدثت بعض
ً
ً
ّ

الصالحيات له ،كما تشير المادة  123في ما يتعلق بالصالحيات التشريعية للرئيس وحقه في تعيين خمسة في
المئة من أعضاء مجلس النواب ،كما لم تلزمه المادة  146بتكليف رئيس الوزراء من الحزب أو االئتالف

الحزبي األكبر في مجلس النواب؛ بمعنى أنه بإمكانه أن ينسف نجاح حزب في االنتخابات ،ويمنعه من تشكيل
اخلية،
السيادية (الدفاع ،وال
حكومة .وأعطته المادة  147حق المشاركة في تعيين وزراء الحقائب
خارجية ،والد ّ
ّ
ّ

والعدل) إذا اضطر إلى تكليف أحد نواب الحزب أو االئتالف الحزبي األكبر في مجلس النواب .ومما ال شك

صالحيات مجلس الوزراء تجعل مجلس الوزراء أقرب إلى مجلس تنفيذي لسياسات
أن المواد التي تشير إلى
ّ
فيه ّ
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المركز العر ّ
الحيات
أن إعادة بعض الص ّ
يضعها رئيس الجمهورية أو المجلس األعلى للدفاع في مجلس األمن القومي .ويبدو ّ

إلى رئاسة الجمهورّية هي من القضايا التي يختلف فيها المشروع الجديد عن دستور عام  2012المعطّل؛ إذ
التأسيسية لكتابة دستور عام  ،2012على توزيع السلطة بين ٍ
كل من الرئاسة ومجلس الوزراء،
الجمعية
حرصت
ّ
ّ
وتجلّى ذلك في المادتين  140و 159اللتين تلزمان الرئاسة ومجلس الوزراء المشاركة في اتخاذ القرار واإلشراف

الصالحيات بيد الرئيس؛
على تنفيذه .وكانت المناقشات لصوغ دستور عام  2012تهدف إلى التقليل من تمركز
ّ
بسبب نزعة الرؤساء للتحول إلى االستبداد منذ إعالن الجمهورّية.

ومن ٍ
بعضا من صالحيات الرئيس بعد تعميق امتيازات الدولة
جهة أخرى ،سلبت الوثيقة الدستورية الجديدة
ً

العميقة .ومع َّ
أن دستور عام  2012شهد نزعةً تسووية واضحة لمحاولة إرضاء بعض مؤسسات الدولة العميقة
ثم كسب والئها  -وكان في مقدمة تلك المؤسسات المؤسسة العسكرّية التي ُمنحت
وتشريع أوضاعها ومن ّ

العامة وأخذ رأيها في
النسبية في المنازعات
االستقاللية
ّ
ّ
ّ
الداخلية (المادة  ،)196وأعطيت حرّية مناقشة موازنتها ّ

ي ومنحه حق إصدار األحكام "في الجرائم التي
المشاريع المتعلّقة بها (المادة  ،)197وتشريع القضاء العسكر ّ

تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم ،ويبين اختصاصات القضاء العسكري األخرى" (المادة
ّ
 ،)198وأخذ رأيه في إعالن الحروب ،باإلضافة إلى استيعاب مؤسستين أخريين هما هيئة قضايا الدولة وهيئة

انية الدولة دونما
النيابة اإلدارّية ،اللتين ثار حولهما جدل واسع داخل
الجمعية التأسيسية بسبب إثقالهما كاهل ميز ّ
ّ
ٍ
بشكل يجعل الدولة تحت رحمة مؤسساتها
عمقها
حاجة ّ -
فإن مشروع دستور  2014حافظ على هذه االمتيازات و ّ

احدا في الموازنة العامة للدولة (المادة
قما و ً
العميقة .ففي مشروع الدستور الجديد تُدرج موازنة المؤسسة العسكرّية ر ً

تبار
 ،)203واُشترطت موافقة المجلس األعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع لمدة دورتين رئاسيتين اع ًا

انتقالية  ،)234أما بخصوص جهاز الشرطة فقد ُسحب من سلطة رئاسة
من تاريخ العمل بالدستور الجديد (مادة
ّ

ٍ
يتكون من "أقدم ضباط هيئة الشرطة ،ورئيس
وتم استحداث
الجمهورّية (المادة ّ .)206
مجلس أعلى للشرطة ّ

إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة ،ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير

تتعلق بها" (المادة .)207
شؤون أعضائها ،ويحدد القانون اختصاصاته األخرى ،ويؤخذ رأيه في أي قوانين ّ

الداخلية من إمكانية "إعادة الهيكلة للداخلية
لضباط الشرطة وأركان و ازرة
وتش ّكل المادتان األخيرتان إنقا ًذا
ّ
ّ
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"الضباط القدماء" الذين أشرفوا
خاصةً مع إدراج
أساسيا من مطالب ثورة  25يناير
مطلبا
والشرطة" التي كانت
ّ
ً
ً
ّ
على وضع السياسات األمنية والقمعية وتنفيذها في عهد مبارك.

 ثالثًا :بالنسبة إلى القضاء ،فقد نص المشروع الجديد على إبقاء جميع الصالحيات المتعلّقة بالمحكمة الدستورّية

نص دستور عام  2012على اشتراط رقابة المحكمة
كما كانت عليه قبل دستور عام  .2012وبالمقارنة ،فقد ّ

المسبقة على القوانين المنظّمة لمباشرة الحقوق السياسية ولالنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية
الدستورّية
ّ
االنتقالية حين جرى ح ّل
تدخل المحكمة الدستورّية في المرحلة
(المادة  .)177وقد ُكتبت هذه المادة بعد تجربة ّ
ّ

التأسيسية ٍ
رجعي بعد ذلك بحجة عدم دستورّية القوانين التي نظّمت
بأثر
الجمعية
مجلس النواب والشورى ،وح ّل
ّ
ّ
ّ
المسبقة للمحكمة الدستورية
إن إلغاء الرقابة
ّ
تلك االستحقاقات ،ما عطّل المسار الديمقراطي في المرحلة االنتقاليةّ .
أن الدستور الجديد قد كافأ المحكمة الدستورية التي كانت رأس حربة
وابقاء جميع صالحياتها يعني بالضرورة ّ

في الصراع السياسي خالل مرحلة انتخاب أول رئيس بعد الثورة .فقد كانت تلك المحكمة أداة التعطيل "القانونية"

كامال (المادة  170من دستور
ندبا ً
لمسار التحول الديمقراطي .كما ُع ّدلت ّ
المادة التي منعت ندب القضاة إال ً

ٍ
قانون
الحد األقصى عبر
 ،)2012وحلت محلها مادة
تؤجل إلغاء الندب إلى ما بعد خمس سنوات على ّ
انتقالية ّ
ّ

ٍ
النواب (المادة  .)239والجدير بالذكر َّ
جهات غير
أن أسلوب الندب إلى
قضائية كان وسيلةً
ّ
يصدره مجلس ّ

التنفيذية ضد القضاة المعارضين.
إقصائية تستخدمها السلطة
ّ
ّ

2

ضد المعارضين من اإلسالميين؛ إذ استحدثت
 راب ًعا :اُستحدثت مواد دستورّية ذات طبيعة
انتقامية وقد تُستخدم ّ
ّ
ٍ
ديني ،كما استحدثت أخرى تلزم الدولة بمواجهة اإلرهاب
أساس
(المادة  )74التي تحظر قيام أحزاب على
ّ
ّ
وتجفيف مصادر تمويله (المادة .)237
الثقافية .فقد استحدثت مادة
األقليات
خامساُ :خصصت مواد

الدينية و ّ
ّ
انتقالية عديدة إلرضاء ما بات يعرف ب ّ
ّ
ً

المحلية (المادة  ،)236ومادة تلزم مجلس النواب في أول
إلعادة تسكين أهالي النوبة ومراعاة ثقافة المجتمعات
ّ
ٍ
ٍ
قانون يسمح بإعادة ترميم الكنائس وبنائها (المادة  .)235وهي نصوص إيجابية بحد ذاتها،
انعقاد له إصدار

2
اطية
راجع بشأن ذلك :وحدة تحليل السياسات في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات" ،مخاض األزمة المصرّية :مخاض الديمقر ّ
العسير" ( 12كانون األول /ديسمبر :)2012
http://www.dohainstitute.org/release/d3dd3f60-63ae-4bd3-9771-7664499bf769
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بي لألبحاث ودراسة السياسات
المركز العر ّ
مكانا لها في القوانين االنتقالية في مرحلة ما قبل االنقالب ،ولكنها تأتي في سياق سياسي
وكان ينبغي أن تجد ً

لتقوية القاعدة االجتماعية لالنقالب.

نص
أي نصوص متعلقة بالعدالة
سادسا :لم

ّ
االنتقالية أو بعزل رموز النظام القديم ،في حين ّ
يتضمن الدستور ّ
ً
ّ

السياسي التي منعت قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل
دستور عام  2012على مادة العزل
ّ
السياسي ،والتر ّشح لالنتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .3كما جرى ربط
عية على نتائج األخيرة ،والتي من بينها وثيقة الدستور التي
ثورة  25يناير بثورة  30يونيو ،وذلك إلضفاء الشر ّ

الخصوصية عن ثورة  25يناير والتي تتجلّى في (المادة  )65من الدستور المعطّل
يجري االستفتاء عليها ،ونزع
ّ
وفي ديباجته.

جلي إلى ّأنه لم يرق إلى درجة
وتشير مراجعة مواد مشروع الدستور الجديد المتعلّقة بالحقوق والحرّيات بشكل ّ
ٍ
لنظام ديمقراطي ويحميه .فجميع النصوص المتعلقة بالحقوق والحرّيات التي تضمنتها
الدستور الذي يؤسس

مواده لم تكن مطلقة كما ينبغي أن تظهر في الدستور ،بل قُّيدت بأحكام القوانين التي تصدر لتنظيمها ،ما يتيح

الجمعيات واالجتماعات
تتضمن قوانين
تضييقها أو الحد منها من خالل التفاصيل واإلجراءات والمواد التي سوف
ّ
ّ
العامة واألحزاب والنقابات .وقد يكون من المفيد اإلشارة إلى قانون التظاهر الذي صدر بعد االنقالب العسكري
ّ
واشترط الحصول على ترخيص للتظاهر السلمي.

بهوية الدولة وواجبات المجتمعَّ ،
المعدلة جاءت
بقية المواد
ّ
فإن ّ
يتبين أنه باستثناء تعديل المواد المتعلّقة ّ
هكذا ّ

أي
لتقوية دعائم أجهزة الدولة العميقة القائمة؛ أي الجيش و
الداخلية والقضاء ،وتعزيز استقالليتها وحصانتها ّ
ّ
ضد ّ
ٍ
مستقبال ،بحيث تصبح نتيجة االقتراع غير مؤثرٍة في إعادة هيكلة الدولة واصالحها ،ما يعقّد أي
جهة منتخبة
ً
ٍ
مستقبلي.
اطي
مسار ديمقر ٍّ
ّ

عضوا باألمانة العامة للحزب الوطني المنحل أو بلجنة السياسات
 3و"يقصد بالقيادات كل من كان ،في الخامس والعشرين من يناير ،2011
ً
عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة" (المادة  233في دستور
أو بمكتبه السياسي ،أو كان
ً
عام .)2012

7

دستور بالغلبة :نظرة مقارنة بين دستور  2012ومشروع دستور 2014
ٍ
تعديالت متوسطة
المدنية مقابل
مدنية ،بالدولة
ضحت لجنة الخمسين ،والتي ُيفترض ّأنها ذات
ّ
أغلبية ّ
ّ
لقد ّ
النخبوي وصراعها مع اإلسالميين ،وسلّمت البالد في سبيل ذلك إلى الدولة
األهمية تناسب هواها ومزاجها
ّ
ّ

العميقة لكي تعيد كتابة دستورها.

المصرية :العبرة في التطبيق
عقدة الدساتير
ّ
أن نسبة التصويت في االستفتاء
كشفت األرقام الواردة  -حتى اآلن  -من اللجنة العليا لالنتخابات في مصر ّ
على مشروع الدستور المصري لعام  2014بلغت نحو  %15من المقترعين ،4وهي تُمثّل نحو ثلث المشاركين

في استفتاء دستور عام  2012التي بلغت نحو  ،%42بحسب اللجنة العليا لالنتخابات .ويكشف هذا عزوف
السياسية .وبغض النظر عن األسباب،
المواطنين عن االقتراع ،سواء أكان ذلك نتيجة للمقاطعة أم الالمباالة
ّ

أن نسب االقتراع أصبحت مبرر
فسوف يلقي هذا
ً
ظالال من الشك على شر ّ
خاصة ّ
عية الدستور الجديد ،وب ّ

عية دستور عام  .2012لقد هاجمت جبهة اإلنقاذ االستفتاء السابق
المعارضة المصرّية في التشكيك في شر ّ
أن نسبة المشاركة منخفضة؛ إذ كانت نتائج االستفتاء الذي جرى على دستور  2012قد أظهرت موافقة
بحجة ّ

نحو ثلثي المقترعين عليه في ظل حشد واسع من قبل المعارضة لرفضه .ومن المتوقع أن يحصل الدستور
االجتماعية المعارضة
السياسية والفئات
أغلبية المقترعين في ظل مقاطعة االستفتاء من ِقبل القوى
الجديد على
ّ
ّ
ّ

أن أكثرّية الذين سيقترعون مؤلفة من المؤيدين لهذا الدستور،
للدستور والتي كانت
ستصوت ب ـ "ال"؛ ما يعني ّ
ّ

التجييش" التي تقوم بها وسائل اإلعالم المصرّية لحث المواطنين على المشاركة
خاصة في ضوء حالة " ّ
وب ّ
التنمية" و"الرخاء".
بالموافقة على الدستور الجديد الذي سوف ّ
يؤدي إلى "االستقرار" و"البناء" و" ّ

فإن المعركة حول الدستور الجديد لن تكون مرتبطة بحجم الموافقة عليه ،بل ستكون مرتبطة بنسبة
وبناء عليهّ ،

قمية (مثل أعداد
المشاركة .واذا كان النظام الذي أعقب انقالب  3تموز /يوليو يعتمد بشكل أساسي المنافسة الر ّ

4

"الخارجية 103 :آالف شاركوا في االستفتاء بالخارج من إجمالي  681ألفًا" ،الشروق ( 13كانون الثاني /يناير  ،)2014انظر:
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13012014&id=4797ddc1-cac4-4602-9042996fa2c69ce0
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بي لألبحاث ودراسة السياسات
المركز العر ّ
حث
التجييش" ،وربما باستخدام وسائل أخرى ،ل ّ
المتظاهرين) كسلوك سياسي؛ فمن المتوقع أن يستمر في سياسة " ّ

عية
المواطنين على المشاركة .وليس من المستبعد أن يعتمد أساليب التالعب في نسبة المشاركة إلضفاء شر ّ
على الدستور.

أي حال ،من غير المتوقّع أن ُيرفض الدستور في حال ذهب المؤيدون وحدهم إلى التصويت كما هو
وعلى ّ

ٍ
اختبار الحترام ما خطّه هو بيده .فعلى الرغم من
واضح حتى اآلن .وحينذاك سوف يواجه النظام الجديد ّأول

عددا آخر
صلت
ً
تفصيال لمواجهة المعارضين المصريين مثل بند مكافحة اإلرهاب ،فإ ّن ً
أن ً
ّ
عددا من المواد فُ ّ
تلقائي
ي المؤقت عدلي منصور سوف تصبح بشكل
من القوانين التي صدرت عن الحكومة وعن الرئيس المصر ّ
ّ
ق ٍ
غير دستورية ،ومن بينها قانون التظاهر ،وقرار إغال ِ
تعودت
عدد من القنوات
ّ
الفضائية .ولكن الشعوب العربية ّ

أن مدى احترام النظام الدستور الذي
أن الدساتير في بلدانها ال توضع للتطبيق في ظل االستبداد .كما ّ
على ّ
وضعه بنفسه يعد إحدى أهم األدوات في كشف طبيعة ذلك النظام االستبدادية.

أيضا
عاما على أن يقوم المنتصرون بكتابة الدساتيرّ ،
ولكنهم اعتادوا ً
لقد اعتاد المصريون طوال أكثر من ً 60

يقيده،
تحولوا إلى
ّ
مستبدين ،فأولى ميزات االستبداد ّأنه ال يحترم كل ما ّ
أال يحترم المنتصرون ما كتبوه في حال ّ

بما في ذلك ما أصدره هو من قوانين ودساتير.
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